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االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(

رام الله : عامرة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام الله 339 القدس 69647

هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: شارع حبوش - عامرة دريم-الطابق الثالث-شقة رقم 4

تلفاكس: 082884767

تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكرتوين

www.aman-palestine.org :املوقع االلكرتوين

جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

في حالة االقتباس يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 2018. ورقة بحثية: »الثقافة 
القانونية لإلعالميين االستقصائيين« قطاع غزة- فلسطين

إن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة “امــان” قــد بــذل جهــودا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي الورقــة البحثيــة، وال 
يتحمــل أي مســؤولية تترتــب علــى إســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف هــذه الورقــة بعــد نشــرها. 
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الثقافة القانونية لإلعالميني االستقصائيني

»الثقافة القانونية لإلعالميين االستقصائيين«
مقدمة:

تعتبــر الثقافــة القانونيــة مهمــة للمواطنــن بشــكل عــام، وللعاملــن يف احلقــل اإلعالمــي بشــكل خــاص، ذلــك ألن »اجلهــل بالقانــون 
ال يعتبــر عــذرا ملــن يرتكــب أي جــرم، إذ تتحقــق مصلحــة املجتمــع بقيــام الصحفيــن ووســائل اإلعــالم بأدوارهــم عبــر ثالثــة أســس 

رئيســية هــي: مهنيــة جيــدة للصحفيــن واإلعالميــن، بيئــة تشــريعية تضمــن احلريــات اإلعالميــة، االلتــزام بأخالقيــات املهنــة.1 

ومــن هــذا املنطلــق فــإن الثقافــة القانونيــة للعاملــن يف احلقــل اإلعالمــي حتمــا ســتؤدي إلــى تغطيــات مهنيــة وممارســات فضلــى، 
كمــا ستشــكل دعمــا لإلعالمــي وثقــة يف كافــة مراحــل إعــداد التحقيــق االســتقصائي.

ومــن املعلــوم أن الصحافــة االســتقصائية تُســتخدم بشــكل واســع يف مجــال مكافحــة الفســاد، حيــث ميكــن للصحافــة االســتقصائية 
تقــدمي نظــرة شــاملة حــول بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف العمــل احلكومــي بشــكل ال ميكــن لوســائل اإلعــالم التقليديــة 
األخــرى تقدميــه، خاصــة يف دول العالــم الثالــث حيــث ال متــارس الصحافــة الكالســيكية دورهــا كســلطة رابعــة، ممــا يجعــل 
ــرأي العــام مــن خــالل الصحافــة االســتقصائية يواجــه  الصحفــي الــذي ميــارس دوره الرقابــي يف كشــف احلقائــق وإيصالهــا لل
صعوبــات وعقبــات عديــدة، مــن أهمهــا غيــاب قوانــن حريــة اإلعــالم واحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، والتــي تســهل احلصــول 

علــى املعلومــات مــن مصادرهــا الرســمية األمــر الــذي يجعــل الصحافــة االســتقصائية فعليــا مهنــة »البحــث عــن املتاعــب«.

األمــر الــذي يعكــس أهميــة أن يتمتــع الصحفــي االســتقصائي بالثقافــة القانونيــة الكافيــة التــي تســاهم يف جعــل حتقيقاتــه تتفــق 
والقانــون وبحيــث توفــر لــه احلمايــة القانونيــة، وتســهم يف إضفــاء اجلــودة املطلوبــة لهــذا النــوع مــن التحقيقــات ذو الــدور الريــادي 

يف مكافحــة الفســاد.

فكرة الورقة البحثية: 
علــى مــدار الســنوات املاضيــة وخاصــة مــع تزايــد الوعــي واالهتمــام الكبيــر بالتحقيقــات االســتقصائية وزيــادة عالقــة الصحفيــن 
والصحفيــات باالئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة، وارتباطــا وثيقــا باجلوائــز التــي تطلقهــا أمــان يف اإلعــالم والبرامــج 
ــة واملؤسســاتية لإلعالميــن االســتقصائين  ــا اجلهــات اإلعالمي ــي تقدمه ــات واالستشــارات الت ــى التدريب ــة إضافــة إل اإلعالمي

ــر مهاراتهــم ومتكينهــم يف مجــال العمــل االســتقصائي. لتطوي

وتباعــا فقــد الحظنــا أن هنالــك إشــكالية واضحــة نظــرا الحتكاكنــا باإلعالميــن خــالل طلبهــم االستشــارات القانونيــة أو أولئــك 
الــذي جتــاوزوا كونهــم إعالميــن، وعــن جهــل قامــوا يف أثنــاء إعدادهــم لتحقيقاتهــم االســتقصائية بانتهــاكات قانونيــة جتــاوزوا 

فيهــا القوانــن وعرضــوا أنفســهم للمســاءلة.

مــن هنــا جــاءت فكــرة هــذه الورقــة البحثيــة لفحــص مــدى الوعــي باملمارســات الفضلــى لإلعالميــن االســتقصائين أثنــاء 
إعدادهــم لتحقيقاتهــم االســتقصائية، وفحــص أي مخالفــات تتــم مــن طــرف االســتقصائين يف مراحــل إعــداد حتقيقاتهــم 

الصحفيــة، لتوعيتهــم بالتجــاوزات القانونيــة وحلمايتهــم مــن اجلهــل بهــا. 

1  يحيى شقري: مجلة الصحافة الثقافة القانونية للصحفيني: 3 أكتوبر 2017



6

ورقة بحثية

الهدف الرئيسي للورقة البحثية: 
فحص مستوى معرفة اإلعالمين واإلعالميات العاملن يف مجال التحقيقات االستقصائية باملعايير القانونية املتعلقة 

بالتحقيقات التي يقومون بتنفيذها.
األهداف الفرعية:

· تسليط الضوء على أهم التشريعات والقوانن التي تطرقت لعمل الصحافة االستقصائية.	
· معرفة أهم املعايير القانونية املثلى التي ينبغي للصحفي االستقصائي إتباعها يف عمله الصحفي.	
· استكشاف مدى معرفة الصحفين باإلطار القانوني الناظم ملهنتهم، خاصة الصحافة االستقصائية.	
· حتليل قدرة الصحفين االستقصائين على الوصول للموارد القانونية.	
· مدى التزام الصحفين باملعايير القانونية للصحافة االستقصائية.	

محاور الورقة البحثية:
احملور األول: نبذة عن قوانن الصحافة والنشر يف قطاع غزة - قراءة نقدية.

احملور الثاني: املعايير القانونية ملراحل إعداد التحقيق الصحفي االستقصائي.

احملور الثالث: مدى متتع الصحفين االستقصائين بالثقافة القانونية )نتائج العمل امليداني(.

احملور الرابع: التوصيات.
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الثقافة القانونية لإلعالميني االستقصائيني

المحور األول: نبذة عن قوانين الصحافة والنشر في قطاع غزة - قراءة 
نقدية

يعتبــر القانــون األساســي الفلســطيني مبثابــة دســتور مؤقــت، ومــن هنــا يكتســب أهميتــه، فالدســتور أهــم وثيقــة يف احليــاة 
السياســية يف أي دولــة، فهــو يحــدد نظــام احلكــم وشــكل الدولــة وعالقــة الدولــة مــع مواطنيهــا، كمــا تبــرز أهميتــه يف جوانــب 
ــي  ــة الت ــة النظــر يف النصــوص القانوني ــا صالحي ــب األول أن النــص الدســتوري يعطــي احملكمــة الدســتورية العلي أخــرى، اجلان
تتعــارض مــع أحكامــه، مبــا يف ذلــك التشــريعات التــي تعيــق حريــة الصحافــة، أمــا اجلانــب الثانــي يكمــن يف أن التشــريعات األدنــى 
درجــة كالقوانــن واللوائــح، الناظمــة للعمــل الصحفــي مثــال ال يجــوز لهــا أن تتعــارض مــع نصــوص الدســتور التــي تدعــو حلريــة 

ــة )2(. الصحاف

فيمــا ينظــم قانــون النشــر واملطبوعــات الفلســطيني القانــون رقــم »9« لســنة 1995 اخلــاص باملطبوعــات والنشــر، ويشــمل 51 » 
مــادة، هنــاك مالحظتــان عامتــان علــى هــذا القانــون، املالحظــة األولــى أن هــذا القانــون صــدر مبوجــب مرســوم رئاســي صــادر 
عــن الرئيــس الراحــل الشــهيد ياســر عرفــات )3(، ولــم يتــم عرضــه علــى املجلــس التشــريعي بعــد انتخابــه، حيــث أن هــذا القانــون 
أقــر مبرســوم رئاســي قبــل انتخــاب املجلــس التشــريعي الفلســطيني، وكان مــن املفتــرض أن يعــرض علــى املجلــس بعــد انتخابــه 
إلقــراره حســب األصــول، إال أن ذلــك لــم يتــم، وأمــا املالحظــة الثانيــة فــإن هــذا القانــون نظــم القطــاع املطبــوع )املقــروء( فقــط،4 

ولــم يلتفــت لوســائل اإلعــالم األخــرى املرئيــة واملســموعة )5(.

وفيمــا يتعلــق بعمــل الصحفــي االســتقصائي، فــإن القانــون يتضمــن العديــد مــن املــواد التــي تتعلــق بحريــة الصحافــة ومــن أهمهــا 
املــادة )4( والتــي تشــير إلــى أن حريــة الصحافــة تتمثــل فيمــا يلــي:

· إطالع املواطن على الوقائع واألفكار واالجتاهات واملعلومات على املستوى احمللي والدولي. 	
· إفساح املجال للمواطنن لنشر آرائهم	
·  البحث عن املعلومات واألخبار واإلحصائيات التي تهم املواطنن من مصادرها املختلفة وحتليلها وتداولها ونشرها 	

والتعليق عليها يف حدود القانون.
·  حق املطبوعة الصحفية ووكالة األنباء واحملرر والصحفي يف إبقاء مصادر املعلومات أو األخبار التي يتم احلصول عليها 	

سرية إال إذا قررت احملكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوي اجلزائية حماية ألمن الدولة أو ملنع اجلرمية أو حتقيقاً 
للعدالة.

·  حق املواطنن واألحزاب السياسية واملؤسسات الثقافية واالجتماعية والنقابات يف التعبير عن الرأي والفكر واإلجنازات 	
يف مجاالت نشاطاتها املختلفة من خالل املطبوعات.

أمــا املــادة )6( فهــي تخاطــب اجلهــات الرســمية يف فلســطن بالعمــل علــى تســهيل مهمــة الصحفــي والباحــث يف االطــالع علــى 
برامجهــا ومشــاريعها، فيمــا لــم تتضمــن املــادة حــق الصحفــي يف احلصــول علــى املعلومــة. 

وال ميكــن االســتناد علــى هــذه املــادة علــى اعتبارهــا مدخــال حلــق الصحفــي يف احلصــول علــى املعلومــة، وذلــك أن تعريــف املعلومــة 

2  عبد الله رشرشة، فحص مدى استجابة نظام الشكاوى يف املحاكم النظامية للمعايري الدولية يف تقديم الخدمات العدلية، معهد دراسات التنمية، ص 9

3  - سعيد أبو معال، مجلة تسامح، العدد الرابع، السنة الثانية، اَذار 2004، ص35.

4  رشاد توام، التنظيم القانوين لحرية اإلعالم يف فلسطني، املركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية، فلسطني، 2011، ص35
5  يف هذا الصدد ميكن مراجعة ورقة عمل بعنوان موقف الترشيع الفلسطيني من حرية االعالم والتعبري إعداد: املحامي عامر تركامن املستشار القانوين لوزارة األوقاف والشؤون الدينية، قدمت ملؤمتر حرية اإلعالم والتعبري بني الترشيع 

والدين وحقوق اإلنسان املنظم من قبل املركز للبحوث القانونية والقضائية- جامعة الدول العربية- بريوت واملنعقد بتاريخ 2013/5/22-20
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ــى البرامــج  ــى املعلومــات« عرفهــا بتعريــف أكثــر توّســعا مــن مســألة االطــالع عل حســب »مشــروع قانــون احلــق يف احلصــول عل
واملشــاريع فقــط، فقــد عــرف مشــروع القانــون املعلومــة كالتالــي: هــي املعلومــة املوجــودة يف أي مــن الســجالت والوثائــق املكتوبــة 
أو احملفوظــة إلكترونيــا، أو الرســومات، أو اخلرائــط، أو اجلــداول، أو الصــور، أو األفــالم، أو املايكــرو فيلــم، أو التســجيالت 
الصوتيــة، أو أشــرطة الفيديــو، أو الرســوم البيانيــة، أو أيــة بيانــات تقــرأ علــى أجهــزة خاصــة، أو أيــة أشــكال أخــرى يــرى املفــوض 
العــام أنهــا تدخــل يف نطــاق املعلومــة وفقــا لهــذا القانــون« .يف حــن أن املــادة )8( نصــت علــى أن: علــى كل مــن يعمــل بالصحافــة 

التقيــد التــام بأخــالق املهنــة مبــا يف ذلــك مــا يلــي:

احترام حقوق األفراد وحرياتهم الدستورية وعدم املساس بحرية حياتهم اخلاصة.. 1

تقدمي املادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازية.. 2

توخي الدقة والنزاهة واملوضوعية يف التعليق على األخبار واألحداث.. 3

االمتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يذكي العنف والتعصب والبغضاء أو يدعو إلى العنصرية والطائفية.. 4

عدم استغالل املادة الصحفية للترويج ملنتج جتاري أو االنتقاص من قيمته.. 5

ويؤخــذ علــى هــذه املــادة، أنهــا جــاءت فضفاضــة يف أحكامهــا، كعبــارة »أخــالق املهنــة وآدابهــا«، حيــث يفيــد العديد مــن الصحافين 
أنــه ال يوجــد وثيقــة مجمــع عليهــا متثــل يف ذاتهــا أخــالق املهنــة وآدابهــا، كمــا أن بعــض األلفــاظ مثــل »الدقــة« و »النزاهــة« 
و«املوضوعيــة« و »كل مــا مــن شــأنه أن يذكــي العنــف والتعصــب والبغضــاء أو يدعــو إلــى العنصريــة والطائفيــة« حتتمــل تفســيرات 

عــدة قــد يكــون أرجحهــا تفســيرات النظــام احلاكــم ذاتــه الــذي يصطــدم بــه الصحفــي االســتقصائي عــادة. 

وقد تضمنت املادة )37( أن يحظر على املطبوعة أن تنشر ما يلي: 

أي معلومات سرية عن الشرطة وقوات األمن العام أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو حتركاتها أو تدريباتها. 

 املقاالت واملواد التي تشتمل على حتقير الديانات واملذاهب املكفولة حريتها قانوناً.1. 

املقــاالت التــي مــن شــأنها اإلســاءة إلــى الوحــدة الوطنيــة أو التحريــض علــى ارتــكاب اجلرائــم أو زرع األحقــاد وبــذر الكراهيــة 2. 
والشــقاق والتنافــر وإثــارة الطائفيــة بــن أفــراد املجتمــع.

 وقائع اجللسات السرية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة.3. 

 املقاالت أو األخبار التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية.4. 

 املقاالت أو األخبار التي من شأنها اإلساءة لكرامة األفراد أو حرياتهم الشخصية أو األضرار بسمعتهم.5. 

 األخبار والتقارير والرسائل واملقاالت والصور املنافية لألخالق واآلداب العامة. 6. 

اإلعالنــات التــي تــروج األدويــة واملســتحضرات الطبيــة والســجائر ومــا يف حكمهــا إال إذا أجيــز نشــرها مســبقاً مــن قبــل وزارة 7. 
الصحة. 

ويالحــظ أن هــذه املــادة أيضــا قــد اســتمرت يف نهــج »متييــع« األلفــاظ يف القانــون وجعلهــا فضفاضــة، مثــل: »اإلســاءة للوحــدة 
الوطنيــة« و »زرع األحقــاد«.. الــخ، إال أنهــا قــد نصــت أيضــا علــى حظــر نشــر املعلومــات الســرية، ومــن بينهــا املعلومــات الســرية 

اخلاصــة بالشــرطة واألمــن العــام، ووقائــع اجللســات الســرية للمجلــس الوطنــي ومجلــس الــوزراء. 

وينبغــي اإلشــارة هنــا، إلــى أن كــون هــذا القانــون قــد شــرع يف العــام 1995، فإنــه قــد اقتصــر يف النــص علــى الســرية علــى بضــع 
حــاالت، إال أن العديــد مــن القوانــن التــي جــاءت الحقــا قــد نصــت علــى ســرية البيانــات وحفــظ نشــر الوثائــق الســرية كقانــون 

ســلطة النقــد، وقانــون ضريبــة الدخــل )6(.

ــه: »يضــع املجلــس األنظمــة  ــة، ونصــت املــادة )41(  مــن القانــون عــى أن ــة التامــة عــى جعــل املــداوالت يف اجتامعــات مجلــس إدارة الســلطة رسي 6  أضفــت املــادة )22(  مــن قانــون ســلطة النقــد رقــم )2( لســنة 1997، الرسي
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الثقافة القانونية لإلعالميني االستقصائيني

1.3 قانون اجلرائم اإللكترونية 

القــرار بقانــون رقــم 16 لعــام 2017 بشــأن اجلرائــم اإللكترونيــة مــن أهــم القوانــن التــي تعيــق عمــل الصحفيــن االســتقصائين، 
ويتكــون القانــون مــن 61 مــادة، وهــو قانــون ذو طابــع جنائــي، يصفــه القانونيــون الفلســطينيون بأنــه قانــون مكمــل لقانــون العقوبــات 

نظــرا الحتوائــه علــى العديــد مــن املــواد ذات الطابــع العقابــي.

فعلــى ســبيل املثــال، تنــص املــادة )20( علــى أن كل مــن أنشــأ موقعــا إلكترونيــاً، أو إدارة عــن طريــق الشــبكة اإللكترونيــة، أو إحــدى 
وســائل تكنولوجيــا املعلومــات؛ بقصــد نشــر أخبــار مــن شــأنها تعريــض ســالمة الدولــة، أو نظامهــا العــام، أو أمنهــا الداخلــي أو 
اخلارجــي للخطــر، يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة أو بغرامــة ال تقــل عــن ألــف دينــار أردنــي وال تزيــد علــى خمســة آالف 
دينــار أردنــي، أو بالعقوبتــن كلتيهمــا. وأن كل مــن رّوج بأيــة وســيلة تلــك األخبــار بالقصــد ذاتــه أو بثهــا أو نشــرها، يعاقــب باحلبــس 
مــدة ال تزيــد علــى ســنة، أو بغرامــة ال تقــل عــن مائتــي دينــار أردنــي وال تزيــد عــن ألــف دينــار أردنــي، أو بالعقوبتــن كلتيهمــا. 
ويالحــظ أن املشــرع يف القضايــا ذات العالقــة بالنشــر والصحافــة، مييــل إلــى التعميــم يف األلفــاظ، ورمبــا باتــت هــذه ســمة عامــة، 
فالنظــام العــام وســالمة الدولــة هــي مصطلحــات شــديدة العموميــة. كمــا ال ميكــن هــذا القانــون الصحافيــون مــن احلفــاظ علــى 
ســرية مصادرهــم، فاملــادة )41( مــن القانــون تنــص علــى أنــه فيمــا عــدا االلتزامــات املهنيــة املنصــوص عليهــا يف القانــون ال يجــوز 

االســتناد إلــى أســرار املهنــة أو مقتضياتهــا؛ لالمتنــاع عــن تقــدمي املعلومــات أو الوثائــق التــي تطلــب وفقــاً ألحــكام القانــون.

1.4 املواد ذات العالقة بالنشر والصحافة يف قانون العقوبات الفلسطيني.

ــم  ــي تواجــه الصحفيــن االســتقصائين حيــث يت ــات الت ــات الفلســطيني لعــام 1936 واحــدا مــن أهــم العقب ــون العقوب ــر قان يعتب
محاكمــة العديــد مــن الصحفيــن بنــاء علــى مــواد هــذا القانــون، خاصــة بتهــم تتعلــق بالســب والقذف والتشــهير، وســيتم اســتعراض 

املــواد التــي تنتهــك حقــوق الصحفيــن يف هــذا القانــون. 

فعلــى ســبيل املثــال، املــادة )201( تنــص علــى أن كل مــن نشــر بواســطة الطبــع أو الكتابــة أو الرســم أو التصويــر أو بأيــة واســطة 
أخــرى غيــر مجــرد اإلميــاء أو اللفــظ أو الصــوت وبوجــه غيــر مشــروع مــادة تكــون قذفــا بحــق شــخص آخــر، بقصــد القــذف بحــق 

ذلــك الشــخص، يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة وتعــرف تلــك اجلنحــة »بالقــدح«.

أمــا املــادة )203( فهــي تعتبــر املــادة مكونــة »قذفــاً« إذا أســند فيهــا إلــى شــخص ارتــكاب جرميــة أو ســوء تصــرف يف وظيفــة عامــة 
ــاس أو احتقارهــم أو  ــى بغــض الن ــه أو يعرضــه إل ــه أو وظيفت ــه أو صناعت ــى ســمعته يف مهنت أو أي أمــر مــن شــأنه أن يســيء إل
ســخريتهم. وكمــا يبــدو فــإن قانــون العقوبــات لــم يتضمــن أيــة اســتثناءات تتعلــق باالتهامــات التــي قــد توجــه للصحفيــن خاصــة 

االســتقصائين منهــم فيمــا يتعلــق بجرائــم القــذف والقــدح.

أمــا املــادة )59( واملعنونــة بالتآمــر بنيــة الفســاد، فهــي تعتبــر أن كل مــن: )أ( تآمــر مــع شــخص آخــر أو أشــخاص آخريــن علــى 
القيــام بفعــل حتقيقــاً لنيــة فســاد مشــتركة بينهمــا أو بينهــم، أو )ب( نشــر ألفاظــاً أو مســتنداً بنيــة الفســاد، أو )ج( وجــد يف حوزتــه 

دون معــذرة مشــروعة مســتند ينطــوي علــى نيــة الفســاد: يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة.

والتعليــامت املنظمــة لرسيــة الحســابات باملصــارف ولتبــادل املصــارف للمعلومــات والبيانــات املتعلقــة مبديونيــة عمالئهــا«. كــام منعــت املــادة )10(  مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )10( لســنة 1999 املوظفــني العموميــني مــن اإلدالء 

بــأي معلومــات عــن إجــراءات ترخيــص املصانــع واملنشــآت الصناعيــة، وصنفتهــا كمعلومــات رسيــة »حفاظــا عــى األرسار املهنيــة ألصحــاب املنشــآت الصناعيــة«. ومنعــت املــادة )4 ( مــن قانــون رضيبــة الدخــل رقــم )25 ( لســنة 1964 

االطــالع عــى املعلومــات املتعلقــة مبدخــوالت األفــراد، وأوجبــت عــى كل مــن يضطلــع بواجــب رســمي، وأن يعتــر كافــة املســتندات واملعلومــات  والكشــوف وقوائــم التقديــر التــي يطلــع عليهــا أو يقــوم بتدقيقهــا ونســخها املتعلقــة 

بدخــل أو مفــردات دخــل أي شــخص أنهــا رسيــة ومكتومــة. – راجــع يف هــذا الصــدد، حســن أبــو حشــيش، الصحافــة االســتقصائية، الجامعــة اإلســالمية، ص57



10

ورقة بحثية

ــق الصحفــي  ــداد التحقي ــة لمراحــل إع ــر القانوني ــي: المعايي ــور الثان المح
ــتقصائي. االس

عنــد قيــام الصحفــي االســتقصائي بتنفيــذ حتقيقــه فهــو ميــر بعــدة مراحــل، 
أولهــا: مرحلــة جمــع املعلومــات حيــث ينبــري يف جمــع املعلومــات حــول قضيــة 
معينــة إلثبــات الفرضيــة التــي تبناهــا مســبقا، ويلــي هــذه املرحلــة قيــام 
الصحفــي بتوثيــق املعلومــات التــي حصــل عليهــا، عبــر التســجيالت الصوتيــة 
واملقابــالت ونســخ املســتندات وغيرهــا، ويف املرحلــة الثالثــة يبــدأ الصحفــي 
بصياغــة حتقيقــه لنشــره.  ويف كل مرحلــة هنالــك عــدة معاييــر قانونيــة 

يتوجــب أخذهــا بعــن االعتبــار مســبقا نســردها كالتالــي:

2.1 املرحلة األولى: جمع املعلومات:

يتوقع مراعاة التالي: 

ــة، أو التســلل 	  ــات احلكومي ــل: ســرقة امللف ــر مشــروعة مث ــة غي ــات بطريق ــع املعلوم ــا أن يجم ــي مطلق ــى الصحف ال يجــب عل
ودخــول أماكــن خاصــة عنــوًة، أو كســر قفــل، أو اســتخدام التجســس اإللكترونــي، نظــرا ألن هــذه األســاليب باألســاس مجرمــة 

قانونــا وتــؤدي أيضــا إلــى التشــكيك بقيمــة املعلومــة.

من غير املسموح أن يقوم الصحفي بانتحال شخصية الغير، خاصة املوظفن العامين، إذ يعتبر جنحة حسب القانون.	 

يحظــر علــى الصحفــي أن يتجســس علــى احليــاة اخلاصــة باآلخريــن، مثــل تصويــر مناســباتهم اخلاصــة دون احلصــول علــى 	 
إذن مســبق، أمــا الشــخصيات العامــة واألحــداث العامــة فمــن حــق الصحفــي أن يقــوم بتصويــر هــذه األحــداث والشــخصيات 
بــدون احلصــول علــى إذن مســبق، إال أن الصحفــي قــد يتعــرض للمســاءلة القانونيــة فيمــا لــو كانــت صــورة الشــخصية العامــة 

محرجــة أو تســيء للســمعة.

يحظــر علــى الصحفــي أن يقــدم رشــاوي بهــدف احلصــول علــى املعلومــات، وينــدرج حتــت مصطلــح الرشــاوى مــا يطلــق عليــه 	 
باللهجــة احملليــة »اإلكراميــات« و »الهدايــا«، حيــث تنــص املــادة 106 مــن قانــون العقوبــات يف قطــاع غــزة، بــأن مــن أعطــى أو 
منــح موظفــاً يف اخلدمــة العامــة أو أي شــخص آخــر، أو دبــر لــه أو وعــده أو عــرض عليــه بــأن يعطيــه أو مينحــه أو يدبــر لــه 

أو حــاول بــأن يدبــر لــه مــاالً أو منفعــة مهمــا كان نوعهــا علــى ســبيل الرشــوة، يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة.

2.2 املرحلة الثانية: توثيق املعلومات:

يحظــر القانــون الفلســطيني يف العديــد مــن احلــاالت نشــر الوثائــق املصنفــة علــى أنهــا ســرية حســب القانــون، وقــد تفــاوت القانــون 
يف وصــف مســألة الســرية، ففــي بعــض احلــاالت اكتفــى بحظــر نشــر الوثائــق الســرية كاحلســابات املصرفيــة، ويف حــاالت أخــرى 

امتــد احلظــر للوثائــق والظــروف الواقعيــة احمليطــة بهــا، كمحاضــر جلســات مجلــس الــوزراء الســرّية ووقائعهــا.

ويف حالــة حصــول الصحفــي علــى وثيقــة مصنفــة قانونــا علــى أنهــا وثيقــة ســرية، فــإن هنــاك فــرق بــن أن يقــوم الصحفــي بنشــر 
ــر  ــذي ال يعتب ــا ال ــى عكــس نشــر مضمونه ــون عل ــا، فنشــر الوثيقــة مخالــف للقان أصــل الوثيقــة، وبــن أن يقــوم بنشــر مضمونه
ــب فحــص  ــى ذلــك يتطل ــار احلكــم عل ــة فــإن معي ــى املعلومــة، ويف النهاي ــه عل مجرمــا طاملــا أن الصحفــي يخفــي مصــدر حصول

الوثيقــة أوال، والنــص القانونــي الــذي يشــير إلــى ســرّيتها.

ــى  ــو، وهــو أمــر ضــروري وعل ــع حتقيقاتهــم بالصــوت والصــورة والفيدي ــق وقائ ــون بتوثي ــان يقــوم الصحفي ــد مــن األحي يف العدي
الرغــم مــن ذلــك، فــإن القضــاء يف فلســطن يعتبــر مقاطــع الفيديــو وتســجيالت الصــوت غيــر املســجلة بــإذن مــن النائــب العــام 
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ــون  ــن قان ــادة )51( م ــص امل ــث تن ــا، حي ــال جنائي ــا دلي ــة باعتباره ــا عــن أي دعــوى قضائي ــد يحّيده ــة، ممــا ق ــر قانوني ــه غي أدل
اإلجــراءات اجلزائيــة علــى أنــه  كمــا يجــوز لــه مراقبــة احملادثــات الســلكية والالســلكية، وإجــراء تســجيالت ألحاديــث يف مــكان 
خــاص بنــاًء علــى إذن مــن قاضــي الصلــح متــى كان لذلــك فائــدة يف إظهــار احلقيقــة يف جنايــة أو جنحــة يعاقــب عليهــا باحلبــس 

ملــدة ال تقــل عــن ســنة. 

مــن الطبيعــي أن يضطــر الصحفــي االســتقصائي يف بعــض احلــاالت بإخفــاء مصــدر معلوماتــه، وعــدم ذكرهــا أو اإلشــارة إليهــا، 
ــن حــق  ــه م ــى أن ــي نصــت عل ــون املطبوعــات والنشــر الت ــن قان ــم )4( م ــادة رق ــا امل ــي كفلته ــه الت ــر هــذا احلــق مــن حقوق ويعتب
املطبوعــة الصحفيــة ووكالــة األنبــاء واحملــرر والصحفــي يف إبقــاء مصــادر املعلومــات أو األخبــار التــي يتــم احلصــول عليهــا ســرية 
إال إذا قــررت احملكمــة غيــر ذلــك أثنــاء النظــر بالدعــاوي اجلزائيــة حمايــة ألمــن الدولــة أو ملنــع اجلرميــة أو حتقيقــاً للعدالــة.

2.3 املرحلة الثالثة: صياغة التحقيق االستقصائي: 

يف مرحلة الصياغة البد للصحفي أن يبتعد عن:

- العبــارات املباشــرة يف توجيــه االتهــام كلمــا أمكــن، وعــدم اســتخدام العبــارات التــي قــد تعتبــر شــكال مــن أشــكال املبالغــة 
والتهويــل.

-  البــد أال يســتخدم الصحفــي االســتقصائي أي عبــارات تــدل علــى التهكــم والســخرية مــن الغيــر، اإلهانــات غيــر املبــررة، 
ــز. ــاد عــن التحي االبتع

- االبتعاد عن شخصنة القضية والتي قد تؤدي إلى اتهام الصحفي بالذم والقدح. 

- يجب االنتباه أن أي معلومة يذكرها الصحفي االستقصائي يف تقريره ال بد أن تكون مدعومة مبصدر مطلع.

- يجــب علــى الصحفــي إتاحــة حــق الــرد لألطــراف األخــرى، األمــر الــذي يعــد إضافــة مميــزة إلثبــات حســن النيــة واملهنيــة التــي 
متيــز بهــا الصحفــي يف حتقيقــه االســتقصائي يف حالــة املســاءلة القانونيــة. 
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ورقة بحثية

المحــور الثالــث: مــدى تمتع الصحفييــن االســتقصائيين بالثقافــة القانونية 
)نتائــج العمــل الميداني(

ــة  ــن االســتقصائين بالثقاف ــع الصحفي ــاس مــدى متت ــق بقي ــة واملتعل ــة البحثي ــي للورق يف هــذا احملــور نســتعرض العمــل امليدان
القانونيــة مــن خــالل مجموعــة مــن األدوات املتمثلــة باملجموعــة املركــزة، وحتليــل االســتبانة، حيــث اعتمــدت هــذه األدوات علــى 
التعــرف علــى وجهــة نظــر املبحوثــن ملــدى معرفتهــم باإلطــار القانونــي الناظــم للصحافــة االســتقصائية ومــدى معرفــة الصحفيــن 
ــا يف العمــل االســتقصائي،  ــة الواجــب إتباعه ــر القانوني ــم باملعايي ــون الفلســطيني ومعرفته ــا يف القان ــم املنصــوص عليه بحقوقه
إضافــة إلــى آرائهــم حــول أهــم املعيقــات والتحديــات التــي تواجــه الصحفيــن، باإلضافــة إلــى لقــاء متخصــص شــارك فيــه 

اســتقصائيون ومؤسســات إعالميــة ونقابيــة لنقــاش النتائــج ومت إدخــال أهــم التوصيــات علــى الورقــة.

وصف العّينة: 

مت اســتهداف الصحفيــن والصحفيــات العامــالت يف املؤسســات الصحفيــة التــي تقــوم بتنفيــذ التحقيقــات االســتقصائية علــى 
Free-( أنواعهــا، ســواء املكتوبــة أو اإللكترونيــة أو املصــورة أو املســموعة، باإلضافــة إلــى الصحفيــن االســتقصائين -املســتقلن
lancers( مــع مراعــاة معيــار أن يكــون املبحــوث قــد أعــد علــى األقــل تقريــرا اســتقصائيا واحــدا، وقــد بلــغ حجــم العينــة 25 صحفيــا 

اســتقصائيا، وتوزعــت العينــة كالتالــي: 

وتوزعــت العينــة إلــى 14 صحفــي اســتقصائي وهــم ميثلــون 
%56 مــن حجــم العينــة، و11 صحفيــة اســتقصائية وميثلــن 
%44 مــن حجــم العينــة، كمــا ومت عقــد مجموعــة مركــزة مــن 
15 صحفــي وصحفيــة )7(. وينبغــي اإلشــارة إلــى أن املؤسســات 
ضمــن  اســتقصائين  صحفيــن  حتتضــن  التــي  الصحفيــة 
ــن  ــة الصحفي ــا هــي محــدودة، وقــد اســتهدفت العين طواقمه
يف كل مــن صحيفــة فلســطن، موقــع الرســالة، موقــع دنيــا 
حــر  بشــكل  العاملــن  والصحافيــات  الصحافيــن  الوطــن، 

وتنطبــق عليهــم معاييــر العينــة.

2.1 معرفة الصحفيني االستقصائيني باإلطار القانوني الناظم للصحافة االستقصائية

تشــير نتائــج العمــل امليدانــي إلــى أن %68 مــن الصحفيــن االســتقصائين لديهــم معرفــة حــول اإلطــار القانونــي الناظــم للصحافــة 
االســتقصائية يف قطــاع غــزة، يف حــن أن %24 ليســت لديهــم املعرفــة حــول القوانــن والتشــريعات الناظمــة ملهنتهــم. 

 ويعتبــر هــذا الســؤال املفتاحــي يف االســتمارة إذ أن اإلعالمــي يعتقــد أنــه يعــرف نظــرا الشــتراكه بعــدة دورات تدريبيــة أو املشــاركة 
يف ورش عمــل إال أن النتائــج التاليــة تظهــر إدراك اإلعالميــن ملــدى معرفتهــم يف ثنايــا التفاصيــل، كمــا أن الفجــوة يف عــدم 

امتــالك هــذه املعرفــة تبقــي كبيــرة. 

7  تم عقد مجموعة مركزة بتاريخ 3 أبريل 2018 في مكتب أمان -غزة
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معرفــة  لديهــم  ليســت  االســتقصائين  الصحفيــن  أن  إلــى  أشــارت  النقــاش  ومحــاور  الشــخصية  املقابــالت  وأن  خاصــة 
وردت  التــي  املــواد  بعــض  ذلــك:  علــى  ومثــال  الصحفــي،  عملهــم  احلــاالت  بعــض  يف  تقيــد  التــي  القوانــن  حــول  كافيــة 
يف قانــون العقوبــات وقانــون حقــوق الطفــل، باإلضافــة إلــى مجموعــة واســعة مــن القوانــن التــي تقيــد وصــول الصحفيــن 
للمعلومــات مثــل قانــون ســلطة النقــد، وقانــون ضريبــة الدخــل التــي نصــت علــى ســرّية بعــض البيانــات وحظــر تداولهــا. 

وفيمــا يتعلــق مبعرفــة الصحفيــن االســتقصائين باالتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة بحريــة الصحافــة ومكافحــة الفســاد، فقــد 
أشــارت النتائــج إلــى أن %20 مــن الصحفيــن فقــط لديهــم املعرفــة حــول االتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة بحريــة الصحافــة، يف 

حــن أجــاب %76 مــن الصحفيــن أنــه ليســت لديهــم املعرفــة بهــذه االتفاقيــات.

2.2 قدرة الصحفيون االستقصائيون للوصول للموارد القانونية:

 يشــير الصحفيــون االســتقصائيون أن %52 فقــط مــن املؤسســات 
يتوفــر فيهــا  بهــا  وقــد عملــوا  قــد ســبق  أو  بهــا  يعملــون  التــي 
ــع املؤسســات  ــة وهــذه النتيجــة ال تعكــس واق االستشــارة القانوني
اإلعالميــة الفلســطينية فقــط، كــون الفضــاء اإللكترونــي مكــن 
الصحفيــن مــن العمــل مــع مؤسســات صحفيــة عربيــة وأجنبيــة، يف 
حــن أوضحــت نتائــج العينــة أن %48 مــن هــذه املؤسســات ال يوجد 
لديهــا مستشــار قانونــي ويــرى الصحفيــون املشــاركون يف املجموعة 
املركــزة أن وجــود املستشــار القانونــي هو إضافــة هامة للصحفين، 
بصفتــه اجلهــة التــي تتابــع ســير التحقيــق مــن الناحيــة القانونيــة، 
أمــا حــول آليــة تدقيــق الصحفيــن تقاريرهم مــن الناحيــة القانونية 
عنــد ممارســتهم عملهــم كصحفيــن اســتقصائين مســتقلن، فقــد 
أجــاب %52 منهــم أنهــم يقومــون بذلــك مبفردهــم  يف حــن أن 
%28 منهــم يســتعينون بخدمــات محامــي، ويلجــأ %20 فقــط مــن 

هؤالء الصحفين ملؤسسات املجتمع املدني التي تقدم عونا قانونيا يف مثل هذه احلاالت كائتالف أمان.  

ــا  ــدم عون ــي تق ــع مدن ــون بوجــود مؤسســات مجتم ــن االســتقصائين يعرف ــن الصحفي ــات أن %68 م ــل البيان ــر حتلي ــد أظه  وق
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ــات االســتقصائية 8(. ــة يف مجــال التحقيق ــدم املشــورة القانوني ــوا ملؤسســات تق ــم توجه ــط منه ــا إال أن %24 فق قانوني

وقــد أظهــرت نتائــج االســتبيان إلــى أن %56مــن الصحفيــن االســتقصائين قــد حصلــوا علــى تدريــب متخصــص بالثقافــة 
القانونيــة للصحفيــن االســتقصائين والــذي قدمتــه مؤسســات كأمــان، بيــت الصحافــة، ومؤسســة أريــج، وهــو مــا يدعــو لزيــادة 

ــا. ــن مت تثقيفهــم قانوني ــى مــن الصحفيــن الذي ــى نســبة أعل اجلهــود يف هــذا املجــال للوصــول إل

وقــد أشــار %48 مــن الصحفيــن االســتقصائين إلــى أنهــم قــد اطلعــوا ســابقا علــى مــادة مكتوبــة حــول املعايير القانونيــة للصحافة 
االســتقصائية، وقــد أفــاد معظــم الصحفيــن الذيــن شــاركوا يف املجموعــات املركــزة إلــى نــدرة وجــود مثــل هــذه الوثائــق خاصــة، 
وأن الدليــل الوحيــد املتوفــر حاليــا هــو دليــل أعدتــه مؤسســة أريــج، وهــو يناقــش املعاييــر القانونيــة للصحافــة االســتقصائية مــن 
منظــور القانــون األردنــي وليــس الفلســطيني، لــذا فهــم بحاجــة إلــى دليــل متخصــص يف تعزيــز الثقافــة والتوعيــة القانونيــة لهــم 

أثنــاء وبعــد نشــر حتقيقاتهــم.

ــة لديهــم املعرفــة حــول حقوقهــم يف حــال  كمــا أظهــر حتليــل نتائــج االســتبيان أن %16 فقــط مــن الصحفيــن العاملــن يف املهن
ــة أمــام القضــاء. تعرضــوا للمســاءلة القانوني

 يف حــن أن %84 مــن الصحفيــن لديهــم املعرفــة حــول حقوقهــم يف حــال تعرضــوا للمســاءلة أمــام النيابــة العامــة، ويرجــع ذلــك 
مــن وجهــة نظــر الصحفيــن االســتقصائين إلــى أنهــم يحتّكــون باألجهــزة الشــرطية والنيابــة العامــة أكثــر مــن احتكاكهــم بالقضــاء، 
ــذي اســتتبع معرفتهــم لإلجــراءات  ــادرة، األمــر ال ــا الصحافــة االســتقصائية للقضــاء، عــدا حــاالت ن ــل قضاي ــدر حتوي ــث ين حي

القانونيــة أمــام النيابــة العامــة.

2.3 معرفة الصحفيون باملعايير القانونية للصحافة االستقصائية:

عنــد ممارســة الصحفــي االســتقصائي لعملــه، فالبــد أن ميتثــل لعــدد مــن املعاييــر القانونيــة التــي حتقــق جــودة أفضــل للتحقيقــات 
االســتقصائية، كمــا حتيطــه باحلمايــة القانونيــة الالزمــة، ويشــير التحليــل الــذي مت إجــراؤه:

·  أن %76 مــن الصحفيــن االســتقصائين لديهــم املعرفــة الكافيــة حــول املعاييــر القانونيــة لتوثيــق املعلومــات يف التحقيــق 	
االســتقصائي يف حــن أن %24 منهــم أعربــوا عــن عــدم توفــر املعرفــة الكافيــة لديهــم حــول املعاييــر القانونيــة لتوثيــق املعلومــات.

·  وقــد أفــاد بعــض الصحفيــن الذيــن شــاركوا يف املجموعــات املركــزة أن هــذه اخلبــرات هــي خبــرات تراكميــة يف ممارســة 	
ــوا عليهــا. الصحافــة وليســت خبــرات ناجمــة عــن تدريبــات حصل

8 يقصد بالصحفيني الذين توجهوا للمؤسسات التي تقدم املشورة القانونية يف مجال التحقيقات االستقصائية ليس فقط لتدقيق تقاريرهم قانونيا بل أيضا لالستفسار أو طلب استيضاح أو تقديم معلومات.
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أمــا فيمــا يتعلــق مبعرفــة الصحفيــن حــول قيمــة األدلــة واملعلومــات يف التحقيقــات االســتقصائية مــن وجهــة نظــر قضائيــة أجــاب 
الصحفيــون أن:

·  %60 منهــم لديهــم املعرفــة الكافيــة، يف حــن أجــاب %28 بـــ ُمحايــد، يف حــن ال يتفــق %12 مــن الصحفيــن مــع أنهــم ميتلكــون 	
املعرفــة الكافيــة بقيمــة األدلــة واملعلومــات يف حتقيقاتهــم أمــام القضاء. 

· أشــار %72 مــن الصحافيــن بأنهــم ليــس لديهــم معرفــة كافيــة حــول املعاييــر القانونيــة يف صياغــة التحقيــق االســتقصائي، 	
فيمــا %24 فقــط منهــم اعتقــدوا أن لديهــم املعرفــة الكافيــة.

وقــد أفــاد الصحفيــون أن %92 منهــم يقومــون بتســجيل مقاطــع الصــوت، والفيديــو، والتقــاط الصــور بــدون إخطــار اآلخريــن أثنــاء 
إعدادهــم حتقيقاتهــم الصحفية.

وقــد أظهــر االســتبيان أن جميــع الصحفيــن، يتفقــون علــى أن الصحفــي االســتقصائي معــرض لطلــب الرشــاوى مقابــل منحــة 
املعلومــات، وهــي نتيجــة مثيــرة لالهتمــام، وتعكــس تشــخيصا للبيئــة الثقافــة واالجتماعيــة التــي يعمــل خاللهــا الصحفــي 

االســتقصائي.

وكمــا يبــدو مــن نتائــج التحليــل فــإن %84 مــن الصحفيــن لديهــم االســتعداد لتقــدمي إكراميــات مقابــل احلصــول علــى املعلومــات، 
وهــذا مؤشــر خطيــر كونــه ال يتوافــق مــع املمارســات الفضلــى القانونيــة أو املهنيــة. هــذا وأبــدى %88 مــن الصحفيــن اســتعدادهم 
لتقــدمي هدايــا مقابــل احلصــول علــى املعلومــات، وهــذا مؤشــر علــى امتــداد اجلــذور الثقافيــة ملفهــوم تقــدمي الهدايــا ولكنــه يتنافــى 

مــع العمــل املهنــي وينــذر بتجــاوزات مهنيــة وخيمــة.

 ويف ذات الوقــت أفــاد %96 مــن الصحفيــن االســتقصائين أنــه ليــس لديهــم االســتعداد لدفــع الرشــاوى مقابــل احلصــول 
علــى املعلومــات، وهــو مــا يشــير إلــى أن الصحفيــن االســتقصائين ال يعرفــون الفــرق بــن الرشــوة واإلكراميــة وتقــدمي الهدايــا 
وعالقــة كل منهــا بالفســاد، وهــو مــا أظهرتــه نتائــج املجموعــة املركــزة التــي أشــار فيهــا الصحفيــون إلــى أنهــم قــد يضطــرون يف 
بعــض احلــاالت إلــى املجاملــة، أو دفــع نفقــات قــد ينفقهــا مالــك املعلومــة، كمــا أظهــرت نتائــج حتليــل العينــة أن %80 مــن العينــة 

املســتطلعة آراؤهــم أشــارت إلــى أن هنــاك فــرق بــن شــراء املعلومــة ودفــع الرشــوة! 

جدول يوضح مدى معرفة الصحافين االستقصائين باملعايير القانونية للصحافة االستقصائية:

ال أتفقمحايدأتفقمدى معرفة الصحفيني االستقصائيني باملعايير القانونية للصحافة االستقصائية
%24%0%76لدي معرفة كافية حول املعايير القانونية لتوثيق املعلومات يف التحقيق االستقصائي.

%12%28%60لدي معرفة كافية حول قيمة األدلة واملعلومات يف التحقيق االستقصائي أمام القضاء.

%72%4%24لدي معرفة كافية حول املعايير القانونية يف صياغة التحقيق االستقصائي.

%0%0%100الصحفيون االستقصائين معرضون لطلب رشاوي مقابل منحهم معلومات.

%0%8%92أقوم بتسجيل مقاطع صوت، فيديو، التقاط صور بدون إخطار اآلخرين بذلك، أثناء إعداد حتقيقاتي

%4%12%84يف حال رغبت باحلصول على معلومة من موظف أو أي شخص آخر من املمكن أن أقدم له إكرامية

%8%4%88يف حال رغبت باحلصول على معلومة من موظف أو أي شخص آخر من املمكن أن أقدم له هدية

%96%1%3يف حال رغبت باحلصول على معلومة من موظف أو أي شخص آخر من املمكن أن أدفع له رشوة

%8%12%80أعتقد أن هناك فرق بن شراء املعلومة وبن أن أدفع رشوة؟

%36%8%56لدي معرفة حول املعايير القانونية املتعلقة باحلفاظ على سرية املصادر.

%68%12%20لدي معرفة كافية حول الوثائق التي يصنفها القانون الفلسطيني بأنها “ وثائق سرية “.

ــر  ــم املعرفــة حــول معايي ــن أن لديه ــى ســرّية املصــادر، يشــير 65% مــن الصحفي ــة للحفــاظ عل ــر القانوني ــق باملعايي وفيمــا يتعل
الســرية التــي ينبغــي للصحفــي ممارســتها يف عملــه االســتقصائي، إال أن 02% مــن الصحفيــن االســتقصائين أشــاروا إلــى أن 

لديهــم معرفــة حــول الوثائــق التــي يصنفهــا القانــون الفلســطيني بأنهــا ســرية.
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 وقــد أفــاد الصحفيــون يف املجموعــة املركــزة إلــى أنــه ال يوجــد لديهــم معرفــة بعــدد الوثائــق والوقائــع املصنفــة علــى أنهــا ســرية 
يف القانــون الفلســطيني، كمــا أظهــر التحليــل إلــى أن %32 فقــط مــن العينــة تعتقــد أن لديهــا فهــم كايف جلرائــم الســب والقــدح 
ــة ال تعتقــد  ــاء ممارســتها الصحافــة االســتقصائية، يف حــن أن %60 مــن العين ــن أثن ــب مخالفــة القوان والتشــهير بحيــث تتجن
أن لديهــا الفهــم الــكايف، وهــو مــا يفســر وقــوع العديــد مــن الصحفيــن يف متاعــب قانونيــة أثنــاء ممارســتهم وظائفهــم. وهــو مــا 
يتطلــب املزيــد مــن العمــل مــن قبــل مؤسســات املجتمــع املدنــي لتدريــب الصحفيــن حــول مثــل هــذه القضايــا لتجنــب وقوعهــم يف 

املتاعــب. 
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الثقافة القانونية لإلعالميني االستقصائيني

المحور الرابع: التوصيات 

ــة . 1 ــع التجرب ــة مــن واق ــة وأمثل ــى احملــاكاة العملي ــز عل ــن االســتقصائين، يرك ــة للصحفي ــة القانوني ــل حــول الثقاف إعــداد دلي
إلعالميــن وإعالميــات، ونقتــرح أن يتنــاول هــذا الدليــل القضايــا التاليــة: 

	 اإلطــار القانونــي للصحافــة االســتقصائية، بحيــث يشــتمل هــذا اإلطــار علــى جميــع القوانــن املتعلقــة بالصحافــة
االســتقصائية، ليســت ذات العالقــة باإلعــالم فقــط، بــل أيضــا تلــك التــي تؤثــر يف التحقيــق الصحفــي مــن الناحيــة 

القانونيــة كالقوانــن التــي نصــت علــى تقييــد اإلفصــاح والســرية.

	.حقوق الصحفي االستقصائي عند املساءلة القانونية أمام النيابة العامة، وأمام القضاء

	.تقدمي إطار املعايير األخالقية للصحافة االستقصائية

	.تقدمي املعايير القانونية جلميع املعلومات

	.املعايير القانونية لتوثيق املعلومات

	.املعايير القانونية لصياغة التحقيق االستقصائي

	.قائمة مبزودي الدعم القانوني للصحفين

هنالــك حاجــة ضروريــة لتثقيــف الصحافيــن االســتقصائين حــول القضايــا املرتبطــة باملعايير القانونيــة للتحقيقات الصحفية . 2
بكافــة األدوات التدريبيــة واملعرفية.

الســعي لتوظيــف هــذا الدليــل يف التجمعــات اإلعالميــة والتعــاون مــع نقابــة الصحافيــن إلقــراره متاشــيا مــع مدونــة الســلوك . 3
اخلاصــة باإلعالميــن، وحتفيــز اإلعالميــن وخاصــة اجليــل اجلديــد علــى تداولــه وتوعيتهــم فيــه.

التعــاون مــع اجلامعــات الفلســطينية وتقــدمي الدليــل ليكــون مــادة مســاندة إلــى جانــب املســاقات التــي تــدرس يف كليــات . 4
اإلعــالم ملســاق أخالقيــات املهنــة الصحافيــة.

نوصــي بتصميــم منــوذج للمعاييــر القانونيــة املتعلقــة بالتحقيــق االســتقصائي، مقســم علــى مجمــوع كلــي للدرجــات، لتقييــم . 5
التحقيقــات االســتقصائية مــن حيــث توافقهــا مــع القانــون الفلســطيني مــع مراعــاة الفروقــات يف القوانــن النافــذة يف كل مــن 
قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، وميكــن توظيفــه يف تقييــم األعمــال اإلعالميــة جلوائــز النزاهــة املقدمــة ألمــان واعتمــاده يف 

جلنــة التحكيــم.

تشــكيل ائتــالف أو جلنــة ممثلــة بالتعــاون مــع أمــان واملؤسســات اإلعالميــة والنقابيــة ذات العالقــة والعمــل علــى التشــاركية يف . 6
حتســن معرفــة الصحافيــن االســتقصائين، وتعزيــز الثقافــة القانونيــة للعاملــن يف املجــال، واملســاهمة يف عقــد لقــاءات مــع 
قطــاع العدالــة وجهــات انفــاذ القانــون للوصــول لفهــم مشــترك بــن كافــة األطــراف مــن أجــل حتســن وحتصــن بيئــة الصحافــة 

االستقصائية.
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ورقة بحثية
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ورقة بحثية

االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( - املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006 - تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف 
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل 
مــن الفســاد«. يســعى االئتــالف حاليــاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، 
واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

يحــرص ائتــالف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى 
ــق  املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخل

ــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.   ــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائ ــة محصن بيئ

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(

رام الله : عامرة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام الله 339 القدس 69647

هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: شارع حبوش - عامرة دريم-الطابق الثالث-شقة رقم 4

تلفاكس: 082884767

تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكرتوين

www.aman-palestine.org :املوقع االلكرتوين


