جملة علوم اإلنسان واجملتمع.....................................................د /سامية جفال
ني حق اّنشمير وقيُةم املفمُةا ُةرسُةة
َةف ا  اّ حافة املَكتوبة ب ُة
اجلَمير ُة
اّدكتورة :سامية جفال ،جامعة بسكميرة ،اجلزائمير
امللخص:
تتجلى وظيفة وسائل اإلعالم داخل اجملتمعات اإلنسانية يف نشر املعلومة
ونقل األخبار والتوعية يف أبعادها املختلفة مبا يف ذلك التوعية القانونية .لذلك إذا
كان اهلدف العام من تقديم اجلرمية هو نشر الوعي فال ضري يف ذلك ،أما إذا كان
هدف جزء من وسائل اإلعالم التشهري باألفراد فإن ذلك ميس باحلقوق واحلريات
احملمية بالقانون ،فال ينبغي أن يتم إعادة متثيل اجلرمية إال بعد أن تقول العدالة
كلمتها ويكون احلكم نهائيا باإلدانة أو الرباءة .وتلك هي قيم املمارسة اليت تنص
عليها مواثيق الشرف وأخالقيات العمل اإلعالمي كما سيُوضح ذلك من خالل
هذا املقال.
Abstract:
The role of mass media in the human societies is spreading the
information, reporting news and awarness-raising in its diffrent
dimensions including legal awarness-raising . if the aim of
presentation of the crime is, generally, spreading the legal awarnessraising, there is no wrong with that, But if the aim is defamation of
people, that breaches the law ... protected rights and liberties ... so that
re-enactment of the crime must not be carried out unless after justice
is made and a judgement of condannation or acquittal is rendered.
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مقدمة:
سجّل التاريخ على مرّ العصور واألزمان أغرب أساليب اجلرمية والعنف
والعدوان والتعسف يف حقّ األفراد وضدّ الشعوب واجملتمعات ،وقد مورس هذا
العنف من قبل أفراد ومجاعات منظمة وحكومات .كما اختزن التاريخ اإلنساني
للشعوب واجملتمعات أدلة كثرية على ما مورس ضدها من اجلرائم .و لذلك ويف
دراسته املوسومة بـ جرائم العنف يقول كيت مسيث " :أن التاريخ ليس أكثر من
سجل جلرائم بين البشر ومحاقاتهم ومصائبهم ،وأن التاريخ ليس أكثر من صورة
للجرائم واحملن اإلنسانية "(.)0
وقد ال ختتلف الفئات البشرية وطوائفها كثريا يف حتديد وضبط مفهوم
هذه اجلرمية نتيجة لذات اآلثار السلبية واملؤملة على جمتمعاتها ،ولذلك يذهب عامل
االجتماع الفرنسي " دوركايم " يف حتديده لداللة هذا املصطلح يف سياقه االجتماعي
إىل أن " اجلرمية هي كل فعل أو امتناع يتعارض مع القيم واألفكار اليت رسخت يف
وجدان اجلماعة "( .)7فهي إذن نوع من اخلروج عن قواعد السلوك اليت يرمسها
اجملتمع ألعضائه ،مبعنى أنها كل احنراف عن املعايري اجلمعية 3.كما ذهب علماء
االجتماع أيضا يف مناقشتهم لألسباب الرئيسة للجرمية إىل كونها حمصلة لالختالف
الثقايف واملعريف بني اجلماعات واجملتمعات املختلفة بشكل أدى إىل أن تالزم اجلرمية
احلياة البشرية منذ بداياتها كأسلوب أيسر لتحقيق األغراض واملصاحل.
وألن اجلرمية ظاهرة اجتماعية الزمت اإلنسان منذ بدء اخلليقة كان
ذيوعها ال يغيب عن أنظار أي جمتمع ،وسرعة انتشارها وشيوعها عند وقوعها ال
حتدها أية وسيلة ،لذلك فهي كغريها من الظواهر حتولت يف العصر احلديث إىل
مادة مفضلة يف وسائل اإلعالم ،بل أصبح هلا صحافتها اخلاصة تعرف بصحافة
اجلرمية ،وعالقة اجلرمية بالصحافة ولزومها إياها كعالقتها ولزومها باإلنسان .إن
ثقافة اإلعالم اليوم صارت تضم مظاهر اجملتمع بأكمله مبا يف ذلك اجلرمية .ومل نعد
ننظر إىل وسائل اإلعالم يف عقلنا الباطن باعتبارها جمموعة من املؤسسات ،وإمنا
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باعتبارها متثل عددًا ال حيصى من أمناط االتصال أو أساليب التعبري بدءًا من
املسلسالت االجتماعية  soapsووصوالً إىل عامل املعلوماتية واإلنرتنت.
لقد حظي موضوع اجلرمية بتناول العديد من الدراسات ومن جوانب
خمتلفة إالّ أنه من النادر أن جتد دراسات جادة عاجلت هذا املوضوع من زاوية
عالقة اجلرمية باإلعالم خاصة الصحافة املكتوبة منها ،كما مل حيض موضوع
العالقة بني اجلرمية ووسائل االتصال بصورة عامة وبني اجلرمية والصحافة املكتوبة
بصورة خاصة إالّ باهتمام قليل من الباحثني على الرغم من اتفاق املهتمني بدراسة
علوم اإلعالم واالتصال واملختصني بشؤون اجلرمية على العالقة املتبادلة واملطردة
بني اإلعالم واجلرمية.
ويرون أن هذه الصلة أصبحت اآلن تشبه شراكة بني مؤسستني إحداهما
تقوم بصنع احلدث واألخرى تسوّقه .ويؤكد هؤالء أن لإلعالم والدعاية يف أحيان
كثرية أهمية تزيد على عمل اجلرمية نفسها ،ولذلك لزم هنا إدخال طرف ثالث يف
املعادلة السابقة وهو القوانني املنظمة لتلك العالقة بني اإلعالم واجلرمية .ومن هذا
السياق أمكننا البدء بتحليل إشكالية املوضوع بطرح التساؤل اآلتي:
ـ هل باإلمكان الفصل بني اجلرمية ووسائل اإلعالم والقانون بعد ذلك يف
صناعة الوعي؟ وما هو أثر ثقافة اإلعالم املعاصر يف فهمنا لثنائية اجلرمية
والقانون؟
منذ بداية القرن العشرين أخذت الصحافة العاملية تزيد من املساحة
املخصصة ألخبار اجلرمية ،حتى أنه ظهرت صحف وجمالت متخصصة يف نشر
ألوان معينة من أخبار اجلرمية ،وميكننا القول أن الصحافة األمريكية كانت القدوة
السيئة للصحافة العاملية يف هذا امليدان ،حيث ينظر أصحابها ورؤساء حتريرها إىل
هذا اللون من األخبار نظرة جتارية حبتة ،ثم جاء بعد ذلك التلفاز ليتبنى هذه
املسألة ،فلم تقتصر اجلرمية على املكتوب من الصحافة إذ وجدت يف التليفزيون
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مسرحا مهما الجتذاب اجلمهور مؤكدا عملية جتارة اإلجرام والعنف ملختلف دول
العامل.
إن تغطية أخبار اجلرمية يف وسائل اإلعالم بشكل عام والصحافة املكتوبة
على وجه اخلصوص ركن أساسي قلما يتم إسقاطه من االعتبارات التحريرية،
ويف اجلرائد غربية كانت أم عربية كثري ما تفرد ألخبار اجلرمية عناوين رئيسية يف
الصفحات األوىل .كما تربز بالصور والتعليقات املثرية الجتذاب القراء خاصة،
وتعتمد حسابات التوزيع والربح يف أحيان كثرية على قارئ اجلرمية.
إن مناقشة موضوع العنف عرب وسائل اإلعالم عموما ومنها الصحافة
املكتوبة بدأت يف أواخر اخلمسينات من القرن املنصرم جبلسات عقدها الكوجنرس
األمريكي حملاولة معرفة مدى تأثري العنف املعروض عرب وسائل اإلعالم املرئية
وتأثرياته على املتلقني.
ففي الستينيات نبهت جلنة إيزنهاور إىل أن العنف اإلعالمي عامل مساهم
يساعد إىل حد كبري على منو ثقافة العنف بني شرائح اجملتمع .ويف سنة 1972
صدر تقرير عن وزير الصحة األمريكي يُظهرُ قلقاً حول تأثري عنف التلفزيون على
األطفال وتغيري أمناط سلوكهم .ويف الثمانينيات أصدر املعهد الوطين األمريكي
تقريره الذي خلص إىل نفس نتائج تقرير وزير الصحة الصادر يف  .0727أما
التقارير الالحقة يف التسعينيات الصادرة عن اجلمعية النفسية األمريكية واجلمعية
الطبية األمريكية واألكادميية األمريكية لطب األطفال خلصت لنفس النتائج
السابقة ،ونبهت بشكل عام إىل أن العنف عامل يساعد على منو ثقافة العنف يف
اجملتمعات(.)4
يقول الدكتور عادل عامر يف حبثه بعنوان" :اجلرائم اإلعالمية وكيفية
التصدي هلا"" :إن تعريفات الفقهاء جلرائم اإلعالم تعددت ،فذهب جانب إىل أنها
جرائم ذهنية تتمثل يف اإلعالن عن فكرة أو رأي بسوء قصد .وذهب آخرون إىل
أنها جرائم القانون العام اليت تتمثل يف اإلعالن عن فكرة أو رأي جتاوز حدوده،
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وتكون وسائل اإلعالم مبثابة أداة استعملت يف ارتكابها( .)" 5ويف جمملها متثل
"جرائم اإلعالم" خمالفة ألحكام قانون العقوبات.
كما تشري الدراسات واألحباث العلمية يف علم االجتماع اجلرمية إىل أن
هناك عالقة متفاعلة بني وسائل الضبط االجتماعي وظاهرتي اجلرمية واجلنوح6.
ولألسف الشديد جند العديد من وسائل اإلعالم متارس سياسة النشر واإلعالن
والفضح كنوع من اإلغراق اإلعالمي يف تناوهلا ملثل هذه اجلرائم اليت جتذب شرحية
ال بأس بها من املتلقني ،وبالتالي تضعها على سلم أولويات الرأي العام ،فهناك
من املؤسسات من تروق هلم هذه املوضوعات اليت ختاطب الغرائز اجلنسية لزيادة
عدد املشاهدين واملتابعني ،واإلعالنات واإليرادات(.)2
أما علماء النفس فريون أن السلوك العدواني والعنف هو سلوك متعلم
من خالل مشاهدة مناذج منه عرب وسائل اإلعالم واألسرة واألقران ،وتعد وسائل
اإلعالم حسب هذه النظرية من أهم مصادر اكتساب السلوكيات العنيفة لدي
الطفل حيث يتأثر األطفال مبا تبثه وسائل اإلعالم من مشاهد عنيفة حيث يقوم
بإعادة إنتاج ذلك السلوك العدواني إما على ذاته أو أقرانه عن طريق التقليد (.)8
والصحافة جهاز من أجهزة اإلعالم حتتوي على مواد موضوعات قد
تقدم فيها مناذج عدوانية جد مغرضة ،قصص عن جرائم متنوعة ،وأعمال عنف
تدعم لدى األشخاص اجتاهات اجيابية حنو اجلرمية مما جيرهم يف بعض احلاالت إىل
ممارسة السلوكيات العدوانية .يقول الدكتور أبو قورة خليل قطي يف كتابه "
سيكولوجية العدوان" أن األشخاص الذين لديهم االستعداد للعنف حيتاجون فقط
إىل رؤية مناذج ناجحة للعنف يف أماكن أخرى لكي حيفز ذلك سلوكهم للعنف
ويدفعهم ملمارسة السلوك العدواني على اجملتمع واآلخرين (." )7
إن هذه النظرية تثبت مبا ال يدع للشك فيه جمال ،أن املشاهد لوسائل
اإلعالم املرئية لديه القدرة وإمكانية لتعلم السلوك العدواني من خالل ما يعرض
من مضامني وبرامج ،وأن املشاهدة تزيد من احتمال تعلم السلوك املنحرف .كما
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يؤكد أصحاب هذه النظرية أنه باستطاعة الفرد تعلم وتقليد سلوك الشخصيات
العدوانية اليت تقدم له مناذج ليقتدي بها وتوفر فرص تعلم السلوك العدواني(.)01
ومجع علماء النفس هلذه النظرية أربعة مفاهيم أساسية جيب توافرها حتى
تتم عملية التقليد والتعلم االجتماعي وهي (:)00
0
7
3

4

ـ االنتباه واالهتمام.
ـ القدرة على االحتفاظ والتذكر.
ـ إعادة تأدية السلوك ،وهي الرتمجة احلقيقية لعملية االهتمام
واالسرتجاع إىل سلوك حقيقي ،وال بد هنا من اإلشارة إىل أن
الشخص ميتلك املقدرة على القيام بهذا األداء وتطويره باستمرار إىل
درجة التقليد احلقيقي والفعلي للسلوك املشاهد.
ـ احلافز أو الدافع ،حيث لن تنجح مجيع اخلطوات السابقة ،إال إذا
امتلك الشخص احلافز الصادق لتقليد السلوك.

ووجد العامل النفساني الشهري ألربت باندورا ( )Albert Banduraيف
دراسته للسلوك العدواني يف عينة من األطفال أن هذا السلوك غالبا ما يرتبط
باملثري أو املنبه الذي يتعرضون له ،فبعض هؤالء األطفال لديهم آباء يعاقبونهم
عندما يظهرون العدوان حنوهم ،ويف نفس الوقت يرتكب هؤالء اآلباء سلوكيات
عنيفة مميزة ،ويشجعون أبناءهم على ارتكاب مثل هذه السلوكيات مع أقرانهم
خارج املنزل ،وهذا النمط من السلوك جيعل هؤالء األطفال يظهرون عدوانا
بسيطا داخل املنزل ،وعدوانا شديدا أثناء تفاعلهم مع زمالئهم يف املدرسة(.)03
إن النشر املكثف ألخبار اجلرمية وعدم احرتام الصحافة للضوابط
األخالقية والقانونية الواجب تتبعها عند عملية املعاجلة اإلعالمية وعدم حتملها
ملبادئ املسؤولية االجتماعية يدفع بالفرد كجزء من اجلماهري العريضة اليت تتعرض
بطريقة عشوائية للموضوعات اإلعالمية إىل القيام بالسلوكات اإلجرامية وتقمص
الشخصيات اجملسدة يف أخبار اجلرمية وإسقاطها على جتاربهم اخلاصة كجزء من
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املعارف السابقة مما يؤكد على أن للصحافة املكتوبة دورا يف الرتويج للسلوك
اإلجرامي (.)04
أخبار اجلميرَة بني اإلثارة واّتوعية؟
حيدث جدل كبري حول دور الصحافة يف الدفع إىل زيادة عدد اجلرائم
وانتشارها ،ومحّلتها فئات اجملتمع املختلفة مسئولية كربى يف " تزيني اجلرمية
واإلجرام يف نفوس الناس" ،بنشرها ألخبار اجلرمية وتفاصيلها بطريقة سيئة ومثرية،
وتبالغ يف وصف اجلرمية وكأنها ترفع من شأن مرتكبيها  ،مما يزعزع الثقة مبُُثل
وقيم وعقيدة اجملتمع .قلق يبلغ مداه من قبل املختصني واملهتمني من بعض
اإلعالميني والنفسانيني وعلماء االجتماع والرتبويني وحتى من رجال السياسة من
أن حتفز التغطية الصحفية للمجرمني وتشجع على القيام باجلرائم بأنواعها بهدف
توجيه األنظار إليهم طلباً للشهرة وللتعريف بهم .حيث أن تأثري التغطية اإلعالمية
للجرمية كان دوما مثريا وحافزا يولد استجابات وخصوصا لدى الشباب
واملراهقني ،كما أن وقع اجلرمية وأخبارها كان دوما حدثا مهما ومثريا الهتمامات
ب االستطالع لديهم.
القراء وحُ ّ
ولكن مبالغة بعض الصحف يف ممارسة حقها وواجبها يف توفري املعلومات
عن اجلرائم قد يؤدي أحيانًا إىل حرمان املتهم من حماكمة عادلة ،أو قد ينطوي على
إساءة للمتهم أو أسرته أو تعبئة الرأي العام ضده قبل صدور حكم القضاء
وبالذات يف اجلرائم اليت حتظي باالهتمام الواسع من اجلمهور ،واليت جرى العرف
علي تسميتها( جبرائم الرأي العام) كاالغتصاب والقتل واسترياد مواد غذائية
فاسدة وتوظيف األموال والقروض واجلرائم السياسية.
ومن جانب آخر تعد نشر أخبار اجلرائم واحلوادث والتحقيقات واحملاكمات
علي صفحات اجلرائد ليس فقط حقا مشروعًا للصحف ،بل إنه واجب عليها
حتقيقًا ملبدأ مهم هو حق اجلمهور يف اإلعالم واملعرفة.
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تباينت اآلراء إذن حول جدوى نشر أخبار اجلرمية  ،والكل أصبح له فيه
رأي ،علماء النفس واالجتماع من جانب ،ورجال اإلعالم من جانب آخر ،
وعلماء القانون والقضاة من جانب ثالث ،وحتى اجملتمع مبختلف طبقاته مبا فيه
اآلباء واألمهات هلم وجهة نظر حول ما إذا كان النشر حيقق أهدافاً إجيابية بالتقليل
من حدوثها ووعي أفراد اجملتمع خبطورتها واآلثار املرتتبة عليها ،أم أن نشرها يعد
يف حقيقته جرمية ثانية نتيجة ملا قد يعكسه النشر من تعزيز هلا وتبجيل ملرتكبيها
وتعليم ألساليب ممارستها:
رأي املؤيدين ّلنشمير:
إن املهنية واملعايري األخالقية واالجتماعية تفرض على وسائل اإلعالم
التعاطي مبنتهى احلذر مع أخبار اجلرائم نظرا الرتباط اجلرمية باجملتمع بشكل
مباشر .إن خرب اجلرمية بطبيعته مشوق وهذه صفة ال ميكن نفيها عن مثل هذا النوع
من األخبار ،ولكن إذا ما تناولت املؤسسة الصحفية اخلرب وفق معايري حمددة مهنية
وعلمية ودقيقة تصبح التوعية هي اهلدف األساسي من نشر اخلرب.
لذلك ومن هذا املبدأ يرفض الصحفيون املتخصصون مبتابعة أخبار اجلرمية
فرض قيود على عملهم ،كما يردون االتهامات والشبهات اليت يطلقها بعض
خرباء علم االجتماع بأن اهلدف األساسي لإلعالم بهيئاته من نشر أخبار اجلرائم
يتمثل يف اإلثارة والتشويق وليس التوعية والتحذير من أخطار اجلرمية على
اجملتمع .فليست كل وسائل اإلعالم تتعاط مع أخبار اجلرمية من باب اإلثارة
والتشويق ،حيث تتغلب الدقة واملوضوعية على معاجلة العديد من وسائل اإلعالم
ملثل هذا النوع من األخبار.
وجيزم العاملون يف جمال أخبار اجلرمية أنهم ميارسون نوعاً من الرقابة
الذاتية على عملهم نظراً خلصوصيته وخطورته ،ويشريون يف هذا اإلطار إىل أنهم
كثرياً ما ميتنعون عن نشر معلومات تتعلق ببعض اجلرائم قبل اكتمال التحقيقات
األمنية فيها ،ويؤكدون أيضاً أنهم ميتنعون عن نشر أية معلومات مباشرة تتعلق
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بالضحايا أو املتهمني مراعاة حلزمة من املعايري األخالقية االجتماعية .كما يؤكد
العاملون يف هذا اجملال أنهم يتمتعون مبعرفة ودراية واسعة بالتشريعات املتعلقة
باجلرمية ،ويرون أن هذا األمر أساسي ألي صحايف يتابع أخبار اجلرمية ،ألن املعرفة
التشريعية مهمة وتربز أهميتها يف كتابة القصة اإلخبارية املتعلقة باجلرمية(.)05
ويذهب املؤيدون لنشر أخبار اجلرمية أن النشر يعد عمال مفيدا وذلك
إلعالم أفراد اجملتمع بكل ما حيدث يف جمتمعهم .ومن وجهة نظر هؤالء فإن نشر
أخبار اجلرمية يساهم يف خلق وعي مجاهريي حول بشاعتها ما قد يؤدي إىل تناقص
عدد اجلرائم .ويف هذا املساق يتبنى املؤيدون للنشر مبدأ ووسيلة الضبط
االختياري ،وهو من أكثر الوسائل فعالية واليت يفرضها بعض األفراد على
أنفسهم ،وهذا من خالل التوعية مبخاطر السلوكيات املنحرفة يف اجملتمع والرسائل
اليت متررها وسائل اإلعالم إىل اجملتمع بضرورة االبتعاد عن املمارسات السلوكية
اليت تضر باألفراد واجملتمع ،وبهذه الطريقة يساهم اإلعالم يف عملية الضبط
االجتماعي باعتباره أهم الوسائل الناجعة يف الوقاية من اجلرمية واالحنراف.
كما يرى هؤالء  06أن وسائل اإلعالم هي "مرآة اجملتمع" ومن ثم جيب أن
تعكس الصورة احلقيقية للمجتمع ،وأن العنف بكل صوره مبا يف ذلك جرائم
القتل واالغتصاب والسرقة تعد ظواهر اجتماعية يلزم التنبيه إليها؛ ليدرك أفراد
اجملتمع حقيقته .فاجلرمية هي جزء من الواقع االجتماعي وجتاهل هذا الواقع حيرم
الصحيفة من أداء واجبها كمرآة للحياة االجتماعية ،كما أن جتاهل بعض الظواهر
اإلجرامية حيوهلا إىل وباء اجتماعي يصعب عالجه مثل انتشار املخدرات والرشوة
واالختالس وسوء استغالل النفوذ .وكذلك فإن منع نشر اجلرمية ال يقلل من
وقوعها وإمنا يزيد من انتشارها وعدم حترك الصحافة لنشرها حيرمها من حق تنبيه
اجملتمع إىل خطورتها.
إن نشر أخبار اجلرمية عند املؤيدين يعد وسيلة من وسائل الوقاية منها،
حيث يُدفع أفراد اجملتمع الختاذ سبل احليطة واحلذر واالبتعاد عن املواقف اليت قد
تسبب وقوع اجلرمية ،وكذلك األماكن اليت عادة ما ترتفع فيها وترية اجلرمية .وخيلق
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التسليط اإلعالمي على أخبار اجلرمية وعيًا مجاهرييًا ينجم عنه بروز رأي عام
يضغط باجتاه سد أية ثغرات ينفذ منها اجملرمون ،وكيفية مواجهة مثل هذه
اجلرائم.كما أن نشر أخبار اجلرمية مينع من تكرارها ،ويعرف الناس بأساليب
اجملرمني ومن هنا يأخذون حذرهم من هؤالء اجملرمني فال يقعون فريسة بني
أيديهم(.)02
كما أن نشر أخبار اجلرمية ومتابعة تفاصيلها جنائيًا و قضائيًا يف وسائل
اإلعالم جيعل الناس مطمئنني إىل نظام العدالة اجلنائية وأنه يقوم بدوره كما ينبغي.
كما أن النشر يشعر رجال الشرطة و العدالة أنهم ليسوا مبأمن من رقابة اجملتمع ما
يدفعهم إىل بذل جهود مضاعفة للقيام بأعماهلم على أكمل وجه ألن الصحافة
سوف تفضحهم عندما يتقاعسون عن واجبهم جتاه أمن اجملتمع(.)08
ويؤمن هذا الفريق من الصحفيني املؤيدين للنشر بأن إذاعة العقاب يردع
هواة اإلجرام اآلخرين من ارتكاب اجلرمية ،حيث جيعلهم يتجنبون اإلقدام على
ارتكابها خوفا من عقاب اجملتمع.
ولكي ينأى الصحفي بنفسه عن العقوبات الواردة يف القوانني ،جيب عليه
أن يستهدف الصاحل العام ،وأن تكون لديه مستندات دالة على ما ينشره ،وأن
يراعي األخالق واآلداب العامة ،وأال ينشر أخبارا تثري الفنت أو الصراعات
الداخلية ،وأن يتجنب التشهري وسب األشخاص وتشويه مسعتهم ،وأال يتعرض
للمتهمني الذين مل تثبت إدانتهم .وأيضا جيب أن يراعي صحة املنشور ،وأن يكون
عرضه للخرب موضوعيا ،مع توافر حسن النية باعتبار أن املصلحة العامة تعلو
دائما املصاحل الذاتية .من هنا جاءت أهمية تنظيم عملية نشر أخبار اجلرمية وليس
تقييدها ،وأن يتم ذلك بشعور عال باملسؤولية االجتماعية للصحافة ويف ضوء
مواثيق شرف املهنة.
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رأي املعارضني ّلنشمير:
وهو رأي يقوم على أن نشر أخبار اجلرائم يساعد يف الرتويج هلا عند
فئات اجملتمع وخصوصا صغار السّن والسيما حالة عرض أخبار اجلرمية بطريقة
دراماتيكية ومشوقة ،وأن نشر أخبار اجلرائم وخاصة جرائم الشرف ال يساعد أبدا
يف احلد من اجلرمية والوعي خبطورتها ،بل قد يكون ذلك النشر الفضح أو احملتشم
عامال يف إثارة الغرائز وخاصة عند نشر أخبار اجلرائم اجلنسية حيث يُسلط الضوء
عليها بدرجة تتجاوز نقل احلقائق إىل اإلثارة " املقصودة " من قبل الصحف ألهداف
تروجيية وتسويقية وهو ما يأتي مبردود عكسي .كما أن نشر أخبار اجلرمية بصورة
مغايرة للواقع بدافع التشويق جيعل وسيلة اإلعالم تنحرف عن مهمتها الرئيسية يف
خلق الوعي اجلماهريي لتصبح بعد حني وسيلة جتارية حبتة.
ومن حجج املعارضني للنشر كذلك 07حتويل بعض اجملرمني إىل أبطال،
مما قد يدفع البعض إىل تقليدهم طمعًا يف الشهرة وذيوع الصيت .كما قد يتأثر
الشباب باجلرائم اليت يقرؤونها ويرتكب البعض اجلرائم تقليدا جلرائم سابقة .كما
أن نشر أخبار اجلرمية بشكل سطحي وغري مدروس قد يتضمن تعظيم صورة اجملرم
من خالل إبراز ذكائه وكأنه البطل الضحية الذي يواجه رجال األمن والعدالة
اجلنائية.
كما أن نشر أخبار اجلرمية بصورة مستمرة عند هؤالء قد يزعزع ثقة األفراد
باملثل والقيم والتقاليد الفاضلة ،األمر الذي يُحدث هزة اجتماعية ورمبا شعور
أفراد اجملتمع باالغرتاب القيمي .ويعتقد بعض املعارضني لنشر أخبار اجلرائم أن
النشر قد يدخل حتت باب "إشاعة الفاحشة" يف اجملتمع .كما أن الصحف اليت
تعرض وتنشر هذه األخبار وتلك القضايا تكتفي مبجرد عرض أخبار اجلرمية أو
عرضها بشكل سليب دون أي حماولة من جانبها لتحليل أسبابها وهذا يؤدي إىل
املساعدة يف انتشار اجلرمية وارتكابها .كما أن الصحف كثريا ما تبالغ يف عرض
اجلرائم فتسيء إىل اجملتمع كله .أو تعطي صوره خاطئة عن احلادثة وذلك من أجل
زيادة التوزيع(.)71
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ولعل ما يفع جتاه املعارضة الشديدة لنشر أخبار اجلرائم يف الصحف
ووسائل اإلعالم أن بعض الصحفيني يقومون بنشر أخبار اجلرمية دون الرجوع إىل
املصادر الرمسية اليت ميكنها تزويدهم باملعلومة الصحيحة ،أوحني حتفظ بعض
املصادر من مترير املعلومات لوسائل اإلعالم ،فيدفع األمر بعدد من احملررين إىل
كتابة حتقيقات صحفية عن اجلرمية وأحيانا إيراد معلومات تفصيلية عنها اعتمادا
على مصادر رمبا تكون غري موثقة كالشهود واجلريان الذين قد يبالغون أوال
يقدمون احلقائق كما هي يف حقيقتها ألنهم يدلون مبعلوماتهم إىل صحفي وليس
إىل رجل أمن(.)70
اّميرأي اّثاّث ،اّنشمير اّواعي:
يؤيد االجتاه الثالث نشر أخبار اجلرمية يف ضوء املربرات اليت أشار إليها
أصحاب االجتاه األول نتيجة ملا يشهده العامل اليوم من سرعة تدفق املعلومات ،فال
ميكن إخفاء احلقائق إىل األبد كما كانت احلال عليه قبل عدة سنوات ،وبالتالي فإن
أصحاب هذا االجتاه يرون من املنطقي واملفيد نشر أخبار اجلرائم يف وسائل
اإلعالم شريطة أن يكون هذا النشر واعياً وحمققاً ملصلحة اجملتمع من خالل أخذ
القائمني على وسائل اإلعالم واإلعالميني عدة اعتبارات أخالقية ومهنية حتقق
أهداف النشر وتوازن بني االجتاهني املتعارضني حول حق النشر ،وقد ذكر
أصحاب هذا االجتاه أهم هذه االعتبارات(:)77
 أن يدرك اإلعالميون أنهم حيملون رسالة ،وأن دورهم ال يقتصر على
نقل األخبار واملعلومات كما هي ولكن ينبغي التوعية والتثقيف خبطورة
اجلرمية ،وإعطاء أولوية للجانب األخالقي على حتقيق السبق الصحفي يف
نشر اجلرمية( )73ومع اإلقرار بأن نشر أخبار اجلرمية ضرورة اجتماعية وأنه
يليب احتياجات القارئ ،فإنه من الضروري أن تلتزم الصحف بالصدق
يف عرض اجلرائم( )74والدقة واملوضوعية وعدم تلوين الوقائع وااللتزام
بأخالقيات النشر واالبتعاد عن كل ما ميثل سبا وقذفا يف حق الناس،
وااللتزام بقاعدة أن املتهم برئ إىل أن تثبت إدانته حبكم قضائي نهائي.
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 ويرى هذا االجتاه أن مثة حاالت يكون فيها من مصلحة اجملتمع عدم
النشر من بينها :نشر أخبار التحقيقات اليت حظرت سلطة التحقيق
نشرها( )75مراعاة للنظام العام واآلداب وكذلك نشر وقائع اجللسات
السرية( ،)76وأيضًا ما يتعلق بنشر التفاصيل اخلاصة ببعض القضايا
اخلاصة باألحوال الشخصية واليت تتعلق خبصوصيات املواطنني وحياتهم
اخلاصة كاملشاكل الزوجية والطالق والنفقة.
 البد أن يتم تناول أخبار اجلرمية برصانة ومهنية عالية بعيدا عن التسرع
والتسطيح يف النقل .والرتكيز على حقيقة أن اجلرمية بكافة أشكاهلا تعد
سلوكا مرفوضا وشاذا ،مع النأي عن متجيد اجملرم أو ذكائه ،ومع تذكري
املتلقي أن اجملرم سينال عقابه .وأن تقوم الصحف بتفسري اجلرائم وأن
حتلل أبعادها ودالالتها كظاهرة شاذة عن اجملتمع .كما يشرتط أن تبتعد
الصحيفة عند تناوهلا هلذه املواضيع عن اإلثارة يف عرضها للقصة
وخصوصا يف جرائم اآلداب ،وأن تنأى بنفسها عن أسلوب العمل
التجاري؛ أي اإلفادة من اجلرمية من حيث كونها وسيلة لتوزيع املطبوعة،
كما تفعل بعض الصحف اليت متيل إىل أسلوب اإلثارة الصحفية دون
مراعاة ملشاعر الضحية وأطرافها .و أن تلتزم الصحيفة يف عرضها لوقائع
اجلرمية احلقيقية وأن تكون دقيقة يف تفاصيلها وأن تكون موضوعية يف
تناوهلا للجرمية ،وأال تبالغ الصحف عند نشرها للحادثة أو اجلرمية بل
تقديم احلقيقة وحدها هو ما يشغل الصحيفة.
 التنسيق التام بني رجال العدالة اجلنائية واإلعالميني حبيث حيصل
اإلعالمي على املعلومة الصحيحة واملوثوقة من مصادرها األصلية شريطة
أن يقوم رجال العدالة اجلنائية بواجبهم اإلعالمي فيوفرون املعلومات
لوسائل اإلعالم بالشروط اليت ال ختل بسري القضية والتأثري على مسارها
إذا كانت ال تزال قيد التحقيق.
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 أال يتبنى الصحفي واإلعالمي عموما موقف مسبق من القضية اليت
يتناوهلا حتى ال يؤثر على الرأي العام أو على أطرافها أو القضاء ،أو دفع
عينات من اجملتمع لتبين مواقف غري متناسقة مع مصلحة عموم اجملتمع،
وأن يتحلى اإلعالمي باملوضوعية الصارمة واالبتعاد عن األحكام
املسبقة ،مع التذكري بأن اجلرمية تظل سلوكا مرفوضا .مع التقليل من
املساحة املخصصة ألخبار اجلرمية وعدم نشر صور املتهمني والعمل الدائم
على تغيري طريقة معاجلة أخبار احلوادث واجلرائم بطريقة ال حتدث ضررا
بأفراد اجملتمع.
خالصة اّقول:
على الرغم من التباينات يف اآلراء حول هذا النشر إال أن نشر أخبار
اجلرمية يف الصحف وبثها يف وسائل اإلعالم السمعية واملرئية له أهمية خاصة يف
إكساب اجلمهور معارف ومعلومات تساهم يف دعم الوعي األمين لديهم ،فاجلرمية
ظاهرة اجتماعية مؤملة يتطلب من الصحافة تسجلها ليُعلم حقيقة أضرارها على
الفرد واجملتمع.
ولكن املتفق عليه أيضا أن نشر أخبار اجلرمية يتطلب مراعاة بعض
الضوابط اهلامة اليت حتول دون أن يعطي نشر أخبار اجلرمية نتائج عكسية ،فنشر
قصص اجلرمية جيب أن تهدف إىل القضاء على اجلرمية ال أن تساهم يف تعليم فن
اإلجرام وختريج اجملرمني ،بل أن تعمل على عرض قصص اجلرائم بأسلوب يهدف
إىل اقرتاح احللول املناسبة هلا ،من أجل ذلك وجدت ما يعرف بـوثيقة " أخالقيات
اإلعالم " ووضعت العديد من املعايري يف مواثيق الشرف الصحفي اخلاصة بكيفية
متابعة قصص اجلرائم يف وسائل اإلعالم.
أخالقيات اّعمل اّ حفي ومعايري كتابة ونشمير أخبار اجلميرَة (:)52
إن ضحايا اجلرائم يتعرضون لألذى من جهتني ،اجلرمية نفسها من جهة،
ومن تناول وسائل اإلعالم ونشر الواقعة علنا من جهة أخرى .فكان ال بد من
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نظام قانوني لتحديد مسؤولية الصحفي عند نشره لتلك املعاناة اليت أملت بالضحية
علنا خصوصا وأن القوانني املقارنة قد نصت على تعويض عادل عن األضرار
اليت تصيب الضحية(.)78
ومن جانب آخر ولتدعيم حرية الصحافة وحتسني األداء اإلعالمي،
ظهرت مواثيق الشرف األخالقية يف الصحافة ،وذلك منذ حوالي مثانني عاما92.
ورغم أن مواثيق الشرف أحد التنظيمات اخلاصة بعمل الصحافة واإلعالم يف
اجملتمعات الغربية منذ فرتة طويلة ـ فإن هذه املواثيق ال توجد يف الوطن العربي إال
يف األقطار ذات اخلربات الكبرية يف جمال تنظيم املهن اإلعالمية.
ويعرف أندرسون أخالقيات اإلعالم بأنها "املعايري اليت توجّه عمل
املشاركني يف النشاط االتصالي واليت يستخدمها الناقد يف احلكم على أخالقيات
العمل )31"(.أما كوهني إليوت فريى أن " أخالقيات اإلعالم أخالق مهنية تتناول
املشكالت املتصلة بسلوك الصحفيني واحملررين واملصورين ومجيع من يعملون يف
إنتاج األخبار وتوزيعها "( )30يف حني يعرفّها ريتش بأنها "االختيارات اليت تواجه
الصحفيني حول الطرق اليت يتصرفون بها(.)37
أما تعريفها يف الكتابات العربية فريى السيد أمحد مصطفى عمر أن
أخالقيات اإلعالم هي "منظومة من املبادئ واملعايري اليت تستهدف ترشيد سلوك
الصحفيني خالل قيامهم بأعماهلم ،واختاذ قراراتهم مبا يتناسب مع وظيفة
املؤسسات اإلعالمية و يضمن الوفاء حبقوق اجلمهور"(.)33
كما تفرض أخالقيات اإلعالم على العاملني يف وسائل االتصال
اجلماهريية ومنها الصحافة " أن يلتزموا يف سلوكهم جتاه أنفسهم وجتاه اآلخرين
وجتاه مجاهريهم مببادئ وقيم أساسية .وااللتزام بهذه املبادئ والقيم األساسية نوع
من الواجبات الشخصية ،أي أنه التزام شخصي يقع على كل واحد منهم بصفة
شخصية ليكون سلوكاً سليماً وأخالقيا" (.)34
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أما الدكتورة سامية حممد فتعرف أخالقيات املهنة (قيم املمارسة) بأنها
مصطلح يشري إىل القواعد الواضحة للسلوك املهين يف مؤسسات الوسائل
االتصالية ،وكذلك االجتاهات الفعالة والدعاوى املتصلة بكل ما هو مالئم يف
أسلوب العمل واإلجناز .ومن األمثلة على قيم املمارسة :الفكرة النموذجية اليت
تتمثل يف االلتزام باملوضوعية يف أعداد األنباء ،والدعاوى املتصلة بأكثر الصور
التكنولوجية مالئمة لتحقيق مهام اتصالية ذات نوعية خاصة ،والدعاوى اخلاصة
بتحديد مقاييس املسلسالت التلفزيونية اجليدة(.)35
وإذا كان مثة فرق ما بني األخالقيات واملمارسة ،فإن األخالقيات عبارة
عن قواعد موضوعة تعرب عن السلوك املهين املطلوب من القائمني بوسائل
االتصال اجلماهريية االلتزام بها ،وتبقى هذه األخالقيات عدمية الفائدة ما مل
ترتجم إىل واقع عملي ملموس خالل املمارسة املهنية للصحفيني أو تأدية
الواجبات املُناطة بهم ،مثل إجراء املقابالت الصحفية أو تغطية املندوبني
للمؤمترات الصحفية وإعداد الرسائل اإلخبارية .ويف هذا اجلانب يقول حسن
عماد مكاوي " :أن أخالقيات املمارسة املهنية تأتي عن طريق حق التعبري والكالم،
وحق طباعة األخبار ونشرها ..وتصبح عدمية اجلدوى بدون حق احلصول على
املعلومات(".)36
فيما يرى حممد سيد فهمي املتخصص يف اإلعالم وعلم االجتماع أن
أخالقيات املهنة تعرب عن " وجود معايري سلوكية وقواعد أخالقية تنبع من قواعد
املهنة ذاتها .ومن متطلبات جناح العمل املهين التزام املمارس بهذا النظام األخالقي
أو الدستور املهين املتفق عليه صراحةً(.)32
وانطالقاً من هذا الفهم فإن كثريا من الصحفيني العاملني يف وسائل
االتصال اجلماهريية توجه إليهم انتقادات خمتلفة فهم يفتقدون إىل االهتمام
بالسلوكيات األخالقية ،ومن ثم يفتقدون التزاماتهم املعنوية حنو السلوكيات
األخالقية والتمسك بها على الرغم من أن هناك استثناءات تشمل الكثري من
العاملني يف ميدان الصحافة ال تنطبق عليهم هذه االنتقادات.
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ويذكر صاحل خليل أبو إصبع يف كتابه حتديات اإلعالم العربي جمموعة
عناصر مستنبطة من احلقوق اليت أقرها ميثاق األمم املتحدة ووثيقة اليونسكو،
وهي وظائف ذات جوانب أخالقية تتعلق مبمارسة املهنة أهمها :قول احلق
والصدق وعدم إخفاء احلقيقة وتوخي األمانة فيما يكتبه الصحفي واحلرص على
عدم تشويه احلقائق أو السعي وراء منفعة شخصية واحرتام آراء اآلخرين
وخصوصياتهم وثقافات الشعوب األخرى واملساواة واإلنصاف يف تبادل
املعلومات وحتمل املسؤولية االجتماعية لتعزيز قيمها اإلجيابية(.)38
يقول الربوفيسور جون ال .هالتنج أستاذ االتصاالت جبامعة ستانفورد:
إن " قوانني أخالقيات الصحافة " ميكن تلخيصها يف املبادئ اخلمسة التالية:
أ ــ على الصحفيني أن يراعوا مسؤوليتهم حنو سعادة وراحة اجلماهري ،كما أن
سلطتهم املؤثرة جيب استخدامها من أجل الصاحل العام ،وليس من أجل
احلصول على امتياز خاص.
ب ــ على الصحفيني أن يقدموا تقاريرهم اإلخبارية حبيث تكون أمينة وصادقة،
وصحيحة ودقيقة .كما أن كتابة التقرير جيب أن تكون كاملة ومتوازنة وشاملة
ومفصلة.
ج ــ يتعني على الصحفيني أن يكونوا غري منحازين ،وعليهم أن ميارسوا عملهم
بوصفهم ممثلني للجماهري ،وليسوا أدوات دعاية للجماعات احلزبية أو للمصاحل
اخلاصة.
د ــ جيب أن يكون الصحفيون منصفني ،وعليهم أن يوفروا مساحة مناسبة يف
قصصهم ،أو وقتا على اهلواء جلوانب النزاع املتعددة .واحلقوق اخلاصة جيب عدم
إنهاكها .وتصحيح األخطاء جيب أن يتم بسرعة وبنية حسنة.
هـ ــ على الصحفيني احرتام الشرائع اليت تدعو إىل الشرف واألخالق احلميدة
على قدر ما ميكن التعرف عليه من هذه الشرائع يف جمتمع تتغري باستمرار القيم
اليت يؤمن بها(.)37
771

اّعدد  ...............................:52اجلزء اّثاني ............................ديسمرب 7102
إن األخالقيات املهنية أو مواثيق الشرف أو مواثيق األخالق املهنية تعد
مكملة للحقوق والضمانات املكفولة )41(،إذ تعكس وحتدد احلقوق والضمانات
اليت يتعني توفريها للمجتمع أو للبيئة اليت متارس فيها العملية االتصالية ذاتها يف
مواجهة القائمني باالتصال ومن ثم تبلور هذه املواثيق املسؤوليات االجتماعية
واألخالقية لرجال اإلعالم حيال اجملتمع الذي يعملون فيه ،وتبنى على أساس أن
اإلعالم وإن كان حقاً للفرد فهو أيضاً حق للمجتمع ،وينبغي محاية حق اجملتمع يف
الوقت الذي حتمى فيه حقوق األفراد .وعلى ذلك فكلما نضج النظام االتصالي
واإلعالمي ،أرتفع املستوى املهين للعاملني فيه ،وتزايدت احلاجة إىل حتديد هذه
القواعد وااللتزامات االجتماعية لرجال اإلعالم(.)40
وقد شهد الوطن العربي خالل العقود الثالثة األخرية تطورات عديدة يف
هذا اجملال 47.ومنها ميثاق الشرف اإلعالمي العربي الذي أقره جملس اجلامعة
بتاريخ  04من سبتمرب  .0728وجاء هذا امليثاق تنفيذا مليثاق التضامن العربي
الصادر عن مؤمتر القمة العربي بالدار البيضاء عام  0765وانطالقا من قرارات
مؤمتر القمة العربية ،واألجهزة املعنية يف اجلامعة العربية اليت استهدفت إجياد
سياسات إعالمية عربية بناءة على مستوى القومية واإلنسانية ،والتزاما بتوصيات
اللجنة الدائمة لإلعالم العربي بضرورة وضع ميثاق شرف إعالمي عربي وقومي.
وقد رتب هذا امليثاق التزامات على احلكومات العربية حيال العمل الصحفي
وممارسيه ليشهده الواقع العربي يف أقطار عديدة(.)43
االّتزامات األخالقية ذات اّطابع اّقانوني اّواجبة على اّ حفيني:
وميكننا تلخيص االلتزامات األخالقية ذات الطابع القانوني الواجبة على
الصحفيني فيما يلي(:)44
 .0االلتزام بأحكام القانون ،واحلذر من ارتكاب جرائم النشر واالمتناع عن
التشهري أو االتهام بالباطل أو القذف أو السب(.)45
 .7عدم إسناد وقائع غري حمددة لشخص ما تستوجب عقابه أو احتقاره.
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 .3عدم إسناد أي أمر يتضمن خدشا لشرف إنسان ما واعتباره دون حتديد واقعة
معينة.
 .4ضرورة احرتام حق كل إنسان يف أن يكون له اعتباره وكرامته بني اآلخرين46.
فإذا راجعنا موقف القانون الفرنسي يف هذه النقطة مثال فقد نصت املادة ( )7من
القانون املدني الفرنسي على أنه " :لكل شخص حق يف احرتام حياته اخلاصة،
ويستطيع القضاة دون املساس حبق املضرور يف التعويض أن يأمروا باختاذ كل
اإلجراءات كاحلراسة واحلجز وأي إجراء آخر يكون من شأنه منع أو وقف
االعتداء على احلياة اخلاصة .وهذه األمور ميكن أن يأمر بها قاضي األمور الوقتية
يف حال االستعجال "(.)42
 .5عدم إساءة استخدام حرية الصحافة بنشر أفكار وعقائد ومبادئ ضارة
باجملتمع.
 .6االمتناع عن التحريض على أي عمل غري قانوني ،أو الدعوة لعدم إطاعة
القوانني ،أو ختريب البناء االقتصادي وتغيري النظم األساسية للمجتمع بوسائل
غري مشروعة.
 .2االمتناع عن التحريض على بغض طائفة بعينها.
 .8عدم نشر شيء جيب أن يبق سرًا صيانة ألمن الدولة الداخلي واخلارجي(.)48
 .7عدم نشر ما يبعث على تضليل الرأي العام أو التأثري على حكمه على األشياء
وتوجيهه وجهة غري سليمة.
 .01عدم نشر ما يتعلق بأسرار احلياة اخلاصة والعائلية لألفراد بقصد اإلساءة
إليهم وابتزازهم من خالل تهديدهم بإفشاء هذه األسرار(. )47
حقوق املتهمني ا  مواثيق اّشميرف اّ حفية ا  اّعامل
أما معايري تغطية الصحف ألخبار احملاكم خاصة فقد نصّ القانونيون على
طائفة من األخالقيات جنملها يف التالي(:)51
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 أن تتم التغطية الصحفية ألخبار احملاكم والقضاء ،وفقًا ملبدأ املتهم برئ
حتى تثبت إدانته 50،وينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة 00
على أن " كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئا إىل أن تثبت إدانته قانونيا
مبحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنها "( )57وأيضا
املادة  45من الدستور اجلزائري حيث تنص على أن كل شخص يعترب
بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات اليت يتطلبها
القانون(.)53
 كما جيب احلرص على استقاللية القضاء والعدالة وإعطائها األولوية،
واالمتناع عن نشر آراء أو كتابة تعليقات تستهدف التأثري على قرار
احملكمة قبل إصدار حكمها النهائي ،وااللتزام بنشر األحكام النهائية
للقضايا ،وخاصة إذا كانت الصحف قد وجهت اتهامات إدانة لشخص
ما قبل صدور احلكم(.)54
 ضرورة احرتام حقوق املتهم يف احلصول على حماكمة عادلة ،وأن تتم أمام
قاضيه الطبيعي ،مما يقتضي عدم التعليق على القضايا املنظورة أمام
القضاء ،وعدم نشر األخبار اليت ميكن أن تؤثر علي االدعاء العام أو
العدالة ضمانا حلسن سريها أو حماولة التأثري على أطراف القضية من
املتهمني والشهود والقضاة والرأي العام(.)55
 عدم حتسني اجلرمية أو العنف أو التشجيع عليها ،وعدم إظهار اجملرم على
أنه بطل أو تقديم وصف تفصيلي للجرائم .
 االمتناع عن نشر أمساء وصور األحداث املتهمني أو املتورطني يف جرائم
معينة محاية ملستقبلهم.
 يف حالة صدور حكم برباءة متهم ،جيب أن يربز الصحفي هذا احلكم مع
اإلشارة إىل املقاالت السابقة اليت مت فيها اتهام هذا الشخص.
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 توخي أقصى درجات احلذر يف نشر صور أو أمساء األشخاص املتهمني
يف قضايا اعتيادية ،أو اختذت ضدهم إجراءات قضائية حمدودة ،إال إذا
كانت هناك مصلحة عامة للنشر )56(،ويف حالة حماكمة شخص ما ال جيب
ذكر تاريخ عائالته ووظيفته وعرقه وقوميته وعقيدته وعضويته يف
املنظمات املختلفة إال إذا كانت هلا عالقة بالقضية اليت حياكم فيها52.
 تغطية إجراءات احملاكمة مبوضوعية ،مع عرض وجهات نظر األطراف
املتنازعة حبيادية وتوازن.
 ال جيب توجيه اتهام مسبق ملشتبه أو متهم أو على قيد التحقيق لو مل
توجد عالقة هلذا االتهام مع احلقائق املطروحة أو اليت يتم توجيه االتهام
إليه فيها ،فاجلرائم األولي للشخص ال جيب أن تذكر ما مل تكن هلا عالقة
بالقضية املطروحة.
 عدم إسناد أي أمر يتضمن خدشا لشرف املتهم واعتباره دون حتديد واقعة
معينة.
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خامتة :
إن اخلوض يف جوهر أخالقيات املهنة الصحفية يساهم بدرجة كبرية يف
حتديد وظائف وسائل اإلعالم يف اجملتمع وتوضيح دورها فيه .هذا الدور الذي
يضمن هلا أجنع نتيجة وهي ارتباط اجلمهور بها وثقته مبا تقدمه.
وقد أشارت بعض الدراسات اليت أجريت منذ سنوات إىل أن تقديرات
اجلمهور ألمناط اجلرمية وحجمها يف اجملتمع تنسب إىل وسائل اإلعالم أكثر مما
تنسب إىل اخلريطة الواقعية للجرمية كما هي ثابتة يف حماضر الشرطة وملفات
القضاء .فإذا كانت وسائل االتصال اجلماهريي متتلك هذه القدرة اهلائلة على
تشكيل هذه احلقيقة ،وهي أن وسائل اإلعالم اجلماهريي ال تعمل يف عزلة بل
تعمل داخل إطار اجتماعي واقتصادي وثقايف حمدد ،من هنا يصبح نشر اجلرمية
والظواهر املتصلة بها أمرا حيويا للغاية .لذلك حاولنا يف هذه الدراسة الوقوف
عند درجة وعي العمل الصحفي بهذا الدور ،وقياس مدى اضطالعها مبسؤولياتها
حنو اجملتمع واألفراد .
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 هوامش اّبحث:
()0

كيت مسيث ،جرائم العنف ،ترمجة حممد بنيس ،القاهرة ،دار املوقف العربي،7110 ،
ص.30

()7

عبد الرمحن حممد أبو توتة ،علم اإلجرام ،بريوت ،االسكندرية ،مكتبة اجلاهي،
 ،0777ص.40

()3

مسري عبده ،الدراسات العلمية للسلوك اإلجرامي ،مقاالت يف املشكالت االجتماعية
واالحنراف اإلجرامي ،مكتبة سعيد رأفت ،0767 ،ص .03

()4

خرجت نتائج بعض الدراسات العربية يف هذا املوضوع مبا يلي :

 إن األطفال يتعلمون العنف من خالل مالحظة أشخاص يقومون به يف وسائل
اإلعالم.
 إن اجلمهور الذي يتعرض لوسائل اإلعالم غالباً ما يقلد العنف الواقعي ،وليس
العنف اخليالي ،فالعنف الذي ميكن أن يقع يف حياة الناس اليومية ،كاملشاجرات
واستخدام األسلحة مثل اآلالت احلادة واملسدسات ،إضافة إىل املطاردات اليت
تستخدم فيها السيارات وغريها من أنواع العنف الواقعي ،هو الذي أثبتت الدراسات
أن النسبة الكربى من اجلمهور تتعلمه ،ومتيل إىل تقليده ،أما العنف الذي تعرضه
بعض قصص اخليال العلمي وحرب النجوم ،وغريه من أنواع العنف الذي هو من
صنع خيال اإلنسان ،ومل يشاهد مثله يف الواقع ،فإن نسبة من يعمد إىل تقليده من
اجلمهور قليلة جداً.
 إن الفرد يتعلم العنف من وسائل اإلعالم ،لكنه ال يعمد إىل حماكاته وتقليده إال يف
حاالت اإلحباط النفسي ،وحينما تستثار عواطفه ومشاعر السخط والغضب لديه؛ أي
أن اإلنسان ال يعمد إىل تطبيق السلوك العدواني الذي الحظه يف وسائل اإلعالم
تلقائياً وبشكل مباشر ،إن الذي حيدث أن اإلنسان يف حالة اهلياج العاطفي ،كالغضب
والتوترات النفسية اليت حتدث له ألي سبب من األسباب ،يسرتجع ما الحظه
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واستوعبه يف ذاكرته من مشاهد العنف اليت عرضتها وسائل اإلعالم ،وسائل اإلعالم
هنا قد ال يكون دورها دفع الفرد إىل ممارسة العنف ،وإمنا مثلت مرجعية لذلك الفرد
يف نوع العنف الذي ميكن أن يقوم به يف مثل هذه احلاالت ،وكيف يقوم به ،ورمبا
كيف يفلت من العواقب اليت ترتتب على ممارسة سلوك عنيف مثل هذا الذي قام به.
 إن تكرار التعرض ملشاهد العنف يف وسائل اإلعالم يؤدي إىل تبلد أحاسيس الناس
جتاه العنف والسلوك العدواني .وعدم املباالة وانعدام اإلحساس جتاه السلوك العنيف
الذي تعرضه وسائل اإلعالم جيعل الناس أكثر ميالً إىل التسامح مع العنف بكل
أنواعه ،وخباصة ذلك الذي حيدث يف الواقع املعيش ،كما أن مداومة التعرض
للسلوكيات العنيفة اليت تقدمها وسائل اإلعالم يولد لدى الناس االستعداد الرتكاب
أعمال عنف ،فمثالً يؤدي االستمرار يف مشاهدة األفالم اليت تعرض اجلرمية بكافة
أش كاهلا العنيفة إىل وصول الفرد إىل حالة يهون فيها من شأن اجلرمية ،فال يعود يثري
لديه أي اهتمام تصاعد مستوى اجلرمية يف اجملتمع ،بسبب تبلد إحساسه ،إضافة إىل أن
بعض األفراد قد يتأثرون بقدرات وذكاء اجملرم ،كما تعرضه الوسيلة اإلعالمية
فيتقمصون شخصيته ،وقد حياكون نتيجة لذلك بعض السلوكيات العنيفة.
 إنه مل يثبت كما تقول إحدى الفرضيات أن مشاهدة مناظر العنف يف وسائل اإلعالم
تؤدي إىل التنفيس عن مشاعر العنف والعدوانية اليت تكون خمتزنة داخل نفس
اإلنسان ،لقد كان الظن من قبل أن اإلنسان ذا النزعة العدوانية وامليل إىل العنف جيد
متنفساً يف التعرض لوسائل اإلعالم اليت تعرض املمارسات العنيفة ،لكن الدراسات
أثبتت أن مثل هذا التعرض ال يُنَفّس عن الفرد بقدر ما يدفعه وحيرضه على ممارسة
السلوك العنيف( راجع حممد بن عبد الرمحن احلضيف ،كيف تؤثر وسائل اإلعالم،
الرياض ،مكتبة العبيكان ،ط1412 ،1هـ1994/م ،ص.)25
( )5وتقوم  -كغريها من جرائم القانون العام -على ثالثة أركان هي :الركن الشرعي،
واملادي ،واملعنوي ،ومييزها عن غريها من جرائم القانون العام عنصرا :العالنية ،والقصد
اجلنائي.
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()6

إحسان حممد احلسن ،علم اجتماع اجلرمية ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع،7118 ،
ص.016

()2

راجع كتاب :طارق كور ،جرائم الصحافة ،اجلزائر ،دار اهلدى للنشر.7118 ،

()8

راجع يف هذا السياق :ناجي بدر إبراهيم ،علم اجتماع السلوك اإلحنرايف ،كلية
اآلداب ،جامعة دمنهور.7100 ،

()7

جليل وديع شاكور ،أمراض اجملتمع ،بريوت ،الدار العربية للعلوم ،سنة ،0778
ص.20

()01

إحسان حممد احلسن ،مرجع سبق ذكره ،ص.016

()00

املرجع السابق.

()07

راجع عبد اجمليد نشواتي ،علم النفس الرتبوي ،األردن ،دار الفرقان،0786 ،
ص.355

()03

. www . el balad . com

حليمة عايش ،اجلرمية يف الصحافة اجلزائرية ،حتليل مضمون أخبار اجلرمية يف جريدة
الشروق اليومي ،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال،
فرع الصحافة ،جامعة منتوري قسنطينة ،السنة اجلامعية  7118ـ  .7117ص .27

()04

فتحي حسني أمحد عامر ،أخالقيات الصحافة يف نشر اجلرائم ،ايرتيك للطباعة والنشر،
سنة  ،7116ص.43

()05

حسن عماد مكاوي ،أخالقيات العمل اإلعالمي ،دراسة مقارنة ،القاهرة ،الدار
املصرية اللبنانية .0774 ،ص  ،332 ،311 ،725 ،758 ،713 ،026وما بعدها.

()06

راجع أيضا :السيد خبيت ،أخالقيات العمل الصحفي ،دار الكتاب اجلامعي ،العني،
لإلمارات العربية املتحدة.7100 .
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()02

حسن عماد مكاوي ،أخالقيات العمل اإلعالمي ،مرجع سبق ذكره .ص ،026
 ،332 ،311 ،725 ،758 ،713وما بعدها .راجع أيضا السيد خبيت ،أخالقيات
العمل الصحفي،مرجع سبق ذكره.7100 ،

()08

حسن عماد مكاوي ،أخالقيات العمل اإلعالمي ،مرجع سبق ذكره .ص ،026
 ،332 ،311 ،725 ،758 ،713وما بعدها .راجع أيضا السيد خبيت ،أخالقيات
العمل الصحفي،مرجع سبق ذكره.7100 ،

()07

حسن عماد مكاوي ،مرجع سبق ذكره .ص ،332 ،311 ،725 ،758 ،713 ،026
وما بعدها.

()71

حسن عماد مكاوي ،مرجع سبق ذكره .ص ،332 ،311 ،725 ،758 ،713 ،026
وما بعدها.

()70

حسن عماد مكاوي ،مرجع سبق ذكره .ص ،332 ،311 ،725 ،758 ،713 ،026
وما بعدها.

()77

حسن عماد مكاوي ،مرجع سبق ذكره .ص ،332 ،311 ،725 ،758 ،713 ،026
وما بعدها.

()73

فتحي حسني أمحد عامر .مرجع سبق ذكره ،ص.61

()74

وكذا التفريق بني الرأي واحلقيقة ،ذلك أن احلقيقة إمنا متثل ما ثبت صدقه ووجب
تصديقه ،أما الرأي فيعرب عن وجهة نظر قابلة للنقاش إىل أن يتبني إن كان يعرب عن
صدق أم عن زيف ( .أمحد طلعت البشيشي ،االتصال اجلماهريي واجملتمع املعاصر،
دار املعرفة اجلامعية ،7115 ،ص.)82

()75

املادة  014من قانون اإلعالم اجلزائري لسنة .0787

()76

املادة  012من قانون اإلعالم اجلزائري لسنة .0787
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()72

راجع يف هذا السياق حسن عماد مكاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص  .041راجع أيضا:
أخالقيات الصحافة يف نشر اجلرائم ،دراسة حتليلية مقارنة ،فتحي حسني أمحد عامر،
إيرتيك للنشر والتوزيع ،ط.7116 ،0

()78

انظر املادة ( )318من القانون اجلنائي املصري بفقراتها أ ،ب ،وقد حدد عقوبة احلبس
على كل من اعتدى على حرمة احلياة اخلاصة .وكذلك األمر يف الدستور العراقي
النافذ لعام .7115

()77

حسن عماد مكاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص .044.ويالحظ يف قانون اإلعالم
اجلزائري  0771أن املادة  36و 32تنتقص من حصانة الصحفي بشأن  ،محاية سرية
مصادر ه يف حاالت معينة ،وذلك على النحو التالي:
املادة  " :63حق الوصول إىل مصادر اخلرب ال جييز للصحايف أن ينشر أو يفشي
املعلومات اليت من طبيعتها ما يلي...:أو متس بسمعة التحقيق والبحث
القضائيني"(اجلريدة الرمسية،0771 :ص .)463.ويف املادة  " :62السر املهين حق
للصحافيني اخلاضعني ألحكام هذا القانون واجب عليهم وال ميكن أن يتذرع بالسر
املهين على السلطة القضائية املختصة يف احلاالت التالية....:اإلعالم الذي ميتد إىل
التحقيق والبحث القضائيني" (اجلريدة الرمسية.0771 :ص ،)463.ويف هذا الصدد
تنص املادة  : 8من قانون سلطة الصحافة مبصر رقم  048سنة  0781على ما يلي" :
حيضر على الصحيفة تناول ما تتواله سلطات التحقيق أو احملاكمة مبا يؤثر على صاحل
التحقيق أو احملاكمة أو مبا يؤثر على مراكز من يتناوهلم التحقيق أو احملاكمة"( .حسن
عماد مكاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص .)708

()31

عبد اللطيف محزة ،الصحافة واجملتمع ،القاهرة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،7116 ،
ص .37

()30

خالد احلروب ،مصدر سابق ، 7114 ،ص .80

()37

سلوى إمام علي و منى سعيد احلديدي ،اإلعالم واجملتمع ،القاهرة ،مكتبة األسرة،
 ،7114ص .00
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()33

السيد أمحد مصطفى عمر ،البحث العلمي :مفهومه إجراءاته ومناهجه ،مكتبة الفالح،
القاهرة ،7118 ،ص .017

()34

حممد حممد البادي ،اإلطار الرتبوي لقضية األخالقيات املهنية يف وسائل االتصال
اجلماهريية ،اجمللة املصرية لبحوث اإلعالم ،جامعة القاهرة ،العدد األول ،0772 ،ص
ـ  718ـ .717

()35

سامية حممد جابر ،االتصال اجلماهريي واجملتمع احلديث ،اإلسكندرية ،دار املعرفة
اجلماهريية،0784،ص.725

()36

حسن عماد مكاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.027

()32

حممد سيد فهمي ،اإلعالم من املنظور االجتماعي ،اإلسكندرية  ،دار املعارف،
 ،0784ص.87

()38

صاحل خليل أبو أصبع ،حتديات اإلعالم العربي :دراسات اإلعالم -املصداقية -
احلرية -التنمية واهليمنة الثقافية ،اإلصدار األول ،عمان ،دار آرام للدراسات والنشر
والتوزيع ،0777 ،ص.57
وتؤكد الدكتورة إجالل خليفة ضرورة مراعاة األخالق العامة عند صياغة اخلرب

أو مجعه ،وتعده " من أهم العناصر اليت ال بد وأن تتوافر يف األخبار ويف كل ما ينشر أو
يذاع يف الصحافة بأنواعها ،ألن هذا العنصر مرتبط باحلضارة الثقافية اليت تسود اجملتمع
ومبا يؤمن به الشعب من عادات وقيم أخالقية وعرف وذوق ثقايف عام" ( .إجالل خليفة،
علم التحرير الصحفي وتطبيقاته العلمية يف وسائل االتصال باجلماهري ،القاهرة ،مكتبة
األجنلو،مصرية ،ج ،1/ص ).21واملعايري األخالقية الواجب توفرها يف خرب من األخبار
هي " :الصدق والدقة واحليادية أو املوضوعية"( .حممود أدهم ،فن اخلرب ،القاهرة ،دار
الشعب ،ط،581982ص).496
()37

شريلي بياجي ،املقابلة الصحفية  ..فن ،دليل عملي للصحفي .ترمجة :كمال عبد
الرؤوف ،القاهرة ،اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية.0770 ،
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()41

حسن عماد مكاوي ،أخالقيات العمل اإلعالمي ،مرجع سبق ذكره .ص ،026
 ،332 ،311 ،725 ،758 ،713وما بعدها.

()40

راسم حممد اجلمال ،االتصال واإلعالم يف الوطن العربي ،بريوت ،0770 ،ص.65

()47

ليلى عبد اجمليد ،سياسات االتصال يف دول العامل الثالث ،القاهرة الطباعي العربي،
 ،0786ص  30ـ .40

()43

عماد مكاوي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .057

()44

راجع أيضا حسن عماد مكاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص .037 ،072

()45

راجع املادة 010من قانون اإلعالم اجلزائري لسنة .0787

()46

راجع املادة  014من قانون اإلعالم اجلزائري لسنة .0787

()42

املواد ( )772( ،)776( ،)775من القانون اجلنائي الفرنسي ،واملادة ( )7من القانون
املدني الفرنسي ( .نقال عن :عايد فايد عبد الفتاح فايد ،نشر صور ضحايا اجلرمية ـ
دراسة مقارنة يف القانون املصري الفرنسي ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،7114 ،
ص.02

()48

املادة  010من قانون اإلعالم اجلزائري لسنة .0787

()47

فتحي حسني أمحد عامر ،ص .57 ،45

()51

راجع مضامني مواد قانون اإلعالم اجلزائري لسنة  0771رقم،41 ،36 ،76 :
.87 ،82

()50

املادة  45من الدستور اجلزائري.

()57

أمحد غازي  ،مرجع سبق ذكره ،ص .68

()53

أمحد غازي  ،مرجع سبق ذكره ،ص .778
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()54

أمحد غازي ،ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية ،دار هومة للطباعة والنشر
والتوزيع ،7115،ص .68حسن عماد مكاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص  730ـ .752

()55

حسن عماد مكاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص  730ـ .752

()56

راجع املادة  017من قانون اإلعالم اجلزائري لسنة .0787

()52

وأال يقع الصحفي يف بند " الضرر يف مسؤولية الصحفي املدنية عن عوض صور
ضحايا اجلرمية " .راجع املصادر التالية:

 حسام الدين األهولين ،مرجع سبق ذكره ،ص.4
 مدحت عبد العال ،املسؤولية املدنية الناشئة عن ممارسة مهنة الصحافة ،مرجع سبق
ذكره ،ص .487
 مصطفى أمحد عبد اجلواد حجازي ،احلياة اخلاصة ومسؤولية الصحفي ـ دراسة مقارن
يف القانون املصري الفرنسي ،مرجع سبق ذكره ،ص.42
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