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تقدمي

كثري ًا ما تناول الأكادمييون واملمار�سون بالتحليل الدور الذي يقوم به الإعالم
وعادة ما كانت االفرتا�ضات
�أثناء العملية االنتخابية على مدى العقود الأخرية؛
ً
واال�ستنتاجات التي تو�صلوا �إليها غري موحدة وغري مت�سقة ،ولكن على الرغم من
املناهج النظرية والفل�سفية املختلفة ،ف�إن ثمة اتفاقا على �أن و�سائل االت�صال اجلماهريي
متثل طرف ًا �أ�سا�سي ًا داخل ال�ساحة ال�سيا�سية ،ال�سيما خالل فرتة االنتخابات.
�إن ال�صحافة ،والإذاعة ،والتلفزيون ،بل والإنرتنت �أي�ض ًا –رغم حمدودية
انت�شاره بني القاعدة ال�شعبية العري�ضة – تعترب قنوات �إعالمية مهمة لن�رش املعلومات
التي تهم اجلمهور ،ورمبا لإقامة حوار عام ولدرا�سة امل�سائل ذات االهتمام العام
درا�سة متفح�صة.
ال وثيق ًا بوجود جمتمع دميقراطي ،بل
يف هذا ال�صدد ،تت�صل حرية الإعالم ات�صا ً
و�أحيان ًا تكون مطلب ًا �أ�سا�سي ًا لتقدمه ودعمه .العالقة التي تربط بني تطور الإعالم احلر



والن�شط وبني م�ساحة احلرية التي يتمتع بها النظام ال�سيا�سي ميكن مالحظتها يف عدد
من احلاالت التي تعك�س قدرة و�سائل الإعالم على االزدهار داخل املجتمعات املفتوحة
ال داخل املجتمعات ال�سلطوية .من ناحية �أخرى ،ت�شري بع�ض الأمثلة �إىل �أن و�سائل
الإعالم ال�صادقة وامل�ستقلة ميكنها �أن تدعم عملية حتول نظام ما من كونه نظام ًا قمعيا �إىل
نظام �أكرث انفتاح ًا ودميقراطية .ميكن القول �إن الإعالم احلر والدميقراطية تربطهما
عالقة ارتباطية من حيث احلاجة املتبادلة والتطور املتوازي :فالإعالم احلر يعرف
طريقه نحو االزدهار داخل املجتمعات احلرة ،كما �أن الطبيعة الدميقراطية للمجتمعات
تنطلق يف تطورها مب�ساندة الإعالم احلر.
يقوم الإعالم مبهام �أ�سا�سية داخل النظم الدميقراطية املعا�رصة فيما يتعلق بتوفري
املعلومات ال�سيا�سية� ،إذ تقوم و�سائله بتغطية املو�ضوعات ذات االهتمام العام ،وتلعب
دور ًا حيوي ًا يف ت�شكيل الر�أي العام ،و ُت�سهل مترير الأفكار اجلديدة والثقافة ال�سيا�سية
بني �أفراد املجتمع؛ فو�سائل الإعالم تعترب �أدوات �سلطة ونفوذ ،وعلى هذا النحو ف�إنها
تلعب دور ًا قيادي ًا يف العملية ال�سيا�سية.
من �أكرب املهام التي تقوم بها و�سائل الإعالم يف هذا ال�صدد ،تلك التي ت�ضطلع بها
�أثناء الفرتة االنتخابية؛ ففي هذا ال�سياق ،تلعب و�سائل الإعالم دور ًا جوهري ًا باعتبارها
واحدة من �أهم امل�صادر املعلوماتية فيما يتعلق بثالثة جماالت �أ�سا�سية:
.1املتناف�سون ال�سيا�سيون :تغطي و�سائل الإعالم �أخبار املر�شحني والأحزاب
ومتنحهم الفر�صة للتوا�صل مع الناخبني ،ومناق�شتهم ،والتخاطب معهم؛ وهكذا،
فهي ت�ساعد املواطنني على ت�شكيل �آرائهم ،ووجهات نظرهم ،وت�ساعدهم على اتخاذ
قرارات م�ستنرية حول احلزب �أو املر�شح الذي ميكنهم دعمه.
.2املو�ضوعات والأمور ذات االهتمام العام :من �ش�أن و�سائل الإعالم تغطية
املو�ضوعات والأمور التي تهم اجلمهور ،والتي تعترب �رضورية بالن�سبة للناخبني لتقييم
�أعمال القوى احلاكمة ،و�أحزاب املعار�ضة ،وامل�سئولني املعينني ،مما ي�ساعدهم على
اتخاذ قرار م�ستنري فيما يتعلق بالبدائل ال�سيا�سية.
.3العملية االنتخابية :من �ش�أن و�سائل الإعالم �أن تنقل للناخبني �أعمال �إدارة
االنتخابات ،وتقدم التقارير حول �شفافية العملية االنتخابية ،وتغطي �إجراءات
ال عن ذلك ،فمن
الت�صويت ،و�أي حدث �أو حقيقة ذات �صلة بالعملية بكاملها .ف�ض ً
�ش�أن و�سائل الإعالم تثقيف الناخبني بحقوقهم وواجباتهم ،بالإ�ضافة �إىل توعيتهم ب�أي
�إجراءات �أو قواعد جديدة �أُدخلت مبعرفة اجلهات امل�سئولة عن �إدارة االنتخابات.
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وعليه ،ف�إن و�سائل الإعالم تلعب دور ًا مركزي ًا �أثناء االنتخابات ،ولذلك فهي
ت�ضطلع مب�سئولية اجتماعية جتاه جمهورها؛ وهذا يعني �رضورة ح�صولها على جمموعة
من احلقوق ،والتزامها مبجموعة من الواجبات() التي تعترب �أ�سا�سية لتح�سني م�ستوى
اخلدمات املقدمة للناخبني ،وعلى الإعالميني �أن ميتثلوا يف تقاريرهم – والأهم �أثناء
الفرتة االنتخابية – للمعايري املهنية الأ�سا�سية ،مبا يف ذلك توخي الدقة ،واحليادية،
والإن�صاف ،وامل�ساءلة.
لهذا ال�سبب ،ف�إنه من ال�رضوري �أن تتوافر لدى و�سائل الإعالم جمموعة من
املعايري التي تقوم على �أ�سا�سها بتقدمي تغطية م�ستنرية .لهذا الإطار التنظيمي �أن يتحقق
من خالل عدة مناذج بديلة ،بل �إن امل�شاكل املتكررة �أثناء �أي حملة انتخابية تعك�س يف
واقع الأمر �إىل �أي مدى ينبغي على و�سائل الإعالم تنظيم عملها يف تغطيتها للمر�شحني
والأحزاب ،كما تو�ضح الو�سائل التي عليها اتباعها ل�ضمان تقدمي تقارير م�سئولة،
ونزيهة ،ودقيقة.
�إحدى �أهم نقاط اخلالف التي تثريها ق�ضية تغطية الإعالم لالنتخابات تتمثل يف
مناق�شة كيفية تنظيم هذا العمل ،وما �إذا كانت قادرة على التنظيم الذاتي �-أي من داخلها-
�أم حتتاج ايل تنظيم من اخلارجي .فال�صحفيون ال يحبذون ب�صفة عامة �أي نوع من
�أنواع القيود اخلارجية �أو التدخالت التي حتد من حرياتهم التحريرية؛ وعلى �صعيد
�آخر ،ف�إن ا�ستقالل النظام الإعالمي رمبا ال تدعمه القوة الكافية حلماية الإعالميني
واملحررين من ال�ضغوط التي تفر�ضها عليهم الهيئات ال�سيا�سية� ،أو �أ�صحاب و�سائل
الإعالم� ،أو املعلنني .يف هذا ال�سياق ،ف�إن النظم الالئحية قد حتمي ا�ستقاللية ال�صحفيني
من خالل اللجوء �إىل القواعد و�آليات التحكيم والتنفيذ التي ت�ضمن تقدمي معلومات
نزيهة ،ومتوازنة ،وغري منحازة.

() جلنة حرية ال�صحافة� ،صحافة حرة وم�سئولة :تقرير عام حول و�سائل الإعالم اجلماهريي – ال�صحف،
والإذاعة ،وال�صور املتحركة ،واملجالت ،والكتب (�شيكاغو ،مطبعة جامعة �شيكاغو .)1947 ،جلنة هات�شينز،
ت�أ�س�ست عام  1947يف الواليات املتحدة ،وو�سعت مفهوم امل�سئولية االجتماعية لل�صحافة ،ومنه مفهوم الإعالم
ال
الإلكرتوين ،وما يرتتب على ذلك من خدمات ينبغي على و�سائل الإعالم تقدميها ،مثل «و�صف ًا �صادق ًا و�شام ً
وذكي ًا لأحداث اليوم مو�ضوعة يف �سياق يعك�س لها معنى ،ومنتدى لتبادل التعليقات والنقد ،و�صورة متثيلية
ال على ا�ستخبارات
ملجموعات الناخبني يف املجتمع ،وعر�ض ًا وتو�ضيح ًا لأهداف املجتمع وقيمه ،و�إطالع ًا كام ً
اليوم» .ووفق ًا للجنة ،كان ينبغي التو�صل �إىل هذه النطاقات من خالل التنظيم الذاتي الطوعي للعاملني يف الو�سط
الإعالمي ،حتى ولو كان من املمكن قبول التدخل من قبل جهة حكومية �أعلى .ومتثل جلنة هات�شينز حجر الزاوية
يف جمال و�سائل الإعالم ،حيث كانت جلنة التحقيق الأوىل – التي توالت بعدها النماذج امل�شابهة– للتحقق من
قدرة و�سائل الإعالم على ا�ستيفاء واجباتها جتاه املجتمع.
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�أي ًا ما يكن اخليار املتاح ،ف�إن من ال�رضورة مبكان �أن حترز النظم توازن ًا بني
احلقوق امل�ستحقة لو�سائل الإعالم ،والناخبني ،واملتناف�سني يف االنتخابات ،بل ينبغي
�أال تعوق عملية تقدمي التقارير ال�صحفية من خالل فر�ض قواعد �صارمة �أو �أحكام
غام�ضة .يف هذا ال�سياق ،البد و�أن ت�ؤخذ القواعد املهنية لل�صحافة ومبادئ �آداب
املهنة دائما يف االعتبار ،عند القيام بتح�ضري لتغطية االنتخابات ،و�أن ُتعترب دائم ًا هي
املرجعية الرئي�سية.
يف النهاية ،البد �أن نتذكر دائم ًا �أن العملية االنتخابية وتغطيتها ال حتدثان يف فراغ،
و�أن الن�شاط االعتيادي لو�سائل الإعالم يحفزه ويحدده عدة عوامل قانونية و�سيا�سية
واقت�صادية تنعك�س على عملها �أثناء الفرتة االنتخابية .قد ت�ؤثر القوانني الإعالمية املعمول
بها يف جماالت �أخرى (مثل �إمكانية احل�صول على معلومات) على قدرة الإعالميني
يف ح�شد املعلومات ،وقد ُتفر�ض م�ؤثرات �سيا�سية لكبح اخليارات التحريرية .بتعبري
�آخر ،ف�إن وجود جمموعة �شاملة من املعايري للتغطية االنتخابية – املفرو�ضة بوا�سطة
النظم الالئحية �أو التنظيم الذاتي – ال ي�ضمن بال�رضورة �أن تتمخ�ض عن تقارير نزيهة
ومكتملة ودقيقة .يف هذا ال�صدد ،يعترب الدور الذي ت�ضطلع به الدولة ،وي�ضطلع به
املجال ال�سيا�سي ب�صفة عامة ،دور ًا جوهرياً ،فهما �أكرب ال�ضمانات حلرية ال�صحافة،
واملنوط بهما خلق بيئة مواتية حلرية و�سائل الإعالم وتعددها.
فيما يلي عر�ض ًا للمو�ضوعات الرئي�سية املتعلقة بو�سائل الإعالم واالنتخابات ،من
خالل الإ�شارة �إىل املبادئ الدولية و�أف�ضل املمار�سات التي جتعل من التغطية الإعالمية
تغطية م�ستنرية من حيث املناهج التنظيمية واملعايري املهنية.
يعر�ض الباب الأول للتنظيم الإعالمي وعملية تقدمي تقارير حول العملية االنتخابية.
يلقي اجلزء الأول منه ال�ضوء على املبادئ الدولية واملعايري اخلا�صة بعملية التغطية
الإعالمية خالل الفرتة االنتخابية ،وذلك من خالل تقدمي مناذج وجماالت خمتلفة
للتنظيم� .أما الق�سم الثاين ،فيحلل الو�ضع يف م�رص بالإ�شارة �إىل القوانني واملمار�سات
ال�سائدة ووقائع انتخابات عام .2005
ويعر�ض الباب الثاين للممار�سات والعادات املهنية التي جتعل من التغطية
الإعالمية تغطية م�ستنرية .يعطي الق�سم الأول منه موجز ًا حول املعايري ال�صحفية
الرئي�سية املوجودة على ال�ساحة الدولية ،ودور املمار�سة املهنية ،واملهارات الإعالمية
الالزمة لتقدمي تقارير انتخابية دقيقة ومتوازنة� .أما الثاين ،فيقدم ميثاق ال�سلوك املهني
للإعالميني مع عر�ض ملعلومات مرجعية ،و�إي�ضاحات ،وحتليل للتحديات التي تواجه
التنظيم الذاتي الإعالمي يف م�رص والفر�ص املتاحة �أمامه.
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الباب الأول

التجارب الدولية فى جمال الإعالم واالنتخابات

�إعداد  :جيوفانا مايوال
باحثة �إيطالية ومراقبة لالنتخابات
باملر�صد الدويل ملراقبة االنتخابات ب�إيطاليا
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الف�صل الأول

ال�شروط والق�ضايا االنتخابية

.1و�سائل الإعالم واالنتخابات :منظور دويل
�شهدت املعايري الدولية الهادفة �إىل تعزيز حرية التعبري والإعالم منو ًا م�ستمراً.
وتعترب هذه املعايري �أداة مهمة لفح�ص احلقوق املخولة لو�سائل الإعالم وااللتزامات
الواجبة عليها �أثناء الفرتة االنتخابية() .قد اعتمدت خمتلف املنظمات الدولية عهودا،
و�إعالنات ،وتو�صيات لبناء الوعي بالعالقة التي تربط بني الإعالم احلر والدميقراطية،
وللت�أكيد على احلاجة �إىل حماية حرية ال�صحافة يف هذا ال�صدد.
على امل�ستوى الوطني ،هناك العديد من التنظيمات املتنوعة التي مت اعتمادها؛ بغية
تقومي �أن�شطة و�سائل الإعالم خالل احلملة االنتخابية .وترتاوح هذه النظم ما بني لوائح
قانونية وتنظيمات ذاتية ،وعلى الرغم من تنوع النظم املطروحة ،ف�إن هناك مبادئ
مدعمة م�شرتكة داخل جمموعات القوانني والنظم الوطنية .يف
عامة و�أ�س�سا منطقية ِّ
() للح�صول على القائمة الكاملة ب�أهم الوثائق ذات ال�صلة ،انظر امللحق (.)10
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حني ي�شري العديد من هذه املبادئ �إىل املعايري املهنية العامة التي ينبغي على الإعالميني
تطبيقها يف �أعمالهم – وذلك مثل الإن�صاف ،والتوازن ،والدقة – ف�إن البع�ض الآخر
منها �أكرث حتديداً ،وارتباطا مبا�رشا بعملية التغطية االنتخابية.
بعيد ًا عن املنهج التنظيمي املتبع ،البد و�أن يحرز �أي نظام توازن ًا بني ثالث
جمموعات مت�شابكة من احلقوق التي تفر�ض نف�سها �أثناء العملية االنتخابية .وهذه
احلقوق هي:
.1حقوق الناخبني :يحق للناخبني التعرف على البدائل ال�سيا�سية وبرامج املر�شحني
حتى يتمكنوا من اتخاذا قرارات م�ستنرية .على الرغم من �أن ت�أثري التغطية الإعالمية
على جمهور الناخبني هو مو�ضوع �شائك ،ف�إنه من املتفق عليه �أنه « يف عامل ت�سوده
و�سائل التوا�صل اجلماهريي ،تزداد قدرة و�سائل الإعالم على حتديد جدول الأعمال
ال�سيا�سي ،وذلك حتى يف بقاع العامل التي ي�ضعف فيها التطور التكنولوجي»().
.2حقوق املر�شحني والأحزاب :يحق للمر�شحني والأحزاب نقل براجمهم ال�سيا�سية
و�آرائهم ،حيث متثل و�سائل الإعالم قنوات مهمة ميكن للمر�شحني من خاللها مناظرة
وجمابهة بع�ضهم البع�ض.
.3حق الإعالم :لو�سائل الإعالم احلرية يف �إطالع اجلمهور على احلملة االنتخابية
وتقدمي تقارير حول املو�ضوعات التي تهم النا�س ،كما يحق لها تغطية جميع املو�ضوعات
ذات ال�صلة بالعملية االنتخابية �إىل احلد الذي يجعلها تقوم بدور فعال يف تثقيف الناخبني
من خالل تزويدهم مبجموعة متنوعة من الآراء املختلفة التي تت�ضمن �آراء الإعالميني
واملحللني ال�سيا�سيني ممن يتمتعون بحرية انتقاد ال�سا�سة على براجمهم ال�سيا�سية �أو
م�ستوى �أدائهم .من ناحية �أخرى ،على و�سائل الإعالم �أن تنقل للناخبني معلومات
تت�سم بال�صحة ،والدقة ،وال�شفافية ،والتوازن.
هناك العديد من الوثائق الدولية التي تدور حول حرية ال�صحافة والإعالم �أثناء
العمليات االنتخابية ،ومن الوثائق املرجعية املهمة حول الإعالم واالنتخابات “البيان
امل�شرتك للإعالم واالنتخابات” ال�صادر عن الأمم املتحدة ،ومنظمة الأمن والتعاون يف
�أوروبا ،ومنظمة الدول الأمريكية ،واللجنة الإفريقية حلقوق الإن�سان وال�شعوب()،
وترجع �أهمية الوثيقة �إىل عامليتها واحتوائها على قدر من املو�ضوعات والق�ضايا ذات
() م�رشوع �إي�س ،الإعالم واالنتخابات ،ميكن االطالع عليه على املوقع التايل :
http://aceproject.org/ace-en/topics/me
() املقرر اخلا�ص بالأمم املتحدة املعني بحرية الر�أي والتعبري ،ممثل منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا املعني
بحرية الإعالم ،املقرر اخلا�ص مبنظمة الدول الأمريكية املعني بحرية الر�أي والتعبري ،املقرر اخلا�ص باللجنة
الإفريقية حلقوق الإن�سان وال�شعوب املعني بحرية التعبري وتلقي املعلومات.
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االهتمام.
تت�ضمن الوثيقة جمموعة من املبادئ املهمة التي ينبغي على و�سائل الإعالم اال�سرت�شاد
بها خالل العمليات االنتخابية ،كما تن�ص على الدور الذي ينبغي على الهيئات التابعة
للدولة �أن ت�ضطلع به فيما يتعلق بتنظيم الإعالم وحريته .من هذه املبادئ ما ينطبق
على جميع الو�سائل الإعالمية (انظر جدول  )1ومنها ما يخ�ص و�سائل الإعالم العامة
(انظر جدول .)2
جدول 1
البيان امل�شرتك للإعالم واالنتخابات ال�صادر عن الأمم املتحدة
مبادئ تطبق على جميع و�سائل الإعالم

التعددية

ينبغي على الدول و�ضع جمموعة من التدابري التي ترمي �إىل خلق بيئة ت�سمح بازدهار تعددية قطاع الإعالم .ويجب �أن
تت�ضمن هذه التدابري � ،ضمن �أ�شياء �أخرى ،التزام مالك الو�سائل الإعالمية بال�شفافية ،و�إ�صدار تراخي�ص ملحطات �إذاعية
تعمل يف خمتلف التخ�ص�صات لدعم التنوع ،وو�ضع قواعد ملنع الرتكيز املفرط يف ملكية و�سائل الإعالم ،وو�ضع تدابري تعزز
من تنوع املحتوى بني و�سائل الإعالم املختلفة وبداخلها.

حرية التعبري

يجب �أن تلغى جميع القوانني التي حتد من حرية التعبري مبا يتنافى مع ال�ضمانات الدولية والد�ستورية .على الهيئات
املخت�صة ،يف البالد التي ال يزال يطبق فيها مثل هذه القوانني �أثناء احلمالت االنتخابية ،تطبيق ال�ضمانات الد�ستورية �أو
الدولية التي من �ش�أنها حماية حرية التعبري.

الإعالم

�سالمة و�سائل

على الدول و�ضع نظم فاعلة ملنع توجيه تهديدات وهجمات �ضد و�سائل الإعالم ،و�ضد كل من ميار�س حقه يف حرية التعبري،
كما �أن عليها و�ضع نظم للتحقيق يف هذه الهجمات حني وقوعها ،وحماكمة امل�سئولني عنها ،وتعوي�ض �ضحاياها .تتجلى �أهمية
هذا االلتزام يف �أوقات االنتخابات.

حرية نقل املعلومات

ينبغي �أن يكون لو�سائل الإعالم حرية نقل املعلومات ذات ال�صلة بالعملية االنتخابية ،بل ينبغي �أن تعفى من �أي م�سئولية
حال ن�شرها لأي بيان غري م�شروع �صادر مبا�شرة عن حزب ما �أو مر�شح – �سواء �أثناء بث مبا�شر �أو يف حملة �إعالنية – �إال �إذا
حكمت املحكمة بعدم �شرعية البيان� ،أو �إذا كان البيان يحث مبا�شرة على العنف ووجد الإعالم الفر�صة لكي مينع ذلك.

ال�سا�سة

نقد

يجب الت�أكيد على �أن ال�شخ�صيات العامة ،مبا فيهم املر�شحون ،عليهم حتمل القدر الأكرب من النقد الذي يوجه �إليهم باملقارنة
بالأ�شخا�ص العاديني ،ال�سيما يف فرتات االنتخابات.

يف الرد
ال متييز

الت�صحيح واحلق الإعالن املدفوع:

�إن �أي حزب �أو مر�شح تعر�ض لقذف غري �شرعي� ،أو �أ�صابه �ضرر غري �شرعي نتيجة لأحد البيانات الإعالمية �أثناء الفرتة
االنتخابية البد و�أن يكون له احلق يف احل�صول على ت�صحيح لذلك البيان� ،أو احل�صول على تعوي�ض من �إحدى املحاكم
القانونية.
ينبغي �أن يحرم القانون على و�سائل الإعالم التمييز يف تخ�صي�ص ح�صة للإعالنات ال�سيا�سية املدفوعة وفر�ض ر�سوم عليها،
على �أ�سا�س الر�أي ال�سيا�سي �أو غريه من الأ�سباب ،وذلك يف الأحوال التي ي�سمح فيها القانون بذلك.

وااللتما�سات

ال�شكاوى

يجب �أن يعهد بعملية الإ�شراف على القواعد املتعلقة بو�سائل الإعالم واالنتخابات �إىل جهة �إدارية م�ستقلة تقوم مبعاجلة �أي
�شكوى على وجه ال�سرعة .ويجب �أن تخ�ضع القرارات ال�صادرة عن هذه اجلهة �إىل املراجعة الق�ضائية.
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جدول 2
البيان امل�شرتك للإعالم واالنتخابات ال�صادر عن الأمم املتحدة –
االلتزامات املفرو�ضة على و�سائل الإعالم العامة
واجب الإبالغ

للت�أكد من �أن جماعة الناخبني على دراية بامل�سائل التي تخ�ص العملية االنتخابية ،مبا فيها دور االنتخابات يف �إحراز
الدميقراطية ،وكيفية ممار�سة احلق يف الت�صويت ،واملو�ضوعات االنتخابية الرئي�سية ،والأو�ضاع ال�سيا�سية ملختلف
الأحزاب واملر�شحني املتبارين يف االنتخابات .يف الأحوال الطبيعية ،يجب �أن ت�شمل هذه املرحلة طرح الأ�سئلة على
قادة الأحزاب واملر�شحني و�إقامة املناظرات بينهم.

احليادية
والتوازن

يجب االلتزام بالقواعد ال�صارمة للحيادية والتوازن ،ال�سيما عند نقل املعلومات ب�ش�أن احلزب/الأحزاب احلاكمة
والقرارات والت�صرفات ال�صادرة عن الدولة خالل الفرتة االنتخابية.

اال�ستفتاءات

يعني هذا �أحقية كال الطرفني يف تغطية مت�ساوية يف �أي ا�ستفتاء يقام.

و�صول عادل
للإعالم

�أن متنح جميع الأحزاب واملر�شحني فر�صة عادلة يف الو�صول �إىل و�سائل الإعالم للتوا�صل مبا�شرة مع اجلمهور،
وخال من
�إما جمان ًا �أو مب�صروفات مدعمة .يعني الو�صول العادل ،الو�صول �إىل و�سائل الإعالم على نحو عادل
ٍ
التمييز مبا يتما�شى مع املعايري املو�ضوعية لقيا�س م�ستوى الدعم العام .والو�صول العادل يت�ضمن عنا�صر مثل

تقارير
ا�ستطالعات
الر�أي

للت�أكد من �أن �أي تقارير حول ا�ستطالعات الر�أي والت�صورات االنتخابية يدعمها معلومات كافية ت�سهل على جماعة
الناخبني فهم �أهميتها جيد ًا.

.2امل�سئوليات املنوطة بو�سائل الإعالم
�إن االلتزامات التي تقع على عاتق و�سائل الإعالم �أثناء الفرتات التي تقام فيها
احلمالت االنتخابية عادة ما تختلف باختالف الو�سيلة امل�ستخدمة؛ فعلى �سبيل املثال،
تختلف املهام التي تعهد �إىل و�سائل الإعالم املطبوعة عن تلك التي تعهد �إىل و�سائل
الإعالم الإذاعية (الإذاعة والتلفزيون) ،كما �أن امل�سئوليات التي تقع على و�سائل
الإعالم العامة تفوق م�سئوليات و�سائل الإعالم الإلكرتونية اخلا�صة عندما تتعلق
امل�س�ألة بتغطية �أنباء املر�شحني املتناف�سني يف االنتخابات تغطية نزيهة ودقيقة ومتزنة.
هناك بع�ض املتطلبات التي تطبق على جميع �أنواع و�سائل الإعالم ،وهذه املتطلبات
هي:
 التغطية النزيهة ،والدقيقة ،وال�صادقة؛ النقل الدقيق لنتائج ا�ستطالعات الر�أي؛ تثقيف الناخبني وتزويدهم باملعلومات؛ ن�صو�ص حول “خطاب الكراهية” ،والقذف ،وم�سئولية الإعالم عن البياناتالتي يديل بها ال�سا�سة ،وغريها من املو�ضوعات ذات ال�صلة؛
 -ن�صو�ص حول فرتة ال�صمت قبل العملية االنتخابية �أو �أثناءها.
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�أ) الإذاعة والتلفزيون
ب�صفة عامة ،تكون املتطلبات املفرو�ضة على الإذاعة والتلفزيون �أكرث �رصامة -
من حيث التوازن واحليادية وعدم التمييز  -من املتطلبات املفرو�ضة على ال�صحافة؛
ولهذا الغر�ض ،كثري ًا ما متيل هيئات الدولة �إىل فر�ض التزامات حمددة ت�أتي يف �شكل
ن�صو�ص قانونية ملزمةُ .ي�ستند يف ذلك �إىل حجتني �أ�سا�سيتني:
.1حجة املوارد العامة

�إن موجات البث والرتددات امل�ستخدمة من قبل �أجهزة الإذاعة والتلفزيون من
املوارد العامة املحدودة؛ وعليه ،ف�إن و�سائل الإعالم الإذاعية لديها التزام من حيث
املنفعة العامة لتقدمي و�ضمان الآراء املتعددة واملتنوعة.
.2حجة الت�أثري االجتماعي
تقوم جميع الو�سائل الإعالمية بدور اجتماعي حيوي ،ولذا تقع عليها م�سئولية
اجتماعية جتاه اجلمهور والناخبني .وعلى الرغم من ذلك ،ومبقت�ضى الطبيعة اخلا�صة
بها وو�سائل ا�ستهالكها ،ف�إن من املفرت�ض �أن يكون لو�سائل الإعالم الإذاعية ت�أثري
�أكرب على الر�أي العام.
يف الوقت الذي يقع فيه على عاتق و�سائل الإعالم العامة واخلا�صة م�سئوليات
حمددة – مثل التغطية امل�سئولة والدقيقة واملهنية – من املفرت�ض �أن متتثل الإذاعة العامة
والتلفزيون العام مل�سئوليات �إ�ضافية فيما يخ�ص التغطية ال�سيا�سية واالنتخابية.
 املحطات العامةمتول حمطات الإذاعة اململوكة للدولة/العامة() من الر�سوم التي يدفعها املواطنون،
َّ
�أو من �أموال ال�رضائب التي تفر�ض عليهم ،ولهذا فدائم ًا ما يتوقع منها �أن تلتزم
مبعايري عالية فيما يتعلق بالنزاهة والتوازن .وبناء عليه ،تلتزم و�سائل الإعالم العامة
بخدمة م�صالح ال�شعب ،ومتتنع عن اتباع �أي �سيا�سة حتريرية حزبية .عادة ما ترجع
القواعد ال�صارمة املفرو�ضة عليها – مبا فيها القواعد املتعلقة بتغطية الفرتة االنتخابية
() متول حمطات الإذاعة العامة من الأموال العامة ،وتقدم خدمات �شاملة (جلميع الأفراد) ،وتكون م�سئولة
�أمام الدولة ب�أ�رسها؛ ويف هذا ،ف�إنها ال تدافع عن �أي حزب وال عن احلكومة وال حتابيها .ومتول �أي�ض ًا حمطات
الإذاعة اململوكة للدولة من الأموال العامة ،ولكن ت�ؤول ملكيتها �إىل الدولة �أو احلكومة وتكون حتت املراقبة
املبا�رشة من مالكيها .واجلدير بالذكر هنا هو �أن هذه املحطات� ،أي ًا كان مالكها ،التي متول يف الأ�سا�س من �أموال
دافعي ال�رضائب – �إما بتخ�صي�ص مبلغ لها يف ميزانية الدولة �أو مب�رصوفات يتكبدها املواطنون – ف�إن عليها
التزامات �أ�شد من االلتزامات املفرو�ضة على املحطات اخلا�صة فيما يتعلق مب�سائل الإنتاج والتغطية.
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– �إىل افرتا�ض وجوب حمايتها من �أي تدخل �أو رقابة ال مربر لها من جانب الدولة
وامل�صالح احلزبية.
متول فيها
تنطبق هذه االعتبارات �أي�ض ًا على ال�صحافة العامة يف مثل هذه البالد التي َّ
هيئات الدولة و�سائل الإعالم املطبوعة وتراقبها.
 املحطات اخلا�صةتعترب االلتزامات الواجبة على حمطات الإذاعة اخلا�صة �أثناء احلمالت االنتخابية
�أكرث �صعوبة من تلك املفرو�ضة على و�سائل الإعالم العامة.
كثري ًا ما يطلب من املحطات اخلا�صة االمتثال لبع�ض اخلدمات العامة املحددة �أي�ضاً.
قد تن�ص تراخي�صها على بع�ض املتطلبات اخلا�صة بالأنباء ،واملعلومات ،وبرامج
الأحداث اجلارية ،وتثقيف الناخبني.
على الرغم من ذلك ،عادة ما تتمتع حمطات الإذاعة اخلا�صة بهام�ش �أكرب من
اال�ستقاللية يف و�ضع القواعد واملعايري التي تخ�ص عملية تغطية الأمور املتعلقة باالهتمام
العام .وكمبد�أ عام ،ف�إن ن�سبة احلرية التحريرية التي تتمتع بها املحطات اخلا�صة غالب ًا
ما يربرها قدر التنوع واال�ستقاللية التي يتمتع بها النظام الإعالمي :فتعددية القنوات
اخلا�صة اململوكة لأ�شخا�ص خمتلفني ،والتي يتوىل �إدارتها �إعالميون حمرتفون رمبا
ت�ضمن تغطية نزيهة ومن�صفة لأخبار املر�شحني دون احلاجة �إىل �أن يفر�ض القانون
قواعد �صارمة يف هذا ال�صدد .من ناحية �أخرى ،ف�إن تركيز ملكية و�سائل الإعالم� ،أو
قلة و�سائل الإعالم اخلا�صة امل�ستقلة قد تتطلب وجود نظم قانونية �أكرث �رصامة؛ ل�ضمان
عدم متييز �أي من املر�شحني املتناف�سني عن الآخر.

ب) الإعالم الرقمي /الإعالم اجلديد
ت�سببت و�سائل الإعالم الرقمية()� ،إىل حد ما ،يف �إ�ضعاف احلجة ل�صالح النظم
الالئحية لو�سائل الإعالم الإلكرتونية؛ حيث �إن زيادة عدد الرتددات تبدو وك�أنها تف�سح
ال �أكرث ات�ساع ًا لتنوع و�سائل الإعالم .وعلى الرغم من ذلك ،فقد �أدخلت هذه
جما ً
التغريات جمموعة جديدة من املو�ضوعات التي قد ت�ؤثر على احلرية ال�صحفية ،وذلك
ال من الو�سائل
() ي�شري م�صطلح و�سائل الإعالم الرقمية �إىل و�سائل الإعالم التي تدعمها التكنولوجيا الرقمية بد ً
التماثلية ،ويت�ضمن ذلك الربامج الإذاعية والتلفزيونية التي تبث عرب الكابالت والأقمار ال�صناعية والأجهزة
املحمولة.
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مثل :تركيز ملكية و�سائل الإعالم و”الفجوة الرقمية”.
متثل عملية تنظيم البث الإذاعي الرقمي عدة حتديات تت�صل لي�س بالأ�سا�س املنطقي
و�رشعية تدخل الدولة فح�سب ،بل باجلوانب الفنية لعملية التنفيذ ،وتناق�ضات القوانني،
وم�شاكل جمالت التخ�ص�ص �أي�ضاً.
ب�شكل مبدئي ،عادة ما يكون النظام القانوين لو�سائل الإعالم الرقمية الوطنية
املطبق �أثناء العملية االنتخابية �أ�شبه بالنظام املطبق على حمطات الإذاعة التماثلية .قد
تلتزم حمطات الإذاعة الرقمية العامة مب�سئوليات �أكرب من تلك التي تلتزم بها املحطات
اخلا�صة ،بل ويف بع�ض الأحيانُ ،يطبق على حمطات الإذاعة الرقمية اخلا�صة نظم
�أخف من تلك املتبعة يف و�سائل الإعالم التماثلية اخلا�صة؛ �إال �أن بع�ض قواعد التغطية
االنتخابية قد ت�رسي على جميع و�سائل الإعالم ال�سمعية والب�رصية �أي ًا ما تكن الو�سيلة
امل�ستخدمة؛ ومن هذه القواعد :حظر الإعالنات ال�سيا�سية املدفوعة – �إن وجدت،
وفرتة ال�صمت التي ت�سبق يوم االنتخاب ،ومنع خطابات الكراهية وا�ستخدام اللغات
التحري�ضية.

ج) الإعالم املطبوع /ال�صحافة
عادة ما يقل التنظيم الالئحي لل�صحافة اخلا�صة ،وذلك اتباعا للنموذج الذي تتناف�س
فيه ال�سيا�سات التحريرية املختلفة والتحالفات ال�سيا�سية مناف�سة علنية .وب�صفة عامة،
يحق لو�سائل الإعالم املطبوعة اخلا�صة الدخول بن�سبة كبرية يف �رشاكات ،مقارنة
بال�صحافة املمولة من الأموال العامة وو�سائل الإعالم الإذاعية ،كما يحق لها �أن تتبع
جدول عملها ال�سيا�سي اخلا�ص .لكن ب�صفة عامة ،يجوز للإعالم ال�صحفي �أن يعرب علن ًا
عن �أي ر�أي �سيا�سي ،ولكن مع احلفاظ على املعايري املهنية الأ�سا�سية.
ويقوم نهج “اللم�سة الناعمة” هذا على ثالثة افرتا�ضات �أ�سا�سية:
)1طرح حمدودية امل�سئولية العامة
ال ت�ستغل و�سائل الإعالم املطبوعة �سلعة عامة ونادرة مثل موجات البث ،ولذا
ف�إن م�سئولياتها العامة جتاه احليادية والتوازن لي�ست بقوة امل�سئولية الواقعة على و�سائل
الإعالم الإذاعية.
)2طرح التعددية
تتكبد و�سائل الإعالم املطبوعة تكاليف ت�أ�سي�سية �أقل من الإذاعة �أو التلفزيون ،ولذا
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ي�سهل عليها تنويع و�سائلها وكتاباتها التحريرية.
)3طرح الدور التاريخي
�إن الدور التاريخي الذي تقوم به ال�سلطة الرابعة (ال�صحافة) بو�صفها رقيب ًا على
الدولة يجعلها ت�ستنكر �أي قيود �صارمة تفر�ضها هيئات الدولة.
تنتهج و�سائل الإعالم املطبوعة عامةً نهج التنظيم الذاتي ،الذي ميكن تف�سريه على
�أنه دليل على �أن ال�صحافة لي�ست يف حاجة �إىل قواعد مو�ضوعة من جهات خارجية؛
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن حرية التعبري ال تعترب حقا مكت�سبا ،و�إن و�سائل الإعالم
املطبوعة اخلا�صة قد ت�ضطر هي الأخرى �إىل االلتزام مبهام حمددة تنح�رص يف �شكل
نظام �سلبي مثل :حظر الإعالنات املدفوعة� ،أو االلتزام بعدم التمييز عندما ُي�سمح
بالإعالنات املدفوعة.
ال�س ّب� ،أو القوانني املناه�ضة
كما ميكن �أن ت�ؤثر قوانني �أخرى – مثل قوانني َ
خلطابات الكراهية وكراهية الأجانب – على القدر الذي ت�ستطيع ال�صحف �أن تغطي به
�أخبار املر�شحني و�أحداث االنتخابات.

 .3التنظيمات اخلا�صة بو�سائل الإعالم
هناك م�شكلتان �أ�سا�سيتان بالن�سبة لتنظيم و�سائل الإعالم فيما يتعلق بالتغطية
االنتخابية ،وهما:
 )1نطاق التنظيم
ما هو احلد الذي ينبغي �أن تو�ضع به القواعد ل�ضمان النزاهة ،والتوازن ،واحليادية؟
ومن ذا الذي �سيقوم بتنفيذها؟ هل ترتك لو�سائل الإعالم احلرية يف حتديد قواعدها
اخلا�صة لتغطية االنتخابات� ،أم �أن تدخل جهة خارجية �أمر واجب؟ كمبد�أ عام ،ال
يحبذ الإعالميون �أي نوع من �أنواع التنظيم القانوين لن�شاطاتهم؛ ومن ناحية �أخرى،
ف�إن كثري ًا ما ت�ؤكد هيئات الدولة �أن وجود قواعد قانونية �أمر �رضوري ل�ضمان تغطية
�صحيحة ومتوازنة لالنتخابات.
 )2جماالت التنظيم
ما هي �أنواع الربامج �أو التغطية ال�صحفية التي ينبغي �أن تخ�ضع �إىل التنظيم؟
وما هي املعايري التي �ستقام على �أ�سا�سها؟ ولنتوخى الب�ساطة ،ن�ستطيع �أن نحدد �ستة
مو�ضوعات �إعالمية رئي�سية تخ�ضع �إىل خمتلف �أنواع التنظيم �أثناء الفرتة االنتخابية،
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وهذه املو�ضوعات هي:
 التغطية التحريرية؛ البث املجاين؛ الإعالن ال�سيا�سي؛ ا�ستطالعات الر�أي؛ تثقيف الناخبني وتزويدهم باملعلومات؛ فرتة �صمت االنتخابات.الأجزاء التالية تعر�ض املو�ضوعات ،والتحديات ،و�أف�ضل املمار�سات التي مت
التعرف عليها من خالل مراقبة الرتتيبات امللمو�سة املعتمدة يف عدد من الدول املختلفة
بالن�سبة ملختلف �أ�شكال التغطية االنتخابية.
التغطية التحريرية

()

 -1ما هي التغطية التحريرية؟
عرف التغطية التحريرية على �أنها تغطية لتلك الربامج التي تخ�ضع للرقابة
ُت َّ
التحريرية من قبل و�سائل الإعالم والتي يلعب فيها تدخل ال�صحفيني دور ًا جوهرياً.
ما هي الربامج التي تندرج حتت هذا النوع من التغطية؟
�إن الربامج الأ�سا�سية التي تخ�ضع للرقابة التحريرية هي الن�رشات الإخبارية،
وبرامج الأحداث اجلارية ،والربامج احلوارية ،والربامج النقا�شية والتي قد تدور
مو�ضوعاتها حول ال�سيا�سة ،وق�ضايا االهتمام العام ،واالنتخابات .غالب ًا ما يكون – �أو
ما ينبغي �أن يكون – مو�ضوع الربنامج مو�ضوع ًا جدير ًا بالتغطية الإخبارية.
ما هي التحديات واملو�ضوعات التنظيمية الرئي�سية املتعلقة بالتغطية التحريرية؟
 احلقوق املت�ضاربة :يف بع�ض الأحيان ،يبدو وك�أن هناك ت�ضاربا بني حق و�سائلالإعالم يف التقدمي احلر للتقارير وبني حق املر�شحني يف احل�صول على تغطية من�صفة،
وعادة ما متلي املعايري املهنية على و�سائل الإعالم م�سئولية تغطية الأحداث املهمة وذات
ال�صلة باجلمهور ،على �أ�سا�س �أنها جديرة بالتغطية الإخبارية .من ناحية �أخرى ،ف�إن
() يعر�ض هذا الف�صل نظرة عامة مت�سعة للمو�ضوعات املعيارية للتغطية التحريرية .وللح�صول على حتليل
�شامل حول �أف�ضل املمار�سات واملهارات العملية ال�صحفية يف تغطية االنتخابات ،انظر اجلزء الثاين.
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الناخبني يف حاجة �إىل احل�صول على معلومات متنوعة فيما يتعلق بالبدائل ال�سيا�سية،
علم ًا ب�أنها لي�ست كلها ت�ستحق التغطية الإخبارية (على �سبيل املثال :قد ال تقيم الأحزاب
ال�صغرية منا�سبات عامة فيها جذب النتباه و�سائل الإعالم)؛ ولذا ،ف�إن و�سائل الإعالم
عليها �إحراز التوازن بني دورها يف جمع الأنباء ووظيفتها يف تقدمي اخلدمة العامة.
 مقاومة التدخل اخلارجي :غالب ًا ما ينظر ال�صحفيون �إىل �أي حماولة لتنظيم ن�شاطهمعلى �أنها تدخل غري الئق من الهيئات العامة وال�سيا�سية ،ويف�ضلون بناء تغطيتهم على
�أ�سا�س املعايري املهنية اخلا�صة ببع�ض القطاعات.
 تعريف املعايري املهنية :من املعايري الأ�سا�سية يف �أي دولة :توخي و�سائل الإعالماحليادية ،والدقة ،والنزاهة ،والتوازن يف تغطيتها للعملية االنتخابية .رمبا يكون
تف�سري هذه امل�صطلحات حمرياً ،لأن الكلمة ذاتها قد تعطي معنى خمتلف مع اختالف
متلقيها .فما معنى التغطية املتوازنة واملو�ضوعية؟ �أال يتعار�ض التوازن مع احلق
يف تقدمي التقارير؟ ..حلل هذا امل�أزق� ،صاغ العديد من املنظمات الإعالمية مواثيق
داخلية لل�سلوك املهني من �أجل �إ�ضفاء الو�ضوح على هذه امل�صطلحات .يف الأحوال
التي ُيفر�ض فيها قدر من التنظيم اخلارجي على و�سائل الإعالم ،يقوم املنظم ب�إ�صدار
خطوط �إر�شادية وتو�صيات حول كيفية تنفيذ هذه املبادئ.
 املفاهيم الرئي�سية :تعريف مبدئيالنزاهة :تتعلق مببد�أ ت�ساوي الفر�ص وعدم التمييز بني املتناف�سني يف االنتخابات.
يف هذا ال�صدد ،على الو�سائل الإعالمية الت�أكد من �أن املر�شحني والأحزاب لديهم من
الفر�ص ما ي�سمح لهم بنقل ر�سالتهم �إىل الناخبني وتثقيفهم برباجمهم ال�سيا�سية .كما يعني
امل�صطلح �أي�ض ًا التكامل والدقة يف رفع التقارير حول الروايات املت�ضاربة بتمكني جميع
الأطراف املهتمة من اال�ستماع �إىل �أقوال املتناف�سني.
التوازن :يتعلق بجودة التغطية الإخبارية للأطراف ال�سيا�سية واملو�ضوعات ذات
االهتمام العام .هذه النقطة وثيقة ال�صلة باملعايري املهنية و�أف�ضل املمار�سات ال�صحفية.
يف حالة تقدمي تقارير حول العملية االنتخابية – املر�شحني ،الأحزاب ،املو�ضوعات،
الت�صويت ،الإدارة االنتخابية – يرجى من و�سائل الإعالم نقل املعلومات �إىل اجلمهور
تالعب فيها .ب�شكل مب�سط ،ف�إن التوازن يعني الت�ساوي الذي ُتعامل
بطريقة مهنية ال ُ
به وجهات نظر و�آراء كل طرف مقارنة بالطرف الآخر.
احليادية :تتعلق بالطبيعة غري احلزبية وغري املتحيزة يف تغطية العملية االنتخابية.
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هي عملية معقدة حيث �إن الأدب ال�صحفي يتطلب املو�ضوعية ،ولكن على اجلانب
الآخر ،ف�إن الإعالم قد ينحاز �إىل مو�ضوع ما �أو ي�ؤيد مر�شحا معينا .عادة ما يكون
لل�صحافة احلق يف �إعالن دعمها علن ًا لأحد املر�شحني �أو �أحد الأحزاب؛ يف حني ُيحظر
على و�سائل الإعالم ال�سمعية والب�رصية م�ساندة �أي متناف�س .احليادية هي نقطة تتعلق
مبو�ضوع املعايري املهنية والطريقة التي ي�ؤثر بها دعم طرف ما على جودة التغطية
الإخبارية.
(يعر�ض جدول  2ملخ�ص ًا حول املو�ضوعات وامل�شكالت الأ�سا�سية التي قد تن�شب
�إثر التغطية التحريرية ،مع حتديد �أف�ضل املمار�سات الدولية املتبعة يف �إدارتها).
جدول 2
التغطية التحريرية :التحديات واملو�ضوعات الرئي�سية و�أف�ضل املمار�سات ذات ال�صلة
املو�ضوع

�أ) نوع التنظيم

ب) التزامات و�سائل
الإعالم

�أف�ضل املمار�سات
هناك ثالثة خيارات تنظيمية �أ�سا�سية:
 )1التنظيم الذاتي :هو النظام الذي تتعامل به منظمة �إعالمية ما مع املو�ضوعات الت�أديبية والقانونية
اخلا�صة بها دون �أن تخ�ضع لتنظيم عام من جهة خارجية .وينطبق هذا النموذج ب�شكل طبيعي على ال�صحافة
اخلا�صة التي ت�صدر مدونات �سلوك وخطوطا �إر�شادية داخلية حول الأدب املهني وتتابع االلتزام بها.
 )2التنظيم امل�شرتك :هو النموذج الذي يجمع بني عنا�صر التنظيم الذاتي (والرقابة الذاتية) وبني التنظيم
ومكتف ذاتي ًا للتغطية االنتخابية .يف هذا النظام ،تقدم اجلهة
العام التقليدي خللق نظام تنظيمي جديد
ٍ
التنظيمية خطوطا �إر�شادية عري�ضة ،وتراقب -يف كثري من الأحوال -على تنفيذ القواعد املو�ضوعة بحرية
من قبل و�سائل الإعالم.
 )3التنظيم اخلارجي :هو النظام الذي تخ�ضع مبوجبه �أن�شطة املحطات الإذاعية� ،أثناء الفرتة االنتخابية� ،إىل
القواعد والقوانني ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سات العامة – �أو مزيج من كليهما ،مثل الربملان واملنظم الإعالمي.
�أ) و�سائل الإعالم العامة
ينبغي على و�سائل الإعالم العامة/التابعة للدولة �أن تقوم بتغطية نزيهة ،ومو�ضوعية ،ومتزنة للأحداث
اجلارية والأنباء ذات ال�صلة بالعملية االنتخابية .ينبغي على املحطات الإذاعية �أن تقدم برامج قائمة على
مو�ضوعات ذات اهتمام عام ،ويجب �أن تخ�ضع هذه الربامج �إىل الرقابة التحريرية لو�سائل الإعالم فيما
يتعلق باختيار املو�ضوعات وكيفية تقدميها .و�إذا تناول برنامج ما مو�ضوع االنتخابات ،فالبد �أن يكون الوقت
املخ�ص�ص له كافيا ملنح فر�ص مت�ساوية جلميع املتناف�سني ولتغطية �آراء متعددة .ال ينبغي �أن تكون امل�شاركة يف
هذه الربامج م�شروطة بدفع مبلغ مقابلها.
للمنظم �أي�ض ًا �أن ي�صدر القواعد والتو�صيات التي من �ش�أنها �أن تو�ضح مفهومي النزاهة والتوازن و�أن يحدد
املعايري التي يتم على �أ�سا�سها تخ�صي�ص وقت التغطية لكل متناف�س.
ب) و�سائل الإعالم اخلا�صة
ينبغي على و�سائل الإعالم اخلا�صة �أن تلتزم باملعايري املهنية نف�سها املدرجة لو�سائل الإعالم العامة ،كما
عليها االلتزام مبعايري الأدب املهني يف تقدميها لرباجمها التحريرية .ومن حيث اخليارات التنظيمية ،فهناك
العديد من و�سائل الإعالم امل�ستقلة ذات الأقالم التحريرية املتنوعة التي من �ش�أنها �أن ُتخرج نظام ًا تعددي ًا
للمعلومات و�إمكانية احل�صول عليها (التعددية اخلارجية) مما يحد من احلاجة �إىل التدخل العام .لكن يف حالة
وجود تركيز يف ملكية و�سائل الإعالم اخلا�صة (احتكار  /احتكار القلة) ،قد تن�ش�أ احلاجة �إىل وجود تنظيم
قانوين ل�ضمان حد �أدنى من التغطية للمتناف�سني (التعددية الداخلية) .يف حالة اتباع هذا النهج التنظيمي،
داع
على املنظمني توخي احلذر ال�شديد �أثناء عملية ال�صياغة وفيما يليها من تف�سري للقواعد ،حتى ال يُحد بال ٍ
من حرية و�سائل الإعالم نحو تقدمي التقارير وممار�سة حكمها التحريري.
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ج) ميزة �أ�صحاب
املنا�صب

لأع�ضاء احلكومة احلالية هوية مزدوجة :فهم �أ�شخا�ص م�ؤ�س�سون ،وهم �صناع قرارات يقومون ب�أن�شطة جتدر
تغطيتها �إعالمي ًا؛ ومن ناحية �أخرى ،غالب ًا ما يكونون �أع�ضاء يف حزب ما .فهذه االزدواجية ت�سبب �إ�شكا ًال وقت
احلمالت االنتخابية ،التي من املفرت�ض �أن يح�صل خاللها املر�شحون على فر�ص مت�ساوية ومعاملة واحدة.
قد يحدث �أن يحاول �أع�ضاء احلكومة تغطية ن�شاطات حمالتهم االنتخابية �أو الدعاية التي يقومون بها
داخل �إطار ن�شاطاتهم امل�ؤ�س�سية �أو احلمالت العامة للمعلومات التي يطلقونها .وقد ال ي�سهُل دائما التمييز بني
هذين النوعني من الأن�شطة ،حتى لو�سائل الإعالم امل�ستقلة .كمبد�أ عام ،على و�سائل الإعالم توخي احلذر يف
التفريق بني ن�شاطات �أ�صحاب ال�سلطات وبني الن�شاطات التي ي�سعون �إىل القيام بها ب�صفتهم ممثلني لأحزاب
�سيا�سية مر�شحة لالنتخابات .ال ينبغي �أن يتمتع ذوو النفوذ العام ب�أي معاملة مميزة من و�سائل الإعالم �أثناء
احلمالت االنتخابية ،حتى �إن بع�ض الت�شريعات متنع ظهور ه�ؤالء الأ�شخا�ص �إعالمي ًا �أثناء احلمالت االنتخابية،
�أو على الأقل تحُ د منه.

ب) البث املجاين
ما هو البث املجاين؟
عرف البث املجاين على �أنه “بث هوائي”� ،أو م�ساحة متنح باملجان للأحزاب
ُي َّ
واملر�شحني من �أجل التعريف ب�أنف�سهم وبراجمهم .كمبد�أ عام ،على و�سائل الإعالم
العامة �أن ت�ضطلع بتقدمي خدمة البث املجاين ،يف حني قد ُتطلب اخلدمة من حمطات
الإذاعة اخلا�صة �أو قد ال تطلب طبق ًا للظروف� .أما و�سائل الإعالم املطبوعة اخلا�صة،
فال �إلزام عليها يف العادة يف ن�رش مواد ت�ساعد على الو�صول املبا�رش باملجان� ،إال �إذا
�أبدت الرغبة يف ذلك.
ي�شمل البث املجاين برامج و�أ�شكاال خمتلفة ت�شرتك مع ًا يف عدة موا�صفات:
 ال ُتفر�ض �أي و�ساطة �صحفية �أو رقابة حتريرية على الر�سالة التي يبعث بهااملر�شحون �أو الأحزاب� ،أو على الأقل تكون حمدودة.
 الغر�ض الأ�سا�سي منها هو تو�صيل ر�سالة املر�شحني �إىل الناخبني لتوعيتهم بالبدائلال�سيا�سية املتاحة �أمام املواطنني ،وملناق�شة املو�ضوعات ذات ال�صلة بالعملية االنتخابية.
 تمُ نح كلها باملجان للأحزاب واملر�شحني ،و ُتغطى تكاليفها من الأموال العامة.البث املجاين“ :يعترب نوع ًا من �أنواع التوا�صل املبا�رش بني ال�سا�سة والناخبني دون �أي
و�ساطة من و�سائل الإعالم .من املزايا الرئي�سية للبث املجاين �إتاحة الفر�صة للأحزاب
ال�صغرية �أو �صغار املر�شحني من �أجل تو�صيل ر�سالتهم االنتخابية التي مل يكونوا ليحظوا
دونها ب�أي تغطية كبرية من قبل و�سائل الإعالم .على نقي�ض البث الهوائي املدفوع،
الذي قد ال يكون يف متناول يد الأحزاب ال�صغرية و�صغار املر�شحني ،ف�إن قلة املوارد
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املالية ال متثل عائق ًا يف احل�صول على بث هوائي مع هذه اخلدمة� .إىل حد ما ،قد يعو�ض
البث املجاين �أي�ض ًا عن قلة التغطية املتوازنة من قبل بع�ض و�سائل الإعالم()”.
ما هي الربامج التي تندرج حتت هذه اخلدمة؟
ي�أخذ البث املجاين �شكلني رئي�سيني:
 عر�ض الربامج احلزبية:هي �إذاعة تلفزيونية �أو �إذاعية تختلف مدتها ،يقدمها �أحد الأحزاب ال�سيا�سية �أو �أحد
املر�شحني لتو�صيل برناجمه ال�سيا�سي �إىل الناخبني .ال�شكل الذي ي�ضاهيه يف ال�صحافة
هو الن�رش – الكامل �أو املخت�رص – لربنامج احلزب� ،أو نبذة عن املر�شح� ،أو �إعالن
حزبي مطبوع.
ماهي التحديات واملو�ضوعات التنظيمية الرئي�سية املتعلقة بعر�ض الربامج
احلزبية؟
ينبغي �أن يكون جلميع الأحزاب ال�سيا�سية امل�سجلة وامل�شاركة يف االنتخابات احلق
يف �إذاعة وقائع انتخاباتها دون �أي متييز ،وذلك من خالل و�ضع جمموعة من القواعد
الوا�ضحة ،وغري الغام�ضة ،وال�شفافة .ينبغي �أن يكون الوقت املخ�ص�ص للمر�شحني
كافي ًا لتو�صيل براجمهم ال�سيا�سية للجمهور ،وعر�ضها عليهم بو�ضوح ،كما يجب �أن
يتم بثها وقتما وحيثما ميكن �أن ت�صل �إىل �أكرب قدر ممكن من الأ�شخا�ص .البد و�أن
نون جيد ًا على �أنها �إعالنات حزبية ،حتى يكون امل�شاهد على دراية كاملة بالطبيعة
ُت َع َ
احلزبية للإذاعة(..انظر جدول )3

() اخلطوط الإر�شادية حول حتليل و�سائل الإعالم �أثناء مهام الإ�رشاف على االنتخابات ،اعتمدته جلنة
فيني�سيا� 22-21 ،أكتوبر .2005
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جدول 3
عر�ض الربامج احلزبية :التحديات واملو�ضوعات الرئي�سية و�أف�ضل املمار�سات ذات ال�صلة
املو�ضوعات

�أف�ضل املمار�سات

�أ) معايري
التخ�صي�ص

ما هي املعايري الواجب اتباعها عند �إذاعة االنتخابات؟ هناك منوذجان �أ�سا�سيان:
 )1امل�ساواة :تعني احل�صول جميع الأحزاب واملر�شحني على نف�س زمن وم�ساحة البث.
 )2الإن�صاف :يعني ح�صول اجلميع على بث ن�سبي بناء على معايري وا�ضحة ومطبقة ب�شكل موحد (على
�سبيل املثال :عدد املقاعد يف الربملان �أو عدد الرت�شيحات املقدمة).
ما هو النهج الأف�ضل؟ ال توجد �إجابة مبا�شرة عن هذا ال�س�ؤال؛ ولكن ،كمبد�أ عام ،عندما يكون عدد
الأحزاب املتناف�سني حمدودا ،ميكن تطبيق مبد�أ امل�ساواة عليها بحزم .بالن�سبة لالنتخابات الرئا�سية،
واال�ستفتاءات ،واالنتخابات الدميوقراطية الأوىل ،تكون امل�ساواة ال�صارمة هي املعيار الأ�سا�سي جلميع
املتناف�سني .يف حالة ازدياد عدد الأحزاب واملر�شحني ميكن التو�صل �إىل معادلة ن�سبية منا�سبة.

ب) م�سئولية
التخ�صي�ص

من امل�سئول عن تخ�صي�ص �إذاعة االنتخابات احلزبية؟ تن�ص خمتلف القوانني الوطنية على عدة خيارات
بديلة:
 )1للجهة التنظيمية الإعالمية �إ�صدار تعليمات عامة للتخ�صي�ص ،يُرتك تنفيذها فيما بعد للمحطات
الإذاعية بالت�شاور مع �أ�صحاب امل�صالح.
 )2للجهة التنظيمية الإعالمية ذاتيا احلق يف تنظيم احلملة الر�سمية يف الإذاعة �أو التلفزيون والرقابة
عليها ،مبا يف ذلك و�ضع �شروط الإنتاج والإذاعة واجلدولة لإذاعات االنتخابات احلزبية.
�)3إدارة االنتخابات لها احلق يف تخ�صي�ص �إذاعات االنتخابات احلزبية.
ومن بني املو�ضوعات الرئي�سية يربز مو�ضوع م�صداقية اجلهة (الهيئات العامة �أو و�سائل الإعالم) التي
تخ�ص�ص الإذاعات وحياديتها .يجب �أن يُنظر �إىل هذه اجلهة على �أنها جهة غري منحازة وعادلة.

ج) التزامات
و�سائل الإعالم

ما هي و�سائل الإعالم التي ينبغي �أن تبث �إذاعة االنتخابات احلزبية؟
كمبد�أ عام ،تكون و�سائل الإعالم العامة هي املطالبة ببث �إذاعات االنتخابات احلزبية؛ ويف الوقت نف�سه،
تطبق جمموعة من اخليارات على حمطات الإذاعة اخلا�صة ،منها:
 )1قد ال يفر�ض عليها بث �أي من �إذاعات االنتخابات احلزبية؛ �أو
 )2قد يفر�ض عليها بث �إذاعات االنتخابات احلزبية باعتباره �شرط ًا من �شروط ترخي�صها؛ �أو
 )3قد ترتك لها حرية االختيار �إما بالبث �أو عدمه ،ولكن يف حالة اختيارها لبث فقرات جمانية يجب �أن
تلتزم بال�شروط نف�سها التي تلتزم بها و�سائل الإعالم العامة ودون �أي متييز.
تطرح اخليارات الثانية والثالثة �أ�سئلة تتعلق مب�س�ألة دفع البث :من ذا الذي �سيتكبد التكلفة وكيف
�سيدفعها؟ قد يكون لقلة التعوي�ضات املادية لو�سائل الإعالم �آثارها ال�سلبية على و�ضعها املايل؛ ولذا،
على �إدارة االنتخابات �أن تخ�ص�ص جزء ًا من ميزانيتها لتغطية مثل هذه الأنواع من التكاليف.
عادة ما ال يفر�ض على ال�صحافة اخلا�صة �إقامة �إعالنات �سيا�سية جمانية؛ ويف حالة �إقرار �أي �صحيفة
بتخ�صي�ص م�ساحة جمانية ملر�شح ما ،عليها توفري الفر�صة نف�سها جلميع املر�شحني الآخرين ودون �أي
متييز.
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د) التوقيت
واملوقع

 )1ما هو التوقيت املنا�سب لبث �إذاعات االنتخابات احلزبية �أو ن�شرها؟
ينبغي �أن تبث/تن�شر يف الوقت الذي �ست�صل فيه �إىل �أكرب كم ممكن من اجلماهري ،وعادة ما يكون ذلك
يف وقت الذروة بالن�سبة للإذاعة والتلفزيون .يجب �أن ي�ضمن ترتيب الظهور عدم التحيز �ضد �أي من
الأحزاب .قد يتحقق هذا ب�سحب ع�شوائي لتحديد ترتيب الإذاعة/الن�شر �أو تناوب الأحزاب وفق ًا
جلدول زمني حمدد.
 )2من ذا الذي تقع عليه مهمة بث/ن�شر �إذاعات االنتخابات احلزبية؟
على و�سائل الإعالم �إذاعة/ن�شر �أخبار االنتخابات احلزبية ل�ضمان و�صولها �إىل �أكرب قدر ممكن من
اجلمهور� .إنه من الأهمية �أال يتم التمييز بني الأحزاب فيما يتعبق بالبث ،على �سبيل املثال� ،إذاعات
االنتخابات احلزبية لأحزاب �أ�صحاب املنا�صب على �أ�شهر القنوات وبث الإذاعات املعار�ضة على قنوات
ذات �شعبية �أقل.

هـ) ال�شكل،
املحتوى،
املدة ،الإنتاج

كمبد�أ عام ،يجب جتنب �أي نوع من �أنواع الرقابة امل�سبقة على �أ�شكال التعبريات ال�سيا�سية وحمتواها� ،إال
�أن هناك بع�ض اال�ستثناءات لهذا املبد�أ.
 )1ال�شكل :ل�ضمان و�صول ر�سالة جادة �إىل اجلمهور وعدم اال�ستعانة ب�أي مواد غري قانونية ،قد يكون
م�ستوى حمدد من التنظيم مربر ًا كافي ًا ،طاملا �أنه ال يزال يتما�شى مع املبادئ املن�صو�ص عليها يف القانون
الدويل حول حرية التعبري (ال�ضرورة ،القانونية ،الن�سبية ،ال�شرعية)؛ وعليه قد حتدد اجلهة
التنظيمية �شكل �إذاعات االنتخابات احلزبية ل�ضمان نقل ر�سالة �سيا�سية جادة.
 )2املحتوى :هناك افرتا�ض عام �ضد تنظيم املحتوى هذا� ،إال �أن لو�سائل الإعالم احلق يف حماية نف�سها
من ن�شر �أي مواد غري قانونية �أو غري مالئمة عرب قنواتها (ال�سيما فيما يتعلق بخطاب الكراهية ،ال�سب،
حقوق الن�شر ،القذف).
وهناك حالن حمتمالن:
�أ) �أن ت�صوغ اجلهة التنظيمية الإعالمية قائمة دقيقة ومتاحة باملحظورات التي يجب على املر�شحني
جتنبها �أثناء �إذاعات االنتخابات احلزبية؛ �أو
ب) �أال يخ�ضع املحتوى لأي نوع من �أنواع الرقابة ،تارك ًا هكذا م�سئولية �إذاعات االنتخابات احلزبية
على املر�شحني مع احتمالية رف�ض و�سائل الإعالم لها .وقد ترف�ض املحطات الإذاعية بعدها بث الإذاعات
ملا حتتوي عليه من انتهاك وا�ضح للقوانني اجلنائية �أو غريها من القوانني الدولية .لكن يف حالة الرف�ض،
يجب ذكر ال�سبب بو�ضوح وب�شكل ال غمو�ض فيه ،ويف هذه احلالة ف�إنه يخ�ضع للفح�ص الق�ضائي.
 )3املدة :الغر�ض العام من الت�شريع هو �ضمان كفاية الوقت لأن تبعث الأحزاب بر�سالتها ب�شكل
مف�صل.
 )4الإنتاج :من �أجل خلق فر�ص مت�ساوية بني القوى ال�سيا�سية ،يجوز جلميع الأحزاب اال�ستفادة من
املوارد املتاحة لإنتاج �إذاعات انتخابية حزبية حتى ال َ
تعاقب الأحزاب ذات املوارد املالية املحدودة .ميكن
�أن تت�ضمن املوارد :الو�صول �إىل و�سائل �إنتاج و�سائل الإعالم العامة �أو �إ�سهاماتها املالية يف الإنتاج.

و) ال�شكاوى

يف حالة وجود خالف يتعلق ب�إذاعات االنتخابات احلزبية (مثل رف�ض و�سائل الإعالم للبث) ،للطرف
املت�ضرر احلق يف اللجوء �إىل حل مب�ساعدة اجلهة املخت�صة ،وهي �إما اجلهة امل�سئولة عن تنظيم و�سائل
الإعالم �أثناء فرتة احلملة االنتخابية� ،أو �أي جهة ق�ضائية .ينبغي �أن يكون لو�سائل الإعالم �أو رافعي
ال�شكوى احلق يف االعرتا�ض على قرارات اجلهة التنفيذية من خالل اال�ستعانة ب�آلية طعن ق�ضائي منا�سبة
ومتاحة و�سريعة.
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� )2أنواع التغطيات االنتخابية الأخرى:
يت�ضمن هذا ال�شكل جميع الربامج – املناظرات ،املوائد امل�ستديرة ،املقابالت – التي
يكون تركيزها الأ�سا�سي على برامج االنتخابات ال�سيا�سية واملر�شحني .قد تختلف �أ�شكالها
وفق ًا للأقالم التحريرية املحددة واملتطلبات القانونية ال�سائدة ،ولكن ما يجمع بينها هو
�أنها تقدم م�ستوى �أعلى من الرقابة التحريرية مقارنة ب�إذاعات االنتخابات احلزبية ،من
حيث خ�ضوعها ملتطلبات حتقيق امل�ساواة بني املر�شحني يف البث واملعاملة.
ما هي التحديات واملو�ضوعات التنظيمية الرئي�سية املتعلقة ب�أنواع التغطيات
االنتخابية الأخرى؟
تعترب الربامج النقا�شية ،واملقابالت ،واملناظرات �أدوات مهمة يف احلمالت
االنتخابية ملا تتيحه طبيعة تكوينها وطول فرتتها الزمنية ،فهي متنح املر�شحني �إمكانية
التو�سع يف نقل �آرائهم ور�سائلهم ب�شكل �أكرث منطقية �إذا ما قورنت ب�إذاعات االنتخابات
احلزبية .كما �أن املناظرات متكن اجلمهور من �إجراء مقارنات مبا�رشة بني املر�شحني.
ينبغي تنظيم مثل هذه الأنواع من الربامج على نحو عادل“ .يف حني تعطي هذه الربامج
فر�صة مثرية للتعبري عن �أفكار متنوعة� ،إال �أنها �إذا خلت متام ًا من �أي �آراء متزنة ،فمن
املحتمل �أن تتحول �إىل برامج م�ضللة ،ال حت�سن التمثيل ،وناقلة ل�صورة خاطئة �إىل
م�شاهديها .على الرغم من خطورة منح احلكومة �سلطة التحكيم يف مبد�أ “العدالة” يف
�سوق الأفكار ،ف�إنه من اخلطورة �أي�ض ًا �أال ي�سمح مقدم الربنامج �أو املي�رس بتنوع الآراء
فيه”().
(يو�ضح جدول  4املو�ضوعات الرئي�سية ذات ال�صلة بهذا النوع من التغطية).

() جلنة فيني�سيا ،مرجع �سابق.

30

جدول 4
�أنواع التغطيات االنتخابية الأخرى :التحديات واملو�ضوعات الرئي�سية و�أف�ضل املمار�سات ذات ال�صلة
املو�ضوعات

�أ) نوع التنظيم

ب) التزامات و�سائل
الإعالم

ج) معايري التخ�صي�ص

د) التوقيت واملوقع

�أف�ضل املمار�سات
هل يجب �أن تخ�ضع هذه الربامج للتنظيم القانوين �أم �أن تندرج حتت امل�سئولية التحريرية
للمحطات الإذاعية؟ هناك ثالثة مناذج رئي�سية:
 )1التنظيم القانوين املحكم :ت�ضع اجلهة امل�سئولة عن تنظيم و�سائل الإعالم �أثناء احلملة
االنتخابية قواعد دقيقة لتنظيم هذه الربامج.
 )2مزيج من التنظيم اخلارجي والتنظيم الذاتي :ت�ضع اجلهة امل�سئولة عن الإ�شراف على
و�سائل الإعالم خطوط ًا �إر�شادية عامة ُ
وترتك الرتتيبات العملية (ال�شكل ،عدد امل�شاركني،
املدة� ،إلخ) املطلوبة لتحقيق التوازن والنزاهة �إىل تقدير املنظمة الإذاعية.
 )3نظام التنظيم الذاتيُ :ترتك م�سئولية الت�أكد من حتقيق التوازن وامل�ساواة يف املعاملة
كلي ًا �إىل التقدير املهني للإعالميني.
هل يتم تنظيم و�سائل الإعالم العامة فح�سب �أم ُتنظم �أي�ض ًا املحطات الإذاعية اخلا�صة؟
التوجه العام هو �أن يُفر�ض قدر حمدد من االلتزامات على و�سائل الإعالم العامة يف حني
تخ�ضع و�سائل الإعالم اخلا�صة �إىل التزامات �أقل :فترتك لها حرية تقدمي الربامج اخلا�صة
باالنتخابات واملر�شحني من عدمه؛ ولكن �إذا �صدر قرارها بتقدمي الربامج ،تلتزم على الفور
مببادئ التوازن وعدم التحيز ،واحليادية نف�سها التي ُتفر�ض على و�سائل الإعالم العامة.
جانب ثالث من جوانب اخلالف يتعلق مب�س�ألة تخ�صي�ص الوقت ،ال�سيما عند االختيار بني
تطبيق االعتبارات نف�سها التي تنطبق على �إذاعات االنتخابات احلزبية ،وبني ما يتعلق
مببادئ امل�ساواة والإن�صاف ومعايري حتديد زمن البث.
تنطبق هنا االعتبارات نف�سها التي تنطبق على �إذاعات االنتخابات احلزبية :تذاع هذه
الربامج يف �أوقات الذروة وينبغي �أن تكون من �أكرث الو�سائل الوطنية �شعبية بني اجلمهور.
ف�ض ًال عن ذلك ،يجب �أن ي�ضمن ال�شكل الذي يقام عليه احلوار عدم التحيز �ضد �أي من
الأحزاب ،وذلك من خالل �إعطاء كل من املر�شحني مت�سعا من الوقت واملجال لتو�صيل
ر�سائلهم.

ج) الدعاية االنتخابية مدفوعة الأجر
ما هي الدعاية االنتخابية مدفوعة الأجر؟
ميكن تعريف الدعاية االنتخابية مدفوعة الأجر على �أنها :و�صف حلزب �سيا�سي،
�أو مر�شح� ،أو �شعار حزب� ،أو برنامج حزب� ،أو ن�شاط ،وذلك مقابل مبلغ من املال
�أو غريه من �سبل التعوي�ض .يعترب �أي نوع من �أنوع املواد املطبوعة �أو الإذاعية التي
ت�ستهدف الإ�شادة بقوة �سيا�سية� ،أو الإ�ضعاف من �شعبيتها� ،إعالن ًا �إذا متت لقاء �أجر �أو
غريه من �سبل التعوي�ض.
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ما هي �أنواع الربامج التي تندرج حتت هذا الو�صف؟
ت�شمل الإعالنات املدفوعة :الفقرات الإعالنية الق�صرية ،والرعاية ،و�أي نوع
�آخر من الربامج �أو امل�ساحة االعالمية التي ال يح�صل عليها املتناف�سون (الآخرون) يف
االنتخابات باملجان.
ما هي التحديات واملو�ضوعات التنظيمية الرئي�سية املتعلقة بالدعاية االنتخابية
مدفوعة الأجر؟
�إن �إمكانية �رشاء زمن بث �أو م�ساحة لي�ست متوفرة يف �أي مكان ،يف حني ميثل البث
املدفوع الو�سيلة الرئي�سية للتوا�صل بالن�سبة للمتناف�سني يف االنتخابات يف بع�ض البالد،
ْ
احلظر يختلف من بلد
�إال �أنه حمظور متام ًا مبقت�ضى القانون يف البع�ض الآخر .نطاق
�إىل �أخرى :فقد ينطبق على كل من و�سائل الإعالم املطبوعة والإلكرتونية (مثل احلال
يف رومانيا)� ،أو قد ينح�رص على و�سائل الإعالم ال�سمعية والب�رصية (مثل يف تركيا)،
�أو قد يطبق على بع�ض و�سائل الإعالم ال�سمعية والب�رصية املحددة (مثل احلال يف
�إ�سبانيا حيث ال ي�سمح بالإعالنات املدفوعة �سوى يف حمطات الإذاعة اخلا�صة فح�سب).
(يعر�ض جدول  5املو�ضوعات الرئي�سية التي تتعلق بهذا النوع من التغطية).
جدول 5
الدعاية االنتخابية مدفوعة الأجر :التحديات واملو�ضوعات الرئي�سية و�أف�ضل املمار�سات ذات ال�صلة
املو�ضوعات

�أف�ضل املمار�سات

�أ) عدم التمييز

على و�سائل الإعالم تقدمي الر�سائل االنتخابية املدفوعة على �أ�سا�س من عدم التمييز،
كما ينبغي �أن تعطي فر�ص ًا مت�ساوية للأحزاب واملر�شحني :ف�إذا وافقت على بيع وقت/
م�ساحة لأحد املتناف�سني ،عليها منح فر�صة ال�شراء للآخرين حتت ال�شروط نف�سها .على
و�سائل الإعالم فر�ض تكلفة موحدة ومت�ساوية على جميع املتناف�سني.

ب) احلد الأق�صى للإنفاق
على احلمالت

يجوز فر�ض حد �أق�صى َلكمّ الإعالنات املدفوعة التي يحق للأحزاب �شرا�ؤها ل�ضمان �سريان
مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ،كما يجوز �أي�ض ًا و�ضع حد �أق�صى لزمن البث املتاح لو�سائل الإعالم
ا�ستغالله يومي ًا .من الو�سائل الأخرى التي ميكن اال�ستعانة بها يف تنظيم الإعالنات
ال�سيا�سية املدفوعة فر�ض حد �أق�صى للإنفاق امل�سموح به على احلمالت.

ج) القيود املفرو�ضة على
املحتوى

ب�صفة عامة ،ف�إن جميع �أنواع الرقابة امل�سبقة على الر�سائل ال�سيا�سية ال تلقى ال�صدى
املرجو� ،إال �أن بع�ض القيود تعترب مقبولة .وتنطبق هنا �أي�ض ًا االعتبارات نف�سها التي
تنطبق على �إذاعات االنتخابات احلزبية.

د) الإعالنات امل�ؤ�س�سية

ال ينبغي �أن تذاع �أثناء الفرتة االنتخابية �أي �إعالنات عن بع�ض اخلدمات العامة التي
تدعمها بع�ض وكاالت الدولة حتى ال يحدث �أي خالف على قيمتها.
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هـ) العنونة

ينبغي �أن تكون الإعالنات ال�سيا�سية املدفوعة مُع َّرفة جيد ًا �أو مو�ضحة هكذا حتى يتمكن
الناخبون من التعرف على الطبيعة الدعائية للربنامج ،كما ينطبق املبد�أ نف�سه على
�إعالنات الغري – الأ�شخا�ص �أو املجموعات غري املر�شحة �أو الأحزاب غري امل�سجلة التي
تدفع مبلغ ًا من املال لقاء الرتويج لنجاح �أحد املتناف�سني ال�سيا�سيني �أو هزميته.

و) و�ضع الإعالنات على
اخلريطة

ينبغي �أال تو�ضع الإعالنات املدفوعة بحيث ت�ضلل اجلمهور عرب طبيعتها الدعائية ،لتفادي
وقوع هذا االلتبا�س ،متنع بع�ض الت�شريعات الوطنية مقاطعة بع�ض الربامج بفقرات
�إعالنية مدفوعة.

ي) الإعالنات اخلفية

ميكن تعريف املمار�سات ال�سيئة على �أنها تلك املمار�سات التي تعلن عن مواد تفتقر �إىل
العَنوَنة اجليدة َّ
وتقدم على �أنها تغطية حتريرية عادية .هذه العادة تنايف املعايري املهنية
والأخالق ال�صحفية :وتعترب الإعالنات اخلفية يف �أي من و�سائل الإعالم انتهاك ًا وا�ضح ًا
للقيم ال�صحفية الأ�سا�سية .على الرغم من بع�ض القيو�ض املفرو�ضة ،ف�إن هناك خيارات
متاحة ملعاجلة هذه امل�شكلة:
 )1و�ضع ن�صو�ص خا�صة بها يف القوانني اخلا�صة باالنتخابات وو�سائل الإعالم حتدد
احلاالت التي تعترب �إعالنات خفية حمتملة ،كما حتدد و�سيلة فح�صها.
 )2فر�ض عقوبات على حاالت الف�ساد – كما هو من�صو�ص عليه يف القوانني اجلنائية
وقوانني الف�ساد ذات ال�صلة – املتعلقة بر�شوة و�سائل الإعالم.
 )3و�أخري ًا ،ت�ضطلع اجلهات املهنية الإعالمية بدور مهم يف مكافحة الإعالنات اخلفية،
حيث تعترب م�شاركتها ودعمها يف و�ضع النظم والقوانني املناه�ضة لهذه العادة �أداة مهمة
لكبحها.

د) �أنواع التغطيات االنتخابية الأخرى
ا�ستطالعات الر�أييعترب تقييم الت�أثري احلقيقي ال�ستطالعات الر�أي على نتائج االنتخابات �أمر ًا معقداً،
�إال �أن على و�سائل الإعالم تزويد جمهورها باملعلومات الكافية الالزمة للحكم على قيمة
اال�ستطالعات املن�شورة.
لتجنب �أي نوع من �أنواع التالعب املحتمل ،ولل�سماح للجمهور بفرتة ت�أمل،
حتتوي قوانني بع�ض البالد على ن�صو�ص حتظر ن�رش ا�ستطالعات الر�أي العام قبل
�إجراء االنتخابات بيوم �أو عدة �أيام ،كما ينطبق الو�ضع نف�سه بالن�سبة ال�ستطالعات
اخلروج ،فال يجوز ن�رشها �سوى بعد �إغالق مراكز االقرتاع.
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 تثقيف الناخبني وتزويدهم باملعلوماتيجب �أن تت�سم برامج تثقيف الناخبني ،املقامة بتكليف من �إحدى الهيئات الإدارية
االنتخابية �أو حمطة �إذاعة عامة �أو �أي منظمة �أخرى ،باحليادية والدقة ،كما ينبغي �أن
تعمل على �إبالغ الناخبني مبا يخ�ص االنتخابات .يجب �أن تنف�صل هذه الربامج متام ًا
عن �أي ر�سائل حزبية.
على النهج نف�سه ،ينبغي �أن يكون عمل الهيئات الإدارية االنتخابية عمال دقيقا وغري
حزبي ،وينبغي �أن يزود الناخبني باملعلومات الالزمة حول الإجراءات املو�ضوعة
ل�ضمان حقوقهم االنتخابية ،ونزاهة العملية ب�أ�رسها ،و�أي من املو�ضوعات الأخرى
ذات ال�صلة.
 فرتة �صمت االنتخاباتتفر�ض بع�ض البالد فرتة �صمت� ،أو ما ي�سمى بيوم الت�أمل .تختلف مدة هذه الفرتة،
التي ت�سبق يوم االنتخابات ،لل�سماح للناخبني با�ستيعاب جميع املعلومات التي مت تلقيها
�أثناء فرتة احلملة االنتخابية وه�ضمها ،والختيار م�صري �صوتهم دون �أي �ضغوط.
يحظر ن�رش �أي ر�سائل انتخابية حزبية �أثناء هذه الفرتة.
قد ينطبق هذا احلظر على جميع و�سائل الإعالم �أو قد ينطبق على بع�ض الو�سائل
ال�سمعية والب�رصية فح�سب.
(يعر�ض جدول  6نظرة عامة حول املو�ضوعات الرئي�سية ذات ال�صلة بهذه
الأمور).
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جدول 6
�أنواع التغطيات االنتخابية الأخرى
النوع

املو�ضوعات

�أف�ضل املمار�سات

اال�ستطالعات

�أ) املحتوى

عند ن�شر نتائج ا�ستطالعات الر�أي �أو �إذاعتها ،على و�سائل الإعالم تزويد اجلمهور
باملعلومات الالزمة لتقييم قيمة اال�ستطالع:
 ا�سم احلزب ال�سيا�سي �أو املنظمة �أو ال�شخ�ص الذي ُك ِّلف بالقيام باال�ستطالع ودفعمن �أجل تنفيذه؛
 املنظمة القائمة على تنظيم اال�ستطالع والنهج املتبع يف التنظيم؛ عينة اال�ستطالع وهام�ش اخلط�أ فيه؛ -تاريخ و�/أو فرتة �إجراء اال�ستطالع.

�أ) التزامات
و�سائل الإعالم

 )1و�سائل الإعالم العامة :ينبغي عليها تثقيف الناخبني با�ستخدام و�سائل خمتلفة
(الفقرات الإعالنية ،الربامج ،املقاالت� ،إلخ) بحيث ت�صل �إىل �أكرب عدد ممكن
من اجلمهور.
 )2املحطات الإذاعية اخلا�صة :قد يُطلب منها بث بع�ض الربامج اخلا�صة بتثقيف
الناخبني بو�صفه �شرط ًا من �شروط ح�صولها على ترخي�ص �أو مبوجب الت�شريع
االنتخابي.
 )3ال�صحافة اخلا�صة :ينبغي عليها تزويد الناخبني باملعلومات الكافية والدقيقة
حول العملية االنتخابية ،حتى و�إن مل يكن ذلك مبوجب القانون .يجوز للإدارة
االنتخابية �شراء م�ساحة لن�شر معلومات ر�سمية ذات �صلة بعملية تثقيف الناخبني.

ب) املحتوى

يجب �أن تقوم هذه الربامج بتوفري معلومات غري منحازة ،ووا�ضحة ،ومفهومة فيما
يخ�ص:
 قائمة الناخبني :مكان الت�سجيل وكيفيته ،مكان االطالع على القائمة وكيفيته،كيفية رفع ال�شكاوى ذات ال�صلة؛
 طبيعة االنتخابات :حملية ،رئا�سية ،برملانية ،ا�ستفتائية ،عامة؛ النظام االنتخابي املتبع وتداعياته على عملية الت�صويت؛ �إجراءات الت�صويت :مكان الت�صويت وكيفيته؛ احلقوق والواجبات الأ�سا�سية� :سرية الت�صويت ،الن�صو�ص اخلا�صة بالت�صويتبالوكالة �أو ت�صويت الأ�سرة؛
 -حقوق الفئات امل�ستهدفة التي عادة ما تعاين من التمييز الواقع �ضدها.

�أ) االمتثال

على و�سائل الإعالم االمتثال للن�صو�ص اخلا�صة بفرتة الت�أمل �أثناء يوم االنتخابات
وقبله.
�إذا �أقر القانون وجود فرتة �صمت ،قد يُطلب من اجلهة الإدارية و�ضع قواعد
وتعليمات للإعالميني حول �سبل تقدمي التقارير عن الوقائع ال�سيا�سية �أثناء هذه
الفرتة.
ً
على الأحزاب ال�سيا�سية �أي�ضا احرتام فرتة االنقطاع االنتخابي ،وعدم القيام ب�أي
حمالت انتخابية �أثناء هذه الفرتة.

تثقيف الناخبني
وتزويدهم
باملعلومات

ال�صمت
االنتخابي
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 .4التنظيم الذاتي من �أجل تغطية االنتخابات
هل يجب تنظيم الإعالم ب�أية حال؟
�إن حرية الإعالم لي�ست حقا غري م�رشوط ،حيث متتد �سلطة الإعالم لت�صل �إىل
جماهري عري�ضة ولت�ؤثر على �أفكار قطاعات كربى من ال�سكان ومفاهيمهم.
حتتاج الدميقراطية �إىل �صحافة تنقل الأخبار �إىل املواطنني بدقة و�شمولية .يعترب
احلق يف املعرفة ،بل واملعرفة ال�صحيحة وال�صائبة� ،أمرا �أ�سا�سيا من �أجل احلوكمة
إحلاحا �أثناء العملية االنتخابية
الذاتية و�صناعة القرار العام .ي�صري هذا املطلب �أكرث � ً
حيث يجب �أن تتوفر للناخبني فر�صة اتخاذ خيارات م�ستنرية ،وعليه تعترب القواعد
والتوجيهات الإر�شادية �رضورية للت�أكد من و�صول الأ�صوات والآراء والق�ضايا
واملعلومات املتعددة �إىل جمهور الناخبني .على اجلانب الآخر ،يجب �أال يكون للتنظيم
�أثر ُم ِّثبط على الإعالم� ،إذ يجب �أن يتمتع باحلرية ملمار�سة احلكم الفني على خياراته
التحريرية.
ما هو نوع التنظيم الذي يجب تبنيه؟
توجد ثالثة مناذج تنظيمية �أ�سا�سية ل�ضمان وفاء الإعالم بالتزامه بالتعددية
		
والتوازن والعدالة �أثناء احلملة االنتخابية.

�أ) التنظيم الذاتي
�إنه النظام الذي من خالله تتعامل املنظمة الإعالمية مع ق�ضاياها الت�أديبية والقانونية
بدون تنظيمها ب�شكل عام من خالل جهة خارجية ،وينطبق هذا النموذج ،وف ًقا
داخليا مدونات قواعد ال�سلوك والتوجيهات
للمعتاد ،على ال�صحافة اخلا�صة التي ت�صوغ
ً
وغالبا ما تكون اجلهة التنظيمية يف هذا النظام
الإر�شادية املتعلقة ب�أخالقيات املهنة،
ً
هي جمال�س الإعالم الطوعية �أو جمال�س ال�صحافة العاملة ك�آليات لتلقي ال�شكاوى من
�أفراد من اجلمهور (مبا فيهم املر�شحون) ممن لهم مظلمة ب�ش�أن الأ�سلوب الذي غطت
به اجلريدة �أو املحطة الإذاعية ق�ضية ما.
مثال :الواليات املتحدة الأمريكية
تبني العديد من الهيئات الطوعية اخلا�صة بخرباء االت�صاالت مواثيق لل�رشف �أو
معايري للممار�سة والتي حتكم �سلوك �أع�ضائها.
ف�ضال عن ذلك ف�إن ال�صحفيني الإلكرتونيني هم من املوقعني على عدد من املواثيق
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منها ميثاق ال�رشف ومدونة قواعد ال�سلوك لهيئة مدراء �أخبار الإذاعة والتلفزيون،
ينادي هذا امليثاق ب�أن يلتزم العاملون يف الأخبار ب�سلوكيات تتعلق ب�ستة مو�ضوعات:
اجلمهور والثقة واحلقيقة والعدالة والأمانة واال�ستقاللية وامل�ساءلة .كذلك توجد �أحكام
قانونية خا�صة يف قانون االت�صاالت تعفي الأخبار من االلتزام بتكاف�ؤ الفر�ص جلميع
املر�شحني ،وهو االلتزام املفرو�ض ،بحكم املعتاد ،على الإعالم الإلكرتوين �أثناء فرتة
االنتخابات.

ب) التنظيم امل�شرتك
ي�ضم هذا النموذج عنا�رص من التنظيم الذاتي (و املراقبة الذاتية) والتنظيم العام
ذاتيا من �أجل التغطية الإعالمية
التقليدي ،وذلك لو�ضع نظام تنظيمي جديد و�شامل ً
غالبا ما ت�رشف اجلهة التنظيمية على تطبيق القواعد التي
لالنتخابات ..يف هذا النظام ً
حددها الإعالم ب�شكل حر.
مثال :بلجيكا
يكون املنظم الإعالمي م�سئوال عن �إ�صدار تو�صيات لها طبيعة غري ملزمة لتغطية
االنتخابات وفح�ص ال�شكاوى �أثناء احلملة االنتخابية .تقوم املحطات الإذاعية عندها
بتطوير خطط تطوير االنتخابات الداخلية ومدونات قواعد �سلوكها .يتوىل ،على وجه
اخل�صو�ص ،املنظم الفلمنكي مهمة اتخاذ القرارات ب�ش�أن ال�شكاوى املتعلقة «بقواعد
أحكاما ،فهي مبثابة معايري ومبادئ للتنظيم
الأخالقيات ال�صحفية» ،وهذه القواعد متثل � ً
ت�صغ يف القانون النظامي ،ولكن طورها املهنيون يف جمال الإعالم
الذاتي والتي مل َ
وال�صحافة.

ج) الالئحة القانونية
�صدرت القواعد والقوانني يف هذا النظام عن م�ؤ�س�سات عامة� ،أو جاءت مزيجا بني
االثنني ،على �سبيل املثال الربملان واملنظم الإعالمي ،وذلك حتى حتكم ن�شاط املحطات
الإذاعية �أثناء فرتة االنتخابات.
ن�سبيا
يف هذا ال�صدد يكون التقدير التحريري للإعالم يف برامج االنتخابات
تقديرا ً
ً
حيث ينح�رص يف اختيار املو�ضوعات وال�ضيوف من ال�سيا�سيني.
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مثال� :إيطاليا
ين�ص قانون االت�صاالت ال�سيا�سية  2000/28على �أن �أ�صحاب حقوق امتياز الإذاعة
والتلفزيون الوطني يلتزمون بتوفري الربامج ال�سيا�سية دون ر�سوم ،ويتوجب عليهم
�ضمان النزاهة وامل�ساواة يف الو�صول �إىل جميع الأ�شخا�ص واملو�ضوعات ال�سيا�سية.
حتدد ( AGCOMالهيئة امل�ؤ�س�سية التنظيمية للإعالم امل�رشفة على منط توفري �إذاعة
وتلفزيون �إيطاليا للخدمة العامة) مزيدا من القواعد اخلا�صة لتطبيق الأحكام القانونية
لكل االنتخابات؛ توفر الهيئة لكل االنتخابات النظام التنفيذي املتعلق مبوعد �إذاعة
الربامج ال�سيا�سية وجدولها ،ويف الوقت ذاته توفري �إمكانية البث الإذاعي للخدمة العامة
من �أجل تنظيم احلوارات بني املر�شحني وعر�ضها.

د) التنظيم الذاتي من �أجل تغطية االنتخابات:
دور �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني

من املمكن تعريف التنظيم الذاتي للإعالم على النحو التايل :هو جمهود م�شرتك
ملجموعة من الإعالميني لو�ضع توجيهات �إر�شادية حتريرية طوعية ،وااللتزام بها
ون�رشها على اجلمهور .من خالل هذه الآلية يعرتف الإعالم بدوره وم�سئوليته جتاه
جودة املعلومات املتوفرة ،ويف الوقت نف�سه املحافظة التامة على اال�ستقاللية التحريرية
أي�ضا �أداة للتعبريعن ال�شكاوى ال�رشعية املقدمة
يف عملية �صناعة الأخبار� .إنها متثل � ً
من املر�شحني والناخبني ،بغية الو�صول �إىل حلول ممكنة لها ،كما متثل �أداة لت�صحيح
الأخطاء.
حتدد مدونات قواعد ال�سلوك() اخلا�صة باالنتخابات عالنية دور ال�صحفيني
وحقوقهم وم�سئولياتهم جتاه تغطية املتناف�سني والعملية االنتخابية ،ويف الوقت نف�سه تزود
ال�صحفيني بقيم �إر�شادية حول كيفية املمار�سة املثلى لعملهم يف هذا ال�صدد� .إنها حتتوي
على مبادئ ونقاط �إر�شادية مرجعية لها طابع عام� ،أي معايري �صحفية تنطبق على �أي
نوع من �أنواع تقدمي التقارير ،ف�ضال عن احتوائها على �أحكام ُم�سته َدفة تخ�ص التغطية
خالل فرتة االنتخابات� .إذا ما خ�ضعت هذه الأمور �إىل الت�صميم والتنفيذ املنا�سبني فمن
�ش�أنها �أن تزيد من امل�صداقية الإعالمية لدى الناخبني واملتناف�سني يف االنتخابات من
خالل تزويدهم باملعلومات املوثوق فيها وفر�ص الو�صول �إىل املعلومات و�إمكانية
اال�ستماع �إىل �آرائهم.
() تتفاوت �أ�سماء هذه املدونات ما بني معايري الأخالق وميثاق الأخالق ومدونة قواعد ال�سلوك وميثاق
جميعا لهم �أغرا�ض مماثلة ،وهي حماية ا�ستقاللية املهنة وخدمة
املمار�سات وميثاق ال�رشف � ...إلخ غري �أنهم
ً
امل�صلحة العامة .لفظ «مدونة قواعد ال�سلوك» هو اللفظ امل�ستخدم هنا.
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على الرغم من الطبيعة الداخلية والطوعية ملدونات قواعد ال�سلوك ف�إنه يوجد عدد
من الفاعلني امل�ؤثرين على عملية ال�صياغة وفر�ص �إقامة نظام تنظيمي ذاتي يت�سم
بالفاعلية والثقة واالحرتام( .يوفر امللحق  4نظرة عامة على اجلوانب الأ�سا�سية املتعلقة
بدور �أ�صحاب امل�صالح).

هـ) التنظيم الذاتي من �أجل تغطية االنتخابات :ملاذا؟

()

ملاذا تعترب الإدارة الذاتية من �أجل تغطية االنتخابات �أف�ضل من الالئحة القانونية؟
�إذا ما مت التطبيق بال�شكل املالئم قد ت�أتي مدونات قواعد ال�سلوك بعدد من املزايا للإعالم
واجلمهور:
 م�ستوى �أعلى من ال�رشعية بني حمرتيف مهنة الإعالم :من املحتمل �أن ميتاز �إطارتنظيمي ما من �أجل تغطية االنتخابات ،يحدده الزمالء مبوجب معايري مهنية ،بقبول
�أكرب من نظام خارجي مفرو�ض.
 قدر �أكرب من االمتثال :مييل ال�صحفيون �إىل املزيد من االمتثال بالقيم واملمار�ساتخارجيا .يف واقع الأمر من املمكن
ذاتيا عن الإطار القانوين املفرو�ض
ً
ال�صحفية املحددة ً
�أن تقوم املعايري الأخالقية املت�أ�صلة فقط من خالل العاملني امل�ستقلني يف الإعالم ،ومن
املمكن لهم �إتباعها فقط ب�شكل طوعي.
 �ضمان اجلودة :متثل مدونات قواعد ال�سلوك ب�شكل ما ت�صديق ًا على قيمة ما ينتجهال�صحفيون ،ف�إنها مبثابة �إر�شاد للمعايري التحريرية املتبعة من �أجل تغطية االنتخابات
و�إعالن عنها.
 تقدم الإعالم :التنظيم الذاتي هو جمهود لفر�ض ثقافة �سيا�سية دميقراطية تت�سمباال�ستقالل عن القوى ال�سيا�سية ،كما �أنه يطور االنتقال من الإعالم الذي ت�سيطر عليه
الدولة �إىل �إعالم م�سئول �أمام الر�أي العام.
 مراجعة النظراء :يحمي التنظيم الذاتي حق ال�صحفيني يف احلكم على مواطن عدمالدقة املهنية من خالل زمالئهم ،ولي�س من خالل هيئات خارجية (ق�ضاة �أو م�سئولني
حكوميني � ...إلخ).
 احلد من التدخل الق�ضائي :عندما يتعلق الأمر بت�صحيح �أخطاء حقيقية� ،أومو�ضوعات تت�سم بعدم الدقة� ،أو �إعادة التعامل مع تغطية �صحفية غري متوازنة �أو
() يقوم الكثري من املفاهيم املف�صلة يف هذا الق�سم على املبادئ ال�صادرة عن ممثل منظمة الأمن والتعاون يف
�أوروبا حول حرية الإعالم كما هو معرو�ض يف دليل التنظيم الذاتي اخلا�ص بالإعالم ،فيينا.2008،
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ظاملة ،يحد الر�ضا ب�أحكام التنظيم الذاتي من ال�ضغط على النظام الق�ضائي لفر�ض
العقوبة على ال�صحفيني.
 �أقل تكلفة و�أكرث �رسعة :تت�سم ال�شكاوى املرفوعة لدى هيئات التنظيم الذاتيبالتكلفة املتدنية ،بخالف �إجراءات املحكمة؛ ذلك ف�ضال عن الو�صول �إىل حل �أ�رسع
لهذه ال�شكاوى عن غريها.
باخت�صار ف�إن التنظيم الذاتي يعني:
 .1يحمي احلرية التحريرية؛
 .2يحافظ على جودة الإعالم؛
 .3يعزز فكرة م�ساءلة الإعالم ويعرتف بها؛
 .4ي�ساعد على احلد من التدخل غري ال�رضوري للدولة يف اخليارات التحريرية �أو
التقليل منه .

و) �صياغة مدونة قواعد ال�سلوك :كيف؟
ما من منوذج لو�ضع مدونة قواعد �سلوك وال لتطبيقها ،غري �أنه يوجد عدد من
�أف�ضل املمار�سات التي من املمكن حتديدها من �أجل اخلروج ب�أداة للتنظيم الذاتي لها
�صفة امل�شاركة واالت�ساق والفاعلية.
 عملية الت�شاور مع �أ�صحاب امل�صالحيجب الت�شاور مع �أ�صحاب امل�صالح الرئي�سيني قبل �صياغة املدونة ،ومن املمكن
طلب تعليقاتهم على الن�سخة النهائية.
بيد �أنه يجب على املحررين وال�صحفيني �أن يكون لهم امل�سئولية الق�صوى عن حمتوى
املدونة و�شكلها.
خ�صو�صا �إذا ما
 )1جماعات ال�صناعة ومالكو و�سائل الإعالم :قد تتم ا�ست�شارتهم
ً
كانوا فاعلني ك�صحفيني.
 )2احلكومة :يجب �أال تكون م�شاركا فعاال يف ال�صياغة؛ حيث �إنها قد تتدخل وبذلك
تهدد من ا�ستقاللية النظام.
 )3املجتمع املدين :قد يكون له دور ا�ست�شاري مثل �آراء �صانعي القانون واملحامني
والأكادمييني وال�سيا�سيني واملنظمات غري احلكومية ،حيث �أنهم قد يكون لهم �أثر مفيد
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على النتيجة النهائية.
ال من هذه اجلماعات قد يكون لها م�صاحلها؛
دوما ب�أن ك ً
لكن على الإعالم �أن يتذكر ً
نوعا ما.
وعليه يجب فح�ص مدخالتها من خالل منهج نقدي ً
 -م�سئولية �صياغة املدونة

يجب �أن يكون ال�صحفيون م�سئولني عن اختيار حمتوى املدونة و�صياغتها ،وتتحدد
مدى جودة التغطية ،التي يجريها منفذ �إعالمي ،وف ًقا لعنا�رص معينة مثل الدقة والعدل
والتوازن ،ومن هنا يعترب العاملون يف مهنة الإعالم هم الأف�ضل يف تعريف مثل هذه
املبادئ.
 التعديالت والتحديثاتتخ�ضع املدونة �أومالحظاتها التف�سريية �إىل التعديل �إذا ما �صارت غري قادرة على
مواءمة �أولويات كل انتخابات وتغرياتها وخ�صائ�صها� .إذا ما وجد املرا�سلون �أن
املدونة �صارت قدمية �أوحتتاج �إىل تعديالت عندها يتوجب على جمموعة من ال�صحفيني
من ذوي اخلربة القيام مبراجعتها.
 العالنيةيجب �أن ي�صري كل من اجلمهور و�أ�صحاب امل�صالح (الأطراف واملر�شحني
وامل�ؤ�س�سات واملنظمات غري احلكومية) على دراية بوجود املدونة وتطبيقها ،ويجب
الت�رصيح عالنية باملدونات يف جميع املنافذ الإعالمية التي وقعت عليها كما يجب �أن
تتوفر على مواقع الإنرتنت اخلا�صة بتلك املنافذ.
 املراقبةي�ستطيع كل منفذ من منافذ الإعالم مراقبة ق�ص�صه املتعلقة باالنتخابات وذلك ل�ضمان
�إلتزامها بقيم املدونة ومعايريها .تزيد هذه املمار�سة من وعي ال�صحفيني بالتزاماتهم،
ويف الوقت نف�سه تزيد من حماية القناة �أو الإذاعة يف حالة ال�شكاوى ،ومن املمكن �أن
يتم الإ�رشاف من خالل وكيل م�ستقل �أو املحرر.
 االلتزام واالمتثالتوجد حجتان �أ�سا�سيتان من املمكن تقدميهما لإقناع الإعالمني باالن�ضمام �إىل �أحد
�أنظمة التنظيم الذاتي.
 )1زيادة امل�صداقية :ت�ساعد مدونة قواعد ال�سلوك الفعالة اخلا�صة باالنتخابات يف
زيادة ثقة اجلمهور يف الإعالم.
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 )2احلد من التنظيم القانوين :وجود مدونة قواعد لل�سلوك �أمر من �ش�أنه �أن يحد
ب�شكل ملحوظ من خماطر تدخل الدولة والتدخل القانوين وكذلك من الإجراءات
الق�ضائية باهظة التكلفة.
من املمكن �أن يتحقق االمتثال من خالل:
 .1دورات تدريبية :يجب �أن ي�رشح املحررون واملدربون املحنكون املعايري
والتوجيهات الإر�شادية.
 .2رفع الوعي بني الإعالمني :يجب �أن يناق�ش املحررون بانتظام التوجيهات
الإر�شادية واملبادئ اخلا�صة باملدونة مع ال�صحفيني التابعني لهم؛ وذلك للحفاظ على
االلتزام باالمتثال لهذه املدونة .يجب على املنظمات ومنافذ الإعالم الفردية املتبنية
ملدونة ما �أن ترفع الوعي من خالل الإخطارات املن�شورة �أو املوجودة على �شبكة
الإنرتنت �أو امل�شار �إليها يف املناق�شات �أو امل�ؤمترات �أو برامج الإذاعة والتلفزيون
�أو الإت�صاالت واملناق�شات الداخلية �أو جميع هذه الأمور ،وذلك مع الت�أكد من قدرة
العاملني يف املجال الإعالمي على الو�صول �إىل هذه املدونة.
 .3الفح�ص الداخلي ل�صناعة الأخبار :يجوز لوكيل م�ستقل �أن ي�رشف على حمتوى
التغطية ،ويتم اعالن النتائج التي يتو�صل �إليها ب�شكل علني .بهذه الطريقة يرت�سخ الوعي
باملدونة وتتعزز الثقافة ال�صحفية حيث يكون االمتثال للمدونة هو العرف ال�سائد.
 .4العالنية :يف نهاية احلملة �أو خاللها يجوز مل�ؤ�س�سات الأخبار التقدير العلني
للأمثلة العادلة واملتوازنة للتغطية االنتخابية وكذا حتديد االنتهاكات.
 .5مطلب االمتثال باعتباره بندا ملزما :يجوز لهيئات الأخبار �أن ت�شري �إىل م�سئولية
ر�سمية باالمتثال �إىل املدونة ،من�صو�ص عليها يف عقود التوظيف اخلا�صة بهم.
مدونات من �أجل �أ�صحاب امل�صالح :يجوز و�ضع مدونات قواعد �سلوك متوازية،
جت�سد ال�ضمانات ل�صالح حرية الإعالم واحرتام ا�ستقاللية حتريره ،وذلك للأطراف
واملر�شحني وهيئات �إدارة االنتخابات� .إن هذه املمار�سة لطاملا ي�رست من عمل
ال�صحفيني وعززت امتثالهم للمدونة من خالل احلد من فر�ص ال�ضغط عليهم.

ز) �صياغة مدونة قواعد ال�سلوك :ما هي؟
تتفاوت حمتويات وهيكل مدونات قواعد ال�سلوك الوطنية تباين ًا كبري ًا وف ًقا لتقاليد
ال�صحافة املختلفة ،عالوة على ذلك توجد �أمور تتمتع باحل�سا�سية �ضمن طبيعة الدميقراطية
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غالبا ما ت�ؤثر على عملية �صناعة الأخبار وحمتواها.
والأُطر الثقافية والتي ً

غري �أنه من املمكن حتديد �صفة م�شرتكة من الأمناط والقيم واملمار�سات:

 اللغة :يجب كتابة املدونة بلغة وا�ضحة ال غمو�ض فيها ،كما يجب �أن ت�شري �إىلتعريفات للم�صطلحات الأ�سا�سية امل�ستخدمة .قد يكون عامال م�ساع ًدا ا�ستكمال املدونة
مبالحظات تف�سريية ُتعرِ ف بالتف�صيل املبادئ واحلقوق والواجبات املن�صو�ص عليها يف
املدونة .على نحو بديل وحتقي ًقا لهذا الغر�ض ت�ستطيع املنافذ الإعالمية الفردية �صياغة
توجيهات �إر�شادية �أو مدونات داخلية.
 املحتويات :يجب �أن تكون املدونة �شاملة وتلقي بال�ضوء على جميع جوانب العمليةاالنتخابية ذات ال�صلة بالتغطية الإعالمية .تغطي املدونة وف ًقا للمعتاد الأمور ذات
الطبيعة التحريرية تاركة بع�ض الق�ضايا الأخرى ( مثل الو�صول املجاين للمر�شحني �أو
الناخبني �إىل احلمالت التثقيفية) �إىل القوانني واللوائح الوطنية ،ولكن ي�ستطيع الإعالم
تناول مثل هذه الق�ضايا يف مدونته �أو توجيهاته الإر�شادية الداخلية.
 املبادئ :قد تفر�ض مدونات قواعد ال�سلوك واجبات وحقوقا خمتلفة لل�صحفينيواملحررين .يوجد عدد من القيم الأ�سا�سية التي يجب �إدراجها ،حيث يربهن على ذلك
الفح�ص اجلاري على عدد من املدونات املختلفة( )(.انظر ملحق )5

ح) �صياغة مدونة قواعد ال�سلوك :ملن؟
قد يكون من امل�ستح�سن وجود مدونة موحدة ،يف مقابل جمموعة من املواثيق
الفردية ،وذلك ل�ضمان تغطية جميع املنافذ الإعالمية لالنتخابات وف ًقا للمعايري امل�شرتكة
واملت�سقة من العدل والدقة والتوازن� ،أ�ضف �إىل ذلك املبادئ الإر�شادية الثابتة املوجهة
للن�شاط الإعالمي.
كثريا من حيث النطاق
لكن هذا لي�س بالنموذج الأوحد؛ فاملدونات الوطنية تختلف
ً
والعدد .قد تقوم مدونة معرتف بها على نطاق وطني وا�سع مقام الإطار الرئي�سي
لأنواع عديدة من املدونات الفردية� ،أو قد تتواجد مدونات خمتلفة وتخ�ضع للتطبيق
على و�سائل �إعالمية خمتلفة .يف واقع الأمر تتمتع ال�صحافة وحمطات الإذاعة وقنوات
التلفزيون ومواقع الإنرتنت بواجبات وطرق خمتلفة لتغطية االنتخابات .كما �أنه يف
() الواجبات املن�صو�ص عليها هي املحددة يف م�سودة  IDEAملدونة قواعد ال�سلوك اخلا�صة بالإعالم
واالنتخابات:
http://aceproject.org/ero-en/topics/media-and-elections/IDEA%20draft%20code%20of%20
conduct%200n%20media%20and%20elections.pdf/view
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بع�ض احلاالت قد يطور كل منفذ من منافذ الأخبار مدونة قواعد ال�سلوك اخلا�صة به
وف ًقا الحتياجاته و�أ�شكاله اخلا�صة.
مبقت�ضى ِ
احلكمة ال�سائدة بعي ًدا عن عدد املدونات وطبيعتها ف�إن الأمر املهم بالفعل هو
التزام كل منفذ من منافذ الأخبار باملعايري املو�ضوعة واالمتثال لها.

ط) �صياغة مدونة قواعد ال�سلوك :متى؟
من �أجل �ضمان ال�صياغة املالئمة ملدونة قواعد ال�سلوك وكذلك تطبيقها واملعرفة بها
يجب على عملية تبنيها �أن تبد�أ يف طليعة افتتاح فرتة احلملة الر�سمية .يعترب كل من
الت�شاور مع �أ�صحاب امل�صالح وت�صميم الن�ص وتعديله ورفع الوعي وتدريب الإعالميني
والإعالن ،جميعها مبثابة مراحل �أ�سا�سية يتطلب �إمتامها تخطيط دقيق ووقتا منا�سبا.
من ثم يجب �أن تو�ضع املواعيد النهائية لالنتخابات وتنظيم االنتخابات يف االعتبار على
�أنها عامل هام ي�ساهم يف �إجناح امل�رشوع.

ى) احلكم والتطبيق
االلتزام احلقيقي مبدونة قواعد ال�سلوك هو مكون رئي�سي لنظام تنظيمي ذاتي فعال
وموثوق فيه .لكن هذا الأمر هو مبثابة خطوة �أوىل ،حيث �إنه من ال�رشوط الأ�سا�سية
الأخرى للإطار الناجح وجود �آلية للتحقق من االمتثال للمدونة ،وكذلك للتعامل مع
االنتهاكات املحتملة .يزيد التعامل ال�رسيع ويف التوقيت املنا�سب من الثقة يف و�سائل
خ�صو�صا �أثناء فرتة االنتخابات حيث تكون مدة احلملة ب�ضعة �أ�شهر ،وهو
الإعالم،
ً
الأمر الذي يتوجب �أن تكون معايري الدقة وال�شمولية �أكرث من املعتاد.
لهذا يعترب من ال�رضوري ت�أ�سي�س جهة تنظيم ذاتي �إ�رشافية ملراقبة الن�شاط الإعالمي
والتحقق من االنتهاكات ،و�إال ت�صري مدونة قواعد ال�سلوك عبارة عن �صندوق فارغ
فقط يخلو من القيمة احلقيقية .حتدد هيئات التنظيم الذاتي التوازن بني حقوق ال�صحافة
احلرة وحقوق املتبارين والناخبني من خالل التحقق من ال�شكاوى �ضد مدونة قواعد
�سلوك طوعية ،وتقييم ما �إذا تعر�ضت قواعدها لالنتهاك.
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 �أنواع هيئات التنظيم الذاتيمن حيث املبد�أ ،قد يكون لهيئات التنظيم الذاتي �سلطة ح�رصية على جميع �أنواع
و�سائل الإعالم ،ولكن ب�سبب تعر�ضه اجلماهريي ف�إن الإعالم امل�سموع واملرئي من
خ�صو�صا الإذاعة والتلفزيون العام ،على �سبيل املثال
املحتمل �أن يلتزم بالئحة نظامية،
ً
فيما يتعلق ببث الإعالنات املجانية �أو حملة الناخب التثقيفية .كما تراقب هيئة التنظيم
الذاتي يف الأ�سا�س �صناعة الأخبار وغريها من البنود مبوجب امل�سئولية التحريرية
للإعالم بدال من �أنواع �أخرى من التغطية الإعالمية مثل الإعالنات املدفوعة.
عند و�ضع مدونة قواعد �سلوك لتغطية االنتخابات توجد ثالثة خيارات �أ�سا�سية تتعلق
بهيئة التنظيم الذاتي امل�سئولة عن مراقبة تنفيذ هذه املدونة واحرتامها:
 جمل�س �صحافة قائم بالفعل. جلنة �إعالمية م�ؤ�س�سة حديثًا (انظر ملحق .)6 حمقق ال�شكاوى (�أمني للمظامل) (انظر ملحق .)7• مزايا هيئات التنظيم الذاتي
 الإر�شاد :توفري الإر�شاد لل�صحفيني واجلمهور حول املمار�سات املقبولة واملعايرياملتوقعة من منافذ الأخبار.
 احلافز :امل�ساهمة يف زيادة املعايري االحرتافية ،وكذلك ثقة اجلمهور يف الإعالم.تثق اجلماهري �أكرث يف املنافذ الإعالمية امل�ستعدة لأن تتحمل م�سئولية �أفعالها والقادرة
على القيام بذلك.
 الب�ساطة :تت�سم بتكلفة �أقل من �إجراءات املحاكم الق�ضائية ،كما �أن الوقت املطلوبللتعامل مع ال�شكاوى يجب �أن يكون هو الآخر �أقل.
 املرونة :حتديد نقاط االهتمام والتدفقات اخلا�صة بالتغطية مع �إمكانية تطبيقبع�ض التغيريات �إذا ما توقفت املدونة عن توفري بع�ض املعايري.
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الف�صل الثاين

املمار�سات الأف�ضل للتغطية االنتخابية

 .1املهارات الإعالمية للتغطية االنتخابية
�سوف يعر�ض هذا اجلزء عدد ًا من املبادئ واملمار�سات والرتتيبات املهنية التي
مت تبنيها يف عدد من احلاالت من �أجل التغطية االنتخابية .بع�ض هذه الأمور تتعلق
بالإطار العام للممار�سات ال�صحفية و�أخرى ترتبط بقوة بالتغطية ال�سيا�سية ،بينما
خ�صي�صا للتغطية االنتخابية.
يو�ضع البع�ض الآخر
ً
�أ) التنظيم :اال�ستعداد لالنتخابات
رئي�سيا من التغطية ال�سيا�سية الأكرب ،وتتطلب تنظيم ًا جيد ًا داخل
جانبا
متثل االنتخابات ً
ً
غرفة الأخبار .يف كل منفذ من املنافذ الإعالمية ُيطلب عدد من ال�صحفيني لتغطية ق�ضايا
وجماالت خمتلفة ،يف الوقت الذي يقومون فيه بتجميع كل املعلومات يف �إطار مت�سق.
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 �إقامة وحدة خا�صة باالنتخابات :اخلطوات والتنظيمقد ت�ؤ�س�س وحدة من �أجل االنتخابات �ضمن كل منفذ من املنافذ الإعالمية ،ومن
املمكن �أن تختلف كل وحدة عن الأخرى يف تكوينها اعتماد ًا على حجم املنفذ الإعالمي؛
ولكنه يف املعتاد يحتوي على �صحفيني كبار ،و�صحفيني يعملون من املكاتب ،ومرا�سلني
للأحداث .يجب على وحدة االنتخابات �أن ت�ضع ا�سرتاتيجية لفرتة االنتخابات تت�ضمن
نوع التغطية التي �ستتبناها فيما يتعلق بالت�صميمات و�أنواع الق�ص�ص الإخبارية.
يجب �أن يلتقي �أع�ضاء الوحدة على فرتات منتظمة لتن�سيق املهام وللخروج بنتائج
مت�سقة خالل فرتة االنتخابات.
ن�رشت الفيدرالية الدولية لل�صحفيني دليل تقدمي تقارير االنتخابات ،والذي يحتوي
فيما يحتوي على منوذج حتريري للتغطية االنتخابية() .ذلك النموذج عبارة عن قائمة
توفر الإر�شاد ب�ش�أن املناهج التحريرية التي تتبع لتغطية احلملة االنتخابية ،وتت�ضح
بع�ض توجيهاتها الإر�شادية يف امللحق .8
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،توجد ق�ضايا �أ�سا�سية يجب �أخذها يف االعتبار فيما يتعلق
بالتغطية:
ق�ضايا عامة:
 مناهج تقدمي التقارير و�أ�شكالها. اختيار الق�ص�ص واخل�صائ�ص والقيام بالتحليل. الإنتاج املمكن للبنود التكميلية. �أ�شكال التغطية و�أنواعها.املتناف�سون والفاعلون ال�سيا�سيون:
 املناهج والأ�شكال ل�ضمان التوازن والتنوع. كم التغطية للأحزاب ال�سائدة. الرتكيز عند تغطية برامج الأحزاب ال�سيا�سية. قواعد الربامج املت�ضمنة ملر�شحني متناف�سني �أو اجتاهات متناف�سة.()  J.P. Marthozمنوذج املحرر للتغطية االنتخابية ،الفيدرالية الدولية لل�صحفيني ،تقدمي التقارير االنتخابية،
دليل �إعالمي من �أجل الدميقراطية.
http://www.ifj.org/en/articles/election-reporting-handbook
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 ا�سرتاتيجيات ل�رشح الق�ضايا وعر�ضها. قنوات التعامل مع ال�شكاوى ومناهجها.الناخبون:
 اختيار الأ�شكال التي قد تي�رس من م�شاركة الناخبني وو�صولهم �إىل و�سائلالإعالم.
 القيام ب�أي من حمالت تثقيف للناخب� ،أو و�ضع �أي مواد لذلك الغر�ض.�إدارة االنتخابات وال�سمات الفنية:
 -تغطية �إدارة االنتخاباتَ :من وكيف؟

 كيفية تغطية اجلوانب الأ�سا�سية للعملية االنتخابية (على �سبيل املثال ت�سجيل الناخبنيوالإح�صاء والإعالن).
 تغطية االقرتاع :كيف ومتى؟ تقدمي التقارير ب�ش�أن الأحداث . جمع معلومات مرجعيةيعترب من �ضمن العنا�رص املهمة امل�ؤثرة على جودة تغطية االنتخابات مدى معرفة
ال�صحفيني واملرا�سلني باملعلومات ال�رضورية لو�ضع الإطار للعملية االنتخابية وفهمها.
تتطلب غرفة الأخبار حمرتفني ذوي كفاءة وا�ستنارة ودراية ،يف هذا ال�صدد توجد
خم�سة �رشوط �أ�سا�سية:
 )1معرفة القوانني
 املعرفة بالد�ستور وغريه من قوانني الدولة ذات ال�صلة ف�ضال عن دور م�ؤ�س�ساتالدولة و�صالحياتها.
معرفة النظام ال�سيا�سي واالنتخابي والعملية االنتخابية برمتها والقوانني االنتخابية. درا�سة قواعد االنتخابات والدراية بنظام الت�صويت والقوانني االنتخابية ،ومراقبةاالقرتاع واملعلومات الر�سمية �...إلخ
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الق�ضايا القانونية يف التقارير االنتخابية():

يجب على كبار املحررين والتنفيذيني معرفة التزاماتهم القانونية .ما هي الأمور
التي يلتزمون بها �أو امل�سموح ب�إدارتها يف �سبيل الإعالن ال�سيا�سي املدفوع �أو املجاين؟
كيف ميكن ترتيب جداول البث الإذاعي ملواءمة هذه املتطلبات؟ ما هي القيمة املادية
التي من املمكن تقا�ضيها مقابل الإعالن؟ هل هناك �أي قوانني �أو لوائح ترتبط مبحتوى
برامج الولوج الإعالمي املبا�رش �أو تغطية الأخبار؟ �إذا ما كان هذا هو الو�ضع ما
هي الأنظمة التي ت�ستطيع الأداة الإعالمية و�ضعها للوفاء بالتزاماتها؟ هل توجد �أي
قيود على التقارير خالل �أي وقت حمدد �أثناء احلملة �أو يوم االقرتاع؟ ما املدى الذي
�سي�ستطيع ال�صحفيون احل�صول عليه للو�صول �إىل نتائج االنتخابات وهل هناك �أي قيود
على تقارير تقدمي النتائج؟
يحتاج املخططون �إىل �إجابات على جميع هذه الأ�سئلة بل و�أكرث ،ويف بع�ض
الأحيان التي تنطوي على تقدمي التقارير �سوف يحتاج فيها ال�صحفيون العاديون �إىل
أي�ضا.
هذه املعلومات � ً

أي�ضا �إىل املعرفة بكيفية عمل النظام ،ويف �أحيان كثرية ال يفهم
يحتاج ال�صحفيون � ً
املرا�سلون بب�ساطة املهام الرئي�سية للنظام االنتخابي ،فال ي�ستطيعون حتليل ما �إذا جرى
التخطيط العادل للحدود االنتخابية �أم ال ،وذلك لعدم درايتهم باملعايري التي يتم التخطيط
بناء عليها .عالوة على ذلك ف�إنهم ال يعرفون ما �إذا توفر الأمن ل�صناديق االقرتاع �أم
ً
ال ،وذلك لعدم درايتهم مبا ين�ص عليه القانون يف هذه امل�س�ألة.
من املمكن �إىل حد كبري التعامل مع هذه الق�ضايا من خالل التدريب ولكن �سيحتاج
مديرو التحرير �إىل الت�أكد من توفر املواد املرجعية جلميع املرا�سلني ،ومن املف�ضل �أن
تتوفر يف �شكل دليل موحد يتناول القانون االنتخابي.
 )2معرفة الأمر
الدراية مبواعيد االنتخابات العامة ،واملعرفة ب�آليات ت�سجيل الناخبني ،وتر�سيم
احلدود والت�صويت والإح�صاء و�أي ق�ضايا �أخرى ذات �صلة (مثل ا�ستخدام التكنولوجيا يف
الت�صويت� ،أو ا�ستخدام الأ�صوات الربيدية �أو احليل امل�ستخدمة لتزييف االنتخابات).
 )3معرفة دورك وحقوقك وواجباتك
معرفة دور الإعالم يف تغطية االنتخابات ،الدراية ب�أي قوانني ت�ؤثر على تقدمي
() م�رشوع  ، ACEالإعالم واالنتخابات – الق�ضايا القانونية اخلا�صة بتقارير االنتخابات.
http://aceproject.org/ace-en/topics/me/mef/mef03/mef03b.
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التقارير والإنتاج الإعالمي والدراية مبدونة قواعد ال�سلوك.
 )4معرفة الفاعلني
 معرفة �أ�صحاب امل�صالح الرئي�سيني ،وعلى ر�أ�سهم الأحزاب ال�سيا�سية وقادةالأحزاب واملر�شحون.
 الدراية بالربامج ال�سيا�سية والتحالفات واالئتالفات .فهم اال�سرتاتيجياتالإعالمية التي ي�ستخدمها الأحزاب واملر�شحون لتو�صيل ر�سالتهم .الت�أكد من حتول
االعالمي اىل �أداة ات�صال بحتة� ،أو كمروج للأحزاب ،و�أنه يتمتع بالقدرة على �رشح
ت�رصفات الأحزاب �إىل اجلمهور.
الإ�سرتاتيجيات الإعالمية للأحزاب:

()

فر�ض الأجندة :يف معظم الأحيان حتارب الأحزاب ال�سيا�سية املتناف�سة �أواملر�شحون
املتناف�سون احلملة االنتخابية يف جمالها املختار .يكمن جناح ا�سرتاتيجية احلملة االنتخابية
يف املدى الذي ي�سمحون للإعالم بالتحدث فيه عن الق�ضايا ذات الأولوية حلزبهم،
وجتنب احلديث عن الق�ضية التي يثريها املتناف�سون.
ا�ستخدام الأخبار اخلفيفة للظهور مبظهر �صديق للناخب :يت�صافح ال�سيا�سيون
ثقافيا ،ليظهروا مبظهر
بالأيدي ويقبلون الأطفال ،ح�سبما يرتاءى لهم الأ�سلوب الالئق ً
متح�رض.
تغيري املو�ضوع� :إذا ما وجدت �أحداث من �ش�أنها الإ�رضار مبر�شحي احلزب ف�إنهم
ي�سعون لتحويل دفة الرتكيز الإعالمي �إىل �شئ �آخر� ،أو �أوجه ق�صور احلزب الآخر
�أو التعهد بربنامج خمتلف� ،أي �شئ لتجنب الأخبار ال�سلبية.
احلفاظ على ترديد �أ�سمائهم يف الأخبار :يعمل جميع امل�سئولني الإعالميني للأحزاب
على االفرتا�ض ب�أنه ما من عالنية �سيئة .هناك جانب من احلقيقة يف هذا االفرتا�ض
�أثناء االنتخابات فما من �أحد �أدىل ب�صوته �إىل مر�شح مل ي�سمع عنه.
تلفيق ق�ص�ص �سلبية عن املعار�ض :تتفاوت ردود الأفعال حيال احلمالت ال�سيا�سية
ال�سلبية ب�شكل كبري ،ويقوم ذلك على الثقافة ال�سيا�سية .غري �أنه يف معظم الأحيان يكون
الهجوم املبا�رش على مر�شح مناف�س �أقل فاعلية من الق�ص�ص ال�سلبية امللفقة بذكاء حول
حزب �أو مر�شح مناف�س.
() م�رشوع  ،ACEالإعالم واالنتخابات– الق�ضايا القانونية اخلا�صة بتقارير االنتخابات.
http://aceproject.org/ace-en/topics/me/mef/mef03/mef04a
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)5معرفة خدع تقدمي تقارير االنتخابات
فهم �أنواع التقارير وو�ضعها واملعنية على وجه اخل�صو�ص باالنتخابات (مثل تقارير
ا�ستطالعات الر�أي)
أي�ضا مع عر�ض
جمع البيانات وتف�سريها :يعني تقدمي التقارير املهنية عن االنتخابات � ً
الق�ضايا واملعلومات املمثلة ل�سياق ما .يعترب تاريخ االنتخابات �أمر ًا غاية يف الأهمية،
كما �سيتم اال�ست�شهاد بعمليات الأداء والأجندات اخلا�صة بجميع الأحزاب ال�سيا�سية
وتوقع النتائج وتربيرها.
 التدريبتتطلب التقارير املهنية لالنتخابات معرفة ودراية ،وبالتايل يعترب التدريب �أمر ًا
�رضوري ًا ل�ضمان ا�ستطاعة ال�صحفيني القيام بدورهم على �أف�ضل وجه .رغم �أن الأمر
يبدو بديهياً ،ف�إنه يف العديد من البلدان ال تعترب تغطية االنتخابات جزء ًا من �أي منهج
تعليمي.
ت�أتي هذه النقي�صة بنتيجتني :الأوىل خطر تقدمي و�سائل الإعالم لتقارير غري مهنية،
والثانية �أن هذا االفتقار �إىل التدريب قد يحد من الدور الرقابي للإعالم فيما يتعلق
مبراقبة العملية وفح�ص قدرة ال�سلطات االنتخابية على الإدارة الفعالة للعملية.
«�سوف ي�ؤدي �إدراك �أهمية جميع الإعدادات �سالفة الذكر ،واخلا�صة بغرفة الأخبار
من �أجل تغطية االنتخابات� ،إىل �إدراك ق�ضية �أخرى غاية يف الأهمية ،فيما يتعلق
بتقدمي التقارير اخلا�صة بالأخبار ،وهي ق�ضية تدريب ال�صحفي التدريب املنا�سب .بناء
قدرة مرا�سلي االنتخابات ال يعني بال�رضورة ح�صولهم على التدريب مرة واحدة،
فمن املمكن ا�ستخدام برامج التدريب هذه لتحديث و�صقل مهارات ال�صحفيني الذين
قاموا بتغطية االنتخابات مرات عديدة .كما �أنه من املمكن لتقارير االنتخابات يف
بع�ض الأحيان �أن تكون �إبداعية ،وي�ستطيع ال�صحفيون املتفاعلون مع املوقف ا�ستنتاج
()
ال�صورة ال�صحيحة لعر�ضها على اجلماهري»
قد يتفاوت حمتوى وهيكل تدريب ما قبل االنتخابات لأع�ضاء وحدة االنتخابات،
وذلك وف ًقا للأو�ضاع املحلية اخلا�صة ،واحتياجات التعلُم للجماهري امل�ستهدفة .من حيث
املبد�أ يجب �أن يقوم املنهج على املبادئ الثالثة الأ�سا�سية التالية:
() م .جنيب ،تقرير من �أجل التغيري ،دليل لل�صحفيني الذين يغطون االنتخابات� ،إنرتميديا ،نوفمرب .2007
http://www.intermedia.org.pk/docs/reporting_for_change.pdf.
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 )1معلومات مرجعية تتعلق باالنتخابات يف دولة معينة.
 )2تو�ضيح و�رشح ملدونة قواعد ال�سلوك والتوجيهات الإر�شادية لتقدمي التقارير
اخلا�صة باالنتخابات �إذا ما ُو ِجدت هذه الوثائق.
 )3مهارات مهنية خا�صة من �أجل تقدمي التقارير اخلا�صة باالنتخابات.
� )4سالمة ال�صحفيني وحقوقهم.
بالإ�ضافة �إىل ذلك يجب على املحررين امل�سئولني عن وحدة االنتخابات �أن يقوموا
بتلخي�ص الق�ضايا املتعلقة بالتغطية ومناق�شتها مع �أع�ضاء فريقهم ،من �أجل احلفاظ على
الوعي بالواجبات وااللتزامات واخلطوط التحريرية.

ب) معايري املهنة و�أخالقياتها� :أف�ضل املمار�سات ال�صحفية

ال تختلف املتطلبات املهنية لتغطية االنتخابات ب�شكل كبري عن تقدمي التقارير ب�ش�أن
�أي �شئ �آخر؛ لكنها توىل �أهمية كربى لاللتزامات الأخالقية ،وات�صافها بالدقة والعدل
والنزاهة وامل�سئولية يف تغطية االنتخابات ،و�ضمان تنوع الأ�صوات ،وتعدد الآراء.
يجب �أن تكون الق�ص�ص املطبوعة �أو املذاعة كاملة ،ويف الوقت نف�سه تزويد اجلمهور
مبعلومات دقيقة و�شاملة حول عدد من الق�ضايا ذات ال�صلة بعملية االنتخابات.
تقدمي التقارير اخلا�صة باالنتخابات :هل ق�صتي كاملة؟

()

يجب على كل �صحفي وحمرر طرح الأ�سئلة التالية قبل تقدمي تقريره حول �أخبار
االنتخابات:
 هل تت�سم هذه الق�صة بالدقة؟ هل الوقائع والأ�سماء �صحيحة واملعلومات �صحيحة؟..هل بذل ال�صحفي كل ما يف و�سعه للت�أكد من �صحة املعلومات؟
 هل تت�سم هذه الق�صة بالنزاهة والتوازن والعدالة؟ هل تت�ضمن �آراء الطرفنيوالآراء الأخرى وهل تعر�ض الأخبار بال حماباة حلزب �أو مر�شح ما؟
 هل لها �صفة ال�صحافة امل�سئولة؟ هل مت احل�صول على هذه الأخبار بدون دفعر�شاوى �أو القيام ب�إجراءات غري قانونية ،وهل توفر احلماية للم�صادر وال تنتهك
() �أر .هاورد ،الإعالم واالنتخابات ،دليل تقدمي تقارير االنتخابات.2004 ،
_IMPACS،http://portal.unesco.org/ci/en/files/18541/11304302341media_elections
en.pdf/media_elections_en.pdf.
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قوانني االنتخابات وال�صحافة؟
 هل الناخب هو حمط تركيز هذه الق�صة؟ هل توفر �أخبار ًا مهمة للناخبني؟ هلتعر�ض بواعث قلق الناخبني على ال�سيا�سيني؟
 هل هذه هي ال�صورة ب�أكملها؟ هل تعطي هذه الكلمات �أو ال�صور �أو امل�شاهدالتلفزيونية �أو �أ�رشطة امل�سجل �صورة �صحيحة ب�أهم الأمور التي وقعت يف هذا احلدث؟
 هل هذه الق�صة اخلربية �سوف ت�ساعد يف حتقيق اال�ستنارة اجليدة للناخبني حتىيت�سنى لهم االنتخاب بحكمة ملا هو يف م�صلحتهم الق�صوى؟
 هل تت�سم هذه االنتخابات باحلرية والعدل؟ هل هناك �أي �أخبار �أخرى ب�ش�أن هذهاالنتخابات يجب تقدميها؟ (يعر�ض امللحق  9نظرة عامة على املبادئ املهنية ال�صحفية
الأ�سا�سية والتي يجب اتباعها عند تغطية االنتخابات).
�إجراء مقابالت مع رجال ال�سيا�سة:

((

الأ�سئلة التي يجب طرحها
دوما لتغطية �أي ق�صة هي
�إن الأ�سئلة ال�ستة املهمة التي يتوجب على ال�صحفي طرحها ً
متاما وهي :من؟ ماذا؟ متى؟ �أين؟ ملاذا؟ وكيف؟
معروفة ً

لكن عندما يتوجب على املرا�سل طرح �أ�سئلة على مر�شح �سيا�سي فهناك ثالثة �أ�سئلة
جيدة والتي ينتج عنها �إجابات �أف�ضل :ماذا؟ كيف؟ وملاذا؟
على �سبيل املثال :يجب �أن ي�س�أل املرا�سل :ماذا �سيفعل حزبكم ب�ش�أن االفتقار �إىل املياه
النظيفة يف القرية؟ ما الذي ت�سبب يف نق�ص املياه النظيفة؟ ملاذا مل حت�صل القرية على مياه
نظيفة خالل الأربع �سنوات املا�ضية؟ ملاذا ا�ستغرق الأمر من احلكومة كل هذا الوقت
لتزويد القرية باملياه؟ كيف �ست�ساعد حكومتك �سكان قرية ماونتين�سايد؟ كيف مل حت�صل
هذه القرية بالذات من �سكان يوهو على ج�رس؟
افح�ص هذه الأ�سئلة بعناية كربى �ستجد �أنه ال يوجد بني هذه الأ�سئلة ما ميكن الإجابة
عليه بـ «نعم» �أو «ال».

�أي �س�ؤال يبد�أ مباذا �أو ملاذا �أو كيف يدعو ال�شخ�ص لإعطاء معلومات� ،أي يدعو
ال�شخ�ص للحديث بدال من �إعطاء جواب �رسيع من كلمة واحدة .يطلق على هذا النوع
من الأ�سئلة الأ�سئلة املفتوحة .هذه الكلمات الثالث هي الكلمات الرئي�سية للح�صول على
() املرجع ال�سابق
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املعلومات.
ن�صائح �أخرى من �أجل املقابالت:
 اطرح �أ�سئلة ق�صرية ،وال تطرح �أ�سئلة تبد�أ بت�رصيح طويل ،حيث �إن ال�سيا�سيالذكي قد يجيب فقط على ت�رصيحك ويتجاهل �س�ؤالك.
 ال ت�رش �إىل ر�أي �شخ�صي يف الأ�سئلة ،حيث قد يناق�ش ال�سيا�سي هذا الر�أي ال�شخ�صيويتجاهل ال�س�ؤال الرئي�سي.
غالبا ما يختارون ال�س�ؤال
 عدم طرح �أكرث من �س�ؤال واحد ،حيث �إن ال�سيا�سيني ًال�سهل ويتجاهلون ال�س�ؤال ال�صعب.
 طرح الأ�سئلة التكميلية� ،أو �إعادة طرح ال�س�ؤال نف�سه بطريقة خمتلفة لتح�صل على�إجابة كاملة.
الإعداد:
قبل �إجراء مقابلة مع مر�شح �أو قائد �سيا�سي من املهم القبام بالآتي:
 جمع �أكرب قدر ممكن من املعلومات م�سب ًقا� .إن هذا الإعداد من �ش�أنه �أن ي�سمحلك بفهم ما هو ناق�ص يف املقابلة ،وتدرك عندما يقول ال�سيا�سي �شي ًئا خمتل ًفا عما قاله يف
املا�ضي؛ لهذا ف�إنه لأمر �رضوري �أن تقوم بالبحث.
 البحث عن ال�سبب وراء �إجراء املقابلة مع هذا ال�شخ�ص .ما هو املن�صب الذييتواله يف احلزب؟ هل هو حزب �أ�صغر �أم �أكرب من حزب �آخر� ،أم من مدينة �أم منطقة
�أخرى؟
 معرفة عن اخلربات ال�سابقة لهذا ال�شخ�ص .ما الذي قاله وفعله يف املا�ضي؟ معرفةما يريد املجتمع معرفته عن هذا ال�شخ�ص .وكيف يفكر الناخبون يف هذا ال�شخ�ص؟
 معرفة �آراء اخل�صوم ال�سيا�سيني �أو النقاد واخلرباء. و�ضع �أ�سئلة معينة لطرحها و�إعدادها يف �شكل �أ�سئلة مفتوحة .تذكر �أن ت�س�أل :ماذاوملاذا وكيف؟
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الباب الثاين

الإعالم واالنتخابات فى م�صر

�إعداد � :صبحي ع�سيلة
باحث مبركز الأهرام
للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
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مقدمة

يلعب الإعالم دورا رئي�سيا يف �إعالم املواطنني مبا يحدث ،وتعزيز الوعي داخل
�أي جمتمع مبختلف الق�ضايا ،كما �أنه باعتباره واحدا من �أهم روافد تكوين الثقافة التي
ت�سود بني �أفراد ذلك املجتمع ،يلعب دورا بالغ الأهمية يف الت�أثري على توجهات اجلماهري
ومنط تفكريهم ،فالإعالم مدخل رئي�سي يف توجيه الر�أي العام و�أحيانا التالعب به،
ب�رصف النظر عن مدى دميوقراطية النظام ال�سيا�سي املوجود يف هذا املجتمع .من
البديهي �أي�ضا القول �إنه �إذا كان ذلك الدور معقودا للإعالم -وم�سلم به -يف الظروف
العادية ،ف�إنه ي�صبح �أكرث �أهمية وجوهرية يف الفرتات التي ميكن ت�سميتها ب�أنها فرتات
ا�ستثنائية ،من �أهم تلك الفرتات فرتة االنتخابات� ،إذ تعد تلك الفرتة مو�سما بكل معاين
الكلمة لو�سائل الإعالم.
متثل االنتخابات حتديا لو�سائل الإعالم .هذه حقيقة البد من الإميان بها؛ �إذ غالبا ما
يكون حياد و�سائل الإعالم ومو�ضوعيتها على املحك يف كل منا�سبة انتخابية ،ال �سميا
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و�أن ثمة اتفاق على الدور املهم الذي يلعبه الإعالم يف العملية االنتخابية ،فعلى الرغم
من وجهات النظر والنظريات املختلفة حول �أثر التغطية الإعالمية على اختيارات
الناخبني ،ف�إن ثمة وفاق ًا عام ًا حول حقيقة �أن الإعالم – وخا�صة التلفزيون – ي�شكل
أ�سا�سيا داخل الإطار االنتخابي فيما يتعلق بثالثة جماالت رئي�سية:
ال �
عام ً
ً

ـ حق املر�شحني يف الو�صول �إىل التغطية مما ميكنهم من الو�صول �إىل نطاق عري�ض
من اجلمهور ومن �إعالم جماهري الناخبني بر�سائلهم ال�سيا�سية.
ـ حق الناخبني يف تلقى معلومات تخ�ص البدائل ال�سيا�سية بناء على الفر�صة املتاحة
�أمامهم باالختيار القائم على املعلومات.

ـ حق ال�صحفيني يف تغطية احلملة االنتخابية وطرح الق�ضايا ومناق�شة امل�شاكل
واقرتاح وجهات النظر البديلة جلمهورهم.
بتعبري �آخر ،ف�إن فرتة االنتخابات ت�صلح لأن تكون معمال يحتوي كل العنا�رص،
ويزخر باملعلومات والق�ص�ص والآراء ،وتتعدد فيه م�صادر املعلومات ،ويزداد فيه
الطلب من قبل اجلماهري على املعلومات دون �أن تتوفر لهم القدرة الكافية لتقييم ما
تنقله لهم و�سائل الإعالم ،خا�صة عن خمتلف املر�شحني والتيارات ال�سيا�سية .من هنا
ت�أتي �أهمية االنتخابات كمخترب ملهنية الإعالميني والتزامهم الأخالقي �إزاء خمتلف
فئات املجتمع� ،إذ يقع عليهم واجب جتاه املر�شحني والقوى ال�سيا�سية وجتاه الناخبني
بالأ�سا�س ،وهو الواجب الذي يتلخ�ص يف نقل �آرائهم وتطلعاتهم �إىل املر�شحني ،ونقل
�أفكار ور�ؤى املر�شحني �إليهم.
�إن احلديث عن دور الإعالم يف االنتخابات يفرت�ض بداية �أن ثمة بيئة مواتية ب�شكل
�أو ب�آخر ليمار�س الإعالم دورا ما يف االنتخابات؛ �إذ �أنه ال ميكن احلديث مثال عن
دور للإعالم يف جمتمع ال توجد فيه انتخابات حرة ونزيهة ،وال يوجد فيه م�ستوى
معني من احلريات ي�سمح للإعالم ب�أن يقوم بدوره .فمثال ال ميكن احلديث عن دور
للإعالم يف االنتخابات يف ظل نظام يقمع ال�صحافة ويقيد حريتها� ،أو يف ظل نظام
ال يوجد فيه �سوى �صحافة مملوكة للدولة ال هم لها �سوى ت�سويق �سيا�سات احلكومة
وحزبها احلاكم .وعلى ذلك ف�إن احلديث عن دور الإعالم يف االنتخابات مل يكن ليثار
يف فرتات �سابقة من تاريخ م�رص �أممت فيها ال�صحافة وفر�ضت عليها الرقابة ،على
نحو ما مت يف عام  ،1960عندما �أمم الرئي�س جمال عبد النا�رص ال�صحافة ،و�أ�صبحت
ال�صحافة ،مبوجب قانون �سنة � ،1960أداة دعائية يف يد النظام احلاكم مهمتها تعبئة
اجلماهري خلف �سيا�سات الدولة ،والدفاع عن تلك ال�سيا�سات ب�رصف النظر عن مدى
ر�شادتها.
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لقد �أ�صبح من امل�سلم به �أن ثمة عالقة ارتباطية وثيقة بني الإعالم والدميوقراطية،
بل �إن احلديث عن الدميوقراطية ي�ستدعي بال�رضورة احلديث عن ال�صحافة باعتبارها
ركنا �أ�صيال يف املنظومة الدميوقراطية يف �أي بلد ،وعلى الأرجح فقد كان ذلك هو ال�سبب
الرئي�سي ليطلق عليها ال�سلطة الرابعة ،وهي كذلك بالفعل يف الدول الدميوقراطية ،يف
حني ال متار�س �أي درجة من ال�سلطة يف املجتمعات الأخرى التي ما زالت بعيدة عن
الدميوقراطية .غالبا ما ترى ال�صحافة مهانة ،ويتم الت�ضييق عليها يف النوع الأخري من
املجتمعات ،ومن ثم ال ت�ستطيع ومعها �سائر و�سائل الإعالم �أن ت�ؤدي الدور املنوط
بها ،هكذا جتد �أن م�ستوى ال�صحافة والإعالم عامة يف الدول الدميوقراطية �أكرث متيزا
يف جانب املهنية والقدرة على �أداء دوره ور�سالته يف املجتمع من نظريه يف املجتمعات
غري الدميوقراطية.

�أوال :جتربة انتخابات  2005فى م�صر
على الرغم من اجلو غري ال�صحي الذي تعمل فيه و�سائل الإعالم ،خا�صة ب�ش�أن ما
يت�صل بالإطار الت�رشيعي احلاكم للعمل الإعالمي يف م�رص ،والذي �سن�أتي �إليه الحقا،
ال من االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية عام  2005مبثابة البداية
ف�إنه ميكن اعتبار ك ً
احلقيقية لعلمية ا�ستعادة الإعالم دوره يف العملية االنتخابية ،ورمبا يف ال�ساحة ال�سيا�سية
بوجه عام.
�أجريت االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية يف جو خمتلف متاما عن ذلك الذي كانت
جتري يف �إطاره االنتخابات ال�سابقة .وبدا وا�ضحا �أن النظام يف م�رص لديه الرغبة يف
�إجراء انتخابات خمتلفة عما كان يحدث يف املا�ضي ،ف�أعطى الق�ضاء �سلطة الإ�رشاف
على االنتخابات ،كما مت ال�سماح لبع�ض منظمات املجتمع املدين مبراقبة العملية
االنتخابية ،مبا �أحيا الأمل لدي امل�رصيني يف انتخابات �أكرث نزاهة .وبالطبع ف�إن ذلك
ما كان ليكتمل من دون �إعطاء املر�شحني �-سواء يف االنتخابات الرئا�سية �أو الت�رشيعية-
فر�صا مت�ساوية يف خماطبة الر�أي العام �سواء عرب احلمالت االنتخابية �أو الدعاية� ،أو
بالأ�سا�س عرب و�سائل الإعالم املختلفة ،خا�صة القومية منها .بقدر ما ا�ستفاد املر�شحون
يف االنتخابات من ظروف الإ�صالح ال�سيا�سي التي كانت متر بها م�رص ،بقدر ما ا�ستفاد
الإعالم من احلاجة �إىل �إجراء انتخابات حرة ونزيهة .فقد اكتمل املثلث �إىل حد ما،
فهناك انتخابات يرغب اجلميع يف �أن تكون نزيهة ،وهناك مر�شحون خمتلفون يف
توجهاتهم ،وهناك �إعالم مبختلف �أنواعه ي�سعى ملمار�سة دوره بفعالية.
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يف �سياق اجلو العام املختلف الذي متت يف �إطاره االنتخابات املا�ضية (رئا�سية
وت�رشيعية) ،كان البد �أن يكون الإعالم خمتلفا هو الآخر .بل �إنه حتول لي�صبح ـ
لي�س فقط متابعا وناقال وكا�شفا ملا يحدث يف العملية االنتخابية ـ متغريا م�ستقال يف العملية
االنتخابية ،خا�صة يف اجلزء املتعلق بال�صحافة احلزبية وامل�ستقلة التي باتت هي الأخرى
تعرب عن قوى �سيا�سية بعينها ،وتقوم بعملية التعبئة ال�سيا�سية والتحري�ض ال�سيا�سي.
ف�إىل �أي مدى كان �أداء الإعالم يف تلك االنتخابات جيدا ،وحمققا لأهدافه من خالل
�إجناز الأدوار املنوط به القيام بها يف العملية االنتخابية؟.
مل تكن الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ممكنة من قبل ،بل �إن طرح ال�س�ؤال ذاته مل يكن
ذا معنى؛ فقبل دخول ال�صحافة امل�ستقلة واملعار�ضة �إىل �سوق العمل الإعالمي بتلك
الكثافة ،وقبل ظهور العديد من القنوات الف�ضائية اخلا�صة ،كان احلديث عن الإعالم
يقت�رص على نوعني فقط ،هما و�سائل الإعالمية القومية (احلكومية) �سواء كان ذلك
بالن�سبة لو�سائل الإعالم املقرءوة �أو املرئية �أو امل�سموعة ،وو�سائل الإعالم احلزبية
التي كانت تقت�رص فقط على ال�صحافة.
غنى عن الت�أكيد هنا �أن و�سائل الإعالم القومية كانت منحازة ب�شكل تام ملر�شحي
احلزب الوطني الدميوقراطي ،كما �أن ال�صحافة احلزبية -كما هي دائما -منحازة �إىل
مر�شحي احلزب الذي تعرب عنه وفقط .بدخول الإعالم اخلا�ص �إىل ال�ساحة الإعالمية
حترك الكثري من املياه الراكدة يف بحرية الإعالم امل�رصي ب�صفة عامة .وبد�أ عن�رص
املناف�سة بني و�سائل الإعالم املختلفة ينعك�س �إيجابا يف تطور �أداء تلك الو�سائل ب�شكل
الفت للنظر .كانت االنتخابات املا�ضية واحدة من �أهم �ساحات املناف�سة وال�رصاع بني
و�سائل الإعالم املتعددة مبختلف توجهاتها وم�صاحلها و�أهدافها التي ن�ش�أت من �أجل
التعبري عنها.
على �صعيد �آخر ،ف�إن الإجابة عن ال�س�ؤال ال�سابق تقت�ضي �أوال معرفة الدور املنوط
بو�سائل الإعالم يف العملية االنتخابية.
فو�سائل الإعالم ال تقوم فقط مبهمة نقل الأحدث �أو الر�سائل واملعلومات �إىل الر�أي
العام من موقع حدوثها �أو من م�صادرها الأ�سا�سية ،كما �أن مهمتها ال تقت�رص وال ينبغي
�أن تنح�رص يف جمرد قناة للدعاية لأي جهة حكومية �أو �أي مر�شح بعينه ،خا�صة �إذا
كانت و�سائل �إعالمية قومية ،بل �إن دورها الأ�سا�سي هو تنوير وتثقيف الر�أي العام،
و�أن تعمل كمنرب حر للنقا�ش وطرح كل وجهات النظر بحيادية ومو�ضوعية� ،إ�ضافة
�إىل دورها باعتبارها رقيبا على ال�سلطة وامل�سئولني الذين يتولون العمل العام ل�صالح
اجلماهري ،عالوة على �أنها يجب �أن تكون مبثابة قناة للر�أي العام لطرح مطالبه
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وممار�سة ال�ضغط على احلكومة.
فو�سائل الإعالم ـ يف التحليل الأخري ـ تعد طرفا �أ�صيال يف العملية ال�سيا�سية ينظر
�إليه ال�سيا�سيون وقادة الر�أي باعتباره م�صدرا رئي�سيا للح�صول على املعلومات ،وتلقي
ردود �أفعال اجلمهور نحو �سيا�ستهم وقراراتهم ومواقفهم ،وهو الأمر الذي يعد رافدا
ال عن اعتماد اجلمهور عليها يف
�أ�سا�سيا يف تر�شيد عملية �صنع القرار ال�سيا�سي ،ف�ض ً
تكوين اجتاهاته ومواقفه املختلفة �إزاء الأحداث وال�سيا�سات التي تدور من حوله ،وما
يرتتب عليها من �سلوكيات وردود �أفعال �إزاء هذه الأحداث.
جدير بالذكر يف هذا ال�سياق �أن بع�ض الدرا�سات ت�ؤكد �أن املجتمعات التي يتمتع
فيها الر�أي العام بقدر معقول من �إمكانية الو�صول �إىل ال�صحف احلرة امل�ستقلة وو�سائل
الإعالم الأخرى والتعبري عن ر�أيه وتوجهاته ،غالبا ما تتمتع با�ستقرار �سيا�سي يعتد
به ،وغالبا ما تكون جمتمعات ي�سود فيها حكم القانون وتتمتع فيها احلكومة والنظام
ال�سيا�سي بالقدرة والفعالية يف معاجلة الق�ضايا املختلفة ،كما تنخف�ض فيها م�ستويات الف�ساد
�إىل حد كبري .تكاد جتمع تلك الدرا�سات على �أنه لكي تقوم و�سائل الإعالم بوظائفها
�أو الأدوار التي يناط بها �أدا�ؤها يف املجتمع الدميقراطي ،ف�إنه البد لها �أن تقوم �أو على
الأقل تكون قادرة على القيام مبا يلي:
�أوال :متثيل االجتاهات املختلفة داخل املجتمع ،فمن املعروف �أن كل جمتمع يتكون �أو
ي�ضم جمموعة من اجلماعات ذات التوجهات والأهداف واالحتياجات والأيديولوجيات
املختلفة ،وت�سعى �إىل التعبري عن تلك التوجهات والأيديولوجيات ب�شتى الطرق،
وهو الأمر الذي يفر�ض على و�سائل الإعالم �رضورة �أن تعك�س هذا التنوع ب�أن
تتيح لكل هذه االجتاهات فر�صة الو�صول �إىل اجلماهري ،و�أن تعر�ض �أفكارها دون
�أية قيود من ال�سلطة احلاكمة ،وعندما يتحول ا�ستخدام و�سائل الإعالم �إىل نوع من
االمتياز واالحتكار لبع�ض الأ�شخا�ص واجلماعات واالجتاهات الفكرية والأيديولوجية
امل�سيطرة -ترتاجع الدميقراطية ،وتنتفي وظائف الإعالم الدميقراطي.
ثانيا :حماية م�صالح املجتمع� ،إذ �أن التعبري عن جميع التوجهات والتنوعات
املوجودة يف املجتمع ال يعني القفز على م�صالح املجتمع �أو عدم �أخذها يف االعتبار،
باعتبارها القيمة العليا التي يجب �أن ي�سعى اجلميع للحفاظ عليها .بتعبري �آخر فالبد من
�أن تتحول ال�صحافة �إىل حار�س للمجتمع .ينظر الر�أي العام �إىل ال�صحافة باعتبارها
«عينه» التي يراقب من خاللها �أداء احلكومة وامل�سئولني ،والتي يتعرف من خاللها
على �أية انحرافات تقع فيها احلكومة وم�سئولوها.
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ثالثا� :إتاحة املعلومات للر�أي العام ،على اعتبار �أن حق احل�صول على املعلومات
هو واحد من �أهم احلقوق التي �أكدت عليها جميع الد�ساتري واملواثيق الدولية املتعلقة
�سواء بحقوق الإن�سان �أو بدور الإعالم .كما �أن توفري املعلومات يندرج يف خانة �صالح
املجتمع �أي�ضا ،فهو من ناحية يقطع الطريق على انت�شار ال�شائعات يف املجتمع مبا يدعم
�سالمته وي�صون ا�ستقراره ،ومن ناحية �أخرى ف�إنه يتكامل مع دور امل�ؤ�س�سات التعليمية
ويدعمها يف ت�أدية مهمتها ،فلكي يزدهر املجتمع الدميقراطي فعلى �أع�ضائه �أن يتقا�سموا
املعرفة ،وتقا�سم املعرفة هو �شكل من �أ�شكال التعليم الذي ي�ضمن �أن تكون عملية �صنع
القرار �صحيحة وقائمة على املعرفة ،لكي ي�ستطيعوا �أن يتخذوا القرارات ال�صحيحة،
ولكي تكون تلك القرارات يف �صالح املجتمع.
رابعا :اال�ستقالل عن ال�سلطة :فدميقراطية و�سائل الإعالم ،و�ضمان قيامها بدورها
الفعال؛ يتطلب �أن تكون هذه الو�سائل بعيدة وم�ستقلة عن ال�سلطة وناقدة لها ،فبقدر
ا�ستقالل و�سائل الإعالم عن ال�سلطة ي�أتي متثيلها للجماهري ،وتوفريها للمعرفة ،ومدافعتها
عن امل�صالح العامة يف املجتمع ،وحتدد الأولويات طبقا الهتمامات اجلمهور.
و�أخريا :ف�إن و�سائل الإعالم لن تكون على النحو ال�سابق دومنا توافر و�ضمان
حق الر�أي العام يف الو�صول �إليها مبنتهى احلرية ودومنا �أية قيود� ،سواء كانت تلك
القيود نابعة من و�سائل الإعالم نف�سها نتيجة للموقع اجلغرايف �أو الطبقي �أو التمويل �أو
�أية عوامل �أخرى� ،أو كانت نابعة من الإطار الت�رشيعي والقانوين الذي يعمل يف �سياقه
الإعالم ،على غرار ما هو موجود من قيود حتد من حرية الإعالم يف تناول بع�ض
املو�ضوعات والق�ضايا �أو حتى حريته يف احل�صول على املعلومات وتقدميها للر�أي
العام.
وب�صفة عامة ميكن القول �إن الإعالم يقوم بوظائف �أ�سا�سية �سيا�سية واجتماعية
واقت�صادية وثقافية يف الدول الدميقراطية ،فهو:
 .1يغطى ق�ضايا ال�ش�أن العام.
حموريا يف ت�شكيل الر�أي العام.
دورا
ً
 .2يلعب ً

 .3ميتلك زمام القوة الفعلية يف ن�رش الأفكار بني املواطنني.
 .4تغطية احلقائق والأحداث ال�سيا�سية مبنتهى املو�ضوعية مبا يعزز تنوع وجهات
النظر والآراء.
 .5ت�شجيع م�ساءلة القوى احلاكمة من خالل دوره الرقابي.
 .6تعزيز حقوق املواطنني يف املعرفة واحل�صول على املعلومات اخلا�صة بق�ضايا
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ال�ش�أن العام.
ومن جهة �أخرى ،ف�إن الإجابة عن ال�س�ؤال تقت�ضي �أي�ضا الإ�شارة �إىل ال�صعوبات
التي تكتنف البيئة التي يعمل فيها الإعالم يف م�رص� .إذ يخ�ضع القطاع الأكرب من
الإعالم يف م�رص ل�سيطرة الدولة ،عالوة على �أنه ،ومعه الإعالم اخلا�ص وامل�ستقل،
يخ�ضع للعديد من القيود وال�ضوابط القانونية التي حتول يف الأغلب الأعم دون متكنه
من �أداء وظائفه بال�شكل املالئم ودون تطوره يف �أداء تلك املهام.

ثانيا :الإطار الت�شريعي للمنظومة الإعالمية فى م�صر
يحكم الن�شاط الإعالمي يف م�رص عدد من الأنظمة والقوانني ،بدءا من الد�ستور
�إىل قانون ال�صحافة بالإ�ضافة �إىل قانون العقوبات وقانون الطوارئ .كما يقوم كل
من املجل�س الأعلى لل�صحافة ونقابة ال�صحفيني واحتاد الإذاعة والتلفزيون امل�رصي
واملحاكم ووزارة الإعالم بالتحكم ب�أوجه الإعالم كافة ومراقبتها .فتن�ص املادة 209
من الد�ستور امل�رصي على �أن «حرية �إ�صدار ال�صحف وملكيتها للأ�شخا�ص االعتبارية
العامة واخلا�صة وللأحزاب ال�سيا�سية مكفولة طبقا للقانون .تخ�ضع ال�صحف يف ملكيتها
ومتويلها والأموال اململوكة لها لرقابة ال�شعب على الوجه املبني بالد�ستور والقانون».
�أما بالن�سبة للإعالم امل�سموع واملرئي ،ف�إنه طبقا لن�ص املادة الأوىل من القانون 13
ل�سنة  1979املعدل بالقانون رقم  223ل�سنة  1989مينح الحتاد الإذاعة والتلفزيون
وحده احلق يف البث الإذاعي والتلفزيوين يف م�رص ،واالحتاد مملوك للدولة وت�رشف
احلكومة علي �إدارته وتوجيهه ب�شكل مبا�رش عن طريق وزارة الإعالم ،ويتوىل دون
غريه الإ�رشاف والرقابة على املواد امل�سموعة واملرئية التي تبثها �أجهزة الوزارة،
وتخ�ضع لرقابتها كل ما تنتجه ال�رشكات اململوكة له ،وت�ضع الهيئة القواعد املنظمة لهذه
الرقابة.
لعل هذا ما يفرق بني احتاد الإذاعة والتلفزيون يف م�رص وغريه من االحتادات
املثيلة يف بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا وبقية دول غرب �أوربا ويف بع�ض الدول النامية
مثل الهند ،حيث متلك الدولة و�سائل الإعالم الإذاعي والتلفزيوين ولكنها ت�ضع من
القوانني ما يحقق لها اال�ستقالل الكامل عن احلكومة ،وذلك انطالقا من مفهوم يقوم
علي �أن الدولة متثل جميع املواطنني وهي دائمة ،يف حني �أن احلكومة متثل حزبا من
املواطنني قد يتغري من فرتة �إىل �أخري وفقا ملا جتئ به �صناديق االنتخاب ،ي�ضاف
�إىل ذلك ال�سماح للمواطنني يف هذه الدول الدميقراطية بحق بث اخلدمات الإذاعية
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والتلفزيونية جنبا �إىل جنب مع �إذاعة وتلفزيون الدولة .ووفقا للمادة  16من القانون
رقم  13ل�سنة  1979تخ�ضع جميع التعيينات الأ�سا�سية يف احتاد الإذاعة والتلفزيون
ملوافقة وزير الإعالم دون التقيد بالقوانني واللوائح والتعليمات التي جتري عليها
احلكومة .يعني ذلك خ�ضوع فر�ص تويل الوظائف الرئي�سية يف الإذاعة والتلفزيون
العتبارات �سيا�سية ،بعيد ًا عن �أي معايري مو�ضوعية جمردة خا�صة الكفاءة �أو اخلربة
وامل�ؤهالت.
�أما فيما يت�صل بال�صحافة ،ف�إن الو�ضع يبدو �أكرث تعقيدا ال�سيما فيما يتعلق برحلة
البحث عن حرية ال�صحافة ،التي تعترب ب�شكل �أو ب�آخر �أ�سا�سا �أو ركنا �أ�صيال يف احلرية
ال�سيا�سية ،ففي حال عدم وجود م�ساحة من احلرية لإبداء الر�أي والتعبري عنه ،ف�إن
�سائر احلريات لن حتظى بحظ �أوفر من ال�ضمانات ،ولذلك كان من ال�رضوري الن�ص
علي حرية التعبري يف املواثيق والد�ساتري واالتفاقات الدولية .لكن ظلت املمار�سة بعيدة
�إىل حد كبري -عما مت الن�ص عليه يف تلك االتفاقات واملواثيق.يف �ضوء وجود العديد من الت�رشيعات واملواثيق الدولية التي تتناول حرية ال�صحافة،
فقد �أ�صبح املبد�أ الأ�سا�سي اخلا�ص بحرية الر�أي وحرية التعبري بالقول والت�صوير
وال�صحافة �أحد �أهم �أنواع احلريات املعرتف بها ،وذلك ب�ضمان ن�ص الإعالنات العاملية
حلقوق الإن�سان ون�صو�ص الد�ساتري املتتابعة والتي ت�أكدت ب�صفة خا�صة يف الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان ال�صادر عام  ،1948والذي �أكد علي «حق كل �شخ�ص يف
حرية الر�أي والتعبري» وي�شمل ذلك حرية اعتناق الآراء دون �أي تدخل ،وا�ستقاء
الأنباء والأفكار وتلقيها و�إذاعتها ب�أية و�سيلة كانت دون التقيد باحلدود اجلغرافية.
مما ال �شك فيه ،ف�إن مفهوم حرية التعبري ،وبالتايل حرية ال�صحافة ،يختلف اختالفا
كبريا من دولة �إيل �أخري� ،إذ تعترب بع�ض النظم ال�سيا�سية �أن حرية ال�صحافة والإعالم
هي حجر الزاوية يف الدميقراطية وحتميها بالقانون ،يف حني قد تقيد هذه احلرية يف
بع�ض النظم الأخرى وفق ما تراه ال�سلطة احلاكمة ملبيا لالحتياجات الوطنية من وجهة
نظرها .كما حتتاج حرية التعبري �إيل حماية قانونية ود�ستورية ،ف�إن هناك �ضوابط
وقيود ًا حتكمها؛ �إذ �أن احلرية لي�ست مطلقة ،فهناك �ضوابط �أو قيود حتكمها يف املجتمعات
كافة ،غري �أن املجتمعات ال�شمولية تقيد هذه احلرية عن طريق الكبت ،يف حني �أنه يف
املجتمعات الدميقراطية عادة ما تقوم بو�ضع �ضوابط اجتماعية ومواثيق �رشف للمهنة
يلتزم بها اجلميع �أثناء �أداء مهمته.
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يف هذا الإطار ،ميكن القول �إن الت�رشيعات املتعلقة بال�صحافة يف م�رص مل تكن بعيدة
عن مثيلتها يف املواثيق والت�رشيعات الدولية� ،إذ جاء بع�ضها امتدادا لها مبا ينا�سب مع
ر�ؤية امل�رشع امل�رصي .ميكن �رشح ما �سبق ب�شيء من التف�صيل من خالل املحاور
التالية:

املحور الأول :حرية ال�صحافة فى املواثيق الدولية
غدت حرية ال�صحافة والإعالم واحدة من �أهم احلريات ال�سيا�سية منذ �صدور
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان عام � ،1948إذ ت�ضمن هذا الإعالن احلقوق ال�سيا�سية
وهي احلق يف حرية الر�أي والتعبري واحلق يف الإعالم واحلق يف حرية التجمع وت�أليف
اجلمعيات ،واحلق يف امل�شاركة يف احلكم والوظائف العامة .حرية الر�أي والتعبري
ركن �أ�سا�سي يف جميع احلقوق املمنوحة للإن�سان يف املواثيق والعهود الدولية كما �أن
حرية احل�صول علي املعلومات ونقلها وتبادلها حق �إن�ساين �أ�صيل يدعم كل احلريات
الأخرى.
وقد �أكدت املادة ( )19من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لعام
 ،1966على �أن لكل �إن�سان حقا يف اعتناق �آراء دون م�ضايقة ،و�أن لكل �إن�سان حقا يف
حرية التعبري .وي�شمل هذا احلق حريته يف التما�س خمتلف دروب املعلومات والأفكار
وتلقيها ونقلها �إىل �آخرين دومنا اعتبار للحدود� ،سواء يف �شكل مكتوب �أو مطبوع �أو
يف قالب فني �أو ب�أية و�سيلة �أخرى يختارها.
وبدورها �أكدت املواثيق الإقليمية على حرية الر�أي التعبري ،مثل االتفاقية الأوروبية
حلقوق الإن�سان واحلريات العامة عام  1950يف املادة العا�رشة منها املتعلقة بحرية
التعبري ،والتي ن�صت على �أن لكل �شـخ�ص احلـق يف حرية التعبري .وي�شـمل هذا احلـق
حـرية الر�أي ،وحـرية تلقي املعلـومات �أو الأفكـار و�إذاعتهـا من دون تدخل ال�سـلطات
العامـة ومن دون التقيـد باحلـدود اجلغـرافية .ال متنـع هذه املـادة الدول من �إخ�ضاع
ن�شـاط م�ؤ�سـ�سـات الإذاعة �أو ال�سـينما �أو التلفزيون لطلبـات الرتخيـ�ص .كما ن�صت
على �أنه يجـوز �إخ�ضـاع ممار�سـة هذه احلريات التي تتطلـب واجبـات وم�سـ�ؤوليات
لبعـ�ض ال�شـكليات �أو ال�شـروط �أو التقييـدات �أو املخالفـات التي يحـددها القانون ،والتي
تعد من التدابري ال�رضورية حلفـظ �سـالمة و�أمن وا�ستقرار ،ومنع اجلرميـة ،وحمـاية
ال�صـحة والأخالق ،وحمـاية حقـوق الآخرين و�سـمعتهم ،وذلك ملنع �إف�شـاء املعلومات
ال�سـرية� ،أو �ضمـان �سـلطة الهيئة الق�ضـائية ونزاهتها.
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�أما االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان يف عام  1969التي ن�صت علي العديد من
احلريات ومنها حرية التعبري ،فقد متيزت عن االتفاقية الأوروبية بعدد من احلقوق
التي مل يرد ذكرها يف االتفاقية الأوروبية ،التي منها عدم خ�ضوع حرية التعبري والفكر
للرقابة ال�سابقة ،واحلق يف الت�صحيح والرد ،وتتجلي حرية التعبري يف هذه االتفاقية
يف حرية التفكري وحرية الإعالم ،وحرية تلقي املعلومات والأفكار ونقلها دون التقيد
باحلدود.
هذا بالإ�ضافة �إىل �إعالن اليون�سكو للإعالم عام  1978واملبادئ اخلا�صة بالنظام
الإعالمي العاملي اجلديد عام .1980
كما �صدر يف هذا ال�سياق امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان عام  1981وتن�ص املادة
التا�سعة منه علي �أنه :من حق كل فرد �أن يح�صل علي املعلومات كما يحق لكل �إن�سان
�أن يعرب عن �أفكاره وين�رشها يف �إطار القوانني واللوائح.
فيما �أعلنت الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي عام � 1990إعالن القاهرة
حول حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ،ون�صت املادة ( )21منه علي حق حرية التفكري
واالعتقاد والتعبري دون تدخل �أو م�صادرة ما دام يلتزم احلدود العامة التي �أقرتها
ال�رشيعة ،وال يجوز �إذاعة الباطل �أو ن�رش ما يروج للفاح�شة ،كما �أكد الإعالن علي �أنه
ال حظر علي ن�رش املعلومات واحلقائق ال�صحيحة �إال ما يكون يف ن�رشه خطر علي �أمن
املجتمع والدولة.
ويف هذا الإطار ميكن القول �إن حرية ال�صحافة والإعالم تعني:
 .1عدم خ�ضوع و�سائل الإعالم لرقابة �سابقة من جانب ال�سلطات ،وال تقبل هذه
الرقابة يف جميع الأحوال حتى يف الظروف اال�ستثنائية كحاالت احلرب والطوارئ �إال
يف �أ�ضيق احلدود.
 .2تقييد جمال تدخل امل�رشع -قدر الإمكان -لإ�صدار ت�رشيعات جترم ما ال
ي�ستلزم �صالح املجتمع ،وهذا يعني �أن احلرية املعرتف بها للفرد لي�ست مطلقة و�إمنا
حتددها القوانني القائمة والتي يعد الفرد حال انتهاكها م�سئوال مدنيا وجنائيا.
 .3حق الأفراد واجلماعات يف �إ�صدار ال�صحف دون اعرتا�ض ال�سلطة.
 .4حرية و�سائل الإعالم يف ا�ستقاء الأنباء ونقلها وحرية الرجوع �إيل م�صادر
املعلومات.
 .5حرية التعبري عن الآراء وحق اجلمهور يف املعرفة.
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يف هذا ال�سياق ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن حرية الإعالم عامة وال�صحافة خا�صة
تت�أثر بطبيعة املجتمع ودرجة تطوره ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي -الثقايف،
والتحديات الداخلية واخلارجية التي تواجهه� .إذ �إنه كلما زادت التحديات الداخلية ـ
�سواء من حيث العدد �أو احلدة ـ التي تواجه جمتمع زادت درجة ال�سيطرة علي و�سائل
الإعالم فيه ،وكذلك احلال يف ظل وجود تهديد خارجي ،و�إن كان امليل لل�سيطرة على
الإعالم يف ظل مواجهة املجتمع لتهديد خارجي يكون �أكرب من نظريه يف حالة التهديد
الداخلي� .إذ �إنه غالبا ما ي�ستخدم الإعالم كو�سيلة �إما حل�شد الطاقات داخليا �أو �أن تفر�ض
عليه رقابة م�شددة؛ بهدف منع ت�صعيد الأزمة مع اخلارج ،كما �أن نوعية النظام ت�ؤثر
ت�أثريا مبا�رشا علي حرية الإعالم وعلي تنوع الآراء وتعددها ،فكلما تعددت القوي
ال�سيا�سية يف املجتمع ،طرحت الأفكار للنقا�ش من خالل اجلماعات ال�سيا�سية املتناف�سة،
و�أ�صبح للإعالم فر�صة �أكرب يف التعبري عن الآراء املختلفة وعر�ضها بقدر كبري من
احلرية.
وعلى �صعيد �أخر فلكي ي�ؤدي الإعالم دوره املنوط به يتطلب الأمر وجود عدة
�ضمانات من �ش�أنها كفالة حريته ،ومن �أهمها-:
 ت�أكيد مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات الثالث :الت�رشيعية والتنفيذية والق�ضائية ،لكيال ت�ستبد ال�سلطة التنفيذية بال�صحافة والإعالم فتقيدها ،وال ت�صدر ال�سلطة الت�رشيعية
ما يتنايف مع روح الد�ستور يف ت�أكيد هذه احلرية ويكون من حق الق�ضاء الدفع بعدم
د�ستورية القوانني املخالفة واحلد من �سلطات ال�سلطة التنفيذية.
 وجود نظام برملاين دميقراطي ي�ستند �إيل ر�أي عام قوي ،وتوفري حماية للر�أيوخا�صة ال�سيا�سي.
 �إتاحة الفر�صة ملختلف وجهات النظر يف التعبري عن الآراء ون�رشها يف و�سائلالإعالم املختلفة.
ويف مقابل هذه ال�ضمانات يوجد بع�ض القيود وااللتزامات التي قد تفر�ض علي
و�سائل الإعالم ،بهدف تقنني دورها يف االت�صال باجلماهري ،ومن �أهمها:

 -1االلتزامات القانونية:
ميكن �أن تفر�ض بع�ض قوانني املطبوعات �أو ال�صحافة وقوانني العقوبات وغريها
من الت�رشيعات التي تنظم عمل و�سائل االت�صال هذه االلتزامات لإيجاد نوع من
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الرقابة ،على الرغم من �أن معظم الد�ساتري �-إن مل يكن كلها -تن�ص علي املبد�أ الأ�سا�سي
اخلا�ص بحرية ال�صحافة وغريها من و�سائل االت�صال اجلماهريي؛ �إال �أن هذه القيود
تتخذ �أ�شكاال عدة ،منها:
 .1قوانني الرقابة ،مثل الرقابة ال�سابقة علي الن�رش �أو الإذاعة ،وقد تكون رقابة
بعد الن�رش وقبل التوزيع ،وقد تكون بعد التوزيع .وبينما تهدف الرقابة ما قبل التوزيع
�إيل الوقاية واملنع ،ف�إن الرقابة بعد التوزيع يكون هدفها الردع والتجرمي.
 .2فر�ض بع�ض القيود حلماية الأخالق العامة والعالقات االجتماعية وهو ما ي�سمي
بحرمة الآداب العامة وح�سن الأخالق.
 .3القيود املفرو�ضة علي ن�رش بع�ض الق�ضايا اخلا�صة بالأحداث ،وكذلك فر�ض
نوع من الرقابة علي برامج الأطفال ومطبوعاتهم.
 .4منع ن�رش املطبوعات واملواد الإعالمية التي تدعو �إيل التمييز العن�رصي او
العقائدي.
 .5فر�ض الرقابة با�ستخدام م�سميات �أو تعبريات ف�ضفا�ضة �أو غام�ضة مثل احلديث
عن �رضورة حماية النظام االجتماعي �أو حماية النظام العام �أو الأمن القومي .وت�شكل
هذه التعبريات وامل�سميات �ستارا قد يت�سع وميتد؛ بهدف حت�صني ال�سلطة العامة من
النقد.

 -2القيود الإدارية والإجرائية
وتتمثل هذه القيود يف بع�ض الإجراءات التي قد تكون دائمة �أو م�ؤقتة ،تتخذها
بع�ض احلكومات لتنظيم �أ�سلوب �إ�صدار �أو عمل و�سائل االت�صال اجلماهريي من وجهة
نظرها ،ومن تلك القيود:
 .1عوائق بريوقراطية ،مثل فر�ض ت�أمني نقدي �ضخم علي �إ�صدار املطبوعات �أو
التو�سع يف الإجراءات الإدارية التي يتطلبها �إ�صدار ال�صحف ،فبينما يكتفي يف بع�ض
الدول مبجرد الإخطار الذي يبلغ �إيل اجلهة الإدارية املخت�صة ،قد يحتاج الأمر يف
دول �أخرى �إىل احل�صول علي ترخي�ص �سابق.
 .2حظر تداول بع�ض املطبوعات واملواد الإعالمية ،التي ت�صدر يف الداخل �أو
املطبوعات واملواد الإعالمية الأجنبية مثل حظر الكتب �أو حظر بث برامج معينة �أو
�أفالم معينة �أو حذف �أجزاء منها ،كذلك حظر توزيع املطبوعات غري الالئقة� ،أو التي
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ت�صف العنف �أو تن�رش معلومات طبية عن الأدوية.
 .3تعطيل بع�ض املطبوعات و�إنذار ال�صحف� ،أو م�صادرتها بدعوي احلفاظ علي
النظام �أو الدين �أو الآداب� ،أو �إنذار �صحيفة �أو وقفها �أو �إلغائها عن طريق �إجراءات
�إدارية.

 -3القيود االجتماعية واالقت�صادية
ويق�صد بها القيود التي تفرزها الظروف االجتماعية واالقت�صادية التي مير بها
املجتمع ،ومن ثم تعمل يف �إطارها و�سائل الإعالم؛ �إذ �إنه من املنطقي �أن تلك الظروف
�ستنعك�س �سلبا �أو �إيجابا على الإعالم و�أدائه ملهمته؛ فالإعالم بجميع م�ؤ�س�ساته هو يف
النهاية واحد من م�ؤ�س�سات الدولة التي تنعك�س عليها بو�ضوح ت�أثريات الأو�ضاع
االقت�صادية واالجتماعية للمجتمع.
ويف هذا ال�سياق ميكن الإ�شارة �إىل ما يلي:
 .1الت�أثري ال�سلبي ل�شيوع االحتكارات يف جماالت االت�صال �سواء كانت عامة
�أو خا�صة �أو دولية .حيث �أدي تزايد ظاهرة االحتكار والرتكيز �إيل تناق�ص فر�ص
الكثري من االجتاهات ال�سيا�سية والفكرية يف �إ�صدار ال�صحف وامتالك و�سائل الإعالم
و�إدارتها ،بحيث �أ�صبحت ال�سوق من الناحية الواقعية مغلقة علي جمموعة من
االحتكارات الكربى التي فر�ضت علي ال�سوق �رشوطها التجارية ،و�أدت �إيل �إغالق
الكثري من ال�صحف والتقليل من فر�ص �إ�صدار �صحف جديدة.
 .2تركيز ال�سيطرة علي �أجهزة االت�صال اجلماهريي يف يد الفئة التي متتلك القدرات
االقت�صادية ،و�صارت تتحكم يف عمل تلك الأجهزة �إىل حد بعيد ،وتوجهها خلدمة
م�صاحلها ،متجاهلة الفئات الأخرى وحقها يف التعبري عن �آرائها وتوجهاتها.
 .3ممار�سة املعلنني �سيطرة اقت�صادية علي و�سائل االت�صال اجلماهريي نظرا
العتماد هذه الو�سائل علي الإعالن كمورد رئي�سي لتمويلها.
 .4تقا�ضي بع�ض ال�صحف �إعانات �رسية من احلكومة ،وتكمن خطورة هذه
الإعانات يف �رسيتها ،مما قد يقابله تعمد بع�ض هذه ال�صحف ت�ضليل الر�أي العام دون
ك�شف حقيقة �أمرها.
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املحور الثاين :ت�شريعات ال�صحافة فى م�صر
يق�صد بالت�رشيعات ال�صحفية هنا جمموعة القواعد القانونية التي ت�ضع ال�ضوابط
العامة التي حتدد �سلفا �سلوك الأفراد ب�صدد ما ميكن �أن يقوم بينهم من عالقات يف
جمال ال�صحافة ،هذه ال�ضوابط قد ت�سعي �إيل احلد من حريات الأفراد �أو تقييدها يف
حدود احلفاظ علي حريات الآخرين وعلي امل�صلحة العامة.
وت�أتي هذه القواعد القانونية من خالل-:
 الن�صو�ص التي ترد يف الد�ستور وتتعلق بحرية ال�صحافة والإعالم. قوانني ال�صحافة واملطبوعات والإعالم. قوانني العقوبات فيما يتعلق بالعقوبات علي �إ�ساءة الن�رش وجترميه. قوانني النقابات واالحتادات واجلمعيات املعنية اخلا�صة بال�صحافة. -مواثيق �أخالقيات املهنة �أو مواثيق ال�رشف ال�صحفي.

 -1ال�صحافة فى الد�ستور امل�صري
ت�ستمد قوانني ال�صحافة �أ�سا�سها من الد�ستور ،فهو الذي يحدد جميع احلريات،
وي�ضع لها الإطار القانوين ،غري �أنه يف الوقت نف�سه ال يتحدد �إطار الن�ص الد�ستوري
علي احلريات وم�ضمونه �إال من خالل القوانني املنظمة لعمل ال�صحافة .يف هذا الإطار
كان الد�ستور امل�رصي ال�صادر عام � 1923أول د�ستور م�رصي ين�ص �رصاحة علي
حرية ال�صحافة ،كما وردت فيما بعد ن�صو�ص يف ال�ش�أن ذاته يف د�ستور عام ،1930
والد�ستورين امل�ؤقتني عامي  .1964 ،1956وبدوره ت�ضمن الد�ستور امل�رصي
ال�صادر يف �سبتمرب  1971مادتني تنظمان حرية الر�أي وال�صحافة هما املادة (،)47
واملادة (� )48إذ تن�ص املادة ( )47علي “�أن حرية الر�أي مكفولة ولكل �إن�سان حرية
التعبري عن ر�أيه ون�رشه بالقول �أو الكتابة �أو الت�صوير �أو غري ذلك من و�سائل التعبري
يف حدود القانون ،والنقد الذاتي والنقد البناء �ضمانا ل�سالمة البناء الوطني”.
�أما املادة ( )48فتن�ص علي �أن “حرية ال�صحافة والطباعة والن�رش وو�سائل الإعالم
مكفولة ،والرقابة علي ال�صحف حمظورة و�إنذارها �أو وقفها �أو �إلغا�ؤها بالطريق
الإداري حمظور ،ويجوز ا�ستثناء يف حالة �إعالن الطوارئ �أو زمن احلرب �أن
يفر�ض علي ال�صحف واملطبوعات وو�سائل الإعالم رقابة حمدودة يف الأمور التي
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تت�صل بال�سالمة العامة �أو �أغرا�ض الأمن القومي وذلك كله وفقا للقانون” .جدير بالذكر
�أي�ضا �أن املادة ( )49من الد�ستور قد ن�صت علي �أن “تكفل الدولة حرية البحث العلمي
والإبداع الأدبي والفني والثقايف ،وتوفري و�سائل الت�شجيع الالزمة لتحقيق ذلك”.
و�أ�ضيف يف التعديالت الد�ستورية التي متت املوافقة عليها يف ا�ستفتاء عام1980
باب جديد عنوانه “�أحكام عامة” يت�ضمن ف�صلني ،الأول خا�ص مبجل�س ال�شورى
واخت�صا�صاته وت�شكيله ،والثاين خا�ص ب�سلطة ال�صحافة مكون من �ست مواد .تن�ص
املادة ( )206منه علي �أن ال�صحافة �سلطة �شعبية م�ستقلة متار�س ر�سالتها علي الوجه املبني
يف الد�ستور والقانون واملادة ( )207تن�ص على �أن “متار�س ال�صحافة ر�سالتها بحرية
ويف ا�ستقالل ويف خدمة املجتمع مبختلف و�سائل التعبري ،وتعبريا عن اجتاهات الر�أي
العام و�إ�سهاما يف تكوينه وتوجيهه يف �إطار املقومات الأ�سا�سية للمجتمع ،واحلفاظ علي
احلريات واحلقوق والواجبات العامة واحرتام حرية احلياة اخلا�صة للمواطنني وذلك
كله طبقا للد�ستور والقانون”.
�أما املادة ( )208فتن�ص علي �أن “حرية ال�صحافة مكفولة والرقابة علي ال�صحف
حمظورة و�إنذارها �أو وقفها �أو �إلغا�ؤها بالطريق الإداري حمظور وذلك كله وفقا
للد�ستور والقانون” ،فيما تن�ص املادة ( )209علي �أن “حرية �إ�صدار ال�صحف وملكيتها
للأ�شخا�ص االعتبارية العامة واخلا�صة وللأحزاب ال�سيا�سية مكفولة طبقا للقانون
وتخ�ضع ال�صحف يف ملكيتها ومتويلها والأموال اململوكة لها لرقابة ال�شعب علي الوجه
املبني بالد�ستور والقانون” ،بينما تن�ص املادة ( )210علي �أن “لل�صحفيني حق احل�صول
علي الأنباء واملعلومات طبقا للأو�ضاع التي يحددها القانون ،وال �سلطان عليهم يف
عملهم لغري القانون”.
�أما املادة ( )211فتق�ضي ب�أن “يقوم علي �شئون ال�صحافة جمل�س �أعلي يحدد القانون
طريقة ت�شكيله واخت�صا�صاته وعالقاته ب�سلطات الدولة ،وميار�س املجل�س اخت�صا�صاته
مبا يدعم حرية ال�صحافة وا�ستقاللها ويحقق احلفاظ علي املقومات الأ�سا�سية للمجتمع،
وي�ضمن �سالمة الوحدة الوطنية وال�سالم االجتماعي وذلك كله علي النحو املبني يف
الد�ستور والقانون”.

 -2القوانني املنظمة لعمل ال�صحافة
ينظم العمل ال�صحفي يف م�رص العديد من القوانني منذ عام  ،1881وحتى عام
 ،1996وميكن الإ�شارة �إيل �أهم ما ت�ضمنته هذه القوانني من مواد على النحو التايل:
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�أ .قانون املطبوعات ال�صادر يف نوفمرب  ،1881وقد �صدر يف  23مادة ومن
�أهم ما ت�ضمنه القانون ،ما يلي:
 �رضورة ح�صول املطابع علي ترخي�ص من الداخلية ،و�رضورة �إخطارها قبلقيامها بطبع �صحف.
 عدم �صدور �أي جريدة �أو ر�سالة دورية تتعلق مبواد �سيا�سية �أو �أدبية �أو دينيةوت�صدر بانتظام �إال ب�إذن من احلكومة وبعد دفع مبلغ ب�صفة ت�أمني.
 تعطيل ال�صحف �أو �إغالقها ب�أمر من ناظر الداخلية بعد �إنذارين �أو قرار منجمل�س النظار بدون �إنذار.
 �رضورة ح�صول موزعي الكتب وال�صحف والر�سائل والنقو�ش علي رخ�صة منجهات احلكومة ،ويجوز لهذه اجلهات نزعها عند االقت�ضاء.
ب .قرار جمل�س النظارة ال�صادر يف  25مار�س  1909ب�إحياء قانون املطبوعات
لعام  ،1881بعد �أن كان قد مت �إيقاف العمل به يف عام  ،1894وذلك بناء علي طلب
من اجلمعية العمومية التي طلبت ردع اجلرائد عن جتاوزها احلدود وعن الفو�ضي
التي و�صلت �إليها ،كما �أر�سل �إليها جمل�س �شوري القوانني طلبا مماثال.
ج .مر�سوم بقانون رقم  20لعام  1936ب�ش�أن املطبوعات وتعديالته (قرار رئي�س
اجلمهورية لعام  – 1956قانون رقم  199لعام  ،)1983وقد ت�ضمن القانون تعريف
بع�ض اال�صطالحات مثل (املطبوعات ،التداول ،جريدة ،الطابع ،النا�رش)� ،إ�ضافة
�إيل بع�ض الأحكام اخلا�صة بال�صحف .ومنها-:
 �أن يكون لكل جريدة رئي�س حترير م�سئول عن كل حمتوياتها �أو جمموعة مناملحررين امل�سئولني عن كل ق�سم وحتديد �صفاتهم.
 �رضورة تقدمي �إخطار كتابي للمحافظة قبل �إ�صدار �أية �صحيفة ،وين�ص القانونعلى �سلطة املحافظ لالعرتا�ض خالل ثالثني يوما.
 �إيداع �ست ن�سخ من كل عدد من اجلريدة مبجرد تداولها لدي وزارة الداخلية. جواز تعطيل ال�صحف التي ت�صدر يف م�رص بلغة �أجنبية ويكون رئي�س حتريرها�أو حمرروها امل�سئولون غري خا�ضعني للمحاكم الأهلية حمافظة علي النظام العام،
بقرار من جمل�س الوزراء بعد �إنذارها من وزير الداخلية �أو بدون �إنذار �سابق.
� -رضورة ن�رش البالغات الر�سمية الواردة من وزارة الداخلية املتعلقة بامل�صلحة
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العامة �أو اخلا�صة مب�سائل �سبق ن�رشها يف اجلريدة.
د.القانون رقم  156لعام  1960اخلا�ص بتنظيم ال�صحافة ،وقد ت�ضمن العديد من
البنود من �أهمها-:
 ا�شرتاط احل�صول علي تراخي�ص من االحتاد القومي (التنظيم ال�سيا�سي املتاحخالل هذه الفرتة) لإ�صدار ال�صحف.
 ا�شرتاط احل�صول علي ترخي�ص من االحتاد القومي للعمل يف ال�صحافة ،ويتويلتقدير التعوي�ض امل�ستحق لأ�صحاب ال�صحف جلنة ت�شكل برئا�سة م�ست�شار من حمكمة
اال�ستئناف وع�ضوين يختار �أحدهما مالك ال�صحيفة ،ويختار االحتاد القومي الع�ضو
الآخر.
 ي�شكل االحتاد القومي م�ؤ�س�سات خا�صة تتويل م�سئولية �إدارة �صحف امل�ؤ�س�سة،ويعني لكل جمل�س �إدارة رئي�س وع�ضو منتدب �أو �أكرث ويتويل املجل�س نيابة عن االحتاد
القومي مبا�رشة جميع الت�رصفات القانونية.
هـ .قرار �إن�شاء املجل�س الأعلى لل�صحافة يف  11مار�س عام  ،1975وقد حدد
القرار اخت�صا�صات املجل�س يف:
 و�ضع ميثاق ال�رشف ال�صحفي. و�ضع اللوائح والقوانني املنظمة للعمل داخل امل�ؤ�س�سات ال�صحفية وتقدمي الدعملهذه امل�ؤ�س�سات.
 �ضمان حقوق ال�صحفيني يف التعبري عن ق�ضايا املجتمع. التخطيط للتو�سع الأفقي والر�أ�سي لل�صحافة. النظر فيما ين�سب �إيل امل�ؤ�س�سات ال�صحفية من خمالفات مليثاق ال�رشف ال�صحفي،والنظر يف الأمور املتعلقة ب�ضمان احلقوق املقررة لل�صحفيني.
و .قانون �سلطة ال�صحافة رقم  148لعام  ،1980وقد ت�ضمن هذا القانون 56
مادة يف خم�سة �أبواب ،هي� :سلطة ال�صحفيني وحقوقهم ووجباتهم ،و�إ�صدار ال�صحف
وملكيتها ،وال�صحف القومية ،واملجل�س الأعلى لل�صحافة ،والأحكام االنتقالية التي
تخ�ص ال�صحف القائمة التي ت�صدر عن �أفراد.
ز .قانون تنظيم ال�صحافة رقم  96لعام  1996املعمول به حاليا ،والذي ت�ضمن
بدوره �أربعة �أبواب ،هي ،تنظيم �إ�صدار ال�صحف و�أمناط ملكيتها ،وحقوق ال�صحفيني
و�ضمانات ممار�سة املهنة ،وواجبات ال�صحفيني والتزاماتهم ،واملجل�س الأعلى
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لل�صحافة .والذي ت�ضمن العديد من املواد ،ميكن الإ�شارة �إىل �أهمها على النحو التايل:
املادة  :1ال�صحافة �سلطة �شعبية متار�س ر�سالتها بحرية م�سئولة يف خدمة املجتمع
تعبريا عن خمتلف اجتاهات الر�أي العام ،و�إ�سهاما يف تكوينه وتوجيهه من خالل حرية
التعبري وممار�سة النقد ون�رش الأنباء ،وذلك كله يف �إطار املقومات الأ�سا�سية للمجتمع
و�أحكام الد�ستور والقانون.
املادة  :3ت�ؤدي ال�صحافة ر�سالتها بحرية وبا�ستقالل ،وت�ستهدف تهيئة املناخ احلر
لنمو املجتمع وارتقائه باملعرفة امل�ستنرية وبالإ�سهام يف االهتداء �إىل احللول الأف�ضل يف
كل ما يتعلق مب�صالح الوطن و�صالح املواطنني .
املادة  :4فر�ض الرقابة على ال�صحف حمظور ،ومع ذلك يجوز ا�ستثناء يف حالة
�إعالن الطوارئ �أو زمن احلرب �أن يفر�ض على ال�صحف رقابة حمددة يف الأمور
التي تت�صل بال�سالمة العامة �أو �أغرا�ض الأمن القومي .
املادة  :5حظر م�صادرة ال�صحف �أو تعطيلها �أو �إلغاء ترخي�صها بالطريق
الإداري.
املادة  :6ال�صحفيون ال �سلطان عليهم يف �أداء عملهم لغري القانون.
املادة  :8لل�صحفي حق احل�صول على املعلومات والإح�صاءات والأخبار املباح
ن�رشها طبقا للقانون من م�صادرها �سواء كانت هذه امل�صادر جهة حكومية �أو عامة ،
كما يكون لل�صحفي حق ن�رش ما يتح�صل عليه منها.
املادة  :18يلتزم ال�صحفي فيما ين�رشه باملبادئ والقيم التي يت�ضمنها الد�ستور وب�أحكام
القانون م�ستم�سكا يف كل �أعماله مبقت�ضيات ال�رشف والأمانة وال�صدق و�آداب املهنة
وتقاليدها مبا يحفظ للمجتمع مثله وقيمه ومبا ال ينتهك حقا من حقوق املواطنني �أو مي�س
�إحدى حرياتهم .
املادة  :19يلتزم ال�صحفي التزاما كامال مبيثاق ال�رشف ال�صحفي ،وي�ؤاخذ ال�صحفي
ت�أديبيا �إذا �أخل بواجباته املبينة يف هذا القانون �أو يف امليثاق.
املادة  :31يحظر على ال�صحف ن�رش �أي �إعالن تتعار�ض مادته مع قيم املجتمع
و�أ�س�سه ومبادئه �أو �آدابه العامة �أو مع ر�سالة ال�صحافة و�أهدافها ،ويجب الف�صل ب�صورة
كاملة وبارزة بني املواد التحريرية والإعالنية.
املادة  :32ال يجوز لل�صحفي �أن يعمل يف جلب الإعالنات� ،أو �أن يح�صل على �أي
مبالغ مبا�رشة �أو غري مبا�رشة �أو مزايا عن ن�رش الإعالنات ب�أية �صفة وال يجوز �أن يوقع
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با�سمه مادة �إعالنية.
املادة  :45حرية �إ�صدار ال�صحف للأحزاب ال�سيا�سية والأ�شخا�ص االعتبارية العامة
واخلا�صة مكفولة طبقا للقانون.

 -3الو�ضع القانوين لإ�صدار ال�صحف و�أمناط ملكيتها
عالج القانون رقم  96لعام  1996عملية تنظيم �إ�صدار ال�صحف يف م�رص يف
الف�صل الأول من بابه الثاين من املادة ( )45وحتى املادة ( .)51فوفقا لن�ص املادة
( )45من القانون التي تن�ص علي �أن “حرية �إ�صدار ال�صحف للأحزاب ال�سيا�سية
والأ�شخا�ص االعتبارية العامة واخلا�صة لل�صحف مكفولة طبقا للقانون ،وهو الأمر
ذاته الذي تردده املادة ( )52من القانون وتن�ص علي �أن “ملكية الأحزاب ال�سيا�سية
والأ�شخا�ص االعتبارية العامة واخلا�صة لل�صحف مكفولة طبقا للقانون” علي �أنه حتى
بالن�سبة للأ�شخا�ص االعتبارية اخلا�صة ،فيما �أ�شار القانون يف مادتيه ( )46و(� )47إيل
�أن من يريد �إ�صدار �صحيفة جديدة عليه تقدمي الإخطار املقيد موقعا عليه املمثل القانوين
لل�صحيفة؛ وي�شرتط القانون انق�ضاء مدة �أربعني يوما دون �إ�صدار قرار من املجل�س
الأعلى لل�صحافة.
غري �أن املادة ( )47من القانون قد �أو�ضحت �أن هذا الإخطار �أقرب ما يكون ملفهوم
الرتخي�ص� ،أو ما يطلق عليه الإخطار املقيد� ،إذ ي�شرتط انق�ضاء مدة �أربعني يوما دون
�إ�صدار قرار من املجل�س الأعلى لل�صحافة برف�ض الرتخي�ص ب�إ�صدار ال�صحيفة ويعترب
هذا مبثابة عدم االعرتا�ض علي الإ�صدار.
فيما جمعت املادة ( )51بني امل�صطلحني معا� ،إذ تن�ص علي �أنه يف حالة التغيري الذي
يطر�أ علي البيانات التي ت�ضمنها الإخطار بعد �صدور الرتخي�ص يجب �إعالن املجل�س
الأعلى لل�صحافة كتابة بهذا التغيري قبل حدوثه بخم�سة ع�رش يوما علي الأقل �إذا كان
التغيري قد طر�أ علي وجه غري متوقع ويف هذه احلالة يجب �إعالنه يف موعد غايته ثمانية
�أيام علي الأكرث من تاريخ حدوثه.
كما حددت املادة ( )46من القانون البيانات التي يجب �أن يت�ضمنها الإخطار بالرغبة
يف �إ�صدار �صحيفة جديدة ،وهي :ا�سم ولقب وجن�سية وحمل �إقامة �صاحب ال�صحيفة،
عنوان ال�صحيفة وعنوان املطبعة التي تطبع فيها� ،أ�سم ال�صحيفة ودوريتها واللغة التي
تن�رش بها ونوع ن�شاطها ،الهيكل التحريري والإداري لها ،بيان ميزانيتها وم�صادر
متويلها ،ا�سم رئي�س التحرير.
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وقد عر�ض القانون للأ�شكال اخلا�صة مبلكية ال�صحف يف م�رص يف الف�صل الثاين من
بابه الثاين من املادة ( )52وحتى املادة ( )54ثم خ�ص�ص بابا م�ستقال هو الباب الثالث
للحديث عن ملكية ال�صحف القومية والهياكل التي تدار من خاللها من املادة ()55
وحتى املادة ( )66منه.
كما حددت املادة ( )52من القانون �أ�شكال امللكية امل�سموح بها طبقا له يف ملكية
الأحزاب ال�سيا�سية والأ�شخا�ص االعتبارية العامة واخلا�صة ،و�إن ا�شرتط يف ال�صحف
التي ت�صدرها الأ�شخا�ص االعتبارية اخلا�صة فيما عدا الأحزاب والنقابات واالحتادات
�أن تتخذ �شكل تعاونيات �أو �رشكات م�ساهمة �أ�سهمها جميعها ا�سمية ومملوكة للم�رصيني
وحدهم وبحيث ال يقل ر�أ�سمال ال�رشكة املدفوع عن مليون جنية �إذا كانت ال�صحيفة يومية
ومائتني وخم�سني �ألف جنيه �إذا كانت �أ�سبوعية ومائة �ألف جنيه �إذا كانت �شهرية.

 -4حقوق ال�صحفيني و�ضمانات ممار�سة املهنة
يت�ضمن قانون ال�صحافة رقم  96لعام  1996عددا من البنود التي حتمي ال�صحفي
�أثناء ت�أدية عمله ،وكذلك ال�صحفية التي يعمل بها ،ومن �أهم هذه البنود ما يلي:
 -1حظر فر�ض الرقابة علي ال�صحف،مع جواز ذلك ا�ستثناء يف حالة �إعالن
الطوارئ �أو زمن احلرب؛ حيث تفر�ض رقابة حمددة يف الق�ضايا املتعلقة بال�سالمة
العامة �أو �أغرا�ض الأمن القومي ،وقد ورد ذلك يف املادة الرابعة من القانون.
 -2حظر م�صادرة ال�صحف �أو تعطيلها �أو �إلغاء ترخي�صها بالطريق الإداري،
وذلك كما ورد يف املادة اخلام�سة.
 -3ن�صت املواد ( )11 ،10 ،9 ،8علي توفري الإمكانيات لل�صحفي للو�صول �إيل
املعلومات واحل�صول عليها والعودة �إيل م�صادر الأخبار.
� -4إعطاء ال�صحفي احل�صانة املالئمة لطبيعة عمله ،كما ن�صت املادة رقم (،)6
وكذلك توفري احلماية له من التعر�ض للإيذاء �أو الإهانة �أو التعدي عليه بال�سب �أو
امل�سا�س ب�أمنه ،وذلك وفق املادتني( ،)12 ،7وكذلك �ضمان حقه يف االحتفاظ ب�رس
املهنة وعدم جواز �إجباره علي �إف�شاء م�صادر املعلومات – املادة ( ،)8وكفالة حقه يف
احرتام �رشط ال�ضمري وفق املادة (.)13
 -5كفلت املادة ( )14حقوق ال�صحفي املالية والوظيفية� ،إذ ن�صت املادة ( )14من
القانون علي خ�ضوع العالقة بني ال�صحفي و�صحيفته لعقد العمل ال�صحفي والذي يحدد
مدة التعاقد ونوع عمل ال�صحفي ومكانه وراتبه .كما �ألزمت املادة ( )6امل�ؤ�س�سات
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ال�صحفية و�إدارات ال�صحف بالوفاء بجميع احلقوق املقررة لل�صحفي يف القوانني وعقد
العمل ال�صحفي ،وطبقا لهذه املادة ال يجوز ف�صل ال�صحفي من عمله و�رضورة �إخطار
النقابة مبربرات الف�صل حتى ت�سعي للتوفيق بني ال�صحيفة وال�صحفي.
 -6وفقا للمادة ( )34يجب �إحاطة م�ساءلة ال�صحفي الت�أديبية يف حالة اتهامه
بارتكاب خط�أ ب�ضمانات كافية ،وان تتم هذه امل�ساءلة �أمام نقابته.

 -5واجبات ال�صحفيني والتزاماتهم
مبوجب هذا القانون يلتزم ال�صحفي بعدة �أمور جتاه �صحيفته ومهنته ،ومن �أهمها
االلتزام بالد�ستور والقانون ،واحلفاظ علي مبادئ املجتمع ومقوماته ،والتم�سك
مبقت�ضيات ال�رشف والأمانة و�آداب املهنة ،وعدم انتهاك حق من حقوق املواطنني �أو
امل�سا�س بحرياتهم.
كما �ألزم القانون ال�صحفي مبيثاق ال�رشف ال�صحفي ،وفق املادة ( )19منه والتي
ن�صت علي م�ؤاخذة ال�صحفي ت�أديبيا �إذا �أخل بواجباته املبينة يف امليثاق ،وكذلك �ألزمته
باالمتناع عن االنحياز �إيل دعوات العن�رصية �أو الدعوة �إيل امتهان الأديان �أو كراهيتها
�أو الطعن يف �إميان الآخرين �أو ترويج التحيز واالحتكار لأي من طوائف املجتمع.
و�أخريا ،ف�إنه كما �شمل الد�ستور امل�رصي احلايل ال�صادر يف  1971علي بنود من
�ش�أنها حماية حرية ال�صحافة واحلق يف تداول املعلومات� ،أعطي الد�ستور الفر�صة
لإهدار بع�ض ال�ضمانات الد�ستورية للحقوق واحلريات العامة عرب التو�سع يف الإحالة
�إىل القوانني التي يفرت�ض �أن تنظم ممار�سة احلقوق واحلريات ،ومن خالل اختالل
التوازن بني ال�سلطات ل�صالح ال�سلطة التنفيذية ،وعلى ح�ساب ال�سلطة الت�رشيعية ،وذلك
يف ظل متتع رئي�س اجلمهورية مبوجب الد�ستور ب�صالحيات وا�سعة يف حل الربملان،
بعد �إجراء ا�ستفتاء �شعبي على قرار احلل.
فعلي �سبيل املثال ،ميكن تقييد ال�ضمانات التي تكفلها املادة ( )49من الد�ستور ،والتي
تن�ص علي �أن “تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقايف
وتوفري و�سائل الت�شجيع الالزمة لتحقيق ذلك” بالعديد من دعاوى حماية الآداب العامة
�أو اخلروج عن القيم �أو مبادئ ال�رشيعة� ،أو ما ي�سمى بالثوابت الدينية ،وت�ستظل هذه
القيود على وجه اخل�صو�ص بتعديالت املادة الثانية من الد�ستور عام  ،1980والتي
اعتربت مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية امل�صدر الرئي�سي للت�رشيع.
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�أما املادة ( )209التي تن�ص علي �أن “حرية �إ�صدار ال�صحف وملكيتها للأ�شخا�ص
االعتبارية العامة واخلا�صة والأحزاب ال�سيا�سية مكفولة طبقا للقانون” فتعد يف حد ذاتها
�أ�سا�سا د�ستوريا مل�صادرة حق الأفراد يف �إ�صدار ال�صحف ومتلكها ،ويف الوقت الذي
تكفل فيه املادة ( )210لل�صحفيني حق احل�صول على الأنباء واملعلومات طبقا للأو�ضاع
التي يحددها القانون ،فهي بذلك حت�رص هذا احلق املقيد يف حدود القانون يف ال�صحفيني
دون غريهم ،ومل تن�ص علي ما قد ي�رض حرية تدفق املعلومات وبثها وحق املواطنني
يف تلقيها.

 -6بع�ض القيود الت�شريعية على حرية ال�صحافة
ميكن الإ�شارة ب�شكل �أكرث حتديدا لبع�ض القيود التي حتد من حرية ال�صحافة ،فيما
يلي-:
 القيود علي حرية �إ�صدار ال�صحف :ت�صادر املادة  45من القانون  96لعام  1996حرية الأفراد يف �إ�صدار ال�صحف
ومتلكها ،وتق�رص هذا احلق علي الأحزاب ال�سيا�سية والأ�شخا�ص االعتبارية العامة
واخلا�صة� ،إذ تن�ص علي �أن «حرية �إ�صدار ال�صحف للأحزاب ال�سيا�سية والأ�شخا�ص
االعتبارية العامة واخلا�صة لل�صحف مكفولة طبقا للقانون ،وهو الأمر ذاته الذي
تردده املادة  52من القانون وتن�ص علي �أن «ملكية الأحزاب ال�سيا�سية والأ�شخا�ص
االعتبارية العامة واخلا�صة لل�صحف مكفولة طبقا للقانون» علي �أنه حتى بالن�سبة
للأ�شخا�ص االعتبارية اخلا�صة ،ف�إن القانون ال يجيز لها متلك ال�صحف ب�شكل مطلق،
بل يقرنها ب�شكل قانوين حمدد يف �شكل ال�رشكات امل�ساهمة فتن�ص املادة علي �أن «ي�شرتط
يف ال�صحف التي ت�صدرها الأ�شخا�ص االعتبارية اخلا�صة فيما عدا الأحزاب ال�سيا�سية
والنقابات واالحتادات �أن تتخذ �شكل تعاونيات �أو �رشكات م�ساهمة ،علي �أن تكون
الأ�سهم جميعها يف احلالتني �أ�سمية ومملوكة للم�رصيني وحدهم ،و�أال يقل ر�أ�سمال
ال�رشكة املدفوع عن مليون جنيه م�رصي �إذا كانت يومية ،ومائتني وخم�سني �ألف جنيه
�إذا كانت �أ�سبوعية ،ومائة �ألف جنيه �إذا كانت �شهرية ،ويودع ر�أ�س املال بالكامل قبل
�إ�صدار ال�صحيفة يف �أحد البنوك امل�رصية ،ويجوز للمجل�س الأعلى لل�صحافة �أن ي�ستثني
بع�ض ال�رشوط.
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 التو�سع يف فر�ض عقوبات �سالبة للحرية:يتيح قانون العقوبات الفر�صة لتجرمي الن�رش والر�أي يف بع�ض احلاالت ،فبموجب
املادة ( )174يعاقب بال�سجن ملدة قد ت�صل �إيل خم�س �سنوات كل من يكتب �أو ين�رش ما
من �ش�أنه �أن يعترب حتري�ضا علي قلب النظام ،كما تق�ضي املواد ( ،)182و(،)185
و( ،)186و( ،)188من القانون بعقوبة احلب�س علي التعر�ض ملمثلي دول �أجنبية
معتمدين يف م�رص� ،أو �سب و�إهانة ملجل�س ال�شعب �أو ال�شورى �أو غريهما من الهيئات
النظامية �أو اجلي�ش �أو املحاكم� ،أو موظف عام� ،أو �شخ�ص ذي �صفة نيابية.
وبالإ�ضافة �إيل العقوبات التي ميكن �أن تفر�ض علي ال�سب والقذف لل�شخ�صيات
العامة دون �إ�سناد واقعة معينة ،ف�إن املادة  21من قانون ال�صحافة رقم  96لعام
 1996حتظر علي ال�صحفي �أو غريه التعر�ض للحياة اخلا�صة للمواطنني ،وال جتيز
له ال تناول �سلوك امل�شتغل باحلقل العام �أو ال�شخ�ص ذي ال�صفة النيابية العامة �أو املكلف
بخدمة عامة� ،إال �إذا كان التناول وثيق ال�صلة ب�أعماله وم�ستهدفا امل�صلحة العامة.
 فر�ض القيود علي تداول املعلومات:طبقا للقانون رقم  121لعام  1975ب�ش�أن املحافظة علي الوثائق الر�سمية للدولة
تفر�ض عقوبة احلب�س �أو الغرامة على كل من يخالف �أحكامه التي تق�ضي ب�أن ي�ضع
رئي�س اجلمهورية بقرار منه نظاما للمحافظة علي الوثائق وامل�ستندات الر�سمية التي
تتعلق بال�سيا�سة العليا للدولة �أو بالأمن القومي ويجوز �أن يت�ضمن هذا النظام حظرا علي
منع ن�رش بع�ض الوثائق ملدة ت�صل �إيل  50عاما� ،إذا ما اقت�ضت امل�صلحة العامة.
كما �أن املادة العا�رشة من القرار اجلمهوري رقم  2915ب�ش�أن �إن�شاء اجلهاز
املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء تن�ص على �أنه «ال يجوز الن�رش لأي نتائج �أو
معلومات �إح�صائية �إال من واقع �إح�صاءات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء،
كما يحظر القانون علي املوظفني العاملني بالدولة الإدالء ب�أي ت�رصيحات �أو بيانات من
�ش�أنها �إعطاء معلومات عن وظائفهم لأي و�سيلة من و�سائل الن�رش».
وفيما يتعلق بالعملية االنتخابية ،ف�إن منع ال�صحفي من الو�صول �إىل املعلومات ي�أخذ
�صورة تقييد حرية ال�صحفي يف الو�صول �إىل م�صادره (املر�شحني والناخبني) وذلك
من خالل منعه من التنقل لأ�سباب عديدة ،ومنع دخوله بع�ض الأماكن ،كامل�ؤمترات
االنتخابية .وي�ؤدي منع ال�صحفي من الو�صول �إىل املعلومات� ،إىل �أمور �سلبية كثرية،
منها حرمان جمهور القراء من معرفة احلقائق حول االنتخابات ،ومن ثم انت�شار
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ال�شائعات .كذلك ن�رشه -ب�شكل غري مق�صود– �أخبارا كاذبة عمن مينعه من الو�صول
�إىل املعلومة ال�صحيحة ،مما قد يعر�ضه للم�ساءلة الق�ضائية .تتعدد �أ�سباب منع ال�صحفي
من التغطية االنتخابية من قبل �أطراف العملية االنتخابية ،لكن يبقى يف مقدمة هذه
الأ�سباب منع ن�رش �أ�رسار املطابخ االنتخابية لهذه القوى ال�سيا�سية �أو تلك ،ومعاقبة
ال�صحفي –مبنع املعلومة عنه -ب�سبب ما قد يكون قد ن�رشه بحق هذا الطرف �أو ذاك ومل
يوافق هوى هذا الطرف.

ثالثا� :أداء و�سائل الإعالم فى االنتخابات املا�ضية
للمرة الأوىل تخ�ضع و�سائل الإعالم يف تغطيتها لالنتخابات المتحان حقيقي يف
م�رص .فمن جانب وجدت و�سائل الإعالم نف�سها يف عام � 2005أمام مهمة تغطية
انتخابات تختلف جذريا عن االنتخابات ال�سابقة ،خا�صة من حيث املراقبة والإ�رشاف،
وقيام الدولة ممثلة يف وزارة الإعالم ب�إ�صدار وثيقة تت�ضمن املبادئ الأ�سا�سية التي يجب
على الإعالم ـ بالطبع القومي ـ االلتزام بها يف تغطية االنتخابات يف حماولة لتحقيق
املو�ضوعية واحلياد .من جانب �أخر قامت بع�ض امل�ؤ�س�سات م�ستفيدة من اخلربة الدولية
مبراقبة �أداء و�سائل الإعالم يف االنتخابات و�إ�صدار تقارير متعددة بهذا ال�ش�أن .وهو
الأمر الذي �سينعك�س حتما بالإيجاب على �أداء و�سائل الإعالم يف االنتخابات املقبلة.
وكانت �أهم اجلهود �أو املحاوالت التي بذلت يف �إطار مراقبة الأداء الإعالمي ما قام
به مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان� ،سواء يف االنتخابات الرئا�سية �أو يف
الت�رشيعية� .إذ �سعى املركز بالتعاون مع بع�ض اجلهات الدولية لتطوير �آليات املراقبة
الإعالمية وتطبيقها يف ال�سياق امل�رصي ،بهدف و�ضع �أ�س�س علمية وا�ضحة لتلك
املراقبة ،ت�أخذ يف اعتبارها �أو تعتمد على املنهج الكمي الذي يتيح مادة �أ�سا�سية ت�سمح
بتقدمي حتليل كيفي من�ضبط لأداء و�سائل الإعالم املرئي واملقروء.

 .1كيف متت عملية مراقبة �أداء الإعالم �أثناء انتخابات  2005فى م�صر؟
حني بد�أ مركز القاهرة التفكري يف عملية مراقبة �أداء و�سائل الإعالم يف االنتخابات
الرئا�سية ثم الربملانية� ،سعى �أوال للتعرف على اخلربة الدولية يف عملية املراقبة.
ف�أوفد املركز الباحثني الرئي�سيني يف امل�رشوع حل�ضور دورة تدريبية يف لبنان حول
املراقبة الإعالمية لالنتخابات ،التي كان ي�رشف عليها خبري دويل من �سلوفاكيا ،تعرفا
من خالله على الآلية التي راقب من خاللها العديد من و�سائل الإعالم ودورها يف
تغطية االنتخابات يف العديد من دول العامل .وقد �شارك الباحثان يف جتربة عملية

82

وهي االنتخابات اللبنانية التي كانت جتري يف منت�صف عام  .2005ثم قام امل�رشفون
على م�رشوع املراقبة بتدريب فريق من الباحثني الذي �سيتوىل عملية املراقبة لل�صحف
والقنوات التلفزيونية .فماذا كان ير�صد �أو يراقب ذلك الفريق.
بالن�سبة للإعالم املرئي ،اختار فريق البحث �أن تتم مراقبة �أداء �أربع قنوات من
التلفزيون امل�رصي الأر�ضي وهي الأوىل والثانية والثالثة والنيل للأخبار وقناتان
ف�ضائيتان هما املحور ودرمي  .2وبالطبع ف�إنه مل يكن من املمكن �أن تتم املراقبة ملا
تبثه تلك القنوات خالل �ساعات اليوم عرب فرتة االنتخابات ،فتم اال�ستقرار على �أن
ت�شمل املراقبة الفرتة امل�سائية ،وحتديدا فرتة الـ « ”Prime timeوالتي تتكثف فيها
عادة الأخبار والربامج التي من �ش�أنها تناول مو�ضوع االنتخابات� .أثناء االنتخابات
الت�رشيعية �أ�ضاف فريق البحث لقائمة القنوات كال من قناة الربملان والقنوات الرابعة
والثامنة وال�ساد�سة.
�أما بالن�سبة للإعالم املقروء ،فقد ا�ستقر فريق البحث على مراقبة �أداء �سبع �صحف
قومية هي الأهرام والأخبار و�أخبار اليوم واجلمهورية والأهرام امل�سائي وامل�ساء
وجريدة روزاليو�سف ،و�سبع �صحف م�ستقلة هي الد�ستور والفجر وامل�رصي اليوم
ونه�ضة م�رص والأ�سبوع و�صوت الأمة ،وخم�س جمالت هي الأهرام العربي و�أكتوبر
وروزاليو�سف و�آخر �ساعة وامل�صور.
فكيف كانت تتم عملية املراقبة لكل من القنوات وال�صحف؟
�أ) القنوات التلفزيونية:
بالن�سبة للقنوات التلفزيونية ،بد�أت عملية املراقبة بت�سجيل كل ما تبثه كل قناة يوميا
خالل فرتة الـ « .”Prime timeيف اليوم التايل يتوىل �أحد الباحثني من فريق املراقبة
م�شاهدة تلك املادة لتقييمها طبقا للأ�س�س التي و�ضعها امل�رشفون على امل�رشوع؛ �إذ يقوم
املراقب بقيا�س الزمن الذي ي�ستغرقه خرب ما �أو تقرير �أو فقرة يف حوار عن �أحد
املر�شحني عرب ا�ستخدام �ساعة الإيقاف  .Stop Watchثم يقوم الباحث بتحديد ما �إذا
كانت تلك التغطية مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،وهو الأمر الذي يعتمد بالأ�سا�س على ما �إذا
كان قد �أتيح للمر�شح الظهور يف التغطية بال�صوت وال�صورة فتكون التغطية مبا�رشة،
�أم مل يظهر فتكون التغطية غري مبا�رشة .ثم يقوم الباحث بتقييم املادة من حيث كونها
�سلبية �أم �إيجابية �أو حمايدة بالن�سبة للمر�شح طبقا لعدة م�ؤ�رشات و�ضعها امل�رشفون على
امل�رشوع.
و�إذا كان امل�ؤ�رشان الأوالن وا�ضحان ،وال يثريان يف الأغلب الأعم �أي لب�س،
ف�إن امل�ؤ�رش الثالث اخلا�ص مبدى �سلبية �أو �إيجابية التغطية يعترب هو الأهم ،وهو الذي
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غالبا ما يكون م�سئوال عن تراجع تقييم الأداء الإعالمي ،بل �إن عدم االنتباه لهذا الأمر
من جانب الإعالميني ميثل واحدا من �أهم �أبعاد �ضعف العمل الإعالمي ،وي�ؤدي به
�إىل االبتعاد عن املهنية واملو�ضوعية ،لي�س يف تغطية العملية االنتخابية فقط ،ولكن يف
جممل املجاالت التي يتعر�ض لها الإعالم .فقد يذهب الإعالمي �إىل تغطية حدث ما
يف حملة ملر�شح ما ويعطيها وقتا منا�سبا ،وقد يعطي املر�شح فر�صة الظهور بال�صوت
وال�صورة ،ولكنه يعر�ض ذلك من وجهة نظره �أو وجهة نظر الو�سيلة الإعالمية التي
يعمل بها ،وهنا يكون التحيز واالنتقاء والبعد عن املو�ضوعية� .إذ �أنه من امل�ؤكد �أن
الإعالمي لن ي�ستطيع �أن ينقل كامل وقائع م�ؤمتر جماهريي �أو فاعلية ملر�شح ما� ،أي
�أنه �سيعمد �إىل اختيار م�شاهد معينة وكلمات معينة ووقائع معينة .ف�إذ ما كان الإعالمي
�أو اجلهة التي يعمل بها منحازة لهذا املر�شح ،ف�إنه �سيعمل على انتقاء �أف�ضل الوقائع
و�أكرث الكلمات وامل�شاهد �إيجابية ليعر�ضها على اجلمهور ،و�إذا كان مناه�ضا للمر�شح
ف�إنه �سيعمد �إىل اختيار العك�س متاما ،ك�أن يركز مثال على ذلك امل�شهد الذي حدث فيه
ا�شتباك ج�سدي �أو لفظي يف امل�ؤمتر� ،أو يختار الفقرات التي كان �أداء املر�شح فيها هو
الأقل ،وهكذا.
ب) ال�صحافة:
وبالن�سبة لل�صحافة ،ف�إن املراقبة تعتمد بالأ�سا�س على قيا�س م�ساحة اخلرب �أو التغطية
�أو الق�صة اخلربية اخلا�صة مبر�شح ما بال�سنتيمرت املربع مبا يف ذلك العنوان وال�صور
امللحقة باملو�ضوع ،بل وقد يقوم املراقب بف�صل العناوين وال�صور لتقدمي حتليل خا�ص
بهما .ثم ينتقل املراقب �إىل امل�ؤ�رش الثاين اخلا�ص باجتاه التغطية من حيث كونها �سلبية
�أم �إيجابية �أم حمايدة .بتعبري ف�إن هذا امل�ؤ�رش يعني ب�شكل �أو ب�آخر حماولة الإجابة عن
ت�سا�ؤل « كيف متت تغطية املو�ضوع �إعالميا ؟ « .وهنا يحتوي التقييم على  5درجات
لقيا�س ما �إذا مت عر�ض املو�ضوع بطريقة �إيجابية �أو �سلبية �أو حيادية .بحيث تعني درجة
� 5 ، 4أن املو�ضوع الذي مت تغطيته �إيجابي �أو �إيجابي للغاية ،مبعنى �أن طريقة عر�ض
املو�ضوع قد متت عرب الثناء على �أحد املر�شحني �أو الإعجاب به �أو عر�ض امل�شاعر
الإيجابية جتاه املر�شحني والتي ترتك بال�رضورة انطباعا �إيجابيا لدى القراء .بينما تعني
الدرجة � 3أن التناول كان حياديا؛ وهذا يعني �أن املو�ضوع الذي مت اختياره مت تناوله
من خالل « الأمر الواقع « دون احلكم عليه �إيجابيا �أو �سلبيا� .أما التغطية التي �أعطيت
الدرجات  2 ،1فتعني �أنه مت عر�ض املو�ضوع بطريقة �سلبية �أو �سلبية للغاية ،مما يحمل
معنى االتهام ال�ضمني �أو نقدا من طرف واحد مهيمن على عر�ض املو�ضوع.
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 .2القواعد العامة لعملية تقييم املادة الإعالمية
مت و�ضع قائمة ب�أهم القواعد التي يجب مراعاتها من قبل املراقبني حتى ي�سهل عليهم
عملية تقييم التغطية الإعالمية� ،إذ �أن تلك العملية يكتنفها الكثري من امل�صاعب ،خا�صة
يف ظل ما هو معروف عن الر�سالة الإعالمية باعتبارها ظاهرة �شديدة التعقيد ،وبالتايل
ف�إن تقييمها هو عملية �شديدة التعقيد وال�صعوبة �أي�ضا .كما �أنه من غري املت�صور وجود
عمل �صحفي جيد دون احتوائه على تقييمات �أو وجهة نظر ال�صحفي ناقل اخلرب �أو
الق�صة الإخبارية ،و�إال فقد العمل كثريا من قيمته ،وما كان هناك �أية فوارق بني
�صحفي و�آخر �أو �صحيفة و�أخرى ،وانتفت بالتايل احلاجة �إىل مراقبة الأداء ال�صحفي.
فالقارئ ال يريد �أن يطلع على احلقيقة فقط ،ولكنه �أي�ضا يريد احل�صول على بع�ض
امل�ساعدة يف تف�سريها و�إعطائها معنى.
مع ذلك ف�إن العمل ال�صحفي �أو التلفزيوين اجليد البد �أن يكون متوازن ًا وحيادي ًا
يف جممله ،ولي�س يف كل جزئية من جزئياته ،مبعنى �أن العمل الإعالمي اجليد يقدم
تقييمات �إيجابية و�سلبية يف �آن واحد تبعا للجوانب املختلفة للظاهرة التي يتحدث عنها� ،أو
عن طريق تقدمي وجهات نظر متعددة جتاه الظاهرة �أو الر�أي الذي ي�ضمنه يف تغطيته
ال�صحفية ،بحيث يكون الإعالمي �أمينا يف نقل احلقيقة �أو احلدث كما هو ،ثم يعر�ض
وجهة نظره �أو وجهات نظر �أخرى �إىل جانب وجهة نظره مبا ي�ساعد القارئ يف فهم
اخلرب وتكوين ر�أي ب�ش�أنه.
انطالقا مما قد يواجه املراقب من �صعوبات لتقييم املادة ،مت و�ضع بع�ض الإر�شادات
حتى يتم االلتزام بها وتطبيقها على جميع املواد التي تتم مراقبتها ،وهي تعتمد يف
الأ�سا�س على معايري العمل ال�صحفي �أو التلفزيوين اجليد ،وهي:
 .1احلقيقة املجردة :با�ستثناء احلاالت القليلة التي ميكن فيها التو�صل �إىل تقييم
وا�ضح لطبيعة املادة الإعالمية ،يجب على املراقب �أن ي�س�أل نف�سه ما �إذا كان ما �أورده
ال�صحفي قد حدث بالفعل ،ف�إذا كان احلدث قد وقع بالفعل ،ف�إن ال�صحفي عليه واجب
تقدميه للقراء �أو امل�شاهدين ،و�إال يكون قد �أخل بواجبه املهني .تقدمي احلقيقة كما وقعت
بالفعل هو ت�رصف حمايد من جانب ال�صحفي.
� .2أهمية احلدث :غري �أن لي�س كل ما حدث بالفعل يجب �أن تو�صف تغطيته
الإعالمية باحلياد ،فعلى املراقب �أن ي�س�أل �أ�سئلة �إ�ضافية ،منها ما �إذا كان احلدث الذي
حظي بالتغطية هو فعال حدث ًا مهم ًا ومرتبط ًا باالنتخابات� ،أم �أنه حدث عادي مت �إيراده
لإعطاء انطباعات �إيجابية �أو �سلبية معينة.
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 .3حيادية العبارات وامل�صطلحات :هل تقدمي ال�صحفي للحدث انطوى على عبارات
تقييمية� ،إيجابية �أو �سلبية ،ميكنه من خاللها الت�أثري على تقييم القراء وامل�شاهدين للحدث
وا�ستقبالهم له ووقعه عليهم.
 .4التلقائية واال�صطناع :هل احلدث وقع من تلقاء نف�سه� ،أم �أن ال�صحفي �سعى
ال�صطناعه ،ك�أن يكون ال�صحفي قد تعمد تنظيم مقابلة مع �شخ�صية معينة للح�صول
على �آرائها؛ وهو ما �أثر على اجتاهات القراء وامل�شاهدين �أو �أن يختار وقائع حدثت يف
املا�ضي �أو مواد من الأر�شيف ب�شكل غري وثيق ال�صلة باالنتخابات� .إن تعمد ا�صطناع
�إحداث �أو ا�ستخدام مادة �أر�شيفية �أو تاريخية يعطي انطباعا معينا ينطوي بالت�أكيد على
حتيز.
 .5االختيار :لدى ال�صحفي دائما فر�صة الختيار الوقائع والأحداث التي يركز
عليها ،وهو يف هذا االختيار لديه فر�صة لكي يكون حمايدا �أو �إيجابيا �أو �سلبيا .فهناك
فرق بني �أن يختار ال�صحفي الرتكيز على الوقائع الإيجابية �أو ال�سلبية يف حدث ،م�ؤمتر
انتخابي مثال ،ا�ستمر عدة �ساعات.
 .6انطباع القارئ املتو�سط :كقاعدة عامة ف�إنه ميكن اال�ستناد �إىل انطباع القارئ
املتو�سط عن املادة التي حظيت بالتغطية وطريقة تغطيتها ،للتعرف ما �إذا كانت التغطية
ت�ستحق تقييما �إيجابيا �أو �سلبيا �أو حمايدا .مع ذلك ف�إن هذا املعيار لي�س معيارا �سهال ،كما
قد نظن للوهلة الأوىل ،فما قد يتلقاه بع�ض م�ستهلكي املادة الإعالمية ب�شكل �إيجابي ،قد
يتلقاه �آخرون ب�شكل �سلبي .وتزداد �صعوبة االعتماد على انطباعات القارئ املتو�سط
كلما كانت الق�ضية مو�ضع التغطية حمل خالف وا�ستقطاب يف املجتمع.
 .7الر�سالة امل�ضمرة :كمعيار بديل ،ويف حالة ما �إذا كان من ال�صعب �إ�صدار حكم
حول انطباعات القارئ �أو امل�شاهد املتو�سط ،ميكن االعتماد على ت�صورنا لنوع الر�سالة
ال�ضمنية التي حاول ال�صحفي ت�ضمينها يف تغطيته.
 .8اال�ستناد �إىل التغطية املحايدة :يف حالة ال�شك ما �إذا كانت مادة �إعالمية معينة
�إيجابية�/سلبية �أو حمايدة ،ف�إنه على املراقب �أن ي�س�أل نف�سه عن الطريقة التي كان ميكن
تقدميها بها ب�شكل حمايد متاما ،وما �إذا كانت هذه الطريقة املحايدة تتفق مع قواعد الفن
ال�صحفي.
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 .3هدف املراقبة
هدفت عملية تقييم ومراقبة الإعالم �أثناء االنتخابات الرئا�سية والربملانية التي قام
بها مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ـ وكما يجب �أن يكون هدف عملية املراقبة
ب�شكل عام ـ �إىل الإجابة عن الت�سا�ؤالت التالية:
 هل متتع املر�شحون بحقهم يف الو�صول �إىل الإعالم بطريقة عادلة؟ هل متت تغطية �أن�شطة الأحزاب واملر�شحني ب�صفة مو�ضوعية ومن�صفة؟ هل قامت ال�سلطة وال�صحافة باحرتام القوانني واملواثيق املحلية والعاملية خاللاحلملة؟
 هل مت تقدمي املر�شحني للناخبني ب�شكل عادل وحمايد حتى يت�سنى لهم اتخاذ قراراتواعية يوم االقرتاع؟
 هل مت توحيد معايري التعامل مع كل املر�شحني ،فيما يتعلق بالإعالنات مدفوعةالأجر ،وخا�صة يف و�سائل الإعالم اململوكة للدولة؟

 .4املرجعية القانونية لعملية املراقبة
ا�ستندت عملية مراقبة وتقييم التغطية الإعالمية لالنتخابات الرئا�سية والربملانية
املا�ضية �إىل العديد من املبادئ واملعايري ،التي ت�ضمنها:
�أوال :ما ن�ص عليه القانون رقم  174ل�سنة  2005ب�ش�أن تنظيم االنتخابات الرئا�سية
يف م�رص ،املادة ( )22من القانون تن�ص على �أن« :تلتزم و�سائل الإعالم امل�سموعة
واملرئية اململوكة للدولة بتحقيق امل�ساواة بني املر�شحني يف ا�ستخدامها لأغرا�ض الدعاية
االنتخابية» و�أعطى القانون للجنة �صالحيات التخاذ ما تراه من تدابري عند خمالفتها
وذلك مبوجب املادة (.)8
وثانيا :ما ت�ضمنه تقرير املقرر اخلا�ص حلرية التعبري يف الأمم املتحدة لعام 1999
من مبادئ تهدف �إىل �ضمان ال�شفافية ،واحلرية والتعددية يف تغطية احلملة االنتخابية
من قبل و�سائل الإعالم ،كان من �أهمها:
 .1جتنب �سيطرة �أو احتكار و�سائل الإعالم من طرف فئة �صغرية حتى ن�ضمن
تنوع الأفكار والأ�صوات.
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� .2أن تلتزم ال�صحافة احلكومية بتغطية جميع مظاهر احلياة ال�سيا�سية ،و�أن
ت�ضمن توفري �آراء خمتلفة ،كما يجب �أال تتحول ال�صحافة احلكومية �إىل بوق دعاية
يخدم م�صالح حزب �سيا�سي واحد� ،أو �أن تتحول �إىل و�سيلة ت�ستعملها احلكومة لإق�صاء
الأحزاب واملجموعات ال�سيا�سية الأخرى.
 .3يجب توفري �أكرث ما ميكن من املعلومات للناخبني قبل انطالق احلملة االنتخابية،
كما يجب �أن توفر الدولة احلرية املطلقة لو�سائل الإعالم.
 .4يجب �أن توفر و�سائل الإعالم معلومات حول خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية،
واملر�شحني والق�ضايا املطروحة يف احلملة االنتخابية .وكذلك حول خمتلف �إجراءات
عملية االقرتاع ،كما يجب �أن يت�سم الإعالم احلكومي بالتوازن وعدم االنحياز عند
تغطية احلملة ،و�أال يفرق بني الأحزاب �أو املر�شحني يف توزيع ح�ص�ص البث و�أال
ينحاز حلزب �أو مر�شح يف نقل الأخبار.
� .5أن ت�شجع و�سائل الإعالم على بث برامج ون�رش مقاالت متعلقة باالنتخابات،
كما يحظر ت�سليط العقوبات على و�سائل الإعالم �إذا قامت بن�رش تقارير حتوي نقدا
للحكومة �أو �سيا�سة احلزب احلاكم.
 .6ال يجوز تتبع و�سائل الإعالم ق�ضائيا �إذا ن�رشت ت�رصيحات م�ستفزة لبع�ض
املر�شحني �أو ممثلني لأحزاب مع �ضمان حق الرد �أو الت�صحيح.
 .7يجب الف�صل ب�صفة وا�ضحة بني ن�رشات الأخبار ،وامل�ؤمترات ال�صحفية املتعلقة
بن�شاطات �أو مهام �أع�ضاء احلكومة ،خا�صة عندما يكون ه�ؤالء مر�شحني لالنتخابات.
 .8يجب توزيع ح�ص�ص البث املبا�رش للمر�شحني ب�صفة عادلة وغري منحازة ،كما
يجب توفري مدة كافية من الوقت للأحزاب واملر�شحني لعر�ض براجمهم ،ومتكني
الناخبني من معرفة الق�ضايا املطروحة ،ومواقف الأحزاب منها وقدرة املر�شحني على
حلها.
 .9يجب �أن تقوم و�سائل الإعالم ،احلكومية خا�صة ،بتوعية الناخبني؛ وذلك
بتوفري معلومات حمايدة حول �إجراءات عملية االقرتاع ،مثل متى و�أين يجب القيام
بالعملية .وكيف يقوم املواطن بت�سجيل ا�سمه لالقرتاع والت�أكد من �أن عملية الت�سجيل
�سليمة ،وكذلك الت�أكد من �رسية عملية االقرتاع� ،أهمية االنتخاب ،وكذلك معلومات
حول وظائف الأطراف املعنية باالنتخابات� .....،إلخ.
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 .5الأداء الإعالمي �أثناء االنتخابات
ت�شري مراقبة الأداء الإعالمي خالل كل من االنتخابات الرئا�سية والربملانية �إىل �أنه
على الرغم من عدم متكن الإعالم من التخل�ص من التحيز ملر�شحي احلزب الوطني،
ف�إن ما �أعطاه الإعالم من انتباه �أو تغطية للمر�شحني الآخرين ي�شري بو�ضوح �إىل
التقدم ب�شكل يعتد به يف اجتاه االقرتاب مما يجب �أن يكون عليه دور الإعالم يف تغطية
االنتخابات .بتعبري �آخر ف�إن خربة الأداء الإعالمي يف االنتخابات الرئا�سية والربملانية
ت�شري �إىل �أن الإعالم مل يكن بال�سوء الذي قد يت�صوره البع�ض انطالقا من ر�صيد �أداء
الإعالم يف مثل تلك الق�ضايا �أو حتى قيا�سا على م�ستوى الإعالم ب�شكل عام يف م�رص.
�إذ �أنه باملقارنة مبا يعانيه الإعالم من قيود وتراجع يف م�ستوى مهنية العاملني يف هذا
احلقل ،ف�إن الإعالم قد جنح ب�شكل ال ب�أ�س به يف اختبار التغطية لالنتخابات ب�شكل ميكن
البناء عليه يف االنتخابات املقبلة .ومما ال�شك فيه فقد كانت هناك الكثري من امل�ؤ�رشات
الإيجابية التي تربر هذا احلكم ،كما كانت هناك العديد من امل�ؤ�رشات ال�سلبية التي تربر
التحفظ بع�ض ال�شئ على هذا احلكم .رمبا يكون مفيدا يف هذا ال�سياق الإ�شارة �إىل �أهم
تلك امل�ؤ�رشات ،وذلك على النحو التايل:
بالن�سبة للقنوات التلفزيونية يف االنتخابات الرئا�سية ،ف�إنه ميكن الإ�شارة �إىل ما
يلي:
 .1حدوث حت�سن ملحوظ يف �أداء القنوات التلفزيونية ،فرغم عدم وجود خربات
�سابقة ملحطات التلفزيون امل�رصية ميكن القيا�س عليها ،ف�إن القيا�س على املعرفة ال�شائعة
عن �أداء تلك املحطات ،خا�صة فيما يتعلق بالتغطية امل�صاحبة للأحداث ال�سيا�سية املهمة
(مثل اال�ستفتاءات على رئا�سة اجلمهورية التي كانت جتري حتى وقت قريب) ي�ؤكد
ذلك� .إذ جتنب التلفزيون املبالغة يف تغطية �أن�شطة رئي�س اجلمهورية املرتبطة مبمار�سة
مهام من�صبه �أثناء احلملة االنتخابية ،حيث مل تزد الن�سبة املخ�ص�صة لتغطية هذه الأن�شطة
عن  %3يف كل من القناتني الأوىل والثانية.
 .2لعبت القنوات اخلا�صة دورا رئي�سيا يف التغطية التلفزيونية لأول انتخابات
رئا�سية ،وعلى قدر �أهمية الدور الذي قامت به القنوات التلفزيونية اخلا�صة يف تغطية
االنتخابات ،وخا�صة فيما يتعلق باحليوية التي �أ�ضيفت على تغطية احلمالت االنتخابية،
ف�إن يف مقابل الدرجة العالية من احلياد التي ميزت �أداء القنوات اململوكة للدولة ،ف�إن
�أداء القناتني اخلا�صتني درمي واملحور ات�سم بدرجة عالية من التحيز للرئي�س ح�سني
مبارك .فقد خ�ص�صت قناة درمي  %68من زمن التغطية للرئي�س مبارك ،مقابل %39
لقناة املحور .كذلك كان التقييم الإيجابي غالبا على ال�صورة التي ر�سمتها القناتان
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للرئي�س مبارك ،بن�سبة  %75لقناة درمي ،و %71لقناة املحور .ومع هذا ف�إنه من املهم
الإ�شارة �إىل �أن انحياز القناتني للرئي�س مبارك مل مينعهما من تقدمي تغطية ات�سمت
بدرجة �أعلى من احليوية ،الأمر الذي �ساهم يف �إ�ضفاء مناخ تناف�سي على مرحلة
الدعاية االنتخابية.
�أما بالن�سبة لل�صحافة يف االنتخابات الرئا�سية ،فيمكن الإ�شارة �إىل ما يلي:
 .1ات�سم امل�شهد الذي قدمته ال�صحف املطبوعة بتنوع كبري ،فال�صحافة اململوكة
للدولة ب�صفة عامة ات�سمت بقدر عال من التحيز لرئي�س اجلمهورية ،و�إن كانت
ال�صحف اليومية هي الأكرث حتيزا يف هذا املجال .ففيما يتعلق مب�ساحة التغطية املخ�ص�صة
للمر�شح/الرئي�س ح�سني مبارك بلغ حتيز ال�صحف اليومية �أق�صاه يف جريدة اجلمهورية
التي خ�ص�صت  %65من �إجمايل امل�ساحة التي خ�ص�صتها لتغطية املر�شحني املتناف�سني
كانت من ن�صيب مر�شح احلزب الوطني ،بالإ�ضافة �إىل � %9أخرى خ�ص�صتها لتغطية
�أخبار الرئي�س ح�سني مبارك �أثناء ت�أدية عمله كرئي�س للجمهورية ،وقد اقرتبت جريدة
الأهرام امل�سائي من �أداء جريدة اجلمهورية بدرجة كبرية ،بن�سبتي  %62و %11على
التوايل� .أما جريدة الأهرام التي خ�ص�صت امل�ساحة الأكرب لتغطية احلمالت االنتخابية
للمر�شحني املختلفني ،فقد خ�ص�صت  %57من م�ساحتها لتغطية الأن�شطة االنتخابية
للمر�شح ح�سني مبارك ،بالإ�ضافة �إىل  %12من م�ساحتها لتغطية �أدائه ملهامه كرئي�س
للجمهورية� .أما جريدتا روزاليو�سف اليومية وامل�ساء؛ فقد ات�سمت تغطيتهما بقدر ال
ب�أ�س به من التوازن من الناحية الكمية ،حيث خ�ص�صت الأوىل  %46من م�ساحة
تغطيتها لأخبار املر�شحني للرئي�س مبارك ،يف مقابل  %45للثانية ،وذلك من امل�ساحة
املخ�ص�صة لتغطية �أن�شطة احلملة االنتخابية و�أن�شطة رئي�س اجلمهورية .غري �أن امل�ساحة
التي خ�ص�صتها جريدة روزاليو�سف لتغطية املر�شحني املناف�سني للرئي�س مبارك ات�سمت
مبيل �سلبي قوي ،بالذات جتاه املناف�سني الرئي�سيني نعمان جمعة ،وبوجه �أخ�ص �أمين
نور� .أما بالن�سبة للجرائد واملجالت الأ�سبوعية اململوكة للدولة ،فقد كانت تغطيتها �أكرث
توازنا من نظرياتها اليومية.
 .2ويف مقابل حتيز ال�صحف اململوكة للدولة كان هناك حتيز م�ضاد لدى بع�ض
ال�صحف امل�ستقلة ،وهو التحيز الذي بلغ �أق�صاه يف جريدتي الد�ستور و�صوت الأمة
الأ�سبوعيتني اللتني خ�ص�صت كل منهما  %97من م�ساحة تغطيتها لالنتخابات للرئي�س
واملر�شح ح�سني مبارك ،وهي الن�سبة التي فاقت �أي جريدة مملوكة للدولة ،و�إن كان
تناول الد�ستور و�صوت الأمة للرئي�س واملر�شح ح�سني مبارك ات�سمت بدرجة عالية
من ال�سلبية� .أما جريدتا امل�رصي اليوم ونه�ضة م�رص ،فقد خ�ص�صت نه�ضة م�رص
الن�سبة الأكرب من م�ساحتها للمر�شحني املناف�سني للرئي�س مبارك ،بن�سبة بلغت � .%64أما
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امل�رصي اليوم فقد اقرتب توزيع م�ساحات التغطية فيها بني الرئي�س مبارك واملر�شحني
أداء بني ال�صحف اململوكة للدولة .فقد خ�ص�صت امل�رصي
املناف�سني من ال�صحف الأف�ضل � ً
اليوم  %42من م�ساحة التغطية فيها للمر�شحني املناف�سني للرئي�س مبارك ،يف مقابل %46
ليومية روزاليو�سف و %45للم�ساء ،و�إن كانت التغطية النوعية التي قدمتها امل�رصي
اليوم �أكرث توازنا بكثري من تلك التي قدمتها �أي من ال�صحف اململوكة للدولة.
وعلى الرغم من امل�شكالت التي �صادفت تغطية ال�صحف للحمالت االنتخابية ،ف�إن
ال�صحافة ب�شكل عام قدمت م�شهدا انتخابيا �أكرث حيوية مما قدمته القنوات التلفزيونية
جمتمعة ،ملا �أتاحته من فر�صة �أكرب لتنوع الآراء ،وعدم تخوفها من الدخول يف
ق�ضايا خالفية ،الأمر الذي �أعطى للتغطية ال�صحفية ميزة مهمة باملقارنة بالتغطيات
التلفزيونية.
فيما يت�صل باالنتخابات الربملانية ،ف�إنه ميكن الإ�شارة �إىل املالحظات التالية فيما
يت�صل بتغطية القنوات التلفزيونية:
 .1خ�ص�صت قنوات التلفزيون املختلفة م�ساحة زمنية كبرية لتغطية االنتخابات
الربملانية .يف هذا املجال ،جاءت القنوات اململوكة للدولة متقدمة عن القنوات اخلا�صة،
قد كان لقناة الربملان التي مت ت�شغيلها خ�صي�صا لهذا الغر�ض �أثر يف تلك النتيجة .وكانت
القناة الأوىل هي القناة الأكرث توازنا يف تغطية �أن�شطة الأحزاب املختلفة.
 .2تركزت التغطية التلفزيونية على املر�شحني احلزبيني ،فرغم �أنهم ميثلون ن�سبة
قليلة من املر�شحني ،ف�إنهم ح�صلوا على  %57من �إجمايل الزمن املخ�ص�ص للتغطية.
فح�صل احلزب الوطني على  %31من �إجمايل الزمن الذي خ�ص�صته القنوات املختلفة
لتغطية االنتخابات ،بينما ح�صل كل من حزب التجمع وجمموعة الأحزاب ال�صغرية
على  %21لكل منها� ،أما جماعة الإخوان امل�سلمني فقد جاءت يف املرتبة الرابعة بن�سبة
.%12
 .3قدمت القناتان الأوىل الثانية تغطية َغلب عليها الطابع الإيجابي ،خا�صة فيما
يتعلق باحلزب الوطني .كان اال�ستثناء الوحيد لهذا النمط كان هو ذلك املتعلق بجماعة
الإخوان امل�سلمني ،والتي مت تقدميها يف القناتني ب�شكل يغلب عليه الطابع ال�سلبي،
وهو نف�س النمط الذي �شاركتهما فيه قناة الربملان ،وهو الأمر الذي يعك�س اختالفا
وا�ضحا عما كان عليه احلال �إبان االنتخابات الرئا�سية ،عالوة على �أن القناتني الأوىل
والثانية ورغم تخ�صي�صهما م�ساحة زمنية طويلة للإخوان ،ف�إن معظم التغطية يف تلك
امل�ساحة كانت ب�شكل غري مبا�رش حيث يتوىل احلديث عنهم �آخرون ،بينما كانت �صورة
الإخوان يف القنوات املحلية (الرابعة وال�ساد�سة) �أكرث �إيجابية� .أما بالن�سبة للقناتان

91

اخلا�صتان درمي واملحور ،فبينما قدما �صورة �إيجابية للحزب الوطني بدرجة كبرية،
ف�إن قناة درمي قدمت للإخوان �صورة تراوحت بني املحايدة والإيجابية للإخوان ،بينما
قدمت قناة املحور تقييما للإخوان يت�شابه مع تقييمها للحزب الوطني ،و�إن كان زمن
تغطية �أقل بكثري من الذي مت تخ�صي�صه للحزب الوطني .وغلبت التغطية غري املبا�رشة
على امل�ساحة الزمنية التي مت تخ�صي�صها للإخوان يف قناة درمي ،بينما كانت املحور �أكرث
توازنا.
�أما بالن�سبة لل�صحافة ،فقد كانت �أهم املالحظات هي:
 .1كما كان احلال بالن�سبة للتلفزيون فقد خ�ص�صت ال�صحف م�ساحات كبرية لتغطية
االنتخابات الربملانية .وقد كان الفتا للنظر �أن تتقدم ال�صحف امل�ستقلة على القومية
يف امل�ساحة التي خ�ص�صتها لتغطية االنتخابات .كما كان الفتا �أي�ضا �أن ت�أتي الأهرام
يف املرتبة الثالثة فيما بني ال�صحف القومية من حيث امل�ساحة التي خ�ص�صتها لتغطية
االنتخابات� ،إذ تقدمت عليها كل من اجلمهورية وروزاليو�سف (اليومية).
 .2كان عدم التوازن يف التغطية هو امل�سيطر على امل�شهد العام يف تغطية ال�صحف
لالنتخابات� .إذ ح�صل الأحزاب ومر�شحوها على ن�سبة مرتفعة من التغطية و�صلت �إىل
 ،%68يف مقابل  %32مت تخ�صي�صها للمر�شحني امل�ستقلني ،مع �أن الأخريين ميثلون
�أكرث من  %80من �إجمايل جمموع املر�شحني .كما ح�صل احلزب الوطني منفردا على
�أكرث من ن�صف م�ساحة تغطية الأحزاب والقوى ال�سيا�سية املختلفة (.)%55
� .3أما بالن�سبة الجتاهات التقييم التي تبنتها ال�صحافة املطبوعة ،ف�إنه يالحظ درجة
كبرية من التنوع يف تقييم القوى ال�سيا�سية ،وقد بلغت التقييمات ال�سلبية املوجهة للقوى
ال�سيا�سية املختلفة �أق�صى م�ستوى لها يف جرائد روزاليو�سف والفجر و�صوت الأمة
والد�ستور ،و�أي�ضا يف جملة روزاليو�سف ،وهي املجموعة من اجلرائد التي ت�صنف
عادة على �أنها مدر�سة روزاليو�سف ال�صحفية� .أما التقييمات الإيجابية فقد بلغت �أق�صاها
يف جرائد امل�ساء والأخبار والأهرام على التوايل.
 .4و�أخريا ،ف�إنه بقدر ما ك�شفت االنتخابات الربملانية عن م�شكالت هيكلية عميقة
يف ال�سيا�سة امل�رصية ،ف�إنها ك�شفت عن م�شكالت م�شابهة يف بنية واجتاهات ال�صحافة
امل�رصية .ورمبا كان من املفيد لفت النظر �إىل �أن حالة اال�ستقطاب التي تتجه لها �ساحة
ال�سيا�سة امل�رصية لن جتعل من ال�سهل على ال�صحافة معاجلة امل�شكالت التي تواجهها،
فعلى الأرجح �أن تتزايد ال�ضغوط التي تدفع نحو مزيد من ت�سيي�س ال�صحافة ،الأمر
الذي قد يهدد م�ستوى االلتزام املهني الذي يجب �أن تتم�سك به.
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 .6امل�ؤ�شرات الإيجابية لأداء الإعالم فى انتخابات عام 2005
 .1حدوث تقدم ملحوظ يف قدرة الإعالم على �أن يعك�س �أن ثمة تنوعا وتعددية فيما
بني املر�شحني يف االنتخابات ،بينما كان احلال يف املا�ضي �أن الإعالم يعك�س �صورة
مغايرة للواقع متاما� .إذ كانت متابعة الإعالم توحي وك�أنه ال يوجد يف االنتخابات
�سوى مر�شحي احلزب الوطني بينما ال�رصاع دائر يف الواقع بني العديد من املر�شحني،
�إال �أن �صوتهم �أو وجهة نظرهم تكاد تختفي متاما من الإعالم .حتى يف احلاالت التي
تراجع فيها االلتزام مبعايري املو�ضوعية واحلياد املهني ،يكفي القول �إن متابعة الإعالم
يف االنتخابات مل تكن توحي ب�أي �شكل من الأ�شكال ب�أنه ال يوجد �سوى نوع واحد من
املر�شحني ،ولكن كان التنوع حا�رضا ب�شكل وا�ضح يف تغطية الإعالم.
 .2تخل�ص الإعالم �إىل حد بعيد من تقدمي نف�سه باعتباره جنديا �أو تر�سا يف �آلة الدولة
كل مهمته الرتويج لها ول�سيا�ساتها ومر�شحيها ،وحماولة تعبئة اجلماهري خلف تلك
ال�سيا�سات .وبالت�أكيد ف�إن الإعالم مل يكن قادرا على �أن يعك�س التنوع ال�سابق الإ�شارة
�إليه ما مل يكن قد تخل�ص من فل�سفة التعبئة وح�شد اجلماهري خلف �سيا�سات ومر�شحي
الدولة .بتعبري �آخر ،فقد كان وا�ضحا �أن الإعالم يتحرك لالبتعاد عن و�ضع مل يكن له
�أن يوجد فيه ،ليقرتب من و�ضعه الطبيعي ور�سالته الفعلية.
 .3متيز �أداء القنوات التلفزيونية بالتعددية واحلياد بدرجة تزيد عما كان عليه احلال
يف تغطية ال�صحف للحمالت االنتخابية .وبالقطع ف�إن ذلك يرجع �إىل ما ميكن اعتباره
مرجعية موحدة للقنوات التلفزيونية ،خا�صة القومية ،وهي التي متثلت فيما �أ�صدره
وزير الإعالم ب�ش�أن القواعد التي يجب االلتزام بها يف تغطية االنتخابات ،بينما مل يكن
احلال كذلك مع ال�صحافة التي متتلك حرية �أكرب يف عدم التقيد� ،أو االلتزام مبا ي�صدر
عن املجل�س الأعلى لل�صحافة �أو نقابة ال�صحفيني من معايري يجب االلتزام بها ،لي�س
ب�ش�أن االنتخابات فقط ،ولكن ب�ش�أن جممل الأداء ال�صحفي عامة .لعل ذلك هو ما يف�رس
تفوق ال�صحافة �إىل حد بعيد يف طبيعة التغطية التي قدمتها� .إذ �أن ال�صحافة ا�ستطاعت
�أن تقدم تغطية وفرت -يف الأغلب الأعم -مادة �أكرث حيوية وتنوعا و�إثارة للجدل
و�أكرث ميال للخو�ض يف الق�ضايا الأكرث ح�سا�سية ،وذلك باملقارنة بالتغطية التلفزيونية
التي غلب عليها الطابع التقريري الو�صفي ،وجتنب الدخول يف الق�ضايا اخلالفية ،وهو
الطابع العام الذي ميز الأداء التلفزيوين رغم التفاوت يف منهج �أداء القنوات اململوكة
للدولة من ناحية والقنوات اخلا�صة من ناحية ثانية.
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 .7امل�ؤ�شرات ال�سلبية لأداء الإعالم فى انتخابات 2005
�إن اال�ستدراكات �أو التحفظات على ما �سبق من م�ؤ�رشات �إيجابية �أو ما ميكن اعتباره
امل�ؤ�رشات ال�سلبية لأداء الإعالم يف االنتخابات املا�ضية ،منها ما ينبع من البيئة الت�رشيعية
التي عمل ويعمل يف �إطارها الإعالم ،ومنها ما ينبع من الإعالم ذاته وم�ستوى �أدائه،
وذلك على النحو التايل:
 .1عمومية القواعد القانونية احلاكمة لأداء و�سائل الإعالم ،حيث �إنه �إىل جانب
جتاهل القانون املنظم لالنتخابات الرئا�سية حتديد الإجراءات التي يتعني اتخاذها حيال
عدم التزام و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع باحلياد جتاه املر�شحني ،فقد انطوت معايري
ومبادئ التغطية الإعالمية امل�سموعة واملرئية النتخابات الرئا�سة واملعلنة من جانب
وزارة الإعالم على عبارات ف�ضفا�ضة غري حمددة� ،ساعدت على حتول اللجنة امل�شكلة
ملتابعة تطبيق هذه املعايري ،لأن ت�صبح مبثابة رقيب على املواد الإعالمية والإعالنية
للمر�شحني .فقد ت�ضمنت املعايري عدم ال�سماح ب�إذاعة ما مي�س “�سمعة املر�شحني”،
والت�أكيد على احرتام “الوحدة الوطنية” و”قيم املجتمع امل�رصي” ،و�أال يت�ضمن الإعالن
املدفوع الأجر من جانب املر�شح ما مي�س اجلوانب الأخالقية و”ال�شخ�صية” للمتناف�سني
ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش� ،أو ما ي�سئ للمر�شحني الآخرين من خالل الكلمات �أو
ال�صور �أو املعاين �أو الرموز �أو احليل اجلرافيكية.
 .2ا�ستمرار بع�ض املمار�سات غري املهنية من جانب العديد من ال�صحف القومية،
والتي ت�شري بو�ضوح �إىل ا�ستمرار غلبة االعتبارات ال�سيا�سية على االعتبارات املهنية يف
�أداء تلك ال�صحف ملهامها� .إذ مازالت املفاهيم ال�سائدة لدى بع�ض امل�سئولني عن ال�صحف
القومية �أن و�سائل الإعالم اململوكة ملكية عامة تعترب ناطقة با�سم الدولة ،ولي�ست الأداة
الأكرث ت�أهيال لتقدمي خدمة �إعالمية مهنية وحمايدة للمجتمع .فقد دافع بع�ض ر�ؤ�ساء
حترير ال�صحف القومية عن التو�سع يف تغطية �أخبار الرئي�س مبارك كمر�شح واحلديث
عن �إجنازاته مقارنة بباقي املر�شحني.
 .3على الرغم من تنوع تغطية القنوات التلفزيونية اململوكة للدولة -على ال�صعيد
الكمي -للتيارات ال�سيا�سية الرئي�سية التي �شاركت يف االنتخابات الربملانية � ،إال �أنه كان
هناك حتيز وا�ضح للحزب الوطني احلاكم يف كم واجتاهات ونوعية التغطية والتي
جاءت يف معظمها �إيجابية ل�صاحله .قد انعك�ست طبيعة ال�رصاع ال�سيا�سي الذي �شهدته
هذه االنتخابات على التغطيات التلفزيونية ،حيث ح�صلت القوتان املتناف�ستان الأكرب،
�أي احلزب الوطني وجماعة الإخوان امل�سلمني ،على الن�سبة الأكرب من م�ساحة التغطية
التلفزيونية ،و�إن كانت يف معظمها تغطية �سلبية موجهة �ضد الأخرية .ومن �أبرز دالئل
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حتيز ال�صحف اململوكة للدولة تخ�صي�ص الن�صف الأول من �صفحاتها الأوىل ب�شكل
متكرر وملحوظ لتغطية م�ؤمترات ومر�شحي احلزب الوطني� ،أو ن�رش الإجنازات
والقرارات الإيجابية للحكومة �أو الرئي�س يف فرتة الدعاية االنتخابية .كما خ�ص�صت
�أماكن بارزة ووا�ضحة �إ�ضافية للتغطية الإعالمية والإخبارية ملر�شحي احلزب الوطني
يف �صفحاتها الداخلية ،والتي عادة ما تكون يف الن�صف الأول من ال�صفحة �أو يف
�صدرها ،وغالبا ما ت�ضمنت هذه التغطية بع�ض ال�صور من احلجم الكبري ،والتي �أحيانا
ما تكون ملونة.
 .4رغم اهتمام خمتلف و�سائل الإعالم بجميع �أنواعها ب�إبراز االنتهاكات وا�سعة
النطاق التي �سادت العملية االنتخابية ،ف�إن طبيعة التناول اختلفت ب�شكل ملحوظ بني
الإعالم اململوك للدولة والإعالم امل�ستقل ،وعلى وجه �أخ�ص ال�صحف امل�ستقلة،
حيث تعمدت ال�صحف القومية يف معظم تغطيتها جتهيل م�سئولية احلكومة والأمن عن
هذه االنتهاكات -مثلها يف ذلك مثل بيانات اللجنة امل�رشفة على االنتخابات واملجل�س
القومي حلقوق الإن�سان -بينما ات�سمت تغطية �أبرز ال�صحف امل�ستقلة باملو�ضوعية
واملهنية واحليادية ،كما كانت تنقل ب�شكل �أمني ويومي تقارير منظمات املراقبة امليدانية
و�شهادات الق�ضاة وغريهم حول نزاهة العملية االنتخابية.

 .8كيف ينجح ال�صحفي فى تغطية االنتخابات؟
البد من االعرتاف �أوال ب�أن النجاح يف تغطية االنتخابات يقت�ضي �أوال توفر البيئة
املالئمة من حيث هام�ش احلرية املتاح للعمل الإعالمي ،وثانيا وجود ال�صحفيني
املدربني على تغطية هذا النوع من الأحداث ،فلي�س كل �صحفي م�ؤهال لهذا العمل� .إذا
كانت االنتخابات املا�ضية قد �شهدت تطورا ملحوظ فيما يتعلق بتوفري البيئة املالئمة لعمل
الإعالم على نحو ما �سيتم التطرق �إليه ،ف�إن تدريب ال�صحفيني امل�ؤهلني لتغطية حدث
االنتخابات مازال غائبا �إىل حد بعيد ،وهي مهمة تقع بالأ�سا�س على عاتق امل�ؤ�س�سات
الإعالمية.
 كيف �ساعدت الدولة الإعالم فى االنتخابات املا�ضية؟و�ضعت الدولة ت�صورها لكيفية حتقيق احلياد الإعالمي �إزاء االنتخابات فيما
عرف با�سم �إعالن املبادئ واملعايري املوحدة للتغطية الإعالمية على �صعيدي ال�صحافة
والتلفزيون .ف�أ�صدر املجل�س الأعلى لل�صحافة �إعالنا للمبادئ يتعلق بال�صحافة مت�ضمنا
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ت�سعة مبادئ �أ�سا�سية ،هي:
 .1احلر�ص على حتقيق �أكرب قدر من املو�ضوعية يف التغطية ال�صحفية بني املر�شحني
ملن�صب الرئا�سة مع االلتزام الأدبي بتخ�صي�ص م�ساحات لتغطية الربامج وامل�ؤمترات
جلميع املر�شحني� .إىل جانب االلتزام بتطبيق حق الرد والت�صحيح تطبيقا لأحكام
القانون ،وعدم ت�أخري ن�رش الت�صحيح مبا ي�رض مب�صلحة املر�شحني.
 .2االلتزام بن�رش الأخبار ال�صحيحة حول االنتخابات وعدم الطعن يف �سلوك �أحد
املر�شحني �أو �أخالقه وعدم التعر�ض حلرمة احلياة اخلا�صة لأي من املر�شحني بق�صد
الت�أثري يف نتيجة االنتخابات.
 .3االلتزام باملحافظة على الوحدة الوطنية واالمتناع عن ا�ستخدام ال�شعارات
الدينية وعدم الرتويج ال�ستخدام العنف �أو التهديد با�ستخدامه يف العملية االنتخابية.
 .4عدم ا�ستغالل ا�ستطالعات الر�أي العام حول االنتخابات يف الت�أثري على
املواطنني ،وااللتزام مبا ورد ب�ش�أن هذه اال�ستطالعات يف املادة  23من القانون رقم
 174ل�سنة  2005اخلا�ص بتنظيم االنتخابات الرئا�سية.
 .5مراعاة ال�صدق والدقة فيما يقدم من مواد وتقارير �صحفية عن االنتخابات..
وتوخي الإن�صاف والتوازن وجتنب التحريف �أو الت�شويه �أو ذكر �أن�صاف احلقائق يف
التغطية ال�صحفية لالنتخابات.
 .6التمييز بني املادة الإعالنية واملادة التحريرية يف الإعالن ال�صحفي عن االنتخابات
وذلك برموز وا�ضحة �أو مب�سميات مبا�رشة وخا�صة يف الإعالنات التحريرية ،على �أال
يت�ضمن الإعالن �أية �إ�ساءة �إىل املر�شحني الآخرين والت�أكيد على امتناع ال�صحفي عن
جلب الإعالنات ب�صفة عامة والإعالنات املتعلقة باالنتخابات ب�صفة خا�صة.
 .7التمييز بو�ضوح بني ما هو خرب �أو وقائع ،وبني ما هو ر�أي �أو ا�ستنتاجات،
وذلك التزاما بالتقاليد ال�صحفية التي متنع خلط الر�أي باخلرب.
 .8الت�أكيد على حق ال�صحفي يف احل�صول على املعلومات عن العملية االنتخابية
وعدم و�ضع �أية قيود �أو عوائق حتول دون ت�أدية ال�صحفي عمله يف تغطية الن�شاطات
االنتخابية لأي من املر�شحني.
 .9ت�أكيد االحرتام املتبادل بني الزمالء ال�صحفيني رغم اختالف مواقفهم ال�سيا�سية
وانتماءاتهم احلزبية ،واالرتقاء بلغة احلوار واالمتناع عن ا�ستخدام �أية �أ�ساليب ت�ؤدي
�إىل ت�شويه �صورة الأ�رسة ال�صحفية �أمام �أبناء الوطن.
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وبالن�سبة للتلفزيون �أ�صدرت جلنة خا�صة �شكلها رئي�س احتاد �أمناء الإذاعة
والتلفزيون �إعالن املبادئ واملعايري املوحدة للتغطية الإعالمية امل�سموعة واملرئية
مت�ضمنة عدة مبادئ ومعايري ،وذلك على النحو التايل-:
 .1التعريف مبر�شحي الرئا�سة وبراجمهم ب�شكل عادل ومت�ساوٍ بحيدة كاملة.
 .2القيام بدور ن�شط يف التثقيف ال�سيا�سي واالنتخابي مبا يحقق امل�شاركة الإيجابية
الواعية يف االنتخابات.
 .3عدم ال�سماح جلماعات ال�ضغط -باختالف �إمكانياتها و�أن�شطتها -بالت�أثري يف
التغطية الإعالمية لالنتخابات مبا يخل مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص.
 .4عدم ال�سماح ب�إذاعة ما مي�س �سمعة املر�شحني �أو ينتهك حرمة حياتهم اخلا�صة.
 .5الت�أكيد على احرتام الوحدة الوطنية وقيم املجتمع امل�رصي.
 .6التمييز بني ما يتيحه حق �إبداء الر�أي وبني الأخبار املدققة والتي تن�سب �إىل
م�صادرها.
 .7التمييز بني الإعالم والإعالن ،واحلر�ص على حتقيق ال�شفافية والعدالة بني
املر�شحني يف املواد الإعالنية مدفوعة الأجر.
 .8االلتزام باملواعيد املحددة للحملة االنتخابية يف �إطار القانون رقم  174ل�سنة
 2005للدعاية االنتخابية يف الإذاعة والتلفزيون.
 .9تقدمي املعلومات الكاملة (عند �إذاعة ا�ستطالعات الر�أي اخلا�صة بانتخابات
الرئا�سة) عن اجلهة التي قامت با�ستطالع واجلهة التي متوله ،والأ�سئلة التي ا�شتمل
عليها ،وحجم العينة ومكانها و�أ�سلوب �إجرائه ،وطريقة جمع بياناته ،وتاريخ القيام
به ،ون�سبة اخلط�أ املحتملة يف نتائجه.
� .10إعالم جميع املر�شحني بهذه املبادئ واملعايري لاللتزام بها.
 .11ت�شكيل جلنة لر�صد كل ما يذاع يف فرتة االنتخابات لتقييم التغطية الإعالمية
والت�أكد من مراعاتها للمبادئ وال�ضوابط واملعايري املن�صو�ص عليها وت�صحيح �أية
خمالفات.
كما و�ضعت اللجنة عدة مبادئ حتكم خريطة الربامج �أثناء االنتخابات الرئا�سية،
ي�أتي يف مقدمتها �ضمان احليدة وال�شفافية يف اخلريطة الرباجمية يف الإذاعة والتلفزيون
بحيث ال يتم تقدمي مواد يف القنوات والإذاعات املختلفة ميكن �أن متثل دعاية �إيجابية
�أو �سلبية  ،مبا�رشة �أو غري مبا�رشة؛ كالأفالم وامل�رسحيات والأغاين وغريها .وثانيا
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�رضورة الف�صل الكامل بني تغطية الأن�شطة الر�سمية لرئي�س اجلمهورية بحكم موقعه،
وبني ما ميكن اعتباره دعاية انتخابية .وثالثا �رضورة الف�صل الكامل بني ما يذاع
من �أن�شطة الوزراء وكبار امل�سئولني بالدولة بحكم مواقعهم الر�سمية ،وبني ما يقدم
من �أن�شطة قد متثل دعاية انتخابية ملر�شح بعينه ،وينطبق ذلك علي التغطية الإعالمية
لأن�شطة من ينتمون ب�صلة القرابة لأي مر�شح للرئا�سة .ثم و�ضعت اللجنة ال�سيا�سات
العامة التي �سيلتزم بها التلفزيون ب�ش�أن الإعالن ال�سيا�سي ،الذي حددته ب�أنه هو ال�شكل
الرتويجي املدفوع الثمن من جانب املر�شح ملن�صب الرئا�سة ،ويت�ضمن ر�سالة حتتوي
علي معلومات ودعاوى منطقية �أو عاطفية �أو كلتيهما من �ش�أنها تقدمي وتدعيم املر�شح
للرئا�سة وتقوية مكانته وو�ضعه �أمام مناف�سيه ،ب�أي �شكل من الأ�شكال الفنية للإعالن
والرتويج .ومن ثم فقد حددت ال�سيا�سات العامة ،مبا يلي-:
 .1التزام املر�شح لرئا�سة اجلمهورية مبيثاق ال�رشف والقواعد املنظمة ،و�أخالقيات
العمل الإعالين املعمول بها يف احتاد الإذاعة والتلفزيون مع مراعاة خ�صو�صية
االنتخابات ال�سيا�سية الرئا�سية.
� .2أال يت�ضمن الإعالن اخلا�ص مبر�شح االنتخابات الرئا�سية ما مي�س اجلوانب
ال�شخ�صية والأخالقية للمناف�سني ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش.
� .3أال يت�ضمن الإعالن اخلا�ص مبر�شح االنتخابات الرئا�سية ما ي�سئ للمر�شحني
الآخرين من خالل الكلمات �أو ال�صور �أو املعاين �أو الرموز �أو احليل اجلرافيكية.
� .4أال يت�ضمن الإعالن ما مي�س الوحدة الوطنية وقيم املجتمع امل�رصي.
 .5مراعاة العدالة يف �أوقات البث للإعالنات املقدمة من مر�شحي الرئا�سة وذلك يف
خمتلف حمطات وقنوات احتاد الإذاعة والتلفزيون.
 .6مينع بث �أي �إعالنات ممولة لت�أييد �أي مر�شح للرئا�سة من جانب �أي �شخ�ص
طبيعي �أو اعتباري يف م�رص �أو اخلارج  ،وي�ستثني من ذلك الإعالنات املقدمة من
الأحزاب امل�رصية ل�صالح مر�شحيها ،ويكون ذلك يف �إطار احلد الأق�صى للمبالغ
املخ�ص�صة للحملة االنتخابية لكل مر�شح.
 .7تعر�ض جميع �أ�شكال الإعالنات املقدمة من مر�شحي الرئا�سة قبل �إذاعتها علي
اللجنة الفرعية امل�سئولة عن و�ضع ال�ضوابط الإعالنية واملنبثقة من جلنة اخلرباء ملراجعة
االلتزام بال�ضوابط املنظمة.
 .8يتم التن�سيق بني احتاد الإذاعة والتلفزيون والقنوات التلفزيونية والإذاعية
امل�رصية اخلا�صة لاللتزام بهذه ال�ضوابط �أثناء احلمالت اخلا�صة باملر�شحني للرئا�سة.
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 .9تخ�ص�ص لتقدمي �إعالنات املر�شحني للرئا�سة �أربع فرتات يومي ًا علي كل قناة
�أو �إذاعة وذلك بواقع ن�صف �ساعة مت�صلة كحد �أق�صي يف كل فرتة ،وال تدخل هذه
الإعالنات يف �أي منت براجمي ،على �أال تتجاوز مدة الإعالن املبا�رش دقيقة واحدة.
ويف حال طال الإعالن عن تلك املدة ف�إنه يذاع خارج تلك الأوقات طبقا ل�سيا�سة
ت�سعريية ت�شجيعية.
 .10ي�سمح للمر�شحني بتقدمي برامج ت�سجيلية �إعالنية مبا ال يتجاوز خم�س ع�رشة
دقيقة ،علي �أن يتم ت�سعري بثها ب�سعر متميز ،وجدولة �إذاعتها من خالل احتاد الإذاعة
والتلفزيون ،وي�سبقها تنويه وا�ضح ب�أنها مادة �إعالنية.
 .11جلميع املر�شحني حق ا�ستخدام جميع الأ�شكال االبتكارية يف حمالتهم االنتخابية
الإعالنية ،مع �رضورة االلتزام ب�أخالقيات الإعالن وحقوق امللكية الفكرية يف كل ما
ي�شتمل عليه الإعالن.
 .12مينع بث �إعالنات املر�شحني داخل الن�رشات والربامج والتقارير الإخبارية يف
خمتلف القنوات والإذاعات  ،وكذلك �أثناء البث احلي للأحداث ال�سيا�سية والريا�ضية
والفنية �أو املناظرات يف حال تنظيمها من جانب القنوات �أو الإذاعات.
 .13ال يقبل الإعالن املقدم من مر�شح �إال من خالل الوكيل الإعالين املعتمد �أو
ال ب�شيك مقبول الدفع ويغطي التكاليف
املندوب املفو�ض من املر�شح  ،ويكون م�شمو ً
املحددة ويقوم املر�شح ب�إر�سال جدول حملته الإعالنية املطلوب �إذاعتها قبل �72ساعة
علي الأقل من مواعيد البث املتفق عليها.
 .14يجوز للمر�شح �أن يطلب �إذاعة فقرات تغطي �أن�شطته االنتخابية ،ومبا ال يزيد
على ثالث دقائق ،وبال�سعر الذي يحدده احتاد الإذاعة والتلفزيون.

ت�أهيل ال�صحفيني
كما �سبقت الإ�شارة ،ف�إن االنتخابات تعترب حدثا خا�صا وفريدا ال يتكرر كثريا،
وتلزم ملتابعته جيدا مهارات خا�صة لدى ال�صحفي و�إعداد خا�ص له من زاوية املعلومات
التي يجب �أن يحيط بها حتى ينجح يف عمله بتقدمي خدمة �إعالمية مميزة يعر�ض من
خاللها ما يهم القارئ �أو امل�شاهد دون جتاوز ال�ضوابط واملعايري التي حتددها القوانني.
فاالنتخابات مليئة باملعلومات والق�ص�ص الإخبارية التي �سيتعني على الإعالمي اختيار ما
يرى -يف حدود تدريبه� -أنه الأهم بالن�سبة للقارئ �أو امل�شاهد ،فهو الهدف الأ�سا�سي.
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 كيف ي�ستعد ال�صحفي لالنتخابات:تغطية االنتخابات هي عمل �صحفي متخ�ص�ص .ومن ثم فالبد لل�صحفي الذي
�سيتوىل القيام بهذا العمل الإحاطة بب�ض ببع�ض املعلومات التي تت�صل باالنتخابات
وكيفية تغطيتها على نحو �سليم يخدم القراء .ورمبا تكون الطريقة املثلى �أن يخ�ضع
ال�صحفيون املقبلون على تغطية االنتخابات لدورة تدريبية تت�ضمن كل من �ش�أنه تثقيف
ال�صحفي ب�ش�أن االنتخابات والنظم االنتخابية والإطار القانوين والت�رشيعي الذي ينظم
االنتخابات وعمل ال�صحافة بوجه عام ،وعملها يف �أثناء االنتخابات ب�شكل خا�ص،
وواجبات وحقوق ال�صحفي �أثناء عمله ،حتى يكون مهي�أً لفرز املعلومات وتقدميها
ب�شكل مو�ضوعي ،يف حال كان الهدف هو بلوغ م�ستوى معني من املهنية .ويف حال
تعذر �إجراء �أو ح�ضور تلك الدورة التدريبية ف�إن على ال�صحفي �أن يقوم بتثقيف نف�سه
بنف�سه ،وذلك عرب القيام بعدد من اخلطوات والإجراءات التي ت�ساعده على اكت�ساب
ثقافة قانونية و�سيا�سية ت�ساعده علي القيام بعمله املهني ،وتوفر له الإطار املالئم الكفيل
بتهيئة �أجواء نزيهة ومو�ضوعية لتقدمي تقاريره �إيل الر�أي العام.
 .1مراجعة تغطية االنتخابات املا�ضية
على ال�صحفي �أن يرجع �إىل �أر�شيف تغطية ال�صحافة لالنتخابات املا�ضية� ،سواء
تلك التي قام بها �صحفيون �آخرون يف �صحف �أخرى� ،أو تلك التي قام بها هو يف
�صحيفته �أو زمالء له يف �صحيفته .على �أن يكون ذلك الرجوع بنظرة نقدية يحاول
من خاللها الوقوف على التغطيات املهنية وتلك التي مل تت�سم باملهنية .فتقييم الأعمال
ال�سابقة ي�ساعد على ا�ستخال�ص الدرو�س لتجويد الأعمال امل�ستقبلية وجتنب الوقوع يف
الأخطاء ،عالوة على �أنه ي�ساعد يف االرتقاء مب�ستوى التغطية عن ذلك الذي كان يف
االنتخابات املا�ضية .ويف هذا الإطار يكون يف غاية الأهمية مراجعة تقارير املراقبة
التي متت للتغطية االنتخابية من قبل بع�ض امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة .كما �أن على ال�صحفي �أن
يحاول ر�صد امل�شكالت وطبيعة االنتهاكات التي جرت ممار�ستها يف االنتخابات ال�سابقة
�سواء ب�سبب التدخالت الإدارية �أو تدين الوعي ال�سيا�سي �أو غلبة عنا�رص �أخري قبلية
�أو عن�رصية ،ودور املال يف �رشاء الأ�صوات وح�سم املناف�سات ،ومن الأهمية مبكان
ر�صد املتغريات التي متت يف القوانني ذات ال�صلة باالنتخابات وانعكا�سها علي الواقع
االنتخابي املقبل.
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.2ا�ستيعاب الإطار ال�سيا�سي لالنتخابات
�إذا �سلمنا ب�أن تغطية االنتخابات هي عمل �صحفي متخ�ص�ص ،ف�إنه �سيكون من
ال�صعب جدا على ال�صحفي �أن ينجح يف عمله دومنا دراية بالإطار ال�سيا�سي الذي تتم فيه
االنتخابات ،و�أهمية تلك االنتخابات ك�إحدى �أهم الآليات الدميوقراطية .فالبد لل�صحفي
من �أن يكون لديه ما ميكن ت�سميته ثقافة انتخابية ،تت�سع لت�شمل قراءات عن:
 النظام ال�سيا�سي يف م�رص ومراحل تطوره الأ�سا�سية ،وخطوات الإ�صالح الذي�شهدها النظام ال�سيا�سي.
 �أهم مالمح النظام احلزبي يف م�رص منذ ن�ش�أته وحتى الآن ،و�أهم امل�شكالت التيتعوق العمل احلزبي وتكوين الأحزاب ،و�أهمية الأحزاب للعملية ال�سيا�سية ب�صفة
عامة.
 النظم االنتخابية ،والنظام االنتخابي املعمول به يف م�رص و�أهم التحفظات الواردةعليه� .أي معرفة طبيعة النظام االنتخابي القائم ،وت�أثريه علي احلملة االنتخابية من
الزوايا االجتماعية وال�سيا�سية ،ودوره يف تكوين امل�شهد ال�سيا�سي ،ومدي قدرته علي
التعبري ال�صحيح عن كل �ألوان الطيف ال�سيا�سي املختلفة� ،إ�ضافة �إيل نوعية الكفاءات
املطلوبة لع�ضوية املجل�س املراد انتخابه ،يف �ضوء �أهدافه العامة .وثمة �أهمية �أي�ضا
للتعرف على واقع عملية امل�شاركة ال�سيا�سية يف م�رص وم�ستواها ،و�أهم العقبات التي
حتول دون تفعليها.
 التعرف على الظرف ال�سيا�سي الذي متر به م�رص عامة ،والظرف ال�سيا�سيالذي �ستجري فيه االنتخابات ،وعملية الإ�صالح ال�سيا�سية واالقت�صادية التي متر بها
م�رص.
 .3ا�ستيعاب الإطار القانوين لالنتخابات
�إن كان الإجراءان ال�سابقان يندرجان يف �سياق حماولة جتويد عمل ال�صحفي �أثناء
االنتخابات ،ف�إن ا�ستيعاب الإطار القانوين والت�رشيعي الذي تتم يف �إطاره وعلى �أ�سا�سه
االنتخابات هو �أمر ال غنى عنه لأي �صحفي يف تغطية العملية االنتخابية .فمن ناحية
ف�إن هذا اال�ستيعاب ي�ساعده يف تقدمي خدمة متكاملة للر�أي العام فيما يت�صل بالإطار
القانوين الذي ينظم العملية االنتخابية مثل حقوق الناخبني وكيفية االنتخاب وكيفية تقدمي
ال�شكاوى والطعون .ومن ناحية ثانية ،ف�إنه ي�ساعد ال�صحفي يف معرفة حقوقه التي
يكفلها له القانون حتى ال يتعر�ض �إىل اعتداءات �أو م�ضايقات �أثناء ت�أدية عمله .ويف هذا
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ال�سياق يلزم لل�صحفي �أن يدر�س:
 .1القوانني املنظمة للعملية االنتخابية ،وجميع القرارات الإدارية والتنظيمية ذات
ال�صلة� ،إذ �أن ذلك ميكنه من اكت�شاف الأخطاء �أو حماوالت التالعب يف �سري ونتائج
العملية االنتخابية� ،إ�ضافة �إىل �أن ذلك يفتح �أمام ال�صحفي الكثري من املجاالت التي يجب
تغطيتها كما �أنه يوجه ال�صحفي نحو �أهم الأ�سئلة التي يجدر به تقدمي �إجابات عنها .بتعبري
�آخر ف�إن �إملام ال�صحفي بالقوانني والقرارات املنظمة للعملية االنتخابية يعني ت�أهيال �أف�ضل
ي�سمح بتقدمي تغطية �صحفية مميزة لالنتخابات بكافة مراحلها.
 .2عالم جتري االنتخابات� ،إذ ال ميكن ل�صحفي �أن يقدم تغطية مميزة لالنتخابات
دومنا معرفة دقيقة لطبيعة املوقع الذي يتم االنتخاب من �أجله� ،سواء كان لرئا�سة
اجلمهورية �أو لع�ضوية جمل�س ال�شعب �أو ال�شورى� ،أو لع�ضوية نقابة �أو احتاد طالبي...
وهكذا� .أي �أنه البد لل�صحفي من درا�سة طبيعة من�صب رئا�سة اجلمهورية وال�صالحيات
املمنوحة له طبقا للد�ستور ،كما البد له من درا�سة طبيعة عمل كل من جمل�سي ال�شعب
وال�شورى يف حال كانت االنتخابات على ع�ضويتهما .من ال�رضوري �أي�ضا �أن يتعرف
ال�صحفي على مهام املجل�سني وموقعهما يف احلياة ال�سيا�سية ،واخت�صا�صاتهما ودورهما
الت�رشيعي وال�سيا�سي� ،أو دورهما يف و�ضع ال�سيا�سات العامة واتخاذ القرارات،
والرقابة علي احلكومة ،وما �إىل ذلك من �أدوار ي�ضطلع بها املجل�سان.
 ماذا يقدم ال�صحفي فىاالنتخابات؟�إذا ما انتهى الإعالمي من اال�ستعداد لتغطية االنتخابات فمن امل�ستح�سن �أن يبد�أ تغطية
حتى قبيل بدء االنتخابات ذاتها ،فهناك ما يهم القارئ وامل�شاهد معرفته� ،أو ما يف�ضل
يف �إطار املهمة التثقيفية �أو �إعداد الر�أي العام لالنتخابات �أن يتناوله الإعالمي الذي
يغطي االنتخابات .فعلي الإعالمي يف الفرتة التي ت�سبق االنتخابات �أن يكتب بع�ض
املواد التي ت�سعى �إىل حث املواطنني على امل�شاركة وتزويدهم ببع�ض املعلومات املتعلقة
باالنتخابات وتعريفهم بحقوقهم ومواعيد الت�سجيل والطعن .يف هذا ال�سياق يرى خبري
النظم ال�سيا�سية مبركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية بالأهرام الدكتور عمرو
ها�شم ربيع �أن ال�صحافة تلعب دور ًا جوهري ًا يف دعم امل�شاركة ال�سيا�سية �إبان االنتخابات
ك�أداة من �أدوات التن�شئة ال�سيا�سية يف املجتمع مثلها مثل الأحزاب والقوى ال�سيا�سية،
و�أن على ال�صحافة يف هذا ال�ش�أن �أن تقوم على �سبيل املثال ال احل�رص مبا يلي :
 توجيه خطاب مبا�رش �إىل املواطنني عامة وامل�ؤهلني للم�شاركة يف االنتخاباتخا�صة ،للت�أكيد على �أن امل�شاركة ال�سيا�سية يف االنتخابات (تر�شيح ًا وانتخاباً) تعد �أحد �أهم
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الأمور التي ت�ساهم يف دعم العملية الدميقراطية يف املجتمع .فمن خالل االنتخابات ميكن
ال من ا�ستخدام
القيام بالتغيري وتداول ال�سلطة يف املجتمع بالو�سائل ال�سلمية ،وذلك بد ً
و�سائل العنف والإكراه ،التي ت�ؤثر �سلب ًا على مناحي احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية يف الدولة.
 لفت انتباه �صناع القرار يف النظام ال�سيا�سي �إىل �أهمية االنتخابات كبديل دميقراطييتيح للجميع املناف�سة احلرة ،عرب �صناديق االنتخاب ،بحيث ي�صبح الطرف القابع على
مقاعد ال�سلطة التنفيذية ،واملا�سك بنا�صية القرار ،يتمتع بال�رشعية ،القائمة على الت�أييد
ال�شعبي عرب االنتخابات.
 التو�سط بني قادة الر�أي يف املجتمع وكل من املواطنني عامة والناخبني خا�صة،من خالل فتح الباب �أمام �أقالم الرموز ،وا�ستكتاب �أع�ضاء من النخبة واملثقفني يف
املجتمع ،مبا ي�شري �إىل �أهمية �إدالء الناخب ب�صوته ،وعدم اال�ستكانة ،حتت دعاوى
ال�سلبية واالنعزال التي ترتدد من حني �إىل �آخر ،م�شرية �إىل �أن �إرادة ال�سلطة يف
املجتمع نافذة� ،إذا خرج الناخبون للإدالء ب�أ�صواتهم يف �صناديق االقرتاع� ،أو �إذا
قبعوا يف منازلهم.
 ن�رش املعلومات التي تفيد الناخبني واملر�شحني على ال�سواء واملرتبطة بالعمليةاالنتخابية .ويف هذا ال�صدد ،ي�شار �إىل قيام ال�صحف بن�رش املعلومات الكاملة عن
�رشوط الرت�شيح ،وموعد الرت�شيح ،والتنازل عن الرت�شيح ،والدوائر االنتخابية
ونطاقها الدميوغرايف واجلغرايف ،ومقرات االقرتاع ،وكيفية الإدالء بال�صوت
االنتخابي وفق ًا لنظام االنتخابات ،وكيفية جتنب �إبطال ال�صوت ،وعدد �أع�ضاء الربملان
املطلوب انتخابهم ،ون�رش البيانات التي ت�ضع الناخبني يف جو العملية االنتخابية كحجم
القوى والأحزاب ال�سيا�سية ،وبرامج هذه القوى ،وم�ؤمتراتها االنتخابية ،وحتالفاتها
…�إلخ.
 توجيه ر�سالة �إىل كل من الناخبني واملر�شحني تهدف �إىل طم�أنتهم وحثهم علىامل�شاركة يف االنتخابات ،وعدم تعر�ضهم لأية م�ضايقات �إذا ما �أقبل ه�ؤالء على الرت�شيح
�أو التوجه �إىل �صناديق االقرتاع� ،سواء فيما يتعلق بامل�سا�س بهم ج�سدي ًا (االعتقال –
الإيذاء البدين)� ،أو وظيفي ًا (كامل�سا�س ب�أعمالهم �أو حوافزهم).
 ت�أكيد الإعالم على دميقراطية االنتخابات ،مبا ي�شري �إىل توجيه ر�سالة لي�س فقطللناخبني واملر�شحني ،بل للإدارة امل�رشفة على االنتخابات .يف هذا ال�صدد ،تقوم
ال�صحافة بدور رائد يف الت�أكيد على �ضمانات االنتخابات احلرة النزيهة ،كوجود
�صناديق زجاجية ،و�رسية االقرتاع ،وقيد الناخبني يف ال�سجالت �أو اجلداول،
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والإ�رشاف الق�ضائي على االنتخابات ،واحلث على امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بني
الدوائر االنتخابية من حيث عدد الناخبني وم�ساحة الدوائر …الخ.
 حث الإدارة القائمة على االنتخابات على اتباع جميع الو�سائل امل�ؤدية ل�ضمانالتكاف�ؤ الكامل بني املر�شحني والأحزاب والقوى ال�سيا�سية ،خا�صة منح فر�ص مت�ساوية
بني �أحزاب وقوى املعار�ضة واحلزب احلاكم.
 حث ال�سلطة التنفيذية على الدوام لتنقيح �سجالت الناخبني ،ودعوة املواطننيبا�ستمرار �إىل الت�سجيل يف تلك اجلداول ،والقيام دوري ًا ب�إ�صالح هذه اجلداول ب�إ�ضافة
امل�ؤهلني لالنتخاب ،والذين �أ�صبح �سنهم ي�سمح بامل�شاركة يف االقرتاع ،و�شطب املوتى،
واملوقوفني ،واملحرومني من مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن على الإعالمي �أن يقوم مبتابعة �أداء الهيئات الر�سمية املعنية
باجلوانب الإدارية فيما يتعلق ب�إجراءات الإعالن عن بدء العملية االنتخابية وتلقي
�أوراق املر�شحني واخلطوات التالية لها حتى �إعالن القوائم النهائية للمتناف�سني ،وهو
يلتزم يف �سبيل ذلك مبراقبة مدي االلتزام بحقوق الناخبني واملر�شحني علي حد �سواء.
تتوا�صل متابعة ال�صحفي لهذه املرحلة بالتدقيق يف طبيعة اللجان املعنية بتلقي الطعون من
املر�شحني �أو �ضدهم ،وكيفية ت�شكيلها ،واختيار القائمني عليها ،و�صالحيتها ،وتوافر
املعلومات للمعنيني ب�إجراءات الطعون ،والتدابري الإدارية املطبقة لتلقي الطعون،
ومدي كفاءة جهات البت يف الطعون ،والتزامها بالقانون يف قراراتها ،و�إمكانية
الطعن علي قراراتها �أمام الق�ضاء.
�أما يف �أثناء فرتة احلملة االنتخابية فت�شمل �رضورة مراقبة ن�شاط املر�شحني ،ونوعية
الدعاية ال�سيا�سية التي ي�ستخدمونها للرتويج لأفكارهم ومواقفهم ومتيزهم عن الآخرين،
ومدي التزامهم بالقوانني والقواعد املنظمة للعملية االنتخابية ،كما �أن هذه املرحلة تت�صل
ب�صورة وثيقة ب�أداء �أجهزة الدولة يف حتديد قواعد الدعاية االنتخابية ومدي مالءمتها
حلق املر�شح يف التعبري عن �أفكاره ال�سيا�سية ،ومدي �إتاحة الفر�صة للناخب يف تلقي
املعلومات� ،إ�ضافة �إيل �أنها تك�شف عن مدي حياد الدولة و�أجهزتها يف التزامها بتنفيذ
املعايري املحددة علي اجلميع من دون متييز �أو ا�ستثناء.
كما �أن على الإعالم القيام بدور �أ�سا�سي يف ك�شف بع�ض املخالفات �أو اجلرائم التي
تقع يف فرتة احلمالت االنتخابية� ،إذ متثل �أخبار تلك املخالفات مادة مهمة ي�سعى الر�أي
العام ملتابعتها ،من �أهم تلك اجلرائم الك�شف مثال عن ا�ستخدام املال يف االنتخابات من
قبل بع�ض املر�شحني� ،أو ا�ستخدام العنف من قبل �أحدهم� ،أو عدم االلتزام بقواعد
و�ضوابط احلمالت االنتخابية طبقا ملا �سبق �إقراره يف قانون االنتخابات ،ومراقبة
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الإنفاق على احلمالت االنتخابية.
�أما يف يوم االنتخابات ،فيجب �أن يركز الإعالم على �أمور من قبيل م�ستوى
�أو معدل الإقبال من املواطنني على جلان االنتخابات ،ومدى قدرة املواطنني على
الو�صول ب�سهولة �إىل جلانهم ومعرفة �أ�سمائهم يف تلك اللجان ،ومتابعة الدور الذي
يقوم به الأمن من ت�سهيل �أو �إعاقة عملية الت�صويت ،ومتابعة �أداء املر�شحني ونوابهم
�سواء داخل اللجان �أو خارجها ،ومراقبة عملية الفرز و�إعالن النتائج.
يف�ضل �أن ينقل الإعالمي وجهة نظر املراقبني الدوليني يف حال وجودهم �أو وجهة
نظر امل�سئولني عن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي تقوم مبراقبة االنتخابات .كما �أن
الق�ص�ص الإن�سانية التي قد ت�شهدها عملية االنتخابات ويوم الت�صويت قد تكون مادة
مف�ضلة لدى العديد من القراء وامل�شاهدين .وتتطلب ح�سا�سية مرحلة االقرتاع و�إعالن
النتائج مراعاة الدقة واحلذر يف مراقبتها ،حيث تتم مراقبة م�ستويات خمتلفة من �أجهزة
الدولة �إيل الأحزاب ،واملر�شحني ،و�أن�صارهم ،ور�صد خمالفات عديدة بع�ضها
جوهري وبع�ضها �شكلي ،وتتبع خروقات للقانون �أو القواعد الإدارية ميكن لها �أن
تثري ردود فعل عميقة حول جممل العملية االنتخابية؛ لذا فهو مطالب يف هذه املرحلة
بالتوثيق للوقائع واملخالفات واالنتهاكات والتدقيق يف املعلومات والتنوع يف م�صادر
احل�صول عليها ،وعدم االكتفاء بجبهة واحدة �أو االعتماد علي م�صدر وحيد.
�أما يف مرحلة ما بعد انتهاء الت�صويت ،فعلى ال�صحفي �أن يقدم ر�صدا م�ستمرا لعملية
فرز الأ�صوات ،من خالل امل�شاركة يف عمليات الفرز ب�شكل �أو ب�آخر .كما يف�ضل
�أن تركز التغطية على حماولة تقدمي تف�سري للنتائج وتقدميها يف �صورة �سهلة للقراء
وامل�شاهدين .تناول �أداء بع�ض امل�ؤ�س�سات خالل العملية االنتخابية مثل اللجنة العامة
التي �أ�رشفت على االنتخابات ،وو�سائل الإعالم عامة.
هناك من يحدد مهام ال�صحفي يف االنتخابات يف �رضورة تقدمي �إجابات للر�أي العام
عن بع�ض الأ�سئلة الأ�سا�سية ،التي يت�صل بع�ضها بحق الناخبني ،ويت�صل بع�ضها الآخر
بحق املر�شحني ،بينما جزء ثالث بالعملية االنتخابية ذاتها ،وذلك على النحو التايل:
 .1ما يت�صل بحقوق الناخبني
البد لل�صحفي �أن يحدد لنف�سه مهمة الإجابة عن الأ�سئلة التالية ،حتى ي�ضمن تقدمي
تغطية مهنية ومو�ضوعية ومفيدة للر�أي العام ،وهي:
 هل كل �أ�سماء من لهم �صوت انتخابي مدرجة على القوائم االنتخابية؟ -هل يتابع كل الناخبني برامج الأحزاب ويناق�شونها دون خوف �أو رعب؟
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 هل تقوم بع�ض الأحزاب مبمار�سة تهديد �ضد الناخبني �أو امل�سئولني لفر�ض �أ�سماءبعينها عند االقرتاع؟
 هل يقوم بع�ض امل�سئولني �أو الأحزاب بعر�ض ر�شاوى �أو هدايا �أو عقود عملللناخبني؟
 هل يدرك الناخبون دورهم يف االنتخابات ،ويعون جيد ًا �أهمية العملية االنتخابية،وكذلك خمتلف اخليارات املطروحة �أمامهم؟
 هل ت�شعر املر�أة والأقليات �أواجلهات امل�ست�ضعفة بالأمان �أثناء عملية الت�صويت،وما هي ال�ضمانات الأ�سا�سية لهذا احلق؟
 .2ما يت�صل بحقوق املر�شحني
 هل مت ال�سماح لكل املر�شحني والأحزاب امل�ؤهلني بخو�ض االنتخابات؟ هل مت ال�سماح ملمثلي الأقليات ،و�أ�صحاب الأفكار ال�سيا�سية املختلفة بالرت�شحلالنتخابات؟
 هل يتم تنفيذ القوانني االنتخابية على جميع الأحزاب دون ا�ستثناء وبذاتاملعايري؟
 هل يقوم اجلي�ش وال�رشطة بحماية جميع الأحزاب يف حملتها االنتخابية؟ هل تقوم بع�ض امل�صالح الكربى بتمويل حزب �سيا�سي معني؟ هل ترى الأحزاب مانع ًا للك�شف عن م�صادر متويلها؟ هل يقوم املوظف احلكومي بدور حمايد خالل احلملة االنتخابية� ،أم هل يوظفمكا�سب الدولة خلدمة حزب �سيا�سي معني؟
 هل يعلن احلزب احلاكم عن م�رشوعات جديدة قبل بداية احلملة االنتخابية بفرتةب�سيطة؟
 .3ما يت�صل بالعملية االنتخابية
 هل ميكن �إ�ضافة �أ�سماء الناخبني غري املدرجني يف القوائم مبجرد الك�شف عنهويتهم؟
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 هل ي�ستطيع الناخب الأمي التعرف على القوائم ب�سهولة؟ وهل ي�ستطيع فهمتعليمات عملية االقرتاع ب�سهولة؟
 هل ثمة عدد كاف من �أوراق االقرتاع؟ و�أماكن االقرتاع داخل ال�ساحةاالنتخابية ،وم�ساحة تكفى ال�ستيعاب املراقبني لعمليتى الت�صويت والفرز؟
 هل مت توفري �إجراءات �أمنية حلماية الناخبني؟ هل مت توفري احلماية الكافية ل�صناديق االقرتاع� ،أثناء الت�صويت و�أثناء النقل؟ هل ميكن الت�سليم يقين ًا بجدية ونزاهة وا�ستقاللية الهيئة االنتخابية؟ هل تقوم الهيئة امل�رشفة على االنتخابات بالرد على ال�شكاوى املتعلقة بخرقالقوانني ب�رسعة وح�سم؟
 هل تقوم الهيئة امل�رشفة على االنتخابات بالتحرى والتدقيق والت�صدى للتجاوزات؟وهل تتم حما�سبة منتهكى القانون؟
 هل تقوم ال�صحافة ،واملنظمات الأهلية واملراقبة الدولية مبراقبة �سري االنتخاباتون�رش �أخبارها دون قيد �أو خوف؟
 هل تقوم ال�صحافة القومية بتغطية م�سئولة للمر�شحني والأحزاب؟ وهل التغطيةدقيقة وحمايدة ونزيهة؟
 هل يقوم الإعالم اخلا�ص �-صحف وحمطات �إذاعة وتلفزيون -بتقدمي �إعالمم�سئول ومتوازن؟
 هل توازن ال�صحافة اخلا�صة بني الأحزاب فيما يتعلق بالإعالنات؟ �أخطاء يجب جتنبهاهناك العديد من الأخطاء التي يقع فيها معظم ال�صحفيني يف عملهم ب�صفة عامة،
بيد �أنها ت�صبح �أكرث خطورة عندما تتعلق مبجاالت �أو ق�ضايا معينة ،ومنها جمال
االنتخابات ،حيث يختلط ال�سيا�سي باملهني ،وتكرث الت�أويالت وال�شائعات وحماوالت
توظيف ال�صحف وو�سائل الإعالم يف ال�رصاع بني املتناف�سني يف االنتخابات؛ ومن ثم
فعلى ال�صحفي �أن يكون حذرا متاما يف تغطيته لالنتخابات ،ويبتعد عن بع�ض الأخطاء
التي قد ت�سبب له م�شكالت مهمة وتفقد اجلماهري الثقة فيه ويف �صحيفته .من تلك الأخطاء
التي يجب جتنبها يف عملية تغطية االنتخابات:
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.1عدم الدقة
غني عن الذكر الت�أكيد على �أن ال�صحافة امل�رصية تعاين ب�شكل وا�ضح من غياب
املعلومات ال�صحيحة ،وعدم االهتمام بها و�ضبطها �أو توثيقها .هو �أمر يجد بع�ض من
مربراته يف عدم �إتاحة املعلومات وعدم وجود قانون حلرية تداولها ،من ثم يجتهد
ال�صحفيون يف تقدمي ما يرونه من وجهة نظرهم اخلا�صة �أنه احلقيقة �أو املعلومة .لكن
ذلك ال يعني �أن ال�صحفيني ال يتحملون جزءا من امل�سئولية عن ذلك الو�ضع ،فبع�ض
املجاالت والق�ضايا تكون املعلومات املتاحة ب�ش�أنها كافية ،ولكن ال�صحفي مل يعد يكرتث
بالبحث عن املعلومة �أو احلقيقة ،و�سادت لدى ال�صحفيني كافة ثقافة اال�ست�سهال وتغييب
املعلومات .بل �إن هناك البع�ض من ال�صحفيني من ال ي�ستطيع �أن يقيم مدى الثقة يف
املعلومات التي ينقلها �إليه امل�صدر ،فيتحولون �إىل جمرد بوق ينقل ما يقوله هذا امل�صدر
�أو ذاك .وبالطبع ف�إن امل�شكلة ت�صبح �أكرث وط�أة يف االنتخابات� ،إذ تكت�سب املعلومة
�أهمية م�ضاعفة� ،سواء تعلقت تلك املعلومة بالنظام االنتخابي والإجراءات املتبعة يف
االنتخابات� ،أو تعلقت باملر�شحني �أنف�سهم ،مثل �أ�سمائهم �أو منا�صبهم �أو انتماءاتهم
احلزبية وال�سيا�سية.
بعبارة �أخرى يعترب احل�صول على الأخبار ال�صحيحة هو �أهم مقوم �صحفي ،ونقلها
بدقة ال يقل �أهمية مثل �أ�سماء املر�شحني ،وت�رصيحاتهم ،و�صف الأماكن والأعداد
والأ�شخا�ص والأ�شياء بدقة واالنتباه لفكرة �أن اجلو االنتخابي بطبيعته جو عاطفي �سواء
للمر�شحني �أو الناخبني ،وعلى ال�صحف احلذر عند نقل ت�رصيحاتهم ،وتعليقاتهم،
و�إبراز معانيها ،وال�سياقات التي قيلت فيها جتنب ًا للوقوع يف فخ احلقائق املنقو�صة .هو
الأمر الذي يفر�ض على ال�صحفي يف حال قرر الت�صدي لتغطية االنتخابات �أن يلم
بالقوانني االنتخابية وبحقوق الناخبني التي يقرها الد�ستور وب�أ�سماء املر�شحني �أو على
الأقل يتحرى الدقة حني يكتب ما مي�س تلك املعلومات .ولكن ما يحدث على �سبيل
املثال �أن ال�صحفي يعرف �أ�سماء مر�شحي احلزب الوطني �أو حزب الوفد �أو مر�شحي
الإخوان وال يعرف الآخرين ،وعندما يغطي بع�ض �أن�شطتهم يذكر �أ�سماءهم ووظائفهم
وبع�ض املعلومات ال�شخ�صية عنهم يف بع�ض الأحيان ،يف حني ال ي�ستطيع �أن يفعل ذلك
مع املر�شحني الآخرين يف نف�س اخلرب �أو الق�صة اخلربية التي ينقلها ،وهو ما يعطي
االنطباع لدى القارئ -وبال�رضورة لدى مراقب الأداء الإعالمي� -أن هذا ال�صحفي
متحيز ملن نقل �أن�شطتهم با�سمهم و�صورهم ،و�ضد الآخرين الذين مل ين�رش �أ�سماءهم �أو
�صورهم ،وعلى الرغم من ذلك التحيز؛ فلم يكن منبعه �سيا�سيا بقدر ما كان ناجتا عن
ق�صور مهني.
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 .2املبالغة
كثريا ما ي�ستخدم ال�صحفيون بع�ض املفردات والعبارات للتعبري عن ر�أيهم فيما
يحدث ،وكثريون منهم ي�ستخدمون تلك املفردات دون وعي كاف باملعنى احلقيقي لها،
�أو ت�أثريها على القارئ ،ومنهم بالطبع من ي�ستخدمها عامدا يف �سياق حتيزه الوا�ضح
ملر�شح �أو لآخر �أو حلزب �أو لآخر؛ ومن ثم ف�إن تلك العبارات غالبا ما تنت�رش –مثال-
يف ال�صحف احلزبية ويكاد يكون مفهوما ،فهي حتاول �أن تعبئ الر�أي العام خلف
مر�شحها� .أما ا�ستخدام تلك املفردات يف ال�صحف القومية مثال �أو تلك ال�صحف التي
تدعي �أنها غري منحازة لهذا �أو ذاك و�أنها تبحث عن التميز املهني ،فهو �أمر ال ي�ساعد
باملرة على حتقيق تلك الغاية؛ ومن ثم فالبد من التفرقة بني اخلرب والر�أي ،ففي اخلرب ال
يجب ا�ستخدام تلك املفردات والعبارات� ،أما يف الر�أي ف�إنه يكرث ا�ستخدام تلك املفردات
والعبارات ،التي رمبا تكون �أق�رص الطرق ليعرب الكاتب عن ر�أيه فيما يحدث .يف هذا
ال�سياق ال ميكن تفهم مثال �أن ينقل �صحفي خربا عن م�ؤمتر جماهريي ملر�شح ما معنون
ب�أي من العناوين التالية“ :م�ؤمتر جماهريي ناجح للمنا�ضل فالن” “ت�أييد جماهريي
مطلق للمر�شح فالن”“ ،مظاهرة حب يف امل�ؤمتر اجلماهريي للمر�شح فالن”� ،أو
خرب �أخر بعنوان “توقع فوز كا�سح للمر�شح فالن” .بتعبري �آخر ف�إن على ال�صحفي
لي�س يف االنتخابات فقط� -أن ين�أى بنف�سه خالل عمله عن ا�ستخدام بع�ض املفردات�أو العبارات غري الدقيقة �أو التي حتمل قدرا من الإثارة والتع�صب� ،أو حتمل دالالت
�سلبية �أو �إيجابية خا�صة يف نقل الأخبار .عالوة على ذلك ف�إنه يجدر بال�صحفي �أن يدقق
كثريا يف اختيار ال�صورة التي ين�رشها مع اخلرب ،فقد تكون بع�ض ال�صور موحية �سلبا
�أو �إيجابا ل�صالح �أو �ضد مر�شح ما.
 .3نقل الأخبار �أو الت�رصيحات بت�رصف
مرة �أخرى ويف ظل تراجع املهنية يف املجال ال�صحفي ،ف�إن البع�ض ال يلتزم ب�أحد
�أهم �أبجديات املهنة وهو كيفية النقل عن م�صدر معني .فالنقل عن م�صدر معني يقت�ضي �أن
يكون امل�صدر �أهال لأن يكون م�صدرا يف املجال الذي ينقل عنه فيه ،و�أن يكون املنقول
عنه مفيدا ويهم املواطنني قراء اجلريدة ،و�أن يتم النقل مبنتهى الأمانة ملا قاله امل�صدر،
فال يتم برت كالمه �أو نزع بع�ض العبارات من �سياقها العام الذي قيلت فيه .مع ذلك
ف�إن بع�ض ال�صحفيني يلج�أون -العتبارات متعددة� -إىل ما يعرف بالنقل بت�رصف،
ك�أن ينقل بع�ض الكالم �أو ينتقي بع�ض الكالم الذي يتفق مع وجهة نظره �أو وجهة
نظر �صحيفته� ،أو ينتقي عبارات معينة ويجتزئها من �سياقها� ،أو يعيد �صياغة ما قاله
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امل�صدر ،وهو الأمر الذي غالبا ما يوقع ه�ؤالء ال�صحفيني يف م�أزق الحق ،عندما يتقدم
امل�صدر ب�شكوى من �أن ت�رصيحاته قد تعر�ضت لتحريف �أو اجتزاء ،ويطالب بت�صحيح
الأمر واعتذار اجلريدة .ونظرا حل�سا�سية و�أهمية فرتة االنتخابات ،فمن ال�رضوري
نقل الت�رصيحات التي يديل بها امل�صدر ـ خا�صة �إذا كان امل�صدر �أحد املر�شحني ـ ب�شكل
حريف ودومنا �أدنى تدخل من ال�صحفي� ،إال �أن ذلك ال يجب �أن يعني �أن ينقل كل ما
يقال دومنا ت�أكد من �صحته ودون تيقن من �أنه ال مي�س مر�شحني �آخرين� .إذ ميثل ذلك
يف حد ذاته خط�أ مهنيا �آخر ،فال�صحفي يف التحليل الأخري لي�س ناقال �أو �أتوماتيكيا لكل
ما يقال له و�إال �سهل ا�ستخدامه وتوظيفه يف حمالت املر�شحني ،مبا يجعله يف النهاية
�ألعوبة يف يد املر�شحني ب�إرادته �أو رغما عنه .فاملق�صود هو �أن �آداب املهنة تقت�ضي نقل
ما قيل ب�أمانة بعد الت�أكد من �صحته ومن �أنه ال مي�س الآخرين ،ب�رصف النظر عن هوية
ه�ؤالء الآخرين.
 .4القفز على احلقائق
�إن مهمة ال�صحفي يف االنتخابات �أن يقدم احلقائق واملعلومات امل�ؤكدة ،ولي�س ما
يعتقد �أنه من خالل متابعته �سيحدث .بع�ض ال�صحفيني يت�رسعون مثال حتت �ضغط
الرغبة يف حتقيق �سبق �صحفي يف �أن يعلنوا بع�ض النتائج بفوز مر�شح معني؛ نتيجة
م�شاهدته ملا يحدث يف الدائرة �أو نتيجة فرز ن�سبة من الأ�صوات ،وينقل ذلك باعتباره
خربا .وهنا تكون امل�شكلة �إذ �أنه بذلك قد جعل من ر�أيه �أو وجهة نظره خربا �أو معلومة
قد تثبت �أو ال ،وهو ما قد ي�ؤدي �إىل حدوث م�شاكل يف االنتخابات و�شيوع اتهامات
معينة بالتزوير يف الدائرة� .إن الفي�صل احلقيقي يف االنتخابات هو �صندوق االقرتاع
وما ي�سفر عنه من نتائج يتم �إعالنها ب�شكل ر�سمي؛ وبالتايل فلي�س من م�صلحة ال�صحفي
القفز علي الواقع وتقدمي ا�ستنتاجات مت�رسعة وغري دقيقة للقارئ .يف هذا ال�سياق تثار
�أي�ضا م�شكلة خلط ال�صحفي �أو الإعالمي عامة بني اخلرب �أو احلقيقة ور�أيه ال�شخ�صي،
بحيث يقدم الكثري من الإعالميني وجهة نظرهم ملا يحدث على �أنه خرب �أو حقيقة.
 .5التعتيم واالنتقاء
تعترب املو�ضوعية والبعد عن االنحياز �أحد مقومات ال�صحافة اجليدة ،فعند �صياغة
مقال متوازن البد من طرح وجهتي نظر الطرفني ،ف�إذا قطع مر�شح ما على نف�سه
وعود ًا �أو اتهم �أ�شخا�ص ًا �أو جهات ب�أي اتهامات خالل احلملة االنتخابية ،فعلى ال�صحفي
ت�ضمني مقاله مواقف معاك�سة للت�رصيح �ضمان ًا للحياد واملو�ضوعية كما �أن حيلة البحث
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عن وجهات نظر خمتلفة حيلة بارعة تبعد �شبح االنحياز ال�صحفي لطرف واحد ،وحياد
املقال يكون بعدم ت�سليط ال�ضوء على مر�شح واحد دون �آخر فى م�س�ألة معينة مهما
تكن �أهمية �أقواله �أو �أفعاله يف هذه امل�س�ألة .كما يجب �أن يكون العمل ال�صحفي متوازن ًا
ال قدر الإمكان ،بالإ�ضافة �إىل �رضورة �أن تفرق ال�صحافة بكل �أنواعها – خا�صة
وعاد ً
القومية – بني تعليقات املر�شحني والأحزاب ،وبني الآراء ال�سيا�سية والأخبار.
غالبا ما يدفع التحيز من قبل ال�صحفي �أو ال�صحيفة �إىل قيام ال�صحفي بانتقاء بع�ض
الأحداث �أو امل�شاهد �أو الت�رصيحات �أو حتى ال�صور التي تتعلق مبر�شح معني ليربزها
يف حال كانت �إيجابية �أو يف �صاحله ،بينما يغفل �أن يعتم على البع�ض الآخر يف حال
كان �سلبيا �أو يف غري �صالح ذلك املر�شح .فحني يقوم ال�صحفي بتغطية م�ؤمتر جماهريي
ملر�شح معني ف�إنه بالقطع لن يتاح له كل ما يجري يف هذا امل�ؤمتر ،و�سيكون عليه
بال�رضورة حماولة تقدميه يف م�ساحة معينة ،وهنا يكون االخت�صار �أو القفز على بع�ض
الوقائع .ف�إذ ما كان ال�صحفي منحازا ف�إنه �سيفعل ما �سبق� ،أما �إذا كان ين�شد احلياد
واملو�ضوعية ف�سيعمل على اخت�صار ما حدث دون القفز على �أحداث رئي�سية ومهمة،
على �أن عر�ضه ينبغي �أن يكون متوازنا بني ما حدث من �سلبيات و�إيجابيات .واحلا�صل
�أن الكثري من ال�صحفيني يقعون يف هذا اخلط�أ ،وهو خط�أ ال ينتبه له ال�صحفيون كثريا وال
يراه بع�ضهم على �أنه كذلك .لقد كان االنتقاء يف التغطية ال�صحفية لالنتخابات املا�ضية
والرتكيز على حما�سن مر�شحني معينني ،ون�رش �صور تعطي انطباعات �إيجابية عن
مر�شحني يف مقابل ن�رش �صور تعطي انطباعات �سلبية عن �آخرين ،وتعمد �إبراز بع�ض
الق�ص�ص ال�صحفية الإيجابية عن البع�ض يف مقابل تعمد ن�رش بع�ض الق�ص�ص ال�سلبية عن
البع�ض الآخر؛ كان ذلك كله �أحد �أهم الأخطاء يف االنتخابات املا�ضية ،والتي نح�سبها
م�سئولة �إىل حد بعيد عن التحيز الذي �شاب �أداء و�سائل الإعالم ،خا�صة القومي منها.
� .6إخفاء امل�صدر
يعترب �أ�سلوب جتهيل الأخبار يف ال�صحافة امل�رصية واحدا من �أهم م�شاكلها املهنية،
و�أحد �أهم الأ�سباب امل�سئولة عن تراجع ثقة الر�أي العام فيها ب�شكل �أو ب�آخر .فاخلرب
يكت�سب م�صداقيته من م�صدره ،بينما يتم ن�رش �أخبار كثرية يف ال�صحافة امل�رصية �إما غري
من�سوب مل�صدر و�إما من�سوب مل�صدر جمهل ،ك�أن يتم ن�سب اخلرب �إىل م�صدر م�سئول
�أو مطلع �أو قريب من الأحداث ،دون ذكر ا�سمه �أو وظيفته .يرجع ذلك �إىل �أ�سباب
كثرية معظمها يت�صل بتحيز ال�صحفي �أو ال�صحيفة �أو العتبارات �سيا�سية .واقع الأمر
ف�إن مثل ذلك النوع من الأخبار ال يجب �أن ميتد �إىل عملية التغطية االنتخابية ،فهو
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من ناحية غري مهني ،ومن ناحية يثري الكثري من امل�شكالت بني املتناف�سني يف العملية
االنتخابية ،خا�صة �إذا ما ترافق مع تعمد جتهيل �أخبار مر�شح معني مقابل ذكر م�صادر
�أخبار مر�شح �آخر ،وتكرار ا�سمه يف حال كان امل�صدر هو املر�شح ذاته .ف�إذا حدث
جتاوز من �أحد �أجهزة الدولة �أو �شخ�ص م�سئول ور�أى ال�صحفي املتحيز �أن اخلرب من
ال�ضخامة والأهمية بحيث ال ميكن جتاوزه �أو �إخفا�ؤه ف�إنه ينقله ب�صيغة �أنه قد حدث
كذا وكذا� ،أو �رصح �أحد امل�سئولني ب�أنه قد حدث كذا وكذا ،بينما ال�صحفي غري املتحيز
�سينقل ب�صيغة حتمل ا�سم اجلهاز �أو ال�شخ�ص امل�سئول عما حدث ..وهكذا.
وب�صفة عامة ف�إن ال�صحافة اجليدة وامل�سئولة تت�سم بع�ض ال�سمات �أهمها� ،أنها ال
تكون:
 م�شوهة للمعنى :فال تردد اتهامات ال �سند لها ،وال حترف احلقيقة ب�ش�أن �شخ�صما ،قد تكون مهمة ال�صحفي – يف وقت ما – نقل االتهامات �أو الت�رصيحات العدائية
التي قد يتبادلها طرفان �أو �أكرث ،لكن من ال�رضوري �أن ي�ضم مقاله يف الوقت ذاته
ال متوازناً.
ردود ًا �أو تف�سريات لهذه الت�رصيحات حتى ي�صبح مقا ً
 مكررة ملا �سبق :فمن غري الالئق �أن تقوم �صحافة م�سئولة ب�إعادة ن�رش مواد متن�رشها �سلف ًا يف موقع �أو مطبوعات �أخرى دون الت�أكد من امل�صادر واملعلومات ،فقد
يكون ن�رش معلومة تكرار ًا للخط�أ نف�سه.
 م�سيئة :انطالقا من �أن ال�صحافة متثل قوة يعتد بها ،ف�إنه يجب جتنب ن�رش �أخبارغري �صحيحة ت�سئ �إىل �سمعة �سيا�سي ما� ،أو تت�سبب فى تعري�ض �أع�ضاء حزب ما لأي
نوع من اخلطر �أو قد ت�سبب حدوث بلبلة �شعبية .على ال�صحفي �أن يتعامل ب�أخالقية
مهنية متنعه من ا�ستعمال نفوذ لغايات رخي�صة �أو لت�شويه احلقائق �أو ا�ستخدامها �ضد
�أفراد بغر�ض معني �أو �شخ�صي.
 فا�سدة :الأ�سا�س يف الأمر هو رف�ض ال�صحفي امللتزم لأي ر�شوة واالمتناع عن�إ�سداء خدمات ل�سيا�سيني و�أحزاب ،فالعمل ال�صحفي ال�رشيف لي�س �سلعة تقبل البيع
وال�رشاء ،مناعة ال�صحفي �ضد الف�ساد من �ش�أنها جعل ال�صحافة حمل ثقة اجلمهور
ال للثقة عرب نقله
واملواطن لكي يعتربها �صحافة م�سئولة ،وال�صحفي يجب �أن يكون �أه ً
الأخبار الدقيقة ،واملو�ضوعية امل�سئولة ،وهنا ت�أتى م�سئولية الهياكل التنظيمية العاملة يف
حقل الإعالم من امل�سئولني الإعالميني ور�ؤ�ساء التحرير ومديري غرف الأخبار ،فكل
معلومة غري خا�ضعة للبحث والتدقيق يجب �إلغا�ؤها ،مما يفر�ض على ال�صحفي امللتزم
�أن ي�س�أل نف�سه هذين ال�س�ؤالني :هل عملي متوافق مع ال�رشوط ال�صحفية امل�سئولة؟ ..هل
مقايل دقيق ومو�ضوعي وم�سئول؟
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�أهم املبادئ الدولية يف التغطية الإعالمية لالنتخابات:
 �إعالم الناخبني وتعريفهم بحقوقهم ومواعيد الت�سجيل والطعن وتزويدهمباملعلومات عن برامج املر�شحني االنتخابية مبا يعطيهم �أف�ضل فر�ص االختيار.
 التغطية ال�شاملة واملتوازنة للعملية االنتخابية وبدون حتيز �أو متييز. الإن�صاف والدقة واملو�ضوعية يف التغطية االنتخابية. ت�سهيل و�صول الأحزاب واملر�شحني �إىل و�سائل الإعالم احلكومية بعدالة وبدونحتيز.
 �ضمان حق الرد والت�صحيح للأحزاب واملر�شحني على البيانات ال�ضارة بهم �أوالنقد املوجه لهم.
 االمتناع عن الرتويج للدعوة �إىل الكراهية القومية �أو العن�رصية �أو الدينيةوما ي�شكل حتري�ضا على التمييز بجميع �أ�شكاله �أو ما يح�ض على العنف والبغ�ضاء
والعداوة.
 تغطية احلمالت االنتخابية بعدالة وتوازن وبحياد. الت�أكد من دقة الأخبار خا�صة التي ت�ؤثر على اجتاهات الناخبني. التفريق بني الأخبار واملعلومات ووجهات النظر  value judgmentوالأحكاماخلا�صة بال�صحفيني �أنف�سهم.
 �ضمان حق الرد وبال�رسعة املمكنة لأي مر�شح �أو حزب تعر�ض لنقد عرب الو�سيلةالإعالمية �أو اتهام من غريه.
 الإ�شارة �إىل املواد الإعالنية ب�شكل وا�ضح ال يثري اللب�س لدى الناخبني. عدم تقبل �أية هدايا �أو امتيازات من املر�شحني. عدم �إعطاء متييز يف التغطية للمر�شحني �أو الأحزاب التي ت�ضع �إعالناتها يفالو�سيلة الإعالمية التي يعمل بها ال�صحفي.
 جتنب التغطية التي تعطي امتيازات �أكرب لكبار ال�سيا�سيني املر�شحني �سواء مناحلزب احلاكم �أو املعار�ضة.
 االمتناع عن الدعايات االنتخابية قبل يوم واحد من االنتخابات لل�سماح للناخبنيباتخاذ قراراتهم بدون �ضغوط.
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 االلتزام �إىل �أكرب حد ممكن بتقدمي �آراء املر�شحني كما هم عربوا عنها متاما،ولي�س كما ي�صفهم الآخرون.
 على ال�صحفي تقدمي نف�سه ب�صفته املهنية �أثناء جمعه للمعلومات. -جتنب �إثارة امل�شاعر املبلغ فيها حول املوا�ضيع اخلالفية.

رابع ًا :نحو ميثاق �شرف لتغطية االنتخابات

()

�إن قواعد تغطية االنتخابات هذه لي�ست دليال �شامال على املمار�سة النموذجية يف
جمال االنتخابات ،كما �أنها ال تقول كل ما ميكن قوله حول املوا�ضيع التي ت�شملها.
بالتايل يتعني على و�سائل الإعالم �أن تهدف �إىل ا�ستلهام روح قواعد تغطية االنتخابات
هذه� ،إىل جانب عملها �ضمن ن�صها الكامل.
.1التغطية العادلة
لدى تغطية ن�شاطات �أي جمعية �أو حتالف �سيا�سي �أو �أي من مر�شحيها ال يجوز �أن
تتعمد �أية و�سيلة من و�سائل الإعالم حتريف املعلومات �أو حجبها �أو تزييفها �أو �إ�ساءة
عر�ضها �أو حذفها ،كما يجب على جميع و�سائل الإعالم توخي الدقة واملو�ضوعية يف
تغطياتها.
 �ضمان توازن املعلومات التي تن�رشها وعدم انحيازها. التعامل مع املر�شحني ب�إن�صاف ودون حتيز مع عدم �إعطاء �أف�ضلية �أو التحيز جتاه�أي منهم� ،أو التحامل على �أي منهم.
 بذل كل جهد لعر�ض ومتثيل �آراء ومواقف جميع الأطراف املعنية مع الإ�شارةحينما يرف�ض �أحد الأطراف اخلالف جعل ر�أيه متاحا لو�سائل الإعالم.
 .2الإعالنات ال�سيا�سية
يجب �أن تتوخى الإعالنات ال�سيا�سية املدفوعة الأجر اعتماد �رشوط تطبق بالإن�صاف
والت�ساوي على جميع املر�شحني وب�أ�سعار ت�ساوي �أدنى �سعر تدفعه الإعالنات التجارية
�أو �أقل منها ،كما يجب تو�ضيح �أن هذه الإعالنات هي �إعالنات �سيا�سية وحتديد اجلهات
الراعية لن�رشها.
() انظر ملحق رقم .1
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 .3ا�ستطالعات الر�أي
�إذا ما قامت �أي جهة �أو مر�شح ب�إجراء ا�ستطالعات للر�أي �أو توقعات انتخابية،
وقررت الو�سيلة الإعالمية ن�رشه ،يتعني ن�رش املعلومات املتوفرة التي ت�ساعد اجلمهور
على فهم �أهمية تلك اال�ستطالعات والتوقعات.
على و�سائل الإعالم التي تن�رش نتائج ا�ستطالع للر�أي �أن حتدد الهيئة التي �أجرت
اال�ستطالع ،واجلهة �أو احلزب الذي طلب �إجراء ا�ستطالع للر�أي ودفع تكلفته،
والطريقة التي اتبعت لإجراء اال�ستطالع ،وحجم العينة من املواطنني امل�شمولني
باال�ستطالع ،وهام�ش اخلط�أ ،وتواريخ �إجراء اال�ستطالع ميدانيا� .إ�ضافة �إىل ذلك
يتعني على جهات البث الإعالمي الإقرار ب�أن ا�ستطالع الر�أي يعك�س حالة الر�أي العام
فقط يف وقت �إجراء ذلك اال�ستطالع.
وهناك دول ال جتيز ن�رش ا�ستطالعات للر�أي تتعلق باالنتخابات خالل فرتة االثنتني
وال�سبعني (� )72ساعة قبل فتح مراكز االقرتاع يف اليوم املخ�ص�ص لإدالء الناخبني
ب�أ�صواتهم يف تلك االنتخابات وحتى �إغالق �آخر مركز من مراكز الت�صويت اخلا�ص
بها.
 .4فرتة ال�صمت الإعالمي
لن تكون هناك تغطيه انتخابية لأي من الكيانات �أو التحالفات ال�سيا�سية �أو مر�شحيها
املتناف�سني يف تلك االنتخابات خالل فرتة تبد�أ مبدة � 48ساعة قبل فتح مراكز االقرتاع
يف اليوم املخ�ص�ص لإدالء املواطنني ب�أ�صواتهم وتنتهي ب�إغالق �آخر مركز من مراكز
الت�صويت فيها� ،إال �أن هذه املادة ال متنع و�سائل الإعالم من ن�رش معلومات تثقيفية �أو
�سيا�سية عامة �أثناء هذه الفرتة �رشط �أال تت�ضمن �أي نوع من الرتويج االنتخابي لأي من
املر�شحني يف االنتخابات.
 .5التغطية املن�صفة
على جميع و�سائل الإعالم �أن توفر للمر�شحني فر�ص ًا من�صفة وعرو�ض ًا من�صفة
وتغطيات من�صفة فيما يتعلق بالأحداث والن�شاطات االنتخابية التي ي�شاركون فيها والتي
ت�ستحق التغطية الإخبارية.
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 .6عدم التحري�ض على العنف واال�ضطرابات العامة
ال يجوز لو�سائل الإعالم ن�رش �أي مواد يت�ضمن حمتواها �أو نربتها خطر ًا جلي ًا
ال باحلمالت �أو العملية االنتخابية ،وكذلك:
ومبا�رش ًا خم ً
 حتمل خطرا جلي ًا ومبا�رش ًا يف التحري�ض على ارتكاب �أعمال عنف و�شيكة �أو على�إثارة كراهية �أو النعرات العرقية �أو الدينية �أو اال�ضطرابات املدنية �أو �أعمال ال�شغب.
 حتمل خطر ًا جلي ًا ومبا�رش ًا ي�سبب �إحلاق ال�رضر العام واملق�صود به املوت �أوالإ�صابة �أو تدمري املمتلكات �أو غري ذلك من �أعمال العنف.
 .7حق الرد
يتعني على و�سائل الإعالم منح حق الرد يف �أقرب فر�صة ممكنة وخالل فرتة
احلمالت االنتخابية وفق املبادئ التالية:
 �إتاحة حق الرد على حقائق غري �صحيحة ،ولي�س للرد على تعليقات �أو �آراء اليتفق معها اجلمهور.
 مبادرة و�سائل الإعالم �إىل ت�صحيح �أو نفي املعلومات املغلوطة. يجب �أن يعطي الرد �أهمية متنا�سبة مع �أهمية اخلرب الأ�سا�سي ولي�س بال�رضورةمطابقة لها.
 -امتناع و�سائل الإعالم عن بث �أي رد غري قانوين �أو مت�سم باالهانة.
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ملحق 1
احلاجة �إىل مدونة �أخالقية مهنية
للتغطية الإعالمية لالنتخابات العامة
�إعداد� :صالح عي�سى

()

ال عن تقارير الر�صد التي �أ�صدرتها املنظمات املعنية،
تك�شف املالحظة العامة ،ف�ض ً
مبا يف ذلك مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،عن �أن �أجهزة الإعالم امل�رصية،
امل�سموعة واملرئية واملقروءة ،قد د�أبت على تغطية االنتخابات العامة ،ب�شكل يفتقد عادة
لكثري من التقاليد املهنية ،وينحاز ب�شكل يكون �أحيا ًنا مع �أو �ضد مر�شحني بعينهم ،طب ًقا
ملوقف الأداة القائمة باالت�صال – �سواء كانت �صحيفة �أو حمطة �إذاعية �أو قناة تليفزيونية،
و�سواء كانت قومية �أو حزبية �أو خا�صة – من احلزب الذي ينتمي �إليه املر�شح� ،أو منه
هو نف�سه.
ال متعددة من املمار�سة ..من بينها �أن
وي�شمل هذا اخلروج عن التقاليد املهنية �أ�شكا ً
معظم ال�صحف القومية ،د�أبت على جتاهل الن�ص الوارد يف املادة ( )55من القانون
رقم  96ل�سنة  1996ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة ،الذي ين�ص على �أنها �صحف م�ستقلة عن
() رئي�س حترير جريدة القاهرة .
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ال�سلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب ،و�أنها منرب للحوار بني كل الآراء واالجتاهات
ال�سيا�سية ،والقوى الفاعلة يف املجتمع ،وحر�ص امل�سئولون عن حتريرها على ر�سم
�سيا�ساتها التحريرية ،على �أ�سا�س �أنها �صحف تنطق بل�سان حزب الأغلبية ،مما يدفعها
�شن حمالت ت�شهري �ضد من
لي�س فقط لالنحياز �إىل مر�شحيه ،بل ويدفعها �أحيا ًنا �إىل ّ
يناف�سون ه�ؤالء املر�شحني.
ومن املمار�سات غري املهنية يف هذا ال�صدد� ،أن قنوات التليفزيون وحمطات
الإذاعة ،اململوكة الحتاد الإذاعة والتليفزيون ،متار�س نف�س االنحياز ملر�شحي احلزب
احلاكم ،ب�شكل مبا�رش �أحيا ًنا وب�شكل غري مبا�رش يف �أحيان �أخرى.
وخالل ال�سنوات الأخرية ،حدثت تطورات �إيجابية يف منظومة الإعالم امل�رصي،
�شملت �إن�شاء عدد من القنوات التليفزيونية الف�ضائية اخلا�صة ،و�إ�صدار عدد من ال�صحف
اخلا�صة ،وات�ساع هام�ش احلرية واال�ستقاللية يف التغطيات الإعالمية لكثري من
الظواهر ،وانعك�س هذا ب�شكل �إيجابي ن�سبى على التغطية الإعالمية لالنتخابات الرئا�سية
ال عن �صدور قانون خا�ص لتنظيم االنتخابات
والعامة التي جرت يف عام  ،2005ف�ض ً
الرئا�سية هو القانون رقم  174ل�سنة  2005ت�ضمن بع�ض ال�ضوابط ذات الطبيعة
املهنية ،تتعلق مبا ميكن �أن تبثه �أو تن�رشه و�سائل الإعالم عن هذه االنتخابات.
لكن ذلك كله ،ال ينفي �أن ال�صحفيني امل�رصيني ،الذين يعملون يف ال�صحف املكتوبة
�أو املرئية �أو امل�سموعة ،ال يزالون يفتقدون للتقاليد املهنية فيما يتعلق بتغطية االنتخابات
العامة ،لأ�سباب يعود بع�ضها �إىل الإطار الت�رشيعي الذي يحكم العملية االنتخابية� ،أو
الإطار الت�رشيعي الذي يحكم ال�صحافة نف�سها ،كما يعود �إىل املمار�سات العرفية يف
ال على عدم تراكم اخلربات لدى
هذا ال�ش�أن ،التي �أ�صبحت لها قوة القانون ،وف�ض ً
الذين ميار�سون املهنة ،حول التقاليد املهنية التي حتكم تغطية احلمالت االنتخابية ،ف�إن
و�سائط �إعالمية م�ؤثرة ،مثل التليفزيون والإذاعة و�شبكة الإنرتنت تكاد تفتقد ملدونات
�أخالقية مهنية من الأ�سا�س.
ومع �أن ال�صحافة امل�رصية ،عرفت �أول الئحة ملزمة لآداب املهنة عام ،1946
بعد �سنوات قليلة من �صدور قانون �إن�شاء نقابة ال�صحفيني ،وعرفت منذ ذلك احلني
خم�س لوائح� ،أو مواثيق �رشف مهنية� ،صدر �آخرها يف عام  ،1996وهو املعمول به
الآن� ،إال �أن هذه املواثيق تت�سم بالعمومية ومل تتطور بالقدر الذي ي�ضيف �إليها مواثيق
�رشف نوعية تتعلق ب�أدبيات الن�رش عن املجاالت املتخ�ص�صة املختلفة :من �أدبيات ن�رش
اخلرب� ،إىل �أدبيات الن�رش عن اجلرمية ،ومن �أدبيات التعامل مع امل�صادر� ،إىل �أدبيات
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ن�رش الإعالن ،ومن �أدبيات ن�رش املحاكمات� ،إىل �أدبيات تغطية احلمالت االنتخابية.
و�إذا كان ال مفر من الت�سليم ب�أن التزام ال�صحفيني ب�أدبيات املهنة ب�شكل كامل يتطلب
�إزالة كل العقبات القانونية والعرفية التي تقف �أمام حرية ال�صحافة ،كما يتطلب -كذلك-
�إزالة الأو�ضاع العرفية والقانونية ،التي ت�سمح بالتدخل يف نزاهة العملية االنتخابية،
مربرا لكي يتحلل ال�صحفيون من االلتزام بتقاليد
�إال �أن وجود هذه الأو�ضاع ،لي�س
ً
ً
�رشطا لهذا االلتزام.
مهنتهم و�أدبياتها ،و�إزالتها لي�ست
ويف هذا ال�سياق ،ت�أتى هذه املحاولة ل�صياغة م�رشوع ملدونة �أخالقية مهنية نوعية
عن �أدبيات التغطية الإعالمية لالنتخابات العامة.
وهى ت�ستند �إىل ما ورد يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل للحقوق
املدنية وال�سيا�سية ،من ن�صو�ص ذات �صلة باملو�ضوع ،و�إىل تطبيق القواعد املهنية العامة
التي ت�ضمنها ميثاق ال�رشف ال�صحفي على احلالة االنتخابية ،و�إىل ما ورد بالقوانني
املنظمة لالنتخابات ولل�صحافة ،و�إىل التقاليد املهنية املعمول بها يف البالد الدميقراطية،
و�إىل نتائج ر�صد الأخطاء التي وقعت فيها ال�صحف امل�رصية ،يف تغطيتها لالنتخابات
العامة.
ومن البديهي �أن مناق�شة حول هذه امل�سودة بني املعنيني بالأمر ،من الأكادمييني
وامل�سئولني عن تخطيط الربامج ،و�أق�سام الأخبار وال�صحف يف القنوات الف�ضائية،
ال على نقابة ال�صحفيني� ،سي�ؤدى �إىل �إغنائها مبزيد من التفا�صيل ،على
والإذاعية ف�ض ً
منوذجا ملواثيق ال�رشف ال�صحفية النوعية ت�ساهم يف تر�سيخ التقاليد
نحو يجعل منها
ً
املهنية ،ويف �أداء ال�صحافة لر�سالتها يف دعم القيم الدميقراطية.
و�سوف يتطلب الأمر ،بعد ذلك ،ال�سعي من �أجل التو�صل �إىل �شكل من �أ�شكال
االلتزام الطوعي بهذه املدونة� ،سواء باعتماد نقابة ال�صحفيني ونقابة الإذاعيني لها،
�أو باعتماد بع�ض� -أو كل -حمطات التليفزيون والإذاعة ،وال�صحف ملا ورد فيها،
ك�أ�سا�س للتقاليد املهنية التي تتبعها يف تغطية االنتخابات العامة.
وقد يتطلب الأمر تنظيم دورات تدريبية لل�صحفيني العاملني يف هذا املجال ،ال�ستثارة
حما�سهم لاللتزام مبا ورد فيها.
ومع �أن االلتزام الطوعي بهذه املعايري – يف حال اعتمادها – ي�سد حاجة عاجلة،
ال �أن ذلك ال ينفي �أهمية تعديل بع�ض القوانني اخلا�صة بال�صحافة ومبا�رشة احلقوق
ال�سيا�سية ،واالنتخابات ،بحيث تت�ضمن ن�صو�ص ًا قانونية ملزمة ،ت�ضمن احرتام

123

املعايري التالية:
� ً
أوال :حيادية الإعالم اململوك للدولة واملمول من املال العام
� .1أن يت�سم الإعالم املقروء واملرئي وامل�سموع ،اململوك للدولة بالتوازن وعدم
االنحياز عند تغطية احلمالت االنتخابية ،و�أال يفرق بني الأحزاب �أو املر�شحني
يف توزيع ح�ص�ص البث و�أال ينحاز حلزب �أو مر�شح يف نقل الأخبار ،و�أن تلتزم
ال�صحافة اململوكة للدولة بتغطية جميع مظاهر احلياة الوطنية ،و�أن ت�ضمن توفري �آراء
ومعلومات خمتلفة حول جميع الأحزاب ال�سيا�سية واملر�شحني والق�ضايا املطروحة يف
احلملة االنتخابية ،وكذلك حول خمتلف �إجراءات عملية االقرتاع.
 .2الف�صل ب�شكل وا�ضح بني الأخبار املتعلقة بن�شاطات �أو مهام رئي�س الدولة �أو
�أع�ضاء احلكومة وبني تغطيتهم الإخبارية كمر�شحني.
� .3أن حتظر القوانني املنظمة للدعاية االنتخابية على احلكومة اتخاذ �أية قرارات �أو
�سيا�سات �أو افتتاح م�رشوعات عامة ،من �ش�أنها الرتويج االنتخابي لأع�ضاء احلكومة
�أو لرئي�س الدولة �أو للحزب احلاكم طوال فرتة احلملة االنتخابية ،و�أن متتنع و�سائل
الإعالم اململوكة للدولة عن ن�رش مثل هذه القرارات وقت احلملة االنتخابية.
� .4أن يتم توزيع ح�ص�ص البث املبا�رش املجانية ب�شكل عادل وغري منحاز وقائم
على معايري ال�شفافية واملو�ضوعية ،وبالتن�سيق والت�شاور مع ممثلي الأحزاب والكتل
االنتخابية املتناف�سة ،وتوفري مدة كافية من الوقت للأحزاب واملر�شحني لعر�ض
براجمهم ومتكني الناخبني من معرفة الق�ضايا املطروحة ،ومواقف الأحزاب منها
وقدرات املر�شحني على حلها.
.5حظر الرقابة امل�سبقة على بث �أو ن�رش املواد االنتخابية املتعلقة بالأحزاب �أو
املر�شحني �أو م�ؤمتراتهم االنتخابية.
() ن�رشت هذه املعايري يف كتاب �أعده مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان حتت عنوان “حرية الإعالم
ونزاهة االنتخابات” –  ،2007ومن �ضمن هذه املعايري:
 معايري الإعالم واالنتخابات الواردة يف التقرير ال�سنوي لعام  1999للمقرر اخلا�ص بحرية الر�أي والتعبريبالأمم املتحدة.
 تو�صيات اللجنة الوزارية ملجل�س �أوروبا حول القواعد التي حتكم التغطية الإعالمية لالنتخابات وال�صادرة يف�سبتمرب عام .1999
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ً
ثانيا :تنظيم الإعالنات مدفوعة الأجر
� .1أن تكون �إمكانية �رشاء م�ساحات �إعالنية متاحة جلميع الأطراف املتناف�سة،
وب�رشوط و�أجور مت�ساوية تعلن عنها كل و�سيلة �إعالمية قبل بدء احلملة االنتخابية.
� .2أن يكون اجلمهور على علم ب�أن ما ين�رش �أو يبث هو �إعالن مدفوع الأجر.
 .3احرتام ًا حلد الإنفاق االنتخابي املن�صو�ص عليه يف القوانني املنظمة لالنتخابات،
يجب �أن يكون ن�رش الإعالنات مدفوعة الأجر يف و�سائل الإعالم فقط مبوافقة
املر�شحني ،على �أن حتت�سب �ضمن �إنفاقهم االنتخابي ،و�أال تقبل ن�رش �أية �إعالنات ممولة
من جهات داعمة للمر�شحني.
ً
ثالثا :حق الرد
نظر ًا لق�رص فرتة احلملة االنتخابية ،ف�إنه يجب �ضمان ممار�سة حق الرد لأي
مر�شح �أو حزب �سيا�سي ي�ستحق حق ًا يف الرد� ،أثناء فرتة احلملة االنتخابية ب�شكل �رسيع
وعاجل.
ً
رابعا :دور اللجان امل�شرفة على االنتخابات
�أن تعتمد اللجان العامة امل�رشفة على االنتخابات الرئا�سية والربملانية �آلية ملراقبة
احرتام و�سائل الإعالم ملعايري تغطية الإعالم لالنتخابات الرئا�سية والربملانية ،و�أن
تتدخل هذه اللجان لت�صحيح �أي خلل �أو جتاوز ،مع �إمكانية كفالة حق الطعن على
قرارات هذه اللجان �أمام الق�ضاء.

مدونة �أخالقية مهنية للتغطية الإعالمية لالنتخابات العامة
� ً
أوال :مبادئ عامة
 .1ي�ؤمن الإعالميون ب�أن التغطية الإعالمية للحمالت االنتخابية ت�ستهدف ت�أكيد
كل احلقوق الواردة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،والعهد الدويل للحقوق املدنية
وال�سيا�سية ،وبالذات الن�صو�ص ذات ال�صلة املبا�رشة باالنتخابات العامة ،ومن بينها
الفقرة الأوىل من املادة احلادية والع�رشين من امليثاق ،التي تكفل لكل فرد احلق يف
اال�شرتاك يف �إدارة ال�شئون العامة لبلده� ،إما مبا�رشة� ،أو بوا�سطة ممثلني يختارون
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حرا ،والفقرة الثالثة من املادة نف�سها التي تن�ص على �أن �إرادة ال�شعب هي
اختيارا ً
ً
م�صدر �سلطة احلكومة ،وعلى �أن ال�شعب يعرب عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة
دورية ،جترى على �أ�سا�س االقرتاع ال�رسي ،وعلى قدم امل�ساواة بني اجلميع� ،أو
ح�سب �أي �إجراء مماثل ي�ضمن حرية الت�صويت ..ومن بينها كذلك الفقرة الأوىل من
املادة  25من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية التي تقر لكل مواطن باحلق يف
ت�سيري احلياة العامة �إما مبا�رشة �أو عن طريق ممثلني خمتارين بحرية ،والفقرة الثانية
من املادة نف�سها ،التي ت�ضمن لكل مواطن� ،أن َين َت ِخ ْب و�أن ُين َت َخ ْب يف انتخابات دورية
�أ�صلية وعامة ،وعلى �أ�سا�س من امل�ساواة ،على �أن تتم االنتخابات بطريق االقرتاع
ال�رسي ،و�أن ت�ضمن التعبري عن �إرادة الناخبني.
 .2ي�ؤمن الإعالميون ب�أن دورهم يف التغطية الإعالمية للحمالت االنتخابية،
لي�س جمرد التزام منهم بالن�ص الوارد يف املادة  19من الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان ،ب�ش�أن حق كل �إن�سان ا�ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها و�إذاعتها ب�أية و�سيلة،
ولكنه ي�ستهدف -كذلك� -إثارة اهتمام الر�أي العام باالنتخابات العامة ،باعتبارها حق ًا
وواجباً ،وحفز اهتمام املواطنني على امل�شاركة فيها بالت�صويت والرت�شيح ،وي�ؤمنون
ال على هذا ب�أنهم �أداة الر�أي العام للرقابة على نزاهة و�شفافية العملية االنتخابية.
ف�ض ً
 .3يتم�سك الإعالميون يف تغطيتهم لالنتخابات العامة بكل احلقوق التي تكفلها
لهم القوانني العامة ،وقانون ال�صحافة ،وقانون مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية ،وقانون
االنتخابات الرئا�سية ،وميثاق ال�رشف ال�صحفي ،ويلتزمون بكل الواجبات التي
تفر�ضها عليهم هذه القوانني واملواثيق طب ًقا للتف�صيل الوارد يف هذا الإعالن.
 .4ينبغي على الو�سيلة الإعالمية� ،أن متيز ب�شكل وا�ضح بني الإعالن والتحرير وبني
اخلرب والر�أي ،فيما يتعلق بالتغطية للحمالت االنتخابية ،وال يجوز لها �أن تن�رش مواد
�إعالنية انتخابية حتت غطاء حتريري ،حتى لو مل يكن لها �صلة مبا�رشة باالنتخابات،
وال يجوز ملالك ال�صحف وو�سائل الإعالم� ،أن يتقا�ضوا ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش،
�أي دعم مايل من الأحزاب وال�شخ�صيات التي تخو�ض املعارك االنتخابية� ،أثناء املدة
التي تف�صل بني فتح باب الرت�شيح و�إعالن النتائج النهائية لالنتخابات ،وي�شمل ذلك ن�رش
�إعالنات جتارية مل�رشوعات �أو �رشكات اقت�صادية ،ي�سهم فيها مر�شحون لالنتخابات.
 .5تلتزم ال�صحف ،على اختالف �أنواعها ،عند ن�رش نتائج ا�ستطالعات للر�أي
العام حول موقف الناخبني من املر�شحني� ،أن تربز ب�شكل وا�ضح ،يف عناوينها ويف
منت تقاريرها ،عدد �أفراد العينة التي �شاركت يف اال�ستطالع واجلهة التي �أجرته،
وتاريخ �إجرائه ،و�أال تن�رش �أو تبث هذه النتائج ،ب�صورة توحي ب�أنه �أجرى على جممل
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الناخبني املدعوين للإدالء ب�أ�صواتهم ،ويجب �أن تكون اجلهة املعدة لذلك اال�ستطالع
�أو اال�ستبيان �شخ�صية اعتبارية متخ�ص�صة وم�ستقلة وغري حزبية.
 .6تلتزم ال�صحف القومية واجلهات الإعالمية اخلا�صة وامل�ستقلة ،فيما تن�رشه
عن املعركة االنتخابية باحلياد التام بني كل الأحزاب واملر�شحني الذين يتناف�سون
يف هذه االنتخابات ،وت�ساوى بينهم يف فر�ص الإعالم عن �أ�شخا�صهم وبراجمهم،
وال متيز بينهم فيما تن�رشه من �صور �أو عناوين �أو و�سائل للإبراز� ،أو يف �أ�سعار ما
تن�رشه من �إعالنات وال يجوز لها� ،أن جترى -خارج هذا النطاق حوارات مع �أحد
من املر�شحني ،على م�شارف �أو �أثناء احلملة االنتخابية حتى لو كانت االنتخابات هي
مو�ضوع تلك احلوارات.
 .7ت�ستثنى ال�صحف احلزبية من االلتزام بن�ص املادة ال�سابقة ،ويف احلالة التي
تقرر فيها جهة �إعالمية م�ستقلة االنحياز �إىل مر�شح من املر�شحني� ،أو �إىل حزب من
الأحزاب ،عليها �أن ت�شري �إىل ذلك بو�ضوح كلما تطلب الأمر ،ولي�س من حق ال�صحف
القومية ،وقنوات التليفزيون وحمطات الإذاعة اململوكة الحتاد الإذاعة والتليفزيون
�أن تتمتع بهذا اال�ستثناء ،وعليها �أن تلتزم بالن�ص الوارد يف املادة  55من قانون تنظيم
ال�صحافة ،فتحافظ على ا�ستقاللها جتاه ال�سلطة التنفيذية وكل الأحزاب ال�سيا�سية ،و�أن
تلتزم باحلياد بني كل املتناف�سني.
 .8يف احلالة التي تقرر فيها اجلهة الإعالمية امل�ستقلة ،االنحياز �إىل مر�شح من
املر�شحني �أو �إىل حزب من الأحزاب املتناف�سة ،عليها �أن ت�شري �إىل ذلك بو�ضوح كلما
تطلب الأمر ،ويف حالة ن�رشها لإعالنات جمانية �أو برامج �أو مواد حتريرية تدعم بها
هذا الرت�شيح ،عليها �أن ت�شري �إىل نف�سها باعتبارها اجلهة الداعمة.
 .9انحياز اجلهة الإعالمية لأي من املر�شحني� ،أو الأحزاب املتناف�سة يف
االنتخابات ،ال يعطيها احلق يف القيام بحمالت ت�شويه �أو افرتاء �شخ�صي �أو �سيا�سي
�ضد مناف�سيه ،ويف كل الأحوال تلتزم كل اجلهات الإعالمية ،ب�صيانة احلقوق املقررة
يف مواثيق ال�رشف املهنية ،ويف القانون العام يف التعامل مع املختلف معهم ،من حيث
احلماية �ضد الت�شهري ،و�صيانة احلق يف اخل�صو�صية ،وح�رص اخلالف يف �إطار �سيا�سي
مو�ضوعي.
 .10تتوقف كل اجلهات الإعالمية ،عن ن�رش �أو بث كل مواد الدعاية االنتخابية
للمر�شحني قبل � 48ساعة من املوعد املقرر لإجراء االنتخابات ،كما تتوقف عن �إجراء
�أو ن�رش نتائج ا�ستطالعات الر�أي حول موقف الناخبني من املر�شحني وال ي�شمل ذلك كل
املواد املتعلقة باالنتخابات ،التي تخرج عن نطاق الدعاية للمر�شحني.
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ثانيًا :احلقوق
 .1من حق ال�صحفي الذي يكلف بتغطية االنتخابات العامة� ،أن يح�صل على ن�سخ
من كل القوانني والقرارات والتعليمات والبيانات والتقارير ال�صادرة عن العملية
االنتخابية وتطوراتها من اجلهة امل�رشفة التي تنظم العملية االنتخابية فور �صدورها،
منذ فتح باب الرت�شيح وحتى �إعالن النتيجة ،وعلى اجلهة الإدارية املخت�صة� ،أو اجلهة
الإعالمية التي يعمل بها ،ح�سب الأحوال� ،أن تزوده مبا يي�رس له �أداء مهمته بالكفاءة
املهنية املطلوبة ويف التوقيت املالئم لذلك ،دون متييز بني �صحيفة �أو �أخرى.
 .2يجب على جهة العمل� ،أن تزود ال�صحفي بالأوراق الثبوتية التي يتطلبها
�أدا�ؤه ملهمته ،و�أن ت�ست�صدر الرتخي�صات املطلوبة من اجلهات املعنية له وملعاونيه من
امل�صورين وغريهم ،و�أن تزوده بزى ي�سهل متييزه من بعيد ،حتى ال يتعر�ض لأية
معوقات �أو �أذى� ،أثناء �أدائه لواجبه املهني ،وعلى جهة العمل �أن تن�سق مع اجلهات
الإدارية املخت�صة مبا يكفل �أمن ال�صحفي ..وعلى اجلهات الإعالمية �أن تت�ضامن فيما
بينها ال�ست�صدار قرارات �إدارية من اجلهة املخت�صة التي تنظم عمل ال�صحفيني ،مبا
ي�ضمن عدم تعر�ضهم لأي تدخل تع�سفي يحول دون �أدائهم ملهمتهم.
 .3من حق ال�صحفي �أن يح�رض امل�ؤمترات االنتخابية التي يعقدها املر�شحون و�أن
يدخل املقار االنتخابية لكل املر�شحني ،و�أن يدخل ال�ساحة اخلارجية للجان االنتخابية
العامة والفرعية ،و�أن يدخل �إىل داخل اللجنة �أثناء الت�صويت ،وله احلق يف ح�ضور
فرز الأ�صوات مع مندوبي املر�شحني ،على �أال يتواجد داخل اللجنة االنتخابية الفرعية
�أثناء الت�صويت �أكرث من ثالثة �صحفيني يف وقت واحد ،بالإ�ضافة للعدد الكايف من
الفنيني ،وذلك بح�سب اعتبارات امل�ساحة والتزاحم داخل تلك اللجان.
 .4على جهة العمل �أن تزود ال�صحفي بو�سائل االت�صال واالنتقال التي متكنه من
متابعة االنتخابات ،ومن �إر�سال تقاريره �إىل الو�سيلة الإعالمية التي يعمل بها يف وقت
مالئم.
 .5يتم�سك ال�صحفيون والإعالميون بحقهم الوارد يف املادة  12من قانون تنظيم
�صحفيا �أو تعدى عليه ب�سبب عمله
ال�صحافة رقم  96ل�سنة  ،1996بعقاب كل من �أهان
ً
بالعقوبات املقررة لإهانة املوظف العمومي �أو التعدي عليه ،طب ًقا للمواد � 133أو 136
و 1/173من قانون العقوبات ح�سب الأحوال .وعلى اجلهة الإعالمية� ،أن تتوىل
الإبالغ عن كل �إهانة �أو تع ٍد من هذا النوع فور وقوعها.
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ً
ثالثا :الواجبات
 .1ال يجوز لل�صحفي الذي ير�شح نف�سه يف االنتخابات �أن ميار�س مهنته منذ بدء فتح
باب الرت�شيح ،وحتى �إعالن نتائج املعركة االنتخابية ،وال يجوز ملن يعمل بال�صحافة
املرئية �أو امل�سموعة� ،أن ميار�س عمله خالل تلك الفرتة ،حتى لو مل يكن ملا يكتبه �أو
يقدمه من برامج �صلة مبا�رشة بالعملية االنتخابية ،وال ي�صادر ذلك حقوقه الأخرى
إعالميا على قدم امل�ساواة مع غريه من املر�شحني من دون
كمر�شح ،وينبغي �أن يعامل �
ً
انحياز.
 .2ال يجوز لل�صحفي �أن يغطى املعركة االنتخابية يف الدائرة التي يقع بها موطنه
االنتخابي �أو املقيد ا�سمه يف جداولها االنتخابية.
 .3ال يجوز لل�صحفي الذي يغطى املعركة االنتخابية �أن يعمل يف الفريق الإعالمي
لأي حزب من الأحزاب� ،أو مر�شح من الذين يخو�ضون املعركة االنتخابية ،وي�ستثنى
من ذلك ال�صحفيون العاملون يف ال�صحف احلزبية.
 .4ال يجوز لل�صحفي �أن يعمل يف جلب الإعالنات االنتخابية ب�شكل مبا�رش �أو غري
مبا�رش.
 .5يلتزم ال�صحفي الذي يغطى االنتخابات بالأ�صول املهنية يف �صياغة وحترير
تقاريره عن العملية االنتخابية من حيث دقة وتوثيق املعلومات ،ون�سبة الأقوال
متاحا وممك ًنا ،كما يلتزم ب�أال ين�رش تقارير
والأفعال �إىل م�صادر معلومة كلما كان ذلك ً
�أو �أخبار ًا ناق�صة �أو مبتورة� ،أو يتعمد �إخفاء جوانب من احلقيقة عن القارئ.
 .6يلتزم ال�صحفي بالك�شف عن كل �أ�شكال اخلروج على القوانني املنظمة للعملية
االنتخابية ،على نحو ي�ؤثر يف نزاهتها� ،أو ي�ؤدى �إىل عدم دقة تعبريها عن �إرادة
الناخبني وي�شمل ذلك:
�أ� .سوء تنظيم العملية االنتخابية ،من حيث نق�ص اال�ستعداد اللوج�ستي الذي ي�ضمن
�إجراءها بي�رس ،ومن ذلك :عدم دقة جداول االنتخابات� ،أو ت�أخر فتح اللجان� ،أو
ف�ساد احلرب الف�سفوري� ،أو عدم وجود �صناديق زجاجية ..الخ.
ب .ا�ستخدام الر�شاوى العينية �أو املالية ل�رشاء �أ�صوات الناخبني.
ج .ا�ستخدام ال�شعارات الدينية �أو الطائفية يف الدعاية االنتخابية ب�شكل معلن �أو غري
معلن ،جلذب الناخبني �أو تنفريهم.
د .التعر�ض للحياة اخلا�صة� ،إال فيما له �صلة بالوظيفة العامة� ،أو ال�سب والقذف
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والطعن يف الأعرا�ض لأي من املر�شحني.
هـ .ا�ستخدام املباين احلكومية� ،أو �إمكانيات اجلهات الإدارية �أو املحليات يف الدعاية
لأحد املر�شحني� ،أو تقدمي ت�سهيالت لنقل �أن�صاره.
و .توزيع اخلدمات احلكومية عن طريق �أحد املر�شحني.
ز .و�ضع عقبات حتول دون و�صول الناخبني ،واملر�شحني ،ومندوبيهم ،ومراقبي
االنتخابات التابعني ملنظمات املجتمع املدين �إىل اللجان االنتخابية ،ومتنعهم من
الدخول �إليها.
جهرا.
ح .قيام بع�ض الناخبني بالإدالء ب�أ�صواتهم ً

ط .طرد مندوبي املر�شحني من جلان الت�صويت �أو جلان الفرز� ،أو و�ضع عراقيل
مفتعلة للحيلولة بينهم وبني ممار�سة مهمتهم.
ي .ا�ستخدام �أي �شكل من �أ�شكال العنف البدين �أو اللفظي �ضد �أن�صار املر�شح
املناف�س� ،أو مندوبي املر�شحني �أو مراقبي االنتخابات التابعني ملنظمات املجتمع
املدين.
ك .املبالغة يف نفقات الدعاية االنتخابية على نحو يوحى با�ستخدام املال للت�أثري على
�إرادة الناخبني� ،أو ينطوي على مظاهر خمالفة للقرارات والقوانني املنظمة للإنفاق
على الدعاية االنتخابية.
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ملحق 2

()

ميثاق ال�شرف ال�صحفي فى م�صر
املجل�س الأعلى لل�صحافة

نحن ال�صحفيني امل�رصيني �أ�رسة مهنية واحدة ،ت�ستمد كرامتها من ارتباطها ب�ضمري
ال�شعب ،وتكت�سب �رشفها من والئها للحقيقة ،ومت�سكها بالقيم الوطنية والأخالقية
للمجتمع امل�رصي.
وت�أكيدا لدور ال�صحافة امل�رصية الرائد على امتداد تاريخنا احلديث ،يف الدفاع
عن حرية الوطن وا�ستقالله و�سيادته ،والذود عن حقوقه وم�صاحله و�أهدافه العليا،
والإ�سهام يف حماية مكت�سبات ال�شعب وحرياته العامة ،ويف مقدمتها حرية ال�صحافة
والر�أي والتعبري والن�رش .و�أميان ًا منا ب�أن تعزيز هذه احلريات و�صيانتها � ،ضمانهة ال
غنى عنها لدفع امل�سار الدميقراطي ،الذي يت�أكد به �سالمة البناء الوطني.
وتتحقق من خالله جميع �أ�شكال التطور ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي يف
بالدنا .وات�ساقا مع مبادئ الد�ستور ون�صو�صه التي نقلت لل�صحافة وال�صحفيني �أداء
ر�سالتهم ،وتعبريا عن اجتاهات الر�أي العام يف �إطار املقومات الأ�سا�سية للمجتمع.
وارتباط ًا بالأهداف واحلقوق وااللتزامات ال�سامية ،لر�سالة ال�صحافة ،التي ت�ضمنتها
() املبادرة العربية لإنرتنت حرhttp://www.openarab.net/laws/2006/laws4.shtml ،
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املواثيق الدولية وعلى وجه اخل�صو�ص املادة  19من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
واعرتاف ًا بحق القارئ ،يف �صحافة مو�ضوعية ،تعك�س ب�أمانة و�صدق نب�ض الواقع،
وحركة الأحداث ،وتعدد الآراء وت�صون حق كل مواطن يف التعقيب على ما ين�رشه
ال�صحفي وعدم ا�ستغالله يف الت�شهري �أو االبتزاز �أو االفرتاء �أو الإ�ساءة ال�شخ�صية.
و�إدراكا منا لواجبات الزمالة وما حتتمه من عالقات مهنية نزيهة حتفظ لكل �صاحب
حق حقه دون �ضغط �أو �إكراه �أو متييز �أو جتريح بني �أفراد الأ�رسة الواحدة ور�ؤ�ساء
كانوا �أم مر�ؤو�سني .نعلن التزامنا بهذا امليثاق ونتعهد باحرتامه وتطبيقه ن�صا وروحا
يف كل ما يت�صل بعالقتنا بالآخرين وفيما بيننا.
� ً
أوال :مبادئ عامة:
 حرية ال�صحافة من حرية الوطن والتزام ال�صحفيني بالدفاع عن حرية ال�صحافةوا�ستقاللها عن كل م�صادر الو�صاية والرقابة والتوجيه واالحتواء واجب وطني
ومهني مقد�س.
 احلرية �أ�سا�س امل�سئولية وال�صحافة احلرة هي اجلديرة وحدها بحمل امل�سئوليةالكاملة وعبء توجيه الر�أي العام على �أ�س�س حقيقية.
 حق املواطنني يف املعرفة هو جوهر العمل ال�صحفي وغايته وهو ما ي�ستوجب�ضمان التدفق احلر للمعلومات ومتكني ال�صحفيني من احل�صول عليها من م�صادرها
و�إ�سقاط �أي قيود حتول دون ن�رشها والتعليق عليها.
ال�صحافة ر�سالة حوار وم�شاركة وعلى ال�صحفيني واجب املحافظة على �أ�صولاحلوار و�آدابه ومراعاة حق القارئ يف التعقيب والرد والت�صحيح وحق عامة املواطنني
يف حرمة حياتهم اخلا�صة وكرامتهم الإن�سانية.
 لل�صحافة م�سئولية خا�صة جتاه �صيانة الآداب العامة وحقوق الإن�سان واملر�أةوالأ�رسة والطفولة والأقليات وامللكية الفكرية للغري.
 �رشف املهنة و�آدابها و�أ�رسارها �أمانة يف عنق ال�صحفيني وعليهم التقيد بواجباتالزمالة يف معاجلة اخلالفات التي تن�ش�أ بينهم �أثناء العمل �أو ب�سببه.
 نقابة ال�صحفيني هي الإطار ال�رشعي الذي تتوحد فيه جهود ال�صحفيني دفاعا عناملهنة وحقوقها وهى املجال الطبيعي لت�سوية املنازعات بني �أع�ضائها وت�أمني حقوقهم
امل�رشوعة.
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وت�ضع النقابة �ضمن �أولوياتها العمل على مراعاة االلتزام بتقاليد املهنة و�آدابها
ومبادئها �إعمال ميثاق ال�رشف ال�صحفي وحما�سبة اخلارجني عليه طبقا للإجراءات
املحددة املن�صو�ص عليها يف قانون النقابة وقانون تنظيم ال�صحافة.
ً
ثانيا :االلتزامات واحلقوق
يلتزم ال�صحفي بالواجبات املهنية التالية:
 االلتزام مبا ين�رشه مبقت�ضيات ال�رشف والأمانة وال�صدق مبا يحفظ للمجتمع مثلهوقيمه ومبا ال ينتهك حقا من حقوق املواطن �أو مي�س �إحدى حرياته.
 االلتزام بعدم االنحياز يف كتاباته �إىل الدعوات العن�رصية �أو املتع�صبة �أو املنطويةعلى امتهان الأديان �أو الدعوة �إىل كراهيتها �أو الطعن يف �إميان الآخرين �أو تلك الداعية
�إىل التمييز �أو االحتقار لأي من طوائف املجتمع.
 االلتزام بعدم ن�رش الوقائع م�شوهة �أو مبتورة وعدم ت�صويرها �أو اختالقها علىنحو غري �أمني.
 االلتزام بالتحري بدقة يف توثيق املعلومات ون�سبة الأقوال والأفعال �إىل م�صادرمعلومة كلما كان ذلك متاحا �أو ممكنا طبقا للأ�صول املهنية ال�سليمة التي تراعى ح�سن
النية.
 االلتزام بعدم ا�ستخدام و�سائل الن�رش ال�صحفي يف اتهام املواطنني بغري �سند �أو يفا�ستغالل حياتهم اخلا�صة للت�شهري بهم �أو ت�شويه �سمعتهم �أو لتحقيق منافع �شخ�صية من
�أي نوع.
 كل خط�أ يف ن�رش املعلومات يلتزم نا�رشه بت�صحيحه فور اطالعه على احلقيقةوحق الرد والت�صحيح مكفول لكل من يتناولهم ال�صحفي على �أال يتجاوز ذلك الرد
�أو الت�صحيح حدود املو�ضوع و�أال ينطوي على جرمية يعاقب عليها القانون �أو خمالفة
للآداب العامة مع االعرتاف بحق ال�صحفي يف التعقيب.
 ال يجوز لل�صحفي العمل يف جلب الإعالنات �أو حتريرها ،وال يجوز له احل�صولعلى �أي مكاف�أة �أو ميزة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة عن مراجعة �أو حترير �أو ن�رش
الإعالنات ولي�س له �أن يوقع با�سمه مادة �إعالنية.
 ال يجوز ن�رش �أي �إعالن تتعار�ض مادته مع قيم املجتمع ومبادئه و�آدابه العامة �أومع ر�سالة ال�صحافة ويلتزم امل�سئولون عن الن�رش بالف�صل الوا�ضح بني املواد التحريرية
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والإعالنية وعدم جتاوز الن�سبة املتعارف عليها دوليا للم�ساحة الإعالنية يف ال�صحيفة
على ح�ساب املادة التحريرية .
 يحظر على ال�صحفي ا�ستغالل مهنته يف احل�صول على هبات �أو �إعانات �أو مزاياخا�صة من جهات �أجنبية �أو حملية بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة.
 ميتنع ال�صحفي عن تناول ما تتواله �سلطات التحقيق �أو املحاكمة يف الدعاوىاجلنائية �أو املدنية بطريقة ت�ستهدف الت�أثري على �صالح التحقيق �أو �سري املحاكمة ويلتزم
ال�صحفي بعدم �إبراز �أخبار اجلرمية وعدم ن�رش �أ�سماء و�صور املتهمني �أو املحكوم عليهم
يف جرائم الأحداث.
 احرتام حق امل�ؤلف واجب عند اقتبا�س �أي �أثر من �آثاره ون�رشه. ال�صحفيون م�سئولون م�سئولية فردية وجماعية ر�ؤ�ساء كانوا �أو مرءو�سني عناحلفاظ على كرامة املهنة و�أ�رسارها وم�صداقيتها ،وهم ملتزمون بعدم الت�سرت على
الذين ي�سيئون �إىل املهنة �أو الذين يخ�ضعون �أقالمهم للمنفعة ال�شخ�صية عن جميع �أ�شكال
التجريح ال�شخ�صي والإ�ساءة املادية �أو املعنوية ،مبا يف ذلك ا�ستغالل ال�سلطة �أو النفوذ
يف �إهدار احلقوق الثابتة لزمالئهم �أو خمالفة ال�ضمري املهني.
 يلتزم ال�صحفيون بواجب الت�ضامن دفاعا عن م�صاحلهم املهنية امل�رشوعة وعماتقرره لهم القوانني من حقوق ومكت�سبات ويتم�سك ال�صحفي مبا يلي من حقوق باعتبارها
التزامات واجبه االحرتام من الأطراف الأخرى جتاهه.
 ال يجوز �أن يكون الر�أي الذي ي�صدر عن ال�صحفي �أو املعلومات ال�صحيحة التيين�رشها �سببا للم�سا�س ب�أمنه كما ال يجوز �إجباره على �إف�شاء م�صادر معلوماته وذلك كله
يف حدود القانون.
 ال يجوز تهديد ال�صحفي �أو ابتزازه ب�أي طريقة يف �سبيل ن�رش ما يتعار�ض مع�ضمريه املهني �أو لتحقيق م�آرب خا�صة ب�أي جهة �أو لأي �شخ�ص.
 لل�صحفي احلق يف احل�صول على املعلومات والأخبار من م�صادرها واحلق يفتلقى الإجابة عما ي�ستف�رس عنه من معلومات و�إح�صائيات و�أخبار وحقه يف االطالع
على جميع الوثائق الر�سمية غري املحظورة.
 ال يجوز حرمان ال�صحفي من �أداء عمله �أو من الكتابة دون وجه حق �أو نقله �إىلعمل غري �صحفي �أو داخل املن�ش�أة ال�صحفية التي يعمل بها مبا ي�ؤثر على �أي من حقوقه
املادية والأدبية املكت�سبة.
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 ال يجوز منع ال�صحفي من ح�ضور االجتماعات العامة واجلل�سات املفتوحة ما ملتكن مغلقة �أو �رسية بحكم القانون واالعتداء عليه ب�سبب عمله باعتبارها عدوانا على
حرية ال�صحافة وحق املواطنني يف املعرفة.
 �ضمان �أمن ال�صحفي وتوفري احلماية الالزمة له �أثناء قيامه بعمله يف مواقعالأحداث ومناطق الكوارث واحلروب.
 حق الك�شف عن الذين يدخلون على ال�صحفي كالغ�ش يف الأنباء واملعلومات ومنينكرون ما �أداه به ليتحملوا امل�سئولية عن ذلك.
ً
ثالثا� :إجراءات تنفيذية:
 انطالقا من الإرادة احلرة التي �أملت على ال�صحفيني امل�رصيني �إ�صدار ميثاقووفاء ومت�سك ًا منهم بكل ما يرتبه من التزامات وحقوق متكافئة
لل�رشف ال�صحفي
ً
نتعهد باعتبار �أحكام هذا امليثاق مبثابة د�ستور �أخالقي للأداء ال�صحفي وال�سلوك املهني
امل�سئول.
وتنفيذا لكل ذلك نقرر:
ال بالواجبات
 كل خمالفة لأحكام هذا امليثاق تعد انتهاكا ل�رشف مهنة ال�صحافة و�إخال ًاملن�صو�ص عليها يف قانون نقابة ال�صحفيني رقم 76ل�سنة  70وقانون تنظيم ال�صحافة
رقم  96ل�سنة .96
 يتوىل جمل�س نقابة ال�صحفيني النظر يف ال�شكاوى التي ترد �إليه ب�ش�أن خمالفةال�صحفيني مليثاق ال�رشف ال�صحفي �أو الواجبات املن�صو�ص عليها يف قانون النقابة
�أو قانون تنظيم ال�صحافة ويطبق يف �ش�أنها الإجراءات والأحكام اخلا�صة بالت�أديب
املن�صو�ص عليها يف املواد من � 75إىل  88من قانون النقابة.
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ملحق 3
درا�سة حالة
اململكة املتحدة:التزامات القنوات الربيطانية �أثناء فرتة االنتخابات

()

اعتمدت كل من حمطات البث الإذاعي الأر�ضي العامة واخلا�صة مواثيق �سلوك
ال كيفية �إحراز التوازن ،واحليادية ،واملو�ضوعية ،والنزاهة يف تقدمي
مهنية حتدد تف�صي ً
التقارير التحريرية .وقد ن�صت اخلطوط الإر�شادية التحريرية التي و�ضعتها الـ بي بي
�سي على جمموعة من املبادئ التي جتعل من التغطية التحريرية تغطية م�ستنرية.
مبادئ احليادية ال�سيا�سية:
ينبغي �أن نتعامل مع الأمور املتعلقة بال�سيا�سة العامة وتلك التي يوجد عليها خالف
�سيا�سي �أو �صناعي بدقة فائقة وحيادية يف تقدمينا للخدمات الإخبارية وغريها من املواد
الإذاعية.
ال ينبغي �أن نبدي �آراءنا يف الأحداث اجلارية وال يف الأمور املتعلقة بال�سيا�سة العامة
�سوى بنقل الأحداث.
() اخلطوط الإر�شادية التحريرية للـ بي بي �سي ،ال�سيا�سات وال�سيا�سة العامة،
http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/edguide/politics/principlesofpol.shtml
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ال ينبغي �أن ن�شن حمالت وال �أن يتم ا�ستغاللنا يف �شن احلمالت.
يقدم كبري امل�ست�شارين ال�سيا�سيني الإفادة يف جميع الأمور الدارجة حتت هذا اجلزء
من اخلطوط الإر�شادية.
البث الإذاعي �أثناء عملية االنتخابات:
�إن التزامنا باحليادية والنزاهة يخ�ضع �إىل تدقيق �شديد عند تقدمينا لأي تقرير حول
احلمالت االنتخابية ،لذا ف�إن جميع الأحزاب ال�سيا�سية ت�سعى �إىل الت�أثري على القرارات
عند التحرير .وعلى جميع امل�سئولني عن �إنتاج حمتوى �إعالمي اتخاذ جميع ال�شكاوى
املرفوعة بجدية ،كما عليهم توخي احلذر فيما ينقلونه حتى ال ُي�ساء فهمه على �أنه “ال�سيا�سة
املتبعة للـ بي بي �سي” .وعلينا �إي�ضاح �أن ال�شكاوى العامة �أو االدعاءات املتعلقة باالنحياز
يجب �أن تعالج دائم ًا على م�ستوى �أكرب ،وعلينا رفعها �إىل ذلك امل�ستوى .وينبغي �أن
نتخذ قراراتنا التحريرية على �أ�سا�س من العقالنية والدقة واحليادية ،والبد و�أن نتمكن
من الدفاع عن تلك املبادئ يف قراراتنا .ويف �سبيل هذا ،علينا �أن ن�ضمن �أن:
 الأحكام الإخبارية ت�ستمر يف دفع عملية �صنع القرار التحريرية يف الربامجالإخبارية.
 الأحكام الإخبارية التي ُتتخذ يف الفرتة االنتخابية ُتتخذ يف �إطار من احلوارالدميقراطي الذي ي�ضمن االهتمام ب�سماع �آراء جميع الأحزاب ودرا�سة �سيا�ستها
واختبارها .وللأحزاب ال�صغرية الهامة �أي�ض ًا �أن حت�صل على بع�ض التغطية ال�شبكية
�أثناء فرتة احلملة االنتخابية.
 هناك دراية بالهياكل ال�سيا�سية املختلفة املتبعة يف فروع الأمم الأربع املوجودةداخل اململكة املتحدة ،و�أنها منعك�سة داخل التغطية االنتخابية اخلا�صة بكل منها .وعلى
الربامج التي ُتبث يف �أرجاء اململكة �أن ت�أخذ هذه النقطة يف االعتبار.

وتختلف الطريقة التي تتحقق بها الدقة الفائقة واحليادية ال�شديدة مع اختالف
الأحزاب ،فقد تتم يف عن�رص واحد� ،أو برنامج واحد� ،أو جمموعة من الربامج� ،أو
خالل احلملة االنتخابية ب�أ�رسها .و�أي ًا كان الو�ضع ،فعلى امل�سئولني عن �إنتاج حمتوى
�إعالمي اال�ضطالع مب�سئولية توخي الدقة واحليادية ال�شديدة يف عملهم ،وعدم االعتماد
على اخلدمات الأخرى التي تقدمها الـ بي بي �سي يف �إ�صالح �أي خلل نيابة عنهم.
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ملحق 4
�أدوار �أ�صحاب امل�صالح و م�سئولياتهم

الهيئات العامة

من املمكن تطوير �صحافة
ذات مبادئ فقط يف بيئة تكفل
احلرية؛ وتعترب احلماية
الد�ستورية والقانونية �أمورا
�ضرورية جلعل حريات ال�صحافة
قابلة للتطبيق .يف هذا ال�ش�أن
يخول لهيئات الدولة امل�سئولية
الأ�سا�سية ل�ضمان �إمكانية عمل
الإعالم بحرية وا�ستقاللية مبن�أى
عن ال�ضغوط ال�سيا�سية.

()

يجب على احلكومات عدم مترير �أي قيود قانونية غري �ضرورية �أو ممار�سة �ضغوط
مثل:
• التمييز �ضد املنافذ الإعالمية غري التابعة للدولة ل�صالح ال�صحافة اململوكة للدولة
القائمة بالفعل ،على �سبيل املثال يف �أمور الت�سجيل وال�ضرائب والطبع والإ�شرتاك
والتوزيع.
• ال�سيطرة غري العادلة على تخ�صي�ص تراخي�ص البث الإذاعي والن�شر.
• جترمي الآراء املعار�ضة �أو عدم الرتحيب بالق�ص�ص التحقيقية.
• ا�ستخدام منهج انتقائي يف تطبيق الأحكام اجلنائية �أو املدنية التي حتمي احلقوق
ال�شخ�صية.
• �سحب القوانني ذات الت�أثري على حرية عمل الإعالم (مثل قانون جترمي القذف و
احلماية اخلا�صة للم�سئولني احلكوميني)
يجب �أن تكون احلكومات على ا�ستعداد لو�ضع �إطار قانوين يعزز من الإعالم احلر
وامل�سئول من خالل �سل�سلة من القوانني و الأحكام:
• يجب �أن متنع الد�ساتري عمل الرقابة وحتمي حرية التعبري.
• يجب تبني القوانني املتعلقة باحل�صول على املعلومات وتطبيقها.
• يجب و�ضع قوانني حتمي من الإف�صاح عن امل�صادر ال�سرية لل�صحفيني.
•يجب الت�أكد من التطبيق املت�سم بال�شفافية للأمور املتعلقة بالإعالم مثل الت�سجيل
والرتخي�ص والإعالن عن امللكية وال�ضرائب.

() املبادئ ال�صادرة عن ممثل منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا حول حرية الإعالم «دليل التنظيم الذاتي
اخلا�ص بالإعالم ،فيينا.»2008،
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املر�شحون و ال�سيا�سيون

ي�ستطيع املر�شحون وال�سيا�سيون
امل�ساهمة يف تطوير بيئة ي�ستطيع
الإعالم فيها القيام بعمله بدون
عراقيل .لهذا يجب �أن يكونوا
على دراية تامة بحقوق ال�صحافة
وواجباتها وال�سيما احرتام
امتيازات الإعالم.

هيئات الإدارة االنتخابية

يجب على املر�شحني و ال�سيا�سيني �أال يقوموا بالأمور الآتية:
• تهديد العاملني يف جمال الإعالم �أو التحر�ش بهم �أو ال�ضغط عليهم.
• ر�شوة العاملني يف جمال الإعالم �أو �إف�سادهم من �أجل الت�أثري على التغطية الإعالمية
اخلا�صة بهم �أو حل�ضور �أحداث احلملة �أو للحديث ل�صالح طرف �أو �ضد �أطراف �أخرى
�أو مر�شحني �آخرين.
• رف�ض �إجراء مقابالت �أو املوافقة على �إجرائها �أو ال�سماح بالو�صول الإعالمي �إىل
الأحداث االنتخابية على �أ�سا�س انتقائي �أو متييزي.
• اللجوء �إىل قوانني ت�ؤثر على حرية عمل الإعالم (مثل قانون جترمي القذف �أو
احلماية اخلا�صة للم�سئولني احلكوميني) والتي قد تكون مازالت قائمة.
• على جميع الأحزاب ال�سيا�سية واملر�شحني احرتام حرية الإعالم.
• التحر�ش بال�صحفيني �أو �إعاقتهم �أثناء قيامهم مبهامهم املهنية.
• �إ�ساءة ا�ستغالل دورهم ك�أطراف رئي�سية للح�صول على ميزة غري عادلة يف الو�صول
�إىل الإعالم.
• ا�ستخدام لغة حتري�ضية �أو ت�شويهية �أو التهديد �أو التحفيز على العنف �ضد �أي
�شخ�ص �أو جماعة.

ت�ستطيع هيئات االنتخابات
التي�سري من عمل ال�صحفيني
وتغطيتهم لإجراءات االنتخابات
وكذا عملية �إح�صاء الأ�صوات
و�إعالن النتائج .قد يزيد
التقدمي املالئم للتقارير من
ال�شفافية وثقة اجلمهور يف
العملية برمتها.

يجب على �إدارة االنتخابات �أن:
• حترتم حرية الإعالم مبا يف ذلك ا�ستقاللها التحريري.
• تت�أكد من �أن �أن�شطتها مفتوحة للفح�ص الإعالمي �إىل �أق�صى حد ممكن.
• تت�أكد من �أال متيز �أي منفذ �إعالمي �أو حتابيه يف توزيع الإعالن املدفوع �أو املادة
الإعالمية املجانية.
• ت�ستخدم الإعالم من بني الو�سائل الأخرى لتو�صيل املعلومات الدقيقة و يف الوقت
املنا�سب جلمهور الناخبني.
• تفر�ض قيودا على عملية تقدمي التقارير والتي تعترب �ضرورية للغاية ل�ضمان نزاهة
العملية االنتخابية.

يجب على مالكي و�سائل الإعالم
الت�أكد من �أن احلرية التحريرية
مكفولة للعاملني يف مهنة
الإعالم.

يجب على املالكني �أال يقوموا بالأمور الآتية:
• الت�أثري على اخليارات التحريرية للعاملني يف الإعالم.
• ال�ضغط على العاملني يف مهنة الإعالم لفر�ض �أجندة معينة.
• التدخل يف تنظيم العاملني يف جمال الإعالم ب�أ�ساليب مثل التعيني االنتقائي �أو الطرد
التع�سفي.

مالكو و�سائل الإعالم

العاملون يف مهنة الإعالم

يجب على ال�صحفيني الدراية
بدورهم العام وم�سئوليتهم
العامة جتاه اجلماهري .يعترب
نظام التنظيم الذاتي الفعال هو
ا ُ
حلجة الأف�ضل �أمام �أي حماوالت
من ال�سلطات احلكومية لفر�ض
الئحة نظامية.

يجب على الإعالم �أن:
• يحرتم املعايري والواجبات والقيم املن�صو�ص عليها يف مدونة قواعد ال�سلوك.
• يت�أكد من �أن ال�شكاوى تخ�ضع للتحقق واحلكم فيها بال�شكل املنا�سب.
• يت�أكد من �أن حالة االنتهاك لتطبيق املدونة يتم التعامل معها ب�سرعة وفاعلية.
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ملحق 5
الواجبات واحلقوق الأ�سا�سية
()
امل�شار �إليها فى مدونات قواعد ال�سلوك اخلا�صة بال�صحفيني ودور الإعالم

واجبات
ال�صحفيني

• تقدمي التقارير بدقة وب�صدق وبدون حتيز.
• تقدمي التقارير ب�أ�سلوب متوازن و عادل� .إذا ما تقدم �أحد املر�شحني بادعاء �ضد مر�شح �آخر،
على ال�صحفي �أن ي�سعى للح�صول على تعليق الطرفني كلما �أمكن ذلك.
•تقدمي التقارير مبوجب احلقائق التي يعرف م�صدرها فقط.
• ت�صحيح �أي معلومات من�شورة ثبت عدم دقتها.
ً
• تقدمي تقارير ،كلما �أمكن ،حتتوي على �آراء املتناف�سني مبا�شرة و عن ل�سانهم ،عو�ضا عن نقلها عن
�شرح للآخرين.
• جتنب ا�ستخدام لغة حتري�ضية �أو التعبري عن م�شاعر قد تزيد من التمييز �أو العنف �أو تعزز منها
على �أي �أ�س�س كانت كالعرق واجلن�س والنزعة اجلن�سية واللغة والدين والآراء ال�سيا�سية �أو غريها
والأ�صول الوطنية �أو الإجتماعية.
• و�ضع الآراء املنا�صرة للتمييز �أو العنف يف �سياقها لتغطي �آراء من هم هدف التمييز �أو العنف.
• كتابة التقارير بعناية و بحيث تكون �شاملة حول نتائج ا�ستطالعات الر�أي.
• عدم قمع املعلومات الرئي�سية.
• عدم القبول ب�أية مغريات من �سيا�سي �أو حزب �أو مر�شح.
• االمتناع عن تقدمي الوعود لأي �سيا�سي مبحتوى معني لأي تقرير �إخباري.
• االمتناع عن انتحال �آراء الغري �أو التحريف املاكر للحقائق �أو االفرتاء �أو ال�سب �أو القذف
�أو توجيه التهم بدون �أ�سا�س �أو قبول الر�شوة يف �أي �شكل كانت �سواء من �أجل الن�شر �أو االمتناع عن
الن�شر.
• التفكري بعناية يف �أي م�صدر حمتمل لت�ضارب امل�صالح مثل العمل كمروج �أو م�ست�شار للحملة اخلا�صة
ب�أي من املتناف�سني.

() الواجبات املن�صو�ص عليها هي املحددة يف م�سودة  IDEAملدونة قواعد ال�سلوك اخلا�صة بالإعالم واالنتخابات:
http://aceproject.org/ero-en/topics/media-and-elections/IDEA%20draft%20code%20of%20
conduct%200n%20media%20and%20elections.pdf/view
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حقوق
ال�صحفيني

م�سئوليات دور
الإعالم

• الو�صول �إىل املعلومات الر�سمية.
• الو�صول �إىل �أحداث احلملة والأحداث االنتخابية.
• احلفاظ على احلرية التحريرية.
• احلفاظ على �سرية املهنة فيما يتعلق ب�سرية م�صادر املعلومات.
• التمتع بحرية احلركة.
• احلماية �ضد عمليات الهجوم والتهديد والتحر�ش و�أي �شكل �آخر من �أ�شكال العنف.
• التمييز بو�ضوح بني احلقائق والتعليقات .يجب �أن تعك�س تقارير الأخبار احلقائق كما يراها
ال�صحفيون بينما قد تعك�س التعليقات اخلط التحريري للن�شر.
• توفري تغطية من�صفة وعادلة جلميع املتناف�سني وبراجمهم ال�سيا�سية يف االنتخابات.
• توفري فر�ص الو�صول �أمام الناخبني للتعبري عن �آرائهم ووجهات نظرهم.
• تعزيز القيم الدميقراطية مثل دور القانون واحلكم الر�شيد.
• املوافقة على الإعالن ال�سيا�سي املدفوع على �أ�سا�س غري متييزي عند ال�سماح بذلك.
• �ضمان الرد الفوري لأي طرف يتقدم بدعوى منطقية ت�شري �إىل تعر�ضه للقذف �أو ال�سب يف بث
�إذاعي �أو ن�شرة ما؛ وقد يُخول للطرف املدعي ،بدال من ذلك ،احل�صول على ت�صحيح �أو �سحب �سريع
لواقعة القذف �أو ال�سب.
مت�ساو لتغطية �أخبار امل�ؤمترات ال�صحفية و اخلطابات العامة ب�ش�أن الأمور
وقت
• �ضمان حق الرد �أو
ٍ
املتعلقة باجلدل ال�سيا�سي (مبا يتناق�ض مع مهام الدولة) و التي تقوم به م�ؤ�س�سات الدولة .يجب
تطبيق هذا الإلتزام بقوة عندما يكون املتحدث � ً
أي�ضا يتوىل من�صبًا.
تتمتع و�سائل الإعالم العامة بواجبات �إ�ضافية �أخرى:
• عدم االنحياز يف �أخبارها �أو مقابالتها �أو معلوماتها �أو الربامج �أو املقاالت اخلا�صة بال�شئون
احلالية.
• عدم التعبري عن ر�أي حتريري يحابي طرف �أو مر�شحا ما �أو يعاديه.
• تت�سم باالعتدال والنزاهة يف تقدمي التقارير اخلا�صة باالنتخابات.
• عدم التمييز �ضد �أي طرف يف احل�صول على وقت البث املبا�شر.
• ن�شر �أو بث مواد الناخب التثقيفية.
•مراقبة خمرجاتها للت�أكد من ات�ساقها مع املعايري املو�ضوعة يف مدونة قواعد ال�سلوك.
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ملحق 6
نظرة عامة
على الق�ضايا الرئي�سية املرتبطة مبجال�س ال�صحافة واللجان الإعالمية

جمل�س ال�صحافة و اللجنة الإعالمية:
تتكون هذه اجلهات من �إعالميني حمرتفني تكليفهم الأ�سا�سي هو اال�ستجابة �إىل �شكاوى حول عمل الإعالم من خالل قرارات
م�شرتكة.
()1

االخت�صا�ص

قد يتمتع هذان النوعان من اجلهات بال�سلطة على كل من و�سائل الإعالم املطبوعة والإذاعية التي
وقعت على مدونة قواعد ال�سلوك.

املهام

لهذه اجلهات عدد من املهام:
• تلقي ال�شكاوى؛
•الت�أكد من وقوع هذه ال�شكاوى �ضمن نطاق مدونة قواعد ال�سلوك؛
•العمل كو�سيط بني ال�شاكي وو�سيلة الإعالم ذات ال�صلة؛
• احلكم على ال�شكاوى على �أ�سا�س قواعد ولوائح عدالة احلكم وا�ستقالليته؛
• فر�ض العقوبة على و�سيلة الإعالم يف حالة االنتهاكات؛
• �ضمان �أن عملية �صناعة القرار علنية ومفتوحة وذات �شفافية؛
• توفري الإر�شاد واملعلومات ب�ش�أن �أحكام املدونة.

املزايا

• الطابع اجلماعي :توفري �أكرب قدر ممكن من التمثيل وبالتايل �أكرب قدر من امل�صداقية.
• التفاعل� :إتباع �إجراء ت�شاوري ومن ثم الت�أكد من فح�ص جميع الآراء.

( )1ممثل حرية الإعالم يف منظمة الأمن و التعاون يف �أوروبا.
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ما من منوذج واحد ملجال�س ال�صحافة �أو اللجان الإعالمية ،غري �أنه يجب �إتباع بع�ض املبادئ العامة
و�أف�ضل املمار�سات ل�ضمان احل�صول على جهة تنظيم ذاتي ذات م�صداقية وفاعلية.

التكوين
والهيكل
والتمويل

التكوين:
يجب �أن تتكون من ممثلني جلميع �أ�صحاب امل�صالح� ،أي ال�صحفيني واملحررين ومالكي و�سائل الإعالم
و�أع�ضاء من اجلمهور .قد تت�ضمن الع�ضوية � ً
أي�ضا هيئات مهنية ،يجب عليهم جميعًا �أن يت�سموا
بامل�صداقية وعدم احلزبية والثقة .ف�ضال عن ذلك يجب و�ضع الآليات ل�ضمان احلياد ال�سيا�سي وجتنب
�أي ت�ضارب للم�صالح .قد حتتوي مثل هذه الإجراءات على قاعدة تن�ص على �أنه ال ميكن ملن هم �أع�ضاء
بهيئات ل�صناعة القرار ،اخلا�صة بالأحزاب ال�سيا�سية� ،أن تكون �ضمن �أع�ضاء جمل�س �إدارة جمل�س
ال�صحافة ،بالإ�ضافة �إىل مطلب �آخر ب�أن يوقع الأع�ضاء على �إعالن بتجنب ت�ضارب امل�صالح .قد ي�صري
امل�سئولون العموميون �أع�ضاء ولكن يجب �أن تكون م�شاركتهم حمدودة ،وم�شروطة مبوافقة من جميع
�أ�صحاب امل�صالح الآخرين .يجب ت�سمية �أع�ضاء جمل�س الإدارة من خالل �إجراء دميقراطي مثل قيام
املجتمع املهني واملنافذ الإعالمية ،التي وقعت على ميثاق ال�شرف ووافقت على ت�أ�سي�س اجلهة ،بالرت�شيح
والت�صويت.
ً
يجب �أن ت�ضع هيئات التنظيم الذاتي قواعد و�إجراءات لعملها ،ويجب عليها �أي�ضا الت�أكد من وجود
فريق للعمل الإداري املنوط بالتعامل مع العمليات.
الهيكل:
يوجد مبجال�س ال�صحافة ،يف املعتاد ،فريق عمل �أ�سا�سي يتكون من �أع�ضاء جمل�س �إدارة وهم امل�سئولون
عن �إدارة املنظمة و�إدارة �أموالها .ويتم حتت �إ�شراف هذه امل�ؤ�س�سة ت�أ�سي�س جلنة �أو �أكرث لتلقي ال�شكاوى
والتعامل معها ب�ش�أن عمل الإعالم� .أما بالن�سبة لفرتة االنتخابات فقد ت�ؤ�س�س جلنة خا�صة �ضمن جمل�س
ال�صحافة من �أجل التعامل مع �شكاوى كل من و�سائل الإعالم املطبوعة والإذاعية.
الت�أ�سي�س
يجب �أن يو�ضع نظام ي�ضمن ا�ستقاللية الهيئة .ومن حيث املبد�أ قد يحقق العديد من املانحني هذا
الهدف ،ولكن يف بع�ض البلدان يكون ال�صحفيون �أنف�سهم هم امل�ؤ�س�سني .يف البلدان االنتقالية قد يلعب
املانحون الدوليون دو ًرا رئي�سيًا كما �أنه يف بع�ض الأحيان تعترب امل�شاركة املالية من الدولة مقبولة مع
خ�ضوع الإعالم العام � ً
أي�ضا ملدونة قواعد ال�سلوك .بيد �أنه يجب �أن ت�سيطر على هذه امل�شاركة املالية
�آلية قوية للحيلولة دون تدخل الدولة يف عمل تلك الهيئات.
ومن �أجل احلفاظ على مبد�أ النزاهة يجب �أن يكون التمويل واحلكم عمليتني منف�صلتني .عالوة على
ذلك يجب على معظم الأع�ضاء بهيئة �صناعة القرار �أن تكون �أ�شخا�ص ال يتمتعون بعالقات �إعالمية،
كما يجب �أن تو�ضح قواعد تلك اجلهات �أال ترتبط القرارات ب�أي �شكل كان بتمويل �أو تربع من منفذ
�إعالمي .من املمكن �أن يقوم التمويل على م�صاريف الع�ضوية �أو طبيعة املنافذ الإعالمية مع الأخذ يف
االعتبار حجم التوزيع والعمل .يجب �إم�ساك ِ�سجل يتمتع بال�شفافية يحتوي على التربعات الإ�ضافية،
كما يجب � ً
ال�سجل.
أي�ضا ت�أمني و�صول جميع املنافذ الإعالمية امل�شرتكة بهيئة التنظيم الذاتي �إىل هذا ِ
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رفع الوعي

يجب على �أ�صحاب امل�صالح الرئي�سيني� ،أي املتناف�سني والناخبني� ،أن يكونوا على وعي بالإجراءات التي
ي�ستطيعون من خاللها التقدم ب�شكاواهم.
يف بع�ض احلاالت يكون اجلمهور وال�سيا�سيون على وعي تام بهذه الإجراءات بينما يف حاالت �أخرى قد
تدعو احلاجة �إىل تعزيز املعرفة والوعي ب�آلية ال�شكاوى وذلك من خالل:
• ن�شر املعلومات حول كيفية التقدم ب�شكوى.
• حمالت �إعالنية حتى و�إن كانت باهظة التكلفة.
• �أيام مفتوحة حيث يتقابل فيها ممثل و�سيلة الإعالم �أو هيئة التنظيم الذاتي مع �أ�صحاب امل�صالح
لعر�ض هذه الآلية.
• �إ�صدار ن�شرات دورية حول �أن�شطة جهة التنظيم الذاتي.

احلكم
والإ�ستئناف

التوقيت :يعترب عامل الوقت عامال مهم ًا عند احلكم يف ال�شكاوى .تخ�ضع ال�شكاوى للتحقيق بفعالية
ق�صوى عندما تكون الظروف املحيطة بال�شكوى حديثة �أ�ضف �إىل ذلك عندما يكون توفر الأدلة
الداعمة �أكرث احتماال .ت�صري هذه الق�ضية �أكرث �إحلاحً ا �أثناء فرتة االنتخابات حيث تنح�صر مدتها
الزمنية غالبًا يف عدة �أ�سابيع ،ولهذا يتوجب على عملية تقدمي ال�شكوى واتخاذ القرار ب�ش�أنها �أن تتم
ب�أ�سرع وقت ممكن .هكذا يجب على هيئات التنظيم الذاتي �أن تفر�ض موعدا نهائيا لتقدمي ال�شكوى
ويتم احلكم فيها خالل هذه الفرتة.
الدور :تفر�ض �إمكانية قيام جمال�س ال�صحافة ب�إجراء حتقيقات حول انتهاكات ما ب�أنف�سهم بع�ض امل�شاكل،
حيث �إن هذا التدخل قد يبدو تدخال غري �ضروري يف حرية الإعالم التحريرية �أو حماولة ملحاباة قوة
�سيا�سية ما �أو معاداتها.
عدد الأع�ضاء احلاكمني :يتوقف العدد على عدد و�سائل الإعالم امللتزمة مبدونة قواعد ال�سلوك
وال�سياق الوطني اخلا�ص الذي تعمل فيه هيئة التنظيم الذاتي .ومن حيث املبد�أ يجب �أن يكون العدد
كافيًا لي�سمح بتنوع الآراء وتعدد وجهات النظر ،ولكن يجب �أال يكون العدد كبريا �إىل احلد الذي يجعله
غري قادر على الو�صول �إىل قرار م�شرتك .يجب �أال يكون العدد «زوجيا» من �أجل جتنب التعادل يف
الت�صويت.
نبذة حول الأع�ضاء احلاكمني :تعترب الآمانة ال�شخ�صية والأخالق املهنية �أكرث �أهمية من اخللفية
القانونية .تعترب قرارات جمل�س ال�صحافة قرارات ت�صحيحية وحتافظ على املعايري ال�صحفية وتدافع
عن حق املجتمع يف احل�صول على معلومات مو�ضوعية.
احلق يف اال�ستئناف :البد من وجود �آلية ق�ضائية ي�ستطيع ال�شاكي من خاللها االعرتا�ض على قرار هيئة
التنظيم الذاتي .ويجب �أي�ض ًا �أن يكون اال�ستئناف ممكن ًا ،عندما تتوفر �أدلة جديدة على االنتهاك �أو
�إذا توفر لدى ال�شاكي الأدلة على �أن �شكواه مل يتم التعامل معها بال�شكل املنا�سب .كما قد يُ�سمح � ً
أي�ضا
باال�ستئناف على �أ�سا�س عدم التزام الهيئة ب�إجراءات التحكيم اخلا�صة بها.
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العقوبات
واحلق يف
الرد

العقوبات
من املهم �أن تن�ص مدونة قواعد ال�سلوك بو�ضوح على العقوبة املنا�سبة للحالة ،حيث توجد �أنواع خمتلفة
من العقوبات لها م�ستويات خمتلفة من ال�شدة:
 )1الإنذارات :قد ت�صدر هيئة التنظيم الذاتي �إنذارات للمنفذ الإعالمي غري امللتزم عند الت�أكد
من وجود انتهاكات وهذه الآلية تعطي ال�صحفيني �إمكانية ت�صحيح �أخطائهم قبل التعر�ض �إىل عقوبات
�أكرث �شدة.
 )2احلكم االنتقادي :من خالل هذه الآلية يلتزم املنفذ الإعالمي املقرتف لالنتهاك من خالل �إن�ضمامه
طوعً ا للنظام بن�شر قرار الهيئة .تفر�ض هذه الآلية على املحرر االعرتاف �إىل فريق العمل والزمالء
والقراء ب�أنه قد اتخذ قرارات �ضعيفة وف�شل يف االلتزام باملعايري املتفق عليها.
 )5العقوبات املالية :ال يف�ضل التنظيم الذاتي عمومًا فر�ض الغرامات� ،أو �أي نوع �آخر من العقوبات
املالية .يف واقع الأمر �إن النظام القائم على الغرامات ي�صري نظاما ذا طابع قانوين ويعول على املواجهات
�أكرث مما هو عليه وبالتايل يقلل من مزايا هيئات التنظيم الذاتي .عالوة على ذلك ف�إن �أثر الغرامات
ً
خمتلفا وعلى الأرجح ظاملًا وذلك باالعتماد على الأو�ضاع املالية للمنفذ الإعالمي املفرو�ضة
�سيكون
عليه .و�أخريًا تطبيق الغرامات �أو التعوي�ضات يجب �أن يكون له ،وف ًقا للمعتاد� ،أ�سا�س نظامي ،وهذا
�إمنا يتناق�ض والفكر الرئي�سي للتنظيم الذاتي.
 )8وقف ال�صحفيني �أو الن�شر :يثري الوقف العديد من امل�شاكل� ،أولها النظر �إليه على �أنه يعترب تدخال
غري م�شروع يف حرية ال�صحافة كما �أن املحررين يتحملون م�سئولية ما يُن�شر وبالتايل عقاب ال�صحفي
ب�شكل فردي يبدو عمال ظاملا وغري فعال.
احلق يف الرد
هل يتوجب �ضمان احلق الفوري يف الرد؟ قد تقرر هيئة التنظيم الذاتي �ضمان ذلك �أم ال� .أكدت بع�ض
الهيئات على االعتقاد ب�أنه ال يجب �أن يكون للأفراد حق فوري يف الرد على الدعاوى املوجهة �ضدهم.
ً
عو�ضا عن ذلك ف�إنهم ي�شريون �إىل وجوب �إعطاء الفر�صة العادلة للرد على الأخطاء «عند الطلب
املنطقي لها» .بينما ت�صرح بع�ض هيئات التنظيم الذاتي الأخرى ب�أنه يتوجب �إعطاء فر�صة الرد على
االنتقادات عندما يكون الفرد متميزا �أو املنظمة متفردة .هذا النهج ينطوي على خطر تقييد حرية
ال�صحافة يف الفح�ص واالنتقاد ،ولكن بالن�سبة لالنتخابات ف�إنها تعترب فرتة غاية يف احل�سا�سية؛ لذا
ين�صح بو�ضع نطاق �أو�سع للحق يف الرد خالل فرتة احلملة.
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�إقامة جلان
�إعالمية
جديدة:
خطوة
وحتديات

اخلطوات الأ�سا�سية:
 .1الت�شاور مع جميع املنافذ الإعالمية التي وقعت على مدونة قواعد ال�سلوك ،والت�أكد من اتفاق
املحررين والنا�شرين وال�صحفيني على اللجنة اجلديدة.
� .2إ�شراك كل من احلكومة واجلمهور للح�صول على دعمهما.
 .3ح�ساب التكاليف وحتديد امل�صادر املمكنة للتمويل.
 .4مناق�شة هيكل الهيئة وت�شكيله (فريق العمل ،و�أي و�سيلة �إعالم).
 .5حتديد �سلطة الهيئة (فعالة ،كيف تتخذ القرار يف ال�شكاوى).
 .6رفع الوعي ب�ش�أن مدونة قواعد ال�سلوك يف الإعالم ومن خالل تدريب ال�صحفيني.
 .7رفع الوعي ب�ش�أن �آلية ال�شكاوى.
 .8التعاون مع اجلهات امل�شابهة الأخرى وامل�شاركة يف اخلربات.
التحديات الأ�سا�سية:
خ�صو�صا خدمة و�سائل الإعالم العامة من �أجل االنتماء ملن هم يف ال�سلطة
إعالم،
ل
ا
و�سائل
• ال�ضغط على
ً
وجتنب انتقاد احلزب احلاكم.
• االعتماد والتعاي�ش املتبادلني بني النخب ال�سيا�سية وجمموعات الأعمال التجارية مع توجيه االهتمام
�إىل ال�صناعات الإعالمية.
• اخلالفات ال�سيا�سية بني الإعالميني الكبار.
• وجود ت�ضارب يف امل�صالح املت�سبب يف الإنحياز ال�سيا�سي.
• االفتقار �إىل اخلربة يف التنظيم الذاتي واحلكم.
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ملحق 7
نظرة عامة على الق�ضايا الرئي�سية املرتبطة مبحقق ال�شكاوى� /أمني املظامل

حمقق ال�شكاوى:
على خالف جمال�س ال�صحافة و اللجان الإعالمية يعمل معظم حمققي ال�شكاوى على �أ�سا�س م�ستمر ،و لي�س فقط �أثناء
االنتخابات ،وذلك �ضمن منفذ �إعالمي فردي .يقوم حمقق ال�شكاوى بالربط بني فريق عمل منفذ الأخبار وم�ستخدميه (مبا
فيهم الناخبون وال�سيا�سيون) و يتلقى تعليقاتهم و�شكاواهم ويحاول حل اخلالفات بني الطرفني .هذا اخليار ال ي�ستثني
اخليارين الأولني ،ما بني الهيئات امل�شرتكة ،حيث �إن املنفذ الإعالمي الفردي قد يقرر اللجوء �إىل و�سيط ليتعامل مع
ال�شكاوى املتعلقة بتغطيته لالنتخابات.
()1

االخت�صا�ص

ت�ستطيع كل من و�سائل الإعالم املطبوعة و الإذاعية حتديد �أحد املحققني الداخليني
لل�شكاوى.

املزايا

• التح�سني من جودة تقدمي التقارير اخلا�صة باالنتخابات من خالل مراقبة عوامل العدل والتوازن
والدقة.
• م�ساعدة و�سائل الإعالم يف �أن تكون �أكرث انفتاحً ا و قابلية للم�ساءلة �أمام الناخبني واملر�شحني،
وبالتايل زيادة ثقة اجلمهور فيها.
• زيادة وعي ال�صحفيني مبهامهم وم�سئولياتهم �أثناء العملية االنتخابية.
• حل ال�شكاوى ب�شكل غري ق�ضائي.
•امل�ساعدة يف �شرح عملية �صناعة الأخبار ومنطق التغطية للجماهري.

( )1ممثل حرية الإعالم يف منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا.
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املن�صب
واملهام

من املمكن تلخي�ص مهامه /مهامها الأ�سا�سية على النحو التايل:
• تعزيز احلوار :يي�سر حمقق ال�شكاوى و يعزز من التفاعل بني م�ستخدمي املنافذ الإعالمية والعاملني فيها.
• املراقبة الداخلية للجودة :يت�أكد حمقق ال�شكاوى من احرتام القواعد املن�صو�ص عليها يف مدونة قواعد
ال�سلوك و�أي الئحة �أخرى �إ�ضافية من �أجل التغطية االنتخابية.
• جمع النقد و الو�ساطة :يجمع حمقق ال�شكاوى االقرتاحات من م�ستخدمي و�سائل الإعالم وكذلك
التو�ضيحات من �إدارة التحرير �أو الإدارة بوجه عام و يحاول الإ�صالح بني االثنني.
يوجد عدد من النماذج البديلة املتعلقة بالأن�شطة املوكلة �إىل حمقق ال�شكاوى حيث �إنه�/إنها قد:
• يبحث يف ال�شكاوى و يرد عليها.
• يراقب �إنتاج الأخبار من حيث مدى التزامها بالأخالقيات العامة لل�صحافة ،و مدونة قواعد ال�سلوك
اخلا�صة بها.
• يقوم �شخ�صيًا ب�إعداد ون�شر الت�صحيحات والتفنيدات.
• التوا�صل مع اجلمهور من خالل عامود �أو برنامج ثابت يتناول املو�ضوعات مثار االنتقاد.
• حتليل عمل ال�صحفيني ،وتقدمي التقارير ب�ش�أنه لإدارة و�سيلة الإعالم واخلروج مبراجعات نقدية
للتغطية التحريرية.
• الإجابة عن تعليقات اجلمهور و�شكاواهم يف الوقت املنا�سب.
• �إطالع اجلماهري على املنطق واال�سرتاتيجية وراء التغطية االنتخابية التي يتبعها املنفذ الإعالمي.
• الرد على الأ�سئلة العملية والقانونية التي يثريها اجلمهور.
• العمل كمتحدث ووكيل عالقات عامة عن الإدارة.
مبا �أن قناة الإت�صال الأ�سا�سية مع اجلمهور هي عرب الربيد ف�إن على حمقق ال�شكاوى �أن يتمتع بنظام غاية
يف التنظيم لإدارة املرا�سالت مثل �أر�شفة امللفات املرتبة و �أن يكون ماهر ًا يف حتديد (�أو جتنب) م�صادر
ال�ضغط �أو الطوائف �أو املتالعبني.

االختيار
والتعيني

قد تقوم الإدارة بتعيني حمقق ال�شكاوى يف حالة الإعالم اخلا�ص� ،أو قد يقوم جمل�س احلكام بالتعيني يف
حالة الإعالم العام .من حيث املبد�أ يجب �أن يكون حمقق ال�شكاوى �صحفيا ،حيث �إن ال�صحفي املحرتف هو
الوحيد الذي ي�ستطيع تقييم الأخطاء و يقف �أمام امل�صاعب املت�أ�صلة التي يواجهها ال�صحفيون يف ن�شاطهم.
يجب �أن يتمتع حمقق ال�شكاوى مبعرفة جيدة بالتحرير و ب�سمعة من الكفاءة املهنية و النزاهة .كما يجب
�أال يكون حمقق ال�شكاوى مرتبط ًا ب�شكل وثيق ب�أي من الدوائر ال�صحفية �أو النقابات العمالية �أو حزب
�سيا�سي �أو الإدارة؛ كما يجب �أن توافق عليه تيارات الر�أي العديدة املوجودة يف الهيئة الإعالمية.

احلكم
والعقوبات

عندما يتلقى حمقق ال�شكاوى �أي �شكوى ،يقرر �أول ما يقرر ما �إذا كانت تربرها مدونة قواعد ال�سلوك و�أي
وثيقة �أخرى من وثائق ال�شرف الداخلية .ف�إذا ما ت�أكد له انتهاكها ،فهناك �أنواع خمتلفة من العقوبات:
• عقوبة �صغرى :من املمكن �أن يبعث بر�سالة ويطلب من كاتب املقالة الرد.
• عقوبة عادية :من املمكن �أن يطلب � ً
أي�ضا من اجلريدة ن�شر ت�صحيح.
• عقوبة �شديدة :من املمكن �أن ين�شر مقتطفات من الر�سالة الناقدة باعتبارها خطابا من القارئ.
• عقوبة �صارمة :من املمكن �أن ي�شري �إىل اخلط�أ يف عامود حمقق ال�شكاوى ،ويجب �أن يحدث ذلك يف احلاالت
الق�صوى للغاية ،حيث �إن ال�صحفيني ينظرون �إىل هذا الأمر على �أنه ت�شهري علني و �إ�ساءة لل�سمعة.
�إذا ما �أراد حمقق ال�شكاوى �أن يت�سم بالفاعلية و يف الوقت نف�سه يحافظ على عالقات بناءة مع العاملني يف
مهنة الإعالم ،فعليه �أال يفر�ض عقوبات يف جميع احلاالت و يجب �أن يتجنب اتخاذ الإجراءات التي من
�ش�أنها �أن تزعج ال�صحفيني �أو ت�سئ �إىل �سمعتهم.
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ملحق 8
قائمة بالأمور اخلا�صة بالتخطيط لالنتخابات

()

فح�ص التفا�صيل:

يجب على و�سائل الإعالم الت�أكد مع هيئات �إدارة االنتخابات من جميع التفا�صيل
اخلا�صة باالقرتاع �أي تاريخ الت�سجيل واليوم الأول لبدء احلملة االنتخابية ،واليوم
الذي اختتمت فيه ،والأمور اخلا�صة بيوم االنتخابات.

ال�شفافية:

يجب �أن ت�شرح و�سائل الإعالم للقراء قواعد تقدمي التقارير ،وكيف �ستقوم بتغطية
احلملة ،وملاذا.

و�ضع ميزانية لتقدمي
تقارير االنتخابات:

غالبًا ما متثل حملة االنتخابات عمال مربح ًا لو�سائل الإعالم ،ولكنه � ً
أي�ضا يتكلف
الكثري حيث �ستحتاج و�سائل الإعالم �إىل خطوط �إ�ضافية من الهواتف والفاك�س،
ف�ضال عن املزيد من ال�سيارات وال�سائقني ،واال�ستمرار يف العمل ل�ساعات �إ�ضافية.

اختيار فريق العمل:

تعترب التغطية االنتخابية هي الفر�صة الذهبية للق�سم ال�سيا�سي ،ولكن يجب �أال
تكون هي الوحيدة يف جعبته ،حيث من املمكن طلب قيام جميع الأق�سام مبهام تتوافق
ومهاراتهم� .سوف يوكل �إىل امل�ؤلفني املتخ�ص�صني مهمة حتليل الق�ضايا املتعلقة
مبجاالتهم (اقت�صاد� ،أو �صحة� ،أو �شئون خارجية� ،أو عمل� ،أو تعليم) ومقارنة
الربامج ال�سيا�سية املتناف�سة ومتحي�ص اخلطابات وتقارير الأو�ضاع ،وكذلك تتبع
�أوجه عدم االت�ساق والك�شف عن �أعمال الدعاية الفكرية.

تعيني هيئة حتريرية:

�ستكون م�سئولة عن مراجعة الأ�سئلة ذات الطبيعة الدقيقة التي قد تظهر مع تطور
احلملة .يجب �أن تت�ضمن الهيئة رئي�س التحرير ،ورئي�س الق�سم ذا ال�صلة ،وبع�ض
املعلقني �أو املرا�سلني املميزين.

()  J.P. Marthozمنوذج املحرر للتغطية االنتخابية ،الفيدرالية الدولية لل�صحفيني ،تقدمي التقارير االنتخابية،
دليل �إعالمي من �أجل الدميقراطية.
http://www.ifj.org/en/articles/election-reporting-handbook
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التخطيط للرتتيبات الفنية
واخلا�صة بالعمليات:

يجب على و�سائل الإعالم �أن حتدد بو�ضوح عمل ق�سم الإعالنات (يجب التعامل
مع بع�ض ال�صفحات على �أنها للإعالنات املجانية �أثناء احلملة مع وجوب �إعطاء
توجيهات �إر�شادية وا�ضحة للقبول بالإعالن ال�سيا�سي وو�ضعه) ،وكذا عمل مدير
الإنتاج (يجب �أن يوفر املطلوب للمواعيد النهائية الأخرية ليوم االنتخابات وكذلك
لل�صفحات الإ�ضافية) �أ�ضف �إىل ذلك مدير التوزيع.

تعيني موظفني �إ�ضافيني:

قد تقرر الإدارة تعيني �صحفيني من ال�شباب للتعامل مع تدفق املعلومات يف يوم
االنتخابات ،وكذلك موظفني للهواتف والفاك�س وال�سكرتارية و�سائقني � ...إلخ

بالأ�شخا�ص
االت�صال
املعنيني باملوارد:

�سيكون لهم �أهمية كربى يف �إعطاء ن�صائح اخلرباء �أثناء حملة االنتخابات،
ومبجرد الإعالن عن النتائج .يجب �أن يكون اجلميع على �أهبة اال�ستعداد :خرباء
االنتخابات ،واخلرباء ال�سيا�سون ،وحمللو الر�أي العام؛ كما يجب �أن يرتبطوا
بو�سيلة الإعالم اخلا�صة بك .يجب ترتيب املواعيد ب�شكل م�سبق مع قادة الأحزاب
ال�سيا�سية للتعليق على النتائج ع�شية يوم االنتخابات.

مراجعة ملفات ال�صور:

يجب على و�سائل الإعالم �أن ت�ضم �أكرب قدر ممكن من �صور املر�شحني يف مكتبة
ال�صور اخلا�صة بها.

�إجراء ا�ستطالعات للر�أي:

�إذا ما قرر املنفذ الإعالمي �إجراء عمليات اقرتاع فعليه التعاقد مع �شركة ح�سنة
ال�سمعة لإدارة ا�ستطالعات الر�أي اخلا�صة به.

التخطيط للطوارئ:

يجب على و�سائل الإعالم و�ضع خطة يف حالة تعطل �شئ ما من ناحيتها (تعطل
الكمبيوتر� ،أو عدم القدرة على االت�صال بامل�ساعدين املحليني� ،أو االت�صال بك
�أنت� ،أو القب�ض على �أحد املرا�سلني �أو �إ�صابته بجروح � ...إلخ) ومن ناحية
احلكومة (الف�شل يف موازنة النتائج� ،أو االتهام بالإخالل � ...إلخ).

البداية اجليدة قبل يوم
االنتخابات:

يجب على و�سائل الإعالم �إعداد نبذة �شخ�صية عن املر�شحني الرئي�سيني وعمليات
الإغالق يف معظم املناطق االنتخابية.

تعرف جيدا على اخلدع
اخلا�صة باحلملة:

يجب على و�سائل الإعالم �أن تكون على دراية ب�أعمال الإثارة والأحداث امللفقة
خ�صي�صا جلذب عناوين الأخبار.
وامل�صممة
ً

و�ضع جدول لالنتخابات:

يجب و�ضع برنامج يحدد املواعيد النهائية و�أنواع التغطية املختلفة ،كما يجب
�إعطاء عناية خا�صة لتخطيط تغطية يوم االقرتاع و�إعالن النتائج.

ما بعد االنتخابات:

يجب على و�سائل الإعالم مراجعة الأ�سلوب الذي انتهجته فرقها يف تغطية احلملة.

املراقبة:

يجب �أن يتوفر لدى و�سائل الإعالم نظام ت�ستطيع من خالله مراقبة �إنتاج �أخبارها.
فهيكل مراقبة خمرجات االنتخابات ي�سمح للمنافذ الإعالمية بالتقييم امل�ستمر جلودة
تغطيتها ،وتبني التعديالت ال�ضرورية� ،إذا ما مت اعتبار التقارير املقدمة يف �أف�ضل
الأحوال حتتاج �إىل تعديل املخرجات للحفاظ على مبد�أ العدالة.

قم ب�أر�شفة ما حت�صل لديك
من �إنتاج:

يعترب نظام و�ضع امللفات �ضروريا للتحقق من ال�شكاوى نيابة عن هيئة التنظيم
الذاتي .ففي الكثري من احلاالت قد تطلب جهات الإ�شراف الإعالمي من املنفذ
الإعالمي �أن يزودها بت�سجيل معني �أو مقالة معينة ،ومن ثم ف�إنه من املهم �أن يتم
تخزين جميع املواد ذات ال�صلة على نحو مالئم.

املقاومة:

يجب �أن تتوفر لدى و�سائل الإعالم ا�سرتاتيجيات خا�صة ملقاومة ال�ضغوط ،بغية
العمل ب�شكل غري مهني.
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ملحق 9
املبادئ ال�صحفية الأ�سا�سية اخلا�صة بالتغطية االنتخابية

املبد�أ

امل�صادر

الدقة
والكمال

�أف�ضل املمار�سات
مناهج خمتلفة :يجب �أن يلج�أ ال�صحفيون �إىل مناهج خمتلفة جلمع املعلومات� ،أي �أنه يجب عليهم �أال يعتمدوا
فقط على املعلومات الناجتة عن �أ�صحاب امل�صالح (مثل البيانات ال�صحفية وامل�ؤمترات ال�صحفية واخلطابات ...
�إلخ ).ولكن � ً
أي�ضا على الأحداث العفوية جنبًا �إىل جنب مع التقارير والتحليل امل�ستقل .ومن املمكن اجلمع بني
هذه الأبعاد الثالثة من �أجل حتقيق �أغرا�ض �صحفية ما.
التحقق :يجب �إعادة املراجعة على جميع املعلومات املجمعة ،ومن املمكن �أن يتم ذلك من خالل م�صادر عديدة.
ال�سرية :يجب �أن يحرتم ال�صحفيون ال�سرية املهنية اخلا�صة ب�سرية م�صادر املعلومات.
بوجه عام:
يجب �أن يقدم ال�صحفيون التقارير ب�صدق وجتنب الإنحياز املق�صود �أو املُرتب.
يجب التحقق من املعلومات ذات ال�صلة ،و�أال يتم قمعها.
يجب على الإعالميني االنتباه �إىل �أن عناوين الأخبار تعك�س بو�ضوح طبيعة الق�صة املقدمة وفحواها.
تغطية املر�شحني:
يجب �أن يعر�ض ال�صحفيون �آراء املر�شحني والأحزاب ال�سيا�سية مبا�شرة ً
ووفقا ملا جاء على ل�سانهم بدال من
االقتبا�س عنهم.
يجب �أن يعر�ض ال�صحفيون �أ�سماء املر�شحني بدقة ،وكذلك توفري �أرقام دقيقة للحا�ضرين يف �أحداث
االنتخابات.
يتوىل ال�صحفيون � ً
أي�ضا مهمة و�ضع الألفاظ واحلقائق يف ال�سياق ال�صحيح ،حتى ال يتحول التقرير الإخباري �إىل
بند يحابي مر�شحا ما �أو يعاديه.
يجب �أن يحقق ال�صحفيون يف خلفية املر�شحني وم�سانديهم .كما يجب �أن يفح�ص ال�صحفيون الت�ضارب املمكن
وقوعه يف امل�صالح ،والبحث يف �سجل املر�شح �أو وعوده والتزاماته ،والتحقق من ممويل احلملة ،وحتديد م�صالح
امل�ؤ�س�سني ،وكيف ي�ستطيعون اال�ستفادة من احلكومة.
تغطية الق�ضايا:
يجب �أن ينتبه ال�صحفيون ،ال�سيما عند تقدميهم التقارير �إىل الأمور الفنية والإح�صائيات والتقديرات ،مثل
عمليات االقرتاع والنتائج الوقتية.
يجب �أن يغطي ال�صحفيون الق�ضايا باعتبارها مو�ضوعات حلوار مهم ،ولي�س ح�صر ًيا على �أنها �أمور جدلية بني
املر�شحني والأحزاب.
يجب على و�سائل الإعالم �أن توفر هذه الق�ص�ص للقراء ،و�أن تتوىل تف�سري �أو فك �شفرة اللغة ال�سيا�سية ،وكذلك
�أن تتتبع جميع الكلمات الطويلة والتي جتعل من املفاهيم ال�صعبة بالفعل غري مفهومة ،فتحذفها وت�ستخدم كلمات
�أب�سط منها.
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يجب على التغطية التحريرية � ،أثناء فرتة االنتخابات� ،أن جتد طريقة ت�ضمن بها وجود توازن بني جميع املتناف�سني
الرئي�سيني فيما يرتبط بالتغطية والو�صول �إىل و�سائل الإعالم .مبعنى �آخر يجب على معايري اجلدارة الإخبارية �أن
ت�صل �إىل توازن مع حق الناخبني يف احل�صول على معلومات كاملة و�شاملة ب�ش�أن خياراتهم ال�سيا�سية.
الأخبار:
لهذا يجب على ال�صحفيني توخي احلذر يف تقدمي املر�شحني والأحزاب و�أحداث احلملة وبراجمهم االنتخابية ،وذلك
حتى ال يح�صل �أي مر�شح على ظهور مهيمن وغري �ضروري .من املمكن تبني العديد من الإ�سرتاتيجيات ل�ضمان تنوع
الأ�صوات �أي يجب التوازن بني �آراء احلكومة �أو حزب الأغلبية ور�أي املعار�ضة ،كذلك التوازن بني تغطية الأحداث
�أو الت�صريحات العامة للحزب احلاكم حول ق�ضايا امل�صلحة العامة ،وتغطية �آراء �أحزاب املعار�ضة والعك�س .ف�ضال عن
ذلك يجب على جميع الأخبار اليومية املنا�سبة �أن ت�ضمن تقدمي �سيا�سات كل حزب من الأحزاب ال�سيا�سية على الأقل
يف مو�ضوع رئي�سي� ،أثناء م�سرية احلملة.

التوازن

برامج حتريرية �أخرى
يجب �أن يحقق كل برنامج ،يغطي انتخابات خالل فرتة منا�سبة ،التوازن املطلوب .بينما يكون من املحتمل لغالبية
التغطية �أن تدور حول الأحزاب الرئي�سية� ،إال �أنه يجب االهتمام ب�أن حتظى � ً
أي�ضا الأحزاب ال�سيا�سية الأخرى
واملر�شحني امل�ستقلني بالتغطية املنا�سبة .يعترب الدعم ال�سابق يف انتخابات مقابلة مبثابة نقطة البداية التخاذ
الأحكام ب�ش�أن امل�ستويات املنا�سبة من التغطية .غري �أنه �سوف ت�ؤخذ عوامل �أخرى يف االعتبار ،ومنها الأدلة الأكرث
حداثة حول تفاوت م�ستويات الدعم يف االنتخابات منذ ذلك الوقت ،وتغري الظروف ال�سيا�سية (مثال �أحزاب جديدة
�أو انق�سام حزبي) ،وكذلك الأدلة الأخرى على الدعم احلايل.
يجب على الربامج الفردية �أن تتجنب الإعالن ب�شكل �سيئ عن الن�سخ الفردية؛ فقد ي�أتي اليوم الذي يفر�ض فيه
�أحد الأحزاب الرئي�سية �سيطرته على �أجندة الأخبار ،كما يحدث عند البدء يف احلمالت االنتخابية على �سبيل املثال،
ولكن يف هذه احلالة يجب االهتمام ب�ضمان �أن حت�صل عمليات بدء احلمالت املقابلة للأحزاب الرئي�سية الأخرى ،يف
الأيام ذات ال�صلة ،على ظهور م�شابه ومدة مماثلة .يجب على الربامج الأ�سبوعية �أو ال�سل�سلة املقدمة خالل الربامج
اليومية ،التي تركز على حزب �أو �آخر � ،أن تتقدم وتتقهقر حتى يت�ضح للجمهور ب�أن التوازن يتم مع مرور الوقت.
تغطية �أن�شطة احلملة
متثل تغطية الأعمال امل�شرتكة و�أن�شطة احلملة حتد ًيا ،حيث �إن هذا النوع من الأحداث جدير ب�أن تلهث وراءه
الأخبار .من جانب �آخر غالبًا ما يكون حمتوى هذه الأحداث موحدا ب�شكل كبري من �أجل تعظيم التغطية الإيجابية
للمتناف�سني .بالإ�ضافة �إىل ذلك تنظم بع�ض الأحزاب �أحداثا �أكرث من غريها ،لهذا حتتاج و�سائل الإعالم �إىل �أن
حتقق توازنا من خالل ت�سجيل ردود الأفعال على ما ي�صرح به ال�سيا�سيون والتغطية املنا�سبة والعادلة للأحداث
ال�سيا�سية للأحزاب املختلفة واملر�شحني املختلفني .كما �أنه يجب على ال�صحفي املحرتف �أال يقدم �أي نقد �شخ�صي
حول ما قاله مر�شح �سيا�سي ،فعليه �أن يعر�ض ذلك الر�أي بدقة وي�سعى لأخذ ر�أي �شخ�ص �آخر من �أجل املوازنة.
لكنها م�سئولية ال�صحفي �أن يبلغ �إذا ما كان املر�شح يقول �أ�شياء خمتلفة �إىل جمموعات خمتلفة� ،أو �إذا ما كان املر�شح
يقول �شيئا يختلف عما قاله الأ�سبوع املا�ضي� ،أو �إذا ما كان مر�شحون �آخرون من احلزب نف�سه يقولون �أ�شياء خمتلفة.
يف الأغلب �سوف يتم مقاطعة اخلطاب بالتهليل والت�صفيق من م�شجعي ذلك القائد ،وهنا يجب على ال�صحفيني �أال
يظهروا �أي �إ�شارات لدعم مر�شحني معينني (مثل الت�صفيق �أو التهليل) حيث �إنهم يجب �أن ُينظر �إليهم باعتبارهم
حمايدين.
يجب �إدراج بع�ض التفا�صيل يف التقرير اخلا�ص بهذه الأحداث:
 كم بلغ عدد من ح�ضروا هذا احلدث – يقوم على تقدير ال�صحفي ولي�س ًوفقا للحزب املنظم �أو اخل�صوم �أو
ال�شرطة؟ من ح�ضر؟ �إىل �أي مدى و�صلوا؟ �أي جزء من اخلطاب حاز �إعجابهم ال�شديد؟
 ماذا كان رد فعل اجلهمور على اخلطابات كجماعة و�أفراد؟ ما الذي قالوه عن اخلطاب؟ ما الذي يقوله الأ�شخا�صيف اخلارج بال�شارع؟
 ماذا كان رد فعل الأحزاب الأخرى �أو املر�شحني الآخرين؟ هل كان هناك �أي �أمر مهم �آخر يحيط باحلدث مثل حماوالت من الفو�ضى �أو م�ضايقة املتحدثني �أو عنف من اجلمهوروما �إىل ذلك من �أمور؟
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العدالة

النزاهة

امل�سئولية التحريرية :يجب �أن ت�ضمن و�سائل الإعالم العدالة يف تغطيتها لالنتخابات .غالبًا ما ميثل هذا املطلب
حتد ًيا لل�صحفيني على �سبيل املثال قد يُتهم مرا�سل باتباعه حزبا �أو مر�شحا معينا ،وعليه لن تتوفر له فر�صة
احل�صول على تعليقات من �أحزاب �أخرى .ويف هذه احلالة تقع امل�سئولية على امل�ستوى التحريري الذي يجب له
�أن ي�ضمن ت�سجيل املواقف املختلفة املتعلقة بالق�ضية نف�سها وذلك من خالل جتميع ق�ص�ص مركبة �أو بالإ�شارة �إىل
ق�ص�ص موازية ت�صور املواقف البديلة.
�أف�ضل املمار�سات :هناك عدد من املمار�سات اجليدة التي من املمكن تبنيها للو�صول �إىل العدالة املرجوة.
�إذا ما قام مر�شح بادعاء �ضد مر�شح �آخر ،على ال�صحفي �أن يح�صل على تعليقات الطرفني قدر اال�ستطاعة.
يجب توفري الو�صول املبا�شر �إىل املتناف�سني يف االنتخابات حتى ال يتم تغطيتهم ح�صر ًيا من خالل التقارير �أو
�أ�شكال �أخرى من البث غري املبا�شر
�إذا ما ا�شرتك مر�شح يف جدال ما ،يجب على ال�صحفي جتنب االفرتا�ضات ،وحماولة احل�صول على تعليق من
ال�شخ�ص امل�شرتك.
يجب التمييز بو�ضوح بني التعليقات� ،سواء �أ�شار �إليها عار�ض الفكرة �أو خبري خارجي ،وكذلك احلقائق حيث يجب
�أن تعك�س جمموعة من الآراء.
حق الرد :يجب �أن يح�صل املر�شحون على فر�صة للرد على التعليقات اخلا�صة ب�آرائهم و�أن يُن�شر ردهم على
الفور.
من حيث املبد�أ يجب على و�سائل الإعالم احلفاظ على النزاهة جتاه املتناف�سني ،ولكن ال�صحافة احلزبية  -وهي
امل�سموح بها لو�سائل �إعالمية معينة مثل ال�صحافة – ال تعني بال�ضرورة �إنتاج �أخبار �سيئة كما تو�ضح جتربة �صحافة
الدعوة .بيد �أنه يوجد مبد�آن �إر�شاديان �أ�سا�سيان يجب احرتامهما للحفاظ على م�صداقية التغطية ومهنيتها:
.1يجب �أال تتداخل �آراء الأعمدة التحريرية مع عملية جمع الأخبار واختيارها وو�ضعها .قد يكون للمنفذ
الإعالمي ر�أي �سيا�سي مفتوح ل�صالح مر�شح ما �أو �ضده.
.2يجب ف�صل الآراء بو�ضوح مبوجب الوقائع والأخبار.

امل�سئولية

منع التدخل :يجب على ال�صحفيني �أال يت�سببوا يف �إعاقة عمليات االنتخابات �أو التقليل من �ش�أن �سرية الت�صويت
عند تقدمي التقارير �أو ن�شر املعلومات التي قد ت�ؤثر على �سري االنتخابات �أو نتيجتها.
الدور الرقابي :يجب على و�سائل الإعالم �أن تكون على دراية ب�أي ممار�سات غري عادلة تهدف �إىل الت�أثري على
الناخبني �أو م�سئويل االنتخابات من خالل الر�شاوى �أو الوعود غري املتوازنة �أو التهديد �أو الرتهيب �أو االنق�سام
الدائم للعملية االنتخابية �أو الو�صول غري املتوازن لو�سائل الإعالم ،وكذلك �أن تقوم و�سائل الإعالم بالإبالغ
عن مثل هذه املمار�سات .ويجب عليها � ً
أي�ضا تغطية �أي �أحداث لعدم ممار�سة الناخبني المتيازاتهم� ،أو �أعمال
الن�صب وامل�شاكل اللوجي�ستية.
التقرير بالنتائج :يجب �أن يكون ً
دقيقا ويتجنب �أي معلومات غري حمددة ،كما يجب �أن يحدد ال�صحفيون م�صدر
النتائج (�إدارة االنتخابات �أو االقرتاع �أو الإح�صاء ال�سريع).
احل�سا�سية :يجب �أن يتوخى الإعالميون احلذر عند تغطية الق�ضايا احل�سا�سة �أو املثرية للجدل والتي قد تثري
امل�شاعر �أو العنف.
اخل�صو�صية :يجب �أن يحرتم ال�صحفيون احلياة اخلا�صة للمواطنني العاديني ،ويجب عليهم اتباع معايري الكرامة
واالحرتام للأ�شخا�ص امل�شرتكني يف الأخبار.
ال�شفافية :يجب �أن ُتع ِلن و�سائل الإعالم �صراحة عن �أي �شكل من �أ�شكال الإعالنات ال�سيا�سية واالنتخابية ،وذلك
حتى يكون اجلمهور على دراية بالطبيعة غري التحريرية للر�سالة.

خطاب
الكراهية

يجب �أال ي�ستخدم ال�صحفيون لغة ت�شري �إىل الكراهية �أو التمييز� ،أو حتر�ض عليها� ،ضد جماعات �أو �أ�شخا�ص
معينة .عند تقدمي التقارير امل�ؤيدة للكراهية �أو التمييز �أو العنف يجب على ال�صحفيني و�ضعها يف �سياقها،
وكذلك تقدمي �آراء من يتم الهجوم عليهم.
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االقرتاع

()1

تنوع الأ�شكال

ا�ستطالع الر�أي :تعني التغطية املهنية ال�ستطالعات الر�أي طرح �أ�سئلة �أ�سا�سية حول كيف مت �إجراء امل�سح
والت�صريح بالإجابات للجمهور :من �أجرى االقرتاع؟ هل يتمتعون بح�سن ال�سمعة والإ�ستقالل؟ كم عدد الأ�شخا�ص
الذين �أجريت معهم املقابالت؟ كيف مت اختيارهم؟ هل النتائج املن�شورة تقوم على �إجابات كل من خ�ضع للمقابلة؟
متى مت االقرتاع؟ ما هو اخلط�أ احلا�صل يف �أخذ العينة؟ ما هي الأ�سئلة التي مت طرحها؟ وكيف متت �صياغتها؟
وب�أي ترتيب مت طرحها؟ كيف يُقارن بني نتائج هذا االقرتاع وغريه من النتائج الأخرى؟
اقرتاع اخلروج :يجب �أن تخ�ضع تقارير اقرتاعات اخلروج لنف�س الهياكل جميعها مثل تقارير ا�ستطالعات
الر�أي :من �أجرى امل�سح؟ كم عدد الأ�شخا�ص الذين جرت معهم املقابالت؟ و�أين؟ وما �إىل ذلك من �أمور .لكن
توجد اعتبارات �إ�ضافية فيما يخ�ص تقارير اقرتاعات اخلروج ،فالأمر املثري للجدل هو تقدمي التقارير اخلا�صة
بنتائج اقرتاعات اخلروج قبل االنتهاء من الت�صويت الفعلي .تعترب هذه ق�ضية مهمة ،على وجه اخل�صو�ص ،يف
البلدان الكربى التي بها مناطق زمنية خمتلفة .احلجة الأ�سا�سية �ضد تقدمي تقارير بنتائج اقرتاعات اخلروج
قبل نهاية الت�صويت هي �أن ذلك قد ي�ؤثر على الأ�شخا�ص الذين مل ي�صوتوا بعد.
�إذا ما كانت و�سائل الإعالم �سوف ت�ستخدم اقرتاعات اخلروج قرينة لإدانة �إدارة انتخابات ،فعليها � ً
أوال �أن
تت�أكد من فهمها جلودة ا�ستطالع اخلروج ومنهجيته.
االختالف :يجب �أن تلج�أ و�سائل الإعالم �إىل تعدد الربامج والأ�شكال لتغطية االنتخابات ،وذلك ل�ضمان �أن
تكون املعلومات كاملة ومتنوعة و�شاملة .لهذا يجب على ال�صحفيني ا�ستخدام جميع الأ�شكال ال�صحفية مثل
التحقيق ال�صحفي الطويل ،والقطع التحليلية والر�سم البياين ،والهجاء والر�سم التخطيطي والكارتون،
و�صحافة التحقيقات و�صحافة ال�صورة ،والنبذة ال�شخ�صية ،واملقابالت واملناق�شات املتناق�ضة� ،أو �أ�شكال �أخرى
من املناق�شات واملواجهة وطرح الأ�سئلة.
مكان مفتوح للمر�شحني :قد تتيح � ً
أي�ضا و�سائل الإعالم لل�سيا�سيني من �أحزاب خمتلفة �إمكانية كتابة �أعمدة لهم
على �أ�سا�س عادل وتناوبي .ويف حالة احل�صول على هذه امل�ساحة املفتوحة ،يجب �إغالقها قبل االنتخابات بب�ضعة
�أ�سابيع ،حتى ال يحظى املر�شح الذي كتب �آخر الأعمدة مبيزة عن الآخرين.
مكان مفتوح للناخبني :قد تقرر و�سائل الإعالم � ً
أي�ضا تقدمي �أ�شكال ت�سمح للجمهور بالتعبري عن م�صادر قلقه .قد
ي�سهل من التوا�صل بني املر�شح واملواطن وجود خط مفتوح للقراء �أو برنامج خم�ص�ص للناخبني ،حيث يطرحون
�أ�سئلة ب�ش�أن نقاط معينة خا�صة باحلملة ،كما قد تبث �آراءهم .يوجد منهج تتبعه منظمة  SCAPMIيطلق عليه
«تقارير �صوت الناخبني» ،وهو �شكل من �أ�شكال ال�صحافة يعطي ال�شخ�ص العادي فر�صة التعبري عما يريده وعما
يقوله .يجب على املر�شحني ال�سيا�سيني الرد ب�شكل واف على �صوت الناخبني ،وبعدها ي�ستطيع الناخبون اتخاذ
القرار .تعترب تقارير �صوت الناخبني م�صدر ًا للأخبار ال توفره الأحزاب ال�سيا�سية� .إنه يتطلب املزيد من العمل،
وذلك لأنه يجب �إجراء مقابالت مع املزيد من الأ�شخا�ص بدال من جمرد تكرار كالم املر�شحني؛ لذا ف�سوف يثق
اجلمهور يف ال�صحافة لثقتهم ب�أنها تعك�س خماوفهم وبواعث قلقهم(.)2
التثقيف املدين :يجب �أن تخطط و�سائل الإعالم للتغطية التي تهدف بعناية وبا�ستمرار �إىل �شرح مبادئ و�أ�ساليب
الت�صويت ،وما الذي �ست�سفر عنه االنتخابات (برملان جديد �أم ف�صل لل�سلطات �أم �شفافية � ...إلخ).

( )1م�رشوع  ، Aceالإعالم و االنتخابات ،تقارير االقرتاع،
- http://aceproject.org/ace-en/topics/me/mef/mef03/mef03c
- http://aceproject.org/ace-en/topics/me/mef/mef03/mef03d.
(� )2آر .هاورد ،الإعالم واالنتخابات ،دليل تقدمي تقارير االنتخابات،
_2004، IMPACS، http://portal.unesco.org/ci/en/files/18541/11304302341media_elections
en.pdf/media_elections_en.pdf.

156

ملحق 10
الوثائق املرجعية الدولية

 )1الأمم املتحدة
• الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان� ،أقره و�أعلنه قرار اجلمعية العمومية رقم � 217أ ()3
يف  10دي�سمرب .1948
• العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية و ال�سيا�سية� ،أقرته اجلمعية العمومية وو�ضعته
للتوقيع والت�صديق واملوافقة يف قرارها رقم � 220أ ( )21يف  16دي�سمرب  1966ودخل
حيز التنفيذ يف  23مار�س .1976
• جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،تعليقات عامة رقم .10
• جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،تعليقات عامة رقم ن .25
• «تقرير املقرر اخلا�ص حول حماية حق حرية الر�أي و التعبري و تعزيزه ،الأ�ستاذ/
عبيد ح�سني» ،وثيقة الأمم املتحدة  E/CN.4/1999/64يف  29يناير .1999
• اليوني�سكو� ،إعالن �صنعاء.1996 ،
• اليوني�سكو � ،إعالنات حول تعزيز �إعالم م�ستقل و تعددي� :إعالن ويندوك.1991 ،
 )2منظمة الوحدة الأفريقية
• قرار حول �إقرار �إعالن مبادئ حرية التعبري يف �أفريقيا.2002 ،
• امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب� ،أقرته يف  27يونيو  1981ودخل حيز
التنفيذ يف � 21أكتوبر .1986
 )3منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
• �إعالن القاهرة حلقوق الإن�سان يف الإ�سالم� 5 ،أغ�سط�س .1990
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 )4جمل�س �أوروبا
• االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان و احلريات الأ�سا�سية ،وقعها يف  4نوفمرب
 1950و دخلت حيز التنفيذ يف � 3سبتمرب .1953
• جلنة الوزراء� ،إعالن حرية التعبري و املعلومات� 19 ،أبريل .1982
• التو�صية رقم ( 10 )96من جلنة الوزراء �إىل الدول الأع�ضاء حول �ضمان ا�ستقالل
�إذاعة اخلدمة العامة.
• التو�صية رقم �آر ( 15 )99من جلنة الوزراء �إىل الدول الأع�ضاء حول التدابري اخلا�صة
بالتغطية الإعالمية حلمالت االنتخابات (�أقرتها جلنة الوزراء يف � 9سبتمرب  1999يف
االجتماع  678لنواب الوزراء)
• جلنة الوزراء ،التو�صية رقم ( 2)2002للدول الأع�ضاء حول الو�صول �إىل الوثائق
الر�سمية.2002 ،
• مذكرة تف�سريية للتو�صية رقم �آر ( 1 )99حول تدابري تعزيز تعددية الإعالم،
�سرتا�سربج.1999 ،
 )5غريها من الهيئات
• بيان م�شرتك خا�ص بالإعالم واالنتخابات للمقرر اخلا�ص للأمم املتحدة حول حرية
الر�أي والتعبري ،ممثل منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا حلرية الإعالم ،واملقرر
اخلا�ص ملنظمة الدول الأمريكية حلرية التعبري واملقرر اخلا�ص للجنة الأفريقية حلقوق
الإن�سان وال�شعوب حلرية التعبري واحل�صول على املعلومات ،مايو .2009
• بيان م�شرتك للمقرر اخلا�ص للأمم املتحدة حلرية الر�أي والتعبري ،ممثل منظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا حلرية الإعالم ،واملقرر اخلا�ص ملنظمة الدول الأمريكية حلرية
التعبري ،رقم  ،190دي�سمرب .2002
• بيان م�شرتك للمقرر اخلا�ص للأمم املتحدة حلرية الر�أي والتعبري ،ممثل منظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا حلرية الإعالم ،واملقرر اخلا�ص ملنظمة الدول الأمريكية حلرية
التعبري ،رقم  ،193نوفمرب .2001
• بيان م�شرتك للمقرر اخلا�ص للأمم املتحدة حلماية وتعزيز احلق يف حرية الر�أي
والتعبري ،ممثل منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا حلرية الإعالم ،واملقرر اخلا�ص
ملنظمة الدول الأمريكية حلرية التعبري« ،التحديات احلالية �أمام حرية الإعالم» ،رقم
 ،195نوفمرب .2000
• الفيدرالية الدولية لل�صحفيني� ،إعالن مبادئ حول مدونة ال�صحفيني� ،أقره الإجتماع
العاملي للفيدرالية الدولية لل�صحفيني يف عام  1954ومت تعديله يف االجتماع العاملي يف
عام .1986
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ملحق 11
الإر�شادات الرئي�سية التي يجب �أن ت�ؤخذ فى االعتبار
عند مراقبة التغطية الإعالمية حلملة انتخابية
اللجنة الوزارية ملجل�س �أوروبا

االلتزامات العامة
الإعالم العام

الإعالم املطبوع
اخلا�ص

يجب �أن يوفر امل�ساحات املت�ساوية للأحزاب والأ�شخا�ص يف االنتخابات مع املعاملة العادلة لهم ،كما
يجب �أن تتبع التغطية معايري التقرير الإعالمي املتوازن ،التعددي ،واملحايد .ويجب �أن يلتزم
الإعالم العام بالأخالقيات ال�صحفية واملعايري املهنية.

يجب �أن ي�سمح لل�صحافة اخلا�صة بدرجة �أكرب من االنحياز يف الر�أي عما هو م�سموح للإعالم
الإلكرتوين� ،إال �أن ال�صحافة عليها �أن تلتزم بالأخالقيات ال�صحفية واملعايري املهنية.
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التغطية الإخبارية

الإعالم العام

على الإعالم اخلا�ص /العام االلتزام بتقدمي تغطية عادلة ومو�ضوعية ومتوازنة للأحداث الراهنة
والأخبار املت�صلة باالنتخابات ،وقد يفر�ض هذا االلتزام �سواء عن طريق تنظيم ذاتى �أو بقانون.
ويدور النقا�ش الرئي�سى املتعلق بالأخبار حول وجوب التنظيم ال�صارم للتغطية الإخبارية فى الإعالم
العام� ،أم تنظيمها فقط فيما يتعلق باالنتخابات� ،أو عدم تنظيمها على الإطالق ،ففى الدول التى
تتمتع فيها حرية التعبري بتقليد ثابت ،يثق كل الالعبني ال�سيا�سيني فى النظم ،وحيثما توجد
ممار�سة را�سخة للتنظيم الذاتى ،ال توجد حاجة للأحكام اخلارجية� .أما فى الدول التى لها تاريخ
من ال�سيطرة احلكومية على الإعالم العام �أو حيثما تنعدم الثقة بني الأحزاب ال�سيا�سية وال�صحفيني
وامل�ؤ�س�سات ،قد يكون من ال�ضرورى وجوب تنظيم �أكرث �صرامة حلماية الإعالم العام من التدخل
غري امل�شروع.
وميكن ا�ستخدام العديد من املنهجيات ل�ضمان تعددية الأ�صوات :ف�آراء احلكومة �أو حزب الأغلبية
يجب �أن تتوازن من الناحية الأخرى بر�أى املعار�ضة ،كما يجب �أن تتوازن تغطية الأحداث العامة
�أو الت�صريحات التى تدىل بها الأحزاب احلاكمة ب�ش�أن ق�ضايا االهتمام العام بتغطية وجهات نظر
الأحزاب املعار�ضة ،والعك�س �صحيح .كما يجب التمييز بو�ضوح بني التعليقات والآراء حيث يجب �أن
تعك�س التعليقات العديد من وجهات النظر.

الإعالم
الإلكرتونى
اخلا�ص

الق�ضية الأ�سا�سية فيما يتعلق بجهات البث للإعالم اخلا�ص ترتبط بالتوازن بني طبيعتها كم�شروع
جتارى وا�ستخدامها للموجات الهوائية الوطنية العامة ،مما يخلق بع�ض االلتزامات من حيث تقدمي
خدمة عامة .وفى بع�ض الدول ينطوى تخ�صي�ص ترخي�ص ما على م�ستوى معني من االلتزام العام.
ويجب �أن ي�ضمن الإعالم اخلا�ص ككل تعددية املعلومات ،ووجهات النظر ،والأفكار ،والآراء،
ولذلك ميكن للعديد من و�سائل الإعالم امل�ستقلة – ذات التوجهات التحريرية املختلفة – �أن تخدم
غر�ض تقدمي نظام تعددى من املعلومات وامل�ساحات الإعالمية (التعددية اخلارجية)� ،إال �أنه فى
حالة ارتفاع تركيز امللكية فى القطاع اخلا�ص (احتكار الأفراد /احتكار القلة) �أو عدد حمدود من
هيئات الإذاعة اخلا�صة ،قد تظهر احلاجة �إىل تنظيم ل�ضمان �أدنى م�ستوى من التعددية فى تغطية
املتناف�سني (التعددية الداخلية).

الإعالم املطبوع
اخلا�ص

ال يرتبط الإعالم املطبوع اخلا�ص بطبيعته بتنظيمات انتخابية حمددة خا�صة بتوزيع امل�ساحات
الإعالمية على القوى املختلفة.
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الأحداث الراهنة ،الربامج ،اجلدل ،الربامج احلوارية
يجب �أن ترتب الربامج (املجادالت ،جل�سات النقا�ش ،الربامج احلوارية) التى يتم فيها ما يلى:
• ميكن للمر�شحني والأحزاب �أن يقدموا من�صات بديلة واجلدل ب�ش�أنها

هيئات
الإذاعة
العامة

الإعالم
الإلكرتونى
اخلا�ص

• ميكن لل�صحفيني واجلمهور واخلرباء واملحللني �أن ي�س�ألوا �أ�سئلة ب�ش�أن مو�ضوعات معينة
يجب �أن تكون هذه الربامج على تعددها حتت �سيطرة �سيا�سات الن�شر الإعالمية اخلا�صة باختيار
املو�ضوعات و�أ�شكالها؛ �إال �أن توزيع الوقت يجب �أن ي�ضمن تكاف�ؤ الفر�ص لكل املتناف�سني �إىل جانب تغطية
تعددية الآراء؛ وبينما يقع على ال�صحفيني الذين يقومون با�ست�ضافة الربامج واجب احلياد ميكن �أن
يعرب ال�ضيوف غري ال�سيا�سيني مثل �سائر ال�صحفيني واملحللني ال�سيا�سيني واخلرباء واملواطنني العاديني
عن �آرائهم ال�شخ�صية حيث ميكن تقدمي عدد متنوع من الآراء ب�ش�أن املو�ضوعات املثرية للجدل .ويجب
�أال تكون امل�شاركة فى هذه الربامج م�شروطة ب�سداد �أى ر�سوم.
لهيئات الإذاعة اخلا�صة حرية �إنتاج الربامج التثقيفية بخ�صو�ص االنتخابات واملر�شحني ،ومبجرد
�أن تقرر هذه الهيئات القيام بذلك ،عليها االلتزام بنف�س مبادئ التوازن واحليادية املنظمة للإذاعة
العامة .ويجب �أال تكون امل�شاركة فى هذه الربامج م�شروطة ب�سداد �أى ر�سوم .وميكن فر�ض لوائح �أكرث
�صرامة عندما ينخف�ض م�ستوى تعددية الإعالم الإلكرتونى اخلا�ص مع وجود حاجة �إىل �ضمان التعددية
الداخلية.

مواعيد البث املجانية /الف�ضاء (�سواء باملجان �أم بدفع ر�سوم)
•ال�شكل :ميكن للهيئة املنظمة للإعالم �أن حتدد �شكل مواعيد البث ل�ضمان ن�شر ر�سالة �سيا�سية جادة �أو
�ضمان حتقيق �شروط تكاف�ؤ الفر�ص بني املر�شحني� .إال �أن �أى قيود على ال�شكل يجب �أال تعوق حرية
املر�شحني فى التعبري.

جميع و�سائل
الإعالم

• املحتوى :ب�صفة مبدئية ،يجب جتنب �أى نوع من الرقابة امل�سبقة ،ولكن من ناحية �أخرى للإعالم احلق
فى حماية نف�سه من ن�شر �أى مادة غري قانونية �أو غري �صحيحة (وال �سيما ما يتعلق بخطاب الكراهية
وال�سب والقذف) .ومن �ضمن احللول املمكنة �أن تقوم اجلهة املنظمة للإعالم ب�صياغة قائمة دقيقة
من القبود على حرية املر�شحني فى التعبري .وقد تتوافق هذه القيود مع املبادئ املت�ضمنة فى املعايري
الدولية .وقد يكون �أحد البدائل عدم الإ�شراف على املحتوى على الإطالق مما يرتك امل�سئولية فى
حوزة املر�شحني الذين يخاطرون بالتاىل برف�ض مراكزهم فى ترتيب الربامج .ويجب �أال يتوىل الإعالم
م�سئولية املحتوى الفعلى للفوا�صل على مواعيد البث املجانية ،بل الأجدى �أن تقع هذه امل�سئولية كاملة
على عاتق احلزب ال�سيا�سى الذى قدم املادة الإعالمية.
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الإعالم العام

يجب توفري فر�صة الو�صول مبا�شرة للإعالم العام للأحزاب واملر�شحني دون �أى تكاليف .ويجب �أال يتم
ا�ستبعاد �أى �أحزاب �أو مر�شحني م�سجلني متناف�سني من تلقى مواعيد البث املجانية .ويجب �أن تكون هذه
الفرتة املخ�ص�صة كافية لت�سمح للمر�شحني بتو�صيل ر�سائلهم االنتخابية وتو�ضيحها للجمهور.
وميكن �أن يتم توزيع الوقت بالت�ساوى �أو بالتنا�سب وف ًقا لل�سياق اخلا�ص الذى جترى فيه االنتخابات.
وعندما يكون عدد الأحزاب املتناف�سة حمدودًا ميكن تطبيق امل�ساواة ال�صارمة .وبالن�سبة لالنتخابات
�أو اال�ستفتاءات الرئا�سية واالنتخابات الدميقراطية الأوىل ،تتنا�سب معايري امل�ساواة ال�صارمة بدرجة
�أف�ضل مع احلاجة �إىل تقدمي امل�ساحات الإعالمية املت�ساوية لكل الالعبني.
وعندما يرتفع عدد الأحزاب واملر�شحني املتناف�سني ،ميكن تبنى ال�صيغة الن�سبية .وميكن للمعايري
املحددة للن�سب �أن تقوم على عدد من املقايي�س املعتمدة :الأ�صوات التى يح�صل عليها احلزب فى نف�س
النوعية من االنتخابات ال�سابقة ،وعدد الكرا�سى فى الربملان ،وحد �أدنى بناء على عدد من الكرا�سى
املتناف�س عليها امل�سجلة فى احلد الأدنى من الدوائر االنتخابية.
ويجب �أن يتم الو�صول �إىل الإعالم مبا�شرة �سواء عن طريق الإذاعة /الن�شر عندما يحتمل و�صول التغطية
�إىل �أو�سع نطاق من اجلمهور .كما يجب �إتاحة فر�صة الو�صول املبا�شر على �أ�سا�س غري متييز ،ولذلك،
فمن غري املقبول �إذاعة ر�سائل بع�ض املر�شحني فقط فى وقت مت�أخر لي ًال �أو فى ال�صباح الباكر بينما يتم
تخ�صي�ص م�ساحات �إعالنية خالل الوقت الذى ترتفع فيه ن�سبة امل�شاهدة /اال�ستماع �إىل الذروة.
و�أيًا كان النظام املتبع ،يجب �أن تكون معايري تخ�صي�ص الوقت لكل املتناف�سني املختلفني حمددة بو�ضوح
و�شفافة ومربرة ،كما يجب �أن تكون ال�صيغ مو�ضوعية ووا�ضحة وغري خا�ضعة للت�أويل اخلاطئ ،ويجب �أن
تتبناها جهة م�ستقلة وتنفذها بالت�شاور واالتفاق مع كل القوى ال�سيا�سية وممثلى الإعالم.
وحتتاج عملية تخ�صي�ص مواعيد البث املجانية �إىل �أن تكون عادلة و�شفافة ،حيث يجب �أن ي�ضمن ترتيب
الظهور عدم التمييز �ضد �أى من الأحزاب .وت�شمل �سبل حتقيق هذا الهدف �إقامة م�سابقة لتحديد ترتيب
الإذاعة �أو دوران الأحزاب وف ًقا جلدول زمنى حمدد.
ويجب �أن تتوىل جهة م�ستقلة قادرة على عالج �أى خمالفات بفعالية و�سرعة ر�صد االلتزام بالأحكام
املنظمة لتخ�صي�ص مواعيد البث املجانية.

الإعالم
الإلكرتونى
اخلا�ص

عادة ال يتم �إلزام الإعالم الإلكرتونى اخلا�ص بتخ�صي�ص مواعيد بث جمانية للمتناف�سني فى االنتخابات،
�إال �أنه عندما يتقرر تخ�صي�ص مواعيد بث �أو عندما يلزم بذلك قانو ًنا ،فيجب االلتزام بنف�س الأحكام
مثل تلك املنظمة جلهات الإذاعة العامة.
وقد ي�صبح ال�سداد للح�صول على مواعيد بث م�س�ألة ح�سا�سة ،فال�س�ؤال الأ�سا�سى هو من الذى �سيدفع
وكيف؟ حيث �إن نق�ص �أى نوع من رد تكاليف ا�ستغالل املنافذ الإعالمية قد ي�ؤتى �آثا ًرا �سلبية على مركزها
املاىل ،وال �سيما فى االنتخابات التى يكرث فيها املتناف�سون ،وعليه ،ف�إجماىل الوقت املخ�ص�ص �سيكون
جزءا من ميزانيتها لتغطية هذا اجلزء من النفقات.
كبريًا .وقد تخ�ص�ص جهة �إدارة االنتخابات ً
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الإعالنات املدفوعة

الإعالم
العام
والإعالم
الإلكرتونى
اخلا�ص

ال يزال اجلدل قائمًا ب�ش�أن الإعالنات ال�سيا�سية املدفوعة ،مع وجود العديد من املراكز التى تعك�س التقاليد
الثقافية والتاريخية وال�سيا�سية ،فبينما تعمل الإعالنات املدفوعة باعتبارها امل�صدر الرئي�سى للو�صول
املبا�شر للمر�شحني ،مثل الواليات املتحدة وفنلندا ،متنع العديد من الدول الأوروبية �صراحة الإعالنات
املدفوعة.
ويتلخ�ص الر�أى امل�ؤيد للإعالنات املدفوعة فى حماية حرية التعبري ،ومن هذا املنطلق ،يجب على الأحزاب
ال�سيا�سية �أال حتدد حقها فى الو�صول �إىل الإعالم ،كما �أن �أى قيود على الإعالنات املدفوعة يجب �أن تعد
ً
حتديدا غري م�شروع حلق الفرد فى حرية التعبري(.)1
ويقوم الر�أى املعار�ض للإعالنات املدفوعة ب�صفة رئي�سية على حقيقة �أنها ال ت�ضمن ت�ساوى الفر�ص بني
املتناف�سني ،ف�شراء مواعيد البث يزيد من نفقات احلملة االنتخابية للحزب �أو املر�شح بطريقة هائلة ،مما
ي�أتى ل�صالح الأحزاب الأغنى �أو الكربى .وت�ؤدى الإعالنات املدفوعة �إىل خماطرة زيادة املزايا املتاحة
�أمام احلزب احلاكم عن تلك املتاحة للمعار�ضة فى الدول التى تعمل فيها املنا�صب احلكومية كم�صدر �أ�سا�سى
للتمويل .بالإ�ضافة �إىل �أنه نتيجة لقرب الإعالنات املدفوعة من الإعالنات التجارية وموارد الإغراءات
املثرية لالنفعال فهى ت�ضلل الناخبني مما يحرمهم من �إمكانية االختيار القائم على املعلومات واالختيار
العقالنى .ونتيجة لطبيعتها كثريًا ما حتابى الإعالنات املدفوعة ال�شكل على ح�ساب امل�ضمون بحيث تب�سط
املو�ضوعات املعقدة وتفقر حمتوى التوا�صل االنتخابى .و�أخريًا قد يقو�ض ا�ستخدام الفوا�صل املدفوعة
ا�ستقاللية الإعالم عن ت�أثري الأحزاب ،وعلى الأخ�ص فيما يت�صل بهيئات الإذاعة اخلا�صة التى ت�شكل
الإعالنات م�صدرها الرئي�سى للتمويل.
وفى حالة ال�سماح بالإعالنات املدفوعة ،يجب االلتزام ببع�ض القواعد الأ�سا�سية:
• يجب �أن ت�ضمن على قدم امل�ساواة لكل املتناف�سني عن طريق تقدميها ب�أ�سعار ثابتة ومتكافئة
• يجب �أن تكون الأ�سعار �أقل ما ميكن للفرتة الإعالنية املطلوبة فى حدود اجلداول الزمنية الإعالنية
• يجب �أن يحدد الإعالم وبو�ضوح مواعيد البث �أو الفوا�صل التى ترعاها الأحزاب لكى ي�سمح للناخبني �أن
يكونوا على دراية بالطبيعة الدعائية للربنامج.
قد تفر�ض بع�ض احلدود على كمية الإعالنات املدفوعة التى ي�سمح للأحزاب ب�شرائها ،و� ً
أي�ضا على كمية
مواعيد البث التى ي�سمح للإعالم ببثها يوميًا .ومن الطرق الأخرى لتنظيم الإعالنات ال�سيا�سية املدفوعة
هو فر�ض احلدود على نفقات احلمالت االنتخابية للأحزاب ال�سيا�سية واملر�شحني .وفى بع�ض احلاالت
ميكن للدولة -بغر�ض توحيد تطبيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص� -أن ت�سمح بالإعالنات املدفوعة و�أن تقرر متويله
جزئيًا.

الإعالم
املطبوع
اخلا�ص

ال ت�شكل م�س�ألة الإعالنات املدفوعة م�شكلة فى الإعالم املطبوع� ،إال �أن ال�صحافة عليها �أن تتبع مبد�أ تكاف�ؤ
الفر�ص� ،أى �أن الإعالنات املدفوعة يجب �أن ت�ضمن على قدم امل�ساواة لكل املتناف�سني عن طريق تقدمي
�أ�سعار ثابتة ومتكافئة .ويجب �أن يحدد الإعالم املطبوع املواد التى مت الدفع عنها بطريقة وا�ضحة.
وقد تفر�ض بع�ض احلدود على كمية الإعالنات املدفوعة التى يحق للأحزاب �شرا�ؤها بالإ�ضافة �إىل عدد
ال�صفحات املدفوعة التى ميكن للإعالم �أن ين�شرها يوميًا.

( )1يف الواليات املتحدة ،وفى ق�ضية باكلى فى فاليو� ،أعلنت املحكمة العليا �أن �أحكام القرار الفيدراىل اخلا�ص
باحلمالت واملتعلقة بالنفقات االنتخابية غري د�ستورية ،وقد ن�صت املحكمة على �أن اال�ستخدام احلر لكل الأموال
موردا ال ميكن ال�سيطرة عليه لكل من املر�شحني كى يعرف جمهور الناخبني ب�أفكاره� .إال �أن هذا
املتاحة قد مثل
ً
وا�سعا.
ا
داخلي
ًا
ق
ان�شقا
القى
وقد
ألة
�
امل�س
أن
ش�
ب�
ال�سائدة
آراء
ل
ا
أغفل
القرار قد �
ً
ً
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تثقيف الناخبني

الإعالم العام

يجب �أن تقدم جهات البث العامة برامج لتثقيف الناخبني فى �أ�شكال خمتلفة (فوا�صل ،برامج� ..إلخ)
خالل الفرتة التى يحتمل فيها الو�صول �إىل �أكرب عدد من اجلمهور .ويجب �أن تقدم هذه الربامج
()2
للناخبني معلومات غري متحيزة ووا�ضحة ومفهومة ب�ش�أن ما يلى:
• قوائم الناخبني :كيفية الت�سجيل و�أين ،كيفية الت�أكد من القائمة و�أين ،كيفية رفع �شكوى ب�ش�أنها
• طبيعة االنتخابات :حملية ،رئا�سية ،برملانية ،ا�ستفتاء ،عامة
• نوع النظام االنتخابى وتبعاته بالن�سبة لتخ�صي�ص الأ�صوات
• �إجراءات الت�صويت� :أين ميكن الت�صويت وكيف
• احلقوق والواجبات الأ�سا�سية� :سرية الت�صويت ،الأحكام املت�صلة بالوكالة �أو بالت�صويت للعائلة
وفى �سياقات خا�صة ،يجب �أن ي�ستهدف جزء ًا من �أى حملة تثقيفية للناخبني الفئات التى يتم التمييز
�ضدها �أو الفئات املحرومة ح�سب العادات.

الإعالم
الإلكرتونى
اخلا�ص

قد يطلب من جهات البث اخلا�صة بث برامج تثقيف الناخبني وف ًقا ل�شروط ترخي�ص البث اخلا�ص بها
�أو للت�شريع االنتخابى .وفى هذه احلالة يجب على الإعالم �أن يتبع املبادئ نف�سها التى ت�ضمن حياد
املعلومات وو�ضوحها وقابليتها للفهم .وقد يت�سبب رد تكاليف مواعيد البث فى م�شكلة ،غري �أن �أحد
احللول املمكنة التى تهدف �إىل تفادى الآثار املالية ال�سلبية جلهات البث اخلا�صة هو تخ�صي�ص جزء من
ميزانية االنتخابات لتغطية هذا النوع من النفقات.

الإعالم املطبوع
اخلا�ص

على الإعالم املطبوع اخلا�ص  -حتى �إن مل يلزم بذلك مبوجب قانون – �أن يقدم للناخبني املعلومات
الكافية والدقيقة حول �إجراءات الت�صويت ،وميكن لإدارة االنتخابات �أن ت�شرتى بع�ض امل�ساحة لن�شر
االت�صاالت الر�سمية ذات ال�صلة بتثقيف الناخبني.

( )1م�رشوع �إدارة االنتخابات وتكلفتهاwww.aceproject.org ،
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ا�ستطالعات الر�أي

كل و�سائل الإعالم

عند ن�شر نتائج ا�ستطالعات الر�أى �أو بثها يجب �أن يقدم الإعالم للجمهور املعلومات الالزمة
لتقييم قيمة اال�ستطالعات:
• ا�سم احلزب ال�سيا�سى �أو �أى منظمة �أخرى �أو �شخ�ص �آخر �أوكل �إجراء اال�ستطالع ودفع
لإجرائه
• املنظمة املجرية لال�ستطالع واملنهجية املتبعة
• عينة من �أخطاء اال�ستطالع وهام�ش لها
• تاريخ �إجراء اال�ستطالع �أو الفرتة التى �أجرى فيها �أو كليهما
حتظر بع�ض الدول ن�شر ا�ستطالعات الر�أى عن فرتة معينة قبل يوم االنتخابات ،وعلى كل
و�سائل الإعالم اخل�ضوع للقواعد املنظمة لن�شر البيانات اخلا�صة باال�ستطالع قبل الت�صويت �أو
�أثناءه.

فرتة ال�صمت

كل و�سائل الإعالم

يجب �أن يلتزم الإعالم ب�أحكام فرتة التفكري قبل يوم االنتخابات �أو بعده ،وفى حالة وجود
فرتة �صمت مقررة مبوجب القانون ،قد يطلب من �إدارة االنتخابات حتديد القواعد والتعليمات
لل�صحفيني حول كيفية التقرير عن احلقائق ال�سيا�سية خالل فرتة ال�صمت� .إال �أن م�سئولية
احرتام التعتيم االنتخابىتيقع � ً
أي�ضا على عاتق الأحزاب التى يجب �أن تتجنب �أى ن�شاط خا�ص
باحلملة االنتخابية خالل هذه الفرتة.

حق الرد

كل و�سائل الإعالم

يجب على كل و�سائل الإعالم �أن ت�سمح بالردود والت�صحيحات فى �إطار براجمها �أو من�شوراتها
خالل فرتة احلملة االنتخابية ،وتعتمد هذه القاعدة على نف�س مبد�أ املعاملة املتوازنة والعادلة
للمتناف�سني ،والتى يجب احرتامها من جانب كل و�سائل الإعالم .و�إذا هاجم �أحد ال�سا�سة (�أو
�أى �شخ�ص �آخر) �شخ�صية �سيا�سية �أخرى فى برنامج ما فى غيابه ،من املعقول تقدمي الفر�صة
لل�شخ�ص املهاجم للرد فى الأيام التالية.
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ملحق 12
�أهم ما فى املعاهدات الدولية والإقليمية ب�ش�أن حرية الإعالم

 .1الن�صو�ص وال�صكوك الدولية
�إ) الإعالن العاملى حلقوق الإن�سان ،املادة 19

لكل �شخ�ص احلق فى حرية الر�أى والتعبري؛ وي�شمل هذا احلق حرية تبنى التم�سك بالآراء
دون تدخل والبحث عن املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها خالل �أى و�سيلة �إعالم وبغ�ض
النظر عن احلدود.

ب) العهد الدوىل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة 19

 -2لكل �شخ�ص احلق فى حرية التعبري؛ وي�شمل هذا احلق احلرية فى البحث عن املعلومات
�شفهيا� ،أو كتابة� ،أو
والأفكار بكل �أنواعها ،وتلقيها ونقلها بغ�ض النظر عن احلدود� ،سواء
ً
طباعة� ،أو فى �شكل فنى� ،أو خالل �أى و�سيلة �إعالمية من اختياره.

 -3ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها فى الفقرة  2من هذه املادة حتمل معها واجبات
وم�سئوليات خا�صة .وميكن بناء على ذلك �أن تخ�ضع لبع�ض القيود ،ولكنها �ستنفذ فقط كما
ين�ص عليها القانون وهى الزمة:
 -1الحرتام حقوق الآخرين �أو �سمعتهم؛
 -2حلماية الأمن الوطنى �أو النظام العام �أو ال�صحة �أو الأخالق العامة.
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ج) جلنة حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة ،التعليق العام رقم 10
 -2الفقرة  2تق�ضى بحماية حق حرية التعبري الذي ي�شمل لي�س فقط حرية “نقل املعلومات
أي�ضا حرية “البحث عن” املعلومات و”تلقيها” “بغ�ض
والأفكار من كل الأنواع” ،ولكن � ً
�شفهيا� ،أو كتابة �أو طباعة� ،أو فى �شكل فنى،
النظر عن احلدود” وفى �أى و�سط�“ ،سواء
ً
�أو خالل �أى و�سيلة �أخرى من اختياره” )...( .فعلى �سبيل املثال� ،أوىل املزيد من االنتباه
حتى الآن �إىل حقيقية �أنه نتيجة لتطور و�سائل الإعالم احلديثة ،يلزم وجود تدابري فعالة ملنع
مثل هذه ال�سيطرة على الإعالم مبا يتدخل فى حق كل �شخ�ص فى حرية التعبري على نحو
غري من�صو�ص عليه فى الفقرة .3
 )...( -3القواعد التى �إما حتدد نطاق حرية التعبري �أو تن�ص على بع�ض القيود� ،إىل جانب
عمليا على ممار�سة هذا احلق� .إن التفاعل بني مبد�أ حرية التعبري
�أى ا�شرتاطات �أخرى ت�ؤثر ً
وهذه احلدود والقيود هو الذي يحدد النطاق الفعلى حلق الفرد.
 -4الفقرة  3ت�شدد �رصاحة على �أن ممار�سة حق حرية التعبري يحمل معه واجبات وم�سئوليات
خا�صة ولهذا ال�سبب ي�سمح ببع�ض القيود عليه التى قد ترتبط �إما مب�صالح �أ�شخا�ص �آخرين
�أو مب�صالح املجتمع ككل .غري �أنه عندما ُتفر�ض على �أحزاب الدولة قيود معينة على
ممار�سة حق حرية التعبري ،ال يجوز ذلك �أن يعر�ض للخطر احلق نف�سه .وت�ضع الفقرة
 3اال�شرتاطات التى يقت�رص عليها جواز فر�ض القيود :يجب �أن تكون القيود “من�صو�ص ًا
عليها بالقانون”؛ يجوز �أن تفر�ض فقط لأحد الأغرا�ض الواردة فى الفقرتني الفرعيتني (�أ)
و(ب) من الفقرة 3؛ ويجب تربيرها بكونها “الزمة” لهذا احلزب التابع للدولة لتحقيق �أحد
هذه الأغرا�ض.

د) جلنة حقوق الإن�سان ،التعليق العام رقم 25

 )25ل�ضمان كامل التمتع باحلقوق املحمية مبوجب املادة  ،25من ال�رضورى ممار�سة
التو�صيل احلر للمعلومات والأفكار حول الق�ضايا العامة وال�سيا�سية بني املواطنني،
واملر�شحني ،والنواب املنتخبني .وينطوى ذلك على حرية ال�صحافة وو�سائل الإعالم
الأخرى القادرة على التعليق على الق�ضايا العامة دون رقابة �أو قيود م�سبقة ت�شكل الر�أى
العام.
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 .2الن�صو�ص وال�صكوك الإقليمية

�أ) منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمى� ،إعالن القاهرة عن حقوق الإن�سان فى الإ�سالم،
املادة 22
(�أ) يحق لكل �شخ�ص التعبري عن ر�أيه بحرية بطريقة ال تتناق�ض مع مبادئ ال�رشيعة.

(ج) املعلومات هى من �ضمن ال�رضورات احليوية للمجتمع .ال يجوز ا�ستغاللها �أو �إ�ساءة
ا�ستخدامها بطريقة تخالف احلرمات وكرامة الأنبياء ،وتقو�ض القيم الأدبية والأخالقية،
�أو تفتت املجتمع �أو تف�سده �أو ت�رضه �أو ت�ضعف من �إميانه.

ب) االحتاد الأفريقى ،امليثاق الأفريقى حلقوق الإن�سان وال�شعوب ،املادة 9
 -1لكل �شخ�ص احلق فى تلقى املعلومات.

 -2لكل فرد احلق فى التعبري عن �آرائه ون�رشها فى �إطار القانون.

ج) منظمة الدول الأمريكية ،االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان ،املادتان  13و14
املادة :13

 -1لكل �شخ�ص احلق فى حرية الفكر والتعبري .وي�شمل هذا احلق حرية البحث عن املعلومات
�شفهيا� ،أو كتابة� ،أو
والأفكار من كل نوع وتلقيها ونقلها ،بغ�ض النظر عن احلدود� ،سواء
ً
طباعة� ،أو فى �شكل فنى� ،أو خالل �أى و�سيلة �أخرى من اختياره.

 -2ال تخ�ضع ممار�سة احلق املن�صو�ص عليه فى الفقرة ال�سابقة لرقابة م�سبقة ولكنها
تخ�ضع لفر�ض ما يلى من امل�سئولية القانونية التى ير�سيها القانون �رصاحة �إىل احلد الالزم
ل�ضمان:
(�أ) احرتام حقوق الآخرين �أو �سمعتهم؛

(ب) حماية الأمن الوطنى� ،أو النظام العام� ،أو الأخالق العامة.

 -3ال يجوز تقييد حق التعبري ب�أ�ساليب �أو و�سائل غري مبا�رشة ،مثل �سوء ا�ستخدام ال�سلطة �أو
ال�ضوابط اخلا�صة على �أوراق ال�صحف� ،أو ترددات الإذاعة� ،أو املعدات امل�ستخدمة فى ن�رش
املعلومات� ،أو �أى و�سيلة �أخرى تتجه �إىل �إعاقة تو�صيل املعلومات والأفكار وتداولها.
املادة ( 14حق الرد)

 -1يحق لأى �شخ�ص مت�رضر من ت�رصيحات �أو �أفكار غري دقيقة �أو مهينة ن�رشتها على
اجلمهور بوجه عام و�سيلة �إعالم منظمة قانو ًنا الرد �أو الت�صحيح با�ستخدام نف�س منافذ
االت�صال ،مبوجب ال�رشوط التى قد يقررها القانون.
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د) املجل�س الأوروبى ،اتفاقية حماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ،املادة 10
 -1لكل �شخ�ص احلق فى حرية التعبري .وي�شمل هذا احلق حرية التم�سك بالآراء وتلقى
املعلومات والأفكار ونقلها دون تدخل من �سلطة عامة وبع�ض النظر عن احلدود.

 -2يجوز �أن تخ�ضع ممار�سة هذه احلقوق ،حيث �إنها حتمل معها واجبات وم�سئوليات،
لل�شكليات� ،أو اال�شرتاطات� ،أو القيود� ،أو العقوبات كما ين�ص عليه القانون وكما يلزم فى
املجتمع الدميقراطى ،لوقاية �سمعة الآخرين �أو حقوقهم� ،أو ملنع الإف�صاح عن املعلومات
املتلقاة فى �رسية� ،أو للحفاظ على �سلطة الق�ضاء وحياده.

�أ -تو�صية املجل�س الأوروبى ب�ش�أن التدابري اخلا�صة بالتغطية الإعالمية للحمالت االنتخابية

يجب �أن ت�رسى مبادئ العدالة ،والتوازن ،واحلياد فى التغطية الإعالمية للحمالت
االنتخابية على كل �أنواع االنتخابات ال�سيا�سية التى جترى فى الدول الأع�ضاء� ،أى
االنتخابات الرئا�سية ،والت�رشيعية ،والإقليمية ،وحيثما �أمكن ،املحلية ،واال�ستفتاءات
ال�سيا�سية.

ب -منظمة الأمن والتعاون فى �أوروبا ،وثيقة اجتماع كوبنهاجن ب�ش�أن م�ؤمتر البعد الإن�سانى

( )7ل�ضمان �أن �إرادة ال�شعب تعمل ك�أ�سا�س ل�سلطة احلكومة ،على الدول امل�شاركة �أن
()...

( )8-7ت�شرتط عدم وقوف �أى معوق قانوين �أو �إدارى فى طريق الو�صول غري املعوق
للإعالم بناء على �أ�سا�س غري متييزى لكل التجمعات ال�سيا�سية والأفراد الذين يرغبون فى
امل�شاركة فى العملية االنتخابية.
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