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 هصذ الفصز وشكهش ثًطفجفٌٌٕ شؿجي ثًصٍ ثالعصلجالس غذ ُطش فٍ ُصكجهشوْ
(ُطشًز أضىثس ُىكع ُٕ) “ؼشًِز ًٌعض ثًطفجفز” عٌٌهج

نقدنة

 ثإلعالَ فٍ وخؿٌشر ـلٌلٌز أخالكٌز أصُز وؼىد عٌى ثًِشثكدٌٕ ؼٌِع ًصفم
 شدّلى ُٕ كدٍ وُٕ ثالخصطجص أهٍ كدٍ ُٕ ؾىثسا إعالْ شعصذعٍ ثًعشخٍ

 “ثًشثخعز ثًعٌؿز” ًلذ شفلذ شوجد ثًصٍ ثًِهٔز هزٖ عٌى غٌجسي إعالٌٌُٕ ُٕ
 ششهجء إًى ثًِؤظعجس ُٕ ثًوعٌش وشفّىي وثالظصلالًٌز ثًفشًز غٌجح إًى ٓكشث  

  .خجسؼٌز أو دثخٌٌز ٓجفزر ؼهجس أؼٔذثس سهجبٕ أو ًٌعٌؿز

 ثألٓكِز أًذي عٌى ُِٔهؾ كِع ُٕ ًه شصعّشع ُج ثًطفجفز ًوفٍ ال وهأٓه
ذر ًؽعٌهج ٌّ ىْ أشخجص ًأشٍ هٍ خفشًز، ثًصعدٌش عٌى كجدسر غٌش ُل ِّ  أٓفعهّ ًع

 ُهٌٔز، أَ هجٓض أخالكٌز ثإلعالٌُز ثًِعجًٌش أخعـ ًشثعىْ ال وًؤهّ ضفجفٌٌٕ
 .ظِعصهج ًٌّؿخىث هٍ

 وثًلِع ثًشكجخز قٍ فٍ ًهّ كىر وال ـىي ال ثًطفجفٌٌٕ أْ وضفٌق
 ثًطفجفٌز ثالشفجدثس ؼجٓذ ُٕ شلطٌشث   ظِز أْ ًعصدش ثًدعؼ أْ إاّل  وثالعصلجالس،

 وؼه فٍ ثألوي ثًذفجع خـ شوىْ أْ خذي ًٌعٌؿز أخىثق إًى شفّىًض ثًصٍ
    .ثإلعالَ أدثء عٌى هشكٌذ دوسهج شٌعذ ال ثًصٍ ثالشفجدثس أو ثًفشًجس،

 ثًشكٌذ، ًِلّظ  شخػع ًّ ثًصٍ ثًطفجفٌز ثًِىثد فٍ ثألخالكٌز، فجًفىغى
 ـدشث   شدلى ال هٍ ثإلعالٌُز ًٌِىثظٌم ثعصدجسث   ًلٌّ ؼِجعٍ خعٍِ ُىثؼهصهج ًِوٕ
 .وسق عٌى

 فٌهج ثألهدش ثًؽجٓذ عجُز، أصُز ُٕ ًعجٍٓ ثًعشخٍ ثإلعالَ إْ ثًلىي خالضز
 .أخالكٍ
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(1)أسنة الحزية في اإلعالم العزةي 

 ثًعشخٍ، ثإلعالَ فٍ ثألخالكٌز ثألصُز فٍ ثًخىع كدٍ
 ُٔهج ًعجٍٓ ثًصٍ ثًعجُز ثألصُز عٔذ ثًصىكف ُٕ خذ ال

 ثًعٌؿجس شفشغهج ثًصٍ ثًصعدٌش ـشًز عٌى ثًلٌىد وهٍ
   .خجص خشوٍ ُٔهج ثًطفجفٌىْ ًعصعٔى وال عجَ خشوٍ
 ثألظجط فٍ شلىَ ُهٔز ثًطفجفٍ ًِجسط فوٌف
؟ ًوٕ ًّ إْ ثًصعدٌش، ـشًز عٌى  ـشث 

 
 أظدجح عٕ ٓجشؾ ثًعشخٍ، ثإلعالَ فٍ ثًفشًز وغٌجح
 ثًعٌؿجس شِجسظهج ثًصٍ ثًِِٔهؽز ثًعٌجظجس :أخشصهج
 ّّ  وثالعصلجالس وثًشكجخز ثًلِع ُٕ ثًطفجفٌٌٕ أفىثٖ ًو

 .عذًذر وثألُعٌز ثالغصٌجالس إًى ـصى وضىال   وثًصشهٌذ
 ًعٍِ ثًزي ثًدٌذ ظٌؿز ُٕ فلـ ثًصػٌٌم ًأشٍ وال
.خجسؼٌز أو دثخٌٌز ؼهجس ُٕ أًػج   خٍ ثًطفجفٍ، فٌه

 :ثًلِع

 

 ًٌفشًجس ُِٔهؽج   كِعج   شضثي، وال ثًعشخٍ ثًعجًّ فٍ وـجًٌج   ظجخلج   ثًفجهِز ثألٓكِز ُعكّ ُجسظض
   .ثًعٌؿجس عٍِ عٌى وسكٌدج   ًٌصعدٌش ـشث   ُٔدشث   شوىْ أْ ًفصشع ثًصٍ ثًطفجفز ؾجًض

 ًزهش ثًِطشي فجًذظصىس .ثًعشخٌز ثًذوي دظجشٌش ؼٌِع فٍ ُوفىًز ثًصعدٌش ـشًز أْ سغّ ًأشٍ وهزث
 ثًوصجخز، أو خجًلىي، سأًه عٕ ثًصعدٌش ـم إٓعجْ وًوٍ .ُوفىًز وثًشأي ثًفوش ـشًز” أْ 65 ثًِجدر فٍ
.“وثًٔشش ثًصعدٌش وظجبٍ ُٕ رًى غٌش أو ثًصطىًش، أو

في األستاب

 :ثالعصلجالس

 خِىغىعٌز ثًخدش ٓلٌهّ فِؽّشد ثالعصلجي، ُٕ ـطجٓز خأًز ثًعشخٍ ثًعجًّ فٍ ثًطفجفٌىْ ًصِّصع ال
 شهذًذ” أو “ثًشبٌغ إهجٓز” أو “ثًٌِوٌز ثًزثس إهجٓز” خٌٕ شصّٔىع وثًصهّ ثًعؽٕ فٍ ًضّؼهّ كذ

 ًؤي ثًعىسي ثًطفجفٍ إًى وّؼهض ثًصٍ “ثألُز ٓفعٌز وهٕ” أغشخهج وخجًؿدع “ثًلىٍُ ثألُٕ
.ثًصعدٌش ـشًز شوفٍ ثًذوي هزٖ ؼٌِع دظجشٌش أْ عٌِج   .ـعٌٕ

 هزث فٍ ثًعشخٌز ثًدٌذثْ أظىأ ُٕ وثًععىدًز ُطش شعصدش ،"ـذود خال ُشثظٌىْ" ُٔكِز وخفعذ
  .10 ًلدع ثًعجٌٓز فٍ خٌِٔج ضفجفٌج   23 ثألوًى فٍ ثًعؽٕ فٍ ًلدع ـٌغ ثًِؽجي
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(2)أسنة الحزية في اإلعالم العزةي 

في األستاب

 

 :  ثًشكجخز

 عجَ، سأي ضجٓعز ثًطفجفز خأْ ثألٓكِز هزٖ إدسثن ُٕ ثٓؿالكج  
 أؼٍ ُٕ خجإلعالَ ًٌصفّوّ ثًشكجخز وهى ثألٓؽع ثًعالؿ إًى ًؽأس
  .ششًذ وهِج ُضثؼهج عٌى ثًعجَ ثًشأي كىًدز

 ثًذًِلشثؾٌز، غٌش ثًعشخٌز ثألٓكِز عٌى ـوشث   ثًشكجخز وًٌعض
 وثًِعِىع ثًِشبٍ ثإلعالَ عٌى سكجخز ًِجسط ُعال   فٌدٔجْ

ج عذًذر أـوجَ ضذسس وكذ .وثًِوصىح ِّ  خِفوِز ًعشف ع
 “ثألخدجس” وؼشًذر ٓضثي ُفِذ ثًطفجفٍ خفم آخشهج ثًِؿدىعجس،

 خٌفٌز عٌى هزح، خدش وٓشش وثًصفلٌش، وثًزَ ثًلذؿ خصهِز
شش شفلٌم  كػجر" عٔىثْ شفض 2013 (ُجًى) أًجس 30 فٍ ُٓ
  ."ثًعلجح ُٕ ًفٌض ثًٔجفز ثخٕ :ُخذسثس شدوز ًفِىْ وغدجؽ

 خأُش ثًفجهّ” هصجح ُٕ ضففجس ـزف ثألخشي، ثألُعٌز وُٕ
   ثخشثهٌّ، وسًى ظعىد غعجْ ًٌطفجفٌٌٕ “ثًِجي

 إًى إغجفز خشي، ٓدٌه ثًٌدٔجٍٓ ثًٔىثح ُؽٌغ سبٌغ عٕ شصفذط
 إظش ”كػجبٌز ُطجًفز“ علذ ثًوصجح، غالف ُٕ ضىسشه إصثًز

 ثخشثهٌّ وسًى ظعىد غعجْ ًٌطفجفٌٌٕ “ثًِجي خأُش ثًفجهّ” هصجح غالف .خفلهِج كػجبٌصٌٕ دعىًٌٕ خشي شلذًّ
  .وخعذٖ عٔه شصفذط ثًصٍ وثًطففجس خّشي ضىسر ـزف كدٍ
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(3) العزةي اإلعالم في الحزية أسنة

الدول العزةية في التصنيف العالهي لحزية الصحافة

 فٍ ثًطفجفز وغع أْ ،2016 ًٌعجَ ثًطفجفز ًفشًز ثًعجًٍِ ثًصطٌٔف أقهش
 كفضس ثًصٍ شىٓغ عذث ُج ثألُش ًخصٌف ًّ ثًعشخٍ ثًعجًّ وفٍ ششثؼع ثًعجًّ

، 180 خٌٕ 96ُٕ ثًِششدز إًى ًصطٍ ُششدز 30   ثًِششدز فٍ هجٓض أْ خعذ خٌذث 
 فٍ ظّ ُٕ عٌٍ خٕ ثًعجخذًٕ صًٕ ٓكجَ ظلىؽ كدٍ 2010 ثًعجَ فٍ 164

 .2015 فٍ 126 و 2012 فٍ 133  ثًِشهض
   .103 ثًِشهض فٍ ثًوىًض ظّ 98 ثًِششدز فٍ ًدٔجْ شىٓغ ًٌٍ

 
ٕ “ـذود دوْ ُٕ ُشثظٌىْ” ُٔكِز أضذسشه ثًزي ثًصطٌٔف وًوٕ ٌّ  أْ خ
 أٓه إًى أشجس هِج ،177 ثًِشهض وثـصٌض ًٌطفجفٌٌٕ ثألظىأ ثًدٌذ شضثي ال ظىسًج
 وثًٌِٕ (164) وًٌدٌج (158) ثًعشثق ُعٍ ـجدر أصُجس ششهذ أخشي دوي فٍ

   .خؿىًٌج   عِال   أضدفض ثًطفجفز ُِجسظز فئْ ،(170)
 

 فالـكض خىًٌعٍ، ظالَ خأٓه وضفصه ظالُج   ششهذ ثًصٍ ثًدٌذثْ فٍ أُج
ّّ  ثًطفجفز خٔم عٕ شصىثٓى ال ثًعٌؿجس أْ  عٌى ثًففجف خزسًعز ثألفىثٖ وه

   .162 ثًِششدز خٌغض ثًصٍ وثًدفشًٕ 159 ثًِشهض خٌغض ثًصٍ ُطش ُعٍ ثألُٕ،
 

 ثإلغالق ُٕ ُىؼز ششهذ ثًصٍ (129) ثًؽضثبش فٍ كجشِج   ثًِشهذ أضدق خٌِٔج
 خعذ (103) ثًوىًض شأْ رًى فٍ شأٓهج ثًصٌفضًىٌٓز، ًٌلٔىثس ثًلعشي
عصخَذَ ـٌغ (135) وثألسدْ ,ثًٌوصشوٌٓز ثًؽشثبّ ًِوجففز كجٓىْ ثعصِجد ًُ 
.ثإلعالَ وظجبٍ أفىثٖ ًصوٌِّ رسًعز   ثًشهجح ُوجففز كجٓىْ

، ”خٌصى“ووهجًز “ ُشثظٌىْ خال ـذود”إـذي ثًطىس ثًعجخشر غِٕ ـٌِز ًِٔكِى 
ُٕ كجدر  12سثفلض إؾالق ثًصطٌٔف ثًعجًٍِ ًفشًز ثًطفجفز وُشعٌـ ثًػىء عٌى 

.ثًذوي وهّ ًفصفٌىْ خجٓصطجسهّ عٌى ـشًز ثًطفجفز خٌٔهّ ثًشبٌغ ثًِطشي
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(1)أوجه األسنة األخالقية في اإلعالم التقليدي 

 خغٌجح شدذأ عذًذر أوؼهج   ثًعشخٍ ثإلعالَ فٍ ثألخالكٌز ثألصُز ثشخزس

هج ًٌغ هعٌشر ُعجًٌش ثٓصهجن وخجًصجًٍ ثالظصلالًٌز ٌّ  ثًفٌجد أك

 ثًِىثظٌم فعجًٌز عذَ خعدذ ثالٓػدجؽ غٌجح قٍ فٍ وثًِىغىعٌز

 وغعصهج كىثٌٕٓ ووؼىد ثألدثء، شّٔكّ أْ ًفصشع ثًصٍ ثإلعالٌُز

 ثًطفجفٌٌٕ ـِجًز وًٌغ ثًصعدٌش ـشًز شلٌٌذ خهذف ثًعٌؿز

  .وـشًصهّ وُطجدسهّ

 ًٔصهوهج ثًصٍ ثًِعجًٌش أخشص ُٕ خعؼ إًى ًٌٍ ُج فٍ ظٔصؿشق

 أدثء عٌى وأُعٌز عٌٌهج أُعٌز إًشثد وظٔفجوي إؼِجال   ثًعشخٍ إعالُٔج

 .ُعؤوي إعالٍُ

 

 ثًفٌجد ُدذأ ثٓصهجن إًى ًؤدي ثالظصلالًٌز غٌجح ـ 1

 أو سظٌِز إُج ثًعشخٌز خالدٓج فٍ ثإلعالٌُز ثًِؤظعجس إْ عجَ خشوٍ

  عذث ُج ثًٌهّ) ًدٔجْ فٍ هِج وشٌجسثس ألـضثح إُج شجخعز أو سظٌِز شدهز

 ٓضثعجس فٍ ُصىسؾز ًؽهجس أو (ثًشثهٕ ثًىكض فٍ “ظٍ خٍ أي”

 شِّذهج ٓجفزر ًؽهجس شصدع أو آخش، دوْ خٌذ ًعىسر دثعِز أو إكٌٌٌِز

  .ثًصفشًشًز ظٌجظصهج عٌٌهج شٌٍِ وخجًصجًٍ خجًصِىًٍ

 ثًٌِفجس، ُٕ ثًوعٌش فٍ ثًفٌجد ثًِؤظعجس هزٖ شٌصضَ ال وخجًصجًٍ

 هزٖ ثٓفٌجص قٍ وفٍ .ُج ؼهز ًدشوخغٔذث دثبِج   ششّوػ وٓؽذهج

 ثًعشخٍ ثًلجسا ًٌؽأ ثًِعصلٍ، ثًعشخٍ ثإلعالَ وٓذسر ثًِؤظعجس

ج أـِذ ًجظش ثًعىسي ًٌشظجَ هجسًوجشٌش   .ثألؼٔدٍ ثإلعالَ إًى ،“ثًطجفٍ” ثًخدش عٕ ثًدجـغ ِّ “ثإلعالٌُز ثألخىثق“خـ ًعشف ع
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(2)األخالقية في اإلعالم التقليدي أوجه األسنة 
 ثًدشوخجغٔذث شدغ ثًعشخٌز ثًشجشجس ُعكّ

 
 وًدذو ُعصلٌز ًٌعض ثًعشخٌز ثًفػجبٌجس ُٕ أًج   أْ أـذ عٌى خجفٌج   ًٌغ

 شصذثخٍ ثًصٍ ثًلػجًج خطىضج   ثًٌِفجس ًدعؼ شغؿٌجشهج فٍ وثغفج   رًى
  أـضثح أو دوي عذر ُطجًق فٌهج

 
   :ثًٌٍِٔ وثًٔضثع ثًِٔجس

 
 ثًصٍ ثًععوشًز ثًفٌِز عٌى “ثًٌِٕ عٌى ثًعذوثْ” ثظّ “ثًِٔجس” كٔجر شؿٌم

 ثًزًٕ ثًفىظٌٌٕ ؼجٓذ إًى خجًوجٍُ وشلف ثًدٌذ، هزث فٍ ثًععىدًز شلىدهج
ٌهّ ِّ  ثًٌِٕ فلشر شدذأ ثألخدجس ٓششثس خعؼ وفٍ .“ثًِلجوُز” شع

 وؼشـى ًدوىْ أؾفجي ضىس ًصػِٕ “ثًٌِٕ فٍ ثًعذوثْ” خعٔىثْ “خشوُى“خـ
 .وكصٌى

 
ٔجس ٓؽذ ثًٔششثس ُلذُجس وفٍ ٌّ  ثًلٔجر شعصعٌِه ثًزي ثًِىّؼه ثًخؿجح ُٕ ع
 ،23/4/2015 خصجسًخ أخدجس ٓششر فِلذُز .ُىغىعٌز أو ـٌجد أي عٕ خعٌذث  
ِْ  ُٕ ُعجس  ” :شلىي َي  ثألٌُشهٍ ثًععىدي ثًعذوث  ثالسخعزِ  ثظجخٌِعه خعذَ  شفىَّ
ج سثفذث   ثالٓصلجبٌز، ثالعصذثءثِس  ثًى ثًؽِجعٌزِ  ثًِؽجصسِ  ُٕ َِ  ُٕ شدلى ًِ

 ثًؽٔىِح  ُفجفكجِس  خعِؼ  فٍ هجدي ُٔطىس وُعٌفٍ ثًلجعذر ُؽِىعجِس 
ٍِ  عٌى ثًٌٍِٔ، هّ ثًِعصؿجعِ  كْذسَ  ُعِِشِهّ ثؾجًزِ  ثُ ُِ  أيِ  فٍ الظصخذث
   .“ؼذًذر شعىًز  

ثًعذوثْ عٌى ”وًدذو فٌه ثًعٔىثْ “ ثًِٔجس”ضىسر ُٕ شلشًش فٍ ُىكع 
 “ُؽجصس ثًعذوثْ ثًععىدي ثألٌُشهٍ“و“ ثًٌِٕ

 شغٌذ ـٌغ ظىسًج، فٍ ًٌٔضثع خصغؿٌصهج ثًصغؿٌز هزٖ ُلجسٓز إاّل  ًِوٕ وال
فه ثًزي ثًذُجس ضىس ٌّ  أي أظش وًخصفٍ شجشصهج عٕ ثًعىسي ثًٔكجَ كطف ًخ
    .فٌه ظلؿىث غفجًج

 
 خٌجٓجس خأي شعصعٌٕ ثًٌٍِٔ ًٌٔضثع شغؿٌصهج فٍ ثًِٔجس أْ أًػج   وثًِفجسكز
 ثًععىدًز فٌهج شذًٕ ووشش سثًصغ هٌىُٕ ُعٍ ـلىكٌز ُٔكِجس شطذسهج
    .ُشبٌز غٌش ثًعىسي ثًٔكجَ شذًٕ ثًصٍ ثًدٌجٓجس شِش خٌِٔج

 



8/23األزمة األخالقية في اإلعالم العربي |األسبوع الثاني                 

(3)أوجه األسنة األخالقية في اإلعالم التقليدي 
 
 :ثًدفشًٕ وشكجهشثس “ثًعشخٌز”•
 

 ثًصىثصْ أوًهج ُعجًٌش عذر ثًدفشًٕ فٍ ًألصُز شغؿٌصهج فٍ “ثًعشخٌز” كٔجر شٔصهى
 ثًدفشًٕ فٍ ثًِعجسغز وخٌجٓجس شجشجشهج عٕ ثًشعدٌز ثًصكجهشثس شغٌٌذ عدش

 عٌى ثألُٕ كىثس شعصهذف ُصفشفز ثٓفؽجسثس عٌى ششّهض ـٌغ ثًصٌِٔـ وظجٌٓهج
ٍ خالي ُٕ ثالٓفٌجص وظجًعهج ثًفشثن ًعصعٌِهج ثًصٍ ثًىـٌذر ثألظجًٌذ أٓهج ّٔ  شد

 .وثإلسهجخٌٌٕ خجًِخّشخٌٕ ثًِصكجهشًٕ ًطف ثًزي ثًشظٍِ ثًِىكف
 شلجسًش ٓششهج خالي ُٕ ثًدفشًٕ فٍ ثًعٌؿز ًخؿجح ثًصعىًم ثًلٔجر ووثضٌض

 ثًلٔجر خعض ثًشعدٌز، ثًصفشهجس خذء ُٕ عجَ فدعذ .ثًِصكجهشًٕ هزح إلظدجس خجضز
 شجخعىْ ثًِصكجهشًٕ أْ إًى فٌه ششٌش“ثألصُز عٌى عجَ ثًدفشًٕ” خعٔىثْ وظجبلٌج  

 فٍ ًعشف ُج شفعٌٍ أؼٍ ُٕ ظصشر ؼضًشر فٍ وًصذّسخىْ “ثًفلٌه والًز“ًـ
 غذ “ثًِلذط ثًذفجع“ خفصىي “ثًشثدًوجًٍ ثًشٌعٍ“خـ وضفصه ثًزي ُزهدهّ

  :ثًصجًٍ ثًشثخـ عٌى ثًفٌذًى) .ثًششؾز سؼجي
https://www.youtube.com/watch?v=zk0Wr1NveWc)   

 
   :ثًِطشي ًٌىغع ثًؽضًشر شغؿٌز•
 

ٔض شعدٌز ظىسر إظش ُدجسن ـعٍٔ ثًِطشي خجًشبٌغ ثإلؾجـز ُٔز ُّ   ًهج أ
ّ وخعذ ًىٌُز، ُدجششر شغؿٌز “ثًؽضًشر”  خذأس ثًشبجظز، ظّذر ُشظٍ ُفِذ شعٌّ

 عٕ ًٌذفجع ثٓدشس ُشظٍ عضي وخعذ .“ثًِعٌٌِٕ ثألخىثْ“ ًخؿجح شعّىق ثًلٔجر
ٌهج ثًصٍ ثًؽذًذر ثًعٌؿز وُهجؼِز ـوِه ِّ  خعٌؿز شغؿٌجشهج ؼٌِع فٍ شع

 .“ثًششعٌز” خأٓه ُشظٍ وـوّ ”ثالٓلالح”

 إٓهّ فٌه كجًض ثًزي ثًدفشًٕ أصُز عٕ “ثًعشخٌز” فٌٌّ ُٕ ًلؿز
“ثًِلّذط ثًذفجع” عٌى ًصذّسخىْ

 خعذ ثًعٌعٍ ثًفصجؿ عدذ ًٌشبٌغ ثًؽضًشر شجشز ُٕ ضىسر 
“ًىٌٓى ُٕ ثًعجًغ ثٓلالح” عدجسر وشدذو خِشظٍ ثإلؾجـز
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وصًش “ثًزي ًطف فٌه ٓطش هللا خـ 17/4/2015ُلجي سخٌع ـذثد فٍ ثًِذْ خصجسًخ   

“خجسؼٌز إًشثْ

ساهو في تظهيز أسنة غياب الحياد في اإلعالم“ الزةيع العزةي”

ِج أُش ثًفٌجد أْ ضفٌق ٌّ عج   هجْ أٓه إاّل  ثًعشخٍ ثإلعالَ عشفه ك ّٔ  كدٍ ُج ـذ إًى ُل

 ثًفػجبٌجس ثٓدشس ـٌغ فٌه خؽٍ ال وثغفج   أضدق فلذ خعذهج أُج ثًعشخٌز، ثًعىسثس

 ًٌِعجًٌش ـعجح أي دوْ ُٕ إًٌهج شٔفجص ثًصٍ ًٌؽهجس ثًصشوًؾ فٍ وثًطفف

 .ثًِهٌٔز

 

 خٌجٓجشه شدغ ثًعىسي ثًٔكجَ خجظّ ثًشظٍِ ثًٔجؾم شوىْ شوجد ثًٌِجدًٕ، فلٔجر

 ال وهأْ ثآلخش ثًِلٌذ فٍ ًؽشي ُج هٍ عٕ غجفٌز ُعجسهه ُٕ وًلؿجس ثًشظٌِز

 فٍ فصغفٍ “ثًفٌجر” ؼشًذر أُج .ُذٌٌٕٓ كصٌى وال كطف ال والـلج   شكجهشثس

 فٍ أو ثًععىدًز ثًششكٌز ثًِٔؿلز فٍ شعدٌز شفشهجس أي عٕ شغؿٌجشهج

 ثًٔجؾم خٌجٓجس شٔشش “ثًفضَ عجضفز” ضف فٍ فهٍ ثًٌِٕ فٍ أُج .ثًدفشًٕ

  .ثًِذٌٓز ثًِٔجؾم عٌى ثًلطف ٓصجبؾ إًى إشجسر أي دوْ ُٕ خجظِهج ثًشظٍِ

 

 ثًفضح شؽجٖ عذثبٌز ثًِىكع وًهؽز هللا، ـضح ًِعجسغٍ فِٔدش “ثًِذْ” ُىكع أُج

 17/4/2015 فٍ ًألخٌش ًخؿجح شغؿٌز ففٍ .هللا ٓطش ـعٕ ثًعجَ وأٌُٔه

 ،“ظىسًج شوشثَ ..ثًععىدًز خعةض :ؼذًذ إًشثٍٓ خؿجح فٍ ٓطشهللا” خعٔىثْ

  ًلىي ـٌغ “إًشثْ خجسؼٌز وصًش” خأٓه ثًفضح عجَ إٌُٔ ـذثد، سخٌع ثًوجشذ ًطف

 وعٌٌِج   ."هللا أٓطجس" ـشهز خجظّ ثًٔجؾم هى هللا ٓطش وهأْ ثًِشهذ خذث ًىهٌز”

   .“ثًعشخٌز ثًلػجًج فٍ ثًشثْ خجسؼٌز وصًش هللا ٓطش ًعصدش

(4) أوجه األسنة األخالقية في اإلعالم التقليدي
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(5)أوجه األسنة األخالقية في اإلعالم التقليدي 
 الدقة توّخي عدم ـ 2

 ثإلًوصشوٍٓ ثًعجًّ فٍ ُعصششًز ثًذكز ُشثعجر عذَ ُعأًز

 ًِىثكع ثًِٔكّ وغٌش ثًِٔػـ غٌش ثالٓصشجس إًى ٓكشث   ثًعشخٍ

 شؽِع وثًصٍ ثإلظجسر وُىثكع وثًِٔىعجس ثًعشًعز ثألخدجس

 ًصجؿ ُِج أو ثًصىثضٍ ُىثكع ُعصخذُى ًٔششٖ ُِج أخدجسهج

 ثًِىثكع ًهزٖ ثًشجغٍ وثًشغٍ .ثًعٔودىشٌز ثًشدوز عٌى ُؽجٓج  

 ًذي وثًفػىي وثًعىثؾف وثًعطدٌجس ثًغشثبض ُخجؾدز هى

 وؼىد عذَ إًى وٓكشث .ثًِشجهذثس صًجدر أؼٍ ُٕ ثًلّشثء،

 .ثًذكز ُشثعجر هِىُهج آخش فئْ سكٌذ،

 ُشر ُٕ أهعش فٍ ثٓؽشّ  ثًصلٌٌذي ثإلعالَ أْ هٔج ثًخؿٌش وًوٕ

 ثٓدهجسٖ خٌٔهج ألظدجح شذكٌم، دوْ ُٕ ضىس أو أخدجس ٓشش إًى

ٍ فٍ شعّشعه أو ثًِشجهذًٕ صًجدر خِعأًز ثآلخش هى ّٔ  ُج شد

 .ًعّىكهج ثًصٍ ثًدشوخغٔذث ًخذَ

 ثألخؿجء هزٖ ُعٍ فٍ شلع ثًصٍ ثإلعالَ وظجبٍ أْ وثألٓوى

ِج ٌّ    .شعصزس أو شطففهج ك

 2014 ثًعجَ فٍ ٓششس ُعال   “ثًعشخٌز” فلٔجر هعٌشر ثألُعٌز

جْ، فٍ ثًعٌوز شدٌع ظىسًز الؼةز أٓهج ثّدعض ًؿفٌز ضىسر ِّ  ع

 ثًعجَ فٍ ٓفعهج ثًطىسر ًصعصخذَ أخشي ُىثكع شعىد أْ كدٍ

ٕ .ُػجًج فٍ ؼجبعز ًؿفٌز أٓهج وشضعّ ثًِجغٍ ٌّ  أْ الـلج   وشد

 ًلٔجر شلشًش فٍ ًّصػق ُج وهى ُجسًجٓج، شذعى ًدٔجٌٓز ثًؿفٌز

  :ثًصجًٍ ثًشثخـ عٌى ثًٌدٔجٌٓز “ثًؽذًذ”

https://www.youtube.com/watch?v=IGlvePUmZWI

وثدعض فٌه أْ ُجسًجٓج  2014ًٌخدش ثًزي ٓشششه ثًعجَ “ ثًعشخٌز”ضىسر شجشز ُٕ 
.  هٍ الؼةز شدٌع ثًعٌوز فٍ ثألسدْ
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(6)أوجه األسنة األخالقية في اإلعالم التقليدي 

ثالعصزثس ظلجفز غٌجح ـ 3

 أو ثًعشخٌز ثإلعالَ وظجبٍ أْ ضفٌفز، غٌش ضىس أو أخدجس ٓشش ُعأًز فٍ ثًعٌت

 شٔشش عٔذُج وـصى .عٔه شعصزس وال شطففه ال ثًخؿأ، هزث فٍ شلع ثًصٍ ثًِىثكع

، ثًطفف  .ضففجشهج ُٕ خعٌذر صثوًز وفٍ ثًفؽّ ـٌغ ُٕ غةٌال   ًوىْ شطىًدج 

 الؼةز أٓهج ًّذعٍ ثًزي “ثًعشخٌز” خدش ٓؽذ فئٓٔج ُجسًجٓج، ثًؿفٌز كطز إًى عذٓج فئرث

جْ شىثسع فٍ ُشّشدر ظىسًز ِّ  أي دوْ ُٕ هى وهِج ثًٌىَ ـصى ثًِىكع عٌى ًضثي ال ع

 شأّظشس أٓهج إًى ًشٌش ثًؿفٌز ـلٌلز عٕ “ثًؽذًذ” شلشًش أْ عٌِج   .شطىًذ أو شطفٌق

   .ثًؿشًلز خهزٖ ضىسهج خجظصخذثَ

 عذد ثعصزثس رًى عٌى ثألُعٌز وأشهش ثألؼٔدٍ، ثإلعالَ فٍ ُخصٌف ثألُش هزث وخجًؿدع

 “شجًِض ٌٓىًىسن” خٌٔهج وُٕ .ثًعشثق عٌى ًٌفشح شغؿٌجشهج عٕ ثألٌُشهٌز ثًطفف ُٕ

 ثًصٍ ثألخؿجء فٌهج ششـض ثًصفشًش هٌةز هصدصهج ُلجًز ،2004 ثًعجَ فٍ ٓششس ثًصٍ

 وثًخدش ثًطففز ُفذدر ٓشششهج أخدجس ُٕ رًى عٌى أُعٌز وكّذُض شغؿٌصهج شجخض

 ثالعصِجد هجٓض ثًصغؿٌز هزٖ فٍ ثًشبٌعٍ ثًخؿأ أْ عٌى خجص خشوٍ وششهض .وثًخؿأ

 ُٕ ثًؽٌدٍ أـِذ أُعجي ؤُفٌٌٕ ـعٌٕ ضذثَ ٓكجَ عٕ ُٔشلٌٕ ُٕ ُعٌىُجس عٌى

 وُععوشثس وهٌٌِجبٌز خٌىًىؼٌز أظٌفز ششظجٓز خىؼىد ثًِضثعّ خطىضج   شفلم أي دوْ

 .ثًعشثق فٍ “إسهجخٌٌٕ إظالٌٌُٕ” شذسًذ

 

   :ثًصجًٍ ثًشثخـ عٌى ُىؼىدر ثًِلجًز

http://www.nytimes.com/2004/05/26/world/from-the-editors-the-times-

and-iraq.html 

 ًعٌؿشر شخػع ًِٔجؾم ضىس ٓشش عٕ “ظٍ خٍ خٍ” ُٕ وثعصزثس شطفٌق
 ثًخؿأ هزث أْ عٌِج   .ثًٔكجَ ًعٌؿشر خجغعز أٓهج عٌى ـٌذ فٍ ثًِعجسغز

  .ثـصؽجؼج   فٌهج ظىسًز ضفجفٌز ثظصلجًز إًى وأدي غذهج هدٌشر ـٌِز أظجس
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(7)أوجه األسنة األخالقية في اإلعالم التقليدي 

 ثًصػٌٌٍ خغشع وششىًههج ثًفلجبم ؾِغ ـ 4
 

ٌجس أظىأ ُٕ ٌّ  هى ثًعشخٍ ثإلعالَ فٍ ثألخالكٌز ثألصُز شؽ
 وثًصٍ ُصٔجصعز ألؾشثف شجخعز ُؤظعجس خٌٕ ثإلعالٌُز ثًفشح
 فٌه شصىثٓى ال ؾشف هٍ خؿجح ًصعىًم ُفِىُج   ظدجكج   ششهذ
 شػٌٌٍ فٍ ؾِعهج أو ثًفلجبم شضًٌف عٕ ثًىظجبٍ هزٖ

ذ ِّ  ثإلعالَ أو ثًفوىٍُ ثإلعالَ وًٌؽأ  .ًٌِشجهذًٕ ُصع
 ًؽذ ـٌٕ خطىضج   ثألظجًٌذ هزٖ إًى عجدر ًٌعٌؿز ثًِؤًذ
  .ثًعجَ ثًشأي أو ثًشجسع غغـ أُجَ ُفٌعج   ٓفعه

 ثًفلجبم ؾِغ عٌى ُعجي خٌش هى ثًِطشي ثًشظٍِ فجإلعالَ
 ثًعىسر خالي ثًِعجي ظدٌٍ فعٌى .ًٌعٌؿز خذُز ششىًههج أو

  أْ وهٍ وثـذر ًفوشر ًعّىق ثًِطشي ثإلعالَ هجْ ثًصىٓعٌز
 ًِج رهش أي ثألخدجس ٓششثس فٍ ُغفال   “شىٓغ ًٌعض ُطش”

  .ثًدٌذ رًى فٍ ًؽشي
 ُفِىد ثإلعالٍُ سفؼ ثًفصشرـ، شٌى فٍ شهٌشر وثكعز وفٍ
 كشأهج ثًصٍ ثًٔششثس إـذي فدعذ ثًعٌٌج ًألوثُش ًشغخ أْ ظعذ
 ثًصىٓعٍ ثًشعذ إًى شفٌز وّؼه شىٓغ، عٕ خدش أي ُٕ وخٌض
جٖ ثًزي عٌٍ خٕ ثًعجخذًٕ صًٕ إظلجؾه عٌى ِّ  ثًذًوصجشىس ظ
 ثًفٌجر أسثد ًىُج   ثًشعذ إرث” ثًشجخٍ ثًلجظّ أخى خشعش وخصّ
   .ثًلذس ًعصؽٌذ أْ خذ فال
 :ثًصجًٍ ثًشثخـ عٌى ظعذ ُفِىد شفٌز

https://www.youtube.com/watch?v=iHNe2lBkJj8  

 وهأْ خذث ًه، ثًِؤًذر ثًصكجهشثس وخذء أًػج ُشظٍ ُفِذ ثًشبٌغ عضي خعذ
 .ثًصفشهجس هزٖ شغؿٌز خعذَ ثًِطشًز ثإلعالَ وظجبٍ ؼٌِع إًى ضذس شعٌِِج  
 “شجًِض ٌٓىًىسن” ًطفٌفز كجًض ثًخجضز ثًطفف إـذي ُشثظٌز أْ ـصى

 عٌى ًػغؿىْ ثًؽذد ُطش كجدر” خعٔىثْ شهٌشر ُلجًز فٍ ثألٌُشهٌز
 إْ ،2013 ثًعجَ (ًىًٌى) شِىص 6 فٍ ٓشششهج ،“ثًِعجسغٌٕ أفىثٖ ًوّ ثًطفجفز
 عٕ أخدجس ٓشش خعذَ ًٌِىقفٌٕ وثغفز شىؼٌهجس أعؿى ثًصفشًش سبٌغ

 ُششودٍ أْ إًى ُلجالشهّ ششٌش أْ ُٕ وثًصأهذ ًِشظٍ ثًِؤًذر ثًصكجهشثس
  :ثًِلجًز سثخـ .إظالٌُىْ دثًِج   هّ ثًعٔف أعِجي

http://www.nytimes.com/2013/07/07/world/middleeast/egypts-
new-leaders-press-media-to-muzzle-dissent.html 

ثًصٍ ًشد فٌهج شطشًق ثًِشثظٌز“ ٌٓىًىسن شجًِض”ثًفلشر فٍ ُلجًز 
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(8)أوجه األسنة األخالقية في اإلعالم التقليدي 
  ثًؽشًِز شدشًش  ـ 5

 ثًعلجفز وغعف ثًعشخٍ ثًعجًّ فٍ ثإلعالٍُ وثًصٔكٌّ ثالٓػدجؽ غٌجح ًؤدي

 كػجًج ُع ًصعجٌُىْ ثًزًٕ خطىضج   ثًِؽجي هزث فٍ ثًعجٌٌُٕ خعؼ ًذي

 أو إؼشثٌُز أعِجال   ثًطفجفٌىْ فٌهج ًدشس شلجسًش أو ُلجالس ثٓصشجس إًى ـلىكٌز،

 .ؼشثبِهّ خأٓفعهّ ًٌدشسوث خهّ ُشصدهج   ًعصػٌفىْ

 ُٔهج ًدٔجْ فٍ ـطٌض وثكعز ُٕ أهعش ُٕ ثًفجًصٌٕ، عٌى أُعٌز ثظصلجء وًِوٕ

 أخشع ُٕ ثعصدشس ؼشًِز فٍ صوؼهج ًذ عٌى ثًعجضٍ ُٔجي ثًعٌذر ُلصٍ ُعال  

 ثًِعؤوًز ثًصلجسًش ُلجخٍ وفٍ فٌىُهج .ثًدٌذ هزث فٍ ثألظشي ثًعٔف ؼشثبّ

 ًفِجًز كجٓىْ إلكشثس عجُز ًفٌِز سدًفز ؼجءس وثًصٍ ثًؽشًِز عٕ ٓششس ثًصٍ

 وهى ثًلػٌز ُٕ آخش ؼجٓذ عٌى سّهضس شلجسًش ٓششس ثألظشي، ثًعٔف ُٕ ثًِشأر

 أسثدوث ثًعجٌٓز ثًِىؼز سهدىث ثًزًٕ فجًطفجفٌىْ .“ثًخٌجٓز“خـ ًضوؼصه ثًضوػ ثّشهجَ

 خوىٓهّ آخهٌٕ غٌش ثًفػجبق، أخدجس إًى ثًٔجط ُٕ ششثبق ثٓؽزثح ثظصغالي

 “ثًششف ؼشثبّ“خـ ًعشف ُج ًدشس ًضثي ال ُؽصِع فٍ صوؼصه كصٍ ًٌضوػ ًدشسوْ

 “ُخفف عزس” ثًعلىخجس كجٓىْ فٍ ًضثي ال أٓه عٌِج   .ثًلجٓىْ ُٕ إًغجبهج سغّ

 ثًلجشٍ أٍُ عزس وهى “ُفم غٌش عٍِ عٕ ٓجشؾ شذًذ غػذ ظىسر” هى

ّ عٔذُج ُٔه ثالظصفجدر ٌّ  .“ثًخٌجٓز” ًشوثًز ثًصعىًم خعذ ٓفعه ظ

 عششثس ثظصغالي فٌهج ؼشي  خجًدشش إشؽجس شدوز هشف هٍ ثًعجٌٓز ثًىثكعز

 عٌى إعالٍُ ثظصػجف ًٌلػٌز، ثإلعالَ ُصجخعز فخالي .ثًدغجء فٍ ثًٔعجء

 سفع ثًزي ثًشدوز فٍ ثًشبٌعٌٌٕ ثًِصىسؾٌٕ أـذ ثًصٌفضًىٌٓز ثًلٔىثس إـذي

 .ثًفصٌجس عٌى وسُجهج عٔه ثًِعؤوًٌز
ثًطفجفٌز ظعذي عٌىٖ ثًصٍ غؿض ُلصٍ ُٔجي ثًعجضٍ، سدس عٌى 

ثًِعىكٌٕ ًشوثًز ثًخٌجٓز 
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 فجًشخفٌز .فٌهج شلصشف ثًصٍ ثالٓصهجهجس ـطش ًِوٕ ال ثإلًوصشوٍٓ ثإلعالَ فٍ عجسُز فىغى ظِز ثًصلٌٌذي، ثإلعالَ فٍ ثألخالكٌز ثًِعجًٌش ثٓصهجن خِىثصثر

 .خػجعصه عٌى هٍ ًٔجدي ـٌغ ثًشعدٌز ثًعىق ًشده ُج إًى ثإلًوصشوٍٓ وثًفػجء ُعصهٌوٌٕ إًى وثًلّشثء ظٌع إًى ثألخدجس ـّىًض ثًِؽجي خهزث شصفوّ ثًصٍ

 ال ُفصىي إًى ثًلجسا شأخز وثًصٍ ثًغشثبض، شخجؾذ ثًصٍ وثًعٔجوًٕ ثًِػٌٌز ثًغجُػز وثًعٔجوًٕ ثًِىثكع ًهزٖ ثألوًى ثًطففجس شصطّذس ثًِعٌشر ثًعٔجوًٕ فٔؽذ

    .ُهٌٔز أَ أخالكٌز هجٓض إْ ثًِعجًٌش وال ثًهٌوٌٌز وال ثًٌغز ـٌغ ُٕ ال خطٌز ثًطفجفز إًى ًِّض 

 

ثًٔلٍ عٕ 
ُطجدس ُٕ 
دوْ رهشهج

عذَ ثـصشثَ 
ثًوشثُز 
ثإلٓعجٌٓز

ثًٔعخ

عذَ ثًصٌٌِض 
خٌٕ ثًشجبعز 

وثًخدش

عذَ شطفٌق 
ثألخؿجء

شعّذي عٌى 
ثًخطىضٌز

عذَ ثًصفلم

ثظصعِجي ًغز  
سهٌوز

(1) اإللكتزوني اإلعالم في األخالقية األسنة أوجه

ٔز ُٕ  ٌّ هزٖ ع
ثالٓصهجهجس ثًصٍ 
شششودهج ثًِىثكع 

وظٔىسد أُعٌز عٌى 
خعػهج
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 ُصشجخهٌٕ خعٔىثٌٕٓ ُخصٌفٌٕ ُىكعٌٕ فٍ ٓششث ُصؿجخلجْ خدشثْ ًٌٍ ُج وفٍ ثًعشخٌز، ثإلًوصشوٌٓز ثًِىثكع فٍ ؼذث   شجبع :ثًٔعخ

ٓفعهج وثًطىسر أًػج  

(2) اإللكتزوني اإلعالم في األخالقية األسنة أوجه 
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(3) اإللكتزوني اإلعالم في األخالقية األسنة أوجه 
ثًشجبعجس وسثء وثالٓعٌجق ثًصفلم عذَ  

 ُىثكع عٌى أخدجسث   فٌهج ٓلشأ ثًصٍ ثًِّشثس ـطش ًِوٕ ال
ٕ إًوصشوٌٓز ٌّ  ثألخدجس هزٖ وشوىْ .كشثءشهج خِؽّشد أـٌجٓج   صًفهج ًصد

 ُىثكع أو ثًصىثضٍ ًِىثكع ُعصخذُىْ ظجكهج شجبعجس ُؽّشد
 شصدٔجهج ثًعشخٌز ثًِٔىعجس ُىثكع وًوٕ ثًشجبعجس، شدغ ُج عجدر
 عٌى دًٌٍ أو ُطذس أي رهش دوْ ُٕ ـلٌلز، أخدجس أٓهج عٌى
 .ثًخدش ضفز

ٕ ـٌٕ ثًخدش شٔفٍ ال ثًِىثكع هزٖ أْ وثألظىأ ٌّ  وال صًفه، ًصد
 وُجرث ؟“كشثءر ثألهعش” فٍ وثًخدش رًى شفعٍ فوٌف شطففه،

 ثًِعٌشر؟ وخأخدجسهج خهج ظلصهّ ثًلشثء فلذ ًى

 ثًزي ؼىًٍ أٓؽٌٌٔج ًٌِِعٌز ثًِضعىَ “ثًخؿٌش” ثًِشع فخدش
 ُعال   ثًِىس، شفٌش عٌى ًػعهج أٓه ثًِٔىعجس ُىثكع صعِض
 كىثبّ وشطّذس ثًعشخٌز ثًِٔىعجس ُىثكع عٌى خوعجفز ثٓصشش

   .“ُشجهذر ثألهعش”

 شفض ؼىًٍ وفجر كشح عٕ أخدجس ٓشش فٍ ثألخٌشر هزٖ وثٓدشس
 ،“خجًفٌذًى” أو “خجًطىس” :خعدجسشٍ شدذأ ثًصٍ ثًؽجرخز ثًعٔجوًٕ

 وثهصفض ثًخدش ٓفض كذ ثألؼٔدٌز ثًِىثكع هجٓض وكض فٍ
   .وصٓهج شٔجكظ عٕ خجًفذًغ

 خِؽّشد ثًخدش ُٕ ًصفلم أْ ُعؤوي ضفجفٍ ألي ًِوٕ وهجْ
 وًوٕ  .ًه ٓفٌج   وًؽذ “غىغٍ أخدجس” عٌى ُفصجـٌز هٌِجس وغع
 عٔجوًٕ شفض ثألهجرح شعىق ثًِىثكع وخلٌض ًفطٍ ًّ ثألُش
   .“...ـلٌلز ُج” خعدجسر ًٌِفجسكز شدذأ
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عذَ ثـصشثَ ثًوشثُز 
ثإلٓعجٌٓز

عذَ رهش ُطجدس ثألخدجس 
ثًِصشؼِز أو ثًِٔلىًز

 ثألشخجص خوشثُز شِّغ  وفٌذًىهجس ضىس ٓشش خالي ُٕ ًىَ هٍ شلشًدج   ًٔصهى ثًِعٌجس هزث
 دوْ ُٕ ألشخجص ثًصلؿض ضىس ثًعٔف، غفجًج ضىس ثًؽشـى، أو ثًلصٌى ضىس :فٌهج

   .خطىضٌصهّ وشٔصهى ُىثفلصهّ

 دوْ ُٕ أخشي عشخٌز ُىثكع ُٕ ثًِٔلىًز أو أؼٔدٌز ُىثكع ُٕ ثًِصشؼِز ثألخدجس هٍ هعٌشر
 ُطذسهج إًى ثًعىدر إًى ثًلجسا ًفصجػ ُعال   ؾدٌز دسثظجس ثألخدجس هزٖ وُٕ .ُطجدسهج رهش
 .ثًؿدٌعٍ ـله وهى ثًصفلم ًِؽّشد أهعش ثًصفلم إًى ثـصجػ إْ أو ٓجكطز ثًصشؼِز هجٓض إْ

(4) اإللكتزوني اإلعالم في األخالقية األسنة أوجه

ثظصعِجي ًغز سهٌوز ؼذث   
وثسشوجح أخؿجء ًغىًز

 ًعجهّ أُش وهى ثًٌغىًز ثًلىثعذ ُشثعجر عّ هى ثإلًوصشوٍٓ ثإلعالَ فٍ ثألصُز أوؼه أظىأ 
 ال ثًِىثكع هزٖ ُٕ أًج   أْ ثألُش فٍ وثًخؿٌش .ثًلشثء ًذي عِىُج   ثًٌغز ُعصىي شذهىس فٍ
 عٌى ثًعشخٌز ًٌغز ثالعصدجس إلعجدر خؿـ أًز هٔجن أْ ًدذو وال رًى فٍ ُشوٌز ًشي

  .ثإلٓصشٓض
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أي دور يهكن للصحافي الهسؤول لهعالجة األسنة؟

هج ًطعذ دسؼز إًى ُعصففٌز وثًِهٌٔز ثألخالكٌز ثألصُز ٌّ  إؼشثءثس دوْ ُٕ ـ
 كٔىثس أو ضفف أو ُىثكع شٔدشي أْ أهٌِز ثظصدعجد ًِوٕ ال وًوٕ .ؼزسًز غدـ

 خطىضج   ثًِىثكع فٌهج شلع ثًصٍ ثألخؿجء شطىًذ فٍ إرثعجس أو شٌفضًىٌٓز
 ال ُىثصًز أخدجس خالي ُٕ ثًوجرخز، أو ثًِشىهز ثألخدجس أو ثًِغٌىؾز ثًطىس شذثوي
ـ ُج خلذس ثًِىثكع شٌى شوّزح    .ثًفلٌلز عٌى ثًػىء شعٌّ

 شٔجؤًج إؾجس فٍ رًى، عٌى ثألُعٌز ُٕ ثًعذًذ أوسدٓج ثًعجخلز، ثًطففجس وفٍ
 خٍ خٍ” ثعصزثس إًى ُجسًج ثًؿفٌز عٕ “ثًؽذًذ” شلشًش ُٕ ثألخالكٌز، ثالٓصهجهجس

 ًِعأًز عٌىٖ ظعذي ثًطفجفٌز شطىًذ إًى ثًِغٌىؾز ثًطىس عٕ “ظٍ
   .ثًعجضٍ ُٔجي ثًعٌذر ًلصٍ ًِدشسثس ثًصعىًم

 ٓشش ُعٍ ثًِىثكع خعؼ فٌهج شلع أخؿجء شطىًذ عٌى أخشي أُعٌز ظِز وخجًؿدع
 ،1991 ثًعجَ فٍ ـعٌٕ ضذثَ ثًشثـٍ ثًشبٌغ ٓكجَ ُٕ فجسًٕ ألهشثد ضىسر
   .2014 ثًعجَ فٍ “ثإلظالٌُز ثًذوًز شٔكٌّ” ُٕ فجسًٕ ألًضًذًٌٕ أٓهج عٌى

 ثإلًوصشوٍٓ “ثًفٌجر” ُىكع كجَ ثًخجؾت، ثًششؿ ُع خوعجفز ثًطىسر ثٓصشجس فدعذ
ٔج   ثًخؿأ، خصطىًذ ِّ  ثًِىثكع عٌى هجْ ثًصٍ ثألظهٍ ثًؿشًلز ثًؽذًذ ثًخدش ُػ
 وًفّعش .غىغٍ ُىكع عٌى شفٌٌِهج وهٍ ثًطىسر ٓشش كدٍ ثظصخذثُهج ثألخشي
 خذء ُع ٓششهج أعجد ثًزي هى ثألضٌٌز ثًطىسر ضجـذ أْ ثًِفجسكز أْ ثًِىكع
   .خهج رّهشٖ ألٓه ثألًضًذًٌٕ ٓضوؿ

  :ثًصجًٍ ثًشثخـ عٌى “ثًفٌجر” خدش
http://www.alhayat.com/Articles/4176979 

ًصطفٌق ثًخؿأ ثًزي وكعض فٌه ثًِىثكع ثألخشي ًذي “ ثًفٌجر”ثًخدش ثًزي ٓشششه 
1991ٓشش ضىسر ألهشثد ٓجصـٌٕ شعىد ًٌعجَ 
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نا دور الهىاثيق اإلعالنية؟ وهل التنظيو الذاتي هى 
الحل؟

ًعّدش خؿشًلز ظجخشر عٕ “ ُفٌـ”هجسًوجشىس إلظالَ سؼذ فٍ شدوز 
عذَ ثًؽذوي ُٕ ٌُعجق ثًششف ثإلعالٍُ 

 ًشٍِ وهزث وسق، عٌى ـدش وًؤهج ُىؼىدر ثًعشخٍ عجًِٔج فٍ ثإلعالٌُز ثًِىثظٌم

 ثًِؤظعجس، ُىثظٌم وأًػج   إكٌٌّ أو خٌذ فٍ ثإلعالٍُ ًٌلؿجع ثًعجُز ثًِىثظٌم

 شٔظ ُىثظٌم ًذًهج ثألخالكٌز ًٌِعجًٌش ثٓصهجهجس شششوذ ثًصٍ ثإلعالَ وظجبٍ فِعكّ

  .ثًِعجًٌش هزٖ ثـصشثَ عٌى

 إعالٍُ ًصعجوْ ٌٓز وؼىد هى ُج خلذس ثإلعالٌُز، ثًِىثظٌم فٍ ثًفٍ ًوِٕ ال كذ ًزًى

 عٕ ثإلعالَ خفطٍ أوال   ًدذأ إًٌه، وضٌض ثًزي ثًّذسن ُٕ ثًِهٔز الٓصشجي عجَ

 ثألخالكٌز ًٌِعجًٌش ثًطفجفٌٌٕ ثـصشثَ عٌى شعهش ضفجفٌز ُؽجًغ وإٓشجء ثًعٌجظز

   .ثإلعالٌُز ثًِىثظٌم شؿدٌم عدش وثًِهٌٔز

 ُج هٍ عٌى ثإلعالٌُز ثًوىثدس شأهٌٍ دوْ ُٕ ثًِٔىرػ هزث ًٔؽق أْ ًِوٕ ال وخجًؿدع

ده ٌّ  خذءث   ورًى وثًِهٌٔز، ثألخالكٌز خجًِعجًٌش ودسثًز ظلجفز ُٕ ثًطفجفٍ ثًعٍِ ًصؿ

 خجًِؤظعجس ُشوسث   ثًصأهٌٍ عٌٌِز فٍ ثألوي ثًِذُجن ششّوٍ ثًصٍ ثًؽجُعجس ُٕ

 ثًشكجخز ُٕ ٓىعج   وًفشع ُعشفصه ًىّظع أْ ًؽذ ثًزي ٓفعه ثًطفجفٍ إًى وضىال  

 .ثًزثشٌز

 ـشًز ًصفلٌم وظٌٌز شّوٌض ثًزثشٍ ٌصٔكًٌّ عجًٌِز شؽجسح فعِز ُعصفٌال   ًٌغ ثألُش

  .ثًذوًز شأظٌش شفجدي ٓفعه ثًىكض وفٍ ثًصعدٌش

 ٔكًٌّص فٌج  جضف ُؽٌعج   أو ظٌىن ُذوٓز أفشًلٌج ؼٔىح فٍ ثًطفجفٌىْ أكش فلذ

ظعض خشًؿجٌٓج، وفٍ .ثًفوىٌُز ثألٓكِز عٕ خعٌذث   ثًِهٔز  ثًِفشسًٕ ُٕ ًؽٔز أ 

 .كجٓىٍٓ ُؽٌغ إكجُز ذًصؽّٔ  ،1991 عجَثً فٍ ثًطفجفٌز ثًشوجوي ًؽٔز ،ثًطفجفٌٌٕ

 ."ووسًذ رث أوف ٌٓىص" ضفٌفز فػٌفز إظش ؼذًذ سكجخٍ ؼعّ ثظصفذثط ًصّ أْ كدٍ

 أعلجح فٍ 2009 ثًعجَ فٍ ثًطفجفٌز ثألخالكٌجس ُؽٌغ شأظٌغ شّ خٌؽٌوج، وفٍ

 ثإلعالَ وظجبٍ خعؼ ثشهجَ خعذ أٓكِز ًىغع ثًعٌجظٌز ثألـضثح ُجسظصهج غغىؽ

 ؾفجيثأل ثخصؿجف ـجالس ُٕ ًعٌعٌز شغؿٌصهج فٍ ثًفِشثء ثًخؿىؽ خجخصشثق ثًدٌؽٌوٌز

.غذهّ ثًؽٔعٌز وثإلظجءثس
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(1)النموذج البريطاني للتنظيم الراتي 

 ثًفٌجر ضٌذ فٍ عشش، ثًصجظع ثًلشْ ُٔز خشًؿجٌٓج فٍ ثإلعالَ ًصِشهض
 ثًِٔىؽ خجًذوس خجًػدـ ًلىَ أظجظٌج   العدج   وثالؼصِجعٌز، وثًعلجفٌز ثًعٌجظٌز

   .ثًعجَ ثًشأي ششوٌٍ فٍ ثًِعجهِز وهى خه

 

 دسؼز إًى خهج شِّعى ثًصٍ ثظصلالًٌصه ٓصٌؽز ظىي رًى فٍ ٓؽجـه ًوٕ وًّ
 فجًطفجفز .دًِلشثؾٌز كىثٌٕٓ هجٓض ًى ـصى شّٔكِه كىثٌٕٓ شفوِه أْ سفؼ
 شششًعٌز كىثعذ أي عٕ ُعصلٍ وخشوٍ رثشٌج   ٓفعهج شّٔكّ خشًؿجٌٓج فٍ

 ثًشوجوي ُفىغٌز" ثًِصفذر ثًٌِِوز فٍ ثًطفجفز أهٍ شّوٍ فلذ .كجٓىٌٓز
Press "ثًطفجفٌز Complaints Commissionٍ2014 ثًعجَ ـصى هجٓض ثًص 

 كذ ٓضثع أي وإدثسر ثًطفجفٍ خجًعٍِ ثًخجضز ثًِعجًٌش كٌجط ُهِز ُىهٌز
 ُذوٓز"خـ ًعشف ُج عٌى خٔجء ًٌطفٌفز ثًخدشي ثًِفصىي خعدذ ًٔشذ

The) "ثًطففٌز ثًِِجسظز Editors’ Code of Practice)   

 

 آالف عٌى ضفجفٌىهج شّٔطض ثًصٍ "ووسًذ رث أوف ٌٓىص" فػٌفز خعذ وًوٕ
 ُفىغٌز شٌلض ضفجفٌز، شلجسًش ًوصجخز ثًطىشٌز وثًشظجبٍ ثًهجشفٌز ثًِوجًِجس
 وٓىثح هجُشوْ دًفٌذ ثًفوىُز سبٌغ ُٕ خطىضج   وثظعز ثٓصلجدثس ثًشوجوي
 ثًلجغٍ خلٌجدر شفلٌم ًؽٔز ششوٌٍ عٌٌه خٔجء وشّ .خجًصلجعغ ثشهِىهج
ٕ أٓه إًى خٌظ ثًزي ًٌفٌعىْ ٌّ  ؼذًذ ُٔكّ هٌجْ إًؽجد ثًطفف عٌى ًصع

 وخزًى .فعجًٌصه ًػِجْ شششًعٍ خذعّ ًفكى أْ ًؽذ ًوٕ ضشثُز، أشذ
ض (IPSO) "ثًِعصلٌز ثًطفجفز ُعجًٌش ُٔكِز" شأظعض ٌّ  ثًعجَ ُٕ خذءث   وـ

 إغجفٌز ضالـٌجس ثًِٔكِز ؤُفض "ثًشوجوي ُفىغٌز" ُٕ خذال   2014
 ؼٌٔه خٌٌِىْ غشثُجس وشعذًذ ثعصزثسثس خصلذًّ ثًٔجششًٕ إًضثَ ُٔهج

 خعذ وًوٕ ثًِشؼعٌز هٍ "ثًطفجفٌز ثًِِجسظز ُذوٓز" وخلٌض .ثظصشًٌٍٔ
  .عٌٌهج شعذًالس إدخجي

خشًؿجٌٓز ضفف
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(2)النموذج البريطاني للتنظيم الراتي 

 ثًغالف :ثًذكز ًِعٌجس ثًطفف إـذي ثٓصهجن خعذ IPSO عٍِ ؾشًلز عٌى ُعجي
 ثّدعى ثًزي 2015 (ٓىفِدش) ثًعجٍٓ شششًٕ 23 خصجسًخ “ثًطٕ” ًطفٌفز ثًشهٌش

 ًصعجؾفىْ خشًؿجٌٌٕٓ ُعٌٌِٕ خِعز هٍ ُٕ وثـذث   أْ أقهش ًٌشأي ثظصؿالعج   أْ
 .ثًؽهجدًٌٕ ُع

 

 ثًصجًٌز ثًعدجسثس ُٕ أي" هجْ ثالظصؿالع فٍ ؾشؿ ثًزي ثًعؤثي ثًىثكع فٍ
ٓكشن؟ وؼهز إًى أكشح

 ثًِصفذر ثًٌِِوز ًغجدسوْ ثًزًٕ ثًِعٌٌِٕ ثًشدجح ُع هعٌشث   أشعجؾف ـ
.ظىسًج فٍ ثًِلجشٌٌٕ إًى ًالٓػِجَ

 ثًِصفذر ثًٌِِوز ًغجدسوْ ثًزًٕ ثًِعٌٌِٕ ثًشدجح ُع ثًشٍء خعؼ أشعجؾف ـ
.ظىسًج فٍ ثًِلجشٌٌٕ إًى ًالٓػِجَ

 ثًِصفذر ثًٌِِوز ًغجدسوْ ثًزًٕ ثًِعٌٌِٕ ثًشدجح ُع أخذث   أشعجؾف ال ـ
.ظىسًج فٍ ثًِلجشٌٌٕ إًى ًالٓػِجَ

   .أعشف ال ـ

 ثًزًٕ ثًِعصؿٌعٌٕ ُٕ %5.3 ٓعدز ُٕ خِعز أضٍ ُٕ وثـذ سكّ وؼجء
  ثخصجسهج وثًعجًعز ثًعجٌٓز ثإلؼجخز %14.5 ثخصجس ـٌٕ فٍ ثألوًى ثإلؼجخز ثخصجسوث
71.4%.

 ثًذوًز" شٔكٌّ ًِعٌهّ ثًزًٕ “ثًؽهجدًٌٕ” ًزهش ًّ ثالظصؿالع وًوٕ
 ظىسًج فٍ شلجشٍ ثًصٍ ثًِؽِىعجس هٍ ششٍِ "ُلجشٌٌٕ" وهٌِز ،"ثإلظالٌُز

 أْ ثفصشغض ًٌٔصجبؾ شفٌٌٌهج فٍ ثًطفٌفز أْ إاّل  ثًصٔكٌّ، شلجشٍ ثًصٍ خٌٔهج
.(دثعش) ثًؽهجدي ثًصٔكٌّ ُع هى ثًصعجؾف

ٕ ثالظصؿالع ثًشهٌش  “ ثًطٕ”غالف عذد  ِّ ثًزي شػ
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(3)النموذج البريطاني للتنظيم الراتي 

  :ثًطفٌفز أْ ًعٍٔ وهزث

ثًذكز وهى أظجظٍ ًِدذأ ثٓصهجن وهى ثًٔصجبؾ ـشفض ـ 1

ثًطذكٌز ُعٌجس ُٔصهوز ُغٌىؾز ُعٌىُز  أوسدس ـ 2

 فٍ أٓهج عٌِج   عجَ خشوٍ ثًدشًؿجٌٌٕٓ ثًِعٌٌِٕ ظِعز إًى  عشغض عِِض ـ 3
 خجسشفجع خأْ ًفٌذ خدشث   إٓذخٔذٓض هٍ أخشي خشًؿجٌٓز ضفٌفز ٓششس ٓفعه ثًٌىَ
 شفؽٌشثس شال ثًزي ثألظدىع فٍ خشًؿجٌٓج فٍ ثًِعٌٌِٕ خفم ثًوشثهٌز ؼشثبّ
  %300 خٔعدز خجسًغ

 خٌٔهج خجإلؼِجي إًؽجخٌز ٓصجبؾ وثًصلشًش ثًطفٌفز عٔىثْ ًغفٍ رًى إًى خجإلغجفز
   .ثًعذي ًِدذأ ثٓصهجن وهى ُعصذًٌٕ ًعصدشوْ ثًدشًؿجٌٌٕٓ ثًِعٌٌِٕ غجًدٌز أْ

 

  ثًِٔكِز ـوّ

 آالف ظالط ُٕ أهعش ثًِعصلٌز ثًطفجفز ُعجًٌش ُٔكِز شٌلض ثًصلشًش، ٓشش خعذ
 ًٌِٔكِز خجص شفلٌم وشىّضٍ .ثالظصؿالع دكز فٍ شؿعٕ ُعكِهج شوىي
 فٍ ـوِهج ٓشش "ثًطٕ" ُٕ وؾٌدض .ًٌغجًز ُػٌال   هجْ "ثًطٕ" شلشًش أْ إًى

 .ثًالـم ثًعذد ُٕ ثًعجٌٓز ثًطففز

 ثًطففجس فٍ وسد ثالظصؿالع شفٌٌٍ أْ إًى ٓكشث   أٓه ثًِٔكِز وأوغفض
  .ثألوًى ثًطففز فٍ ـوِهج ٓشش ضٕ شفصجػ فال ثًذثخٌٌز

 ثألوي ثًدٔذ ثٓصهوض أًػج   شجًِض ضفٌفز أْ ثًِٔكِز وؼذس رثشه ثًعٌجق وفٍ
 إاّل  ضٕ ثظصؿالع ٓششس أْ خعذ خجًذكز ثًِششدـ ثًطفجفٌز ثًِِجسظز ُذوٓز فٍ
.إؼشثءثس أًز ُٕ ثًِٔكِز أعفصهج خعذ ُج فٍ شىغٌفج   ٓششس هىٓهج إًى ٓكشث   أٓه
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 ُع ُلجخٌز ثًشثخع، ثألظدىع فٍ شجهذوث
 فٌهج شصٔجوي عٌىٖ ظعذي ثًٌدٔجٌٓز ثًطفجفٌز

.ًٌطفجفز ثألخالكٌز ًٌِعجًٌش ثٓصهجن ـجالس


