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هداء  شكر وا 

وصحبه أجمعين ، أما بعد : فقد رأينا أنه  الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله
من الواجب الخلقي أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع ، فمن منطلق 

 : " من ال يشكر الناس ، ال يشُكر اهلل "  -صلى اهلل عليه وسلم  – قوله 

ة من وقفة نعوُد إلى أعوام قضيناها في رحاب البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعي
الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودًا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث األمة من 
جديد وقبل أن نمضي ، نقدم أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في 

 إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة إلى جميع أساتذتنا األفاضل  الحياة ..

 ُكن عاِلمًا ، فإن لم تستِطع فكن متعلمًا ، فإن لم تستِطع فأحب العلماء ، فإن لم تستطع فال تبغضهم 

لدكتور اونخص بالتقدير والشكر إلى من علمنا المضي إلى األمام ، إلى من وقف إلى جانبنا وقام بتوجيهنا 
 . الفاضل بسيوني حمادة 

كما ال ننسى أن نشكر األساتذة الكرام الذين فتحوا لنا أبوابهم وأعطونا من وقتهم الثمين ، الذين استفدنا من 
 .تز الدكتور : نور الدين ميالدي ، محمود قلندر ، عبدالرحمن الشامي ، أحمد ع ةخبرتهم العلمية والعملي

تمام هذا البحث وقدم العون لنا ، وزودنا بالمعلومات الالزمة ، ونخص وكذلك نشكر كل من ساعد على إ
 بالذكر : اإلعالمية داليا آدم ، والصحفي هيثم القباني . 

كما نود أن نشكر الطالبات الالتي ساعدونا بالبحث وأعطونا فرصة المناقشة معهم ومعرفة آرائهم وأفكارهم ، 
، زينب تخصص ) كيمياء ( ، حفصة عمر ) تغذية إنسانية (  حمدسامية موهن طالبات المجموعة المركزة : 

، إشراق عبدالحليم  ) انجليزي ( ، مريم البلوشي ) صحة عامة ( ، سعيدة عبدالرحمن ) كيمياء ( الحجري
 .  ) إعالم ( سارة المهندي ، ) إعالم ( ، ميثة الكواري)محاسبة(

ومدوا يد العون لنا ، ربما دون أن يشعروا بدورهم ، فلهم منا والتسهيالت وال ننسى الذين قدموا المساعدات 
  هاجان واألخت : فاطمة عبدالرحمن،  الكعبيسعيد ، عبداهلل  شالل محمد حاكمكل الشكر ، وأخص منهم : 

 فجزاهم الل خيَر الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه ، 



                                                                     

4 
 

 

 المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع
 10-8  ............ ماذا تعني ؟خالقيات اإلعالم .. أ

 11-10 ................. أخالقيات اإلعالم .. لماذا ؟
 11 .............................الضمير لإلعالم 

 11 ......................................الرسالة 
 11 ....................................... الرؤية

 11 ....................................األهداف 
   الفصل األول: البناء المنهجي للمشروع

 12-11 ............................. صياغة المشكلة
 10-12 ..............................األهمية النظرية 
 10   ............................ األهمية التطبيقية
 10 ........................... األهداف األساسية
 10 ........................... التساؤالت الرئيسية
 10 ............................. منهجية المشروع

 12 ......................... أدوات جمع البيانات
 00-12 ......... المفاهيم األساسية والتعريف اإلجرائي

 01 ..................... إجراءات الصدق والثبات
 01 ..................................المساهمون 

 02-01 .................النتائج المتوقعة من المشروع 
  الفصل الثاني: البناء النظري للمشروع

 00 النظريات العلمية
 11-00 .................نظرية المسؤولية االجتماعية 

 12-11 ........................نظرية حرية اإلعالم  
 10-12 ........ نشوء وتطّور مفهوم أخالقيات اإلعالم

 18-10 ........................ أهم أخالقيات اإلعالم



                                                                     

5 
 

 بعض البنود األساسية في مواثيق
 ............في ................الشرف الصح

18 

 11-18 .............. الصحفيأهداف مواثيق الشرف 
  الدراسات التي اعتمد عليها المشروع 

 20 أواًل : الدراسات السابقة 
 22-20 ............................. الدراسات العربية

 00-22 ...........................الدراسات األجنبية 
 01-00 ................. أوجه االستفادة من الدراسات
 01 ثانيًا : الدراسات المقارنة  

  أ . أخالقيات اإلعالم بين الوسائل
 ............................ التقليدية والجديدة

01-01 

 ب . ميثاق الشرف في قناتي الجزيرة 
 ................................وبي بي سي 

02-00 

 ج . تحليل مقارن لبرامج حوارية من 
 ....................منظور أخالقيات اإلعالم 

02 

 08-02 ........ برنامج مصر اليوم " الفراعين " -
 01-08 ..........برنامج القاهرة اليوم " النهار "  -
 01-00 ....برنامج االتجاه المعاكس " الجزيرة "  -
 00-01 ....... برنامج الواقع العربي " الجزيرة " -
 00-00 ....برنامج نيران صديقة " سكاي نيوز "  -
 08-00 .....برنامج نقطة حوار " بي بي سي "  -

 22-08 ........................د. المقابالت المتعمقة 
  ..................د. نور الدين ميالدي  -
  ........................د. أحمد عزت  -
  ....................اإلعالمية داليا آدم  -
  .................الصحفي هيثم القباني  -

 28-20 ..............ت. المجموعات النقاشية المركزة 



                                                                     

6 
 

 82-21 .........................ث. الدراسة الميدانية 
  الفصل الثالث: العناصر األساسية للحملة

  .................. " SWOT تحليل الموقف "
 88 .............................نقاط القوة  -
 88 .........................نقاط الضعف  -
 88 ...............................الفرص  -
 81-88 .............................التهديدات  -
 81 ...............................الرسالة  -
 81 ................................الرؤية  -
 10-81 ...................الجمهور المستهدف  -

 11-10 .................... األهداف األساسية للحملة
 11 .....................التصور اإلبداعي للحملة 
 11 ..................... المبادئ األساسية للحملة

 10 .........................شعار ولوجو الحملة 
 10 ............................... أهداف الحملة

 11 ............................ استراتيجية الحملة
  الفصل الرابع : اإلنتاج اإلعالمي

  ............. "  USPنقاط التسويق الرئيسية "
  استراتيجيات وآليات االتصال للحملة

 12 ..العالقات العامة : الفعاليات واألدوات  -
  10-12 ........."  كلمتك بصمتكبعنوان "  ندوة -
 دورة تدريبية بعنوان" كيفية عرض  -

 ........................ محتوى أخالقي "
10-12 

 100-18 ...... ندوة بعنوان " اإلعالم والمجتمع " -
 100 ............................... البوستر -
 100 .............................الرول أب -
 100 ............................. الكتيبات -



                                                                     

7 
 

 
  شبكات التواصل االجتماعي

 101 ................ حساب على التويتر 
 100 ............ حساب على الفيس بوك 
 100 ............. حساب على االنستغرام 
 101 ................... البريد االلكتروني 
 101 ................. الموقع االلكتروني 
 101 ............................ يوتيوب 

برررررررررام  حواريررررررررة ومقرررررررراالت فرررررررري اإلعررررررررالم اإلذاعرررررررري 
  والصحفي :

 .....................البيان الصحفي  –المقال 

102-100 

  اإلعالنات التجارية والتسويقية
 100 ......................... إعالن إذاعي -
 102-100 ....................... إعالن تلفزيوني -
 102 ........................إعالن خارجي  -

الفصرررررررررل الخرررررررررامذ: البرنرررررررررام  التنفيرررررررررذي للحملرررررررررة 
 والميزانية وأدوات التقييم

 

 101-108 ..............................الجدول الزمني 
 111-101 .............................. حملةتكاليف ال

 110-111 .............. بالتفصيل إجمالي ميزانية الحملة
 112-110 ........................ أساليب متابعة الحملة

  مؤشرات التقييم النهائي
 112 ...................... النتائج المعرفية -
 112 ..................... النتائج االتجاهية -
 110 ...................... النتائج السلوكية -
 110 ..................................... الخاتمة
 100-112 ..................................... المراجع
 101 .................................... المالحق



                                                                     

8 
 

 

 نحو إعالم مسؤول أخالقيات اإلعالم : 

 المقدمة : 

أضحى واضحًا للداني والقاصي انحدار مستوى اإلعالم العربي مهنيًا وأخالقيا للدرجة التي تحول فيها إلى 
معول للهدم ال البناء ، فلم يعد هناك معيار يحكم األداء، تدنت األخالق لدرجة غير مسبوقة األمر الذي 

امين اإلعالمية كثيرًا ألنه يعلم نلمسه نحن الطالب بجالء، فلم يعد يكترث الشباب بمحتوى الصحف والمض
مسبقًا أنها مادة صحفية أو إعالمية تفتقر إلى األخالق... فلم يضيع وقته فيما ال ينفع...  واتجه إلى إعالم 

حينما يصبح بمن يقع على كاهلهم مسؤولية تقويم  هذا والل أمر خطيربديل يحرره بنفسه ويخاطب به نفسه، 
نصاف  المظلومين واحقاق الحق والفضيلة ونشرها ومقاومة االبتذال والنهوض بمستوى األخطاء في المجتمع وا 

 الكلمة مكتوبة كانت أو مرئية أو مسموعة أن يتحولوا هم إلى معاول لهدم األخالق في المجتمع.

ل فقد استقر في العقل والوجدان منذ القدم أن هناك مواثيق للشرف يلتزم بها الصحفيون واإلعالميون تمامًا مث
مواثيق الشرف التي تحمي مهنة الطب والهندسة والتمريض والتعليم وغيرها،  فبدون هذه المواثيق األخالقية 

يتحدث بالساعات المتواصلة ال يعي من أمره شيئًا  اليوم أصبح إعالميفتفقد المهن شرفها واحترام جمهورها. 
، جل حديثه يبث الكراهية بين الشعوب يخلط األمور ببعضها أحيانًا يمارس دور القاضي ويصدر األحكام

زالة اآلخر الذي ال يروق له من  وبين فئات المجتمع وفصائله، وهذا آخر يحض صراحة على العنف والقتل وا 
الوجود تحت زعم أنه يملك الحقيقة وال أحد ينازعه فيها، وهذا ثالث يتهكم على خلق اهلل ساخرًا من كل من 

ائية التي يعمل فيها ألغراضه الشخصية، وهذا صحفي يكتب مقالته يختلف معه، هو إذًا يسخر الفض
األسبوعية يبيع فيها المنتجات والخدمات التي تتاجر فيها إحدى الشركات، هو يخلط صراحة بين الخبر 
واإلعالن وال يعتقد أن الجمهور أو على األقل قطاعًا منه يشمئز من هذا المسلك غير األخالقي، وهذه 

تسخر افتتاحيتها لخدمة مؤسسة بعينها ألنها تدفع أكثر، لم تتورع هي األخرى في أن تعمل  صحيفة برمتها
مبدأ أخالقيا تعارف عليه المجتمع اإلعالمي وهو الفصل بين التحرير واإلعالن، وهذا صحفي يهاجم مؤسسة 

 ألنها لم تدفع بسخاء.

وال يقل عن ذلك خطورة أن نجد إعالمًا مطبوعًا أو متلفزًا ال يتحرى الدقة، الهيًا وراء السبق الصحفي الذي ال 
يجب أن يكون على حساب الحقيقة، وهذا آخر يستضيف شخصية واحدة لمناقشة قضية جدلية تتطلب ان 
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للجمهور الصواب من يجتمع لمناقشتها جميع أطراف القضية إلحداث التوازن في العرض وليتبين 
 .إلى ماال نهاية وهذا آخر..........، وهذا آخر، الخطأ.. وهذا آخر

لم تعد تؤمن  بأن المسؤولية نحو المهنة  -إن صح هذا التعبير –الجماعة الصحفية واإلعالمية العربية إن 
نفسهم إلعطاء القدوة ورسالتها السامية تقتضي المحاسبة الذاتية من قبل الصحفيين واإلعالميين ألنفسهم بأ

والمثل في النقد والتصحيح الذاتي، ولوضع حد لما آلت إليه بعض الصحف ووسائل اإلعالم، ولمعالجة أوجه 
القصور في األداء الصحفي واإلعالمي بمنأى عن دوائر المحاكم بما يعزز من ثقة القارئ والمستمع 

ول للفكر المستنير والرأي المستقل والنزيه في والمشاهد في إعالمه كمصدر للخبر الصادق ومنتدى حر ومسؤ 
الجماعة الصحفية  ظل عالم مفتوح قائم على المنافسة الصحفية واإلعالمية بال حدود. لم تعد تؤمن

بأهمية تطبيق مواثيق الشرف بكل حزم ضمانا للقيم والمبادئ   -لألسف –واإلعالمية العربية 
مسؤولية والمحاسبة الذاتية لبناء جسور الثقة واالحترام األساسية التي تقوم عليها وهي الحرية وال

المتبادل بين الصحفيين واإلعالميين والمتلقي، وليحتل الصحفيون واالعالميون مكانتهم 
 الطبيعية كصناع للرأي العام وقادة للفكر وحملة لمشاعل التقدم ورواد للنهضة وبناة للحضارة.

الموضثثثثثثثثثثثثوعات الشثثثثثثثثثثثثائكة التثثثثثثثثثثثثي تواجههثثثثثثثثثثثثا وسثثثثثثثثثثثثائل عثثثثثثثثثثثثد أخالقيثثثثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثثثثالم هثثثثثثثثثثثثي إحثثثثثثثثثثثثدى تُ حيثثثثثثثثثثثثث 
اإلعثثثثثثثثالم المعاصثثثثثثثثر فثثثثثثثثي عثثثثثثثثثالم متغّيثثثثثثثثر فثثثثثثثثي قيمثثثثثثثثثه وأخالقياتثثثثثثثثه وتوجهاتثثثثثثثثه ، فثثثثثثثثثي وقثثثثثثثثت تضثثثثثثثثيق فيثثثثثثثثثه 
اآلفثثثثثثثثثثثاق أمثثثثثثثثثثثام اإلعالميثثثثثثثثثثثين فثثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثثوطن العربثثثثثثثثثثثي والعثثثثثثثثثثثالم الثالثثثثثثثثثثثث وحقهثثثثثثثثثثثم فثثثثثثثثثثثي الوصثثثثثثثثثثثول إلثثثثثثثثثثثى 

قيثثثثثثثثثثثثثثثات المعلومثثثثثثثثثثثثثثثات ومصثثثثثثثثثثثثثثثادرها ، باإلضثثثثثثثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثثثثثثثى إشثثثثثثثثثثثثثثثكالية مثثثثثثثثثثثثثثثدى التثثثثثثثثثثثثثثثزام اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثثين بأخال
مهنثثثثثثثثثثتهم . فثثثثثثثثثثإن الهثثثثثثثثثثدف مثثثثثثثثثثن وسثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثالم هثثثثثثثثثثو تثثثثثثثثثثدعيم الديموقراطيثثثثثثثثثثة ولثثثثثثثثثثيس نشثثثثثثثثثثر الفوضثثثثثثثثثثى 
فثثثثثثثثي الثثثثثثثثبالد وهثثثثثثثثذه المسثثثثثثثثؤولية تحتثثثثثثثثاج إلثثثثثثثثى قثثثثثثثثدر مثثثثثثثثن التثثثثثثثثوازن حتثثثثثثثثى ال يضثثثثثثثثيع حثثثثثثثثق أحثثثثثثثثد األطثثثثثثثثراف 

 1على حق الطرف اآلخر .

يظثثثثثثثثثل اإلعثثثثثثثثثالم وسثثثثثثثثثيلة أساسثثثثثثثثثية ومهمثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي المجتمثثثثثثثثثع ، لمثثثثثثثثثا لثثثثثثثثثه مثثثثثثثثثن دور فثثثثثثثثثي توجيثثثثثثثثثه األفثثثثثثثثثراد و 
عبثثثثثثثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثثثثثثثن احتياجثثثثثثثثثثثثثثثات المجتمثثثثثثثثثثثثثثثع تثقثثثثثثثثثثثثثثثيفهم . وألن اإلعثثثثثثثثثثثثثثثالم بوسثثثثثثثثثثثثثثثائله المختلفثثثثثثثثثثثثثثثة والمتنوعثثثثثثثثثثثثثثثة يو 

، فيسثثثثثثثثثتخدم لخدمثثثثثثثثثة المجتمثثثثثثثثثع ، ويلعثثثثثثثثثب دور هثثثثثثثثثام فثثثثثثثثثي عمليثثثثثثثثثة التفاعثثثثثثثثثل القثثثثثثثثثائم بثثثثثثثثثين الفثثثثثثثثثرد وأفثثثثثثثثثراده
لثثثثثثثذا البثثثثثثثد مثثثثثثثن وجثثثثثثثود إعثثثثثثثالم مسثثثثثثثؤول أخالقيثثثثثثثًا ألنثثثثثثثه يعثثثثثثثد حلقثثثثثثثة الوصثثثثثثثل بثثثثثثثين والمحثثثثثثثيط االجتمثثثثثثثاعي 

 أفراد المجتمع .
                                                           

1
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السثثثثثثثثثثثثثثمعي والمرئثثثثثثثثثثثثثثي  -خثثثثثثثثثثثثثثالل مالحظتنثثثثثثثثثثثثثثا ومتابعتنثثثثثثثثثثثثثثا لإلعثثثثثثثثثثثثثثالم بكافثثثثثثثثثثثثثثة أنواعثثثثثثثثثثثثثثه فمثثثثثثثثثثثثثثن 
فثثثثثثثثثي العثثثثثثثثثالم العربثثثثثثثثثي توصثثثثثثثثثلنا إلثثثثثثثثثثى قناعثثثثثثثثثة مؤيثثثثثثثثثدة بمجموعثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثن الدراسثثثثثثثثثات العلميثثثثثثثثثثة  –والمقثثثثثثثثثروء 

بثثثثثثثثأن هنثثثثثثثثاك انتهثثثثثثثثاك واضثثثثثثثثح وصثثثثثثثثريح ألخالقيثثثثثثثثات الصثثثثثثثثحافة واإلعثثثثثثثثالم غيثثثثثثثثر أن هثثثثثثثثذا االنتهثثثثثثثثاك لثثثثثثثثه 
وأخالقيثثثثثثثثثثثثات أفثثثثثثثثثثثثراده وعلثثثثثثثثثثثثى عثثثثثثثثثثثثالم السياسثثثثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثثثدد مثثثثثثثثثثثثن االنعكاسثثثثثثثثثثثثات السثثثثثثثثثثثثلبية علثثثثثثثثثثثثى المجتمثثثثثثثثثثثثع 

واالقتصثثثثثثثثثثاد والمثثثثثثثثثثال فضثثثثثثثثثثاًل عثثثثثثثثثثن إسثثثثثثثثثثاءته إلثثثثثثثثثثى مصثثثثثثثثثثداقية الوسثثثثثثثثثثيلة اإلعالميثثثثثثثثثثة حيثثثثثثثثثثث أنهثثثثثثثثثثا تفقثثثثثثثثثثد 
مصثثثثثثثثداقيتها ممثثثثثثثثا يثثثثثثثثؤدي يثثثثثثثثوم بعثثثثثثثثد يثثثثثثثثوم إلثثثثثثثثى انخفثثثثثثثثاض ثقثثثثثثثثة الجمهثثثثثثثثور بهثثثثثثثثا ويبحثثثثثثثثث عثثثثثثثثن مصثثثثثثثثدر 

كيثثثثثثثثثثان آخثثثثثثثثثر للمعلومثثثثثثثثثثات ولثثثثثثثثثث راء الحثثثثثثثثثثرة وبثثثثثثثثثثذلك يثثثثثثثثثثنخفض اإلقبثثثثثثثثثثال عليهثثثثثثثثثثا ممثثثثثثثثثثا يهثثثثثثثثثثدد فيمثثثثثثثثثثا بعثثثثثثثثثثد 
 المؤسسة بأكملها .

عثثثثثثثثثدم التثثثثثثثثثزام وبثثثثثثثثثالرغم مثثثثثثثثثن وجثثثثثثثثثود الثثثثثثثثثوعي بأهميثثثثثثثثثة أخالقيثثثثثثثثثات الممارسثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثة إاّل أننثثثثثثثثثا نجثثثثثثثثثد 
مثثثثثثثثثن قبثثثثثثثثثل اإلعالميثثثثثثثثثين بأخالقيثثثثثثثثثات العمثثثثثثثثثل الصثثثثثثثثثحفي التثثثثثثثثثي يقثثثثثثثثثع فثثثثثثثثثي مضثثثثثثثثثمونها عثثثثثثثثثدد كبيثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثن 
البنثثثثثثثثثود الهامثثثثثثثثثة والتثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثنظم تلثثثثثثثثثك المهنثثثثثثثثثة وتحفثثثثثثثثثظ حثثثثثثثثثق كثثثثثثثثثاًل مثثثثثثثثثن الصثثثثثثثثثحفي والوسثثثثثثثثثيلة والمجتمثثثثثثثثثع 
بكافثثثثثثثثثثثة أفثثثثثثثثثثثراده تعتبثثثثثثثثثثثر مشثثثثثثثثثثثكلة بحثثثثثثثثثثثد ذاتهثثثثثثثثثثثا ، كمثثثثثثثثثثثا أن وسثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثالم واإلعالميثثثثثثثثثثثين كثيثثثثثثثثثثثرًا مثثثثثثثثثثثا 
يضثثثثثثثثثثّحون بالجانثثثثثثثثثثب األخالقثثثثثثثثثثي عنثثثثثثثثثثد ممارسثثثثثثثثثثة العمثثثثثثثثثثل الصثثثثثثثثثثحفي اإلعالمثثثثثثثثثثي ، وهثثثثثثثثثثذا مثثثثثثثثثثا يتعثثثثثثثثثثارض 
مثثثثثثثثع مصثثثثثثثثلحة الفثثثثثثثثرد والمجتمثثثثثثثثع فثثثثثثثثي الحفثثثثثثثثاظ علثثثثثثثثى قيمثثثثثثثثه وعاداتثثثثثثثثه وتقاليثثثثثثثثده وحمايتثثثثثثثثه مثثثثثثثثن التشثثثثثثثثهير 

ارهم . فثثثثثثثثثثثثثإن الحصثثثثثثثثثثثثثول علثثثثثثثثثثثثثى األخبثثثثثثثثثثثثثار والمعلومثثثثثثثثثثثثثات المتعلقثثثثثثثثثثثثثة والحفثثثثثثثثثثثثثاظ علثثثثثثثثثثثثثى حيثثثثثثثثثثثثثاتهم وأسثثثثثثثثثثثثثر 
بالمنظمثثثثثثثثثثثثات الحكوميثثثثثثثثثثثثة وتسثثثثثثثثثثثثليط الضثثثثثثثثثثثثوء علثثثثثثثثثثثثى الشخصثثثثثثثثثثثثيات العامثثثثثثثثثثثثة والمسثثثثثثثثثثثثؤولين يثثثثثثثثثثثثؤدي إلثثثثثثثثثثثثى 
حثثثثثثثثثثثثدوث صثثثثثثثثثثثثدام بثثثثثثثثثثثثين حثثثثثثثثثثثثق الحكومثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثي المحافظثثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثثى األسثثثثثثثثثثثثرار السياسثثثثثثثثثثثثية واالقتصثثثثثثثثثثثثادية 

ه مثثثثثثثثثن التشثثثثثثثثثهير والعسثثثثثثثثثكرية والمحافظثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثى األمثثثثثثثثثن القثثثثثثثثثومي ، وحثثثثثثثثثق المثثثثثثثثثواطن فثثثثثثثثثي حمايثثثثثثثثثة حياتثثثثثثثثث
فالرسثثثثثثثثثثثالة اإلعالميثثثثثثثثثثثة بشثثثثثثثثثثثكل عثثثثثثثثثثثام تتنثثثثثثثثثثثاول القضثثثثثثثثثثثايا والمشثثثثثثثثثثثكالت األساسثثثثثثثثثثثية للجمثثثثثثثثثثثاهير ،  والقثثثثثثثثثثذف

فتسثثثثثثثثثثعى إلثثثثثثثثثثى تعلثثثثثثثثثثيمهم وتثقثثثثثثثثثثيفهم وتثثثثثثثثثثربيتهم وكثثثثثثثثثثذلك تسثثثثثثثثثثليتهم والتثثثثثثثثثثرويح عثثثثثثثثثثنهم ، وال ننسثثثثثثثثثثى دورهثثثثثثثثثثا 
فثثثثثثثثي دعثثثثثثثثم قثثثثثثثثيمهم ومعتقثثثثثثثثداتهم . حيثثثثثثثثث تثثثثثثثثؤثر وسثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثالم فثثثثثثثثي كثثثثثثثثل مثثثثثثثثا يتعلثثثثثثثثق بسثثثثثثثثلوك الفثثثثثثثثرد 

. هثثثثثثثثثثثارات المهنيثثثثثثثثثثثةالسثثثثثثثثثثثلوك االجتمثثثثثثثثثثثاعي ، والسياسثثثثثثثثثثثي والصثثثثثثثثثثثحي والتعلثثثثثثثثثثثيم والمعثثثثثثثثثثثارف ، والممثثثثثثثثثثثثل : 
أي أن لوسثثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثثالم دور فثثثثثثثثثثثثي تكثثثثثثثثثثثثوين وتشثثثثثثثثثثثثكيل الصثثثثثثثثثثثثورة الذهنيثثثثثثثثثثثثة لثثثثثثثثثثثثدى األفثثثثثثثثثثثثراد تجثثثثثثثثثثثثاه أي 

ريقثثثثثثثثة أمثثثثثثثثر يحثثثثثثثثدث فثثثثثثثثي المجتمثثثثثثثثع . بثثثثثثثثل يمكننثثثثثثثثا القثثثثثثثثول بأنهثثثثثثثثا تثثثثثثثثؤثر علثثثثثثثثى طريقثثثثثثثثة تفكيثثثثثثثثر األفثثثثثثثثراد وط
السثثثثثثثثثثثثيما وأن الثثثثثثثثثثثثثورة االتصثثثثثثثثثثثثالية واإلعالميثثثثثثثثثثثثة أصثثثثثثثثثثثثبحت تثثثثثثثثثثثثؤثر ، إدراكهثثثثثثثثثثثثم لألمثثثثثثثثثثثثور مثثثثثثثثثثثثن حثثثثثثثثثثثثولهم 

بشثثثثثثثثثكل كبيثثثثثثثثثر علثثثثثثثثثى األفثثثثثثثثثراد والمجتمعثثثثثثثثثات . فقثثثثثثثثثد تطثثثثثثثثثّور مجثثثثثثثثثال اإلعثثثثثثثثثالم مثثثثثثثثثن االتصثثثثثثثثثال اإلعالمثثثثثثثثثي 
التلقثثثثثثثثثثائي إلثثثثثثثثثثى االتصثثثثثثثثثثال اإلعالمثثثثثثثثثثي المثثثثثثثثثثنّظم والموّجثثثثثثثثثثه ، والثثثثثثثثثثذي أصثثثثثثثثثثبح لثثثثثثثثثثه فضثثثثثثثثثثاءات ال يمكثثثثثثثثثثن 



                                                                     

11 
 

ط لقواعثثثثثثثثثثثد وممارسثثثثثثثثثثثات تركهثثثثثثثثثثثا مفتوحثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثى المتطّفلثثثثثثثثثثثين والثثثثثثثثثثثدخالء دون تنظثثثثثثثثثثثيم وضثثثثثثثثثثثب
 أخالقية ومعايير سلوكية. 

 

 الضمير لإلعالم : 

م إحثثثثثثثثثثثثدى الشثثثثثثثثثثثثركات 0010تعتبثثثثثثثثثثثثر شثثثثثثثثثثثثركة " الضثثثثثثثثثثثثمير لإلعثثثثثثثثثثثثالم " والتثثثثثثثثثثثثي تأسسثثثثثثثثثثثثت فثثثثثثثثثثثثي نثثثثثثثثثثثثوفمبر 
اإلعالميثثثثثثثثثثثثة القطريثثثثثثثثثثثثة وتخصصثثثثثثثثثثثثت فثثثثثثثثثثثثي التخطثثثثثثثثثثثثيط والعمثثثثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثثثثي الحمثثثثثثثثثثثثالت التوعويثثثثثثثثثثثثة والدعايثثثثثثثثثثثثة 

مسثثثثثثثثثؤول أخالقيثثثثثثثثثًا يراعثثثثثثثثثي أخالقيثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثي تهثثثثثثثثثدف لخدمثثثثثثثثثة المجتمثثثثثثثثثع واالرتقثثثثثثثثثاء بثثثثثثثثثإعالم 
المهنثثثثثثثثثثثثثة ، وذلثثثثثثثثثثثثثك كثثثثثثثثثثثثثون اإلعثثثثثثثثثثثثثالم أداة للنهثثثثثثثثثثثثثوض بالمسثثثثثثثثثثثثثتوى العثثثثثثثثثثثثثام فضثثثثثثثثثثثثثاًل عثثثثثثثثثثثثثن كونهثثثثثثثثثثثثثا تقثثثثثثثثثثثثثدم 
استشثثثثثثثثثثثثثثارات إعالميثثثثثثثثثثثثثثة وتسثثثثثثثثثثثثثثتخدم وسثثثثثثثثثثثثثثائل االتصثثثثثثثثثثثثثثال المختلفثثثثثثثثثثثثثثة وذلثثثثثثثثثثثثثثك بأيثثثثثثثثثثثثثثدي مجموعثثثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثثثن 
المتخصصثثثثثثثثثين فثثثثثثثثثي مجثثثثثثثثثال اإلعثثثثثثثثثالم وتعثثثثثثثثثزز توجهاتهثثثثثثثثثا المعرفيثثثثثثثثثة ومسثثثثثثثثثاهماتها فثثثثثثثثثي خطثثثثثثثثثط التنميثثثثثثثثثة 

 للمجتمع القطري . الشاملة 

 الرسالة :

تسثثثثثثثثثعى الضثثثثثثثثثمير لإلعثثثثثثثثثالم إلثثثثثثثثثى تنميثثثثثثثثثة وعثثثثثثثثثي اإلعالميثثثثثثثثثين فثثثثثثثثثي دولثثثثثثثثثة قطثثثثثثثثثر بأخالقيثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثالم ، 
 واالرتقاء بمستوى األداء الصحفي واإلعالمي مهنيًا وخلقيًا . 

 الرؤية :

اسثثثثثثثثثثثثثثثتخدام جميثثثثثثثثثثثثثثثع أشثثثثثثثثثثثثثثثكال التواصثثثثثثثثثثثثثثثل اإلعالمثثثثثثثثثثثثثثثي والتثثثثثثثثثثثثثثثدريبي بغثثثثثثثثثثثثثثثرض تشثثثثثثثثثثثثثثثخيص االنتهاكثثثثثثثثثثثثثثثات 
م خارطثثثثثثثثثثة طريثثثثثثثثثثق ترتقثثثثثثثثثثي بأخالقيثثثثثثثثثثات وقواعثثثثثثثثثثد مهنثثثثثثثثثثة الصثثثثثثثثثثحافة واإلعثثثثثثثثثثالم فثثثثثثثثثثي اإلعالميثثثثثثثثثثة ، ورسثثثثثثثثثث

 قطر . 

 األهداف : 

رفثثثثثثثثثثثثع مسثثثثثثثثثثثثتوى اإلدراك بخطثثثثثثثثثثثثورة االنتهاكثثثثثثثثثثثثات األخالقيثثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثثى الفثثثثثثثثثثثثرد والمجتمثثثثثثثثثثثثع والنظثثثثثثثثثثثثام  -1
 اإلعالمي. 

 تنمية المهارات األخالقية والمهنية لدى الصحفيين واإلعالميين .  -0
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 الهوية : 

 
شثثثثثثثثثثعار مؤسسثثثثثثثثثة الضثثثثثثثثثمير لإلعثثثثثثثثثثالم عبثثثثثثثثثارة عثثثثثثثثثن اسثثثثثثثثثثم الشثثثثثثثثثركة باللغثثثثثثثثثة العربيثثثثثثثثثثة  شرررررررررر  الشرررررررررعار:

واإلنجليزيثثثثثثثثثة مصثثثثثثثثثحوبة برمثثثثثثثثثز الكثثثثثثثثثرة األرضثثثثثثثثثية حيثثثثثثثثثث ترمثثثثثثثثثز الثثثثثثثثثى العالميثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثي نطمثثثثثثثثثح للوصثثثثثثثثثول 
إليهثثثثثثثثثا باإلضثثثثثثثثثافة الثثثثثثثثثى وجثثثثثثثثثود مسثثثثثثثثثار يشثثثثثثثثثير الثثثثثثثثثى سثثثثثثثثثرعة انجثثثثثثثثثاز الشثثثثثثثثثركة فثثثثثثثثثي المهثثثثثثثثثام التثثثثثثثثثي تقثثثثثثثثثوم 

 بها.  

ي الشثثثثثثثثثثثعار كلثثثثثثثثثثثونين أساسثثثثثثثثثثثيين، وكتثثثثثثثثثثثب اسثثثثثثثثثثثم الشثثثثثثثثثثثركة تثثثثثثثثثثثم اسثثثثثثثثثثثتعمال اللثثثثثثثثثثثوني األحمثثثثثثثثثثثر واألزرق فثثثثثثثثثثث
باللغثثثثثثثثثثة العربيثثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثاللون األحمثثثثثثثثثثر أمثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثي اللغثثثثثثثثثثة اإلنجليزيثثثثثثثثثثة كتبثثثثثثثثثثت بثثثثثثثثثثاللون األزرق. أمثثثثثثثثثثا الكثثثثثثثثثثرة 
األرضثثثثثثثثثثثية فثثثثثثثثثثثتم اسثثثثثثثثثثثتعمال اللثثثثثثثثثثثونين فيهثثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثثي القسثثثثثثثثثثثم العلثثثثثثثثثثثوي كثثثثثثثثثثثان بثثثثثثثثثثثاللون األزرق أمثثثثثثثثثثثا القسثثثثثثثثثثثم 

 السفلي كان باللون األحمر ويتخللهما خطوط باللون األبيض.
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 البناء المنهجي والنظري للمشروع : 

 الفصل األول : البناء المنهجي للمشروع : 

 صياغة المشكلة : 

يسثثثثثثثثثثعى هثثثثثثثثثثذا المشثثثثثثثثثثروع للتعثثثثثثثثثثرف علثثثثثثثثثثى أهثثثثثثثثثثم االنتهاكثثثثثثثثثثات األخالقيثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثي تقثثثثثثثثثثع فيهثثثثثثثثثثا الصثثثثثثثثثثحافة 
ومعرفثثثثثثثثثة أسثثثثثثثثثباب ذلثثثثثثثثثك علثثثثثثثثثى المسثثثثثثثثثتوى الفثثثثثثثثثردي والمؤسسثثثثثثثثثي ، واألهثثثثثثثثثم هثثثثثثثثثو تخطثثثثثثثثثيط وتنفيثثثثثثثثثذ حملثثثثثثثثثة 
اتصثثثثثثثثثثثثثال تسثثثثثثثثثثثثثويقي متكاملثثثثثثثثثثثثثة تتجثثثثثثثثثثثثثه إلثثثثثثثثثثثثثى الجمهثثثثثثثثثثثثثور المسثثثثثثثثثثثثثتهدف مثثثثثثثثثثثثثن الصثثثثثثثثثثثثثحفيين واإلعالميثثثثثثثثثثثثثين 

ة ، والسثثثثثثثثثثعي لمعرفثثثثثثثثثثة أسثثثثثثثثثثباب تثثثثثثثثثثدني األخالقيثثثثثثثثثثات فثثثثثثثثثثي بهثثثثثثثثثثدف دفعهثثثثثثثثثثم لاللتثثثثثثثثثثزام بأخالقيثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثث
السثثثثثثثثثثلطة الرابعثثثثثثثثثثة ا ومثثثثثثثثثثا هثثثثثثثثثثي أهثثثثثثثثثثم االنتهاكثثثثثثثثثثات لألخالقيثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثة وحجمهثثثثثثثثثثا وتأثيرهثثثثثثثثثثا علثثثثثثثثثثى 

إلثثثثثثثثثى أن الطالبثثثثثثثثثات مثثثثثثثثثا نثثثثثثثثثراه دفعنثثثثثثثثثا نحثثثثثثثثثن الفثثثثثثثثثرد والمجتمثثثثثثثثثع ، وكيفيثثثثثثثثثة الثثثثثثثثثتخلص منهثثثثثثثثثا ومعالجتهثثثثثثثثثا . 
هثثثثثثثذا لنخثثثثثثثتم بثثثثثثثه مسثثثثثثثيرة اجتهادنثثثثثثثا فثثثثثثثي  لمشرررررررروع تخرجنرررررررا أخالقيرررررررات اإلعرررررررالم موضررررررروعاً نتخثثثثثثثذ مثثثثثثثن 

الجامعثثثثثثثثثة وكانثثثثثثثثثت النتيجثثثثثثثثثة بعثثثثثثثثثد دراسثثثثثثثثثات عثثثثثثثثثدة أن اإلعثثثثثثثثثالم العربثثثثثثثثثي فقثثثثثثثثثد بوصثثثثثثثثثلته واختثثثثثثثثثل توازنثثثثثثثثثه 
 ولم يعد يرى الحقيقة بل انبرى سعيًا لتحقيق أهداف واهية ال تدوم . 

حيثثثثثثثثثثث تعتبثثثثثثثثثثر وسثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثالم مثثثثثثثثثثن أهثثثثثثثثثثم الوسثثثثثثثثثثائل لتقثثثثثثثثثثدم وتطثثثثثثثثثثوير المجتمعثثثثثثثثثثات ، ودليثثثثثثثثثثل علثثثثثثثثثثى 
الدولثثثثثثثثثثثة والحضثثثثثثثثثثثارة فيهثثثثثثثثثثثا . وال أحثثثثثثثثثثثد ينكثثثثثثثثثثثر أن وسثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثالم المرئيثثثثثثثثثثثة أو المسثثثثثثثثثثثموعة أو تطثثثثثثثثثثثّور 

المكتوبثثثثثثثثة تتمتثثثثثثثثع اليثثثثثثثثوم بسثثثثثثثثلطة قويثثثثثثثثة وتثثثثثثثثأثير كبيثثثثثثثثر علثثثثثثثثى الثثثثثثثثرأي العثثثثثثثثام فثثثثثثثثي المجتمثثثثثثثثع ، ولكثثثثثثثثن فثثثثثثثثي 
مقابثثثثثثثثثثثل ذلثثثثثثثثثثثك ال نسثثثثثثثثثثثتطيع القثثثثثثثثثثثول أن إعالمنثثثثثثثثثثثا العربثثثثثثثثثثثي اليثثثثثثثثثثثوم ملتثثثثثثثثثثثزم بمواثيقثثثثثثثثثثثه األخالقيثثثثثثثثثثثة وبنثثثثثثثثثثثوده 

 الموضوعة . 

فمثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثالل مالحظتنثثثثثثثثثا للعديثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثن البثثثثثثثثثرامج والمثثثثثثثثثواد اإلعالميثثثثثثثثثة باإلضثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثى اطالعنثثثثثثثثثا علثثثثثثثثثى 
العديثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثن الدراسثثثثثثثثثات السثثثثثثثثثابقة التثثثثثثثثثي قثثثثثثثثثام بهثثثثثثثثثا البثثثثثثثثثاحثون مثثثثثثثثثن قبثثثثثثثثثل والتثثثثثثثثثي أشثثثثثثثثثارت إلثثثثثثثثثى وجثثثثثثثثثود 
مجموعثثثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثثثن االنتهاكثثثثثثثثثثثثثثات ألخالقيثثثثثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثي الصثثثثثثثثثثثثثثحافة والتثثثثثثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثثثثثثثيتم 

الواقثثثثثثثثثع اإلعالمثثثثثثثثثي اليثثثثثثثثثوم ت تلثثثثثثثثثك الدراسثثثثثثثثثات إلثثثثثثثثثى أن استعرضثثثثثثثثثها  فثثثثثثثثثي وقثثثثثثثثثت الحثثثثثثثثثق بحيثثثثثثثثثث خلصثثثثثثثثث
يشثثثثثثثثثهد تثثثثثثثثثدّني أخالقثثثثثثثثثي ، فأصثثثثثثثثثبحت العالقثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثين اإلعثثثثثثثثثالم واألخثثثثثثثثثالق عالقثثثثثثثثثة صثثثثثثثثثراع ونثثثثثثثثثزاع وقثثثثثثثثثد 
يعثثثثثثثثثثثود ذلثثثثثثثثثثثك إلثثثثثثثثثثثى غيثثثثثثثثثثثاب المنثثثثثثثثثثثابر اإلعالميثثثثثثثثثثثة المختلفثثثثثثثثثثثة الملتزمثثثثثثثثثثثة بأخالقيثثثثثثثثثثثات ومبثثثثثثثثثثثادئ المهنثثثثثثثثثثثة 

فثثثثثثثثثي المؤسسثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثة . بثثثثثثثثثالرغم مثثثثثثثثثن وجثثثثثثثثثود مبثثثثثثثثثادئ ومعثثثثثثثثثايير أخالقيثثثثثثثثثة إعالميثثثثثثثثثة 
والصثثثثثثثثثثثثثحفية إال أن تلثثثثثثثثثثثثثك المبثثثثثثثثثثثثثادئ تكثثثثثثثثثثثثثاد تكثثثثثثثثثثثثثون حبثثثثثثثثثثثثثرًا علثثثثثثثثثثثثثى ورق ، لثثثثثثثثثثثثثم تطّبثثثثثثثثثثثثثق علثثثثثثثثثثثثثى الوجثثثثثثثثثثثثثه 
الصثثثثثثثثثثثثحيح والكامثثثثثثثثثثثثل إال فثثثثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثثثثاالت قليلثثثثثثثثثثثثة ولثثثثثثثثثثثثم تلتثثثثثثثثثثثثزم بهثثثثثثثثثثثثا إال بعثثثثثثثثثثثثض المؤسسثثثثثثثثثثثثات وبعثثثثثثثثثثثثض 
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اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثثين المهنيثثثثثثثثثثثثثثثين . علثثثثثثثثثثثثثثثى سثثثثثثثثثثثثثثثبيل المثثثثثثثثثثثثثثثثال يصثثثثثثثثثثثثثثثّرح العديثثثثثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثثثثثن الصثثثثثثثثثثثثثثثحفيين 
ثيثثثثثثثثثثثق شثثثثثثثثثثثرف فثثثثثثثثثثثي أغلثثثثثثثثثثثب المؤسسثثثثثثثثثثثات المصثثثثثثثثثثثرية وتأكيثثثثثثثثثثثدهم واإلعالميثثثثثثثثثثثين علثثثثثثثثثثثى عثثثثثثثثثثثدم وجثثثثثثثثثثثود موا

علثثثثثثثثثثى أن المسثثثثثثثثثثؤولين كثيثثثثثثثثثثرًا مثثثثثثثثثثا يحثثثثثثثثثثاولون إظهثثثثثثثثثثار قثثثثثثثثثثيم وسثثثثثثثثثثلوكيات أمثثثثثثثثثثام الجمهثثثثثثثثثثور وفثثثثثثثثثثي حقيقثثثثثثثثثثة 
يصثثثثثثثثثثالها إلثثثثثثثثثثى  األمثثثثثثثثثثر هثثثثثثثثثثم يمارسثثثثثثثثثثون سثثثثثثثثثثلوكيات غيثثثثثثثثثثر مهنيثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي الحصثثثثثثثثثثول ونقثثثثثثثثثثل المعلومثثثثثثثثثثات وا 

تاذ العلثثثثثثثثثثثثثثوم ذلثثثثثثثثثثثثثثك الجمهثثثثثثثثثثثثثثور . ويشثثثثثثثثثثثثثثير الثثثثثثثثثثثثثثدكتور اإلعالمثثثثثثثثثثثثثثي " معتثثثثثثثثثثثثثثز بثثثثثثثثثثثثثثاهلل عبثثثثثثثثثثثثثثدالفتاح " أسثثثثثثثثثثثثثث
السياسثثثثثثثثية عثثثثثثثثن اسثثثثثثثثتيائه وغضثثثثثثثثبه ممثثثثثثثثا يقثثثثثثثثوم بثثثثثثثثه اإلعثثثثثثثثالم مثثثثثثثثن خلثثثثثثثثط بثثثثثثثثين اإلثثثثثثثثثارة والتجثثثثثثثثارة والثثثثثثثثدين 

ويؤكثثثثثثثثثد الكثيثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثن المثثثثثثثثثراقبين لإلعثثثثثثثثثالم أن مثثثثثثثثثن أسثثثثثثثثثباب عثثثثثثثثثدم التثثثثثثثثثزام القثثثثثثثثثائمين علثثثثثثثثثى اإلعثثثثثثثثثالم  2!
مثثثثثثثثن إعالميثثثثثثثثثين وصثثثثثثثثحفيين بأخالقيثثثثثثثثثات العمثثثثثثثثل هثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثي السياسثثثثثثثثة التثثثثثثثثثي تسثثثثثثثثير عليهثثثثثثثثثا المؤسسثثثثثثثثثات 

ة ، والثثثثثثثثثرؤي التثثثثثثثثثي تقثثثثثثثثثوم عليهثثثثثثثثثا ، باإلضثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثى سثثثثثثثثثعي كثثثثثثثثثل وسثثثثثثثثثيلة إعالميثثثثثثثثثة للحصثثثثثثثثثول اإلعالميثثثثثثثثث
علثثثثثثثثثى السثثثثثثثثثبق الصثثثثثثثثثحفي بغثثثثثثثثثض النظثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثن الطثثثثثثثثثرق والوسثثثثثثثثثائل التثثثثثثثثثي تسثثثثثثثثثتخدمها للحصثثثثثثثثثول علثثثثثثثثثى 

 المعلومات وعرضها للجمهور. 

ومثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثالل عثثثثثثثثثثرض المشثثثثثثثثثثكلة وملخثثثثثثثثثثص للدراسثثثثثثثثثثات التثثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثثوف يثثثثثثثثثثتم تناولهثثثثثثثثثثا بشثثثثثثثثثثكل تفصثثثثثثثثثثيلي 
إلطثثثثثثثثثثثار النظثثثثثثثثثثثري ، والتثثثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثثثتكون أرضثثثثثثثثثثثية خصثثثثثثثثثثثبة للباحثثثثثثثثثثثثات فثثثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثثثي الفصثثثثثثثثثثثل الثثثثثثثثثثثثاني مثثثثثثثثثثثن ا

 دراسة أخالقيات العمل اإلعالمي .

 األهمية النظرية :

تكمثثثثثثثثثثثثن األهميثثثثثثثثثثثثة النظريثثثثثثثثثثثثة للدراسثثثثثثثثثثثثة المقدمثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثي أن العديثثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثثن مواثيثثثثثثثثثثثثق الشثثثثثثثثثثثثرف األخالقيثثثثثثثثثثثثة 
الموجثثثثثثثثثثثثثثودة فثثثثثثثثثثثثثثي مؤسسثثثثثثثثثثثثثثاتنا اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثة العربيثثثثثثثثثثثثثثة هثثثثثثثثثثثثثثي مواثيثثثثثثثثثثثثثثق ذات صثثثثثثثثثثثثثثبغة غربيثثثثثثثثثثثثثثة صثثثثثثثثثثثثثثيغت 

ة تلثثثثثثثثثك المجتمعثثثثثثثثثات فكثثثثثثثثثان البثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثن إيجثثثثثثثثثاد مواثيثثثثثثثثثق وأخالقيثثثثثثثثثات عربيثثثثثثثثثة ذات طثثثثثثثثثابع لتناسثثثثثثثثثب ثقافثثثثثثثثث
عربثثثثثثثثثثي تتناسثثثثثثثثثثثب مثثثثثثثثثثثع البيئثثثثثثثثثثثة المحليثثثثثثثثثثة وثقافثثثثثثثثثثثة المجتمثثثثثثثثثثثع العربثثثثثثثثثثثي ، فضثثثثثثثثثثاًل عثثثثثثثثثثثن كونهثثثثثثثثثثثا تؤّصثثثثثثثثثثثل 
المفثثثثثثثثثاهيم العربيثثثثثثثثثة واإلسثثثثثثثثثالمية بشثثثثثثثثثكل ال يتعثثثثثثثثثارض مثثثثثثثثثع المواثيثثثثثثثثثق الغربيثثثثثثثثثة إنمثثثثثثثثثا نسثثثثثثثثثتمد منهثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثا 

وال يتعثثثثثثثثثارض معثثثثثثثثثه وتكثثثثثثثثثون فثثثثثثثثثي الوقثثثثثثثثثت نفسثثثثثثثثثه ذات عالميثثثثثثثثثة يتناسثثثثثثثثثب مثثثثثثثثثع فكرنثثثثثثثثثا وثقافتنثثثثثثثثثا وديننثثثثثثثثثا 
وذات مرجعيثثثثثثثثثثثثة عربيثثثثثثثثثثثثة يمكثثثثثثثثثثثثن أن تسثثثثثثثثثثثثود العثثثثثثثثثثثثالم . كمثثثثثثثثثثثثا أن البحثثثثثثثثثثثثث مقثثثثثثثثثثثثدم مثثثثثثثثثثثثن أجثثثثثثثثثثثثل إيجثثثثثثثثثثثثاد 
اسثثثثثثثثثتراتيجية إعالميثثثثثثثثثة تأخثثثثثثثثثذنا لسثثثثثثثثثن قثثثثثثثثثوانين إعالميثثثثثثثثثة وأخالقيثثثثثثثثثة للمهنثثثثثثثثثة ممثثثثثثثثثا يثثثثثثثثثدفعنا للمضثثثثثثثثثي قثثثثثثثثثدمًا 

 نحو إعالم أخالقي مسؤول في العالم العربي .  

                                                           
2
 1122مايو21، اإلعالم الضائع بين المهنية والمصالح الشخصية ، شبكة اإلعالم المصرية ،  معتز باهلل عبدالفتاح ، في حاتم خاطر 
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لفثثثثثثثثثثثت األنظثثثثثثثثثثثار إلثثثثثثثثثثثى نقثثثثثثثثثثثاط الخلثثثثثثثثثثثل الموجثثثثثثثثثثثودة فثثثثثثثثثثثي اإلعثثثثثثثثثثثالم الناتجثثثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثثن عثثثثثثثثثثثدم التثثثثثثثثثثثزام  (1
 الصحفيين واإلعالميين بأخالقيات ومبادئ العمل اإلعالمي . 

 البحث عن الدراسات التي تبحث في األخالقيات اإلعالمية والعمل على تعزيزها.  (0
اسثثثثثثثثثثثتخدام  الوصثثثثثثثثثثثول إلثثثثثثثثثثثى توصثثثثثثثثثثثيات تسثثثثثثثثثثثاعد فثثثثثثثثثثثي تحسثثثثثثثثثثثين اإلعثثثثثثثثثثثالم وترقيتثثثثثثثثثثثه واسثثثثثثثثثثثتخدامه (1

 إيجابي جيد لخدمة المجتمع وأفراده . 
تحديثثثثثثثثثثثثد التثثثثثثثثثثثثأثيرات السثثثثثثثثثثثثلبية الموجثثثثثثثثثثثثودة فثثثثثثثثثثثثي المجتمثثثثثثثثثثثثع نتيجثثثثثثثثثثثثة انتهثثثثثثثثثثثثاك مواثيثثثثثثثثثثثثق الشثثثثثثثثثثثثرف  (2

 اإلعالمية . 

  األهمية التطبيقية :

تكمثثثثثثثثثن األهميثثثثثثثثثة التطبيقيثثثثثثثثثة للموضثثثثثثثثثوع المقثثثثثثثثثدم فثثثثثثثثثي هثثثثثثثثثذه الدراسثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي أنثثثثثثثثثه البثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثن إيجثثثثثثثثثاد آليثثثثثثثثثة 
رسثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي وسثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثالم بحيثثثثثثثثثث ترفثثثثثثثثثع تلثثثثثثثثثك اآلليثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثن أداء جيثثثثثثثثثدة للحثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثن التجثثثثثثثثثاوزات المما

اإلعثثثثثثثثثثثالم للوصثثثثثثثثثثثول إلثثثثثثثثثثثى تغطيثثثثثثثثثثثة إعالميثثثثثثثثثثثة أكثثثثثثثثثثثثر موضثثثثثثثثثثثوعية ومصثثثثثثثثثثثداقية وأقثثثثثثثثثثثل كثثثثثثثثثثثذب وزيثثثثثثثثثثثف و 
اع للجمهثثثثثثثثثور ، وتشثثثثثثثثثكيل رقابثثثثثثثثثة غيثثثثثثثثثر متهاونثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثع وسثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثالم والعثثثثثثثثثاملين عليهثثثثثثثثثا والثثثثثثثثثذين دخثثثثثثثثث

ة المشثثثثثثثثثثثثروعة وسثثثثثثثثثثثثن قثثثثثثثثثثثثوانين يقثثثثثثثثثثثّدمون مثثثثثثثثثثثثواد إعالميثثثثثثثثثثثثة تختثثثثثثثثثثثثرق تلثثثثثثثثثثثثك المبثثثثثثثثثثثثادئ والمواثيثثثثثثثثثثثثق المهنيثثثثثثثثثثثث
وفثثثثثثثثثثثثثثرض العقوبثثثثثثثثثثثثثثات والغرامثثثثثثثثثثثثثثات علثثثثثثثثثثثثثثى مثثثثثثثثثثثثثثن يقثثثثثثثثثثثثثثوم بانتهثثثثثثثثثثثثثثاك أخالقيثثثثثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثة . 
فموضثثثثثثثثثوع تثثثثثثثثثثدني أخالقيثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثثالم مثثثثثثثثثثرتبط ارتبثثثثثثثثثاط وثيثثثثثثثثثثق بانهيثثثثثثثثثثار المؤسسثثثثثثثثثة وسثثثثثثثثثثقوط المجتمثثثثثثثثثثع 
حيثثثثثثثثثثث أنثثثثثثثثثثه يثثثثثثثثثثؤثر سثثثثثثثثثثلبًا علثثثثثثثثثثى األفثثثثثثثثثثراد وتكثثثثثثثثثثوين اآلراء لثثثثثثثثثثديهم ويعثثثثثثثثثثود الضثثثثثثثثثثرر فثثثثثثثثثثي المقثثثثثثثثثثام األول 

مؤسسثثثثثثثثثثثة . فعلثثثثثثثثثثثى سثثثثثثثثثثثبيل المثثثثثثثثثثثثال : إذا فقثثثثثثثثثثثدت المؤسسثثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثثة مصثثثثثثثثثثثداقيتها سثثثثثثثثثثثيؤدي علثثثثثثثثثثثى ال
ذلثثثثثثثثثك إلثثثثثثثثثى انخفثثثثثثثثثاض فثثثثثثثثثي مؤشثثثثثثثثثر ثقثثثثثثثثثة جمهورهثثثثثثثثثا بهثثثثثثثثثا وتقثثثثثثثثثل متابعتهثثثثثثثثثا ، فينصثثثثثثثثثرفون للبحثثثثثثثثثث عثثثثثثثثثن 
مصثثثثثثثثثدر آخثثثثثثثثثر للمعلومثثثثثثثثثات وبالتثثثثثثثثثالي يثثثثثثثثثنخفض لثثثثثثثثثديها معثثثثثثثثثدل وأرقثثثثثثثثثام التوزيثثثثثثثثثع فيبحثثثثثثثثثث المعلثثثثثثثثثن عثثثثثثثثثن 

التثثثثثثثثثثزام المؤسسثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثة باألخالقيثثثثثثثثثثات ذو وسثثثثثثثثثثيلة أخثثثثثثثثثثرى يعلثثثثثثثثثثن فيهثثثثثثثثثثا ولكثثثثثثثثثثن فثثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثثال كثثثثثثثثثثان 
مسثثثثثثثثثثتوى عثثثثثثثثثثالي تتجنثثثثثثثثثثب وقثثثثثثثثثثوع مثثثثثثثثثثثل تلثثثثثثثثثثك المشثثثثثثثثثثكالت ويعثثثثثثثثثثود فثثثثثثثثثثي الوقثثثثثثثثثثت نفسثثثثثثثثثثه بثثثثثثثثثثالنفع علثثثثثثثثثثى 

 المؤسسة وعلى األفراد وعلى المعلنين كذلك .
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 األساسية : هدافاأل

نسثثثثثثثثثثثعى مثثثثثثثثثثثن خاللهثثثثثثثثثثثا إلثثثثثثثثثثثى ميثثثثثثثثثثثة حثثثثثثثثثثثول موضثثثثثثثثثثثوع أخالقيثثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثثثالم القيثثثثثثثثثثام بحملثثثثثثثثثثثة إعال -0
 ن من واقع العمل الصحفي.يتحسالالتجاوزات و الحد من تلك 

 التعرف على مدى التزام وسائل اإلعالم بأخالقيات المهنة.  -5
التعثثثثثثثثثثثثثرف علثثثثثثثثثثثثثى التثثثثثثثثثثثثثأثيرات السثثثثثثثثثثثثثلبية الناتجثثثثثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثثثثن عثثثثثثثثثثثثثدم االلتثثثثثثثثثثثثثزام بأخالقيثثثثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثثثثثة  -3

 اإلعالمية على المستويين الفردي والمجتمعي .
 الضمير الذاتي ( .إنشاء منتدى لوقف االنفالت اإلعالمي العربي )  -4

 التساؤالت الرئيسية : 

مثثثثثثثثثثثا هثثثثثثثثثثثي العوامثثثثثثثثثثثل المسثثثثثثثثثثثؤولة عثثثثثثثثثثثن انتهثثثثثثثثثثثاك وسثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثالم لألخالقيثثثثثثثثثثثات المهنيثثثثثثثثثثثة ....  -0
هثثثثثثثثثثل هثثثثثثثثثثثي شخصثثثثثثثثثثية تثثثثثثثثثثثرتبط بثثثثثثثثثثاإلعالميين أنفسثثثثثثثثثثثهم ، أم تنظيميثثثثثثثثثثة تثثثثثثثثثثثرتبط بمنظمثثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثثثالم 

 اإلعالمية اأم مجتمعية ترتبط بالبيئة الثقافية والسياسية التي تعمل فيها المؤسسات 
مثثثثثثثثا هثثثثثثثثثي أكثثثثثثثثثثر صثثثثثثثثثور االنتهاكثثثثثثثثثات األخالقيثثثثثثثثثة ا وكيثثثثثثثثثف تثثثثثثثثثنعكس سثثثثثثثثثلبًا علثثثثثثثثثى الثثثثثثثثثرأي العثثثثثثثثثام  -5

 والمعلنين والمستهلكين والمجتمع عمومًا ا

 منهجية المشروع :

المسثثثثثثثثثثحي القثثثثثثثثثثائم علثثثثثثثثثثى جمثثثثثثثثثثع الحقثثثثثثثثثثائق وتحليلهثثثثثثثثثثا، لقيثثثثثثثثثثاس مثثثثثثثثثثدى انتهثثثثثثثثثثاك  تثثثثثثثثثثم اسثثثثثثثثثثتخدام المثثثثثثثثثثنهج
امهثثثثثثثثثثا بهثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثي المجتمثثثثثثثثثثع ، وتثثثثثثثثثثأثير ذلثثثثثثثثثثك علثثثثثثثثثثى وسثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثالم ألخالقيثثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثثالم وعثثثثثثثثثثدم التز 

مصثثثثثثثثثثداقية تلثثثثثثثثثثك الوسثثثثثثثثثثائل اإلعالميثثثثثثثثثثة . باإلضثثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثثى معرفثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثا إذا كثثثثثثثثثثان هنثثثثثثثثثثاك عالقثثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثين 
االلتثثثثثثثثثزام بأخالقيثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثة و السياسثثثثثثثثثية التحريريثثثثثثثثثة لكثثثثثثثثثل وسثثثثثثثثثيلة مثثثثثثثثثن تلثثثثثثثثثك الوسثثثثثثثثثائل االعالميثثثثثثثثثة ، 

ن الباحثثثثثثثثثثثات اعتمثثثثثثثثثثدن وذلثثثثثثثثثثك مثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثالل اسثثثثثثثثثثتجواب عينثثثثثثثثثثة البحثثثثثثثثثثث باسثثثثثثثثثثتخدام االسثثثثثثثثثثتبانة ، كمثثثثثثثثثثا أ
خثثثثثثثثثالل هثثثثثثثثثذه  الدراسثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثى المثثثثثثثثثنهج الكيفثثثثثثثثثي والثثثثثثثثثذي يعثثثثثثثثثرف بثثثثثثثثثالمنهج النثثثثثثثثثوعي وذلثثثثثثثثثك فثثثثثثثثثي إطثثثثثثثثثار 

وتحليلهثثثثثثثثثثثثا  -عثثثثثثثثثثثثدم التثثثثثثثثثثثثزام وسثثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثثالم بأخالقيثثثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثثثة  -وصثثثثثثثثثثثثف الظثثثثثثثثثثثثاهرة
يجثثثثثثثثثاد الحلثثثثثثثثثول التثثثثثثثثثي تسثثثثثثثثثاعد فثثثثثثثثثي  والتعمثثثثثثثثثق فثثثثثثثثثي فهمهثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثن أجثثثثثثثثثل الوصثثثثثثثثثول لمعالجثثثثثثثثثة المشثثثثثثثثثكلة وا 

 لضافة إلى اتباع منهج تحليل المضمون لمجموعة من المواد اإلعالمية .الحد منها با
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 أدوات جمع البيانات :

تثثثثثثثثثم اسثثثثثثثثثتخدام المقثثثثثثثثثابالت فثثثثثثثثثي هثثثثثثثثثذه الدراسثثثثثثثثثة ، كثثثثثثثثثون هثثثثثثثثثذه األداة هثثثثثثثثثي األداة المناسثثثثثثثثثبة لجمثثثثثثثثثع أكبثثثثثثثثثر 
قثثثثثثثثثثثدر مثثثثثثثثثثثن المعلومثثثثثثثثثثثات الدقيقثثثثثثثثثثثة والشثثثثثثثثثثثاملة لكثثثثثثثثثثثل جانثثثثثثثثثثثب مثثثثثثثثثثثن جوانثثثثثثثثثثثب الموضثثثثثثثثثثثوع . وتثثثثثثثثثثثم إجثثثثثثثثثثثراء 
مجموعثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثن المقثثثثثثثثثابالت مثثثثثثثثثع عثثثثثثثثثدد مثثثثثثثثثن أسثثثثثثثثثاتذة جامعثثثثثثثثثة قطثثثثثثثثثر المختصثثثثثثثثثين فثثثثثثثثثي قسثثثثثثثثثم اإلعثثثثثثثثثالم 

خثثثثثثثثثثالل اسثثثثثثثثثثتبانة مقننثثثثثثثثثثة  اسثثثثثثثثثثتخدمت مثثثثثثثثثثع الطلبثثثثثثثثثثة بجامعثثثثثثثثثثة باإلضثثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثثى المسثثثثثثثثثثح الميثثثثثثثثثثداني مثثثثثثثثثثن 
تحليثثثثثثثثل عثثثثثثثثدد مثثثثثثثثن المثثثثثثثثواد اإلعالميثثثثثثثثة ) قطثثثثثثثثر فضثثثثثثثثال عثثثثثثثثن المناقشثثثثثثثثات الجماعيثثثثثثثثة المركثثثثثثثثزة. كمثثثثثثثثا تثثثثثثثثم 

 . تحليل مضمون بعض البرامج الحوارية وبعض مقاالت الرأي الصحفية (

 المفاهيم األساسية والتعريفات اإلجرائية : 

 أخالقيات اإلعالم : 

نثثثثثثثثثذكر بعثثثثثثثثثض المصثثثثثثثثثطلحات المتعّلقثثثثثثثثثة لنثثثثثثثثثا أن  نعثثثثثثثثثرض مفهثثثثثثثثثوم أخالقيثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثالم البثثثثثثثثثد قبثثثثثثثثثل أن 
 بأخالقيات اإلعالم وهي : 

الُخلثثثثثثثثق ) فثثثثثثثثي معجثثثثثثثثم الثثثثثثثثوجيز ( :"حثثثثثثثثال للثثثثثثثثنفس راسثثثثثثثثخة تصثثثثثثثثدر عنهثثثثثثثثا األفعثثثثثثثثال مثثثثثثثثن خيثثثثثثثثر أو شثثثثثثثثر 
  3من غير حاجة إلى فكر وروية ، وجمعها أخالق".

وأصثثثثثثثثثبحت عثثثثثثثثثادة فثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثلوك الفثثثثثثثثثرد ، بعثثثثثثثثثد ذلثثثثثثثثثك واألخثثثثثثثثثالق تثثثثثثثثثدل علثثثثثثثثثى الصثثثثثثثثثفات التثثثثثثثثثي اكتسثثثثثثثثثبت 
تصثثثثثثثثثبح كأنهثثثثثثثثثا خلقثثثثثثثثثت مثثثثثثثثثع طبيعتثثثثثثثثثه وفطرتثثثثثثثثثه ، أو أن تصثثثثثثثثثبح طبيعتثثثثثثثثثه الثانيثثثثثثثثثة . واألخثثثثثثثثثالق ، هثثثثثثثثثي 
شثثثثثثثثثثثكل مثثثثثثثثثثثن أشثثثثثثثثثثثكال وعثثثثثثثثثثثي اإلنسثثثثثثثثثثثان ، تقثثثثثثثثثثثوم علثثثثثثثثثثثى ضثثثثثثثثثثثبط وتقثثثثثثثثثثثويم سثثثثثثثثثثثلوك اإلنسثثثثثثثثثثثان فثثثثثثثثثثثي كثثثثثثثثثثثل 
مجثثثثثثثثثثثاالت وجوانثثثثثثثثثثثب الحيثثثثثثثثثثثاة سثثثثثثثثثثثواء االجتماعيثثثثثثثثثثثة والتعامثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثع النثثثثثثثثثثثاس ، والسياسثثثثثثثثثثثية وفثثثثثثثثثثثي العلثثثثثثثثثثثم 

  4وغيرها من األمكنة .

( وهثثثثثثثثثثي مستخلصثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثن الجثثثثثثثثثثدار  Ethicاألخثثثثثثثثثثالق فثثثثثثثثثثي اللغثثثثثثثثثثات األجنبيثثثثثثثثثثة جثثثثثثثثثثاءت مثثثثثثثثثثن كلمثثثثثثثثثثة ) 
اليونثثثثثثثثثثاني بمعنثثثثثثثثثثى خلثثثثثثثثثثق ، وتكثثثثثثثثثثون األخثثثثثثثثثثالق مثثثثثثثثثثن المعتقثثثثثثثثثثدات والمثاليثثثثثثثثثثات الموجهثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثي تتخلثثثثثثثثثثل 

 5الفرد أو مجموعة من األفراد في المجتمع .

هثثثثثثثثثثثثثو مثثثثثثثثثثثثثا يتصثثثثثثثثثثثثثل بثثثثثثثثثثثثثالُخلق )  وهثثثثثثثثثثثثثو لفثثثثثثثثثثثثثظ مضثثثثثثثثثثثثثلل بعثثثثثثثثثثثثثض التضثثثثثثثثثثثثثليل ، ويقصثثثثثثثثثثثثثد بهثثثثثثثثثثثثثذا العلثثثثثثثثثثثثثم
character  ( متميثثثثثثثثثثثزًا عثثثثثثثثثثثثن العقثثثثثثثثثثثل ، ويثثثثثثثثثثثثرى الفالسثثثثثثثثثثثفة اإلغريثثثثثثثثثثثثق مثثثثثثثثثثثثل ) أرسثثثثثثثثثثثثطو ( أن موضثثثثثثثثثثثثوع
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5
 01المرجع السابق ، ص 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AE%D9%84%D9%82/


                                                                     

18 
 

البحثثثثثثثث الخلقثثثثثثثي هثثثثثثثو كثثثثثثثل مثثثثثثثا يقثثثثثثثع عليثثثثثثثه اإلنسثثثثثثثان باختيثثثثثثثاره ، أو يقصثثثثثثثد إليثثثثثثثه عثثثثثثثن تعّقثثثثثثثل 
  6، ال كوسيلة لتحقيق غاية بعيدة بل باعتباره غاية في ذاته .

لثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثى الحالثثثثثثثثثة المكتسثثثثثثثثثبة التثثثثثثثثثي يصثثثثثثثثثبح بهثثثثثثثثثا اإلنسثثثثثثثثثان خليقثثثثثثثثثًا ويسثثثثثثثثثتعمل مصثثثثثثثثثطلح األخثثثثثثثثثالق للدال
أنثثثثثثثثثه يفعثثثثثثثثثل شثثثثثثثثثيئًا دون شثثثثثثثثثيء كمثثثثثثثثثا هثثثثثثثثثو خليثثثثثثثثثق بالغضثثثثثثثثثب لحثثثثثثثثثدة المثثثثثثثثثزاج وهثثثثثثثثثذا قريثثثثثثثثثب مثثثثثثثثثن معنثثثثثثثثثى 

  7(. Temperamentالمزاج ) 

ونالحثثثثثثثثثثثظ أن هنثثثثثثثثثثثاك إشثثثثثثثثثثثكالية فثثثثثثثثثثثي مصثثثثثثثثثثثطلح علثثثثثثثثثثثم األخثثثثثثثثثثثالق ، وذكثثثثثثثثثثثر " د. توفيثثثثثثثثثثثق الطويثثثثثثثثثثثل " أن 
لخثثثثثثثثثالف بثثثثثثثثثين باحثيثثثثثثثثثه ، ألن طبيعتثثثثثثثثثه وعالقتثثثثثثثثثه مثثثثثثثثثع غيثثثثثثثثثره مجثثثثثثثثثال علثثثثثثثثثم األخثثثثثثثثثالق مثثثثثثثثثا زال موضثثثثثثثثثعًا ل

 من العلوم مثار للخالف بين العلماء في مختلف المدارس . 

جثثثثثثثثثراءات  كمثثثثثثثثثا أن اإلشثثثثثثثثثكالية تكُمثثثثثثثثثن أيضثثثثثثثثثًا فثثثثثثثثثي ترجمثثثثثثثثثة هثثثثثثثثثذه األخالقيثثثثثثثثثات إلثثثثثثثثثى قواعثثثثثثثثثد وقثثثثثثثثثوانين وا 
  8تحدد مسؤولية كل طرف ، وما هو وما عليه وما يجب أن يقوم به أو أن يمتنع عنه .

ويثثثثثثثثثرى ) أحمثثثثثثثثثد أمثثثثثثثثثين ( ، أن موضثثثثثثثثثوع علثثثثثثثثثم األخثثثثثثثثثالق هثثثثثثثثثو األعمثثثثثثثثثال التثثثثثثثثثي صثثثثثثثثثدرت مثثثثثثثثثن العامثثثثثثثثثل 
مثثثثثثثثثد واختيثثثثثثثثثار ، يعلثثثثثثثثثم صثثثثثثثثثاحبها وقثثثثثثثثثت عملهثثثثثثثثثا ، ومثثثثثثثثثاذا يعمثثثثثثثثثل ، وهثثثثثثثثثذه هثثثثثثثثثي التثثثثثثثثثي يصثثثثثثثثثدر  عثثثثثثثثثن عا
عليهثثثثثثثثثا الحكثثثثثثثثثثم بثثثثثثثثثثالخير أو الشثثثثثثثثثثر ، كثثثثثثثثثثذلك هثثثثثثثثثثي األعمثثثثثثثثثال التثثثثثثثثثثي صثثثثثثثثثثدرت عثثثثثثثثثثن إرادة ولكثثثثثثثثثثن يمكثثثثثثثثثثن 

يصثثثثثثثثثدر ال عثثثثثثثثثن إرادة أو شثثثثثثثثثعور وال يمكثثثثثثثثثن االنتبثثثثثثثثثاه لثثثثثثثثثه ، فلثثثثثثثثثيس االنتبثثثثثثثثثاه لهثثثثثثثثثا واختيارهثثثثثثثثثا ، أمثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثا 
   9من موضوع علم األخالق .

هثثثثثثثثثثثثي قضثثثثثثثثثثثثايا المبثثثثثثثثثثثثادئ والقثثثثثثثثثثثثيم األخالقيثثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثثي تطبثثثثثثثثثثثثق علثثثثثثثثثثثثى  وتعثثثثثثثثثثثثّرف أخالقيثثثثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثثثثالم :
السثثثثثثثثثثثثثثثثثلوك ، واألدوار، ومحتثثثثثثثثثثثثثثثثثوى وسثثثثثثثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثثثثثثثالم ، وال سثثثثثثثثثثثثثثثثثيما أخالقيثثثثثثثثثثثثثثثثثات مهنثثثثثثثثثثثثثثثثثة الصثثثثثثثثثثثثثثثثثحافة 

ى ذلثثثثثثثثثك مجثثثثثثثثثال الدراسثثثثثثثثثة المعنيثثثثثثثثثة بهثثثثثثثثثذا الموضثثثثثثثثثوع ، وفثثثثثثثثثي مثثثثثثثثثا واألخثثثثثثثثثالق اإلعالميثثثثثثثثثة باإلضثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثث
يتعلثثثثثثثثثثثق بالتغطيثثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثثة ، التثثثثثثثثثثثي تتضثثثثثثثثثثثمن قضثثثثثثثثثثثايا مثثثثثثثثثثثثل: الحيثثثثثثثثثثثاد ، الموضثثثثثثثثثثثوعية ، التثثثثثثثثثثثوازن، 

 10التحيز، الخصوصية، والمصلحة العامة.

                                                           
6
 21، ص 1120إلعالم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، إبراهيم عبدهللا مسلمي ، أخالقيات ا 
7
 32، ص 1121بسام عبدالرحمن مشاقبة ، أخالقيات العمل اإلعالمي ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عّمان ، األردن ،  
8
 31المرجع السابق ، ص 
9
 21إبراهيم عبدهللا مسلمي ، ص 
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كمثثثثثثثثثثثثثا تعنثثثثثثثثثثثثثي كلمثثثثثثثثثثثثثة أخالقيثثثثثثثثثثثثثات هثثثثثثثثثثثثثي وثيقثثثثثثثثثثثثثة تحثثثثثثثثثثثثثدد المعثثثثثثثثثثثثثايير السثثثثثثثثثثثثثلوكية واألخالقيثثثثثثثثثثثثثة 
أن يتبعهثثثثثثثثثا أفثثثثثثثثثراد جمعيثثثثثثثثثة مهنيثثثثثثثثثة ، وتعثثثثثثثثثرف بأنهثثثثثثثثثا بيثثثثثثثثثان المعثثثثثثثثثايير  والسثثثثثثثثثلوكيات المهنيثثثثثثثثثة المطلثثثثثثثثثوب

المثاليثثثثثثثثثثثثة لمهنثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثن المهثثثثثثثثثثثثن تتبنثثثثثثثثثثثثاه جماعثثثثثثثثثثثثة مهنيثثثثثثثثثثثثة أو مؤسسثثثثثثثثثثثثة لتوجيثثثثثثثثثثثثه أعضثثثثثثثثثثثثائها لتحمثثثثثثثثثثثثل 
 11مسؤولياتهم المهنية ولكل مهنة أخالقيات وآداب عامة تحددها القوانين الخاصة بها .

 12ي اإليصال . اإلعالم في اللغة : هو التبليغ أمفهوم اإلعالم : 

اإلعثثثثثثثثثثالم جثثثثثثثثثثاء مثثثثثثثثثثن مصثثثثثثثثثثدر الفعثثثثثثثثثثل الربثثثثثثثثثثاعي أعلثثثثثثثثثثم وأعلثثثثثثثثثثم مثثثثثثثثثثن العلثثثثثثثثثثم أي إدراك الشثثثثثثثثثثيء علثثثثثثثثثثى 
حقيقتثثثثثثثثثه ، وكلمثثثثثثثثثة أعلمتثثثثثثثثثه وعلمتثثثثثثثثثه هثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثي األصثثثثثثثثثل واحثثثثثثثثثد إال ان كلمثثثثثثثثثة اإلعثثثثثثثثثالم اختصثثثثثثثثثت بمثثثثثثثثثا 
كثثثثثثثثان إعالمثثثثثثثثُا أو إخبثثثثثثثثارُا سثثثثثثثثريعُا ، فثثثثثثثثي حثثثثثثثثين أن التعلثثثثثثثثيم أخثثثثثثثثتص بالشثثثثثثثثيء الثثثثثثثثذي يكثثثثثثثثون فيثثثثثثثثه تكثثثثثثثثرار 

 13يتزود منه أثر في نفس المتعلم . وتكثير حتى 

اإلعثثثثثثثثثثثثثالم : وسثثثثثثثثثثثثثيلة مثثثثثثثثثثثثثن وسثثثثثثثثثثثثثائل الديموقراطيثثثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثثثي تسثثثثثثثثثثثثثتخدم فثثثثثثثثثثثثثي نطثثثثثثثثثثثثثاق توعيثثثثثثثثثثثثثة األفثثثثثثثثثثثثثراد 
 14وتبصيرهم باإلضافة إلى الرقابة .

ويثثثثثثثثثثثثثرى " أوتثثثثثثثثثثثثثوجروت " األلمثثثثثثثثثثثثثاني أن اإلعثثثثثثثثثثثثثالم : هثثثثثثثثثثثثثو التعبيثثثثثثثثثثثثثر الموضثثثثثثثثثثثثثوعي لعقليثثثثثثثثثثثثثة الجمثثثثثثثثثثثثثاهير 
  15.واتجاهاتها ولميولها ولروحها في الوقت نفسه 

اإلعثثثثثثثثثثالم : يعنثثثثثثثثثثي توصثثثثثثثثثثيل األخبثثثثثثثثثثار وتقثثثثثثثثثثديم المعلومثثثثثثثثثثات وهثثثثثثثثثثو يعنثثثثثثثثثثي أيضثثثثثثثثثثًا تقثثثثثثثثثثديم المعلومثثثثثثثثثثات ، 
وهثثثثثثثثثثو يعنثثثثثثثثثثي أيضثثثثثثثثثثًا تقثثثثثثثثثثديم معلومثثثثثثثثثثات دقيقثثثثثثثثثثة  وصثثثثثثثثثثحيحة وصثثثثثثثثثثادقة للنثثثثثثثثثثاس باإلضثثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثثى تقثثثثثثثثثثديم 
الحقثثثثثثثثثثثائق التثثثثثثثثثثثي تمكثثثثثثثثثثثنهم مثثثثثثثثثثثن إدراك مثثثثثثثثثثثا يجثثثثثثثثثثثري حثثثثثثثثثثثولهم وتكثثثثثثثثثثثوين آراء صثثثثثثثثثثثائبة وصثثثثثثثثثثثحيحة حثثثثثثثثثثثول 

 16ذلك .

وهثثثثثثثثثو ذي يقثثثثثثثثثوم بدراسثثثثثثثثثة اتصثثثثثثثثثال اإلنسثثثثثثثثثان بشثثثثثثثثثكل واسثثثثثثثثثع بأبنثثثثثثثثثاء جنسثثثثثثثثثه ، اإلعثثثثثثثثثالم هثثثثثثثثثو العلثثثثثثثثثم الثثثثثثثثث
العلثثثثثثثثثثم الثثثثثثثثثثذي يسثثثثثثثثثثاعد األفثثثثثثثثثثراد فثثثثثثثثثثي عمليثثثثثثثثثثة إدراك المعلومثثثثثثثثثثات والرسثثثثثثثثثثائل ومثثثثثثثثثثا يترتثثثثثثثثثثب علثثثثثثثثثثى تلثثثثثثثثثثك 
العمليثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثن أثثثثثثثثثثر وردود فعثثثثثثثثثل حيثثثثثثثثثث تثثثثثثثثثرتبط عمليثثثثثثثثثة االتصثثثثثثثثثال بمجموعثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثن الظثثثثثثثثثروف الزمانيثثثثثثثثثة 

 17والمكانية ونوعية وكمية . 

                                                           
11

  31بسام عبدالرحمن مشاقبة ، ص 
12

 3،ص 1121،ورقة بحثية : التوافق والتنافر بين اإلعالم التقليدي واإلعالم االلكتروني ،الرياض ، قينان عبدهللا الغمادي 
13

  t1t.netحسن العجمي ، رسالة ماجستير : أحكام الحرية اإلعالمية في القرآن ،  
14

  www.tellskuf.com . 1121مارس  1علي اسماعيل الجاف ، مفهوم االعالم وعناصره ، موقع تل سقف ،تاريخ النشر  
15

 3قينان عبدهللا الغمادي ، ص  
16

 22،ص1121،  1كلثم الغانم ،الجمهور ووسائل اإلعالم في قطر، مركز التأهيل االجتماعي، ط 
17

 .11محمد جمال الفار ، المعجم اإلعالمي ، دار أسامة ودار الشرق الثقافي ، عمان ، األردن ، ص  
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 مفهوم الشرعية :

" وهثثثثثثثثثثثثثي كلمثثثثثثثثثثثثثة يونانيثثثثثثثثثثثثثة legitimus"  إلثثثثثثثثثثثثثى كلمثثثثثثثثثثثثثة "legitimacyيعثثثثثثثثثثثثثود أصثثثثثثثثثثثثثل كلمثثثثثثثثثثثثثة شثثثثثثثثثثثثثرعية " 
 18بمعنى التطابق مع القانون .

الشثثثثثثثثثرعية فثثثثثثثثثي اللغثثثثثثثثثة : هثثثثثثثثثي مفهثثثثثثثثثوم سياسثثثثثثثثثي مسثثثثثثثثثتمد مثثثثثثثثثن شثثثثثثثثثرع بمعنثثثثثثثثثى قثثثثثثثثثانون أو عثثثثثثثثثرف معتمثثثثثثثثثد 
وترمثثثثثثثثثثثز كلمثثثثثثثثثثثة الشثثثثثثثثثثثرعية إلثثثثثثثثثثثى العالقثثثثثثثثثثثة القائمثثثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثثين الحثثثثثثثثثثثاكم والمحكثثثثثثثثثثثوم والتثثثثثثثثثثثي تتضثثثثثثثثثثثمن توافثثثثثثثثثثثق 

السياسثثثثثثثثثثي أو العمثثثثثثثثثثل للحكثثثثثثثثثثم مثثثثثثثثثثع أفثثثثثثثثثثراد المجتمثثثثثثثثثثع ومصثثثثثثثثثثالحهم فيثثثثثثثثثثؤدي فيمثثثثثثثثثثا بعثثثثثثثثثثد إلثثثثثثثثثثثى  المثثثثثثثثثثنهج
 19القبول الطوعي من قبل األفراد . فهي عالقة تبادلية بين المحكوم والحاكم .

الشثثثثثثثثثثرعية اصثثثثثثثثثثطالحًا : رضثثثثثثثثثثا الشثثثثثثثثثثعب والمجتمثثثثثثثثثثع عثثثثثثثثثثن أسثثثثثثثثثثلوب العمثثثثثثثثثثل والنشثثثثثثثثثثاط السياسثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثذي 
فة عامثثثثثثثثة ويكثثثثثثثثون منسثثثثثثثثجم مثثثثثثثثع القثثثثثثثثيم التثثثثثثثثي يجثثثثثثثثب أن يتماشثثثثثثثثى مثثثثثثثثع اعتقثثثثثثثثادات وطبيعثثثثثثثثة النثثثثثثثثاس بصثثثثثثثث

 20تحكم المجتمع .

 مفهوم المهنة :

 لغًة : العمل ، والعمل يكون بحاجة للخبرة والمهارة الكافية ليتم أداءه .  

اصثثثثثثثثثطالحًا : العمثثثثثثثثثل ، هثثثثثثثثثي األعمثثثثثثثثثال التثثثثثثثثثي تحتثثثثثثثثثاج عثثثثثثثثثدد مثثثثثثثثثن المهثثثثثثثثثارات أو مهثثثثثثثثثارة معينثثثثثثثثثة يقثثثثثثثثثوم 
 لعمل .الفرد بالتدّرب عليها ليؤدي تلك المهنة أو ا

 مفهوم االنتهاك : 

 ِانتهاك: ) االسم ( ِانتهاك : مصدر ِانتهاكا 

: ) الفعثثثثثثثثثثل ( مثثثثثثثثثثن : انتهثثثثثثثثثثكا ينتِهثثثثثثثثثثك ، انتهاًكثثثثثثثثثثا ،  فهثثثثثثثثثثو ُمنتِهثثثثثثثثثثك ، والمفعثثثثثثثثثثول ُمنتهاثثثثثثثثثثك وانتهثثثثثثثثثثك ِانتهاثثثثثثثثثثكا
تثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثه . أمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي شثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتمه  ِعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر ضا فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالن : بثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالاغا  ما  ان تهاثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثكا الشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيءا : أاذهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثب ُحر 

ثثثثثثثثثثثةا  ما قاهثثثثثثثثثثثا بِ ِان تاهاثثثثثثثثثثكا ُحر  را لاي هثثثثثثثثثثثا ، وخا ن ِزِلثثثثثثثثثثثِه : تاعاثثثثثثثثثثدهى عا ُح بِثثثثثثثثثثثِه القثثثثثثثثثثاُنوُن .ما ثثثثثثثثثثثما  تِّفاقًثثثثثثثثثثثا:انتهثثثثثثثثثثثك ا مثثثثثثثثثثا ال ياس 

.نقضه وأخّل به وبعهده
21
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  dspace.univ-biskra.dzفريدة العمراوي ، أزمة الشرعية في األنظمة السياسية العربية دراسة حالة مصر ،متحصل علية من موقع  
19

 012،ص 2222عبدالوهاب الكيالي ، موسوعة السياسة، عمان : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 
20

 11، ص1122لدان الجنوب قضايا وتشكاليات ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،طاشمة ، دراسات في التنمية السياسة في ب بومدين 
21

http://www.almaany.com/ar/dict/ar- موقع المعاني ، معجم عربي عربي 
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 . الهتك يأتي بمعنىوقد  وتناول الشيء بما ال يحل له المبالغة :هي االنتهاك
وانتهاك   .ء ّل شيفي ك المبالغة  :لنهكوأما ا  .: مصدر انتهك، من النهك، وهو التنّقص -لغة -االنتهاك
   .ء : تناوله بما ال يحلّ  الشخص أو الشي حرمة
 22. االنتهاك في نفس المعنى اللغوي الفقهاء المعنى االصطالحي : فقد استعملأما 

والمعثثثثثثثثثايير ، التثثثثثثثثثي يعتمثثثثثثثثثدها أفثثثثثثثثثراد مهنثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثا ، األخالقيثثثثثثثثثات المهنيثثثثثثثثثة : هثثثثثثثثثي مجموعثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثن القثثثثثثثثثيم 
للتمييثثثثثثثثز بثثثثثثثثين مثثثثثثثثا هثثثثثثثثو جيثثثثثثثثد ومثثثثثثثثا هثثثثثثثثو سثثثثثثثثيء ، وبثثثثثثثثين مثثثثثثثثا هثثثثثثثثو صثثثثثثثثواب وخثثثثثثثثاط  ، وبثثثثثثثثين مثثثثثثثثا هثثثثثثثثو 
مقبثثثثثثثثثول وغيثثثثثثثثثر مقبثثثثثثثثثول ، فهثثثثثثثثثي تمثثثثثثثثثثل مفهثثثثثثثثثوم الصثثثثثثثثثواب والخطثثثثثثثثثأ فثثثثثثثثثي السثثثثثثثثثلوك المهنثثثثثثثثثي ، ولتحقيثثثثثثثثثق 

وهثثثثثثثثثي  23. ذلثثثثثثثثثك يثثثثثثثثثتم وضثثثثثثثثثع ميثثثثثثثثثثاق يبثثثثثثثثثين هثثثثثثثثثذه القثثثثثثثثثيم والمعثثثثثثثثثايير وقواعثثثثثثثثثد السثثثثثثثثثلوكيات والممارسثثثثثثثثثات
فثثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثثلوكم تجثثثثثثثثثثاه أنفسثثثثثثثثثثهم ا لين فثثثثثثثثثثي وسثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثالم أن يلتزمثثثثثثثثثثو تعنثثثثثثثثثثي أيضثثثثثثثثثثًا : أن علثثثثثثثثثثى العثثثثثثثثثثام

وتجثثثثثثثثثثثاه اآلخثثثثثثثثثثثرين والجمهثثثثثثثثثثثور بالمبثثثثثثثثثثثادئ والقثثثثثثثثثثثيم األساسثثثثثثثثثثثية ، وااللتثثثثثثثثثثثزام بهثثثثثثثثثثثذه المبثثثثثثثثثثثادئ نثثثثثثثثثثثوع مثثثثثثثثثثثن 
الواجبثثثثثثثثثثثثات الشخصثثثثثثثثثثثثية ، بمعنثثثثثثثثثثثثى أنثثثثثثثثثثثثه التثثثثثثثثثثثثزام شخصثثثثثثثثثثثثي يقثثثثثثثثثثثثع علثثثثثثثثثثثثى كثثثثثثثثثثثثل واحثثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثثنهم بصثثثثثثثثثثثثفة 

  24ًا وأخالقيًا .شخصية ليكون سلوكًا سليم

 وبالعودة إلى أخالقيات اإلعالم ، فهناك العديد من التعريفات من ضمنها ، 

أنهثثثثثثثثثثثا مجموعثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثن المبثثثثثثثثثثثادئ والقثثثثثثثثثثثيم المنظمثثثثثثثثثثثة لمثثثثثثثثثثثا هثثثثثثثثثثثو صثثثثثثثثثثثحيح فثثثثثثثثثثثي موضثثثثثثثثثثثوع ، بمعنثثثثثثثثثثثى أن 
العمثثثثثثثثثل اإلعالمثثثثثثثثثثي يعتمثثثثثثثثثد علثثثثثثثثثثى مجموعثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثن القثثثثثثثثثثيم المختثثثثثثثثثارة والمنتقثثثثثثثثثثاة مثثثثثثثثثن المبثثثثثثثثثثادئ والقواعثثثثثثثثثثد 

األخالقثثثثثثثثثثثي ، وهثثثثثثثثثثثثذه المبثثثثثثثثثثثادئ ضثثثثثثثثثثثرورية للمؤسسثثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثة خاصثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثي الموجهثثثثثثثثثثثة للسثثثثثثثثثثثلوك 
أوقثثثثثثثثثات األزمثثثثثثثثثات ، وتهثثثثثثثثثدف هثثثثثثثثثذه المبثثثثثثثثثادئ إلثثثثثثثثثى تشثثثثثثثثثكيل ذاتيثثثثثثثثثة المؤسسثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثة أو الجماعثثثثثثثثثة 

 25المهنية .
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موقع ويكي فقه ، الموسوعة الحجوزمية  

http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83  
23

 221هـ ، ص2022، التربية اإلعالمية ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض ،  فهد بن عبدالرحمن الشميمري 
24

القاهرة  محمد محمد البادي ، اإلطار التربوي لقضية األخالقيات المهنية في وسائل االتصال الجماهيرية ، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم ، جامعة 

 111، ص 2221، العدد األول ، 
25

 31قبة ، صبسام عبدالرحمن مشا 

http://ar.wikifeqh.ir/المبالغة
http://ar.wikifeqh.ir/المبالغة
http://ar.wikifeqh.ir/الهتك
http://ar.wikifeqh.ir/الهتك
http://ar.wikifeqh.ir/المبالغة
http://ar.wikifeqh.ir/المبالغة
http://ar.wikifeqh.ir/الفقيه
http://ar.wikifeqh.ir/الفقيه
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83


                                                                     

22 
 

 كما عّرفها عدد من المفكرين اإلعالميين : 

لوك فيثثثثثثثثثثثثثثرى " كثثثثثثثثثثثثثثوهين اليثثثثثثثثثثثثثثوت " : أنهثثثثثثثثثثثثثثا أخثثثثثثثثثثثثثثالق مهنيثثثثثثثثثثثثثثة تعثثثثثثثثثثثثثثرض المشثثثثثثثثثثثثثثكالت المتصثثثثثثثثثثثثثثلة بسثثثثثثثثثثثثثث
الصثثثثثثثثثثثثحفيين والمحثثثثثثثثثثثثررين والمصثثثثثثثثثثثثورين ، وجميثثثثثثثثثثثثع العثثثثثثثثثثثثاملين أو مثثثثثثثثثثثثن يعمثثثثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثثثثي إنتثثثثثثثثثثثثاج األخبثثثثثثثثثثثثار 

 26وتوزيعها .

أمثثثثثثثثثثا المتخصثثثثثثثثثثص فثثثثثثثثثثي اإلعثثثثثثثثثثالم واالجتمثثثثثثثثثثاع " محمثثثثثثثثثثد سثثثثثثثثثثيد فهمثثثثثثثثثثي " يثثثثثثثثثثرى أنهثثثثثثثثثثا أسثثثثثثثثثثاس أخالقثثثثثثثثثثي 
وقيمثثثثثثثثثثي للممارسثثثثثثثثثثة الصثثثثثثثثثثحفية تعبثثثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثثن وجثثثثثثثثثثود معثثثثثثثثثثايير سثثثثثثثثثثثلوكية وقواعثثثثثثثثثثد أخالقيثثثثثثثثثثة تنبثثثثثثثثثثع مثثثثثثثثثثثن 

فسثثثثثثثثثثثثها ، ومثثثثثثثثثثثثن متطلبثثثثثثثثثثثثات نجثثثثثثثثثثثثاح العمثثثثثثثثثثثثل اإلعالمثثثثثثثثثثثثي المهنثثثثثثثثثثثثي التثثثثثثثثثثثثزام مبثثثثثثثثثثثثادئ وقواعثثثثثثثثثثثثد المهنثثثثثثثثثثثثة ن
  27الممارس بهذا النظام األخالقي المهني المتفق عليه .

وعّرفهثثثثثثثثثا " أحمثثثثثثثثثد مصثثثثثثثثثطفى عمثثثثثثثثثران " أنهثثثثثثثثثا منظومثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثن المبثثثثثثثثثادئ والمعثثثثثثثثثايير التثثثثثثثثثي تهثثثثثثثثثدف إلثثثثثثثثثثى 
فثثثثثثثثثثة ترشثثثثثثثثثثيد سثثثثثثثثثثلوك الصثثثثثثثثثثحفيين أثنثثثثثثثثثثاء قيثثثثثثثثثثامهم بأعمثثثثثثثثثثالهم واتخثثثثثثثثثثاذ قثثثثثثثثثثراراتهم بمثثثثثثثثثثا يتناسثثثثثثثثثثب مثثثثثثثثثثع وظي

 28المؤسسات اإلعالمية ، التي تضمن الوفاء بحقوق الجمهور .

أمثثثثثثثثثثثا الميثثثثثثثثثثثثاق األخالقثثثثثثثثثثثي ألي مهنثثثثثثثثثثثة أو مواثيثثثثثثثثثثثق الشثثثثثثثثثثثرف : هثثثثثثثثثثثي عبثثثثثثثثثثثارة عثثثثثثثثثثثن القواعثثثثثثثثثثثد المرشثثثثثثثثثثثدة 
لممارسثثثثثثثثثثثثة المهنثثثثثثثثثثثثة لالرتقثثثثثثثثثثثثاء بهثثثثثثثثثثثثا وتثثثثثثثثثثثثدعيم رسثثثثثثثثثثثثالتها ، ورغثثثثثثثثثثثثم أهميتهثثثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثثثي تحديثثثثثثثثثثثثد الممارسثثثثثثثثثثثثات 

رض بثثثثثثثثثاإلكراه بثثثثثثثثثل بثثثثثثثثثااللتزام بهثثثثثثثثثا . والطريقثثثثثثثثثة واألولويثثثثثثثثثات فثثثثثثثثثي مهنثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثا، إال أنهثثثثثثثثثا ال يمكثثثثثثثثثن أن تفثثثثثثثثث
الوحيثثثثثثثثثدة للحكثثثثثثثثثم علثثثثثثثثثى مهنثثثثثثثثثة معينثثثثثثثثثة هثثثثثثثثثو فثثثثثثثثثي مراقبثثثثثثثثثة سثثثثثثثثثلوك أعضثثثثثثثثثاء المهنثثثثثثثثثة واتجاههثثثثثثثثثا والحفثثثثثثثثثاظ 

فثثثثثثثثثثثثإن الفثثثثثثثثثثثثرد كثثثثثثثثثثثثائن حثثثثثثثثثثثثي عقالنثثثثثثثثثثثثي وأخالقثثثثثثثثثثثثي يمثثثثثثثثثثثثارس 29علثثثثثثثثثثثثى قثثثثثثثثثثثثيم االحتثثثثثثثثثثثثرام والثقثثثثثثثثثثثثة والكفثثثثثثثثثثثثاءة.
كمهنثثثثثثثثثة تقثثثثثثثثوم علثثثثثثثثثى سثثثثثثثثلوكياته وفثثثثثثثثق مثثثثثثثثثا تحثثثثثثثثدد لثثثثثثثثه أخالقياتثثثثثثثثثه ، فلكثثثثثثثثل مهنثثثثثثثثثة أخالقياتهثثثثثثثثا واإلعثثثثثثثثالم 

  30أسس وقواعد أخالقية يجب على كل فرد يمتهنها االلتزام بها.

غيثثثثثثثثثثثاب الموضثثثثثثثثثثثوعية والحياديثثثثثثثثثثثة وتنمثثثثثثثثثثثيط صثثثثثثثثثثثورة التعريرررررررررررف اإلجرائررررررررررري ألخالقيرررررررررررات اإلعرررررررررررالم : 
اآلخثثثثثثثثثثر والكثثثثثثثثثثذب والتظليثثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثثي المثثثثثثثثثثواد اإلعالميثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثي تقثثثثثثثثثثدمها وسثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثالم التقليديثثثثثثثثثثة يعثثثثثثثثثثد 

 عالمية .انتهاك ألخالقيات المهنة اإل

 

                                                           
26

 32بسام عبدالرحمن مشاقبة ، ص 
27

  11، ص 2210محمد سيد فهمي ، اإلعالم من المنظور االجتماعي ، دار المعارف ، االسكندرية ، مصر ،  
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 11المرجع السابق ، ص 
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 إجراءات الصدق والثبات :

قامثثثثثثثثثثثثت الباحثثثثثثثثثثثثثات خثثثثثثثثثثثثالل هثثثثثثثثثثثثذه الدراسثثثثثثثثثثثثة بالتأكثثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثثن مثثثثثثثثثثثثدى صثثثثثثثثثثثثدق االسثثثثثثثثثثثثتبانة بثثثثثثثثثثثثاللجوء إلثثثثثثثثثثثثى 
تحكيمهثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثالل عرضثثثثثثثثثثها علثثثثثثثثثثى عثثثثثثثثثثدد مثثثثثثثثثثن أسثثثثثثثثثثاتذة اإلعثثثثثثثثثثالم والعلثثثثثثثثثثوم االجتماعيثثثثثثثثثثة بجامعثثثثثثثثثثة 

 قطر .

نفسثثثثثثثثها مثثثثثثثثرة ثانيثثثثثثثثة وفيمثثثثثثثثا يتعلثثثثثثثثق بثثثثثثثثإجراءات الثبثثثثثثثثات فكانثثثثثثثثت خطثثثثثثثثة الباحثثثثثثثثثات هثثثثثثثثي توزيثثثثثثثثع االسثثثثثثثثتبانة 
أسثثثثثثثثثثابيع مثثثثثثثثثثن االختبثثثثثثثثثثار األول علثثثثثثثثثثى نفثثثثثثثثثثس العينثثثثثثثثثثة للتأكثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثن اتسثثثثثثثثثثاق النتثثثثثثثثثثائج ، إال أنثثثثثثثثثثه  1بعثثثثثثثثثثد 

واجهتنثثثثثثثثا العديثثثثثثثثد مثثثثثثثثن الصثثثثثثثثعوبات تمثلثثثثثثثثت فثثثثثثثثي ، عثثثثثثثثدم تثثثثثثثثوفر الوقثثثثثثثثت لثثثثثثثثدى جميثثثثثثثثع أفثثثثثثثثراد العينثثثثثثثثة فثثثثثثثثي 
 المرة األولى ، وعدم توفرهم أنفسهم لما لديهم من التزامات  .

 المساهمون : 

 ة لحرية اإلعالم : مركز الدوح -0

هثثثثثثثثو مؤسسثثثثثثثثة غيثثثثثثثثر ربحيثثثثثثثثة تعمثثثثثثثثل مثثثثثثثثن أجثثثثثثثثل حريثثثثثثثثة وجثثثثثثثثودة الصثثثثثثثثحافة فثثثثثثثثي قطثثثثثثثثر والشثثثثثثثثرق األوسثثثثثثثثط 
والعثثثثثثثثثثثثثثالم ، حيثثثثثثثثثثثثثثث تعتبثثثثثثثثثثثثثثر حريثثثثثثثثثثثثثثة الصثثثثثثثثثثثثثثحافة واإلعثثثثثثثثثثثثثثالم المتميثثثثثثثثثثثثثثز عنصثثثثثثثثثثثثثثران حيويثثثثثثثثثثثثثثان لتمكثثثثثثثثثثثثثثين 
المثثثثثثثثثثثواطنين مثثثثثثثثثثثن المشثثثثثثثثثثثاركة فثثثثثثثثثثثي الحيثثثثثثثثثثثاة االجتماعيثثثثثثثثثثثة والسياسثثثثثثثثثثثية ، وتعتبثثثثثثثثثثثر وسثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثالم ذات 

 عاماًل حاسمًا في خلق مجتمعات صحية واقتصادات مستدامة .األداء المتميز 

 جريدة الشرق القطرية :   -5
يوميثثثثثثثثثة سياسثثثثثثثثثية جامعثثثثثثثثثة تصثثثثثثثثثثدر  قطريثثثثثثثثثة وهثثثثثثثثثي صثثثثثثثثثحيفة 1182سثثثثثثثثثبتمبر  1تأسسثثثثثثثثثت فثثثثثثثثثي  الشثثثثثثثثثرق

 والطباعة والنشر.في قطر عن دار الشرق للصحافة 
 جريدة الراية القطرية :  -3

جريثثثثثثثثثدة قطريثثثثثثثثثة سياسثثثثثثثثثية يوميثثثثثثثثثة تصثثثثثثثثثدر عثثثثثثثثثن شثثثثثثثثثركة الخلثثثثثثثثثيج للنشثثثثثثثثثر والطباعثثثثثثثثثة ، حيثثثثثثثثثث تأسسثثثثثثثثثت 
 م ، وتقوم بتقديم أحدث األخبار المحلية والعربية والعالمية . 1121الجريدة عام 

 النتائ  المتوقعة من المشروع : 

الضثثثثثثثثثثثوء علثثثثثثثثثثثى إظهثثثثثثثثثثثار الممارسثثثثثثثثثثثات والسثثثثثثثثثثثلوكيات المخلثثثثثثثثثثثة تمتثثثثثثثثثثثاز الدراسثثثثثثثثثثثة الحاليثثثثثثثثثثثة بأنهثثثثثثثثثثثا تسثثثثثثثثثثثلط 
ين والقثثثثثثثثثثثثثثثثائمين علثثثثثثثثثثثثثثثثى العمثثثثثثثثثثثثثثثثل يثثثثثثثثثثثثثثثثبأخالقيثثثثثثثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثثثة عنثثثثثثثثثثثثثثثثد الصثثثثثثثثثثثثثثثثحفيين واإلعالم

عالمثثثثثثثثثثثثي . كمثثثثثثثثثثثثا أن هثثثثثثثثثثثثذه الدراسثثثثثثثثثثثثة التزمثثثثثثثثثثثثت بثثثثثثثثثثثثأهم المعثثثثثثثثثثثثايير المهنيثثثثثثثثثثثثة واألخالقيثثثثثثثثثثثثة لإلعثثثثثثثثثثثثالم ، اإل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
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قيثثثثثثثثثثات يمكثثثثثثثثثثن بثثثثثثثثثدورها تطثثثثثثثثثثوير مواثيثثثثثثثثثق وأخال لتهثثثثثثثثثا موضثثثثثثثثثثوع لدراسثثثثثثثثثتها والتثثثثثثثثثثي تحثثثثثثثثثثاولوجع
أن تكثثثثثثثثثثون مناسثثثثثثثثثثبة لجميثثثثثثثثثثع المؤسسثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثة ووسثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثالم بمختلثثثثثثثثثثف األقطثثثثثثثثثثار العربيثثثثثثثثثثة 
ممثثثثثثثثثا يثثثثثثثثثؤدي إلثثثثثثثثثى وجثثثثثثثثثود إعثثثثثثثثثالم انضثثثثثثثثثباطي أخالقثثثثثثثثثي بمسثثثثثثثثثتوى عثثثثثثثثثالي فهثثثثثثثثثي دراسثثثثثثثثثة تركثثثثثثثثثز علثثثثثثثثثى 

سثثثثثثثثثثثة واعيثثثثثثثثثثثة أهميثثثثثثثثثثثة قثثثثثثثثثثثيم العدالثثثثثثثثثثثة والحريثثثثثثثثثثثة والمسثثثثثثثثثثثؤولية االجتماعيثثثثثثثثثثثة والنزاهثثثثثثثثثثثة والشثثثثثثثثثثثفافية فهثثثثثثثثثثثي درا
لثثثثثثثثثثثى  تركيزهثثثثثثثثثثثا علثثثثثثثثثثثى أهميثثثثثثثثثثثة وجثثثثثثثثثثثود رقابثثثثثثثثثثثة تقثثثثثثثثثثثوم بمتابعثثثثثثثثثثثة المثثثثثثثثثثثواد إإلضثثثثثثثثثثثافة ملمثثثثثثثثثثثة وشثثثثثثثثثثثاملة وبا

اإلعالميثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثي يثثثثثثثثثثثتم عرضثثثثثثثثثثثها وتقثثثثثثثثثثثديمها ومحاسثثثثثثثثثثثبتها وتغريمهثثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثثثال قامثثثثثثثثثثثت بتجثثثثثثثثثثثاوزات 
 أخالقيات المهنة اإلعالمية ، وأبرز النتائج المتوقعة من هذا المشروع تتمثل بالتالي : 

القيثثثثثثثثثثثثثثات الصثثثثثثثثثثثثثثحافة واإلعثثثثثثثثثثثثثثالم بنسثثثثثثثثثثثثثثبة الوقثثثثثثثثثثثثثثوف علثثثثثثثثثثثثثثى العوامثثثثثثثثثثثثثثل الدافعثثثثثثثثثثثثثثة لتجثثثثثثثثثثثثثثاوزات أخ -1
20 . % 

 % . 10الكشف عن أهم االنتهاكات األخالقية التي يقع فيها اإلعالميون بنسبة  -0
 % . 00الوقوف على النتائج السلبية على مستوى الفرد والمجتمع بنسبة  -1
 % . 00الحد من االنتهاكات األخالقية واالرتقاء بمستوى األداء اإلعالمي بنسبة  -2
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 الفصل الثاني : البناء النظري للمشروع 

 النظريات العلمية : 

تعثثثثثثثثثددت نظريثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثثالم التثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثثرتبط بالسياسثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي المجتمعثثثثثثثثثثات ، ويكثثثثثثثثثون ذلثثثثثثثثثثك 
االرتبثثثثثثثثاط مثثثثثثثثن جوانثثثثثثثثب عثثثثثثثثدة كمثثثثثثثثدى الثثثثثثثثتحكم فثثثثثثثثي الوسثثثثثثثثيلة مثثثثثثثثن الجانثثثثثثثثب السياسثثثثثثثثي ، وحجثثثثثثثثم الرقابثثثثثثثثة 

 عليها وعلى المواد اإلعالمية التي تقوم بعرضها أو نشرها وتقديمها أو حتى إذاعتها . 

الميثثثثثثثثثثثة هثثثثثثثثثثثي مثثثثثثثثثثثا توصثثثثثثثثثثثل إليثثثثثثثثثثثه الدارسثثثثثثثثثثثين والبثثثثثثثثثثثاحثين المفكثثثثثثثثثثثرين لالتصثثثثثثثثثثثال نعنِثثثثثثثثثثثي بالنظريثثثثثثثثثثثات اإلع
، ي ومعرفثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثدى تثثثثثثثثثأثيره علثثثثثثثثثى المجتمثثثثثثثثثعالجمثثثثثثثثثاهيري مثثثثثثثثثن أجثثثثثثثثثل تفسثثثثثثثثثير ظثثثثثثثثثاهرة اإلعثثثثثثثثثالم االتصثثثثثثثثثال

فهثثثثثثثثثي تعتبثثثثثثثثثر وصثثثثثثثثثف لألنظمثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي دول العثثثثثثثثثالم بشثثثثثثثثثكل عثثثثثثثثثام . وبعثثثثثثثثثد االتسثثثثثثثثثاع الكبيثثثثثثثثثر 
المجثثثثثثثثثاالت والتخصصثثثثثثثثثات سثثثثثثثثثعى بعثثثثثثثثثض لثثثثثثثثثدور وسثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثالم فثثثثثثثثثي حيثثثثثثثثثاة األفثثثثثثثثثراد فثثثثثثثثثي مختلثثثثثثثثثف 

الخبثثثثثثثثراء فثثثثثثثثثي مجثثثثثثثثال اإلعثثثثثثثثثالم إلثثثثثثثثى إيجثثثثثثثثثاد نظريثثثثثثثثات إعالميثثثثثثثثثة مثثثثثثثثن أجثثثثثثثثثل خدمثثثثثثثثة العمثثثثثثثثثل اإلعالمثثثثثثثثثي 
بشثثثثثثثثثتى أنواعثثثثثثثثثه وأشثثثثثثثثثكاله . وقثثثثثثثثثد ظهثثثثثثثثثرت نظريثثثثثثثثثات عديثثثثثثثثثدة كثثثثثثثثثل واحثثثثثثثثثدة تقثثثثثثثثثوم علثثثثثثثثثى آراء ومعتقثثثثثثثثثدات 
القثثثثثثثثثثثائمين عليهثثثثثثثثثثثا والمثثثثثثثثثثثؤمنين بهثثثثثثثثثثثا ، وبثثثثثثثثثثثذلك تتحثثثثثثثثثثثدد األخالقيثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثة حسثثثثثثثثثثثب كثثثثثثثثثثثل نظريثثثثثثثثثثثة 

 وما تقوم عليه .

السثثثثثثثثثثؤال هثثثثثثثثثثثو مثثثثثثثثثثثا هثثثثثثثثثثي النظريثثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثثة المناسثثثثثثثثثثبة للعثثثثثثثثثثثالم العربثثثثثثثثثثثي ، فلقثثثثثثثثثثد ظهثثثثثثثثثثثرت نظريثثثثثثثثثثثات 
متعثثثثثثثثثثثثددة مثثثثثثثثثثثثن مختلثثثثثثثثثثثثف المثثثثثثثثثثثثدارس العلميثثثثثثثثثثثثة ، التثثثثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثثثثدرس أوضثثثثثثثثثثثثاع وسثثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثثالم والواقثثثثثثثثثثثثع 
اإلعالمثثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثثي مختلثثثثثثثثثثف بلثثثثثثثثثثدان العثثثثثثثثثثالم . ولكثثثثثثثثثثن نجثثثثثثثثثثد اختالفثثثثثثثثثثات وبعثثثثثثثثثثض التباينثثثثثثثثثثات فثثثثثثثثثثي عمليثثثثثثثثثثة 

حسثثثثثثثثثثثثب اخثثثثثثثثثثثثتالف المجتمعثثثثثثثثثثثثات ألنهثثثثثثثثثثثثا تتثثثثثثثثثثثثأثر بالعثثثثثثثثثثثثادات والقثثثثثثثثثثثثيم واألوضثثثثثثثثثثثثاع االتصثثثثثثثثثثثثال واإلعثثثثثثثثثثثثالم 
السياسثثثثثثثثثثثثثثثية واالجتماعيثثثثثثثثثثثثثثثة والثقافيثثثثثثثثثثثثثثثة واالقتصثثثثثثثثثثثثثثثادية ، وتتغيثثثثثثثثثثثثثثثر بثثثثثثثثثثثثثثثذلك درجثثثثثثثثثثثثثثثة التفاعثثثثثثثثثثثثثثثل والتبثثثثثثثثثثثثثثثادل 
االتصثثثثثثثثثثالي لتلثثثثثثثثثثك المجتمعثثثثثثثثثثات ، وقثثثثثثثثثثد نجثثثثثثثثثثد أن ذلثثثثثثثثثثك يبثثثثثثثثثثرر سثثثثثثثثثثبب اخثثثثثثثثثثتالف الدارسثثثثثثثثثثين والبثثثثثثثثثثاحثين 

مثثثثثثثثثثن النظريثثثثثثثثثثات المختلفثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي اإلعثثثثثثثثثثالم  فثثثثثثثثثثي المجثثثثثثثثثثال اإلعالمثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثذي أدى إلثثثثثثثثثثى ظهثثثثثثثثثثور العديثثثثثثثثثثد
واالتصثثثثثثثثثثثثثال . ونثثثثثثثثثثثثثذكر هنثثثثثثثثثثثثثا نظثثثثثثثثثثثثثريتين قمنثثثثثثثثثثثثثا بدراسثثثثثثثثثثثثثتهما وهمثثثثثثثثثثثثثا نظريثثثثثثثثثثثثثة المسثثثثثثثثثثثثثؤولية االجتماعيثثثثثثثثثثثثثة 

 والحرية اإلعالمية ومفاهيم النظريتين ومبادئهما ، نظرًا لتناسبهما مع دراستنا . 

ٍل خالقيثثثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثثثثة والعمثثثثثثثثثثثثل بشثثثثثثثثثثثثكإن الثثثثثثثثثثثثدين اإلسثثثثثثثثثثثثالمي وضثثثثثثثثثثثثع قواعثثثثثثثثثثثثد وتشثثثثثثثثثثثثريعات خاصثثثثثثثثثثثثة بأ
، والمجتمثثثثثثثثثثثثثثع المسثثثثثثثثثثثثثثلم يقثثثثثثثثثثثثثوم بانتقثثثثثثثثثثثثثثاء ممارسثثثثثثثثثثثثثثاته وتصثثثثثثثثثثثثثثرفاته بنثثثثثثثثثثثثثاًء علثثثثثثثثثثثثثثى القثثثثثثثثثثثثثثيم الدينيثثثثثثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثثثثام

واألخالقيثثثثثثثثثة الموجثثثثثثثثثودة فثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثدين اإلسثثثثثثثثثالمية. فثثثثثثثثثاإلعالم ُبنثثثثثثثثثي علثثثثثثثثثى أسثثثثثثثثثاس حريثثثثثثثثثة اإلنسثثثثثثثثثان التثثثثثثثثثي 
ذا  تؤكثثثثثثثثثثد عليهثثثثثثثثثثا نصثثثثثثثثثثوص القثثثثثثثثثثرآن الكثثثثثثثثثثريم. والتمييثثثثثثثثثثز بثثثثثثثثثثين الخيثثثثثثثثثثر والشثثثثثثثثثثر والصثثثثثثثثثثالح والضثثثثثثثثثثالل ، وا 
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وحضثثثثثثثثثثارات تجعثثثثثثثثثثل الحريثثثثثثثثثثة هثثثثثثثثثثدفها فثثثثثثثثثثإن اإلسثثثثثثثثثثالم يجعثثثثثثثثثثل الحريثثثثثثثثثثة كانثثثثثثثثثثت هنثثثثثثثثثثاك أديثثثثثثثثثثان 
هثثثثثثثثثثثدفًا وغايثثثثثثثثثثثثة للوصثثثثثثثثثثثثول إلثثثثثثثثثثثثى السثثثثثثثثثثثثعادة فثثثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثثدنيا واآلخثثثثثثثثثثثثرة . فيشثثثثثثثثثثثثعر الفثثثثثثثثثثثثرد بالحريثثثثثثثثثثثثة التامثثثثثثثثثثثثة 
والتحثثثثثثثثثثثثثثرر مثثثثثثثثثثثثثثن أي سثثثثثثثثثثثثثثلطة ليتخثثثثثثثثثثثثثثذ قراراتثثثثثثثثثثثثثثه بنفسثثثثثثثثثثثثثثه مؤمنثثثثثثثثثثثثثثًا بالعقيثثثثثثثثثثثثثثدة واألخثثثثثثثثثثثثثثالق اإلسثثثثثثثثثثثثثثالمية . 

بثثثثثثثثثه آداب اإلسثثثثثثثثثالم وأخالقياتثثثثثثثثثه واإلعثثثثثثثثثالم ُيعّبثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثن األمثثثثثثثثثة ، لثثثثثثثثثذا يجثثثثثثثثثب أن يتصثثثثثثثثثف بمثثثثثثثثثا تتصثثثثثثثثثف 
لتثثثثثثثثثثثي تهثثثثثثثثثثثدف إلثثثثثثثثثثثى أمثثثثثثثثثثثور . واإلعثثثثثثثثثثثالم اإلسثثثثثثثثثثثالمي إعثثثثثثثثثثثالم ملتثثثثثثثثثثثزم بالمبثثثثثثثثثثثادئ والقثثثثثثثثثثثيم اإلسثثثثثثثثثثثالمية ، ا

 : عديدة ، ومنها

المجتمثثثثثثثثثثع اإلسثثثثثثثثثثثالمي الفاضثثثثثثثثثثثل يثثثثثثثثثثذكر أهميثثثثثثثثثثثة التمسثثثثثثثثثثثك بالصثثثثثثثثثثالح والعثثثثثثثثثثثدل ، وينهثثثثثثثثثثثى عثثثثثثثثثثثن  -1
شثثثثثثثثثاعة الفاحشثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثين المسثثثثثثثثثلمين ، قثثثثثثثثثال تعثثثثثثثثثالى :" إن الثثثثثثثثثذين ي حّبثثثثثثثثثون أن نشثثثثثثثثثر المنكثثثثثثثثثرات وا 

تشثثثثثثثثيع الفاحشثثثثثثثثة فثثثثثثثثي الثثثثثثثثذين آمنثثثثثثثثوا لهثثثثثثثثم عثثثثثثثثذاب  ألثثثثثثثثيم فثثثثثثثثي الثثثثثثثثدنيا واآلخثثثثثثثثرة واهلل يعلثثثثثثثثُم وأنثثثثثثثثتم ال 
 ( النور 11تعلمون " )

يتوعثثثثثثثثثثد اهلل تعثثثثثثثثثثالى الثثثثثثثثثثذين يقولثثثثثثثثثثون عثثثثثثثثثثنهم األكاذيثثثثثثثثثثب ويتهمثثثثثثثثثثون النثثثثثثثثثثاس بالباطثثثثثثثثثثل ، ويقثثثثثثثثثثذفون  -0
لمثثثثثثثثؤمنين فثثثثثثثثي حقهثثثثثثثثم فهثثثثثثثثم بثثثثثثثثذلك يرتكبثثثثثثثثون إثمثثثثثثثثًا عظيمثثثثثثثثًا ، يقثثثثثثثثول تعثثثثثثثثالى :" والثثثثثثثثذين يثثثثثثثثؤذون ا

ثمًا مبينًا ". )   ( األحزاب  08والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ُبهتانًا وا 
عثثثثثثثثثدم ذكثثثثثثثثثر مسثثثثثثثثثاوئ الغيثثثثثثثثثر وعيثثثثثثثثثوبهم ، والتثثثثثثثثثدخل فثثثثثثثثثي حيثثثثثثثثثاتهم الخاصثثثثثثثثثة ، والتجسثثثثثثثثثس علثثثثثثثثثى  -1

بيثثثثثثثثوتهم، يقثثثثثثثثول تعثثثثثثثثالى:" يثثثثثثثثا أيهثثثثثثثثا الثثثثثثثثذين آمنثثثثثثثثوا اجتنبثثثثثثثثوا كثيثثثثثثثثرًا مثثثثثثثثن الظثثثثثثثثن إن بعثثثثثثثثض الظثثثثثثثثن 
بعضثثثثثثثثثثكم بعضثثثثثثثثثثًا أيحثثثثثثثثثثب أحثثثثثثثثثثدكم أن يأكثثثثثثثثثثل لحثثثثثثثثثثم أخيثثثثثثثثثثه ميتثثثثثثثثثثًا  إثثثثثثثثثثثم وال تجسسثثثثثثثثثثوا وال يغتثثثثثثثثثثب

 ( الحجرات  10فكرهتموه واتقوا اهلل إن اهلل تواب  رحيم " . )
اإلعثثثثثثثثثثالم اإلسثثثثثثثثثثالمي مبنثثثثثثثثثثي علثثثثثثثثثثى التصثثثثثثثثثثور اإلسثثثثثثثثثثالمي السثثثثثثثثثثليم للحيثثثثثثثثثثاة والكثثثثثثثثثثون اإلنسثثثثثثثثثثان ،  -2

يهثثثثثثثثثثثثتم بنشثثثثثثثثثثثثر المعلومثثثثثثثثثثثثات وتحليثثثثثثثثثثثثل األحثثثثثثثثثثثثداث والتعليثثثثثثثثثثثثق عليهثثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثثن منطلثثثثثثثثثثثثق إسثثثثثثثثثثثثثالمي 
ل رأي عثثثثثثثثثثثام إسثثثثثثثثثثثالمي صثثثثثثثثثثثحيح وذلثثثثثثثثثثثك باسثثثثثثثثثثثتخدام وسثثثثثثثثثثثائل وألفثثثثثثثثثثثاظ منتقثثثثثثثثثثثاة يسثثثثثثثثثثثتهدف تشثثثثثثثثثثثكي

بعيثثثثثثثدة عثثثثثثثن الخبثثثثثثثث ، قثثثثثثثال تعثثثثثثثالى :" ومثثثثثثثثُل كلمثثثثثثثٍة خبيثثثثثثثثٍة كشثثثثثثثجرٍة خبيثثثثثثثثٍة اجتثثثثثثثثت مثثثثثثثن فثثثثثثثوق 
 31( إبراهيم 00األرض ما لها من قرار ". )

 ومن هذا المنطلق اإلسالمي تناولنا نظرية المسؤولية االجتماعية :

ثاثثثثثثثثثُل القاثثثثثثثثثاِئم فثثثثثثثثثي ُحثثثثثثثثثُدوِد اللهثثثثثثثثثه وال وااِقثثثثثثثثثع فيهثثثثثثثثثا ، كامثثثثثثثثثثل قاثثثثثثثثثوٍم : وسثثثثثثثثثلم قثثثثثثثثثول النبثثثثثثثثثي صثثثثثثثثثلى اهلل عليثثثثثثثثثه ) ما
ثثثثثثثثثفلاهاا، فكثثثثثثثثثان الثثثثثثثثثذي فثثثثثثثثثي أاسثثثثثثثثثفلها  ثثثثثثثثثِفيناٍة ، فاأاصثثثثثثثثثابا باع ُضثثثثثثثثثهم أع الهاثثثثثثثثثا، وبعُضثثثثثثثثثهم أاس  ثثثثثثثثثتاهاموا علثثثثثثثثثى سا اس 
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ق نثثثثثثثا فثثثثثثثي ناِصثثثثثثثيِبناا را ، فقثثثثثثثالوا: لثثثثثثثو أنثثثثثثثا خا ثثثثثثثن  فاثثثثثثثوقاهم  وا علثثثثثثثى ما ثثثثثثثرا رقثثثثثثثا  إذا اسثثثثثثثتاقاو ا مثثثثثثثن المثثثثثثثاء ما خا
ن  أخثثثثثثثثثُذوا علثثثثثثثثثى أيثثثثثثثثثدِيِهم   ميعثثثثثثثثثا، وا  ُكثثثثثثثثثوُهم  ومثثثثثثثثثا أاراادوا هالاكثثثثثثثثثوا وهلكثثثثثثثثثوا جا ثثثثثثثثثن  فاوقانثثثثثثثثثا ا فثثثثثثثثثإن تارا ولاثثثثثثثثثم  ُنثثثثثثثثثؤِذ ما

ميعاً  و ا جا و ا وناجا   رواه البخاري عن النعمان بن بشير{(  } ناجا

هثثثثثثثثثثثثثذا الحثثثثثثثثثثثثثديث بليثثثثثثثثثثثثثغ جثثثثثثثثثثثثثدًا ، يوضثثثثثثثثثثثثثح أن مصثثثثثثثثثثثثثلحة أفثثثثثثثثثثثثثراد المجتمثثثثثثثثثثثثثع مصثثثثثثثثثثثثثلحة مشثثثثثثثثثثثثثتركة ، وأن 
أفثثثثثثثثثثثثراده كثثثثثثثثثثثثل  ال يتجثثثثثثثثثثثثزأ ، فثثثثثثثثثثثثإذا أخطثثثثثثثثثثثثأ بعضثثثثثثثثثثثثهم ونقصثثثثثثثثثثثثد بهثثثثثثثثثثثثم اإلعالميثثثثثثثثثثثثين الصثثثثثثثثثثثثحفيين سثثثثثثثثثثثثالمة 

لثثثثثثثثثذلك قثثثثثثثثثوم  وجثثثثثثثثثدوا فثثثثثثثثثي مجتمثثثثثثثثثٍع واحثثثثثثثثثد وتقاسثثثثثثثثثموا األمثثثثثثثثثاكن  . انسثثثثثثثثثحب هثثثثثثثثثذا الخطثثثثثثثثثأ علثثثثثثثثثى البثثثثثثثثثاقين
والمسثثثثثثثثثثثثؤوليات ، فثثثثثثثثثثثثإذا لثثثثثثثثثثثثم يلتثثثثثثثثثثثثزم اإلعالمثثثثثثثثثثثثي كونثثثثثثثثثثثثه أحثثثثثثثثثثثثد أفثثثثثثثثثثثثراد المجتمثثثثثثثثثثثثع بأخالقيثثثثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثثثثالم 

عواقثثثثثثثثثب تثثثثثثثثثؤثر علثثثثثثثثثى المجتمثثثثثثثثثع بأكملثثثثثثثثثه فلثثثثثثثثثذلك البثثثثثثثثثد لنثثثثثثثثثا المهنيثثثثثثثثثة  ، سثثثثثثثثثيترتب علثثثثثثثثثى ذلثثثثثثثثثك الفعثثثثثثثثثل 
 من وضع حد لهذه األفعال واالنتهاكات الممارسة في اإلعالم وتنقيته من التلوث . 

كمثثثثثثثثا نشثثثثثثثثير إلثثثثثثثثى نظريثثثثثثثثة أخثثثثثثثثرى كثيثثثثثثثثرًا مثثثثثثثثا تسثثثثثثثثتخدم لتبريثثثثثثثثر االنتهاكثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثة الممارسثثثثثثثثة فثثثثثثثثي 
ديث عنهثثثثثثثثا سثثثثثثثثثنتطرق إلثثثثثثثثى الحريثثثثثثثثثة إعالمنثثثثثثثثا العربثثثثثثثثي اليثثثثثثثثثوم ، أال وهثثثثثثثثي نظريثثثثثثثثثة الحريثثثثثثثثة . وقبثثثثثثثثل الحثثثثثثثثث

اإلعالميثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثن منظثثثثثثثثثثور إسثثثثثثثثثثالمي. قثثثثثثثثثثال تعثثثثثثثثثثالى :" ال ُيحثثثثثثثثثثّب اهلل الجهثثثثثثثثثثر بالسثثثثثثثثثثوء مثثثثثثثثثثن القثثثثثثثثثثول إال 
ليمثثثثثثثثثًا ". سثثثثثثثثثورة النسثثثثثثثثثاء  ثثثثثثثثثميعًا عا ثثثثثثثثثان اهلل سا . فثثثثثثثثثإن الجهثثثثثثثثثر بالسثثثثثثثثثوء والثثثثثثثثثذي يعتبثثثثثثثثثره  128مثثثثثثثثثن ُظِلثثثثثثثثثما وكا

ي أو يمثثثثثثثثثثثثثثس الصثثثثثثثثثثثثثحفيون واإلعالميثثثثثثثثثثثثثثون حريثثثثثثثثثثثثثة تعبيثثثثثثثثثثثثثثر يثثثثثثثثثثثثثدخل فيمثثثثثثثثثثثثثثا يخثثثثثثثثثثثثثالف الثثثثثثثثثثثثثثدين اإلسثثثثثثثثثثثثثالم
الصثثثثثثثثثالح العثثثثثثثثثام وحقثثثثثثثثثوق المجتمثثثثثثثثثع أو فيثثثثثثثثثه اعتثثثثثثثثثداء علثثثثثثثثثى حقثثثثثثثثثوق اآلخثثثثثثثثثرين والتثثثثثثثثثدخل فثثثثثثثثثي شثثثثثثثثثؤونهم 
ضثثثثثثثثثثثالل المجتمعثثثثثثثثثثثات  الخاصثثثثثثثثثثثة وحيثثثثثثثثثثثاتهم دون وجثثثثثثثثثثثه حثثثثثثثثثثثق ، وذلثثثثثثثثثثثك يثثثثثثثثثثثؤدي إلثثثثثثثثثثثى نشثثثثثثثثثثثر الفسثثثثثثثثثثثاد وا 
واألفثثثثثثثثثراد . فيجثثثثثثثثثب أن تكثثثثثثثثثون حريثثثثثثثثثة التعبيثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثن المعتقثثثثثثثثثدات أو األفكثثثثثثثثثار خاضثثثثثثثثثعة لتعثثثثثثثثثاليم الثثثثثثثثثدين 

 لمنظور الغربي فهي تنظر إلى كلتا النظرتين كاآلتي: أما من ا 32اإلسالمي .

 نظرية المسؤولية االجتماعية :  -0

إن نظريثثثثثثثثثثة المسثثثثثثثثثثؤولية االجتماعيثثثثثثثثثثة هثثثثثثثثثثي إحثثثثثثثثثثدى أهثثثثثثثثثثم النظريثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثي ال يمكثثثثثثثثثثن لنثثثثثثثثثثا 
تجاهلهثثثثثثثثثثثثثا فهثثثثثثثثثثثثثي ظهثثثثثثثثثثثثثرت لتوضثثثثثثثثثثثثثح دور ومهثثثثثثثثثثثثثام وسثثثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثثثالم تجثثثثثثثثثثثثثاه المجتمثثثثثثثثثثثثثع ووظائفهثثثثثثثثثثثثثا ، 
وتؤكثثثثثثثثثثثثثد أهميثثثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثثثزام الصثثثثثثثثثثثثثحفيين بالمعثثثثثثثثثثثثثايير اإلعالميثثثثثثثثثثثثثة المهنيثثثثثثثثثثثثثة ، وذلثثثثثثثثثثثثثك يضثثثثثثثثثثثثثمن مسثثثثثثثثثثثثثاهمة 

جتمثثثثثثثثثثثع وتطثثثثثثثثثثثويره وحمايتثثثثثثثثثثثه مثثثثثثثثثثثن العثثثثثثثثثثثادات والثقافثثثثثثثثثثثات الصثثثثثثثثثثثحف ووسثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثالم فثثثثثثثثثثثي خدمثثثثثثثثثثثة الم
الغيثثثثثثثثثثثر مناسثثثثثثثثثثثبة لثثثثثثثثثثثه والدخيلثثثثثثثثثثثة عليثثثثثثثثثثثه . ومثثثثثثثثثثثن هنثثثثثثثثثثثا تبثثثثثثثثثثثرز ضثثثثثثثثثثثرورة التثثثثثثثثثثثزام الصثثثثثثثثثثثحافة واإلعثثثثثثثثثثثالم 
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واإلعالميثثثثثثثثثثثثين القثثثثثثثثثثثثائمين علثثثثثثثثثثثثى العمثثثثثثثثثثثثل ، بالضثثثثثثثثثثثثوابط والمعثثثثثثثثثثثثايير األساسثثثثثثثثثثثثية عنثثثثثثثثثثثثد القيثثثثثثثثثثثثام 
 بعملهم اإلعالمي . 

حافة واإلعثثثثثثثثثثثثالم الغربثثثثثثثثثثثي : هثثثثثثثثثثثثي أمثثثثثثثثثثثا مفهثثثثثثثثثثثوم نظريثثثثثثثثثثثثة المسثثثثثثثثثثثؤولية االجتماعيثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي مجثثثثثثثثثثثثال الصثثثثثثثثثثث
عبثثثثثثثثارة عثثثثثثثثن مجموعثثثثثثثثة وظثثثثثثثثائف ومهثثثثثثثثام يجثثثثثثثثب أن تلتثثثثثثثثزم الصثثثثثثثثحافة بالقيثثثثثثثثام بهثثثثثثثثا أمثثثثثثثثام المجتمثثثثثثثثع فثثثثثثثثي 
مختلثثثثثثثثثثثثثثف الجوانثثثثثثثثثثثثثثثب االقتصثثثثثثثثثثثثثثثادية واالجتماعيثثثثثثثثثثثثثثثة والسياسثثثثثثثثثثثثثثية والثقافيثثثثثثثثثثثثثثثة ، علثثثثثثثثثثثثثثثى أن تتثثثثثثثثثثثثثثثوفر فثثثثثثثثثثثثثثثي 

 ،ضثثثثثثثثثوعية وحياديثثثثثثثثثة وتثثثثثثثثثوازن ودقثثثثثثثثثة وشثثثثثثثثثمولموادهثثثثثثثثثا ومضثثثثثثثثثامينها القثثثثثثثثثيم المهنيثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثن مو 
بشثثثثثثثثثثثرط أن تتثثثثثثثثثثثوفر للصثثثثثثثثثثثحافة واإلعثثثثثثثثثثثالم حريثثثثثثثثثثثة حقيقيثثثثثثثثثثثة تجعلهثثثثثثثثثثثا مسثثثثثثثثثثثؤولة أمثثثثثثثثثثثام المجتمثثثثثثثثثثثع وأمثثثثثثثثثثثام 

 33القانون .

 نشأة نظرية المسؤولية االجتماعية :

ظهثثثثثثثثثثثر مصثثثثثثثثثثثطلح المسثثثثثثثثثثثؤولية االجتماعيثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي مجثثثثثثثثثثثال االقتصثثثثثثثثثثثاد والعالقثثثثثثثثثثثات العامثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي الربثثثثثثثثثثثع 
ية فثثثثثثثثثثي أمريكثثثثثثثثثثا األخيثثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثثن القثثثثثثثثثثرن التاسثثثثثثثثثثع عشثثثثثثثثثثر بعثثثثثثثثثثد أن ظهثثثثثثثثثثرت بعثثثثثثثثثثض التطثثثثثثثثثثورات االقتصثثثثثثثثثثاد

 34دعت إلى وجوب التزام المؤسسات بمسؤولياتها االجتماعية .

لثثثثثثثثثثذلك يمكثثثثثثثثثثن لنثثثثثثثثثثا حصثثثثثثثثثثر بعثثثثثثثثثثض العوامثثثثثثثثثثل التثثثثثثثثثثي قثثثثثثثثثثد سثثثثثثثثثثاعدت علثثثثثثثثثثى تثثثثثثثثثثوفير الظثثثثثثثثثثروف لظهثثثثثثثثثثور 
 ونشأة نظرية المسؤولية االجتماعية : 

 عوامل فكرية :  -1
أن الصثثثثثثثثثثثثثثحافة زادت قوتهثثثثثثثثثثثثثثا وهيمنتهثثثثثثثثثثثثثثا وأصثثثثثثثثثثثثثثبحت ملثثثثثثثثثثثثثثك ألصثثثثثثثثثثثثثثحاب النفثثثثثثثثثثثثثثوذ والشثثثثثثثثثثثثثثركات 

ى والمؤسسثثثثثثثثثثات التجاريثثثثثثثثثثة الثثثثثثثثثثذي قثثثثثثثثثثاموا باحتكثثثثثثثثثثار األفكثثثثثثثثثثار والمعلومثثثثثثثثثثات التثثثثثثثثثثي تصثثثثثثثثثثل الكبثثثثثثثثثثر 
إلثثثثثثثثى الجمهثثثثثثثثور ، فأصثثثثثثثثبحت المجتمعثثثثثثثثات غيثثثثثثثثر قثثثثثثثثادرة علثثثثثثثثى التمييثثثثثثثثز بثثثثثثثثين مثثثثثثثثا هثثثثثثثثو صثثثثثثثثحيح 
وخثثثثثثثثثثثثثاط  وبثثثثثثثثثثثثثين الحقيقثثثثثثثثثثثثثة والدعايثثثثثثثثثثثثثة . كمثثثثثثثثثثثثثا ظهثثثثثثثثثثثثثرت بعثثثثثثثثثثثثثض التطثثثثثثثثثثثثثورات العلميثثثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثثثي 

لنسثثثثثثثثثثثثثبية سثثثثثثثثثثثثاعدت فثثثثثثثثثثثثي زعزعثثثثثثثثثثثثة األسثثثثثثثثثثثثس الفكريثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثي ذلثثثثثثثثثثثثك الوقثثثثثثثثثثثثت مثثثثثثثثثثثثثل : نظريثثثثثثثثثثثثة ا
 ألينيشتاين التي تؤمن بالحتمية . 
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 عوامل أخالقية :  -0

ظهثثثثثثثثثثرت الصثثثثثثثثثثحافة الصثثثثثثثثثثفراء فثثثثثثثثثثي ذلثثثثثثثثثثك الوقثثثثثثثثثثت وتراجعثثثثثثثثثثت الصثثثثثثثثثثحافة الثقافيثثثثثثثثثثة القويثثثثثثثثثثة ، فأصثثثثثثثثثثبحت 
ثثثثثثثثثثثثثارة المشثثثثثثثثثثثثاعر دون مراعثثثثثثثثثثثثاة للجمهثثثثثثثثثثثثور المتلقثثثثثثثثثثثثي . ممثثثثثثثثثثثثا أدى إلثثثثثثثثثثثثى  مهتمثثثثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثثثالمواد السثثثثثثثثثثثثطحية وا 

إلثثثثثثثثثثى ضثثثثثثثثثثرورة التثثثثثثثثثثزام الصثثثثثثثثثثحف ووسثثثثثثثثثثائل ظهثثثثثثثثثثور اتجثثثثثثثثثثاه أخالقثثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثثي الصثثثثثثثثثثحافة واإلعثثثثثثثثثثالم يشثثثثثثثثثثير 
  35اإلعالم بالمبادئ واألخالق .

 عوامل اقتصادية : -1

أخثثثثثثثثثثثذت الشثثثثثثثثثثثركات والمؤسسثثثثثثثثثثثات تكبثثثثثثثثثثثر وتسثثثثثثثثثثثيطر علثثثثثثثثثثثى أدوات القثثثثثثثثثثثوة فثثثثثثثثثثثي المجتمثثثثثثثثثثثع بمثثثثثثثثثثثا فيهثثثثثثثثثثثا  
وسثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثالم فبثثثثثثثثثدأ الخلثثثثثثثثثل يظهثثثثثثثثثر شثثثثثثثثثيئًا فشثثثثثثثثثيئًا فثثثثثثثثثي تلثثثثثثثثثك الوسثثثثثثثثثائل ومضثثثثثثثثثامينها والمثثثثثثثثثواد التثثثثثثثثثي 

االقتصثثثثثثثثثادي قلثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثن قثثثثثثثثثدرة األفثثثثثثثثثراد والمجتمثثثثثثثثثع مثثثثثثثثثن المشثثثثثثثثثاركة  تعرضثثثثثثثثثها للجمهثثثثثثثثثور، فثثثثثثثثثإن التطثثثثثثثثثور
 لضوء على فئات معينة بالمجتمع . في وسائل اإلعالم وسلط ا

 عوامل تنظيمية :  -2

نجثثثثثثثثثثثدها واضثثثثثثثثثثثحة فثثثثثثثثثثثي ظهثثثثثثثثثثثور االتحثثثثثثثثثثثادات المهنيثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثي قامثثثثثثثثثثثت علثثثثثثثثثثثى تنظثثثثثثثثثثثيم مهنثثثثثثثثثثثة اإلعثثثثثثثثثثثالم 
ق صثثثثثثثثثثحافة ، ثثثثثثثثثثثم قامثثثثثثثثثثت بإصثثثثثثثثثثدار ميثثثثثثثثثثثا 1101والصثثثثثثثثثثحافة ووضثثثثثثثثثثع مبثثثثثثثثثثادئ الصثثثثثثثثثثحافة فثثثثثثثثثثي عثثثثثثثثثثام 

 36. 1112، ثم ميثاق اإلذاعيين في  1110السينما في عام 

ومثثثثثثثثثثن ثثثثثثثثثثثم ظهثثثثثثثثثثر االهتمثثثثثثثثثثام بأخالقيثثثثثثثثثثات الصثثثثثثثثثثحافة وبثثثثثثثثثثدورها فثثثثثثثثثثي تطثثثثثثثثثثوير المجتمثثثثثثثثثثع وتقدمثثثثثثثثثثه فثثثثثثثثثثي 
القثثثثثثثثثثرن العشثثثثثثثثثثرين ، بحيثثثثثثثثثثث تطثثثثثثثثثثّور هثثثثثثثثثثذا الشثثثثثثثثثثعور علثثثثثثثثثثى شثثثثثثثثثثكل ميثثثثثثثثثثثاق يحثثثثثثثثثثدد المعثثثثثثثثثثايير والمبثثثثثثثثثثادئ 

مريكيثثثثثثثثثثثثة لرؤسثثثثثثثثثثثثثاء تحريثثثثثثثثثثثثثر الصثثثثثثثثثثثثثحف األخالقيثثثثثثثثثثثثة لوسثثثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثثثالم ، عنثثثثثثثثثثثثدما تبنثثثثثثثثثثثثثت الرابطثثثثثثثثثثثثثة األ
  1101والذي يسمى " ميثاق األداء اإلعالمي " في عام 

الجتماعيثثثثثثثثثثثثثة ، فثثثثثثثثثثثثثي عثثثثثثثثثثثثثدة نقثثثثثثثثثثثثثاط ، ويمكثثثثثثثثثثثثثن تلخثثثثثثثثثثثثثيص المبثثثثثثثثثثثثثادئ الرئيسثثثثثثثثثثثثثية لنظريثثثثثثثثثثثثثة المسثثثثثثثثثثثثثؤولية ا
 :أهمها

يجثثثثثثثثثثثب علثثثثثثثثثثثى وسثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثالم بمختلثثثثثثثثثثثف أشثثثثثثثثثثثكالها أن تتعهثثثثثثثثثثثد بثثثثثثثثثثثأن تقثثثثثثثثثثثوم فثثثثثثثثثثثي التزامثثثثثثثثثثثات  (1
 معينة وأعمال تجاه المجتمع . 
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طيع وسثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثالم أن تقثثثثثثثثثثثوم بعمثثثثثثثثثثثل وتطبيثثثثثثثثثثثق االلتزامثثثثثثثثثثثات والمسثثثثثثثثثثثؤوليات تسثثثثثثثثثثثت (0
الملقثثثثثثثثثثثاة عليهثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثثالل احتثثثثثثثثثثثرام المبثثثثثثثثثثثادئ والمعثثثثثثثثثثثايير المهنيثثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثثة عنثثثثثثثثثثثد نقثثثثثثثثثثثل 
ونشثثثثثثثثثثثر المعلومثثثثثثثثثثثات ومراعثثثثثثثثثثثاة الموضثثثثثثثثثثثوعية والحياديثثثثثثثثثثثة والتثثثثثثثثثثثوازن والدقثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي عثثثثثثثثثثثرض تلثثثثثثثثثثثك 

 المواد باعتبارها وسيلة بناء وليست لهدم المجتمع . 
 يجب على وسائل اإلعالم والصحافة أن تبدأ بتنظيم نفسها بنفسها .  (1
احتثثثثثثثثثثثثثثرام تعدديثثثثثثثثثثثثثثة الطوائثثثثثثثثثثثثثثف والفئثثثثثثثثثثثثثثات واآلراء والتوجهثثثثثثثثثثثثثثات الموجثثثثثثثثثثثثثثودة فثثثثثثثثثثثثثثي المجتمثثثثثثثثثثثثثثع وأن  (2

 تعكس حرية تنوع تلك اآلراء واالتجاهات وأن تحترم حق الرد . 
أن تلتثثثثثثثثثثزم مثثثثثثثثثثن واجثثثثثثثثثثب الصثثثثثثثثثثحافة تجثثثثثثثثثثاه المجتمثثثثثثثثثثع أن تلتثثثثثثثثثثزم بثثثثثثثثثثأداء وظائفهثثثثثثثثثثا ومسثثثثثثثثثثؤوليتها و  (0

  37بالمعايير والضوابط المهنية خالل العمل .
العمثثثثثثثثثثثثثثثل علثثثثثثثثثثثثثثثى احتثثثثثثثثثثثثثثثرام حقثثثثثثثثثثثثثثثوق األفثثثثثثثثثثثثثثثراد  بمختلثثثثثثثثثثثثثثثف الجوانثثثثثثثثثثثثثثثب االقتصثثثثثثثثثثثثثثثادية والثقافيثثثثثثثثثثثثثثثة  (0

واالجتماعيثثثثثثثثثثثثة والسياسثثثثثثثثثثثثية ، وكثثثثثثثثثثثثذلك  احتثثثثثثثثثثثثرام حقثثثثثثثثثثثثثوق الدولثثثثثثثثثثثثة لخدمثثثثثثثثثثثثة المجتمثثثثثثثثثثثثع واحتثثثثثثثثثثثثثرام 
 حق اإلعالم واالتصال.

دون تضثثثثثثثثثليل وتسثثثثثثثثثتر عليهثثثثثثثثثا ، إعطثثثثثثثثثاء الفثثثثثثثثثرد حقثثثثثثثثثه فثثثثثثثثثي الحصثثثثثثثثثول علثثثثثثثثثى كافثثثثثثثثثة المعلومثثثثثثثثثات  (2
 وعرضها بمصداقية دون كذب أو خداع أو نقص . 

أمثثثثثثثثثثثثثثثا عثثثثثثثثثثثثثثثن أنثثثثثثثثثثثثثثثواع المسثثثثثثثثثثثثثثثؤوليات االجتماعيثثثثثثثثثثثثثثثة ، فثثثثثثثثثثثثثثثيمكن تقسثثثثثثثثثثثثثثثيم المسثثثثثثثثثثثثثثثؤولية االجتماعيثثثثثثثثثثثثثثثة 
 لإلعالميين إلى: 

مسثثثثثثثثثثثثثؤولية اإلعالمثثثثثثثثثثثثثي تجثثثثثثثثثثثثثاه المجتمثثثثثثثثثثثثثع بشثثثثثثثثثثثثثكل عثثثثثثثثثثثثثام : وذلثثثثثثثثثثثثثك يثثثثثثثثثثثثثتم مثثثثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثثثثالل نقثثثثثثثثثثثثثل  -1
المعلومثثثثثثثثثثات وتوفيرهثثثثثثثثثثا للمجتمثثثثثثثثثثع ، والعمثثثثثثثثثثل علثثثثثثثثثثى عثثثثثثثثثثدم االضثثثثثثثثثثرار بثثثثثثثثثثاآلخرين أو بثثثثثثثثثثأي فئثثثثثثثثثثة 

 أخرى . 
مسثثثثثثثثثثثؤولية اإلعالمثثثثثثثثثثثي تجثثثثثثثثثثثاه المجتمثثثثثثثثثثثع المحلثثثثثثثثثثثي : وذلثثثثثثثثثثثك يكثثثثثثثثثثثون عبثثثثثثثثثثثر نشثثثثثثثثثثثر ونقثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثا  -0

ألفثثثثثثثثثثراد ، مثثثثثثثثثثن قثثثثثثثثثثيم ومبثثثثثثثثثثادئ يتوقعثثثثثثثثثثه األفثثثثثثثثثثراد مثثثثثثثثثثن المجتمثثثثثثثثثثع ومثثثثثثثثثثا يتوقعثثثثثثثثثثه المجتمثثثثثثثثثثع مثثثثثثثثثثن ا
ومعثثثثثثثثثايير والعمثثثثثثثثثل علثثثثثثثثثى إيصثثثثثثثثثال الرسثثثثثثثثثالة بطريقثثثثثثثثثة ال تشثثثثثثثثثكك أو تقلثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثن ثقثثثثثثثثثة الجمهثثثثثثثثثور 

 باإلعالم . 
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مسثثثثثثثثثثثؤولية اإلعالمثثثثثثثثثثثي تجثثثثثثثثثثثاه نفسثثثثثثثثثثثه : وذلثثثثثثثثثثثك يتحقثثثثثثثثثثثق مثثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثثالل أداء الرسثثثثثثثثثثثالة  -1
اإلعالميثثثثثثثثثة وفثثثثثثثثثق معثثثثثثثثثايير أخالقيثثثثثثثثثة قائمثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثى الصثثثثثثثثثدق واألمانثثثثثثثثثة وتحمثثثثثثثثثل المسثثثثثثثثثؤولية بمثثثثثثثثثا 

  38مع.يتناسب مع المجت

أمثثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثثا يتعلثثثثثثثثثثثثق بالمسثثثثثثثثثثثثؤوليات علثثثثثثثثثثثثى مسثثثثثثثثثثثثتوى الوظثثثثثثثثثثثثائف ، فتعمثثثثثثثثثثثثل الصثثثثثثثثثثثثحافة بعثثثثثثثثثثثثدة وظثثثثثثثثثثثثائف 
 أساسية في المجتمع ، وهي : 

  الوظيفثثثثثثثثثثثثة التعليميثثثثثثثثثثثثة : وهثثثثثثثثثثثثي تعنثثثثثثثثثثثثي إعطثثثثثثثثثثثثاء الفرصثثثثثثثثثثثثة لعثثثثثثثثثثثثرض جميثثثثثثثثثثثثع اآلراء والتوجهثثثثثثثثثثثثات
ومناقشثثثثثثثثثثثثثتها والتثثثثثثثثثثثثثي تحتثثثثثثثثثثثثثوي علثثثثثثثثثثثثثى المواضثثثثثثثثثثثثثيع والقضثثثثثثثثثثثثثايا التعليميثثثثثثثثثثثثثة والتربويثثثثثثثثثثثثثة وتسثثثثثثثثثثثثثليط 

ؤسسثثثثثثثثثات التعليميثثثثثثثثثة والثثثثثثثثثنظم الخاصثثثثثثثثثة بهثثثثثثثثثا والكشثثثثثثثثثف عثثثثثثثثثن السثثثثثثثثثلبيات التثثثثثثثثثي الضثثثثثثثثثوء علثثثثثثثثثى الم
 تحتوي عليها من أجل تحسينها. 

  الوظيفثثثثثثثثثثثثثة التثقيفيثثثثثثثثثثثثثة : وهثثثثثثثثثثثثثي أن تكثثثثثثثثثثثثثون الصثثثثثثثثثثثثثحافة مثثثثثثثثثثثثثرآة المجتمثثثثثثثثثثثثثع وقيمثثثثثثثثثثثثثه ، فالصثثثثثثثثثثثثثحافة
واإلعثثثثثثثثثثالم مثثثثثثثثثثثن أكثثثثثثثثثثثثر الوسثثثثثثثثثثائل تثثثثثثثثثثثأثيرًا علثثثثثثثثثثثى األفثثثثثثثثثثثراد ، فبالتثثثثثثثثثثالي عليهثثثثثثثثثثثا االهتمثثثثثثثثثثثام بثثثثثثثثثثثالقيم 

 والعادات والتقاليد ومحاربة كل ما ال يتناسب مع المجتمع . والمعايير االجتماعية 
  الوظيفثثثثثثثثثثثة السياسثثثثثثثثثثثثية : أي تبيثثثثثثثثثثثين مثثثثثثثثثثثثا تقثثثثثثثثثثثوم بثثثثثثثثثثثثه الحكومثثثثثثثثثثثة والمؤسسثثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثن

أعمثثثثثثثثثثال ، وهثثثثثثثثثثذا مثثثثثثثثثثا يسثثثثثثثثثثمى بالرقابثثثثثثثثثثة ، حيثثثثثثثثثثث يثثثثثثثثثثتم إخبثثثثثثثثثثار المثثثثثثثثثثواطنين واألفثثثثثثثثثثراد بكثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثا 
ظهثثثثثثثثثثثثثثثثثار آراء المؤيثثثثثثثثثثثثثثثثثدين والمعارضثثثثثثثثثثثثثثثثثين لمسثثثثثثثثثثثثثثثثث اعدة يحصثثثثثثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثثثثثثثع توضثثثثثثثثثثثثثثثثثيح القضثثثثثثثثثثثثثثثثثايا وا 

 الجمهور على فهم ما يحدث . 
  الوظيفثثثثثثثثثثثة االقتصثثثثثثثثثثثادية : أن تقثثثثثثثثثثثوم بمتابعثثثثثثثثثثثة التطثثثثثثثثثثثورات التثثثثثثثثثثثي تحثثثثثثثثثثثدث فثثثثثثثثثثثي االقتصثثثثثثثثثثثاد ومثثثثثثثثثثثا

 39يتعلق بالسلع والخدمات وتفسير األوضاع االقتصادية وأسبابها ونتائجها . 
 

 نظرية الحرية اإلعالمية : -5

سثثثثثثثثنتناول فثثثثثثثثي هثثثثثثثثذا الجثثثثثثثثزء إحثثثثثثثثدى أهثثثثثثثثم نظريثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثالم والتثثثثثثثثي طالمثثثثثثثثا كثثثثثثثثان الجثثثثثثثثدل فيهثثثثثثثثا يحثثثثثثثثوز 
علثثثثثثثثثى اهتمثثثثثثثثثثام الكثيثثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثثن بثثثثثثثثثثاحثي اإلعثثثثثثثثثثالم أال وهثثثثثثثثثي نظريثثثثثثثثثثة الحريثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثة حيثثثثثثثثثثث اختلثثثثثثثثثثف 
الكثيثثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثثن النثثثثثثثثثثاس فثثثثثثثثثثي شثثثثثثثثثثأنها اخثثثثثثثثثثتالف كبيثثثثثثثثثثر وذلثثثثثثثثثثك تبعثثثثثثثثثثًا الخثثثثثثثثثثتالف المجتمعثثثثثثثثثثات والثقافثثثثثثثثثثات 

تثثثثثثثرى أن الفثثثثثثثثرد يجثثثثثثثب أن يكثثثثثثثثون حثثثثثثثر فثثثثثثثثي نشثثثثثثثر مثثثثثثثثا يثثثثثثثرى أو يعتقثثثثثثثثد  وحتثثثثثثثى األفثثثثثثثثراد ، والتثثثثثثثي بثثثثثثثثدورها
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أنثثثثثثثثثه صثثثثثثثثثحيح عثثثثثثثثثن طريثثثثثثثثثق أي وسثثثثثثثثثيلة إعالميثثثثثثثثثة يختارهثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثين أن هثثثثثثثثثذه النظريثثثثثثثثثة ال 
 40تقبل الرقابة وترفضها كما أنها ال تقبل مصادرة الفكر .

يقصثثثثثثثثثثد بمفهثثثثثثثثثثوم الحريثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي اللغثثثثثثثثثثة : حثثثثثثثثثثّرر بمعنثثثثثثثثثثى أعتثثثثثثثثثثق فصثثثثثثثثثثار حثثثثثثثثثثرًا كمثثثثثثثثثثا جثثثثثثثثثثاءت الحريثثثثثثثثثثة 
 ملك الصفات الذميمة .بمعنى لم تت

: بأنهثثثثثثثثا التحثثثثثثثثّرر مثثثثثثثثن كثثثثثثثثل قيثثثثثثثثد سثثثثثثثثواء كثثثثثثثثان قيثثثثثثثثد معنثثثثثثثثوي أم   -اصثثثثثثثثطالحًا  –وقثثثثثثثثد عرفثثثثثثثثت الحريثثثثثثثثة 
 مادي .

فالحريثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثة التثثثثثثثثي تناضثثثثثثثثل وسثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثالم مثثثثثثثثن أجثثثثثثثثل رفثثثثثثثثع سثثثثثثثثقفها فهثثثثثثثثي حريثثثثثثثثة الصثثثثثثثثحافة 
فات وحريثثثثثثثثثثة التعبيثثثثثثثثثثر وحريثثثثثثثثثثة  الثثثثثثثثثثرأي . بمعنثثثثثثثثثثى أن تقثثثثثثثثثثوم بنقثثثثثثثثثثل الحقيقثثثثثثثثثثة كمثثثثثثثثثثا هثثثثثثثثثثي دون أي اضثثثثثثثثثثا

أو تشثثثثثثثثثثويهات وأن تقثثثثثثثثثثوم قثثثثثثثثثثدر اإلمكثثثثثثثثثثان بتقثثثثثثثثثثديم تفسثثثثثثثثثثير واضثثثثثثثثثثح ووصثثثثثثثثثثف دقيثثثثثثثثثثق للمعلومثثثثثثثثثثات التثثثثثثثثثثي 
 قمت بنقلها .

 نشأة نظرية حرية اإلعالم وتطورها :

تمتثثثثثثثثد جثثثثثثثثذور هثثثثثثثثذه النظريثثثثثثثثة بامتثثثثثثثثداد جثثثثثثثثذور التثثثثثثثثاريخ والمتمثلثثثثثثثثة فثثثثثثثثي حريثثثثثثثثة التفكيثثثثثثثثر والتعبيثثثثثثثثر والثثثثثثثثرأي 
)  1022ميلتثثثثثثثثثثون الثثثثثثثثثذي أطلقثثثثثثثثثه عثثثثثثثثثثام واتضثثثثثثثثثحت مالمثثثثثثثثثح نظريثثثثثثثثثة الحريثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي خطثثثثثثثثثاب 

بعنثثثثثثثثثوان خطثثثثثثثثثاب لمصثثثثثثثثثلحة حريثثثثثثثثثة الطباعثثثثثثثثثة ( وكثثثثثثثثثان ذلثثثثثثثثثك بدايثثثثثثثثثة المطالبثثثثثثثثثة بحريثثثثثثثثثة التعبيثثثثثثثثثر ومثثثثثثثثثن 
بعثثثثثثثثثثد ذلثثثثثثثثثثك توالثثثثثثثثثثت القثثثثثثثثثثوانين التثثثثثثثثثثي تقثثثثثثثثثثوم بحمايثثثثثثثثثثة الحريثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي الصثثثثثثثثثثدور وذلثثثثثثثثثثك فثثثثثثثثثثي 

 41ميالدي حتى وصلت إلى ماهي عليه اليوم في الوقت الراهن . 18بدايات القرن 

دفت هثثثثثثثثذه النظريثثثثثثثثة إلثثثثثثثثى إلغثثثثثثثثاء جميثثثثثثثثع القيثثثثثثثثود اإلعالميثثثثثثثثة واالتصثثثثثثثثالية لتضثثثثثثثثمن لثثثثثثثثرأي العثثثثثثثثام وقثثثثثثثثد هثثثثثثثث
 فرض رقابته على الحكومة .

ومثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثالل دراسثثثثثثثثثثتنا لنظريتثثثثثثثثثثي المسثثثثثثثثثثؤولية االجتماعيثثثثثثثثثثة والحريثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثة يمكثثثثثثثثثثن لنثثثثثثثثثثا تصثثثثثثثثثثّور 
كيثثثثثثثثثف يجثثثثثثثثثب أن يكثثثثثثثثثون ميثثثثثثثثثثاق الشثثثثثثثثثرف المهنثثثثثثثثثي ومثثثثثثثثثا هثثثثثثثثثي البنثثثثثثثثثود التثثثثثثثثثي يجثثثثثثثثثب أن يحتثثثثثثثثثوي عليهثثثثثثثثثا 

ال تسثثثثثثثثثثتخدم الوسثثثثثثثثثثائل اإلعالميثثثثثثثثثثة بطثثثثثثثثثثرق غيثثثثثثثثثثر أخالقيثثثثثثثثثثة وتنتهثثثثثثثثثثك بثثثثثثثثثثذلك أخالقيثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثثة  حتثثثثثثثثثثى
. حيثثثثثثثثثثثثث يسثثثثثثثثثثثثتمد الميثثثثثثثثثثثثثاق التثثثثثثثثثثثثالي ألخالقيثثثثثثثثثثثثات الصثثثثثثثثثثثثحافة واإلعثثثثثثثثثثثثالم ، مقوماتثثثثثثثثثثثثه مثثثثثثثثثثثثن  االعالميثثثثثثثثثثثثة

 هاتين النظريتين . 
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تقّصثثثثثثثثي الحقيقثثثثثثثثثة : وذلثثثثثثثثثك احترامثثثثثثثثثًا لحثثثثثثثثثق الفثثثثثثثثثرد المثثثثثثثثثواطن فثثثثثثثثثي ظثثثثثثثثثل إعثثثثثثثثثالم نزيثثثثثثثثثه  -1
ى أرض الواقثثثثثثثثثثثثع مثثثثثثثثثثثثن أحثثثثثثثثثثثثداث ووقثثثثثثثثثثثثائع بكثثثثثثثثثثثثل أمانثثثثثثثثثثثثة وصثثثثثثثثثثثثادق يعكثثثثثثثثثثثثس مثثثثثثثثثثثثا يحثثثثثثثثثثثثدث علثثثثثثثثثثثث

ومصثثثثثثثثثثثثثثداقية . ويراعثثثثثثثثثثثثثثي توثيثثثثثثثثثثثثثثق المعلومثثثثثثثثثثثثثثات ونسثثثثثثثثثثثثثثبة األقثثثثثثثثثثثثثثوال واألفعثثثثثثثثثثثثثثال إلثثثثثثثثثثثثثثى مصثثثثثثثثثثثثثثادر 
 حقيقية معروفة ، وأن يلتزم الصحفي بالبحث وراء الحقيقة مهما كّلف األمر . 

التكثثثثثثثثثتم علثثثثثثثثثى المصثثثثثثثثثدر : البثثثثثثثثثد علثثثثثثثثثى الصثثثثثثثثثحفي أن يحثثثثثثثثثافظ علثثثثثثثثثى سثثثثثثثثثر المهنثثثثثثثثثة وال يكشثثثثثثثثثف  -0
ي حثثثثثثثثثثال اشثثثثثثثثثثترط المصثثثثثثثثثثدر ذلثثثثثثثثثثك أو صثثثثثثثثثثاحب الخبثثثثثثثثثثر . وال يثثثثثثثثثثتم الكشثثثثثثثثثثف عثثثثثثثثثثن مصثثثثثثثثثثدره فثثثثثثثثثث

 عن مصادر األخبار والمعلومات إال في حاالت نادرة : عند طلب القضاء ذلك . 
النزاهثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي العمثثثثثثثثثثل : يجثثثثثثثثثثب علثثثثثثثثثثى الصثثثثثثثثثثحفي أن يثثثثثثثثثثرفض رفضثثثثثثثثثثًا قاطعثثثثثثثثثثًا أخثثثثثثثثثثذ الهثثثثثثثثثثدايا أو  -1

عليثثثثثثثثثثه وبالتثثثثثثثثثثالي األمثثثثثثثثثثوال أو الهبثثثثثثثثثثات مثثثثثثثثثثن المؤسسثثثثثثثثثثات أو األفثثثثثثثثثثراد بهثثثثثثثثثثدف إغرائثثثثثثثثثثه والتثثثثثثثثثثأثير 
يجعلثثثثثثثثثه ذلثثثثثثثثثك يتصثثثثثثثثثرف تصثثثثثثثثثرفًا غيثثثثثثثثثر أخالقثثثثثثثثثي وغيثثثثثثثثثر مهنثثثثثثثثثي ، وسثثثثثثثثثوف يثثثثثثثثثؤثر فيمثثثثثثثثثا بعثثثثثثثثثد 

 على قراراته وعلى تغطيته لألخبار وتناوله للموضوعات .
ال يسثثثثثثثثثمح بثثثثثثثثثأن تكثثثثثثثثثون حريثثثثثثثثثة الثثثثثثثثثرأي والتعبيثثثثثثثثثر سثثثثثثثثثبب فثثثثثثثثثي اإللحثثثثثثثثثاد والبثثثثثثثثثدع بثثثثثثثثثين المسثثثثثثثثثلمين  -2

فثثثثثثثثثثي القثثثثثثثثثثول أو الخثثثثثثثثثثوض وأن ال تثثثثثثثثثودي إلثثثثثثثثثثى الفسثثثثثثثثثثاد والفسثثثثثثثثثثق وال حتثثثثثثثثثثى الفحثثثثثثثثث  واإلسثثثثثثثثثثفاف 
 في أسرار الناس وأعراضهم أو أسرار الدولة .

الحياديثثثثثثثثثثثثة ، أن يلتثثثثثثثثثثثثزم الصثثثثثثثثثثثثحفي بعثثثثثثثثثثثثدم االنحيثثثثثثثثثثثثاز عنثثثثثثثثثثثثد نقثثثثثثثثثثثثل األخبثثثثثثثثثثثثار والمعلومثثثثثثثثثثثثات ألي  -0
 طرف على حساب طرف آخر ، سواء كانت طائفة أو رأي أو مذهب أو دين . 

بي بمعنثثثثثثثثثثثى أنثثثثثثثثثثثه أن تكثثثثثثثثثثثون حريثثثثثثثثثثثة الثثثثثثثثثثثرأي والتعبيثثثثثثثثثثثر مقّيثثثثثثثثثثثدة فثثثثثثثثثثثي جانبيهثثثثثثثثثثثا السثثثثثثثثثثثلبي واإليجثثثثثثثثثثثا -0
يجثثثثثثثثثثثثب أن تحقثثثثثثثثثثثثق المظهثثثثثثثثثثثثر اإليجثثثثثثثثثثثثابي المطلثثثثثثثثثثثثوب مراعيثثثثثثثثثثثثًة بثثثثثثثثثثثثذلك اآلداب وممتنعثثثثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثثثن 

 االعتداء واألذى وخد  الحياء واآلداب العامة .
اإلثثثثثثثثثثثثثثارة : أن يمتنثثثثثثثثثثثثثع الصثثثثثثثثثثثثثحفي عثثثثثثثثثثثثثن اسثثثثثثثثثثثثثتغالل أي أخبثثثثثثثثثثثثثار أو معلومثثثثثثثثثثثثثات متثثثثثثثثثثثثثوفرة لديثثثثثثثثثثثثثه  -2

املثثثثثثثثثثثة وال بهثثثثثثثثثثدف إحثثثثثثثثثثداث إثثثثثثثثثثثثارة خثثثثثثثثثثارج سثثثثثثثثثثثياق الموضثثثثثثثثثثوع ، وأن يقثثثثثثثثثثوم بتغطيثثثثثثثثثثثة األخبثثثثثثثثثثار ك
همثثثثثثثثثثثثثال عناصثثثثثثثثثثثثثر يعتبرهثثثثثثثثثثثثثا  ينتقثثثثثثثثثثثثثي عناصثثثثثثثثثثثثثر الخبثثثثثثثثثثثثثر، أي االحتفثثثثثثثثثثثثثاظ بمعطيثثثثثثثثثثثثثات الخبثثثثثثثثثثثثثر وا 

 الصحفي معلومات ثانوية.
أن ال تمثثثثثثثثثس حريثثثثثثثثثة الثثثثثثثثثرأي والتعبيثثثثثثثثثر بالثوابثثثثثثثثثت واألركثثثثثثثثثان التثثثثثثثثثي أكثثثثثثثثثدتها الشثثثثثثثثثريعة وال تتعثثثثثثثثثّدى  -8

 على الرموز الدينية .
ن فثثثثثثثثثثثي معالجثثثثثثثثثثثة أن توجثثثثثثثثثثثه الحريثثثثثثثثثثثة نحثثثثثثثثثثثو النقثثثثثثثثثثثد البّنثثثثثثثثثثثاء الهثثثثثثثثثثثادف ونحثثثثثثثثثثثو الخيثثثثثثثثثثثر وأن يكثثثثثثثثثثثو  -1

 الظواهر الشاذة التي تؤدي إلى إفساد أو إلحاق الضرر باألفراد والمجتمعات .



                                                                     

34 
 

القثثثثثثثثثثثيم ومعثثثثثثثثثثثايير المجتمثثثثثثثثثثثع : أي أن يلتثثثثثثثثثثثزم بثثثثثثثثثثثالقيم الدينيثثثثثثثثثثثة واألخالقيثثثثثثثثثثثة للمجتمثثثثثثثثثثثع -10
ويتجنثثثثثثثثثثب اسثثثثثثثثثثتخدام الصثثثثثثثثثثور والمشثثثثثثثثثثاهد الغيثثثثثثثثثثر الئقثثثثثثثثثثة ممثثثثثثثثثثا يسثثثثثثثثثثيء إلثثثثثثثثثثى المعثثثثثثثثثثايير المجتمعيثثثثثثثثثثة 

 واآلداب العامة ، وتؤثر على ثقافة المجتمع وعلى عاداته وقيمه . 

لثثثثثثثثثك الحريثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي مجتمعاتنثثثثثثثثثا العربيثثثثثثثثثة ويجثثثثثثثثثدر بنثثثثثثثثثا اإلشثثثثثثثثثارة إلثثثثثثثثثى أنثثثثثثثثثه فثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثال رغبنثثثثثثثثثا بتطبيثثثثثثثثثق ت
عالمنثثثثثثثثا العربثثثثثثثثي البثثثثثثثثد مثثثثثثثثن أن تكثثثثثثثثون الحريثثثثثثثثة ليسثثثثثثثثت مطلقثثثثثثثثة بثثثثثثثثال ضثثثثثثثثوابط وقيثثثثثثثثود بثثثثثثثثل البثثثثثثثثد مثثثثثثثثن  وا 
وجثثثثثثثثثثثثثثود رقابثثثثثثثثثثثثثثة ذاتيثثثثثثثثثثثثثثة أواًل ، وحكوميثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثي بعثثثثثثثثثثثثثثض المواضثثثثثثثثثثثثثثيع . وهثثثثثثثثثثثثثثذا يثثثثثثثثثثثثثثرتبط بالمسثثثثثثثثثثثثثثؤولية 

 يته .االجتماعية اإلعالمية ، أي دور وسائل اإلعالم تجاه المجتمع وكيفية تطويره وتنم

 نشوء وتطور مفهوم أخالقيات اإلعالم ؟

كانثثثثثثثثثثثت الصثثثثثثثثثثثحافة هثثثثثثثثثثثي الوسثثثثثثثثثثثيلة األولثثثثثثثثثثثى التثثثثثثثثثثثي أدركثثثثثثثثثثثت المعوقثثثثثثثثثثثات التثثثثثثثثثثثي تعيقهثثثثثثثثثثثا عثثثثثثثثثثثن القيثثثثثثثثثثثام 
بثثثثثثثثدورها، وكمثثثثثثثثا أنهثثثثثثثثا انتبهثثثثثثثثت علثثثثثثثثى جميثثثثثثثثع المصثثثثثثثثاعب التثثثثثثثثي قثثثثثثثثدُ تثثثثثثثثأثر علثثثثثثثثى الصثثثثثثثثحفي أثنثثثثثثثثاء نقلثثثثثثثثه 

بريطانيثثثثثثثثا والواليثثثثثثثثات للواقثثثثثثثثع بأمانثثثثثثثثة . حيثثثثثثثثث بثثثثثثثثدأ موضثثثثثثثثوع األخثثثثثثثثالق يطثثثثثثثثرح نفسثثثثثثثثه بقثثثثثثثثوة فثثثثثثثثي فرنسثثثثثثثثا و 
المتحثثثثثثثثثثدة األمريكيثثثثثثثثثثة كضثثثثثثثثثثرورة  للحفثثثثثثثثثثاظ علثثثثثثثثثثى موقثثثثثثثثثثع المهنثثثثثثثثثثة ودورهثثثثثثثثثثا ، وكثثثثثثثثثثان ذلثثثثثثثثثثك فثثثثثثثثثثي بدايثثثثثثثثثثة 
النصثثثثثثثثثثف مثثثثثثثثثثن القثثثثثثثثثثرن التاسثثثثثثثثثثع عشثثثثثثثثثثر ومثثثثثثثثثثع مطلثثثثثثثثثثع القثثثثثثثثثثرن العشثثثثثثثثثثرين . ففثثثثثثثثثثي تلثثثثثثثثثثك الثثثثثثثثثثدول ظهثثثثثثثثثثرت 
أولثثثثثثثثثى التشثثثثثثثثثريعات المكتوبثثثثثثثثثة حثثثثثثثثثول أخالقيثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثة ، ومثثثثثثثثثن تلثثثثثثثثثك التشثثثثثثثثثريعات : ضثثثثثثثثثرورة إعثثثثثثثثثالن 

يين ، وأخثثثثثثثثثثثثرى تعنثثثثثثثثثثثثثي الناشثثثثثثثثثثثثرين ، ومثثثثثثثثثثثثدراء المؤسسثثثثثثثثثثثثثات . وجثثثثثثثثثثثثاء  ذلثثثثثثثثثثثثك فثثثثثثثثثثثثثي واجبثثثثثثثثثثثثات الصثثثثثثثثثثثثحاف
وغيرهثثثثثثثثثثثا ، إلثثثثثثثثثثثى أن نثثثثثثثثثثثال موضثثثثثثثثثثثوع األخثثثثثثثثثثثالق  1110إعثثثثثثثثثثثالن جمعيثثثثثثثثثثثة صثثثثثثثثثثثحافيين أمثثثثثثثثثثثريكيين عثثثثثثثثثثثام 

اإلعالميثثثثثثثثثثة االهتمثثثثثثثثثثام الكبيثثثثثثثثثثر بثثثثثثثثثثين الحثثثثثثثثثثربين العثثثثثثثثثثالميتين األولثثثثثثثثثثى والثانيثثثثثثثثثثة . حيثثثثثثثثثثث تجثثثثثثثثثثدر اإلشثثثثثثثثثثارة 
سياسثثثثثثثثية فثثثثثثثثي أوروبثثثثثثثثا بخثثثثثثثثوض حثثثثثثثثرب إعالميثثثثثثثثة إلثثثثثثثثى أنثثثثثثثثه فثثثثثثثثي تلثثثثثثثثك المرحلثثثثثثثثة قثثثثثثثثد قامثثثثثثثثت األنظمثثثثثثثثة ال

فثثثثثثثثي مثثثثثثثثا بينهثثثثثثثثا وكانثثثثثثثثت وسثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثالم هثثثثثثثثي األداة المسثثثثثثثثتخدمة مثثثثثثثثن قبثثثثثثثثل السثثثثثثثثلطات للتثثثثثثثثرويج عثثثثثثثثن 
فكثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثا والتصثثثثثثثثثدي للقضثثثثثثثثثايا والجهثثثثثثثثثات المعاديثثثثثثثثثة بمعنثثثثثثثثثى آخثثثثثثثثثر كانثثثثثثثثثت هثثثثثثثثثي أداة الحثثثثثثثثثرب النفسثثثثثثثثثية 

 وامتداد للسالح العسكري حتى في الدول الديموقراطية .

يعات والمواثيثثثثثثثثثق األخالقيثثثثثثثثثة تظهثثثثثثثثثر فثثثثثثثثثي مطلثثثثثثثثثع القثثثثثثثثثرن العشثثثثثثثثثرين وتطثثثثثثثثثور ذلثثثثثثثثثك وهكثثثثثثثثثذا بثثثثثثثثثدأت التشثثثثثثثثثر 
مواكبثثثثثثثثثثًة لتطثثثثثثثثثثور المهنثثثثثثثثثثة وتبعثثثثثثثثثثًا للتغييثثثثثثثثثثر االجتمثثثثثثثثثثاعي الثثثثثثثثثثذي يثثثثثثثثثثؤثر فيهثثثثثثثثثثا ومثثثثثثثثثثن ثثثثثثثثثثثم انتقلثثثثثثثثثثت هثثثثثثثثثثذه 

 1121التشثثثثثثثثثثثريعات والمواثيثثثثثثثثثثثق األخالقيثثثثثثثثثثثة نحثثثثثثثثثثثو العالميثثثثثثثثثثثة وكثثثثثثثثثثثان ذلثثثثثثثثثثثك فثثثثثثثثثثثي إعثثثثثثثثثثثالن ميثثثثثثثثثثثونخ فثثثثثثثثثثثي 
 42قوقهم ."والمعروف بث " إعالن وواجبات الصحافيين وح
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وجثثثثثثثثثثاءت أهميثثثثثثثثثثة أخالقيثثثثثثثثثثات ومواثيثثثثثثثثثثق الشثثثثثثثثثثرف اإلعالميثثثثثثثثثثة منثثثثثثثثثثذ بثثثثثثثثثثدايات الربثثثثثثثثثثع األخيثثثثثثثثثثر 
مثثثثثثثثثن القثثثثثثثثثرن الماضثثثثثثثثثي، فقثثثثثثثثثد وضثثثثثثثثثعت منظمثثثثثثثثثة اليونسثثثثثثثثثكو مثثثثثثثثثا يسثثثثثثثثثمى بأخالقيثثثثثثثثثات العمثثثثثثثثثل اإلعالمثثثثثثثثثي 
مثثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثثالل مظلثثثثثثثثثثثة إعالميثثثثثثثثثثثة تهثثثثثثثثثثثتم بثثثثثثثثثثثالقيم التثثثثثثثثثثثي يجثثثثثثثثثثثب أن يراعيهثثثثثثثثثثثا الوسثثثثثثثثثثثط . وذكثثثثثثثثثثثرت مقالثثثثثثثثثثثة 

اإلعثثثثثثثثثثثالم عثثثثثثثثثثثن موقثثثثثثثثثثثف اليونسثثثثثثثثثثثكو الثثثثثثثثثثثذي يشثثثثثثثثثثثير إلثثثثثثثثثثثى أن  بعنثثثثثثثثثثثوان االتحثثثثثثثثثثثاد المهنثثثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثثثي أجهثثثثثثثثثثثزة
 43هيئثثثثثثثثثثثات العثثثثثثثثثثثاملين بثثثثثثثثثثثاألجهزة اإلعالميثثثثثثثثثثثة أنِشثثثثثثثثثثثأت النتشثثثثثثثثثثثالها مثثثثثثثثثثثن أيثثثثثثثثثثثدي الطبقثثثثثثثثثثثات المتسثثثثثثثثثثثلطة .

فثثثثثثثثإن اإلعالمثثثثثثثثي يجثثثثثثثثب أن يكثثثثثثثثون مسثثثثثثثثؤواًل تجثثثثثثثثاه العديثثثثثثثثد مثثثثثثثثن الجهثثثثثثثثات ، أولهثثثثثثثثا أنثثثثثثثثه مسثثثثثثثثؤول تجثثثثثثثثاه 
وتجثثثثثثثثثثاه زمالئثثثثثثثثثثه فثثثثثثثثثثي العمثثثثثثثثثثل نفسثثثثثثثثثثه ومثثثثثثثثثثن ثثثثثثثثثثثم الجمهثثثثثثثثثثور والمعلنثثثثثثثثثثين والمثثثثثثثثثثالك للوسثثثثثثثثثثيلة اإلعالميثثثثثثثثثثة 

 وكذلك المجتمع بالكامل . 

دولثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي العثثثثثثثثثثالم لثثثثثثثثثثديها نظثثثثثثثثثثم متطثثثثثثثثثثورة فثثثثثثثثثثي  000دولثثثثثثثثثثة فقثثثثثثثثثثط مثثثثثثثثثثن بثثثثثثثثثثين  00وتوجثثثثثثثثثثد حثثثثثثثثثثوالي  
االتصثثثثثثثثثال الجمثثثثثثثثثاهيري المبنثثثثثثثثثي علثثثثثثثثثى مواثيثثثثثثثثثق ألخالقيثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثؤثر بشثثثثثثثثثكل فّعثثثثثثثثثال وجيثثثثثثثثثد 

المثثثثثثثثثثي . وتثثثثثثثثثثم إصثثثثثثثثثثدار هثثثثثثثثثثذه علثثثثثثثثثثى القثثثثثثثثثثائمين بالعمليثثثثثثثثثثة االتصثثثثثثثثثثالية ، أو حمايثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثدفق الحثثثثثثثثثثر اإلع
المواثيثثثثثثثثثثثثق إمثثثثثثثثثثثثا بطريقثثثثثثثثثثثثة اختياريثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثثثالل قيثثثثثثثثثثثثام المنظمثثثثثثثثثثثثات المهنيثثثثثثثثثثثثة بإصثثثثثثثثثثثثدارها أو قامثثثثثثثثثثثثت 
بإصثثثثثثثثثدارها مجثثثثثثثثثالس الصثثثثثثثثثحافة التثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثم إنشثثثثثثثثثاءها عثثثثثثثثثن طريثثثثثثثثثق تنظثثثثثثثثثيم ذاتثثثثثثثثثي لمهنثثثثثثثثثة الصثثثثثثثثثحافة ، 
ويشثثثثثثثثثثترك فيهثثثثثثثثثثا الصثثثثثثثثثثحفيون . أو تثثثثثثثثثثم وضثثثثثثثثثثعها بطريقثثثثثثثثثثة ثانيثثثثثثثثثثة وهثثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثثرض هثثثثثثثثثثذه المواثيثثثثثثثثثثق مثثثثثثثثثثن 

حافة إمثثثثثثثثا عثثثثثثثثن طريثثثثثثثثق السثثثثثثثثلطة أو عثثثثثثثثن طريثثثثثثثثق مجلثثثثثثثثس الصثثثثثثثثحافة التثثثثثثثثي تشثثثثثثثثكله خثثثثثثثثارج مهنثثثثثثثثة الصثثثثثثثث
السثثثثثثثثلطة ويفرضثثثثثثثثه القثثثثثثثثانون ، وغالبثثثثثثثثًا مثثثثثثثثا يتضثثثثثثثثّمن هثثثثثثثثذا الميثثثثثثثثثاق علثثثثثثثثى إلثثثثثثثثزام الصثثثثثثثثحفيين بعثثثثثثثثدد مثثثثثثثثن 

 44المبادئ التي تهدف إلى حماية السلطة من النقد وهذه ليست وظيفة مواثيق الشرف .

األخالقيثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثي تتفثثثثثثثثثثثق عليهثثثثثثثثثثثا ويجثثثثثثثثثثثدر بنثثثثثثثثثثثا اإلشثثثثثثثثثثثارة إلثثثثثثثثثثثى أن هنثثثثثثثثثثثاك العديثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثن 
جميثثثثثثثثثثثثثثع المؤسسثثثثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثة والتثثثثثثثثثثثثثثي نصثثثثثثثثثثثثثثت عليهثثثثثثثثثثثثثثا المواثيثثثثثثثثثثثثثثق اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثة الموجثثثثثثثثثثثثثثودة فثثثثثثثثثثثثثثي 
الجمعيثثثثثثثثثثثثثثات والمؤسسثثثثثثثثثثثثثثات المتعلقثثثثثثثثثثثثثثة بالعمثثثثثثثثثثثثثثل اإلعالمثثثثثثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثثثثثثي جميثثثثثثثثثثثثثثع أنحثثثثثثثثثثثثثثاء العثثثثثثثثثثثثثثالم ، يمكثثثثثثثثثثثثثثن 

 تلخيص أهم األخالقيات اإلعالمية فيما يلي : 

التعامثثثثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثثثثع المعلومثثثثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثة ،  الصثثثثثثثثثثثثثثدق : وهثثثثثثثثثثثثثثو الثثثثثثثثثثثثثثدافع األساسثثثثثثثثثثثثثثي لكيفيثثثثثثثثثثثثثثة -1
فالحقيقثثثثثثثثثة هثثثثثثثثثي المحثثثثثثثثثرك اإلعالمثثثثثثثثثي . والوصثثثثثثثثثول إلثثثثثثثثثى الحقيقثثثثثثثثثة ال يكثثثثثثثثثون مثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثالل طثثثثثثثثثرق 
ملتويثثثثثثثثثثثة أو مشثثثثثثثثثثثبوهة تخثثثثثثثثثثثد  مصثثثثثثثثثثثثداقيتها و واقعيتهثثثثثثثثثثثا ، بثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثثالل طثثثثثثثثثثثرق سثثثثثثثثثثثثليمة 

 وصحيحة تحتاج إلى جهد ومشّقة . 
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واالبتعثثثثثثثثثثاد عثثثثثثثثثثن النزاهثثثثثثثثثثة : أي تقثثثثثثثثثثديم األخبثثثثثثثثثثار والمعلومثثثثثثثثثثات بنثثثثثثثثثثوع مثثثثثثثثثثن الحياديثثثثثثثثثثة  -0
خلثثثثثثثثط األمثثثثثثثثور مثثثثثثثثثل الخلثثثثثثثثط بثثثثثثثثين الخبثثثثثثثثر والتعليثثثثثثثثق أو الخلثثثثثثثثط بثثثثثثثثين الصثثثثثثثثالح العثثثثثثثثام والصثثثثثثثثالح 

 الخاص . والتجّرد من الهوى وعدم الخضوع ألي تأثير داخلي أو رقابة خارجية .
احتثثثثثثثثثثرام الكرامثثثثثثثثثثة االنسثثثثثثثثثثانية : أي عثثثثثثثثثثرض األخبثثثثثثثثثثار بطريقثثثثثثثثثثة ال تمثثثثثثثثثثس الكرامثثثثثثثثثثة الجماعيثثثثثثثثثثة )  -1

أو فرديثثثثثثثثثثثثة ) اسثثثثثثثثثثثثم ، صثثثثثثثثثثثثورة لشثثثثثثثثثثثثخص دون اذنثثثثثثثثثثثثه ( ويتطلثثثثثثثثثثثثب  ثقافثثثثثثثثثثثثة ، جماعثثثثثثثثثثثثة أو ديثثثثثثثثثثثثن (
ذلثثثثثثثثثثثك اسثثثثثثثثثثثتعمال وسثثثثثثثثثثثائل قانونيثثثثثثثثثثثة صثثثثثثثثثثثحيحة للحصثثثثثثثثثثثول علثثثثثثثثثثثى المعلومثثثثثثثثثثثات ، دون اسثثثثثثثثثثثتخدام 

 أساليب التوريط والخداع أو االبتزاز . 
العدالثثثثثثثثثثة : وهثثثثثثثثثثي أن المثثثثثثثثثثواطنين متسثثثثثثثثثثاوون فثثثثثثثثثثي الحقثثثثثثثثثثوق والواجبثثثثثثثثثثات كمثثثثثثثثثثا أنهثثثثثثثثثثم متسثثثثثثثثثثاوون  -2

الوسثثثثثثثثثثائل اإلعالميثثثثثثثثثثة تعّبثثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثثن جميثثثثثثثثثثع أفثثثثثثثثثثراد  أمثثثثثثثثثثام وسثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثالم ، وهثثثثثثثثثثذا يعنثثثثثثثثثثي أن
 المجتمع والفئات وال ترّجح جماعة على أخرى.

المسثثثثثثثثثثثثثثثؤولية : أي علثثثثثثثثثثثثثثثى الصثثثثثثثثثثثثثثثحفي واإلعالمثثثثثثثثثثثثثثثي أن يتحّمثثثثثثثثثثثثثثثل مسثثثثثثثثثثثثثثثؤولية األخبثثثثثثثثثثثثثثثار التثثثثثثثثثثثثثثثي  -0
 45يعرضها والتحقق من مصادرها والتزام الدقة في معالجته للخبر .

 إلعالن ( أخالقيات اإلعالم والسلوك االستهالكي ) أخالقيات ا

إن مفهثثثثثثثثثثثوم اإلعثثثثثثثثثثثالن هثثثثثثثثثثثو بحثثثثثثثثثثثد ذاتثثثثثثثثثثثه مصثثثثثثثثثثثطلح إشثثثثثثثثثثثكالي ، مثثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثثالل البحثثثثثثثثثثثث عثثثثثثثثثثثن مفهثثثثثثثثثثثوم 
 اإلعالن في المعاجم والكتب والموسوعات بمختلف أنواعها اللغوية واالصطالحية . 

عثثثثثثثثثثّرف اإلعثثثثثثثثثثالن فثثثثثثثثثثي القثثثثثثثثثثاموس الكبيثثثثثثثثثثر : أنثثثثثثثثثثه عبثثثثثثثثثثارة عثثثثثثثثثثن مجموعثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثن الوسثثثثثثثثثثائل المسثثثثثثثثثثتخدمة 
 للتعريف بمؤسسة ما. 

عثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثن الجهثثثثثثثثثثود اإلعالميثثثثثثثثثثة المثثثثثثثثثثدبرة معجثثثثثثثثثثم المصثثثثثثثثثثطلحات اإلعالميثثثثثثثثثثة : أنثثثثثثثثثثه مجمو  وتعريفثثثثثثثثثثه فثثثثثثثثثثي
تهثثثثثثثثثثدف إلثثثثثثثثثثثى تحقيثثثثثثثثثثثق الثثثثثثثثثثربح ولثثثثثثثثثثثيس التثثثثثثثثثثثأثير باتجاهثثثثثثثثثثثات الثثثثثثثثثثرأي العثثثثثثثثثثثام ألهثثثثثثثثثثثداف أخثثثثثثثثثثثرى ، أي أن و 

اإلعثثثثثثثثثثثالم بهثثثثثثثثثثثذا الشثثثثثثثثثثثكل يخاطثثثثثثثثثثثب غرائثثثثثثثثثثثز المسثثثثثثثثثثثتهلكين لثثثثثثثثثثثدفعهم إلثثثثثثثثثثثى شثثثثثثثثثثثراء المزيثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثن السثثثثثثثثثثثلع 
 والمنتجات . 

ن الوسثثثثثثثثثثثثثثثائل المسثثثثثثثثثثثثثثثتخدمة للتعريثثثثثثثثثثثثثثثف بالمؤسسثثثثثثثثثثثثثثثة التجاريثثثثثثثثثثثثثثثة عّرفثثثثثثثثثثثثثثثه الروس : أنثثثثثثثثثثثثثثثه مجموعثثثثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثثثث
  46والصناعية وأطار منتجاتها .
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  212-211بسام عبدالرحمن المشاقبة ، ص 



                                                                     

37 
 

وعنثثثثثثثثثثثد دراسثثثثثثثثثثثة اإلعثثثثثثثثثثثالن والنشثثثثثثثثثثثاطات اإلعالنيثثثثثثثثثثثة للمشثثثثثثثثثثثاريع البثثثثثثثثثثثد أن نركثثثثثثثثثثثز علثثثثثثثثثثثى فهثثثثثثثثثثثم 
ن أي أهثثثثثثثثثثثداف لمشثثثثثثثثثثثاريع خاصثثثثثثثثثثثة تكثثثثثثثثثثثون مرتبطثثثثثثثثثثثة  األهثثثثثثثثثثثداف التثثثثثثثثثثثي يسثثثثثثثثثثثعى اإلعثثثثثثثثثثثالن لتحقيقهثثثثثثثثثثثا ، وا 
باألهثثثثثثثثثثثثداف العامثثثثثثثثثثثثة لإلعثثثثثثثثثثثثالن نفسثثثثثثثثثثثثه، ومثثثثثثثثثثثثن هنثثثثثثثثثثثثا نثثثثثثثثثثثثذكر عثثثثثثثثثثثثدد مثثثثثثثثثثثثن األهثثثثثثثثثثثثداف اإلعالنيثثثثثثثثثثثثة ألي 

 مشروع : 

فثثثثثثثثثثي جانثثثثثثثثثثب محثثثثثثثثثثدد وبهثثثثثثثثثثذا يكثثثثثثثثثثون لإلعثثثثثثثثثثالن معنثثثثثثثثثثى  إن األهثثثثثثثثثثداف توجثثثثثثثثثثه المثثثثثثثثثثوارد والجهثثثثثثثثثثود -1
 وفائدة . 

تسثثثثثثثثثثتخدم األهثثثثثثثثثثداف كأسثثثثثثثثثثاس لتقيثثثثثثثثثثيم وقيثثثثثثثثثثاس النتثثثثثثثثثثائج ومثثثثثثثثثثدى مثثثثثثثثثثا حققثثثثثثثثثثه اإلعثثثثثثثثثثالن مقارنثثثثثثثثثثة  -0
 بما كان مخططًا له . 

وذكثثثثثثثثثثثثثرت دراسثثثثثثثثثثثثثة تبحثثثثثثثثثثثثثث فثثثثثثثثثثثثثي وسثثثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثثثالم المختلفثثثثثثثثثثثثثة وعالقتهثثثثثثثثثثثثثا بسثثثثثثثثثثثثثلوكيات المسثثثثثثثثثثثثثتهلك ، 
% مثثثثثثثثثثن المسثثثثثثثثثثتهلكين يتثثثثثثثثثثأثرون بمثثثثثثثثثثا يشثثثثثثثثثثاهدونه 20فحصثثثثثثثثثثلت علثثثثثثثثثثى نتثثثثثثثثثثائج تشثثثثثثثثثثير إلثثثثثثثثثثى أن حثثثثثثثثثثوالي 

 على وسائل اإلعالم عند تحديد ما يرغبون في الحصول عليه . 

اء كميثثثثثثثثثثثات بيثثثثثثثثثثثرة مثثثثثثثثثثثن وتشثثثثثثثثثثثير دراسثثثثثثثثثثثة أخثثثثثثثثثثثرى علثثثثثثثثثثثى أن الكثيثثثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثثثن المسثثثثثثثثثثثتهلكين يقومثثثثثثثثثثثون بشثثثثثثثثثثثر 
المنتجثثثثثثثثثثات والسثثثثثثثثثثلع الغيثثثثثثثثثثر ضثثثثثثثثثثرورية والغيثثثثثثثثثثر مفيثثثثثثثثثثدة ، وتوضثثثثثثثثثثح الدراسثثثثثثثثثثة إلثثثثثثثثثثى أن هنثثثثثثثثثثاك أسثثثثثثثثثثباب 
مختلفثثثثثثثثثة تسثثثثثثثثثتطيع التثثثثثثثثثأثير علثثثثثثثثثى المجتمثثثثثثثثثع االسثثثثثثثثثتهالكي ، إشثثثثثثثثثارًة إلثثثثثثثثثى وجثثثثثثثثثود تثثثثثثثثثأثير كبيثثثثثثثثثر لوسثثثثثثثثثائل 

  47اإلعالم في ذلك .

 -المسثثثثثثثثثثثثتهلك   –وكثيثثثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثثثن المؤسسثثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثة تقثثثثثثثثثثثثوم بثثثثثثثثثثثالترويج لمنتجثثثثثثثثثثثات تضثثثثثثثثثثثثر بثثثثثثثثثثثالفرد 
وهثثثثثثثثثثذا ال يتعثثثثثثثثثثارض مثثثثثثثثثثع الثثثثثثثثثثدور األساسثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثذي يجثثثثثثثثثثب أن ال تنسثثثثثثثثثثاه تلثثثثثثثثثثك المؤسسثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثة 
أهمثثثثثثثثثه هثثثثثثثثثو حمايثثثثثثثثثة األفثثثثثثثثثراد وعثثثثثثثثثدم إلحثثثثثثثثثاق الضثثثثثثثثثرر بهثثثثثثثثثم ، وخالفثثثثثثثثثًا لثثثثثثثثثذلك تقثثثثثثثثثوم تلثثثثثثثثثك المؤسسثثثثثثثثثات 
بثثثثثثثثثالترويج لتلثثثثثثثثثك المنتجثثثثثثثثثات والسثثثثثثثثثلع لتحقيثثثثثثثثثق الثثثثثثثثثربح لنفسثثثثثثثثثها مثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثالل مثثثثثثثثثا يدفعثثثثثثثثثه المعلنثثثثثثثثثون لهثثثثثثثثثا 

نثثثثثثثثثثثات عثثثثثثثثثثثن تلثثثثثثثثثثثك المنتجثثثثثثثثثثثات . ومثثثثثثثثثثثن أبثثثثثثثثثثثرز تلثثثثثثثثثثثك اإلعالنثثثثثثثثثثثات الموجثثثثثثثثثثثودة علثثثثثثثثثثثى مقابثثثثثثثثثثثل بثثثثثثثثثثثث إعال
شاشثثثثثثثثثات إعالمنثثثثثثثثثا العربثثثثثثثثثي هثثثثثثثثثي التثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثروج ألعشثثثثثثثثثاب علثثثثثثثثثى أنهثثثثثثثثثا أدويثثثثثثثثثة تسثثثثثثثثثاعد علثثثثثثثثثى الحمثثثثثثثثثل 
وهثثثثثثثي مجثثثثثثثرد أعشثثثثثثثاب مثثثثثثثأخوذة مثثثثثثثن البريثثثثثثثة غيثثثثثثثر أنهثثثثثثثا لثثثثثثثم تحثثثثثثثز علثثثثثثثى بثثثثثثثراءة االختثثثثثثثراع ولثثثثثثثم تخضثثثثثثثع 
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تأثيرهثثثثثثثثثثا وبالتثثثثثثثثثثالي يثثثثثثثثثثؤدي لتجثثثثثثثثثثارب وال فحوصثثثثثثثثثثات للتأكثثثثثثثثثثد منهثثثثثثثثثثا ومثثثثثثثثثثن فوائثثثثثثثثثثدها أو مثثثثثثثثثثدى 
ذلثثثثثثثثثثثك إللحثثثثثثثثثثثاق الضثثثثثثثثثثثرر بثثثثثثثثثثثاألفراد الثثثثثثثثثثثذين يسثثثثثثثثثثثتخدمونها ويهّمثثثثثثثثثثثون لشثثثثثثثثثثثرائها . وهنثثثثثثثثثثثا تكثثثثثثثثثثثون وسثثثثثثثثثثثائل 
اإلعثثثثثثثثالم قثثثثثثثثد سثثثثثثثثاعدت فثثثثثثثثي الضثثثثثثثثرر والتثثثثثثثثرويج لثثثثثثثثه وهثثثثثثثثذا غيثثثثثثثثر أخالقثثثثثثثثي فيجثثثثثثثثب أن يكثثثثثثثثون اإلعثثثثثثثثالم 
مسثثثثثثثثثثثؤواًل أخالقيثثثثثثثثثثثًا تجثثثثثثثثثثثاه المجتمثثثثثثثثثثثع وأفثثثثثثثثثثثراده . كمثثثثثثثثثثثا أن القنثثثثثثثثثثثوات الفضثثثثثثثثثثثائية تحتثثثثثثثثثثثوي علثثثثثثثثثثثى بثثثثثثثثثثثرامج 

عوا لالتصثثثثثثثثثثثثال لمعرفثثثثثثثثثثثثة األبثثثثثثثثثثثثراج والحثثثثثثثثثثثثظ وهثثثثثثثثثثثثذا غيثثثثثثثثثثثثر أخالقثثثثثثثثثثثثي ويخثثثثثثثثثثثثالف الثثثثثثثثثثثثدين اإلسثثثثثثثثثثثثالمي تثثثثثثثثثثثثد
وقنثثثثثثثثثوات أخثثثثثثثثثرى تعثثثثثثثثثرض بعثثثثثثثثثض المقثثثثثثثثثاطع اإلباحيثثثثثثثثثة والثثثثثثثثثرقص وغيثثثثثثثثثره ، وهثثثثثثثثثذا غيثثثثثثثثثر مقبثثثثثثثثثول ال فثثثثثثثثثي 
الثثثثثثثثثثثثدين وال فثثثثثثثثثثثثي الثقافثثثثثثثثثثثثة وال المجتمثثثثثثثثثثثثع، وتتغاضثثثثثثثثثثثثى الوسثثثثثثثثثثثثائل اإلعالميثثثثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثثثن ذلثثثثثثثثثثثثك فثثثثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثثثثبيل 

 بح والمال على األخالق ومصلحة المواطن .   تحقيق الربح حيث ترّجح كّفة ميزان الر 

ويثثثثثثثثثثثثثثثذكر البروفيسثثثثثثثثثثثثثثثور الثثثثثثثثثثثثثثثدكتور بسثثثثثثثثثثثثثثثيوني حمثثثثثثثثثثثثثثثادة فثثثثثثثثثثثثثثثي مشثثثثثثثثثثثثثثثروعه لميثثثثثثثثثثثثثثثثاق الشثثثثثثثثثثثثثثثرف المهنثثثثثثثثثثثثثثثي 
 واألخالقي للصحافة واإلعالم بعض البنود األساسية في الميثاق ، نذكر منها :

أن يلتثثثثثثثثثزم الصثثثثثثثثثحفي ببثثثثثثثثثذل أقصثثثثثثثثثى جهثثثثثثثثثد لتقثثثثثثثثثديم الواقثثثثثثثثثع مجثثثثثثثثثردًا مثثثثثثثثثن الميثثثثثثثثثول واالتجاهثثثثثثثثثات  .1
سياسثثثثثثثثثثثثية وااليديولوجيثثثثثثثثثثثثة بحيثثثثثثثثثثثثث ال يثثثثثثثثثثثثتم تلثثثثثثثثثثثثوين األخبثثثثثثثثثثثثار أو اسثثثثثثثثثثثثتخدام اللغثثثثثثثثثثثثة المثيثثثثثثثثثثثثرة أو ال

أسثثثثثثثثثاليب التهويثثثثثثثثثل أو أي مثثثثثثثثثن األسثثثثثثثثثاليب التثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثؤثر سثثثثثثثثثلبًا علثثثثثثثثثى نزاهثثثثثثثثثة العمثثثثثثثثثل الصثثثثثثثثثحفي 
 واإلعالمي.

التعامثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثع القثثثثثثثثثراء والمسثثثثثثثثثتمعين والمشثثثثثثثثثاهدين وفقثثثثثثثثثا ألعلثثثثثثثثثى درجثثثثثثثثثة ممكنثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثن الشثثثثثثثثثفافية  .0
لجهثثثثثثثثثثد الممكثثثثثثثثثثن لتقثثثثثثثثثثديم الحقيقثثثثثثثثثثة كاملثثثثثثثثثثًة مثثثثثثثثثثن غيثثثثثثثثثثر تحّيثثثثثثثثثثز فثثثثثثثثثثي والعدالثثثثثثثثثثة واألمانثثثثثثثثثثة وبثثثثثثثثثثذل ا

 تقديم الواقع أو االنحياز ألحد الجوانب .
تقثثثثثثثثثثثديم األخبثثثثثثثثثثثثار والتحلثثثثثثثثثثثيالت فثثثثثثثثثثثثي إطثثثثثثثثثثثار سثثثثثثثثثثثثياق متكامثثثثثثثثثثثل يسثثثثثثثثثثثثمح ببنثثثثثثثثثثثاء رؤيثثثثثثثثثثثثة واقعيثثثثثثثثثثثثة  .1

وموضثثثثثثثثثثوعية ال تنقصثثثثثثثثثثها المعلومثثثثثثثثثثات وال تبتعثثثثثثثثثثد عثثثثثثثثثثن الحقيقثثثثثثثثثثة لتمكثثثثثثثثثثين الثثثثثثثثثثرأي العثثثثثثثثثثام مثثثثثثثثثثن 
لثثثثثثثثوطن ونهضثثثثثثثثته يعتمثثثثثثثثد علثثثثثثثثى فهثثثثثثثثم أدق لمثثثثثثثثا يحثثثثثثثثيط بثثثثثثثثه مثثثثثثثثن المشثثثثثثثثاركة الفعالثثثثثثثثة فثثثثثثثثي بنثثثثثثثثاء ا

أحثثثثثثثثثثثداث داخليثثثثثثثثثثثة وخارجيثثثثثثثثثثثة ووعثثثثثثثثثثثي بثثثثثثثثثثثالفرص والتهديثثثثثثثثثثثدات والعوائثثثثثثثثثثثق التثثثثثثثثثثثي تفرزهثثثثثثثثثثثا البيئثثثثثثثثثثثة 
 48المحلية والدولية .

 : للصحفي حسب تصنيف د. وليد النجارومن هنا يمكن تحديد أهداف مواثيق الشرف 

 . مواجهة أزمة المصداقية في وسائل اإلعالم المختلفة -1
 تحسين نوعية المضمون الذي تقدمه وسائل اإلعالم . -0
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حمايثثثثثثثثثثثثة الجمهثثثثثثثثثثثثور مثثثثثثثثثثثثن االسثثثثثثثثثثثثتخدام غيثثثثثثثثثثثثر المسثثثثثثثثثثثثؤول للصثثثثثثثثثثثثحافة ، وذلثثثثثثثثثثثثك عثثثثثثثثثثثثن  -1
طريثثثثثثثثثثق اسثثثثثثثثثثتخدام وسثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثالم بمثثثثثثثثثثا يسثثثثثثثثثثيء للمجتمثثثثثثثثثثع واسثثثثثثثثثثتخدامها ألغثثثثثثثثثثراض الدعايثثثثثثثثثثة 

 أو التضليل اإلعالمي . 
بطثثثثثثثثثرق ووسثثثثثثثثثائل حمايثثثثثثثثثة الصثثثثثثثثثحفيين ومثثثثثثثثثن يعملثثثثثثثثثون كمراسثثثثثثثثثلين مثثثثثثثثثن إرغثثثثثثثثثامهم علثثثثثثثثثى العمثثثثثثثثثل  -2

 غير مسؤولة أو بطريقة تخالف ما تمليه عليهم ضمائرهم . 
حمايثثثثثثثثة حثثثثثثثثق الصثثثثثثثثحافة فثثثثثثثثي الحصثثثثثثثثول علثثثثثثثثى المعلومثثثثثثثثات مثثثثثثثثن مصثثثثثثثثادرها مثثثثثثثثا عثثثثثثثثدا األمثثثثثثثثور  -0

المتعلقثثثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثثاألمن القثثثثثثثثثثثومي التثثثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثثثتمكن الجمهثثثثثثثثثثثور مثثثثثثثثثثثن معرفثثثثثثثثثثثة كيثثثثثثثثثثثف يثثثثثثثثثثثدار ويحكثثثثثثثثثثثم 
يضثثثثثثثثثثثاح  آرائهثثثثثثثثثثثم المجتمثثثثثثثثثثثع ، كمثثثثثثثثثثثا يمكثثثثثثثثثثثن الجمثثثثثثثثثثثاهير مثثثثثثثثثثثن اسثثثثثثثثثثثتخدام الصثثثثثثثثثثثحافة لعثثثثثثثثثثثرض وا 

 49سواء كانوا ناقدين أو مؤيدين .

باإلضثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثى أن : الميثثثثثثثثثثاق األخالقثثثثثثثثثي يسثثثثثثثثثاهم فثثثثثثثثثي تشثثثثثثثثثكيل صثثثثثثثثثورة واضثثثثثثثثثحة عثثثثثثثثثن ممارسثثثثثثثثثي 
 المهنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة ، ويحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدد مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا يتوقعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثه مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثنهم المجتمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع . 
تسثثثثثثثثثثثاعد األخالقيثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثى تحسثثثثثثثثثثثين مسثثثثثثثثثثثتوى األداء المهنثثثثثثثثثثثي ، وتعزيثثثثثثثثثثثز اإلحسثثثثثثثثثثثاس 

 50ص على كرامتها وصورتها لدى المجتمع .الداخلي باالنتماء للمهنة ، والحر 
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 الدراسات التي اعتمد عليها المشروع : 

 أواًل : الدراسات السابقة : 

وفيمثثثثثثثثا يلثثثثثثثثي سثثثثثثثثوف نسثثثثثثثثثتعرض العديثثثثثثثثد مثثثثثثثثن الدراسثثثثثثثثات األجنبيثثثثثثثثثة والعربيثثثثثثثثة المتعلقثثثثثثثثة بثثثثثثثثاإلعالم سثثثثثثثثثواء 
اإلعثثثثثثثثثثثثالم العربثثثثثثثثثثثثي أو الغربثثثثثثثثثثثثي ، والتثثثثثثثثثثثثي توّضثثثثثثثثثثثثح مثثثثثثثثثثثثدى االنتهاكثثثثثثثثثثثثات الممارسثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثي األخالقيثثثثثثثثثثثثات 
اإلعالميثثثثثثثثثة ونثثثثثثثثثوع تلثثثثثثثثثك االنتهاكثثثثثثثثثات وحجمهثثثثثثثثثا ، ومثثثثثثثثثاهي التثثثثثثثثثأثيرات الناتجثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثن انتهثثثثثثثثثاك المواثيثثثثثثثثثق 

 مية على المستويين الفردي والمجتمعي . األخالقية اإلعال

 الدراسات العربية : 

نسثثثثثثثثثثثتعرض هنثثثثثثثثثثثا بعثثثثثثثثثثثض الدراسثثثثثثثثثثثات العربيثثثثثثثثثثثة المتعلقثثثثثثثثثثثة باالنتهاكثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثة ، كدراسثثثثثثثثثثثة تحليثثثثثثثثثثثل 
حسثثثثثثثثثثين إسثثثثثثثثثثماعيل حثثثثثثثثثثداد ( بعنثثثثثثثثثثوان اسثثثثثثثثثثتخدام األخبثثثثثثثثثثار مجهولثثثثثثثثثثة (لعينثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثن الصثثثثثثثثثثحف اليوميثثثثثثثثثثة 

اسثثثثثثثثثة ظثثثثثثثثثاهرة موجثثثثثثثثثودة فثثثثثثثثثي الصثثثثثثثثثحف المصثثثثثثثثثدر فثثثثثثثثثي الصثثثثثثثثثحف العراقيثثثثثثثثثة : حيثثثثثثثثثث تناولثثثثثثثثثت هثثثثثثثثثذه الدر 
العراقيثثثثثثثثثة وهثثثثثثثثثذه الظثثثثثثثثثاهرة موجثثثثثثثثثودة بشثثثثثثثثثكل مفثثثثثثثثثرط ممثثثثثثثثثا أدى إلثثثثثثثثثى ضثثثثثثثثثرورة إيجثثثثثثثثثاد دعثثثثثثثثثوات لوضثثثثثثثثثعها 
فثثثثثثثثثثثثي أطثثثثثثثثثثثثر سياسثثثثثثثثثثثثة تحريريثثثثثثثثثثثثة للحثثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثثن احتمثثثثثثثثثثثثال تهديثثثثثثثثثثثثدها لمصثثثثثثثثثثثثداقية الصثثثثثثثثثثثثحافة ، فيحثثثثثثثثثثثثاول 
الباحثثثثثثثثثثثث التعثثثثثثثثثثثرف مثثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثثالل دراسثثثثثثثثثثثته التثثثثثثثثثثثي أجراهثثثثثثثثثثثا علثثثثثثثثثثثى حجثثثثثثثثثثثم اسثثثثثثثثثثثتخدام األخبثثثثثثثثثثثار مجهولثثثثثثثثثثثة 

خبثثثثثثثثثثثثار العراقيثثثثثثثثثثثثة مسثثثثثثثثثثثثتعرض واقثثثثثثثثثثثثع تلثثثثثثثثثثثثك الظثثثثثثثثثثثثاهرة عالميثثثثثثثثثثثثًا والجوانثثثثثثثثثثثثب المهنيثثثثثثثثثثثثة المصثثثثثثثثثثثثدر فثثثثثثثثثثثثي األ
واألخالقيثثثثثثثثثة منهثثثثثثثثثا ، واتّبثثثثثثثثثع الباحثثثثثثثثثث مثثثثثثثثثنهج البحثثثثثثثثثوث الوصثثثثثثثثثفية مثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثالل تحديثثثثثثثثثد حجثثثثثثثثثم اسثثثثثثثثثتخدام 
األخبثثثثثثثثار المحليثثثثثثثثثة المجهولثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي الصثثثثثثثثحف العراقيثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثي كانثثثثثثثثت فثثثثثثثثثي موضثثثثثثثثع الدراسثثثثثثثثثة باإلضثثثثثثثثثافة 

حليثثثثثثثثثثثثل الكّمثثثثثثثثثثثثي لقيثثثثثثثثثثثثاس حجثثثثثثثثثثثثم اسثثثثثثثثثثثثتخدام المصثثثثثثثثثثثثادر إلثثثثثثثثثثثثى اسثثثثثثثثثثثثتخدامه تحليثثثثثثثثثثثثل المضثثثثثثثثثثثثمون وأداة الت
صثثثثثثثثثثثحف تشثثثثثثثثثثثمل الصثثثثثثثثثثثحف الحكوميثثثثثثثثثثثة والمسثثثثثثثثثثثتقلة والصثثثثثثثثثثثحف  0المجهولثثثثثثثثثثثة ، وتمثلثثثثثثثثثثثت العينثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي 

الحزبيثثثثثثثثثثثثثثة . وتوصثثثثثثثثثثثثثثلت الدراسثثثثثثثثثثثثثثة إلثثثثثثثثثثثثثثى أن حجثثثثثثثثثثثثثثم اسثثثثثثثثثثثثثثتخدام األخبثثثثثثثثثثثثثثار مجهولثثثثثثثثثثثثثثة المصثثثثثثثثثثثثثثدر فثثثثثثثثثثثثثثي 
% وهثثثثثثثثذا يتطلثثثثثثثثب 20.22الصثثثثثثثثحف التثثثثثثثثي تثثثثثثثثم ذكرهثثثثثثثثا مسثثثثثثثثبقًا كثثثثثثثثان كبيثثثثثثثثر مثثثثثثثثن حيثثثثثثثثث كانثثثثثثثثت النسثثثثثثثثبة 

أي الباحثثثثثثثثثثثثث إلثثثثثثثثثثثثى ضثثثثثثثثثثثثرورة وضثثثثثثثثثثثثع أسثثثثثثثثثثثثس وضثثثثثثثثثثثثوابط لهثثثثثثثثثثثثذا االسثثثثثثثثثثثثتخدام تثثثثثثثثثثثثنعكس علثثثثثثثثثثثثى حسثثثثثثثثثثثثب ر 
 51مصثثثثثثثثثثداقية الصثثثثثثثثثثحافة إيجابيثثثثثثثثثثًا فضثثثثثثثثثثاًل مثثثثثثثثثثن حثثثثثثثثثثق القثثثثثثثثثثارئ فثثثثثثثثثثي معرفثثثثثثثثثثة مصثثثثثثثثثثادر المعلومثثثثثثثثثثات . 

كمثثثثثثثثثثثثا أجثثثثثثثثثثثثرت الباحثثثثثثثثثثثثثة والء محمثثثثثثثثثثثثد الطثثثثثثثثثثثثاهر دراسثثثثثثثثثثثثة لمعرفثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثدى التثثثثثثثثثثثثزام التلفزيثثثثثثثثثثثثون المصثثثثثثثثثثثثري 
الدراسثثثثثثثثثثثثثة نتيجثثثثثثثثثثثثثة وجثثثثثثثثثثثثثود تجثثثثثثثثثثثثثاوزات  والقنثثثثثثثثثثثثثوات المصثثثثثثثثثثثثثرية بأخالقيثثثثثثثثثثثثثات إذاعثثثثثثثثثثثثثة الجريمثثثثثثثثثثثثثة ، وتقثثثثثثثثثثثثثوم
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بعثثثثثثثثثض العثثثثثثثثثاملين بوسثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثالم المصثثثثثثثثثرية بشثثثثثثثثثتى أنواعهثثثثثثثثثثا عثثثثثثثثثن المبثثثثثثثثثادئ األخالقيثثثثثثثثثثة 
واإلعالميثثثثثثثثثثة ، والتثثثثثثثثثثي ينبغثثثثثثثثثثي علثثثثثثثثثثيهم االلتثثثثثثثثثثزام بهثثثثثثثثثثا واالهتمثثثثثثثثثثام بتطبيقهثثثثثثثثثثا لتطثثثثثثثثثثوير وارتقثثثثثثثثثثاء الرسثثثثثثثثثثالة 

تغطيثثثثثثثثثة  اإلعالميثثثثثثثثثة. وتهثثثثثثثثثدف الدراسثثثثثثثثثة إلثثثثثثثثثى تسثثثثثثثثثليط الضثثثثثثثثثوء علثثثثثثثثثى المبثثثثثثثثثادئ األخالقيثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثي تحكثثثثثثثثثم
البثثثثثثثثثثثثثرامج اإلعالميثثثثثثثثثثثثثة للجريمثثثثثثثثثثثثثة وكثثثثثثثثثثثثثذلك تحديثثثثثثثثثثثثثد العوامثثثثثثثثثثثثثل التثثثثثثثثثثثثثي تحكثثثثثثثثثثثثثم مثثثثثثثثثثثثثدى التثثثثثثثثثثثثثزام العثثثثثثثثثثثثثاملين 
بثثثثثثثثثثثثاإلعالم باألخالقيثثثثثثثثثثثثات والمبثثثثثثثثثثثثادئ المتعلقثثثثثثثثثثثثة بالجريمثثثثثثثثثثثثة . وهثثثثثثثثثثثثي دراسثثثثثثثثثثثثة تعتبثثثثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثثثثن الدراسثثثثثثثثثثثثات 
الوصثثثثثثثثثثفية التثثثثثثثثثثي ترصثثثثثثثثثثد أخالقيثثثثثثثثثثات إذاعثثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثرامج الجريمثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي التلفزيثثثثثثثثثثون المصثثثثثثثثثثري . وتسثثثثثثثثثثتخدم 

اإلعالمثثثثثثثثثثثي علثثثثثثثثثثثى مضثثثثثثثثثثثمون ثثثثثثثثثثثثالث بثثثثثثثثثثثرامج تلفزيونيثثثثثثثثثثثة مصثثثثثثثثثثثرية لتحديثثثثثثثثثثثد  الدراسثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثنهج المسثثثثثثثثثثثح
المبثثثثثثثثثثادئ األخالقيثثثثثثثثثثثة فيهثثثثثثثثثثثا علثثثثثثثثثثثى ثثثثثثثثثثثثالث قنثثثثثثثثثثثوات خثثثثثثثثثثالل دورتثثثثثثثثثثثين تلفزيثثثثثثثثثثثونيتين لمثثثثثثثثثثثدة سثثثثثثثثثثثتة أشثثثثثثثثثثثهر 

: برنثثثثثثثثثثثامج خلثثثثثثثثثثثف األسثثثثثثثثثثثوار علثثثثثثثثثثثى القنثثثثثثثثثثثاة األولثثثثثثثثثثثى ، برنثثثثثثثثثثثامج عيثثثثثثثثثثثون الشثثثثثثثثثثثعب علثثثثثثثثثثثى القنثثثثثثثثثثثاة يوهثثثثثثثثثثث
ختيثثثثثثثثثثثار عينثثثثثثثثثثثة أخثثثثثثثثثثثرى للدراسثثثثثثثثثثثة السثثثثثثثثثثثابعة وبرنثثثثثثثثثثثامج حكمثثثثثثثثثثثن المحكمثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثى القنثثثثثثثثثثثاة الرابعثثثثثثثثثثثة وتثثثثثثثثثثثم ا

الميدانيثثثثثثثثثثثة وأجرتهثثثثثثثثثثثا علثثثثثثثثثثثى جميثثثثثثثثثثثع العثثثثثثثثثثثاملين بثثثثثثثثثثثاإلعالم الخثثثثثثثثثثثاص ببثثثثثثثثثثثرامج الجريمثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي التلفزيثثثثثثثثثثثون 
شثثثثثثثثثثثخص . وكانثثثثثثثثثثثت أدوات الدراسثثثثثثثثثثثة : صثثثثثثثثثثثحيفة تحليثثثثثثثثثثثل مضثثثثثثثثثثثمون  08المصثثثثثثثثثثثري ، وكثثثثثثثثثثثان عثثثثثثثثثثثددهم 

لتحليثثثثثثثثثثل مضثثثثثثثثثثثمون بثثثثثثثثثثثرامج الجريمثثثثثثثثثثثة واسثثثثثثثثثثثتبيان للقثثثثثثثثثثائمين باالتصثثثثثثثثثثثال ببثثثثثثثثثثثرامج الجريمثثثثثثثثثثثة . وتوصثثثثثثثثثثثلت 
 ة إلى : الدراس

أن هنثثثثثثثثثثثاك اتفثثثثثثثثثثثاق بثثثثثثثثثثثين نتثثثثثثثثثثثائج الدراسثثثثثثثثثثثتين ) تحليثثثثثثثثثثثل المضثثثثثثثثثثثمون واالسثثثثثثثثثثثتبيان ( المتعلقثثثثثثثثثثثة  (1
مثثثثثثثثثثثن  81.20بحصثثثثثثثثثثثول جثثثثثثثثثثثرائم االعتثثثثثثثثثثثداء علثثثثثثثثثثثى الثثثثثثثثثثثنفس فثثثثثثثثثثثي الترتيثثثثثثثثثثثب األول بحثثثثثثثثثثثوالي 

 إجمالي أشكال الجرائم 
كانثثثثثثثثثثثت النتيجثثثثثثثثثثثة متفقثثثثثثثثثثثة حثثثثثثثثثثثول الجريمثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثي تشثثثثثثثثثثثغل الترتيثثثثثثثثثثثب الثثثثثثثثثثثثاني وهثثثثثثثثثثثي جثثثثثثثثثثثرائم  (0

 المخدرات . 
ك اتفثثثثثثثثاق بثثثثثثثثين الدراسثثثثثثثثة التحليليثثثثثثثثة وآراء العثثثثثثثثاملين بثثثثثثثثاإلعالم حثثثثثثثثول معثثثثثثثثدل كمثثثثثثثثا كثثثثثثثثان هنثثثثثثثثا (1

االلتثثثثثثثثزام بمبثثثثثثثثادئ وأخالقيثثثثثثثثات إذاعثثثثثثثثة مثثثثثثثثادة الجريمثثثثثثثثة فجثثثثثثثثاء برنثثثثثثثثامج عيثثثثثثثثون الشثثثثثثثثعب فثثثثثثثثثي 
 الترتيب األول من حيث االلتزام 

وتوصثثثثثثثثثثلت إلثثثثثثثثثثى أن برنثثثثثثثثثثامج خلثثثثثثثثثثف األسثثثثثثثثثثوار كثثثثثثثثثثان األكثثثثثثثثثثثر خروجثثثثثثثثثثًا عثثثثثثثثثثن األخالقيثثثثثثثثثثات  (2
 . 20.02المصري بلغت نسبته في الدراسة التحليلية اإلعالمية في التلفزيون 
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 ومن توصيات الدراسة : 

االلتثثثثثثثثثثثزام بالمبثثثثثثثثثثثثادئ األخالقيثثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثثثثنص علثثثثثثثثثثثثى عثثثثثثثثثثثثدم نشثثثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثثثثواد غيثثثثثثثثثثثثر أخالقيثثثثثثثثثثثثة ،  -1
كثثثثثثثثثثالعنف والجريمثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثثؤثر سثثثثثثثثثثلبًا علثثثثثثثثثثى المتلقثثثثثثثثثثي والمشثثثثثثثثثثاهد وتثثثثثثثثثثنعكس بالتثثثثثثثثثثالي علثثثثثثثثثثى 

 سلوكياته .
التثثثثثثثثثثثي تعثثثثثثثثثثثرض مشثثثثثثثثثثثاهد الجريمثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي  البثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثن وضثثثثثثثثثثثع رقابثثثثثثثثثثثة مشثثثثثثثثثثثددة علثثثثثثثثثثثى المثثثثثثثثثثثواد -0

 التلفزيون المصري والعربي بشكل عام . 
التخطثثثثثثثثثثثيط مثثثثثثثثثثثن قبثثثثثثثثثثثل وسثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثالم المصثثثثثثثثثثثري وجميثثثثثثثثثثثع مؤسسثثثثثثثثثثثات الدولثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثي لهثثثثثثثثثثثا  -1

 عالقة بالوقاية من الجريمة للحفاظ على األمن في الدولة . 
ت االمتنثثثثثثثثثاع عثثثثثثثثثن نشثثثثثثثثثر كثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثا يتعلّثثثثثثثثثق بثثثثثثثثثالعنف والكثثثثثثثثثره ، وعثثثثثثثثثدم اسثثثثثثثثثتخدام ألفثثثثثثثثثاظ وعبثثثثثثثثثارا -2

 52وصور تحتوي على التشهير والبذاءة والتهّجم على اآلخر .

ديسثثثثثثثثثثمبر  11وقثثثثثثثثثثام مركثثثثثثثثثثز الجزيثثثثثثثثثثرة للدراسثثثثثثثثثثات بثثثثثثثثثثإجراء دراسثثثثثثثثثثة تحليليثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي الفتثثثثثثثثثثرة الممتثثثثثثثثثثدة مثثثثثثثثثثن 
، ترصثثثثثثثثثثثثد فيهثثثثثثثثثثثا دور القنثثثثثثثثثثثثوات الفضثثثثثثثثثثثثائية المحليثثثثثثثثثثثة الليبيثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثي  0012ديسثثثثثثثثثثثثمبر  10إلثثثثثثثثثثثى  0012

ليبثثثثثثثثثثثثي ، حيثثثثثثثثثثثثث أصثثثثثثثثثثثثبح لكثثثثثثثثثثثثل جهثثثثثثثثثثثثة الصثثثثثثثثثثثثراع السياسثثثثثثثثثثثثي والعسثثثثثثثثثثثثكري الثثثثثثثثثثثثذي يشثثثثثثثثثثثثهده المجتمثثثثثثثثثثثثع ال
أنصثثثثثثثثثثثثثثار وموالثثثثثثثثثثثثثثون وقنثثثثثثثثثثثثثثوات ومحطثثثثثثثثثثثثثثات إذاعيثثثثثثثثثثثثثثة وصثثثثثثثثثثثثثثحف خاصثثثثثثثثثثثثثثة تثثثثثثثثثثثثثثتحكم فيهثثثثثثثثثثثثثثا توّجهثثثثثثثثثثثثثثات 
وسياسثثثثثثثثثثثثثات تلثثثثثثثثثثثثثك األحثثثثثثثثثثثثثزاب ، وتحثثثثثثثثثثثثثاول الدراسثثثثثثثثثثثثثة اإلجابثثثثثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثثثثن عثثثثثثثثثثثثثدة تسثثثثثثثثثثثثثاؤالت وهثثثثثثثثثثثثثي مثثثثثثثثثثثثثدى 
مصثثثثثثثثثثثداقية تغطيثثثثثثثثثثثة تلثثثثثثثثثثثك الوسثثثثثثثثثثثائل لألوضثثثثثثثثثثثاع السياسثثثثثثثثثثثية والمؤسسثثثثثثثثثثثاتية ، ومعرفثثثثثثثثثثثة حجثثثثثثثثثثثم متابعتهثثثثثثثثثثثا 

األزمثثثثثثثثثة ومثثثثثثثثثدى تأثيرهثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثرأي العثثثثثثثثثام وذلثثثثثثثثثك مثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثالل قيثثثثثثثثثاس  وانتشثثثثثثثثثارها ودورهثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي تلثثثثثثثثثك
حجثثثثثثثثثم متابعثثثثثثثثثة أفثثثثثثثثثراد العينثثثثثثثثثة للقنثثثثثثثثثوات الفضثثثثثثثثثائية المحليثثثثثثثثثة والتعثثثثثثثثثرف علثثثثثثثثثى أهثثثثثثثثثم الموضثثثثثثثثثوعات التثثثثثثثثثي 
ركثثثثثثثثثزت عليهثثثثثثثثثا ، وأسثثثثثثثثثاليب تغطيتهثثثثثثثثثا ، واعتمثثثثثثثثثد الباحثثثثثثثثثث علثثثثثثثثثى المثثثثثثثثثنهج الوصثثثثثثثثثفي لتحليثثثثثثثثثل المشثثثثثثثثثكلة 

هيئثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثدريس باألكاديميثثثثثثثثثثثة الليبيثثثثثثثثثثثة ، مسثثثثثثثثثثثتخدم اسثثثثثثثثثثثتبيان لدراسثثثثثثثثثثثة عينثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثن طلبثثثثثثثثثثثة وأعضثثثثثثثثثثثاء 
عضثثثثثثثثثثثثثثو فثثثثثثثثثثثثثثي هيئثثثثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثثثثدريس ،  00طالثثثثثثثثثثثثثثب و 000مبحثثثثثثثثثثثثثثوث مثثثثثثثثثثثثثثنهم  110بطثثثثثثثثثثثثثثرابلس عثثثثثثثثثثثثثثددهم 

وتوصثثثثثثثثثثثلت الدراسثثثثثثثثثثثة واسثثثثثثثثثثثتمارة تحليثثثثثثثثثثثل عينثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثن البثثثثثثثثثثثرامج اإلخباريثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي القنثثثثثثثثثثثوات الفضثثثثثثثثثثثائية . 
إلثثثثثثثثثى وجثثثثثثثثثود ضثثثثثثثثثعف فثثثثثثثثثي مسثثثثثثثثثتوى مشثثثثثثثثثاهدة القنثثثثثثثثثوات الفضثثثثثثثثثائية الليبيثثثثثثثثثة بصثثثثثثثثثفة منتظمثثثثثثثثثة )دائًمثثثثثثثثثا( أو 

أحياًنثثثثثثثثثثثا( لثثثثثثثثثثثدى أفثثثثثثثثثثثراد العينثثثثثثثثثثثة، باعتبارهثثثثثثثثثثثا متحيثثثثثثثثثثثزة للطثثثثثثثثثثثرف التثثثثثثثثثثثابع لهثثثثثثثثثثثا ، وغيثثثثثثثثثثثر (منتظمثثثثثثثثثثثة  غيثثثثثثثثثثثر
موضثثثثثثثثثثوعية وتفتقثثثثثثثثثثر إلثثثثثثثثثثى المسثثثثثثثثثثاواة والمصثثثثثثثثثثداقية والشثثثثثثثثثثفافية فثثثثثثثثثثي تغطيتهثثثثثثثثثثا لألحثثثثثثثثثثداث ، كمثثثثثثثثثثا أنهثثثثثثثثثثا 
                                                           

52
 1111والء محمد الطاهر ، دراسة أخالقيات إذاعة برامج الجريمة في التلفزيون المصري ، جامعة الزقازيق ،  
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ال تلتثثثثثثثثثثثثزم بأخالقيثثثثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثثثثثة وقواعثثثثثثثثثثثثد الممارسثثثثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثي معالجثثثثثثثثثثثثثة تطثثثثثثثثثثثثثورات 
قيثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي الكثيثثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثثن برامجهثثثثثثثثثثا   ويعتقثثثثثثثثثثد أفثثثثثثثثثثراد العينثثثثثثثثثثة أن األحثثثثثثثثثثداث ، وتخثثثثثثثثثثالف المبثثثثثثثثثثادئ األخال

تلثثثثثثثثثك القنثثثثثثثثثوات هثثثثثثثثثي مشثثثثثثثثثكلة فثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثدِّ ذاتهثثثثثثثثثا   ألنهثثثثثثثثثا وسثثثثثثثثثيلة تحثثثثثثثثثّرض علثثثثثثثثثى االقتتثثثثثثثثثال والتفرقثثثثثثثثثة   
لثثثثثثثثثذلك يعتمثثثثثثثثثد المشثثثثثثثثثاهد علثثثثثثثثثى مصثثثثثثثثثادر بديلثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي الحصثثثثثثثثثول علثثثثثثثثثى األخبثثثثثثثثثار والمعلومثثثثثثثثثات المتعلقثثثثثثثثثة 

ات الفضثثثثثثثثثثثثثثثائية   كالعربيثثثثثثثثثثثثثثثة، باألزمثثثثثثثثثثثثثثة ، مثثثثثثثثثثثثثثثثل : مواقثثثثثثثثثثثثثثثع التواصثثثثثثثثثثثثثثثل االجتمثثثثثثثثثثثثثثثاعي وبعثثثثثثثثثثثثثثثض القنثثثثثثثثثثثثثثثو 
 .عربي، وغيرها BBC، و02والجزيرة ، وفرنسا 

 توصي الدراسة إلى : 

العمثثثثثثثثثثثل علثثثثثثثثثثثى إصثثثثثثثثثثثدار القثثثثثثثثثثثوانين والمبثثثثثثثثثثثادئ األخالقيثثثثثثثثثثثة لتنظثثثثثثثثثثثيم الممارسثثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي  -1
القنثثثثثثثثوات الفضثثثثثثثثائية الليبيثثثثثثثثة ، وأن يثثثثثثثثتم وضثثثثثثثثع ميثثثثثثثثثاق شثثثثثثثثرف يلتثثثثثثثثزم بثثثثثثثثه جميثثثثثثثثع العثثثثثثثثاملين فثثثثثثثثي 

 اإلعالم سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة . 
إلعالميثثثثثثثثثثثثة ، العمثثثثثثثثثثثل علثثثثثثثثثثثثى حمايثثثثثثثثثثثثة المراسثثثثثثثثثثثثلين واإلعالميثثثثثثثثثثثين والعثثثثثثثثثثثثاملين فثثثثثثثثثثثثي المؤسسثثثثثثثثثثثثات ا -0

ومحاسثثثثثثثثثثثبة المسثثثثثثثثثثثؤولين عثثثثثثثثثثثن األضثثثثثثثثثثثرار التثثثثثثثثثثثي يسثثثثثثثثثثثببونها لإلعالميثثثثثثثثثثثين ولمؤسسثثثثثثثثثثثاتهم خثثثثثثثثثثثالل 
 فترة األزمة . 

قامثثثثثثثثثثثثثثة دورات تدريبيثثثثثثثثثثثثثثة حثثثثثثثثثثثثثثول أخالقيثثثثثثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثثثثثثالم وآليثثثثثثثثثثثثثثات ووسثثثثثثثثثثثثثثائل العمثثثثثثثثثثثثثثثل  -1 عمثثثثثثثثثثثثثثل وا 
اإلعالمثثثثثثثثثثثثثي النثثثثثثثثثثثثثاجح  لإلعالميثثثثثثثثثثثثثين والعثثثثثثثثثثثثثاملين فثثثثثثثثثثثثثي القنثثثثثثثثثثثثثوات الفضثثثثثثثثثثثثثائية واالسثثثثثثثثثثثثثتفادة مثثثثثثثثثثثثثن 

 53قنوات الفضائية المتقدمة .الخبراء والمتخصصين وال

إضثثثثثثثثثافًة إلثثثثثثثثثى ذلثثثثثثثثثك فقثثثثثثثثثد أجثثثثثثثثثرى السثثثثثثثثثيد بهنسثثثثثثثثثي دراسثثثثثثثثثة حثثثثثثثثثول تقثثثثثثثثثويم اسثثثثثثثثثتخدام الصثثثثثثثثثور الصثثثثثثثثثحفية 
 1180كوسثثثثثثثثثثثيلة مثثثثثثثثثثثن وسثثثثثثثثثثثائل الصثثثثثثثثثثثراع اإلعالمثثثثثثثثثثثي أثنثثثثثثثثثثثاء الحثثثثثثثثثثثروب العربيثثثثثثثثثثثة اإلسثثثثثثثثثثثرائيلية فثثثثثثثثثثثي )  

( . وقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد أجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرى الدراسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى صثثثثثثثثثثثثثثثثثثثحيفة " األهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرام " ، 1100/1128/ 1102/  1121/
دراسثثثثثثثثثة خمسثثثثثثثثثة أشثثثثثثثثثهر، بحثثثثثثثثثوالي مثثثثثثثثثدة شثثثثثثثثثهر مثثثثثثثثثن انثثثثثثثثثدالع كثثثثثثثثثل حثثثثثثثثثرب مثثثثثثثثثن الحثثثثثثثثثروب واسثثثثثثثثثتغرقت ال

 الخمس . 

وتشثثثثثثثثير النتثثثثثثثثائج التثثثثثثثثي توصثثثثثثثثل إليهثثثثثثثثا الباحثثثثثثثثث إلثثثثثثثثى أن الصثثثثثثثثور اإلخباريثثثثثثثثة قثثثثثثثثد جثثثثثثثثاءت فثثثثثثثثي الترتيثثثثثثثثب 
األول فثثثثثثثثي الموقثثثثثثثثثع الجغرافثثثثثثثثثي للصثثثثثثثثثور الصثثثثثثثثحفية ، وأظهثثثثثثثثثرت الصثثثثثثثثثور تزايثثثثثثثثثد عثثثثثثثثدد الثثثثثثثثثدول التثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثم 

 1128مقارنثثثثثثثثثثثثثثثة بحربثثثثثثثثثثثثثثثي  1121،  1102،  1100تغطيتهثثثثثثثثثثثثثثثا بالصثثثثثثثثثثثثثثثور الصثثثثثثثثثثثثثثثحفية فثثثثثثثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثثثثثثثرب 

                                                           
53
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راع الثثثثثثثثثثثذي يحثثثثثثثثثثثدث وتثثثثثثثثثثثداخل المصثثثثثثثثثثثالح بثثثثثثثثثثثين ، ويعثثثثثثثثثثثود ذلثثثثثثثثثثثك إلثثثثثثثثثثثى تعقّثثثثثثثثثثثد الصثثثثثثثثثثث 1180، 
، وذلثثثثثثثك مثثثثثثثن  1180العديثثثثثثثد مثثثثثثثن األطثثثثثثثراف الدوليثثثثثثثة فثثثثثثثي هثثثثثثثذه الحثثثثثثثروب مثثثثثثثا عثثثثثثثدا حثثثثثثثرب لبنثثثثثثثان فثثثثثثثي 

أجثثثثثثثثل رفثثثثثثثثع الثثثثثثثثروح المعنويثثثثثثثثة وتقويثثثثثثثثة الجبهثثثثثثثثة الداخليثثثثثثثثة باإلضثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثى االبتعثثثثثثثثاد عثثثثثثثثن التركيثثثثثثثثز علثثثثثثثثى 
 الجوانب السلبية للحفاظ على التماسك الداخلي للدولة والمجتمع . 

، كانثثثثثثثثت الصثثثثثثثثور فيهثثثثثثثثا تأخثثثثثثثثذ الجانثثثثثثثثب السثثثثثثثثلبي وذلثثثثثثثثك لكشثثثثثثثثف  1180عثثثثثثثثن حثثثثثثثثرب لبنثثثثثثثثان فثثثثثثثثي  أمثثثثثثثثا
مثثثثثثثثثثدى معانثثثثثثثثثثاة ضثثثثثثثثثثحايا الجثثثثثثثثثثي  اإلسثثثثثثثثثثرائيلي والممارسثثثثثثثثثثات الغيثثثثثثثثثثر إنسثثثثثثثثثثانية التثثثثثثثثثثي يقثثثثثثثثثثوم بهثثثثثثثثثثا ، فقثثثثثثثثثثد 
تنوعثثثثثثثثثثثثثثت األسثثثثثثثثثثثثثثاليب اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثة والوسثثثثثثثثثثثثثثائل التثثثثثثثثثثثثثثي اسثثثثثثثثثثثثثثتخدمتها الصثثثثثثثثثثثثثثور الصثثثثثثثثثثثثثثحفية فثثثثثثثثثثثثثثي دعثثثثثثثثثثثثثثم 

 ية والعسكرية في كل حرب . الحروب بناًء على اختالف األوضاع السياس

التثثثثثثثثثي اشثثثثثثثثثتركت فيهثثثثثثثثثا جيثثثثثثثثثو  عثثثثثثثثثدة دول عربيثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي الحثثثثثثثثثرب علثثثثثثثثثى إسثثثثثثثثثرائيل  1128ففثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثرب 
للثثثثثثثثثثثدفاع عثثثثثثثثثثثن فلسثثثثثثثثثثثطين ، اسثثثثثثثثثثثتخدمت الصثثثثثثثثثثثور أسثثثثثثثثثثثاليب وفنثثثثثثثثثثثون وتكنيكثثثثثثثثثثثات تثثثثثثثثثثثدل علثثثثثثثثثثثى الوضثثثثثثثثثثثع 

 الهجومي واالنتصار على العدو . 

وفرنسثثثثثثثثثثا التثثثثثثثثثثي كانثثثثثثثثثثت فيهثثثثثثثثثثا مصثثثثثثثثثثر فثثثثثثثثثثي موقثثثثثثثثثثف دفثثثثثثثثثثاع ضثثثثثثثثثثد بريطانيثثثثثثثثثثا  1100أمثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثثرب 
سثثثثثثثثثثثرائيل ، ظهثثثثثثثثثثثر تكنيثثثثثثثثثثثك الثثثثثثثثثثثدفاع وانتشثثثثثثثثثثثرت صثثثثثثثثثثثور للمتطثثثثثثثثثثثوعين مثثثثثثثثثثثن جثثثثثثثثثثثي  التحريثثثثثثثثثثثر وصثثثثثثثثثثثور  وا 

قامثثثثثثثثثثت إسثثثثثثثثثثرائيل بالعثثثثثثثثثثدوان علثثثثثثثثثثى سثثثثثثثثثثوريا  1102فثثثثثثثثثثي رجثثثثثثثثثثال المقاومثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي قنثثثثثثثثثثاة السثثثثثثثثثثويس . أمثثثثثثثثثثا 
ومصثثثثثثثثثر واألردن ، حيثثثثثثثثثث كانثثثثثثثثثت نتيجتثثثثثثثثثه احثثثثثثثثثتالل منطقثثثثثثثثثة قطثثثثثثثثثاع غثثثثثثثثثزة وسثثثثثثثثثيناء والجثثثثثثثثثوالن والضثثثثثثثثثفة 

مثثثثثثثثثل صثثثثثثثثثور إدانثثثثثثثثثة منثثثثثثثثثدوبي دول العثثثثثثثثالم فثثثثثثثثثي أمريكثثثثثثثثثا إلسثثثثثثثثثرائيل  الغربيثثثثثثثثة وظهثثثثثثثثثر  أسثثثثثثثثثلوب المسثثثثثثثثثاندة
 وصور المظاهرات ضد إسرائيل. 

التثثثثثثثثثثثي بثثثثثثثثثثدأت فيهثثثثثثثثثثثا مصثثثثثثثثثثثر بثثثثثثثثثثثالهجوم علثثثثثثثثثثى إسثثثثثثثثثثثرائيل وانتصثثثثثثثثثثثرت عليهثثثثثثثثثثثا  1121أمثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثثثرب 
واسثثثثثثثثثثثثثثتطاعت إعثثثثثثثثثثثثثثادة الثقثثثثثثثثثثثثثثةا لثثثثثثثثثثثثثثدى المجتمعثثثثثثثثثثثثثثات العربيثثثثثثثثثثثثثثة وصثثثثثثثثثثثثثثححات العديثثثثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثثثثن األوضثثثثثثثثثثثثثثاِع 

ري دور كبيثثثثثثثثثثثثر فثثثثثثثثثثثثي جعثثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثثديرا االسثثثثثثثثثثثثتخبارات والسياسثثثثثثثثثثثثات الخاطئثثثثثثثثثثثثة ، وكثثثثثثثثثثثثان لإلعثثثثثثثثثثثثالم المصثثثثثثثثثثثث
  اإلسثثثثثثثرائيلية يعتثثثثثثثرف أنثثثثثثثه كثثثثثثثان إلثثثثثثثى جانثثثثثثثب السثثثثثثثادات جهثثثثثثثاز  إعالمثثثثثثثي أنجثثثثثثثز مهمتاثثثثثثثه وخثثثثثثثدعنا.

وركثثثثثثثثثزت بعثثثثثثثثثض الصثثثثثثثثثور علثثثثثثثثثى تكنيثثثثثثثثثك التهثثثثثثثثثوين والتقليثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثن اآلخثثثثثثثثثر ، ودليثثثثثثثثثل ذلثثثثثثثثثك مثثثثثثثثثا نشثثثثثثثثثر  
رائيلي حثثثثثثثثثثثثول صثثثثثثثثثثثثور األسثثثثثثثثثثثثرى اإلسثثثثثثثثثثثثرائيليين وصثثثثثثثثثثثثور األسثثثثثثثثثثثثلحة اإلسثثثثثثثثثثثثرائيلية ، وصثثثثثثثثثثثثوِر لقائثثثثثثثثثثثثٍد إسثثثثثثثثثثثث

  .يعلن استسالمه وصورة لبعض الطائرات اإلسرائيلية المحطمة

قثثثثثثثثثام اإلعثثثثثثثثثالم بوضثثثثثثثثثع صثثثثثثثثثور تركثثثثثثثثثز علثثثثثثثثثى أسثثثثثثثثثلوب تقثثثثثثثثثديم األدلثثثثثثثثثة  1180أمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثرب لبنثثثثثثثثثان 
والحجثثثثثثثثثج ، حيثثثثثثثثثث ظهثثثثثثثثثثرت صثثثثثثثثثور الثثثثثثثثثثدخان فثثثثثثثثثي مدينثثثثثثثثثة صثثثثثثثثثثيدا ، وحريثثثثثثثثثق لمصثثثثثثثثثثنع تكريثثثثثثثثثر بتثثثثثثثثثثرول 
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ا وتثثثثثثثثثربط بينهثثثثثثثثثا وبثثثثثثثثثين الزهرانثثثثثثثثثي ، وخريطثثثثثثثثثة قديمثثثثثثثثثة للبنثثثثثثثثثان توضثثثثثثثثثح مطثثثثثثثثثامع إسثثثثثثثثثرائيل فيهثثثثثثثثث
  .الغثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثزو ومثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا يحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدث فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي الحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرب

وتتثثثثثثثثثثوالى أهميثثثثثثثثثثُة الصثثثثثثثثثثورة الصثثثثثثثثثثحفية فثثثثثثثثثثي تغطيثثثثثثثثثثة األحثثثثثثثثثثداث المختلفثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي العثثثثثثثثثثالم بصثثثثثثثثثثفٍة عامثثثثثثثثثثة، 
أمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي أحثثثثثثثثثداث االنتفاضثثثثثثثثثة الفلسثثثثثثثثثطينية خاصثثثثثثثثثة ، نجثثثثثثثثثد أن الصثثثثثثثثثور الصثثثثثثثثثحفية قثثثثثثثثثد انحثثثثثثثثثازت فثثثثثثثثثي 

اإلسثثثثثثثثثثرائيلية بشثثثثثثثثثثأن تغطيثثثثثثثثثثة األحثثثثثثثثثثداث التثثثثثثثثثثي كانثثثثثثثثثثت تجثثثثثثثثثثري فثثثثثثثثثثي فلسثثثثثثثثثثطين عنثثثثثثثثثثد مواجهثثثثثثثثثثة المثثثثثثثثثثزاعم 
تهديثثثثثثثثثثثد الفلسثثثثثثثثثثثطينيين ألمثثثثثثثثثثثنهم ، فأثبتثثثثثثثثثثثت الصثثثثثثثثثثثور كثثثثثثثثثثثذب تلثثثثثثثثثثثك األقثثثثثثثثثثثوال والمثثثثثثثثثثثزاعم فكانثثثثثثثثثثثت تظهثثثثثثثثثثثر 
األطفثثثثثثثثثال الفلسثثثثثثثثثطينيين وهثثثثثثثثثم يرمثثثثثثثثثونهم بالحجثثثثثثثثثارة علثثثثثثثثثى أنهثثثثثثثثثم هثثثثثثثثثم مثثثثثثثثثن يتعثثثثثثثثثدون علثثثثثثثثثى الجثثثثثثثثثي  وال 
ُتظهثثثثثثثثثثر جانثثثثثثثثثثب الجثثثثثثثثثثي  اإلسثثثثثثثثثثرائيلي ومثثثثثثثثثثا يمارسثثثثثثثثثثونه مثثثثثثثثثثن أسثثثثثثثثثثاليب وضثثثثثثثثثثرب وتعثثثثثثثثثثذيب للفلسثثثثثثثثثثطينيين 

ى أي مثثثثثثثثثثثثدى تنتهثثثثثثثثثثثثك القثثثثثثثثثثثثوات اإلسثثثثثثثثثثثثرائيلية حقثثثثثثثثثثثثوق الفلسثثثثثثثثثثثثطينيين عنثثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثثواجهتهم ، فثثثثثثثثثثثثأظهرت إلثثثثثثثثثثثث
عثثثثثثثثثثثثثثدوان اآللثثثثثثثثثثثثثثة العسثثثثثثثثثثثثثثكرية اإلسثثثثثثثثثثثثثثرائيلية . وكثثثثثثثثثثثثثثان أشثثثثثثثثثثثثثثهرها الصثثثثثثثثثثثثثثور التثثثثثثثثثثثثثثي التقطهثثثثثثثثثثثثثثا المصثثثثثثثثثثثثثثور 
الفلسثثثثثثثثثثطيني طثثثثثثثثثثالل أبثثثثثثثثثثو رامثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي التلفزيثثثثثثثثثثون الفرنسثثثثثثثثثثي عنثثثثثثثثثثد تصثثثثثثثثثثويره لتفاصثثثثثثثثثثيل المشثثثثثثثثثثهد الثثثثثثثثثثذي 

الثثثثثثثثثذي استشثثثثثثثثثهد وهثثثثثثثثثو فثثثثثثثثثي حضثثثثثثثثثن والثثثثثثثثثده وكثثثثثثثثثان يتعلثثثثثثثثثق باغتيثثثثثثثثثال الطفثثثثثثثثثل الفلسثثثثثثثثثطيني محمثثثثثثثثثد الثثثثثثثثثُدراة 
 .ذلك على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي بعد تعرضثه للعديد من طلقات الرصاص 

 ومن التوصيات التي توصل إليها الباحث  :

يوصثثثثثثثثثثثي الباحثثثثثثثثثثثث بضثثثثثثثثثثثثرورة الحثثثثثثثثثثثذر عنثثثثثثثثثثثثد اسثثثثثثثثثثثتخدام الصثثثثثثثثثثثثور والتثثثثثثثثثثثي قثثثثثثثثثثثثد تلعثثثثثثثثثثثب دور الحجثثثثثثثثثثثثة أو 
وتزويثثثثثثثثثر حقيقثثثثثثثثثة أخثثثثثثثثثرى عنثثثثثثثثثد عرضثثثثثثثثثها بشثثثثثثثثثكل الثثثثثثثثثدليل وتتسثثثثثثثثثبب فثثثثثثثثثي إظهثثثثثثثثثار حقيقثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثا أو اخفثثثثثثثثثاء 

أمثثثثثثثثثا عثثثثثثثثثن  54متحيثثثثثثثثثز لطثثثثثثثثثرف أو عثثثثثثثثثرض جثثثثثثثثثزء نثثثثثثثثثاقص منهثثثثثثثثثا أو مثثثثثثثثثن زاويثثثثثثثثثة تؤيثثثثثثثثثد أحثثثثثثثثثد االطثثثثثثثثثراف .
دراسثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثي كانثثثثثثثثثثثت بعنثثثثثثثثثثثوان " المسثثثثثثثثثثثؤولية االجتماعيثثثثثثثثثثثة للصثثثثثثثثثثثحافة المصثثثثثثثثثثثرية والتثثثثثثثثثثثي قثثثثثثثثثثثام بهثثثثثثثثثثثا ال

عيثثثثثثثثثة محمثثثثثثثثثد حسثثثثثثثثثام الثثثثثثثثثدين أبثثثثثثثثثو العثثثثثثثثثال : وهثثثثثثثثثدفت الدراسثثثثثثثثثة إلثثثثثثثثثى التعثثثثثثثثثرف علثثثثثثثثثى المسثثثثثثثثثؤولية االجتما
لمجموعثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثن الصثثثثثثثثثثثحف الحزبيثثثثثثثثثثثة والقوميثثثثثثثثثثثة المصثثثثثثثثثثثرية مثثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثثالل مقارنثثثثثثثثثثثة المضثثثثثثثثثثثمون والقثثثثثثثثثثثائم 

حيثثثثثثثثثثث قثثثثثثثثثثام الباحثثثثثثثثثثث بثثثثثثثثثثإجراء دراسثثثثثثثثثثة تحليليثثثثثثثثثثة وصثثثثثثثثثثفية  1112.55-1111باالتصثثثثثثثثثثال بثثثثثثثثثثين فترتثثثثثثثثثثي 
لدراسثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثدى التثثثثثثثثثثزام الصثثثثثثثثثثحف القوميثثثثثثثثثثة المصثثثثثثثثثثرية بموضثثثثثثثثثثوع الموضثثثثثثثثثثوعية فثثثثثثثثثثي أخبارهثثثثثثثثثثا مقارنثثثثثثثثثثة 

ق علثثثثثثثثثى صثثثثثثثثثحيفة األهثثثثثثثثثرام  وصثثثثثثثثثحيفة األخبثثثثثثثثثار المصثثثثثثثثثرية بالصثثثثثثثثثحف الحزبيثثثثثثثثثة وكثثثثثثثثثان ذلثثثثثثثثثك بثثثثثثثثثالتطبي

                                                           
54

رة : توظيف الصورة الصحفية في الحروب والثورات ، المركز العربي للبحوث والدراسات شريف درويش اللبان ، سارة أحمد يسين ، حرب الصو 

 ،21/2/1121 http://www.acrseg.org/39377  
55

قائم باالتصال في الصحف القومية والحزبية محمد حسام الدين أبو العال ، المسؤولية االجتماعية للصحافة المصرية ، دراسة مقارنة للمضمون وال 

  www.alba7as.com./page2496.htmرسالة ماجستير ،  2220-2222من 

http://www.acrseg.org/39377
http://www.alba7as.com./page2496.htm


                                                                     

46 
 

وصثثثثثثثثثثحيفة حزبيثثثثثثثثثثة تمثلثثثثثثثثثثت فثثثثثثثثثثي الشثثثثثثثثثثعب واألهثثثثثثثثثثالي والوفثثثثثثثثثثد ، ومثثثثثثثثثثن أهثثثثثثثثثثم النتثثثثثثثثثثائج التثثثثثثثثثثي 
 توصلت لها الدراسة :

  لثثثثثثثثثثم تثثثثثثثثثثتمكن أي مثثثثثثثثثثن تلثثثثثثثثثثك الصثثثثثثثثثثحف الحزبيثثثثثثثثثثة والقوميثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثن الوصثثثثثثثثثثول إلثثثثثثثثثثى الموضثثثثثثثثثثوعية
احثثثثثثثثدة فثثثثثثثثي كلتثثثثثثثثا المطلقثثثثثثثثة ، ووجثثثثثثثثد أن هنثثثثثثثثاك تشثثثثثثثثابه فثثثثثثثثي مسثثثثثثثثتويات التحيثثثثثثثثز وكانثثثثثثثثت درجثثثثثثثثة و 

 . -القومية والحزبية  –الصحف 
  تشثثثثثثثثثابهت موضثثثثثثثثثوعية الصثثثثثثثثثحف القوميثثثثثثثثثة المتمثلثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي األخبثثثثثثثثثار واألهثثثثثثثثثرام ولثثثثثثثثثم يكثثثثثثثثثن هنثثثثثثثثثاك

 فروق ذات داللة إحصائية بينهما متعلق بموضوعية اإلسناد .
  )بينمثثثثثثثثثثثثا اختلفثثثثثثثثثثثثثت موضثثثثثثثثثثثثثوعية الصثثثثثثثثثثثثثحف الحزبيثثثثثثثثثثثثة الثثثثثثثثثثثثثثالث )الشثثثثثثثثثثثثثعب ، األهثثثثثثثثثثثثثالي ، الوفثثثثثثثثثثثثثد

 –األهثثثثثثثثثثثثالي والشثثثثثثثثثثثثعب  –أكثثثثثثثثثثثثثر موضثثثثثثثثثثثثوعية مثثثثثثثثثثثثن أختيهثثثثثثثثثثثثا  حيثثثثثثثثثثثثث كانثثثثثثثثثثثثت صثثثثثثثثثثثثحيفة الوفثثثثثثثثثثثثد
الالتثثثثثثثثثي تماثلثثثثثثثثثت فثثثثثثثثثي درجثثثثثثثثثة الموضثثثثثثثثثوعية والثثثثثثثثثذي فسثثثثثثثثثره الباحثثثثثثثثثث بأنثثثثثثثثثه يرجثثثثثثثثثع إلثثثثثثثثثى خلثثثثثثثثثيط 

 الملكية والتمويل والسيطرة المتمثلة في الحزب الذي يقوم بإدارة تلك الصحف .

م ومثثثثثثثثثن التوصثثثثثثثثثيات : يثثثثثثثثثرى الباحثثثثثثثثثث أن الصثثثثثثثثثحف المصثثثثثثثثثرية التثثثثثثثثثي كانثثثثثثثثثت فثثثثثثثثثي موضثثثثثثثثثع الدراسثثثثثثثثثة لثثثثثثثثث 
تحقثثثثثثثثثق مبثثثثثثثثثدأ التثثثثثثثثثوازن الثثثثثثثثثذي يعثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثن أهثثثثثثثثثم معثثثثثثثثثايير أخالقيثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثة ألنثثثثثثثثثه كلمثثثثثثثثثا زاد 
مسثثثثثثثثثثثثتوى التثثثثثثثثثثثثوازن فثثثثثثثثثثثثي المثثثثثثثثثثثثادة اإلعالميثثثثثثثثثثثثة المقدمثثثثثثثثثثثثة أو التغطيثثثثثثثثثثثثة اإلخباريثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثي الصثثثثثثثثثثثثحف زادت 
فثثثثثثثثثثثي مقابلهثثثثثثثثثثثا الفائثثثثثثثثثثثدة العامثثثثثثثثثثثة للمجتمثثثثثثثثثثثع والصثثثثثثثثثثثحيفة فيثثثثثثثثثثثدل ذلثثثثثثثثثثثك علثثثثثثثثثثثى سثثثثثثثثثثثالمة البيئثثثثثثثثثثثة لسياسثثثثثثثثثثثة 

ها فثثثثثثثثثثال يلجثثثثثثثثثثأ القثثثثثثثثثثارئ إلثثثثثثثثثثى مصثثثثثثثثثثدر معلومثثثثثثثثثثات بثثثثثثثثثثديل أو أجنبثثثثثثثثثثي وانمثثثثثثثثثثا التحريريثثثثثثثثثثة لصثثثثثثثثثثحيفة نفسثثثثثثثثثث
يزيثثثثثثثثثد اعتمثثثثثثثثثاده علثثثثثثثثثى تلثثثثثثثثثك الصثثثثثثثثثحيفة التثثثثثثثثثي تحقثثثثثثثثثق فيهثثثثثثثثثا مبثثثثثثثثثدأ التثثثثثثثثثوازن . كمثثثثثثثثثا تثثثثثثثثثم إجثثثثثثثثثراء دراسثثثثثثثثثة 
بعنثثثثثثثثثثثوان " تغطيثثثثثثثثثثثة المثثثثثثثثثثثادة اإلخباريثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي وسثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثالم لمجلثثثثثثثثثثثس النثثثثثثثثثثثواب األردنثثثثثثثثثثثي السثثثثثثثثثثثادس 

 .001156الديمقراطية وآخرون عامعشر " والتي قامت بها الهيئة األردنية للثقافة 

حيثثثثثثثثثثثثثث اعتمثثثثثثثثثثثثثدت هثثثثثثثثثثثثثذه الدراسثثثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثثثى عمليثثثثثثثثثثثثثة رصثثثثثثثثثثثثثد وتحليثثثثثثثثثثثثثل مضثثثثثثثثثثثثثامين تغطيثثثثثثثثثثثثثة الصثثثثثثثثثثثثثحافة 
األسثثثثثثثثثثثبوعية واليوميثثثثثثثثثثثة باإلضثثثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثثثى مضثثثثثثثثثثثامين اإلعثثثثثثثثثثثالم المرئثثثثثثثثثثثي واإلعثثثثثثثثثثثالم المسثثثثثثثثثثثموع  ووكالثثثثثثثثثثثة 
األنبثثثثثثثثثاء األردنيثثثثثثثثثثة لالنتخابثثثثثثثثثثات النيابيثثثثثثثثثة . وقثثثثثثثثثثد هثثثثثثثثثثدفت الدراسثثثثثثثثثة إلثثثثثثثثثثى معرفثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثا إذا تثثثثثثثثثثوفرت عثثثثثثثثثثدد 
مثثثثثثثثثثثثثن المعثثثثثثثثثثثثثايير الصثثثثثثثثثثثثثحفية فثثثثثثثثثثثثثي التغطيثثثثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثثثل المهنيثثثثثثثثثثثثثة وعثثثثثثثثثثثثثدم التحيثثثثثثثثثثثثثز والنزاهثثثثثثثثثثثثثة 

 .ضها لألخبار والمواضيع بدون تحيزوالشفافية التي تتمتع بها الوسيلة اإلعالمية في عر 
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 فأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج منها :

حثثثثثثثثثثثازة إلثثثثثثثثثثثى % بينمثثثثثثثثثثثا وصثثثثثثثثثثثلت التغطيثثثثثثثثثثثة المن80.2وصثثثثثثثثثثلت درجثثثثثثثثثثثة الحياديثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي الصثثثثثثثثثثثحف إلثثثثثثثثثثى 
%. أمثثثثثثثثثثا فيمثثثثثثثثثثا يتعلثثثثثثثثثثق بحجثثثثثثثثثثم التغطيثثثثثثثثثثة 1% بينمثثثثثثثثثثا التغطيثثثثثثثثثثة الغيثثثثثثثثثثر منحثثثثثثثثثثازة جثثثثثثثثثثاءت بنسثثثثثثثثثثبة 10.0

اإلخباريثثثثثثثثثثة األسثثثثثثثثثثبوعية  فثثثثثثثثثثي الصثثثثثثثثثثحف لالنتخابثثثثثثثثثثات فقثثثثثثثثثثد جثثثثثثثثثثاءت بنسثثثثثثثثثثب متفاوتثثثثثثثثثثة . كمثثثثثثثثثثا اتضثثثثثثثثثثح 
أن الوسثثثثثثثثثثثثثثائل اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثة المرصثثثثثثثثثثثثثثودة خثثثثثثثثثثثثثثالل الدراسثثثثثثثثثثثثثثة خصصثثثثثثثثثثثثثثت مسثثثثثثثثثثثثثثاحات واسثثثثثثثثثثثثثثعة لإلعثثثثثثثثثثثثثثالن 

 بحيث تفوقت بذلك على اآلراء والمقاالت المكتوبة .والفتتاح المقرات االنتخابية 

 ومن التوصيات التي تضّمنتها الدراسة :

  يوصثثثثثثثثثثي الباحثثثثثثثثثثثث بضثثثثثثثثثثرورة اهتمثثثثثثثثثثثام الصثثثثثثثثثثثحافة المطبوعثثثثثثثثثثة بالتوسثثثثثثثثثثثع وتحقيثثثثثثثثثثق المزيثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثن
 الشمولية في تغطيتها اإلخبارية .

  ال يجثثثثثثثثثثب أن يكثثثثثثثثثثثون التوسثثثثثثثثثثع فثثثثثثثثثثثي نسثثثثثثثثثثبة المسثثثثثثثثثثثاحات الورقيثثثثثثثثثثة لصثثثثثثثثثثثالح الدعايثثثثثثثثثثة واالعثثثثثثثثثثثالن
 على حساب شمولية التغطية اإلخبارية .

 دراسات أجنبية : 

 Anonymous sources andتحثثثثثثت عنثثثثثثوان 1181أجريثثثثثثت دراسثثثثثثة وولفيمثثثثثثاير عثثثثثثام 
related ethical concerns in journalism:  حيثثثثثث تناولثثثثثت هثثثثثذه الدراسثثثثثة المصثثثثثادر

 المجهولثثثثثثثثثثثثثة وعالقتهثثثثثثثثثثثثثا بأخالقيثثثثثثثثثثثثثات الصثثثثثثثثثثثثثحافة حيثثثثثثثثثثثثثث شثثثثثثثثثثثثثملت الدراسثثثثثثثثثثثثثة مئثثثثثثثثثثثثثة صثثثثثثثثثثثثثحيفة أمريكيثثثثثثثثثثثثثة
باإلضثثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثثى اسثثثثثثثثثثتبانة وزعثثثثثثثثثثت علثثثثثثثثثثى خمسثثثثثثثثثثين محثثثثثثثثثثرر وصثثثثثثثثثثحفي وكانثثثثثثثثثثت نتثثثثثثثثثثائج هثثثثثثثثثثذه الدراسثثثثثثثثثثة 
تشثثثثثثثثثير إلثثثثثثثثثى وجثثثثثثثثثود صثثثثثثثثثحف لهثثثثثثثثثا سياسثثثثثثثثثات رسثثثثثثثثثمية تحكثثثثثثثثثم اسثثثثثثثثثتخدام المصثثثثثثثثثادر المجهولثثثثثثثثثة وكانثثثثثثثثثت 

% مثثثثثثثثثن الصثثثثثثثثثحف لثثثثثثثثثديها مجموعثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثن السياسثثثثثثثثثات غيثثثثثثثثثر المكتوبثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي هثثثثثثثثثذا 01% و 10بنسثثثثثثثثثبة 
حافة فثثثثثثثثثثي جامعثثثثثثثثثثة أوهثثثثثثثثثثايو األمريكيثثثثثثثثثثة كمثثثثثثثثثثا أجريثثثثثثثثثثت دراسثثثثثثثثثثة قثثثثثثثثثثام بهثثثثثثثثثثا أسثثثثثثثثثثتاذ الصثثثثثثثثثث 57المجثثثثثثثثثثال .

: وكانثثثثثثثثثثثثثثثت هثثثثثثثثثثثثثثثذه الدراسثثثثثثثثثثثثثثثة حثثثثثثثثثثثثثثثول تثثثثثثثثثثثثثثثأثير المصثثثثثثثثثثثثثثثادر المجهولثثثثثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثثثثثى 0002آرسثثثثثثثثثثثثثثثمث عثثثثثثثثثثثثثثثام 
% 22مثثثثثثثثثثن الطلبثثثثثثثثثثة حيثثثثثثثثثثث وجثثثثثثثثثثد أن  202المصثثثثثثثثثثداقية مثثثثثثثثثثن وجهثثثثثثثثثثة نظثثثثثثثثثثر طلبثثثثثثثثثثة الجامعثثثثثثثثثثة شثثثثثثثثثثملت 

% 01مثثثثثثثثثثن العينثثثثثثثثثثة يجثثثثثثثثثثدون أن اسثثثثثثثثثثتخدام المصثثثثثثثثثثادر المجهولثثثثثثثثثثة يعثثثثثثثثثثد ممارسثثثثثثثثثثة مقبولثثثثثثثثثثة فيمثثثثثثثثثثا عبثثثثثثثثثثر 
 58ذلك . الباقي منهم خالف

 بعض من التوصيات المتعلقة بالدراستين السابقتين :
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يوصثثثثثثثثثثي البثثثثثثثثثثاحثون بأهميثثثثثثثثثثة دراسثثثثثثثثثثة ظثثثثثثثثثثاهرة اسثثثثثثثثثثتخدام األخبثثثثثثثثثثار المسثثثثثثثثثثتندة علثثثثثثثثثثى مصثثثثثثثثثثادر 
مجهولثثثثثثثثثة ويكثثثثثثثثثون ذلثثثثثثثثثك علثثثثثثثثثى عثثثثثثثثثدة مسثثثثثثثثثتويات أخثثثثثثثثثرى تثثثثثثثثثؤدي إلثثثثثثثثثى إثثثثثثثثثثراء الموضثثثثثثثثثوع لمثثثثثثثثثدى أهميتثثثثثثثثثه 

 ولقلة وجود دراسات تناولت هذا الموضوع .

 المستويات في :ويمكن تلخيص تلك 

دراسثثثثثثثثثثثثثة موضثثثثثثثثثثثثثوع تجهيثثثثثثثثثثثثثل أو إخفثثثثثثثثثثثثثاء المصثثثثثثثثثثثثثادر مثثثثثثثثثثثثثن وجهثثثثثثثثثثثثثة نظثثثثثثثثثثثثثر الصثثثثثثثثثثثثثحفيين )محثثثثثثثثثثثثثررين  -
دارات تحرير ورؤساء األقسام اإلخبارية (.  ومراسلين وا 

دراسثثثثثثثثثة ظثثثثثثثثثثاهرة تجهيثثثثثثثثثل المصثثثثثثثثثثادر مثثثثثثثثثثن وجهثثثثثثثثثة نظثثثثثثثثثثر القثثثثثثثثثراء وذلثثثثثثثثثثك مثثثثثثثثثثن أجثثثثثثثثثل التعثثثثثثثثثثرف علثثثثثثثثثثى  -
صثثثثثثثثثثدر وللتعثثثثثثثثثثرف علثثثثثثثثثثى مثثثثثثثثثثدى اتجاهثثثثثثثثثثاتهم فثثثثثثثثثثي تقثثثثثثثثثثديم المثثثثثثثثثثادة الصثثثثثثثثثثحفية التثثثثثثثثثثي تكثثثثثثثثثثون مجهولثثثثثثثثثثة الم

 ثقتهم بها وما هو مدى تبنيهم لمعلومات تلك االخبار .

دراسثثثثثثثثة موضثثثثثثثثوع نقثثثثثثثثل األخبثثثثثثثثار الخارجيثثثثثثثثة والتثثثثثثثثي يثثثثثثثثتم فيهثثثثثثثثا تجهيثثثثثثثثل المصثثثثثثثثدر الثثثثثثثثذي مثثثثثثثثن خاللثثثثثثثثه  -
تحصثثثثثثثثثثل الصثثثثثثثثثثحيفة علثثثثثثثثثثى تلثثثثثثثثثثك األخبثثثثثثثثثثار مثثثثثثثثثثن وسثثثثثثثثثثائل إعثثثثثثثثثثالم خارجيثثثثثثثثثثة وعالقثثثثثثثثثثة ذلثثثثثثثثثثك بالسياسثثثثثثثثثثة 

 59.التحريرية للصحيفة

 ول األخالقيات في السياق الصحفي اإلسرائيلي : كما أجريت دراسة ح

حيثثثثثثثثثثثث إن الصثثثثثثثثثثثحافة اإلسثثثثثثثثثثثرائيلية ال تتقّيثثثثثثثثثثثد بقواعثثثثثثثثثثثد وأخالقيثثثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثثثالم ، ومثثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثثالل رصثثثثثثثثثثثد  
أداء الصثثثثثثثثثثحافة اإلسثثثثثثثثثثرائيلية عثثثثثثثثثثن طريثثثثثثثثثثق توزيثثثثثثثثثثع عثثثثثثثثثثدد مثثثثثثثثثثن االسثثثثثثثثثثتبانات علثثثثثثثثثثى الصثثثثثثثثثثحفيين ، تبثثثثثثثثثثّين 

مثثثثثثثثثا توصثثثثثثثثثل إليثثثثثثثثثه البحثثثثثثثثثث  مثثثثثثثثثن خاللهثثثثثثثثثا أن هنثثثثثثثثثاك الكثيثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثن القصثثثثثثثثثور والعيثثثثثثثثثوب . ووفقثثثثثثثثثًا إلثثثثثثثثثى
الثثثثثثثثذي أجثثثثثثثثري فثثثثثثثثي الثثثثثثثثبالد فثثثثثثثثإن هنثثثثثثثثاك نسثثثثثثثثبة عاليثثثثثثثثة مثثثثثثثثن الصثثثثثثثثحفيين اإلسثثثثثثثثرائيليين ال يمتنعثثثثثثثثون عثثثثثثثثن 
ممارسثثثثثثثثثثة الطثثثثثثثثثثرق الملتويثثثثثثثثثثة للحصثثثثثثثثثثثول علثثثثثثثثثثى المعلومثثثثثثثثثثات ، مثثثثثثثثثثثل االبتثثثثثثثثثثثزاز ودفثثثثثثثثثثع األمثثثثثثثثثثوال مقابثثثثثثثثثثثل 

% مثثثثثثثثثثثثثن الصثثثثثثثثثثثثثحفيين يعتقثثثثثثثثثثثثثدون أن التقثثثثثثثثثثثثثارير اإلخباريثثثثثثثثثثثثثة 00المعلومثثثثثثثثثثثثثات واألخبثثثثثثثثثثثثثار ، ويتضثثثثثثثثثثثثثح أن 
علثثثثثثثثثثثثثى أخطثثثثثثثثثثثثثاء فثثثثثثثثثثثثثي الحقثثثثثثثثثثثثثائق الموضثثثثثثثثثثثثثوعية وأن الصثثثثثثثثثثثثثحافة لثثثثثثثثثثثثثيس بالضثثثثثثثثثثثثثروري أن تلتثثثثثثثثثثثثثزم  تقثثثثثثثثثثثثثوم

كمثثثثثثثثثثثا وأظهثثثثثثثثثثثرت دراسثثثثثثثثثثثة قامثثثثثثثثثثثت بهثثثثثثثثثثثا  60بمبثثثثثثثثثثثادئ التأكثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثن المعلومثثثثثثثثثثثات وتحثثثثثثثثثثثّري الدقثثثثثثثثثثثة فيهثثثثثثثثثثثا .
، أن تفثثثثثثثثثثثاقم افتقثثثثثثثثثثثار  0002جماعثثثثثثثثثثثة وسثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثالم بجامعثثثثثثثثثثثة غالسثثثثثثثثثثثكو البريطانيثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي مثثثثثثثثثثثايو 

بب تغطيثثثثثثثثة وسثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثالم لتلثثثثثثثثك األزمثثثثثثثثة . الجمهثثثثثثثثور إلثثثثثثثثى تفهثثثثثثثثم أزمثثثثثثثثة الشثثثثثثثثرق األوسثثثثثثثثط هثثثثثثثثو بسثثثثثثثث
فنثثثثثثثثثثادرًا مثثثثثثثثثثثا يقثثثثثثثثثثثال للمشثثثثثثثثثثثاهدين بثثثثثثثثثثثأن ضثثثثثثثثثثثحايا االحثثثثثثثثثثثتالل العسثثثثثثثثثثثكري هثثثثثثثثثثثم الفلسثثثثثثثثثثثطينيين ، باإلضثثثثثثثثثثثافة 
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إلثثثثثثثثثثثثى عثثثثثثثثثثثثدم تقثثثثثثثثثثثثديم تفسثثثثثثثثثثثثير للمشثثثثثثثثثثثثاهد عثثثثثثثثثثثثن معنثثثثثثثثثثثثى " األراضثثثثثثثثثثثثي المحتلثثثثثثثثثثثثة " . وُتظهثثثثثثثثثثثثر 
% مثثثثثثثثثثثثثثثثن شثثثثثثثثثثثثثثثثباب العينثثثثثثثثثثثثثثثثة يعلمثثثثثثثثثثثثثثثثون أن اإلسثثثثثثثثثثثثثثثثرائيليين هثثثثثثثثثثثثثثثثم محتلثثثثثثثثثثثثثثثثون ، وأنهثثثثثثثثثثثثثثثثم " 1الدراسثثثثثثثثثثثثثثثثة أن 

وطنون " غيثثثثثثثثثثثثر شثثثثثثثثثثثثرعيين . وتؤكثثثثثثثثثثثثد الدراسثثثثثثثثثثثثة إلثثثثثثثثثثثثى أن هنثثثثثثثثثثثثاك انتقثثثثثثثثثثثثاء واضثثثثثثثثثثثثح للمصثثثثثثثثثثثثطلحات مسثثثثثثثثثثثثت
واللغثثثثثثثثثثثثة المسثثثثثثثثثثثثتخدمة ، مثثثثثثثثثثثثثال ذلثثثثثثثثثثثثك : اسثثثثثثثثثثثثتخدام مصثثثثثثثثثثثثطلح " جريمثثثثثثثثثثثثة " ، " وحشثثثثثثثثثثثثية " ، " إرهثثثثثثثثثثثثاب " 
عنثثثثثثثثثثد ذكثثثثثثثثثثر المثثثثثثثثثثوتى اإلسثثثثثثثثثثرائيليين . ويثثثثثثثثثثذكر المشثثثثثثثثثثرف علثثثثثثثثثثى الدراسثثثثثثثثثثة البروفيسثثثثثثثثثثور " جثثثثثثثثثثورج فيلثثثثثثثثثثو " 

إلثثثثثثثثثثى أن اعتثثثثثثثثثثداء الفلسثثثثثثثثثثطينيين يعتبثثثثثثثثثثر رد علثثثثثثثثثثى اغتيثثثثثثثثثثال  أنثثثثثثثثثثه لثثثثثثثثثثم يجثثثثثثثثثثد أي تقريثثثثثثثثثثر صثثثثثثثثثثحفي يشثثثثثثثثثثير
ونثثثثثثثثثثثذكر دراسثثثثثثثثثثثة تثثثثثثثثثثثم إجراءهثثثثثثثثثثثا حثثثثثثثثثثثول الصثثثثثثثثثثثورة الصثثثثثثثثثثثثحفية  61المقثثثثثثثثثثثاومين لالحثثثثثثثثثثثتالل اإلسثثثثثثثثثثثرائيلي " .

واسثثثثثثثثثثثثتخدامها فثثثثثثثثثثثثثي التغطيثثثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثثثة أثنثثثثثثثثثثثثثاء الحثثثثثثثثثثثثثروب األهليثثثثثثثثثثثثثة األمريكيثثثثثثثثثثثثثة ، حيثثثثثثثثثثثثثث أجثثثثثثثثثثثثثرى 
لمرئيثثثثثثثثثثة الموجثثثثثثثثثثودة فثثثثثثثثثثي م دراسثثثثثثثثثثة حثثثثثثثثثثول األشثثثثثثثثثثكال المصثثثثثثثثثثورة وا1110الباحثثثثثثثثثثث " بثثثثثثثثثثارك " فثثثثثثثثثثي عثثثثثثثثثثام 

أخبثثثثثثثثثثثثار الحثثثثثثثثثثثثرب األهليثثثثثثثثثثثثة األمريكيثثثثثثثثثثثثة ، فقثثثثثثثثثثثثد طبثثثثثثثثثثثثق الدراسثثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثثى مضثثثثثثثثثثثثامين جريثثثثثثثثثثثثدة أسثثثثثثثثثثثثبوعية 
اسثثثثثثثثثثمها " هثثثثثثثثثثاربز " ، وجريثثثثثثثثثثدة " ليزلثثثثثثثثثثي " اليوميثثثثثثثثثثة ، وتؤكثثثثثثثثثثد النتثثثثثثثثثثائج التثثثثثثثثثثي توصثثثثثثثثثثل إليهثثثثثثثثثثا أن نشثثثثثثثثثثر 
الصثثثثثثثثثثثور فثثثثثثثثثثثي األخبثثثثثثثثثثثار كثثثثثثثثثثثان يختلثثثثثثثثثثثف اختالفثثثثثثثثثثثًا كبيثثثثثثثثثثثرًا حسثثثثثثثثثثثب االتجاهثثثثثثثثثثثات السياسثثثثثثثثثثثية واألحثثثثثثثثثثثزاب 

علثثثثثثثثثى تلثثثثثثثثثك الصثثثثثثثثثحف ، وأن الصثثثثثثثثثحف فثثثثثثثثثي تلثثثثثثثثثك الفتثثثثثثثثثرة قثثثثثثثثثد قامثثثثثثثثثت بمثثثثثثثثثزج بثثثثثثثثثين الصثثثثثثثثثثور  المثثثثثثثثثؤثرة
الصثثثثثثثثثثثحفية والرسثثثثثثثثثثثوم الكاريكاتيريثثثثثثثثثثثثة بهثثثثثثثثثثثدف زيثثثثثثثثثثثثادة فاعليثثثثثثثثثثثة التفسثثثثثثثثثثثثير والتثثثثثثثثثثثأثير أيضثثثثثثثثثثثثًا فثثثثثثثثثثثي إطثثثثثثثثثثثثار 

 التأثير المرئي على الجمهور المتلقي . 

تثثثثثثثثثرة وتشثثثثثثثثثير النتثثثثثثثثثائج إضثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثى ذلثثثثثثثثثك أن الصثثثثثثثثثور والرسثثثثثثثثثوم التوضثثثثثثثثثيحية المسثثثثثثثثثتخدمة فثثثثثثثثثي تلثثثثثثثثثك الف
الخاصثثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثالحرب األهليثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثل جريثثثثثثثثثثدة " هثثثثثثثثثثاربز " كثيثثثثثثثثثثرًا مثثثثثثثثثثا ُتظهثثثثثثثثثثر مشثثثثثثثثثثاهد وصثثثثثثثثثثور للمعثثثثثثثثثثارك 
واألحثثثثثثثثثداث الجاريثثثثثثثثثة ، كمثثثثثثثثثا أن الصثثثثثثثثثور كانثثثثثثثثثت تركثثثثثثثثثز بشثثثثثثثثثكل أساسثثثثثثثثثي علثثثثثثثثثى الموقثثثثثثثثثع الثثثثثثثثثذي يحثثثثثثثثثدث 
فيثثثثثثثثثثثثثثه الصثثثثثثثثثثثثثثراع ، ففثثثثثثثثثثثثثثي أثنثثثثثثثثثثثثثثاء تلثثثثثثثثثثثثثثك الحثثثثثثثثثثثثثثرب األهليثثثثثثثثثثثثثثة األمريكيثثثثثثثثثثثثثثة كانثثثثثثثثثثثثثثت الصثثثثثثثثثثثثثثحف اليوميثثثثثثثثثثثثثثة 

أ تهثثثثثثثثثثتم بتصثثثثثثثثثثوير وتسثثثثثثثثثثجيل ونقثثثثثثثثثثل األحثثثثثثثثثثداث الجاريثثثثثثثثثثة خثثثثثثثثثثالل واألسثثثثثثثثثثبوعية الجديثثثثثثثثثثدة وحديثثثثثثثثثثثة المنشثثثثثثثثثث
اسثثثثثثثثثتخدام المثثثثثثثثثثنظم للصثثثثثثثثثور الصثثثثثثثثثثحفية ، وأن صثثثثثثثثثحف تلثثثثثثثثثثك الفتثثثثثثثثثرة اسثثثثثثثثثثتخدمت أسثثثثثثثثثلوب المثثثثثثثثثثزج بثثثثثثثثثثين 

 الصور الصحفية والرسوم اإليضاحية لزيادة التأثير على المشاهد . 

ذاعثثثثثثثثثثة وقثثثثثثثثثثد أجثثثثثثثثثثرى " بثثثثثثثثثثارك " دراسثثثثثثثثثثة حللثثثثثثثثثثت الصثثثثثثثثثثور األرشثثثثثثثثثثيفية أيضثثثثثثثثثثًا التثثثثثثثثثثي قثثثثثثثثثثدمتها " خدمثثثثثثثثثثة اإل
العامثثثثثثثثثة " عثثثثثثثثثن الحثثثثثثثثثرب األهليثثثثثثثثثة األمريكيثثثثثثثثثة ، وقامثثثثثثثثثت الدراسثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثإجراء تحليثثثثثثثثثل حثثثثثثثثثول كيفيثثثثثثثثثة تقثثثثثثثثثديم 
الصثثثثثثثثثثثثور الخاصثثثثثثثثثثثثة بتلثثثثثثثثثثثثك الحثثثثثثثثثثثثرب مثثثثثثثثثثثثن منطلقثثثثثثثثثثثثات وزوايثثثثثثثثثثثثا جديثثثثثثثثثثثثدة تزيثثثثثثثثثثثثد اإلحسثثثثثثثثثثثثاس والشثثثثثثثثثثثثعور 
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باألبعثثثثثثثثثثثثثاد الثالثيثثثثثثثثثثثثثثة للصثثثثثثثثثثثثثثور كصثثثثثثثثثثثثثور الثثثثثثثثثثثثثثدمار وضثثثثثثثثثثثثثثرب المثثثثثثثثثثثثثدن والبيثثثثثثثثثثثثثثوت والضثثثثثثثثثثثثثثحايا 
متعلقثثثثثثثثثة بالمعركثثثثثثثثثة والمرتبطثثثثثثثثثة بأحثثثثثثثثثداث الواقعيثثثثثثثثثة  والقتلثثثثثثثثثى ، وعثثثثثثثثثدد قليثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثن تلثثثثثثثثثك الصثثثثثثثثثور كانثثثثثثثثثت

للحثثثثثثثثرب ، بمثثثثثثثثا يسثثثثثثثثاعد علثثثثثثثثى القثثثثثثثثدرة فثثثثثثثثي التحليثثثثثثثثل  بشثثثثثثثثكل أكبثثثثثثثثر ورؤيثثثثثثثثة أفضثثثثثثثثل وأعمثثثثثثثثق ويحصثثثثثثثثل 
علثثثثثثثثى تفاعثثثثثثثثل مثثثثثثثثن جانثثثثثثثثب الجمهثثثثثثثثور المتلقثثثثثثثثي وكثثثثثثثثذلك يخثثثثثثثثدم غثثثثثثثثرض الخبثثثثثثثثر. وبعثثثثثثثثد انتهثثثثثثثثاء الحثثثثثثثثرب 

مثثثثثثثثثثثع النسثثثثثثثثثثثيان  األهليثثثثثثثثثثثة األمريكيثثثثثثثثثثثة رغثثثثثثثثثثثب الشثثثثثثثثثثثعب األمريكثثثثثثثثثثثي أن ينسثثثثثثثثثثثى تلثثثثثثثثثثثك األحثثثثثثثثثثثداث ، وفعثثثثثثثثثثثالً 
قثثثثثثثثثام الثثثثثثثثثرأي العثثثثثثثثثام بثثثثثثثثثإغالق البثثثثثثثثثاب علثثثثثثثثثى الصثثثثثثثثثور المتعلقثثثثثثثثثة بالمعثثثثثثثثثارك التثثثثثثثثثي تحتثثثثثثثثثوي علثثثثثثثثثى صثثثثثثثثثور 

 62للدمار، لذلك اختفت الصور الحربية كلها من اإلعالم والسوق .

 ووضع الباحث " بارك " بعض التوصيات في دراسته : 

ب البثثثثثثثثثثثثثد علثثثثثثثثثثثثثى المؤسسثثثثثثثثثثثثثات الصثثثثثثثثثثثثثحفية اإلعالميثثثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثثثي تقثثثثثثثثثثثثثوم بنشثثثثثثثثثثثثثر أخبثثثثثثثثثثثثثار الحثثثثثثثثثثثثثرو  -1
والمعثثثثثثثثثارك أن تراعثثثثثثثثثي األخالقيثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثة المهنيثثثثثثثثثة عنثثثثثثثثثد نشثثثثثثثثثر الصثثثثثثثثثور ، لمثثثثثثثثثا لهثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثن 

 تأثير كبير على المتلقي .
البثثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثثن توعيثثثثثثثثثثثثثة وتثقيثثثثثثثثثثثثف اإلعالميثثثثثثثثثثثثثين والصثثثثثثثثثثثثحفيين بكيفيثثثثثثثثثثثثة اسثثثثثثثثثثثثثتخدام الصثثثثثثثثثثثثور فثثثثثثثثثثثثثي  -0

األخبثثثثثثثثثثثار والطريقثثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثثي يثثثثثثثثثثثثتم عثثثثثثثثثثثثرض الصثثثثثثثثثثثور فيهثثثثثثثثثثثثا ، فالبثثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثثن مراعثثثثثثثثثثثثاة الجوانثثثثثثثثثثثثب 
 لصور ، والتركيز على الحقيقة بكافة أشكالها . األخالقية عند التقاط ا

 أوجه االستفادة من الدراسات :

يتضثثثثثثثثح مثثثثثثثثن خثثثثثثثثالل الدراسثثثثثثثثات السثثثثثثثثابقة التثثثثثثثثي تثثثثثثثثم االطثثثثثثثثالع عليهثثثثثثثثا مثثثثثثثثن قبثثثثثثثثل الباحثثثثثثثثثات وعلثثثثثثثثى مثثثثثثثثا 
توصثثثثثثثثثلت إليثثثثثثثثثه تلثثثثثثثثثك الدراسثثثثثثثثثات مثثثثثثثثثن نتثثثثثثثثثائج وتوصثثثثثثثثثيات حثثثثثثثثثول أهميثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثزام الصثثثثثثثثثحافة والصثثثثثثثثثحفيين 

نجثثثثثثثثثثثد أن أهثثثثثثثثثثثم االنتهاكثثثثثثثثثثثات الممارسثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي األخالقيثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثة تتعلّثثثثثثثثثثثق  بأخالقيثثثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثثثالم
باالنحيثثثثثثثثثاز لجهثثثثثثثثثة معينثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثى حسثثثثثثثثثاب جهثثثثثثثثثة أخثثثثثثثثثرى وعثثثثثثثثثدم الحياديثثثثثثثثثة والمسثثثثثثثثثاواة ، واالبتعثثثثثثثثثاد عثثثثثثثثثن 
المصثثثثثثثثثداقية والموضثثثثثثثثثوعية فثثثثثثثثثي نشثثثثثثثثثر األخبثثثثثثثثثار والمعلومثثثثثثثثثات للجمهثثثثثثثثثور المتلقثثثثثثثثثي ، ممثثثثثثثثثا يثثثثثثثثثؤدي إلثثثثثثثثثى 

حقثثثثثثثثثثائق واألحثثثثثثثثثثثداث التثثثثثثثثثثي تجثثثثثثثثثثري ، وهثثثثثثثثثثذا يثثثثثثثثثثثؤّثر تشثثثثثثثثثثويه صثثثثثثثثثثورة الواقثثثثثثثثثثع لديثثثثثثثثثثثه والتضثثثثثثثثثثليل علثثثثثثثثثثى ال
دراكثثثثثثثثثثثه لمثثثثثثثثثثثا يحثثثثثثثثثثثدث علثثثثثثثثثثثى المسثثثثثثثثثثثتوى المحلثثثثثثثثثثثي  بشثثثثثثثثثثثكٍل كبيثثثثثثثثثثثر علثثثثثثثثثثثى مسثثثثثثثثثثثتوى وعثثثثثثثثثثثي الجمهثثثثثثثثثثثور وا 
والعربثثثثثثثثثثثي وحتثثثثثثثثثثثى العثثثثثثثثثثثالمي ، وبالتثثثثثثثثثثثالي تثثثثثثثثثثثؤثر انتهاكثثثثثثثثثثثات األخالقيثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي المؤسسثثثثثثثثثثثات 

اح اإلعالميثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثى توجيثثثثثثثثثثثه الثثثثثثثثثثثرأي العثثثثثثثثثثثام . فمنهثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثن اهثثثثثثثثثثثتم بموضثثثثثثثثثثثوع مثثثثثثثثثثثدى أهميثثثثثثثثثثثة االفصثثثثثثثثثثث
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واإلسثثثثثثثثثثفار عثثثثثثثثثثن مصثثثثثثثثثثدر المعلومثثثثثثثثثثات والتثثثثثثثثثثي وردت فثثثثثثثثثثي دراسثثثثثثثثثثة )دراسثثثثثثثثثثة وولفيمثثثثثثثثثثاير عثثثثثثثثثثام 
 Anonymous sources and related ethical concernsتحثثثثت عنثثثثوان 1181

in journalism:  حيثثثثثثثثث  يعثثثثثثثثد موضثثثثثثثثوع تجهيثثثثثثثثل المصثثثثثثثثدر مهثثثثثثثثم للقثثثثثثثثارئ للتأكثثثثثثثثد مثثثثثثثثن مثثثثثثثثدى )
ج خيثثثثثثثثثثثال الصثثثثثثثثثثثحفي أو مصثثثثثثثثثثثداقية الخبثثثثثثثثثثثر، ويؤكثثثثثثثثثثثد لثثثثثثثثثثثه بثثثثثثثثثثثأن المثثثثثثثثثثثادة المقثثثثثثثثثثثروءة ليسثثثثثثثثثثثت مثثثثثثثثثثثن نسثثثثثثثثثثث

ارتجثثثثثثثثثال منثثثثثثثثثه وكانثثثثثثثثثت هثثثثثثثثثذه الدراسثثثثثثثثثة قريبثثثثثثثثثة جثثثثثثثثثدًا مثثثثثثثثثن دراسثثثثثثثثثتنا فثثثثثثثثثي ضثثثثثثثثثوء أنهثثثثثثثثثا تهثثثثثثثثثتم بضثثثثثثثثثرورة 
االلتثثثثثثثثثثثزام بأخالقيثثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثثة وضثثثثثثثثثثثرورة ذكثثثثثثثثثثثر المصثثثثثثثثثثثادر لتحقيثثثثثثثثثثثق درجثثثثثثثثثثثة عاليثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثن 
المصثثثثثثثثثداقية والتثثثثثثثثثي تعثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثن أهثثثثثثثثثم عناصثثثثثثثثثر األخالقيثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثة بينمثثثثثثثثثا اهتمثثثثثثثثثت دراسثثثثثثثثثة اخثثثثثثثثثرى 

بعنثثثثثثثثثثثوان " المسثثثثثثثثثثثؤولية االجتماعيثثثثثثثثثثثة للصثثثثثثثثثثثحافة المصثثثثثثثثثثثرية " حيثثثثثثثثثثثث قثثثثثثثثثثثام بهثثثثثثثثثثثا محمثثثثثثثثثثثد والتثثثثثثثثثثثي كانثثثثثثثثثثثت 
حسثثثثثثثثام الثثثثثثثثدين أبثثثثثثثثو العثثثثثثثثال بضثثثثثثثثرورة تحقيثثثثثثثثق الموضثثثثثثثثوعية ونثثثثثثثثوع مثثثثثثثثن التثثثثثثثثوازن فثثثثثثثثي المثثثثثثثثادة اإلعالميثثثثثثثثة 
المقدمثثثثثثثثثة وفثثثثثثثثثي التغطيثثثثثثثثثة اإلخباريثثثثثثثثثة ممثثثثثثثثثا يثثثثثثثثثؤدي إلثثثثثثثثثى اعتمثثثثثثثثثاد الجمهثثثثثثثثثور علثثثثثثثثثى تلثثثثثثثثثك الوسثثثثثثثثثيلة فثثثثثثثثثي 

البحثثثثثثثثثثث عثثثثثثثثثثن ممثثثثثثثثثثول أو مصثثثثثثثثثثدر آخثثثثثثثثثثر للمعلومثثثثثثثثثثات الحصثثثثثثثثثثول علثثثثثثثثثثى األخبثثثثثثثثثثار دون الحاجثثثثثثثثثثة إلثثثثثثثثثثى 
وذلثثثثثثثثثك لوجثثثثثثثثثثود الثقثثثثثثثثثثة الناتجثثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثن موضثثثثثثثثثثوعية وتثثثثثثثثثوازن تلثثثثثثثثثثك الصثثثثثثثثثثحيفة أو الوسثثثثثثثثثثيلة أيثثثثثثثثثثًا كانثثثثثثثثثثت ، 

ليثثثثثثثثثثثثة ومثثثثثثثثثثثثن ذلثثثثثثثثثثثثك جثثثثثثثثثثثثاءت االسثثثثثثثثثثثثتفادة والموضثثثثثثثثثثثوعية تنصثثثثثثثثثثثثب فثثثثثثثثثثثثي صثثثثثثثثثثثثلب موضثثثثثثثثثثثثوع الدراسثثثثثثثثثثثة الحا
. بينمثثثثثثثثثثثا تناولثثثثثثثثثثثت إحثثثثثثثثثثثدى الدراسثثثثثثثثثثثات موضثثثثثثثثثثثوع التغطيثثثثثثثثثثثة الشثثثثثثثثثثثاملة للمواضثثثثثثثثثثثيع فثثثثثثثثثثثي الصثثثثثثثثثثثحف منهثثثثثثثثثثثا

ضثثثثثثثثثثثرورة أن تكثثثثثثثثثثثون هثثثثثثثثثثثذه التغطيثثثثثثثثثثثة واسثثثثثثثثثثثعة وغيثثثثثثثثثثثر منحثثثثثثثثثثثازة وأن ال تحثثثثثثثثثثثل مكانهثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثواد الدعايثثثثثثثثثثثة و 
واإلعثثثثثثثثثثثالن واالنتقثثثثثثثثثثثاء للمصثثثثثثثثثثثطلحات أثنثثثثثثثثثثثاء التغطيثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثى سثثثثثثثثثثثبيل المثثثثثثثثثثثثال : اإلرهثثثثثثثثثثثاب والوحشثثثثثثثثثثثية 
والجريمثثثثثثثثثثثة والتثثثثثثثثثثثي كانثثثثثثثثثثثت تطلقهثثثثثثثثثثثا الصثثثثثثثثثثثحافة اإلسثثثثثثثثثثثرائيلية أو تسثثثثثثثثثثثتخدمها أثنثثثثثثثثثثثاء تغطيتهثثثثثثثثثثثا لألخبثثثثثثثثثثثار 

لتحيثثثثثثثثز للطثثثثثثثثرف اإلسثثثثثثثثرائيلي وهثثثثثثثثو فثثثثثثثثي واقثثثثثثثثع األمثثثثثثثثر ضثثثثثثثثد األخالقيثثثثثثثثات وقثثثثثثثثد يكثثثثثثثثون فيهثثثثثثثثا نثثثثثثثثوع مثثثثثثثثن ا
التثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثدعو لهثثثثثثثثثا الدراسثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثي متنثثثثثثثثثاول أيثثثثثثثثثديكم كمثثثثثثثثثا أن اسثثثثثثثثثتخدام الصثثثثثثثثثور الثثثثثثثثثذي ورد فثثثثثثثثثي 
دراسثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثن الدراسثثثثثثثثثات التثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثم االسثثثثثثثثثتفادة منهثثثثثثثثثا يلعثثثثثثثثثب دور مهثثثثثثثثثم قثثثثثثثثثد يكثثثثثثثثثون بشثثثثثثثثثكل أخالقثثثثثثثثثي أو 

ت منثثثثثثثثثه الصثثثثثثثثثورة باإلضثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثى مثثثثثثثثثدى غيثثثثثثثثثر أخالقثثثثثثثثثي وذلثثثثثثثثثك تبعثثثثثثثثثًا لمنظثثثثثثثثثور الزاويثثثثثثثثثة الثثثثثثثثثذي التقطثثثثثثثثث
صثثثثثثثثثثثثدقها أو الوقثثثثثثثثثثثثت الثثثثثثثثثثثثذي عرضثثثثثثثثثثثثت فيثثثثثثثثثثثثه كعثثثثثثثثثثثثرض الصثثثثثثثثثثثثحف والوسثثثثثثثثثثثثائل اإلعالميثثثثثثثثثثثثة اإلسثثثثثثثثثثثثرائيلية 
لألطفثثثثثثثثثثال الفلسثثثثثثثثثثطينيون وهثثثثثثثثثثم يقومثثثثثثثثثثون بالثثثثثثثثثثدفاع عثثثثثثثثثثن أنفسثثثثثثثثثثهم وأراضثثثثثثثثثثيهم برمثثثثثثثثثثي الحجثثثثثثثثثثارة ويعلثثثثثثثثثثق 
علثثثثثثثثى ذلثثثثثثثثك بأنثثثثثثثثه اعتثثثثثثثثداء مثثثثثثثثن قثثثثثثثثبلهم علثثثثثثثثثى القثثثثثثثثوات اإلسثثثثثثثثرائيلية بينمثثثثثثثثا تخفثثثثثثثثي صثثثثثثثثور هجثثثثثثثثوم تلثثثثثثثثثك 

قثثثثثثثثثثوات باألسثثثثثثثثثثلحة والثثثثثثثثثثدبابات علثثثثثثثثثثى الفلسثثثثثثثثثثطينيون والثثثثثثثثثثذي يعثثثثثثثثثثد غيثثثثثثثثثثر أخالقثثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثثين تكثثثثثثثثثثون ال
الصثثثثثثثثثور حجثثثثثثثثثة ودليثثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثي موضثثثثثثثثثع آخثثثثثثثثثثر . وجميثثثثثثثثثع تلثثثثثثثثثثك الدراسثثثثثثثثثات كانثثثثثثثثثت مفيثثثثثثثثثثدة فثثثثثثثثثي إظهثثثثثثثثثثار 
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وتأكيثثثثثثثثثثثثثد وجثثثثثثثثثثثثثود انتهاكثثثثثثثثثثثثثات ألخالقيثثثثثثثثثثثثثات العمثثثثثثثثثثثثثل اإلعالمثثثثثثثثثثثثثي وتأكيثثثثثثثثثثثثثد ضثثثثثثثثثثثثثرورة وأهميثثثثثثثثثثثثثة 
 الدراسة الحالية .

 ثانيًا : الدراسات المقارنة 

 أخالقيات اإلعالم بين الوسائل التقليدية والجديدة  . أ
 الصحافة المطبوعة وصحافة االنترنت : 

العديثثثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثثن التحثثثثثثثثثثثثديات فثثثثثثثثثثثثثي   -المطبوعثثثثثثثثثثثثة واالنترنثثثثثثثثثثثثت  –تواجثثثثثثثثثثثثه وسثثثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثثثالم الصثثثثثثثثثثثثثحفية 
ضثثثثثثثثثثوء التطثثثثثثثثثثورات الكثيثثثثثثثثثثرة ، ومثثثثثثثثثثن التحثثثثثثثثثثديات المهمثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثي تواجههثثثثثثثثثثا تحثثثثثثثثثثدي المعثثثثثثثثثثايير المهنيثثثثثثثثثثة، 

لمصثثثثثثثثثثثداقية والشثثثثثثثثثثثمولية والدقثثثثثثثثثثثة والتثثثثثثثثثثثوازن ، ومثثثثثثثثثثثثل هثثثثثثثثثثثذه المواضثثثثثثثثثثثيع تحتثثثثثثثثثثثاج ومنهثثثثثثثثثثثا الموضثثثثثثثثثثثوعية وا
 إلى دراسات كثيرة ليتم تناولها من عدة نواحي .

وقثثثثثثثثثثثد قثثثثثثثثثثثام الباحثثثثثثثثثثثث بثثثثثثثثثثثالتطرق لهثثثثثثثثثثثذه المعثثثثثثثثثثثايير المهنيثثثثثثثثثثثة بالنسثثثثثثثثثثثبة للصثثثثثثثثثثثحافة المطبوعثثثثثثثثثثثة واالنترنثثثثثثثثثثثت 
لتقيثثثثثثثثيم  مثثثثثثثثن خثثثثثثثثالل دراسثثثثثثثثة وجهثثثثثثثثة نظثثثثثثثثر الجمهثثثثثثثثور والثثثثثثثثذي يعثثثثثثثثد الثثثثثثثثرأي العثثثثثثثثام، وهثثثثثثثثو ركيثثثثثثثثزة أساسثثثثثثثثية

 دور الصحافة ووسائل اإلعالم ، وكانت النتائج كما يلي:

مصرررررررررداقية مصرررررررررادر المعلومرررررررررات فررررررررري األخبرررررررررار فررررررررري الصرررررررررحافة المطبوعرررررررررة مقارنرررررررررة  .0
 بصحافة االنترنت.

بينثثثثثثثثت نتثثثثثثثثائج االسثثثثثثثثتبيان التثثثثثثثثي قثثثثثثثثام بهثثثثثثثثا الباحثثثثثثثثث فثثثثثثثثي محثثثثثثثثور مصثثثثثثثثداقية مصثثثثثثثثادر الصثثثثثثثثحافة 
المطبوعثثثثثثثثثثثثثثثة أفضثثثثثثثثثثثثثثثل مصثثثثثثثثثثثثثثثدر المطبوعثثثثثثثثثثثثثثثة مقارنثثثثثثثثثثثثثثثة بصثثثثثثثثثثثثثثثحافة االنترنثثثثثثثثثثثثثثثت ، أن الصثثثثثثثثثثثثثثثحافة 

للمعلومثثثثثثثثثثثثثثثات مقارنثثثثثثثثثثثثثثثة بصثثثثثثثثثثثثثثثحافة االنترنثثثثثثثثثثثثثثثت، وذلثثثثثثثثثثثثثثثك ألن المعلومثثثثثثثثثثثثثثثات أو األخبثثثثثثثثثثثثثثثار التثثثثثثثثثثثثثثثي 
نحصثثثثثثثثل عليهثثثثثثثثا عثثثثثثثثن طريثثثثثثثثق االنترنثثثثثثثثت ليسثثثثثثثثت دقيقثثثثثثثثة ، ألنثثثثثثثثه ال يوجثثثثثثثثد عليهثثثثثثثثا رقابثثثثثثثثة ، فثثثثثثثثأي 
شثثثثثثثثثخص يسثثثثثثثثثتطيع أن يكتثثثثثثثثثب مثثثثثثثثثا يحلثثثثثثثثثو لثثثثثثثثثه مثثثثثثثثثن دون تثثثثثثثثثدقيق وتوثيثثثثثثثثثق للمعلومثثثثثثثثثات، والشثثثثثثثثثك 

ميثثثثثثثثثثة سثثثثثثثثثثيؤدي إلثثثثثثثثثثى ضثثثثثثثثثثعف أو تراجثثثثثثثثثثع فثثثثثثثثثثي اعتمثثثثثثثثثثاد أن ضثثثثثثثثثثعف مصثثثثثثثثثثداقية الوسثثثثثثثثثثائل اإلعال
الجمهثثثثثثثثثثثور عليهثثثثثثثثثثثا، ممثثثثثثثثثثثا يعنثثثثثثثثثثثي أن هثثثثثثثثثثثذه الوسثثثثثثثثثثثائل تفقثثثثثثثثثثثد بعضثثثثثثثثثثثًا مثثثثثثثثثثثن مصثثثثثثثثثثثداقيتها تجثثثثثثثثثثثاه 

 الجمهور.
الشرررررررررمولية فررررررررري التاطيرررررررررات اإلخباريرررررررررة فررررررررري الصرررررررررحافة المطبوعرررررررررة مقابرررررررررل صرررررررررحافة  .5

 اإلنترنت.
 بينثثثثثثثثثثت نتثثثثثثثثثثائج االسثثثثثثثثثثتبيان التثثثثثثثثثثي قثثثثثثثثثثام بهثثثثثثثثثثا الباحثثثثثثثثثثث فثثثثثثثثثثي محثثثثثثثثثثور الشثثثثثثثثثثمولية فثثثثثثثثثثي التغطيثثثثثثثثثثات
اإلخباريثثثثثثثثثثثثثة أن صثثثثثثثثثثثثثحافة االنترنثثثثثثثثثثثثثت هثثثثثثثثثثثثثي األفضثثثثثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثثثثثي شثثثثثثثثثثثثثمولية التغطيثثثثثثثثثثثثثات اإلخباريثثثثثثثثثثثثثة 
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مقابثثثثثثثثثثثثثل الصثثثثثثثثثثثثثحافة المطبوعثثثثثثثثثثثثثة ، والسثثثثثثثثثثثثثبب فثثثثثثثثثثثثثي عثثثثثثثثثثثثثدم تحقيثثثثثثثثثثثثثق الشثثثثثثثثثثثثثمولية فثثثثثثثثثثثثثي 
الصثثثثثثثثثثثحف المطبوعثثثثثثثثثثثة هثثثثثثثثثثثو أن هنثثثثثثثثثثثاك مسثثثثثثثثثثثاحات معينثثثثثثثثثثثة لعثثثثثثثثثثثدد أوراق الصثثثثثثثثثثثحيفة باإلضثثثثثثثثثثثافة 

 إلى ذلك وجود االعالنات الكثيرة في الصحف.
إلخباريررررررررة فرررررررري الصررررررررحافة المطبوعررررررررة مقابررررررررل صررررررررحافة الموضرررررررروعية فرررررررري التاطيررررررررات ا .1

 اإلنترنت .
بينثثثثثثثثثت نتثثثثثثثثثائج االسثثثثثثثثثتبيان التثثثثثثثثثي قثثثثثثثثثام بهثثثثثثثثثا الباحثثثثثثثثثث فثثثثثثثثثي محثثثثثثثثثور الموضثثثثثثثثثوعية فثثثثثثثثثي التغطيثثثثثثثثثات 
اإلخباريثثثثثثثثثثثثثة ، والتثثثثثثثثثثثثثي بينثثثثثثثثثثثثثت أن الصثثثثثثثثثثثثثحافة المطبوعثثثثثثثثثثثثثة لهثثثثثثثثثثثثثا األفضثثثثثثثثثثثثثلية فثثثثثثثثثثثثثي موضثثثثثثثثثثثثثوعية 

فثثثثثثثثثثثثي التغطيثثثثثثثثثثثثة اإلخباريثثثثثثثثثثثثة ، ولكثثثثثثثثثثثثن يثثثثثثثثثثثثرى الباحثثثثثثثثثثثثث بثثثثثثثثثثثثأن الموضثثثثثثثثثثثثوعية ال يمكثثثثثثثثثثثثن تحقيقهثثثثثثثثثثثثا 
الوسثثثثثثثثثثثيلتين، وفثثثثثثثثثثثي المقابثثثثثثثثثثثل يمكننثثثثثثثثثثثا تحقيقهثثثثثثثثثثثا جثثثثثثثثثثثزء منهثثثثثثثثثثثا بحيثثثثثثثثثثثث أن نتجنثثثثثثثثثثثب الشخصثثثثثثثثثثثنة 

 واإليجاز المخل بالمعنى أو بعناصر التغطية.
الترررررررررروازن فرررررررررري التاطيررررررررررات اإلخباريررررررررررة فرررررررررري الصررررررررررحافة المطبوعررررررررررة مقابررررررررررل صررررررررررحافة  .4

 اإلنترنت.
التثثثثثثثثثثوازن فثثثثثثثثثثي التغطيثثثثثثثثثثات  بينثثثثثثثثثثت نتثثثثثثثثثثائج االسثثثثثثثثثثتبيان التثثثثثثثثثثي قثثثثثثثثثثام بهثثثثثثثثثثا الباحثثثثثثثثثثث فثثثثثثثثثثي محثثثثثثثثثثور

بثثثثثثثثثثثأن الصثثثثثثثثثثثحافة المطبوعثثثثثثثثثثثة تحقثثثثثثثثثثثق العدالثثثثثثثثثثثة والتثثثثثثثثثثثوازن بثثثثثثثثثثثين عثثثثثثثثثثثدة جهثثثثثثثثثثثات لهثثثثثثثثثثثا  إلخباريثثثثثثثثثثثةا
مصثثثثثثثثثثثالح فثثثثثثثثثثثي التغطيثثثثثثثثثثثات اإلخباريثثثثثثثثثثثة وأهثثثثثثثثثثثم هثثثثثثثثثثثذه الجهثثثثثثثثثثثات هثثثثثثثثثثثي : الجمهثثثثثثثثثثثور، الحكومثثثثثثثثثثثة، 
والمعلنثثثثثثثثون . وبهثثثثثثثثذا يثثثثثثثثرى الباحثثثثثثثثث أنثثثثثثثثه كلمثثثثثثثثا وجثثثثثثثثد التثثثثثثثثوازن فثثثثثثثثي التغطيثثثثثثثثات اإلخباريثثثثثثثثة  فثثثثثثثثي 

ضثثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثثى ذلثثثثثثثثثثك فثثثثثثثثثثالجمهور لثثثثثثثثثثن الصثثثثثثثثثثحف كلمثثثثثثثثثثا عّمثثثثثثثثثثت الفائثثثثثثثثثثدة لكافثثثثثثثثثثة األطثثثثثثثثثثراف ، باإل
 يضطر للبحث عن بدائل أخرى. 

 الدقة في التاطيات اإلخبارية في الصحافة المطبوعة مقابل صحافة اإلنترنت. .2
الدقثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي التغطيثثثثثثثثثثثات  بينثثثثثثثثثثثت نتثثثثثثثثثثثائج االسثثثثثثثثثثثتبيان التثثثثثثثثثثثي قثثثثثثثثثثثام بهثثثثثثثثثثثا الباحثثثثثثثثثثثث فثثثثثثثثثثثي محثثثثثثثثثثثور

احثثثثثثثثثثث أن اإلخباريثثثثثثثثثثة أن الصثثثثثثثثثثحافة المطبوعثثثثثثثثثثة دقيقثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي التغطيثثثثثثثثثثات اإلخباريثثثثثثثثثثة. ويثثثثثثثثثثرى الب
هثثثثثثثثثذه النتيجثثثثثثثثثة متوقعثثثثثثثثثة ألن هنثثثثثثثثثاك سياسثثثثثثثثثثات تحريريثثثثثثثثثة تتبعهثثثثثثثثثا الصثثثثثثثثثحف المطبوعثثثثثثثثثة بحيثثثثثثثثثثث 

 يمر الخبر بعدة مراحل ، أما صحافة االنترنت ال تمر بهذه المراحل التحريرية.  
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 ميثاق الشرف في قناتي الجزيرة وبي بي سي  . ب

  نبذة عن القناتين:

بثثثثثثي بثثثثثثي سثثثثثثي العربيثثثثثثة هثثثثثثي شثثثثثثبكة لنقثثثثثثل األخبثثثثثثار والمعلومثثثثثثات إلثثثثثثى العثثثثثثالم العربثثثثثثي  برررررري برررررري سرررررري :
وتعثثثثثثثثثد بثثثثثثثثثي بثثثثثثثثثي  .عبثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثدة وسثثثثثثثثثائط ، تشثثثثثثثثثمل االنترنثثثثثثثثثت والراديثثثثثثثثثو والتلفزيثثثثثثثثثون والهواتثثثثثثثثثف المحمولثثثثثثثثثة 

سثثثثثثثثي العربيثثثثثثثثة أكبثثثثثثثثر وأقثثثثثثثثدم خدمثثثثثثثثة إعالميثثثثثثثثة تطلقهثثثثثثثثا بثثثثثثثثي بثثثثثثثثي سثثثثثثثثي بلغثثثثثثثثة غيثثثثثثثثر اإلنجليزيثثثثثثثثة ، وقثثثثثثثثد 
حتثثثثثثثثثى صثثثثثثثثثارت فثثثثثثثثثي  1118ينثثثثثثثثثاير/ كثثثثثثثثثانون الثثثثثثثثثثاني عثثثثثثثثثام  1واصثثثثثثثثثلت تطورهثثثثثثثثثا منثثثثثثثثثذ انطالقهثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي 

   .مقدمة المحطات اإلعالمية في العالم
فثثثثثثثثي البدايثثثثثثثثة بثثثثثثثثدأت   .قطثثثثثثثثر - الدوحثثثثثثثثة هثثثثثثثثي شثثثثثثثثبكة تلفزيثثثثثثثثون مقرهثثثثثثثثا فثثثثثثثثي الجزيثثثثثثثثرة : الجزيرررررررررة

بوصثثثثثثثثثفها قنثثثثثثثثثاة فضثثثثثثثثثائية لألنبثثثثثثثثثاء العربيثثثثثثثثثة والشثثثثثثثثثؤون الجاريثثثثثثثثثة ومنثثثثثثثثثذ ذلثثثثثثثثثك الحثثثثثثثثثين مثثثثثثثثثع نفثثثثثثثثثس االسثثثثثثثثثم 
شثثثثثثثثثثثثثبكة االنترنثثثثثثثثثثثثثت وقنثثثثثثثثثثثثثوات تلفزيونيثثثثثثثثثثثثثة  الجزيثثثثثثثثثثثثثرة توسثثثثثثثثثثثثثعت الشثثثثثثثثثثثثثبكة بعثثثثثثثثثثثثثدد مثثثثثثثثثثثثثن المنافثثثثثثثثثثثثثذ ، منهثثثثثثثثثثثثثا

 . العالم متخصصة في لغات متعددة ، في عدة مناطق من

 السياسة التحريرية وميثاق الشرف المهني لقنوات البي بي سي :

 الثقة . .1
 الحقيقة والدقة . .0
 الحيادية . .1
 النزاهة التحريرية واالستقاللية . .2
 تجنب األذى والهجوم . .0
 خدمة المصلحة العامة . .0
 العدل . .2
 الخصوصية . .8
 الحفاظ على مصلحة الطفل . .1

 . الشفافية .10

 المسؤولية . .11
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
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 ميثاق الشرف المهني للجزيرة:

نصثثثثثثثثثثثثثثاف وتثثثثثثثثثثثثثثوازن واسثثثثثثثثثثثثثثتقاللية  .1 التمسثثثثثثثثثثثثثثك بثثثثثثثثثثثثثثالقيم الصثثثثثثثثثثثثثثحفية مثثثثثثثثثثثثثثن: صثثثثثثثثثثثثثثدق وجثثثثثثثثثثثثثثرأة وا 
 .ومصداقية 

 . السعي للوصول إلى الحقيقة .0
 . احترام الجمهور .1
 . الترحيب بالمنافسة النزيهة .2
 تقديم وجهة النظر وآراء محايدة ودون تحيز . .0
 . الموضوعية .0
 .يحه مباشرًة االعتراف بالخطأ فور وقوعه وتصح .2
 . الشفافية في التعامل مع األخبار .8
التمييثثثثثثثثثثثز بثثثثثثثثثثثين مثثثثثثثثثثثادة الخبثثثثثثثثثثثر والتحليثثثثثثثثثثثل والتعليثثثثثثثثثثثق لتجنثثثثثثثثثثثب الوقثثثثثثثثثثثوع فثثثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثثثخ الدعايثثثثثثثثثثثة  .1

 والتكهن .

 . . الوقوف إلى جانب الزمالء في المهنة وتقديم الدعم لهم عند الضرورة10

 أوجه الشبه بين القناتين: 

 طرف. نقل المعلومات كما هي من دون تحيز ألي 
 .السعي للوصول إلى الحقيقة 
 . الشفافية في التعامل مع األخبار 
 . التمسك بالقيم الصحفية 
  . احترام المشاهد وخدمته في المصلحة العامة 

 

 أوجه االختالف بين القناتين:

  فثثثثثثثثثي أحثثثثثثثثثد بنثثثثثثثثثود ميثثثثثثثثثثاق قنثثثثثثثثثاة بثثثثثثثثثي بثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثي ، ذكثثثثثثثثثرت الحفثثثثثثثثثاظ علثثثثثثثثثى صثثثثثثثثثحة الطفثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثن
 الجزيرة لم تذكر هذا البند .مشاهد العنف والقتل في حين قناة 

  فثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثين أن قنثثثثثثثثثاة الجزيثثثثثثثثثرة ذكثثثثثثثثثرت بأنثثثثثثثثثه فثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثال وجثثثثثثثثثود أي خطثثثثثثثثثأ يثثثثثثثثثتم االعتثثثثثثثثثراف بثثثثثثثثثه
 وتصحيحه فورًا ، ولم تذكر قناة بي بي سي مثل هذا األمر في بنودها .
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  ومثثثثثثثثثن ضثثثثثثثثثمن بنثثثثثثثثثود قنثثثثثثثثثاة الجزيثثثثثثثثثرة أنهثثثثثثثثثا تقثثثثثثثثثف إلثثثثثثثثثى جانثثثثثثثثثب الثثثثثثثثثزمالء فثثثثثثثثثي المهنثثثثثثثثثة
فثثثثثثثي ضثثثثثثثوء مثثثثثثثا يتعثثثثثثثرض لثثثثثثثه الصثثثثثثثحفيون أحيانثثثثثثثًا  وتقثثثثثثثدم الثثثثثثثدعم لهثثثثثثثم عنثثثثثثثد الضثثثثثثثرورة وخاصثثثثثثثة

مثثثثثثثثثثثثثن اعتثثثثثثثثثثثثثداءات أو مضثثثثثثثثثثثثثثايقات والتعثثثثثثثثثثثثثاون مثثثثثثثثثثثثثثع النقابثثثثثثثثثثثثثات الصثثثثثثثثثثثثثثحفية العربيثثثثثثثثثثثثثة والدوليثثثثثثثثثثثثثثة 
 للدفاع عن حرية الصحافة واإلعالم .

  وهنثثثثثثثثاك بنثثثثثثثثد مهثثثثثثثثم مثثثثثثثثن بنثثثثثثثثود قنثثثثثثثثاة الجزيثثثثثثثثرة أال وهثثثثثثثثو الترحيثثثثثثثثب بالمنافسثثثثثثثثة النزيهثثثثثثثثة ممثثثثثثثثا يثثثثثثثثدل
 رين .على احترافية القناة وترحيبها آلراء اآلخ

وهنثثثثثثثثا نثثثثثثثثرى أن قنثثثثثثثثاة بثثثثثثثثي بثثثثثثثثي سثثثثثثثثي أضثثثثثثثثافت بنثثثثثثثثد مخثثثثثثثثتص فثثثثثثثثي حمايثثثثثثثثة الطفثثثثثثثثل نفسثثثثثثثثيًا وهثثثثثثثثو مثثثثثثثثا 
نثثثثثثثثراه بنثثثثثثثثد فريثثثثثثثثد مثثثثثثثثن نوعثثثثثثثثه حيثثثثثثثثث أنهثثثثثثثثم مهتمثثثثثثثثون فثثثثثثثثي المشثثثثثثثثاهد التثثثثثثثثي يعرضثثثثثثثثونها وكيثثثثثثثثف هثثثثثثثثي 
مناسثثثثثثثثثبة لألطفثثثثثثثثثال وأنهثثثثثثثثثا ال تحتثثثثثثثثثوي علثثثثثثثثثى مشثثثثثثثثثاهد العنثثثثثثثثثف والقتثثثثثثثثثل والتثثثثثثثثثي قثثثثثثثثثد تثثثثثثثثثؤذي بمشثثثثثثثثثاعر 

ى مثثثثثثثثثثثل هثثثثثثثثثثذا البنثثثثثثثثثثد فثثثثثثثثثثي قنثثثثثثثثثثاة ن أننثثثثثثثثثثا لثثثثثثثثثثم نثثثثثثثثثثر األطفثثثثثثثثثثال وتثثثثثثثثثثؤثر علثثثثثثثثثثى سثثثثثثثثثثلوكياتهم ، فثثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثثي
. كمثثثثثثثا ذكثثثثثثثرت قنثثثثثثثاة الجزيثثثثثثثرة فثثثثثثثي أحثثثثثثثد بنودهثثثثثثثا أنهثثثثثثثا سثثثثثثثتعترف بثثثثثثثأي خطثثثثثثثأ يصثثثثثثثدر مثثثثثثثنهم الجزيثثثثثثثرة

وأنهثثثثثثثثثثم سثثثثثثثثثثيقومون بتصثثثثثثثثثثويب الخطثثثثثثثثثثأ فثثثثثثثثثثورًا واالعتثثثثثثثثثثذار ، فيمثثثثثثثثثثا أن البثثثثثثثثثثي بثثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثثي لثثثثثثثثثثم تثثثثثثثثثثذكر 
شثثثثثثثثيء بخصثثثثثثثثوص هثثثثثثثثذا البنثثثثثثثثد . وباإلضثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثى ذلثثثثثثثثك ، ذكثثثثثثثثرت قنثثثثثثثثاة الجزيثثثثثثثثرة بنثثثثثثثثد يثثثثثثثثنص فيثثثثثثثثه 

لصثثثثثثثثثحفيين فثثثثثثثثثي ظثثثثثثثثثل االعتثثثثثثثثثداءات التثثثثثثثثثي بأنهثثثثثثثثثا تقثثثثثثثثثف بجانثثثثثثثثثب زمثثثثثثثثثالء المهنثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثن المراسثثثثثثثثثلين وا
يتعرضثثثثثثثثون لهثثثثثثثثا عثثثثثثثثن عرضثثثثثثثثهم للحقثثثثثثثثائق وهثثثثثثثثذا البنثثثثثثثثد يحسثثثثثثثثب لهثثثثثثثثم كنقطثثثثثثثثة إيجابيثثثثثثثثة لهثثثثثثثثم بأنهثثثثثثثثا 
عالميهثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثن أجثثثثثثثثثثل  ال تتخلثثثثثثثثثثى عثثثثثثثثثثن موظفيهثثثثثثثثثثا تحثثثثثثثثثثت أي ظثثثثثثثثثثرف فالمؤسسثثثثثثثثثثة تجّنثثثثثثثثثثد نفسثثثثثثثثثثها وا 
حمايثثثثثثثثثة الصثثثثثثثثثحفي المتعثثثثثثثثثرض لثثثثثثثثثألذى . وهنثثثثثثثثثاك أيضثثثثثثثثثًا بنثثثثثثثثثد مهثثثثثثثثثم لقنثثثثثثثثثاة الجزيثثثثثثثثثرة أال وهثثثثثثثثثو أنهثثثثثثثثثا 

لمنافسثثثثثثثثثثثة النزيهثثثثثثثثثثثة والشثثثثثثثثثثثريفة وهثثثثثثثثثثثذا يثثثثثثثثثثثدل علثثثثثثثثثثثى مهنيثثثثثثثثثثثة القنثثثثثثثثثثثاة وأنهثثثثثثثثثثثا ترحثثثثثثثثثثثب بثثثثثثثثثثث راء ترّحثثثثثثثثثثثب با
 اآلخرين ووجهات نظرهم المختلفة . 

مثثثثثثثثن وجهثثثثثثثثة نظرنثثثثثثثثا كباحثثثثثثثثثات ، نثثثثثثثثرى أن ميثثثثثثثثثاق الشثثثثثثثثرف المهنثثثثثثثثي لقنثثثثثثثثاة الجزيثثثثثثثثرة لثثثثثثثثه بنثثثثثثثثود قويثثثثثثثثة 
أكثثثثثثثثر مثثثثثثثن قنثثثثثثثثاة بثثثثثثثي بثثثثثثثثي سثثثثثثثي وهثثثثثثثذا مثثثثثثثثا يجعثثثثثثثل مثثثثثثثثن الجزيثثثثثثثرة قنثثثثثثثاة ذات سثثثثثثثثمعة واسثثثثثثثعة وجيثثثثثثثثدة 

 هر القنوات اإلخبارية على مر السنوات .ومن أش
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  تحليل مضمون البرام  : ج.   

مثثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثثالل مالحظتنثثثثثثثثثثثا للبثثثثثثثثثثثرامج الحواريثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثثي تعثثثثثثثثثثثرض علثثثثثثثثثثثى الفضثثثثثثثثثثثائيات العربيثثثثثثثثثثثة ، وجثثثثثثثثثثثثدنا 
انتهاكثثثثثثثثات لثثثثثثثثبعض مواثيثثثثثثثثق الشثثثثثثثثرف المهنثثثثثثثثي فثثثثثثثثي اإلعثثثثثثثثالم العربثثثثثثثثي . فقثثثثثثثثد قمنثثثثثثثثا بعمثثثثثثثثل مقارنثثثثثثثثة بثثثثثثثثين 

تعثثثثثثثثثثثرض فثثثثثثثثثثثي بعثثثثثثثثثثثض القنثثثثثثثثثثثوات المصثثثثثثثثثثثرية ، وبثثثثثثثثثثثرامج  بعثثثثثثثثثثثض البثثثثثثثثثثثرامج الحواريثثثثثثثثثثثة المصثثثثثثثثثثثرية التثثثثثثثثثثثي
 حوارية تعرض على قناة الجزيرة وقناة سكاي نيوز وسنذكرهم بالتفصيل.

أصثثثثثثثثثثبحت البثثثثثثثثثثرامج الحواريثثثثثثثثثثة المصثثثثثثثثثثرية تنحثثثثثثثثثثاز للحكومثثثثثثثثثثة الحاليثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثن حيثثثثثثثثثثث مضثثثثثثثثثثمون الرسثثثثثثثثثثائل 
التثثثثثثثثثثثي يقثثثثثثثثثثثدمونها للمشثثثثثثثثثثثاهد دون عثثثثثثثثثثثرض وجهثثثثثثثثثثثة نظثثثثثثثثثثثر المعارضثثثثثثثثثثثين لهثثثثثثثثثثثذا النظثثثثثثثثثثثام ، بثثثثثثثثثثثل بثثثثثثثثثثثالعكس 

البثثثثثثثثثثرامج تحثثثثثثثثثثاول تجنثثثثثثثثثثب المعارضثثثثثثثثثثين ووصثثثثثثثثثثفهم بأبشثثثثثثثثثثع األوصثثثثثثثثثثاف وبثثثثثثثثثثذلك نسثثثثثثثثثثتنتج أن هثثثثثثثثثثذه هثثثثثثثثثثذه 

البرامج تفتقر للموضوعية والحيادية.
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 مثال على ذلك : 
 ( برنام  مصر اليوم " الفراعين " 0

رنثثثثثثثثثثثثامج علثثثثثثثثثثثثى قنثثثثثثثثثثثثاة الفراعنثثثثثثثثثثثثة المصثثثثثثثثثثثثرية لإلعالمثثثثثثثثثثثثي المصثثثثثثثثثثثثري " توفيثثثثثثثثثثثثق عكاشثثثثثثثثثثثثة " ، بيعثثثثثثثثثثثثرض ال
م علثثثثثثثثثثثى المعارضثثثثثثثثثثثين دون أن يثثثثثثثثثثثذكر أي دليثثثثثثثثثثثل أو إثبثثثثثثثثثثثات قثثثثثثثثثثثد لثثثثثثثثثثثوحظ أن عكاشثثثثثثثثثثثة ينهثثثثثثثثثثثال بالشثثثثثثثثثثثتائ

يثثثثثثثثثثثثدينهم ، فهثثثثثثثثثثثثو يقثثثثثثثثثثثثوم بمهثثثثثثثثثثثثاجمتهم فقثثثثثثثثثثثثط دون حجثثثثثثثثثثثثج ، وفثثثثثثثثثثثثي المقابثثثثثثثثثثثثل يقثثثثثثثثثثثثوم بالتطبيثثثثثثثثثثثثل للنظثثثثثثثثثثثثام 
الحثثثثثثثثالي وينحثثثثثثثثاز لصثثثثثثثثالحه . باإلضثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثى ذلثثثثثثثثك فهثثثثثثثثو كثيثثثثثثثثرًا مثثثثثثثثا ال يلتثثثثثثثثزم بموضثثثثثثثثوع الحلقثثثثثثثثة كمثثثثثثثثا 

والتثثثثثثثثثثثثثي كثثثثثثثثثثثثثان  0010أغسثثثثثثثثثثثثثطس  8فعثثثثثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثثثثثي إحثثثثثثثثثثثثثدى حلقاتثثثثثثثثثثثثثه التثثثثثثثثثثثثثي عرضثثثثثثثثثثثثثت يثثثثثثثثثثثثثوم السثثثثثثثثثثثثثبت 

موضثثثثثثثثثثثثوعها بعنثثثثثثثثثثثثوان " اإلسثثثثثثثثثثثثالم السياسثثثثثثثثثثثثي بدايثثثثثثثثثثثثة بالدولثثثثثثثثثثثثة األمويثثثثثثثثثثثثة وحتثثثثثثثثثثثثى جماعثثثثثثثثثثثثة أخثثثثثثثثثثثثوان" .
64
 
بدايثثثثثثثثثثثًة ، افتثثثثثثثثثثثتح عكاشثثثثثثثثثثثة البرنثثثثثثثثثثثامج بثثثثثثثثثثثدعاء مثثثثثثثثثثثذكور فثثثثثثثثثثثي القثثثثثثثثثثثرآن وقثثثثثثثثثثثال أن هثثثثثثثثثثثذا الثثثثثثثثثثثدعاء مثثثثثثثثثثثرتبط 
بالحلقثثثثثثثثثة وقثثثثثثثثثد ال نثثثثثثثثثرى أي رابثثثثثثثثثط بثثثثثثثثثين الثثثثثثثثثدعاء وموضثثثثثثثثثوع الحلقثثثثثثثثثة . ومثثثثثثثثثن ثثثثثثثثثثم أصثثثثثثثثثبح يثثثثثثثثثدخل فثثثثثثثثثي 

آخثثثثثثثثثر ال صثثثثثثثثثلة لثثثثثثثثثه بالموضثثثثثثثثثوع األساسثثثثثثثثثي . كمثثثثثثثثثا نجثثثثثثثثثده يتحثثثثثثثثثدث عثثثثثثثثثن موضثثثثثثثثثوع ويخثثثثثثثثثرج بموضثثثثثثثثثوع 
أمثثثثثثثثثثور قثثثثثثثثثثد ال تهثثثثثثثثثثم المشثثثثثثثثثثاهد مثثثثثثثثثثثل المشثثثثثثثثثثاكل الماديثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثي تتعثثثثثثثثثثرض لهثثثثثثثثثثا القنثثثثثثثثثثاة وتحثثثثثثثثثثدث عنهثثثثثثثثثثا 
طثثثثثثثثوياًل ! وهثثثثثثثثذا يثثثثثثثثدل علثثثثثثثثى أنثثثثثثثثه ال يهثثثثثثثثتم بثثثثثثثثالجمهور المشثثثثثثثثاهد وال يهثثثثثثثثتم بقيمثثثثثثثثة الوقثثثثثثثثت لديثثثثثثثثه ، فثثثثثثثثال 

سثثثثثثثثثثاحة وال يحترمثثثثثثثثثثه ، وهثثثثثثثثثثذا يشثثثثثثثثثثير يشثثثثثثثثثثبع فضثثثثثثثثثثول المشثثثثثثثثثثاهد ورغبتثثثثثثثثثثه بمعرفثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثا يجثثثثثثثثثثري علثثثثثثثثثثى ال
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، 1121،  ، المختصر لألخبار قتل ونكيل بمزيد عندما يروج اإلعالم بصوت واحد لدكتاتورية السيسي ويطالبونه

http://www.almokhtsar.com/node/442951  
64

  https://www.youtube.com/watch?v=ilNwXxLEMX0رفع الفيديو في اليوتيوب   

http://www.almokhtsar.com/node/442951
http://www.almokhtsar.com/node/442951
https://www.youtube.com/watch?v=ilNwXxLEMX0
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إلثثثثثثثثى عثثثثثثثثدم وجثثثثثثثثود أخثثثثثثثثالق مهنيثثثثثثثثة صثثثثثثثثحفية لثثثثثثثثدى مقثثثثثثثثدم البرنثثثثثثثثامج والمؤسسثثثثثثثثة بشثثثثثثثثكل عثثثثثثثثام 
. وقثثثثثثثثثثد نثثثثثثثثثثرى أن الشثثثثثثثثثثارع المصثثثثثثثثثثري ال يهثثثثثثثثثثتم ببرنامجثثثثثثثثثثه ويجثثثثثثثثثثده ممثثثثثثثثثثل نوعثثثثثثثثثثًا مثثثثثثثثثثا وال يوجثثثثثثثثثثد لثثثثثثثثثثه أي 
نمثثثثثثثثثثا تضثثثثثثثثثثييع للوقثثثثثثثثثثت واسثثثثثثثثثثتخفاف بعقثثثثثثثثثثل  أهميثثثثثثثثثثة لمثثثثثثثثثثا يقدمثثثثثثثثثثه فثثثثثثثثثثي برنامجثثثثثثثثثثه كمضثثثثثثثثثثمون مفيثثثثثثثثثثد ، وا 

وتبثثثثثثثثثين ذلثثثثثثثثثك مثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثالل عمثثثثثثثثثل مقثثثثثثثثثابالت مثثثثثثثثثع النثثثثثثثثثاس فثثثثثثثثثي الشثثثثثثثثثارع المصثثثثثثثثثري عنثثثثثثثثثدما المشثثثثثثثثثاهد ، 
قيثثثثثثثثثثل لهثثثثثثثثثثم بأنثثثثثثثثثثه سثثثثثثثثثثيتم إغثثثثثثثثثثالق قنثثثثثثثثثثاة الفراعنثثثثثثثثثثة والتثثثثثثثثثثي يملكهثثثثثثثثثثا توفيثثثثثثثثثثق عكاشثثثثثثثثثثة ، أّيثثثثثثثثثثد الجمهثثثثثثثثثثور 
باإلجمثثثثثثثثاع وعبثثثثثثثثروا عثثثثثثثثن فثثثثثثثثرحهم لهثثثثثثثثذا القثثثثثثثثرار وقثثثثثثثثالوا أنثثثثثثثثه أفضثثثثثثثثل قثثثثثثثثرار اتخثثثثثثثثذه ألنهثثثثثثثثم لثثثثثثثثم يسثثثثثثثثتفيدوا 

تثثثثثثثثثه أي إشثثثثثثثثثباع الهتمامثثثثثثثثثاتهم فثثثثثثثثثي مثثثثثثثثثا يتعلثثثثثثثثثق بالشثثثثثثثثثأن مثثثثثثثثثن القنثثثثثثثثثاة ولثثثثثثثثثم يجثثثثثثثثثدوا فثثثثثثثثثي مضثثثثثثثثثمونه وماد
الثثثثثثثثثداخلي . وفثثثثثثثثثي حلقثثثثثثثثثة أخثثثثثثثثثرى لثثثثثثثثثه وهثثثثثثثثثي بعنثثثثثثثثثوان " قضثثثثثثثثثية هثثثثثثثثثروب وتخثثثثثثثثثابر مرسثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثذي صثثثثثثثثثدر 
فيهثثثثثثثثثا حكثثثثثثثثثم اإلعثثثثثثثثثدام" ، وصثثثثثثثثثف عكاشثثثثثثثثثة الثثثثثثثثثرئيس السثثثثثثثثثابق محمثثثثثثثثثد مرسثثثثثثثثثي ورفاقثثثثثثثثثه بثثثثثثثثثأنهم " إخثثثثثثثثثوان 

الشثثثثثثثثيطان" ويثثثثثثثثتهمهم بثثثثثثثثأنهم هثثثثثثثثم مثثثثثثثثن دمثثثثثثثثر البلثثثثثثثثد .
65
ف الثثثثثثثثدكتور ولثثثثثثثثم يكتفثثثثثثثثي بثثثثثثثثذلك ، بثثثثثثثثل استضثثثثثثثثا 

" عبثثثثثثثثثد الثثثثثثثثثرحيم علثثثثثثثثثي " وهثثثثثثثثثو مثثثثثثثثثدير المركثثثثثثثثثز العربثثثثثثثثثي للبحثثثثثثثثثوث والدراسثثثثثثثثثات وكمثثثثثثثثثا أضثثثثثثثثثاف عكاشثثثثثثثثثة 
أنثثثثثثثثثه " باحثثثثثثثثثث فثثثثثثثثثي شثثثثثثثثثؤون اإلخثثثثثثثثثوان " ممثثثثثثثثثا يعنثثثثثثثثثي أنثثثثثثثثثه سيكشثثثثثثثثثف جميثثثثثثثثثع أالعيثثثثثثثثثب اإلخثثثثثثثثثوان كمثثثثثثثثثا 
يريثثثثثثثثثثثد عكاشثثثثثثثثثثثة . وهثثثثثثثثثثثذا مثثثثثثثثثثثا يجعثثثثثثثثثثثل البرنثثثثثثثثثثثامج يفقثثثثثثثثثثثد الكثيثثثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثثثن مصثثثثثثثثثثثداقيته ألنثثثثثثثثثثثه خثثثثثثثثثثثالي مثثثثثثثثثثثن 

برنثثثثثثثثثثامج يركثثثثثثثثثثز علثثثثثثثثثثى موضثثثثثثثثثثوع واحثثثثثثثثثثد أال وهثثثثثثثثثثو " تدشثثثثثثثثثثين حثثثثثثثثثثرب الموضثثثثثثثثثثوعية والحياديثثثثثثثثثثة وجعثثثثثثثثثثل ال
 على جماعة اإلخوان".

 
 ( برنام  القاهرة اليوم " النهار " 5

كمثثثثثثثثثثثا تثثثثثثثثثثثّم تحليثثثثثثثثثثثل مضثثثثثثثثثثثمون لبرنثثثثثثثثثثثامج آخثثثثثثثثثثثر وهثثثثثثثثثثثو " القثثثثثثثثثثثاهرة اليثثثثثثثثثثثوم " والثثثثثثثثثثثذي يقدمثثثثثثثثثثثه اإلعالمثثثثثثثثثثثي " 
ب عمثثثثثثثثرو أديثثثثثثثثب " علثثثثثثثثثى قنثثثثثثثثاة أوربثثثثثثثثثت . فثثثثثثثثي هثثثثثثثثثذا البرنثثثثثثثثامج ، نالحثثثثثثثثثظ عمثثثثثثثثرو يثثثثثثثثثتكّلم بلسثثثثثثثثان الشثثثثثثثثثع

مليثثثثثثثثثثون مصثثثثثثثثثثري ، مثثثثثثثثثثن دون أن يقثثثثثثثثثثوم بعمثثثثثثثثثثل مقثثثثثثثثثثابالت معهثثثثثثثثثثم أو اسثثثثثثثثثثتطالع  80، أي أكثثثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثثن 
للثثثثثثثثثرأي ليتعثثثثثثثثثّرف علثثثثثثثثثى آرائهثثثثثثثثثم فثثثثثثثثثي مثثثثثثثثثا يخثثثثثثثثثص موضثثثثثثثثثوع حلقتثثثثثثثثثه . ووجثثثثثثثثثدنا فثثثثثثثثثي إحثثثثثثثثثدى الحلقثثثثثثثثثات 

والتثثثثثثثثثثثثي كثثثثثثثثثثثثان عنثثثثثثثثثثثثوان موضثثثثثثثثثثثثوعها " الشثثثثثثثثثثثثعب  0/10/0010التثثثثثثثثثثثثي ُأذيعثثثثثثثثثثثثت مسثثثثثثثثثثثثبقًا يثثثثثثثثثثثثوم االثنثثثثثثثثثثثثين 

المصثثثثثثثثثري يصثثثثثثثثثنع مثثثثثثثثثن السيسثثثثثثثثثي ديكتثثثثثثثثثاتور"
66
ن يثثثثثثثثثّتهم فيهثثثثثثثثثا الشثثثثثثثثثعب أنهثثثثثثثثثم هثثثثثثثثثم السثثثثثثثثثبب فثثثثثثثثثي وكثثثثثثثثثا 

دكتاتوريثثثثثثثة السيسثثثثثثثي وكأنثثثثثثثه لثثثثثثثم يكثثثثثثثن هثثثثثثثو أيضثثثثثثثًا فثثثثثثثي يثثثثثثثوم مثثثثثثثن األيثثثثثثثام مثثثثثثثن المطبلثثثثثثثين للسيسثثثثثثثي ومثثثثثثثن 

                                                           
65

  https://www.youtube.com/watch?v=QsTk5kkLD4Iرفعت الحلقة على اليوتيوب  
66

   https://www.youtube.com/watch?v=LjQg38IsSsoرفعت الحلقة على اليوتيوب  

https://www.youtube.com/watch?v=QsTk5kkLD4I
https://www.youtube.com/watch?v=LjQg38IsSso
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مؤيديثثثثثثثثه . وفثثثثثثثثي موقثثثثثثثثع آخثثثثثثثثر تثثثثثثثثم نشثثثثثثثثر فيثثثثثثثثديو يظهثثثثثثثثر فيثثثثثثثثه أهثثثثثثثثالي "المطريثثثثثثثثة" وردة فعلهثثثثثثثثم 
يثثثثثثثثثثث غضثثثثثثثثثثبوا عنثثثثثثثثثثدما قامثثثثثثثثثثت مراسثثثثثثثثثثلة إعالميثثثثثثثثثثة بإخبثثثثثثثثثثارهم أنهثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثن برنثثثثثثثثثثامج " القثثثثثثثثثثاهرة اليثثثثثثثثثثوم" ، ح

كثيثثثثثثثثثرًا وثثثثثثثثثثاروا ورفضثثثثثثثثثوا تصثثثثثثثثثويرهم لصثثثثثثثثثالح البرنثثثثثثثثثامج ألنهثثثثثثثثثم يثثثثثثثثثرون أن عمثثثثثثثثثرو مثثثثثثثثثع النظثثثثثثثثثام الحثثثثثثثثثالي 
وال يمكنثثثثثثثثه مسثثثثثثثثثاعدتهم فثثثثثثثثي شثثثثثثثثثيء . ومثثثثثثثثن خثثثثثثثثثالل تحليلنثثثثثثثثا لبرنامجثثثثثثثثثه ، وجثثثثثثثثدنا " أديثثثثثثثثثب " حالثثثثثثثثه مثثثثثثثثثن 
حثثثثثثثثثثثثال " عكاشثثثثثثثثثثثثة " يسثثثثثثثثثثثثتهدف األخثثثثثثثثثثثثوان المسثثثثثثثثثثثثلمين مثثثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثثا فعثثثثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثثثثي إحثثثثثثثثثثثثدى حلقاتثثثثثثثثثثثثه التثثثثثثثثثثثثي 

والتثثثثثثثثثثي بعنثثثثثثثثثثوان " ثثثثثثثثثثثورة نظاميثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثى القضثثثثثثثثثثاء " 11/10/0010عرضثثثثثثثثثثت يثثثثثثثثثثوم األحثثثثثثثثثثد 
67

، حيثثثثثثثثثثث 
أنثثثثثثثثثه كثثثثثثثثثان يحثثثثثثثثثاول إثثثثثثثثثثارة الثثثثثثثثثرأي العثثثثثثثثثام حثثثثثثثثثول القضثثثثثثثثثايا التثثثثثثثثثي علثثثثثثثثثى اإلخثثثثثثثثثوان وأن القضثثثثثثثثثاء يتعّمثثثثثثثثثد 
تأجيثثثثثثثثثل المحاكمثثثثثثثثثات لألجثثثثثثثثثل غيثثثثثثثثثر مسثثثثثثثثثمى حتثثثثثثثثثى أصثثثثثثثثثبح الشثثثثثثثثثعب ينسثثثثثثثثثى هثثثثثثثثثذه القضثثثثثثثثثايا . أي أنثثثثثثثثثه 

 وقت ممكن . يرغب بأن تتم محاكمة مرسي ، والتخّلص من اإلخوان بأسرع
فثثثثثثثثثثي الواقثثثثثثثثثثع ، أصثثثثثثثثثثبح الشثثثثثثثثثثارع المصثثثثثثثثثثري مهثثثثثثثثثثتم بثثثثثثثثثثالبرامج الحواريثثثثثثثثثثة الناجحثثثثثثثثثثة والتثثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثثتكلم عثثثثثثثثثثن 
الشثثثثثثثثثثأن الثثثثثثثثثثداخلي للثثثثثثثثثثثبالد بعثثثثثثثثثثرض الوقثثثثثثثثثثائع وصثثثثثثثثثثثوت الجمهثثثثثثثثثثور بعكثثثثثثثثثثس مثثثثثثثثثثثا كثثثثثثثثثثان يفعلثثثثثثثثثثه عكاشثثثثثثثثثثثة 

الثثثثثثثثثثدكتور تثثثثثثثثثثامر محمثثثثثثثثثثد صثثثثثثثثثثالح وأمثالثثثثثثثثثثه ومثثثثثثثثثثن هثثثثثثثثثثم علثثثثثثثثثثى شثثثثثثثثثثاكلته . وعلثثثثثثثثثثى ذكثثثثثثثثثثر ذلثثثثثثثثثثك  أجثثثثثثثثثثرى 
تليفزيثثثثثثثثثون بكليثثثثثثثثثة اإلعثثثثثثثثثالم وفنثثثثثثثثثون االتصثثثثثثثثثال فثثثثثثثثثي جامعثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثاروس الثثثثثثثثثدين سثثثثثثثثثكر مثثثثثثثثثدرس اإلذاعثثثثثثثثثة وال

باإلسثثثثثثثثثثثكندرية بحثثثثثثثثثثثث بعنثثثثثثثثثثثوان" معالجثثثثثثثثثثثة البثثثثثثثثثثثرامج الحواريثثثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثثالقنوات الفضثثثثثثثثثثثائية المصثثثثثثثثثثثرية للقضثثثثثثثثثثثايا 
ومثثثثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثثثثالل البحثثثثثثثثثثثثثث ، اتضثثثثثثثثثثثثثح للثثثثثثثثثثثثثدكتور أن نسثثثثثثثثثثثثثبة  ".0011ينثثثثثثثثثثثثثاير 00السياسثثثثثثثثثثثثثية مثثثثثثثثثثثثثا بعثثثثثثثثثثثثثد 

مثثثثثثثثا يشثثثثثثثثير إلثثثثثثثثى مثثثثثثثثدى نجثثثثثثثثاح هثثثثثثثثذه مشثثثثثثثثاهدة الجمهثثثثثثثثور لمثثثثثثثثثل هثثثثثثثثذه البثثثثثثثثرامج تثثثثثثثثزداد يومثثثثثثثثًا بعثثثثثثثثد يثثثثثثثثوم م
البثثثثثثثثثثثثرامج التثثثثثثثثثثثثي تهثثثثثثثثثثثثتم بالقضثثثثثثثثثثثثايا السياسثثثثثثثثثثثثية وأحثثثثثثثثثثثثوال الشثثثثثثثثثثثثعب بعثثثثثثثثثثثثد الثثثثثثثثثثثثثورة وأنهثثثثثثثثثثثثا اسثثثثثثثثثثثثتطاعت أن 

 68تنثثثثثثثثثافس نشثثثثثثثثثثرات األخبثثثثثثثثثار فثثثثثثثثثثي تقثثثثثثثثثديم القضثثثثثثثثثثايا وتقثثثثثثثثثديم أهثثثثثثثثثثم األحثثثثثثثثثداث بطريقثثثثثثثثثثة غيثثثثثثثثثر تقليديثثثثثثثثثثة .
ر ولعثثثثثثثثل مثثثثثثثثن أشثثثثثثثثهر هثثثثثثثثذه البثثثثثثثثرامج الناجحثثثثثثثثة والتثثثثثثثثي تتنثثثثثثثثاول قضثثثثثثثثايا ومواضثثثثثثثثيع تهثثثثثثثثم المجتمثثثثثثثثع وأمثثثثثثثثو 
،  "الثثثثثثثثبالد كبرنثثثثثثثثامج " آخثثثثثثثثر كثثثثثثثثالم" الثثثثثثثثذي يقدمثثثثثثثثه اإلعالمثثثثثثثثي يسثثثثثثثثري فثثثثثثثثودة علثثثثثثثثى قنثثثثثثثثاة "أون تثثثثثثثثي فثثثثثثثثي

برنثثثثثثثثامج " فثثثثثثثثي الميثثثثثثثثدان" الثثثثثثثثذي يقدمثثثثثثثثه كثثثثثثثثل مثثثثثثثثن إبثثثثثثثثراهيم عيسثثثثثثثثى ومحمثثثثثثثثود سثثثثثثثثعد ، وبثثثثثثثثالل فضثثثثثثثثل و 
 وبرنامج "العاشرة مساًء" لإلعالمية منى الشاذلي . "عمرو الليثي على قناة "التحرير

بنثثثثثثثثثا اإلشثثثثثثثثثارة إلثثثثثثثثثى أن هنثثثثثثثثثاك بثثثثثثثثثرامج حواريثثثثثثثثثة تقثثثثثثثثثوم باستضثثثثثثثثثافة ضثثثثثثثثثيفين ومثثثثثثثثثن جهثثثثثثثثثٍة أخثثثثثثثثثرى يجثثثثثثثثثدر 
لهمثثثثثثثثثا آراء مختلفثثثثثثثثثة ) مثثثثثثثثثع أو ضثثثثثثثثثد ( الموضثثثثثثثثثوع ، وتثثثثثثثثثأتي بقضثثثثثثثثثية ليثثثثثثثثثتم مناقشثثثثثثثثثتها خثثثثثثثثثالل البرنثثثثثثثثثامج 
عطثثثثثثثثثائهم نفثثثثثثثثثس المسثثثثثثثثثاحة للتعبيثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثن أنفسثثثثثثثثثهم ولثثثثثثثثثدفاعهم عثثثثثثثثثن رأيهثثثثثثثثثم  وعثثثثثثثثثرض رأي كثثثثثثثثثل طثثثثثثثثثرف وا 
                                                           

67
  https://www.youtube.com/watch?v=mTMPWa5caMgيوتيوب رفعت الحلقة على ال 
68

 .org/pages.php?option=browse&id=96481http://www.arrai، 1122غادة واكد، دراسة تحليلية "للتوك شو"، الرأي للشعب، 

https://www.youtube.com/watch?v=mTMPWa5caMg
http://www.arrai.org/pages.php?option=browse&id=96481
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ليختثثثثثثثثار بنفسثثثثثثثثه فثثثثثثثثي أي طثثثثثثثثثرٍف  ولتبيثثثثثثثثين مثثثثثثثثوقفهم أمثثثثثثثثام الجمهثثثثثثثثور وتثثثثثثثثرك الحكثثثثثثثثثم للمشثثثثثثثثاهد
 يكون. مثال على ذلك : 

 ( برنام  االتجاه المعاكذ " الجزيرة " 3

يعثثثثثثثثثثرض هثثثثثثثثثثثذا البرنثثثثثثثثثثامج علثثثثثثثثثثثى قنثثثثثثثثثثاة الجزيثثثثثثثثثثثرة مباشثثثثثثثثثثثر والتثثثثثثثثثثي يقثثثثثثثثثثثدمها اإلعالمثثثثثثثثثثي فيصثثثثثثثثثثثل القاسثثثثثثثثثثثم 
عنثثثثثثثثثثدما استضثثثثثثثثثثاف ضثثثثثثثثثثيفين مثثثثثثثثثثن سثثثثثثثثثثوريا أحثثثثثثثثثثدهم مثثثثثثثثثثع النظثثثثثثثثثثام السثثثثثثثثثثوري الحثثثثثثثثثثالي " بشثثثثثثثثثثار األسثثثثثثثثثثد " 

سبسثثثثثثثثثبي " ، نائثثثثثثثثثب رئثثثثثثثثثيس مجلثثثثثثثثثس العالقثثثثثثثثثات الخارجيثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي مجلثثثثثثثثثس شثثثثثثثثثيو  وهثثثثثثثثثو الثثثثثثثثثدكتور " زيثثثثثثثثثاد 
الروسثثثثثثثثثثثي، واآلخثثثثثثثثثثثر ضثثثثثثثثثثثد النظثثثثثثثثثثثام وهثثثثثثثثثثثو الثثثثثثثثثثثدكتور " ريثثثثثثثثثثثاض نعسثثثثثثثثثثثان " ، وزيثثثثثثثثثثثر الثقافثثثثثثثثثثثة السثثثثثثثثثثثورية 
سثثثثثثثثثابقًا . وكثثثثثثثثثان موضثثثثثثثثثوع الحلقثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثن " أسثثثثثثثثثباب الوجثثثثثثثثثود الروسثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثوريا " والتثثثثثثثثثي عرضثثثثثثثثثت 

م بطثثثثثثثثثثثثثثثثرح مجموعثثثثثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثثثثثن وجثثثثثثثثثثثثثثثثدنا أن القاسثثثثثثثثثثثثثثثثم قثثثثثثثثثثثثثثثثا 69. 00/1/0010يثثثثثثثثثثثثثثثثوم الثالثثثثثثثثثثثثثثثثثاء بتثثثثثثثثثثثثثثثثاريخ 
التسثثثثثثثثثثثاؤالت الموجهثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثى الضثثثثثثثثثثثيفين لإلجابثثثثثثثثثثثة عليهثثثثثثثثثثثا ، ويقثثثثثثثثثثثوم بإعطثثثثثثثثثثثائهم وقتثثثثثثثثثثثًا متسثثثثثثثثثثثاويًا للثثثثثثثثثثثرد 
بثثثثثثثثثثداء الثثثثثثثثثثرأي الثثثثثثثثثثذي يكثثثثثثثثثثون مبنثثثثثثثثثثي علثثثثثثثثثثى الحجثثثثثثثثثثج والبثثثثثثثثثثراهين والمسثثثثثثثثثثتندات الموثقثثثثثثثثثثة بعثثثثثثثثثثد أن يثثثثثثثثثثتم  وا 
اسثثثثثثثثثثثتفزازهم للثثثثثثثثثثثرد وتوضثثثثثثثثثثثيح األمثثثثثثثثثثثور للمشثثثثثثثثثثثاهد . ولثثثثثثثثثثثيس ذلثثثثثثثثثثثك فقثثثثثثثثثثثط ، بثثثثثثثثثثثل يقثثثثثثثثثثثوم القاسثثثثثثثثثثثم بطثثثثثثثثثثثرح 

ء حيثثثثثثثثثثث يمكثثثثثثثثثثن للمثثثثثثثثثثواطن العربثثثثثثثثثثي المشثثثثثثثثثثاركة فيثثثثثثثثثثه والتعبيثثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثثن رأيثثثثثثثثثثه بالموضثثثثثثثثثثوع بكثثثثثثثثثثل اسثثثثثثثثثثتفتا
حريثثثثثثثثة . وهنثثثثثثثثا نثثثثثثثثرى نمثثثثثثثثوذج نعتبثثثثثثثثره جيثثثثثثثثدًا للبثثثثثثثثرامج الحواريثثثثثثثثة الناجحثثثثثثثثة والتثثثثثثثثي تهثثثثثثثثتم بقضثثثثثثثثايا حقيقيثثثثثثثثة 
توضثثثثثثثثثثثح للمشثثثثثثثثثثثاهد وجهثثثثثثثثثثثة نظثثثثثثثثثثثر الطثثثثثثثثثثثرفين وتجعلثثثثثثثثثثثه يشثثثثثثثثثثثارك ويستفسثثثثثثثثثثثر ويعّبثثثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثثثن مثثثثثثثثثثثا يرغثثثثثثثثثثثب 

لثثثثثثثثى رضثثثثثثثثا الجمهثثثثثثثثور حيثثثثثثثثث أصثثثثثثثثبح يترقثثثثثثثثب هثثثثثثثثذا البرنثثثثثثثثامج بحريثثثثثثثثة تامثثثثثثثثة . وبثثثثثثثثذلك نثثثثثثثثال البرنثثثثثثثثامج ع
 الذي يتم بثه مساء كل يوم ثالثاء .

عثثثثثثثثثادًة مثثثثثثثثثثل هثثثثثثثثثذه البثثثثثثثثثرامج يفضثثثثثثثثثلها المشثثثثثثثثثاهد ألنهثثثثثثثثثا تثثثثثثثثثأتي بطثثثثثثثثثرفيين كثثثثثثثثثل واحثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثنهم لديثثثثثثثثثه رأيثثثثثثثثثه 
وقناعتثثثثثثثثثه حثثثثثثثثثول الموضثثثثثثثثثوع المتنثثثثثثثثثاول فثثثثثثثثثي الحلقثثثثثثثثثة . وبهثثثثثثثثثذا يشثثثثثثثثثعر المشثثثثثثثثثاهد بنثثثثثثثثثوع مثثثثثثثثثن المصثثثثثثثثثداقية 

المقثثثثثثثثثدم ويجعلثثثثثثثثثه متشثثثثثثثثثّوق لمعرفثثثثثثثثثة وجهثثثثثثثثثات النظثثثثثثثثثر عنثثثثثثثثثدما يسثثثثثثثثثمع لكثثثثثثثثثال الموجثثثثثثثثثودة فثثثثثثثثثي البرنثثثثثثثثثامج و 
الطثثثثثثثثثثرفيين ويحثثثثثثثثثثاول فهثثثثثثثثثثم اعتقثثثثثثثثثثادهم وآرائهثثثثثثثثثثم التثثثثثثثثثثي يتمسثثثثثثثثثثكون بهثثثثثثثثثثا ويحثثثثثثثثثثاولون تفسثثثثثثثثثثيرها للجمهثثثثثثثثثثور 
المتلقثثثثثثثثثثثثي . البثثثثثثثثثثثثد لنثثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثثن اإلشثثثثثثثثثثثثارة إلثثثثثثثثثثثثى أن بعثثثثثثثثثثثثض الحلقثثثثثثثثثثثثات كانثثثثثثثثثثثثت تحتثثثثثثثثثثثثوي علثثثثثثثثثثثثى بعثثثثثثثثثثثثض 

ات بينهمثثثثثثثثثثثا فيمثثثثثثثثثثا يحثثثثثثثثثثاول المقثثثثثثثثثثثدم المشثثثثثثثثثثاّدات بثثثثثثثثثثين الضثثثثثثثثثثيفين واشثثثثثثثثثثثتباك باأليثثثثثثثثثثادي وتبثثثثثثثثثثادل االتهامثثثثثثثثثث
أن يمثثثثثثثثنعهم مثثثثثثثثثن فعثثثثثثثثل ذلثثثثثثثثثك . فهثثثثثثثثذه األمثثثثثثثثثور متعلقثثثثثثثثة بالضثثثثثثثثثيفين ولثثثثثثثثيس للقنثثثثثثثثثاة أي عالقثثثثثثثثة بهثثثثثثثثثا ، إذ 
تثثثثثثثثثأتيهم تهثثثثثثثثثم مثثثثثثثثثن بعثثثثثثثثثض المشثثثثثثثثثاهدين أنهثثثثثثثثثم يحّرضثثثثثثثثثون الضثثثثثثثثثيوف لفعثثثثثثثثثل تلثثثثثثثثثك األشثثثثثثثثثياء ولكثثثثثثثثثن فثثثثثثثثثي 
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الحقيقثثثثثثثثثثة هثثثثثثثثثثذا يعكثثثثثثثثثثس أخثثثثثثثثثثالق الضثثثثثثثثثثيفين فعنثثثثثثثثثثدما يشثثثثثثثثثثعر أحثثثثثثثثثثدهما أنثثثثثثثثثثه غيثثثثثثثثثثر مسثثثثثثثثثثيطر 
قثثثثثثثثثد يلجثثثثثثثثثأ إلثثثثثثثثثى مثثثثثثثثثثل هثثثثثثثثثذه األسثثثثثثثثثاليب واألفعثثثثثثثثثال . ومثثثثثثثثثثال علثثثثثثثثثى ذلثثثثثثثثثك : عنثثثثثثثثثدما تثثثثثثثثثم علثثثثثثثثثى اآلخثثثثثثثثثر 

استضثثثثثثثثثثثافة األسثثثثثثثثثثثتاذ " سثثثثثثثثثثثرمد عبثثثثثثثثثثثد الكثثثثثثثثثثثريم " مثثثثثثثثثثثدير وكالثثثثثثثثثثثة األخبثثثثثثثثثثثار العراقيثثثثثثثثثثثة واألسثثثثثثثثثثثتاذ " عثثثثثثثثثثثالء 
عالمثثثثثثثثثثثثي لمناقشثثثثثثثثثثثثة موضثثثثثثثثثثثثوع "الجثثثثثثثثثثثثي  العراقثثثثثثثثثثثثي : طثثثثثثثثثثثثائفي متهالثثثثثثثثثثثثك أم قثثثثثثثثثثثثوي  الخطيثثثثثثثثثثثثب " كاتثثثثثثثثثثثثب وا 

أخثثثثثثثثثثثثذ مجثثثثثثثثثثثرى النقثثثثثثثثثثثثا  لمنحنثثثثثثثثثثثى آخثثثثثثثثثثثثر حيثثثثثثثثثثثثث ، حيثثثثثثثثثثثثث  70 0/1/0010متجثثثثثثثثثثثانس" يثثثثثثثثثثثثوم الثالثثثثثثثثثثثثاء 
اتهثثثثثثثثثم الضثثثثثثثثثيفين بعضثثثثثثثثثهم أنهثثثثثثثثثم ليسثثثثثثثثثوا وطنيثثثثثثثثثين وال يهتمثثثثثثثثثون ألمثثثثثثثثثر العثثثثثثثثثراق وأوضثثثثثثثثثاعه ومثثثثثثثثثا يجثثثثثثثثثري 
فثثثثثثثي البلثثثثثثثد . واتهثثثثثثثم السثثثثثثثيد سثثثثثثثرمد بثثثثثثثأن السثثثثثثثيد عثثثثثثثالء مغسثثثثثثثول الثثثثثثثدما  ، وأن إيثثثثثثثران هثثثثثثثي مثثثثثثثن تثثثثثثثتحكم 

موعثثثثثثثثدها. وهثثثثثثثثذه  بثثثثثثثثه ممثثثثثثثثا أدى إلثثثثثثثثى تشثثثثثثثثابك األيثثثثثثثثدي والشثثثثثثثثتم وأدى هثثثثثثثثذا العثثثثثثثثراك بإنهثثثثثثثثاء الحلقثثثثثثثثة قبثثثثثثثثل
الحلقثثثثثثثثثثثات قثثثثثثثثثثثد تكثثثثثثثثثثثون قليلثثثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثثالعكس مثثثثثثثثثثثن الحلقثثثثثثثثثثثات األخثثثثثثثثثثثرى التثثثثثثثثثثثي تنتهثثثثثثثثثثثي مثثثثثثثثثثثن دون عثثثثثثثثثثثراك أو 
شثثثثثثثثثثثجارين الضثثثثثثثثثثثيوف ويكثثثثثثثثثثثون لهثثثثثثثثثثثا أهميثثثثثثثثثثثة وفائثثثثثثثثثثثدة علثثثثثثثثثثثى المشثثثثثثثثثثثاهد ! إذن أصثثثثثثثثثثثبحت هثثثثثثثثثثثذه البثثثثثثثثثثثرامج 
ن ذات أهميثثثثثثثثثثثثة كبيثثثثثثثثثثثثرة لثثثثثثثثثثثثدى الجمهثثثثثثثثثثثثور ألنهثثثثثثثثثثثثا تتنثثثثثثثثثثثثاول قضثثثثثثثثثثثثايا مهمثثثثثثثثثثثثة وجريئثثثثثثثثثثثثة ينبغثثثثثثثثثثثثي علينثثثثثثثثثثثثا أ

 .نعرفها

  " الجزيرة "  قع العربي( برنام  الوا4

 أم سثثثثثثثثثثثثوداء كوميثثثثثثثثثثثثديا .. المصثثثثثثثثثثثثري اإلعثثثثثثثثثثثثالمعنثثثثثثثثثثثثوان الحلقثثثثثثثثثثثثة :  اسثثثثثثثثثثثثم البرنثثثثثثثثثثثثامج : الواقثثثثثثثثثثثثع العربثثثثثثثثثثثثي
 ا مصطنعة فوضى

                                                                                                                                .الصحفي المصري محمد القدوسي  ضيوف الحلقة : الكاتبو  مقدم البرنامج : حسن جمول
  . 12/10/0010تاريخ الحلقة : يوم األربعاء انت بوك

قثثثثثثثثثثثثثثثثام برنثثثثثثثثثثثثثثثثامج " الواقثثثثثثثثثثثثثثثثع العربثثثثثثثثثثثثثثثثي" الثثثثثثثثثثثثثثثثذي يعثثثثثثثثثثثثثثثثرض علثثثثثثثثثثثثثثثثى قنثثثثثثثثثثثثثثثثاة الجزيثثثثثثثثثثثثثثثثرة يثثثثثثثثثثثثثثثثوم األربعثثثثثثثثثثثثثثثثاء 
( ، بتسثثثثثثثثثثثثليط الضثثثثثثثثثثثثوء علثثثثثثثثثثثثى مظثثثثثثثثثثثثاهر االنفثثثثثثثثثثثثالت فثثثثثثثثثثثثي اإلعثثثثثثثثثثثثالم المصثثثثثثثثثثثثري وذلثثثثثثثثثثثثك 12/10/0010)

. وكانثثثثثثثثثثثثثثت ا" مصثثثثثثثثثثثثثثطنعة فوضثثثثثثثثثثثثثثى أم سثثثثثثثثثثثثثثوداء كوميثثثثثثثثثثثثثثديا المصثثثثثثثثثثثثثثري.. اإلعثثثثثثثثثثثثثثالم تحثثثثثثثثثثثثثثت عنثثثثثثثثثثثثثثوان "
مقدمثثثثثثثثثثثة البرنثثثثثثثثثثثامج تتمحثثثثثثثثثثثور فثثثثثثثثثثثي أن اإلعثثثثثثثثثثثالم المصثثثثثثثثثثثري المثثثثثثثثثثثوالي لنظثثثثثثثثثثثام عبثثثثثثثثثثثد الفتثثثثثثثثثثثاح السيسثثثثثثثثثثثي 

لثثثثثثثثثثت إلثثثثثثثثثثى مثثثثثثثثثثا يسثثثثثثثثثثمى يسثثثثثثثثثثتمر مثثثثثثثثثثن غيثثثثثثثثثثر حسثثثثثثثثثثيب وال رقيثثثثثثثثثثب فثثثثثثثثثثي تقثثثثثثثثثثديم مثثثثثثثثثثواّد سثثثثثثثثثثرعان مثثثثثثثثثثا تحو 
الكوميثثثثثثثثثديا السثثثثثثثثثوداء أو النثثثثثثثثثوادر التثثثثثثثثثي يصثثثثثثثثثعب علثثثثثثثثثى العقثثثثثثثثثل التصثثثثثثثثثديق بأنهثثثثثثثثثا صثثثثثثثثثدرت مثثثثثثثثثن منثثثثثثثثثابر 
يفتثثثثثثثثثثرض بهثثثثثثثثثثا أن تكثثثثثثثثثثون مسثثثثثثثثثثؤولة أمثثثثثثثثثثام متابعيهثثثثثثثثثثا وضثثثثثثثثثثميرها المهنثثثثثثثثثثي قبثثثثثثثثثثل ذلثثثثثثثثثثك . هثثثثثثثثثثذا اإلعثثثثثثثثثثالم 
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بثثثثثثثثدا فثثثثثثثثي نظثثثثثثثثر منتقديثثثثثثثثه مسثثثثثثثثكونًا إلثثثثثثثثى حثثثثثثثثده الهثثثثثثثثوس والهثثثثثثثثذيان بمعثثثثثثثثارك النظثثثثثثثثام المصثثثثثثثثري 
ًا جماعثثثثثثثثثثة اإلخثثثثثثثثثثثوان المسثثثثثثثثثثثلمين ، فاسثثثثثثثثثثثتباح فثثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثثثبيل تلثثثثثثثثثثثك الغايثثثثثثثثثثثة ضثثثثثثثثثثد خصثثثثثثثثثثثومه ، وخصوصثثثثثثثثثثث

كثثثثثثثثثثل الوسثثثثثثثثثثثائل، حتثثثثثثثثثثثى لثثثثثثثثثثو كانثثثثثثثثثثثت استضثثثثثثثثثثثافة أسثثثثثثثثثثماء أطلثثثثثثثثثثثق عليهثثثثثثثثثثثا األلقثثثثثثثثثثاب كثثثثثثثثثثثالخبير والمحلثثثثثثثثثثثل 
االسثثثثثثثثثتراتيجي لتقثثثثثثثثثدم مثثثثثثثثثا يحثثثثثثثثثدث داخثثثثثثثثثل مصثثثثثثثثثر وخارجهثثثثثثثثثا إلثثثثثثثثثى مثثثثثثثثثا يشثثثثثثثثثبه المهزلثثثثثثثثثة. ومثثثثثثثثثن وجهثثثثثثثثثة 

وع إن النظثثثثثثثثثام أصثثثثثثثثثبح حثثثثثثثثثول هثثثثثثثثثذا الموضثثثثثثثثثنظثثثثثثثثثر الكاتثثثثثثثثثب الصثثثثثثثثثحفي المصثثثثثثثثثري " محمثثثثثثثثثد القدوسثثثثثثثثثي " 
يسثثثثثثثثثثتخدم اإلعثثثثثثثثثثالم لخلثثثثثثثثثثق موضثثثثثثثثثثوعات تثيثثثثثثثثثثر للسثثثثثثثثثثخرية والجثثثثثثثثثثدل ، لتشثثثثثثثثثثتيت االنتبثثثثثثثثثثاه وتعمثثثثثثثثثثل علثثثثثثثثثثى 
شثثثثثثثثغل الثثثثثثثثرأي العثثثثثثثثام وخلثثثثثثثثق قضثثثثثثثثايا خالفيثثثثثثثثة عديثثثثثثثثدة . حيثثثثثثثثث صثثثثثثثثّرح أن هثثثثثثثثذه الفوضثثثثثثثثى يعثثثثثثثثود سثثثثثثثثببها 
إلثثثثثثثثثثى مسثثثثثثثثثثؤولية قائثثثثثثثثثثد االنقثثثثثثثثثثالب فثثثثثثثثثثي األول ، وأن هثثثثثثثثثثذا االنقثثثثثثثثثثالب ال يخاطثثثثثثثثثثب المثقثثثثثثثثثثف فقثثثثثثثثثثط ، بثثثثثثثثثثل 

لشثثثثثثثثثثخص الثثثثثثثثثثذي ال يتثثثثثثثثثثابع أي وسثثثثثثثثثثائل إعثثثثثثثثثثالم أخثثثثثثثثثثرى غيثثثثثثثثثثر تلثثثثثثثثثثك التثثثثثثثثثثي تحثثثثثثثثثثاول تغييثثثثثثثثثثب يخاطثثثثثثثثثثب ا
وعيثثثثثثثثثثه ، واتخثثثثثثثثثثذ قنثثثثثثثثثثاة السثثثثثثثثثثويس الجديثثثثثثثثثثدة نموذجثثثثثثثثثثًا لثثثثثثثثثثذلك النظثثثثثثثثثثام . وقثثثثثثثثثثام مقثثثثثثثثثثدم البرنثثثثثثثثثثامج " حسثثثثثثثثثثن 
جمثثثثثثثثثول " بطثثثثثثثثثرح سثثثثثثثثثؤال علثثثثثثثثثى للصثثثثثثثثثحفي محمثثثثثثثثثد القدوسثثثثثثثثثي : أيثثثثثثثثثن ريثثثثثثثثثادة اإلعثثثثثثثثثالم المصثثثثثثثثثري التثثثثثثثثثي 

القدوسثثثثثثثثثثي : إن اإلعالميثثثثثثثثثثين والصثثثثثثثثثثحفيين فثثثثثثثثثثي طالمثثثثثثثثثثا كانثثثثثثثثثثت القثثثثثثثثثثاهرة تفخثثثثثثثثثثر بهثثثثثثثثثثا ا حيثثثثثثثثثثث أجثثثثثثثثثثاب 
مصثثثثثثثثثر انقسثثثثثثثثثموا حاليثثثثثثثثثًا إلثثثثثثثثثى ثثثثثثثثثثثالث فئثثثثثثثثثات وهثثثثثثثثثي : األولثثثثثثثثثى التثثثثثثثثثثي أعلنثثثثثثثثثت صثثثثثثثثثراحة عثثثثثثثثثن موقفهثثثثثثثثثثا 

               الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرافض لالنقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالب وهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم إمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا معتقلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثون أو قتلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى أو منفيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثون خثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثارج مصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر.                                                                  
فئثثثثثثثثثثة الثانيثثثثثثثثثثة يشثثثثثثثثثثكلها إعالميثثثثثثثثثثون انضثثثثثثثثثثموا للثثثثثثثثثثثورة المضثثثثثثثثثثادة كراهيثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي اإلسثثثثثثثثثثالميين وفثثثثثثثثثثي أمثثثثثثثثثثا ال

الثثثثثثثثثثثثورة التثثثثثثثثثثثي تخثثثثثثثثثثثالف مصثثثثثثثثثثثالحهم، أمثثثثثثثثثثثا بالنسثثثثثثثثثثثبة للفئثثثثثثثثثثثة الثالثثثثثثثثثثثثة فهثثثثثثثثثثثم الهثثثثثثثثثثثام  القليثثثثثثثثثثثل المثثثثثثثثثثثوالي 
لالنقثثثثثثثثالب الثثثثثثثثذي ُسثثثثثثثثمح لثثثثثثثثه باالسثثثثثثثثتمرار فثثثثثثثثي العمثثثثثثثثل ، وبثثثثثثثثالرغم مثثثثثثثثن ذلثثثثثثثثك فثثثثثثثثإن النظثثثثثثثثام وصثثثثثثثثل إلثثثثثثثثى 

هثثثثثثثثثذا الهثثثثثثثثثام  ، ولثثثثثثثثثذلك بثثثثثثثثثدأ نثثثثثثثثثوع مثثثثثثثثثن التضثثثثثثثثثييق واإلغثثثثثثثثثالق التثثثثثثثثثي  مرحلثثثثثثثثثة ال يحتمثثثثثثثثثل فيهثثثثثثثثثا بقثثثثثثثثثاء
أصثثثثثثثثثبحت تطثثثثثثثثثال علثثثثثثثثثى بعثثثثثثثثثض الصثثثثثثثثثحف والمواقثثثثثثثثثع اإللكترونيثثثثثثثثثة والقنثثثثثثثثثوات التلفزيونيثثثثثثثثثة. حيثثثثثثثثثث يثثثثثثثثثرى 
الكاتثثثثثثثثثب الصثثثثثثثثثحفي المصثثثثثثثثثري أن اإلعثثثثثثثثثالم المثثثثثثثثثوالي للنظثثثثثثثثثام لثثثثثثثثثه دور فثثثثثثثثثي تحويثثثثثثثثثل مصثثثثثثثثثر إلثثثثثثثثثى دولثثثثثثثثثة 

صثثثثثثثثثثثري أو تذويبثثثثثثثثثثثه ، وأن بثثثثثثثثثثثدون عقثثثثثثثثثثثل تصثثثثثثثثثثثدق أي شثثثثثثثثثثثيء ، وذلثثثثثثثثثثثك مثثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثثالل إلغثثثثثثثثثثثاء العقثثثثثثثثثثثل الم
كثثثثثثثثل مثثثثثثثثا يحثثثثثثثثدث لثثثثثثثثيس صثثثثثثثثدفة بثثثثثثثثل أنثثثثثثثثه أفعثثثثثثثثال مقصثثثثثثثثودة ، ألن هثثثثثثثثذا االنقثثثثثثثثالب يحثثثثثثثثرص فقثثثثثثثثط علثثثثثثثثى 

 71بقائه في الحكم وليس حريصًا على استقرار مصر .
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 تحليل مضمون الحلقة :

يجثثثثثثثثثثدر بنثثثثثثثثثثا اإلشثثثثثثثثثثارة إلثثثثثثثثثثى أن هثثثثثثثثثثذا البثثثثثثثثثثرامج " ومثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثالل المالحظثثثثثثثثثثة لبرنثثثثثثثثثثامج " الواقثثثثثثثثثثع العربثثثثثثثثثثي
 كوميثثثثثثثثثثديا المصثثثثثثثثثثري.. اإلعثثثثثثثثثثالم باستضثثثثثثثثثثافة ضثثثثثثثثثثيف واحثثثثثثثثثثد للتحثثثثثثثثثثدث عثثثثثثثثثثن موضثثثثثثثثثثوعالحثثثثثثثثثثواري قثثثثثثثثثثام 

 النظثثثثثثثثثثام صثثثثثثثثثنعه الثثثثثثثثثذي اإلعثثثثثثثثثالم علثثثثثثثثثى انتقثثثثثثثثثاده يوجثثثثثثثثثثه كثثثثثثثثثان وأنثثثثثثثثثه ا مصثثثثثثثثثطنعة فوضثثثثثثثثثى أم سثثثثثثثثثوداء
 بموضثثثثثثثثثثثوع يتعلثثثثثثثثثثثق فيمثثثثثثثثثثثا نظثثثثثثثثثثثره ووجهثثثثثثثثثثثة رأيثثثثثثثثثثثه عثثثثثثثثثثثن للتعبيثثثثثثثثثثثر المسثثثثثثثثثثثاحة إعطائثثثثثثثثثثثه وتثثثثثثثثثثثم ، السيسثثثثثثثثثثثي
  . البرنامج

ضثثثثثثثثثيف آخثثثثثثثثثر يعبثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثن وجهثثثثثثثثثة نظثثثثثثثثثر النظثثثثثثثثثام ومثثثثثثثثثن جهثثثثثثثثثٍة أخثثثثثثثثثرى ، كثثثثثثثثثان البثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثن استضثثثثثثثثثافة 
السيسثثثثثثثثثثثثي ، وبهثثثثثثثثثثثثذا يثثثثثثثثثثثثتم مناقشثثثثثثثثثثثثة الموضثثثثثثثثثثثثوع مثثثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثثثالل البرنثثثثثثثثثثثثامج وعثثثثثثثثثثثثرض رأي كثثثثثثثثثثثثل طثثثثثثثثثثثثرف 
عطثثثثثثثثثثائهم نفثثثثثثثثثثس المسثثثثثثثثثثاحة للتعبيثثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثثن أنفسثثثثثثثثثثهم ولثثثثثثثثثثدفاعهم عثثثثثثثثثثن رأيهثثثثثثثثثثم ولتبيثثثثثثثثثثين مثثثثثثثثثثوقفهم أمثثثثثثثثثثام  وا 
الجمهثثثثثثثثثور، ويكثثثثثثثثثون للجمهثثثثثثثثثور دور فثثثثثثثثثي اختيثثثثثثثثثار أي طثثثثثثثثثرف يريثثثثثثثثثد ، فثثثثثثثثثإن مثثثثثثثثثثل هثثثثثثثثثذه البثثثثثثثثثرامج يجثثثثثثثثثب 

تي بطثثثثثثثثرفين كثثثثثثثثل واحثثثثثثثثد مثثثثثثثثنهم لديثثثثثثثثه رأيثثثثثثثثه وقناعتثثثثثثثثه حثثثثثثثثول الموضثثثثثثثثوع المتنثثثثثثثثاول فثثثثثثثثي الحلقثثثثثثثثة ، أن تثثثثثثثثأ
 وبهذا يشعر المشاهد بنوع من المصداقية الموجودة في البرنامج .

وتثثثثثثثثم تحليثثثثثثثثل مضثثثثثثثثمون حلقثثثثثثثثة أخثثثثثثثثرى لبرنثثثثثثثثثامج " الواقثثثثثثثثع العربثثثثثثثثي " بعنثثثثثثثثوان روسثثثثثثثثيا والعثثثثثثثثرب.. عالقثثثثثثثثثة 
، وكانثثثثثثثثثثثا الضثثثثثثثثثثثيفين همثثثثثثثثثثثا :                                                         : غثثثثثثثثثثثادة عثثثثثثثثثثثويسمقدمثثثثثثثثثثثة الحلقثثثثثثثثثثثةتثثثثثثثثثثثديرها  برغماتيثثثثثثثثثثثة تتجاهثثثثثثثثثثثل الشثثثثثثثثثثثعوب

                                           محمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثود الحمزة/الباحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث المخثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتص فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي العالقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات العربيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة الروسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثية. 1
                                                                 . حسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن المثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثومني/ أسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتاذ الدراسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات الدوليثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة0

قثثثثثثثثثام برنثثثثثثثثثامج " الواقثثثثثثثثثع العربثثثثثثثثثي" بتسثثثثثثثثثليط الضثثثثثثثثثوء  1/10/0010وتثثثثثثثثثم عثثثثثثثثثرض الحلقثثثثثثثثثة يثثثثثثثثثوم الجمعثثثثثثثثثة 
 موسكو في المنطقة . وآفاقها في ظل تدخالت الروسيةعلى العالقات العربية 

رغثثثثثثثثثثثثم األهميثثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثثي اكتسثثثثثثثثثثثثبها العثثثثثثثثثثثثالم العربثثثثثثثثثثثثي مثثثثثثثثثثثثن الناحيثثثثثثثثثثثثة االسثثثثثثثثثثثثتراتيجية بالنسثثثثثثثثثثثثبة للمصثثثثثثثثثثثثالح 
السياسثثثثثثثثثية واالقتصثثثثثثثثثادية الروسثثثثثثثثثية ، فثثثثثثثثثإن هنثثثثثثثثثاك تثثثثثثثثثاريخ وحقثثثثثثثثثائق فثثثثثثثثثي الواقثثثثثثثثثع تكشثثثثثثثثثف عثثثثثثثثثن وجثثثثثثثثثثود 

 عراقيل تعتري عالقات الجانبين .  

 : منطلق برغماتي

إلثثثثثثثثثثى أن هثثثثثثثثثثذه  ود الحمثثثثثثثثثثزة " ،" محمثثثثثثثثثث أشثثثثثثثثثثار الباحثثثثثثثثثثث المخثثثثثثثثثثتص فثثثثثثثثثثي العالقثثثثثثثثثثات العربيثثثثثثثثثثة الروسثثثثثثثثثثية
مثثثثثثثثرت بالعديثثثثثثثثد مثثثثثثثثن المراحثثثثثثثثل المختلفثثثثثثثثة وقثثثثثثثثد عرفثثثثثثثثت هبوطثثثثثثثثًا وصثثثثثثثثعودًا ، لكنثثثثثثثثه قثثثثثثثثد أشثثثثثثثثار  العالقثثثثثثثثات

 إلى أن هناك نظرة فيها طابع إمبراطوري من جانب الروس في عالقاتهم مع العرب .
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ومثثثثثثثثثثثثن جهثثثثثثثثثثثثثة أخثثثثثثثثثثثثثرى أضثثثثثثثثثثثثاف أن السياسثثثثثثثثثثثثثة الخارجيثثثثثثثثثثثثثة الروسثثثثثثثثثثثثية تتمثثثثثثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثثثثثي تركيثثثثثثثثثثثثثز 
مثثثثثثثثثع األنظمثثثثثثثثثة وهثثثثثثثثثذا يشثثثثثثثثثكل نقطثثثثثثثثثة سثثثثثثثثثلبية ، بينمثثثثثثثثثا أن روسثثثثثثثثثيا ال تعيثثثثثثثثثر أي موسثثثثثثثثثكو علثثثثثثثثثى العمثثثثثثثثثل 

 اهتمام للشعوب .

أن الثثثثثثثثثثثثروس باتثثثثثثثثثثثثت لثثثثثثثثثثثثديهم نظثثثثثثثثثثثثرة برغماتيثثثثثثثثثثثثة بعثثثثثثثثثثثثد انهيثثثثثثثثثثثثار االتحثثثثثثثثثثثثاد السثثثثثثثثثثثثوفياتي  واعتبثثثثثثثثثثثثر الحمثثثثثثثثثثثثزة
 تنطلق من مصالح جيوسياسية ، وأن ما يجري في سوريا يصب في هذا المنحى .

قثثثثثثثائاًل أنهثثثثثثثا تريثثثثثثثد بثثثثثثثأن تحقثثثثثثثق مصثثثثثثثالحها وذلثثثثثثثك عثثثثثثثن  كمثثثثثثثا تحثثثثثثثدث عثثثثثثثن النخبثثثثثثثة الحاكمثثثثثثثة فثثثثثثثي روسثثثثثثثيا
 طريق استخدام القوة ودعم من تسميهم حلفاءها من األنظمة الدكتاتورية .

مثثثثثثثثثثثثثن جانبثثثثثثثثثثثثثه ، أعثثثثثثثثثثثثثرب أسثثثثثثثثثثثثثتاذ الدراسثثثثثثثثثثثثثات الدوليثثثثثثثثثثثثثة " حسثثثثثثثثثثثثثن المثثثثثثثثثثثثثومني " أن العالقثثثثثثثثثثثثثات العربيثثثثثثثثثثثثثة 
ء بثثثثثثثثثثنهج الروسثثثثثثثثثية مثثثثثثثثثثرت بفتثثثثثثثثثثرات تجثثثثثثثثثثاذب واسثثثثثثثثثتقرار، لكثثثثثثثثثثن الثثثثثثثثثثرئيس " فيالديميثثثثثثثثثثر بثثثثثثثثثوتين " قثثثثثثثثثثد جثثثثثثثثثثا

 برغماتي مغاير في محاولة الستعادة أمجاد روسيا.

، وأنثثثثثثثثثثثثثثه يوجثثثثثثثثثثثثثثثد  0000وقثثثثثثثثثثثثثثال إن سياسثثثثثثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثثثثثثوتين كانثثثثثثثثثثثثثثت ذات طثثثثثثثثثثثثثثثابع هجثثثثثثثثثثثثثثومي مثثثثثثثثثثثثثثن العثثثثثثثثثثثثثثثام 
اختالفثثثثثثثثات بثثثثثثثثين العالقثثثثثثثثات العربيثثثثثثثثة الروسثثثثثثثثية وهثثثثثثثثي تختلثثثثثثثثف مثثثثثثثثن دولثثثثثثثثة إلثثثثثثثثى أخثثثثثثثثرى وفقثثثثثثثثًا للتوجهثثثثثثثثات 

 السياسية واالقتصادية .

 التدخل بسوريا :
فع التدخل الروسي في سوريا ، يرى محمود الحمزة أن ما حدث في ليبيا جعل الروس أما فيما يختص بدوا

 يتحسسون من أي دور غربي أو أميركي في سوريا ، وبذلك صّبوا جهودهم لدعم النظام السوري .

وقثثثثثثثثثثد أعثثثثثثثثثثرب عثثثثثثثثثثن قناعتثثثثثثثثثثه بأنثثثثثثثثثثه كثثثثثثثثثثان بإمكثثثثثثثثثثان موسثثثثثثثثثثكو لعثثثثثثثثثثب دور سياسثثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثثل األزمثثثثثثثثثثة 
" ا أن الثثثثثثثثرئيس السثثثثثثثثوري " بشثثثثثثثثار األسثثثثثثثثدعثثثثثثثثت عثثثثثثثثن ذلثثثثثثثثك ظنثثثثثثثثًا منهثثثثثثثثالسثثثثثثثثورية فثثثثثثثثي بثثثثثثثثدايتها، لكنهثثثثثثثثا تراج

قثثثثثثثثثثادر علثثثثثثثثثثى إخمثثثثثثثثثثاد الثثثثثثثثثثثورة ، وبالتثثثثثثثثثثالي اضثثثثثثثثثثطرت فثثثثثثثثثثي النهايثثثثثثثثثثة للتثثثثثثثثثثدخل العسثثثثثثثثثثكري إلنقثثثثثثثثثثاذ النظثثثثثثثثثثام 
 المتهاوي .

وأضثثثثثثثثثثاف الحمثثثثثثثثثثزة أن روسثثثثثثثثثثيا ضثثثثثثثثثثربت عثثثثثثثثثثرض الحثثثثثثثثثثائط بعالقاتهثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثع العثثثثثثثثثثرب بتثثثثثثثثثثدخلها العسثثثثثثثثثثكري 
ورطثثثثثثثثثة حقيقيثثثثثثثثثة ألنهثثثثثثثثثا لثثثثثثثثثم تفكثثثثثثثثثر بثثثثثثثثثردة  فثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثوريا، موضثثثثثثثثثحًا أن مثثثثثثثثثا أقثثثثثثثثثدمت عليثثثثثثثثثه يضثثثثثثثثثعها فثثثثثثثثثي

 فعل الدول العربية .
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مثثثثثثثثثن جانثثثثثثثثثٍب آخثثثثثثثثثر يتصثثثثثثثثثور حسثثثثثثثثثن المثثثثثثثثثومني أن التعثثثثثثثثثاطي العربثثثثثثثثثي مثثثثثثثثثع روسثثثثثثثثثيا انعكثثثثثثثثثاس 
 للواقع العربي الذي يعاني من تمزق وعدم انسجام في المواقف.

وأعثثثثثثثثرب عثثثثثثثثن ذلثثثثثثثثك باعتقثثثثثثثثاده بأنثثثثثثثثه لثثثثثثثثو كانثثثثثثثثت هنثثثثثثثثاك جامعثثثثثثثثة عربيثثثثثثثثة فاعلثثثثثثثثة وموقثثثثثثثثف عربثثثثثثثثي موحثثثثثثثثد 
 تواء األزمة في سوريا واليمن .ألمكن اح

وقثثثثثثثثثثثثال المثثثثثثثثثثثثومني إن المصثثثثثثثثثثثثالح هثثثثثثثثثثثثي التثثثثثثثثثثثثي تحكثثثثثثثثثثثثم بثثثثثثثثثثثثين العالقثثثثثثثثثثثثات العربيثثثثثثثثثثثثة الروسثثثثثثثثثثثثية، ولثثثثثثثثثثثثذلك 
مطلثثثثثثثثثوب مثثثثثثثثثن العثثثثثثثثثرب أن يكثثثثثثثثثون لثثثثثثثثثديهم موقثثثثثثثثثف متجثثثثثثثثثانس وموحثثثثثثثثثد قبثثثثثثثثثل الثثثثثثثثثدخول فثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثوار مثثثثثثثثثع 

فثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثوريا عثثثثثثثثثدم وجثثثثثثثثثود جثثثثثثثثثدوى للحثثثثثثثثثل  تثثثثثثثثثدخلهم الثثثثثثثثثروس ، وهثثثثثثثثثو متوقعثثثثثثثثثًا أن يثثثثثثثثثدرك الثثثثثثثثثروس بعثثثثثثثثثد
 72أن مصلحة روسيا مع العرب .العسكري ، و 

 تحليل مضمون الحلقة:

يجثثثثثثثثثثدر بنثثثثثثثثثثا اإلشثثثثثثثثثثارة إلثثثثثثثثثثى أن هثثثثثثثثثثذا البثثثثثثثثثثرامج " ومثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثالل المالحظثثثثثثثثثثة لبرنثثثثثثثثثثامج " الواقثثثثثثثثثثع العربثثثثثثثثثثي
روسثثثثثثثثثثيا والعثثثثثثثثثثرب.. عالقثثثثثثثثثثة برغماتيثثثثثثثثثثة "الحثثثثثثثثثثواري قثثثثثثثثثثام باستضثثثثثثثثثثافة ضثثثثثثثثثثيفين للتحثثثثثثثثثثدث عثثثثثثثثثثن موضثثثثثثثثثثوع 

 الضثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيفان هثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذان وأن                                            تتجاهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل الشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثعوب"،
البثثثثثثثثد مثثثثثثثثن استضثثثثثثثثافة ضثثثثثثثثيف آخثثثثثثثثر يعبثثثثثثثثر عثثثثثثثثن وجهثثثثثثثثة نظثثثثثثثثر  فكثثثثثثثثان النظثثثثثثثثر، وجهثثثثثثثثة نفثثثثثثثثس يحمثثثثثثثثالن

روسثثثثثثثثيا وتأكيثثثثثثثثد أو نفثثثثثثثثي مثثثثثثثثا قالثثثثثثثثه الضثثثثثثثثيفين ، فثثثثثثثثي هثثثثثثثثذا الموضثثثثثثثثوع . وكثثثثثثثثان البثثثثثثثثد مثثثثثثثثن عثثثثثثثثرض رأي 
عطثثثثثثثثثثائهم نفثثثثثثثثثثس المسثثثثثثثثثثاحة للتعبيثثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثثن آرائهثثثثثثثثثثم ولتب يثثثثثثثثثثين مثثثثثثثثثثوقفهم أمثثثثثثثثثثام الجمهثثثثثثثثثثور كثثثثثثثثثثل طثثثثثثثثثثرف وا 

حتثثثثثثثثى يتبثثثثثثثثين للمشثثثثثثثثاهد الموقثثثثثثثثف بالكامثثثثثثثثل لثثثثثثثثيفهم مثثثثثثثثا يجثثثثثثثثري مثثثثثثثثن حولثثثثثثثثه . فثثثثثثثثإن مثثثثثثثثثل هثثثثثثثثذه البثثثثثثثثرامج 
يجثثثثثثثثثب أن تثثثثثثثثثأتي بطثثثثثثثثثرفين كثثثثثثثثثل واحثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثنهم لديثثثثثثثثثه رأيثثثثثثثثثه وقناعتثثثثثثثثثه حثثثثثثثثثول الموضثثثثثثثثثوع المتنثثثثثثثثثاول فثثثثثثثثثي 

 الحلقة ، وبهذا يشعر المشاهد بنوع من المصداقية الموجودة في البرنامج .

 ( برنام  نيران صديقة " سكاي نيوز " 2
وفثثثثثثثثي المقابثثثثثثثثل ، هنثثثثثثثثاك برنثثثثثثثثامج غّيثثثثثثثثرا مفهثثثثثثثثوم البثثثثثثثثرامج الحواريثثثثثثثثة العربيثثثثثثثثة التثثثثثثثثي اعتثثثثثثثثدنا عليهثثثثثثثثا وهثثثثثثثثذا 
البرنثثثثثثثثامج يثثثثثثثثتم عرضثثثثثثثثه علثثثثثثثثى قنثثثثثثثثاة سثثثثثثثثكاي نيثثثثثثثثوز العربيثثثثثثثثة وهثثثثثثثثو برنثثثثثثثثامج " نيثثثثثثثثران صثثثثثثثثديقة ". يعتبثثثثثثثثر 

الحلقثثثثثثثثة والحثثثثثثثثوار بثثثثثثثثين الضثثثثثثثثيفين  هثثثثثثثثذا البرنثثثثثثثثامج الحثثثثثثثثواري األول مثثثثثثثثن نوعثثثثثثثثه فثثثثثثثثال وجثثثثثثثثود لمقثثثثثثثثدم يثثثثثثثثدير
ولكثثثثثثثثثثثن هنثثثثثثثثثثثاك ضثثثثثثثثثثثيفين أساسثثثثثثثثثثثيين دائمثثثثثثثثثثثين فثثثثثثثثثثثي البرنثثثثثثثثثثثامج وهثثثثثثثثثثثم الكاتثثثثثثثثثثثب الصثثثثثثثثثثثحافي المصثثثثثثثثثثثري " 
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لنثثثثثثثثثثثدن ، والكاتثثثثثثثثثثثب السثثثثثثثثثثثعودي "  –مثثثثثثثثثثثأمون فنثثثثثثثثثثثدي " ، رئثثثثثثثثثثثيس معهثثثثثثثثثثثد الدراسثثثثثثثثثثثات العالميثثثثثثثثثثثة 
اللندنيثثثثثثثثثثثثثثثثة . هثثثثثثثثثثثثثثثثذان الضثثثثثثثثثثثثثثثثيفان « العثثثثثثثثثثثثثثثثرب»عبثثثثثثثثثثثثثثثثدالعزيز الخمثثثثثثثثثثثثثثثثيس " ، رئثثثثثثثثثثثثثثثثيس تحريثثثثثثثثثثثثثثثثر جريثثثثثثثثثثثثثثثثدة 

قثثثثثثثثثثثثثة شخصثثثثثثثثثثثثثثيات مهمثثثثثثثثثثثثثثة لتعزيثثثثثثثثثثثثثثز وجهثثثثثثثثثثثثثة نظثثثثثثثثثثثثثثرهم حثثثثثثثثثثثثثثول النقاشثثثثثثثثثثثثثثات يستضثثثثثثثثثثثثثيفان فثثثثثثثثثثثثثثي كثثثثثثثثثثثثثثل حل
والموضثثثثثثثثثثوعات واألحثثثثثثثثثثداث التثثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثثيتم التعليثثثثثثثثثثق عليهثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثن قثثثثثثثثثثبلهم . فثثثثثثثثثثي أحثثثثثثثثثثد الحلقثثثثثثثثثثات التثثثثثثثثثثي 

استضثثثثثثثثثثثثثثاف الضثثثثثثثثثثثثثثيفين األساسثثثثثثثثثثثثثثيين شخصثثثثثثثثثثثثثثيتين  12/1/0010عرضثثثثثثثثثثثثثثت يثثثثثثثثثثثثثثوم االثنثثثثثثثثثثثثثثين الموافثثثثثثثثثثثثثثق 
طثثثثثثثثثة الصثثثثثثثثثحفيين وهثثثثثثثثثم الثثثثثثثثثدكتور " فثثثثثثثثثواز جثثثثثثثثثرجس " والثثثثثثثثثدكتور " حسثثثثثثثثثني إمثثثثثثثثثام " الثثثثثثثثثرئيس الشثثثثثثثثثرفي لراب

األجانثثثثثثثثثثب فثثثثثثثثثثي لنثثثثثثثثثثدن وكثثثثثثثثثثان موضثثثثثثثثثثوع الحلقثثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثن " أهثثثثثثثثثثداف وتثثثثثثثثثثداعيات الوجثثثثثثثثثثود الروسثثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثثي 
كثثثثثثثثان الضثثثثثثثثيوف فثثثثثثثثي منتهثثثثثثثثى الرقثثثثثثثثي عنثثثثثثثثدما تكلثثثثثثثثم كثثثثثثثثل واحثثثثثثثثد عثثثثثثثثن وجهثثثثثثثثة نظثثثثثثثثره والتثثثثثثثثي  73سثثثثثثثثوريا ".

كانثثثثثثثت متفقثثثثثثثة مثثثثثثثع بعضثثثثثثثها ، ولثثثثثثثم تكثثثثثثثن الحلقثثثثثثثثة تقليديثثثثثثثة مثثثثثثثثل بثثثثثثثاقي البثثثثثثثرامج الحواريثثثثثثثة حيثثثثثثثث يطثثثثثثثثرح 
إلجابثثثثثثثثثثثة عليهثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثن قبثثثثثثثثثثثل الضثثثثثثثثثثثيوف ولكثثثثثثثثثثثن كانثثثثثثثثثثثت تهثثثثثثثثثثثتم فثثثثثثثثثثثي التحثثثثثثثثثثثاور المقثثثثثثثثثثثدم أسثثثثثثثثثثثئلة ويثثثثثثثثثثثتم ا

المنطقثثثثثثثثثثثثثثي البعيثثثثثثثثثثثثثثد عثثثثثثثثثثثثثثن الشثثثثثثثثثثثثثثتم والضثثثثثثثثثثثثثثرب إذا مثثثثثثثثثثثثثثا تعارضثثثثثثثثثثثثثثت اآلراء. وباإلضثثثثثثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثثثثثثى ذلثثثثثثثثثثثثثثك 
فالضثثثثثثثثثيفين األساسثثثثثثثثثيين كانثثثثثثثثثا يشثثثثثثثثثاركانهما الحثثثثثثثثثديث عوضثثثثثثثثثًا عثثثثثثثثثن االسثثثثثثثثثتماع للثثثثثثثثثردود فقثثثثثثثثثط وهثثثثثثثثثذا مثثثثثثثثثا 

البرنثثثثثثثثثثامج مثثثثثثثثثثن أنجثثثثثثثثثثح البثثثثثثثثثثرامج  مّيثثثثثثثثثثز البرنثثثثثثثثثثامج عثثثثثثثثثثن بثثثثثثثثثثاقي البثثثثثثثثثثرامج األخثثثثثثثثثثرى . ولتأكيثثثثثثثثثثد أن هثثثثثثثثثثذا
الحواريثثثثثثثثثثثثثة ، استضثثثثثثثثثثثثثاف الضثثثثثثثثثثثثثيفين األساسثثثثثثثثثثثثثيين األسثثثثثثثثثثثثثتاذ " محمثثثثثثثثثثثثثد السثثثثثثثثثثثثثقاف " واألسثثثثثثثثثثثثثتاذ " جهثثثثثثثثثثثثثاد 

وكثثثثثثثثثثثان عنثثثثثثثثثثثوان الحلقثثثثثثثثثثثة " الثثثثثثثثثثثيمن .. المسثثثثثثثثثثثتقبل بعثثثثثثثثثثثد تحريثثثثثثثثثثثر  1/8/0010الخثثثثثثثثثثثازن " يثثثثثثثثثثثوم االثنثثثثثثثثثثثين 
وكثثثثثثثثثثان طثثثثثثثثثثرح الموضثثثثثثثثثثوع مثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثا تثثثثثثثثثثم طرحثثثثثثثثثثه سثثثثثثثثثثابقًا ، ولثثثثثثثثثثوحظ أن الضثثثثثثثثثثيوف كانثثثثثثثثثثا  74عثثثثثثثثثثدن ".
ان بثثثثثثثثثثثثالمنطق والحجثثثثثثثثثثثثج وتوضثثثثثثثثثثثثيح األدلثثثثثثثثثثثثة ، ممثثثثثثثثثثثثا جعثثثثثثثثثثثثل للبرنثثثثثثثثثثثثامج ذوقثثثثثثثثثثثثه الخثثثثثثثثثثثثاص بثثثثثثثثثثثثين يتحثثثثثثثثثثثثاور 

 البرامج األخرى .

خالصثثثثثثثثثة القثثثثثثثثثول ، إن الرسثثثثثثثثثالة أو المثثثثثثثثثادة اإلعالميثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثي ُتطثثثثثثثثثرح للجمهثثثثثثثثثور لهثثثثثثثثثا تثثثثثثثثثأثير قثثثثثثثثثوي مثثثثثثثثثن 
ناحيثثثثثثثثثة المهنيثثثثثثثثثة المحترفثثثثثثثثثة أو مثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثالل المعثثثثثثثثثايير األخالقيثثثثثثثثثة المتبعثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي طثثثثثثثثثرح هثثثثثثثثثذه الرسثثثثثثثثثالة . 

فيثثثثثثثثثه أن هثثثثثثثثثذه الرسثثثثثثثثثائل إذا وصثثثثثثثثثلت لعقثثثثثثثثثل الجمهثثثثثثثثثور بكثثثثثثثثثل صثثثثثثثثثدق ووضثثثثثثثثثوح واحتثثثثثثثثثرام ممثثثثثثثثثا ال شثثثثثثثثثك 
وموضثثثثثثثثثوعية وبمهنيثثثثثثثثثة عاليثثثثثثثثثة ستشثثثثثثثثثكل بكثثثثثثثثثل تأكيثثثثثثثثثد رأي عثثثثثثثثثام واعثثثثثثثثثي ونشثثثثثثثثثط وفّعثثثثثثثثثال وسثثثثثثثثثترفع مثثثثثثثثثن 

 درجة الوعي لدى المواطن .
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 ( برنام  نقطة حوار " بي بي سي "  6

برنثثثثثثثثثثامج نقطثثثثثثثثثثة حثثثثثثثثثثوار الثثثثثثثثثثذي يعثثثثثثثثثثرض علثثثثثثثثثثى قنثثثثثثثثثثاة بثثثثثثثثثثي بثثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثثي التلفزيونيثثثثثثثثثثة واإلذاعيثثثثثثثثثثة ، قثثثثثثثثثثام 
يثثثثثثثثثثثثثثوم الثالثثثثثثثثثثثثثثثاء كيثثثثثثثثثثثثثثف تواجثثثثثثثثثثثثثثه الثثثثثثثثثثثثثثدول العربيثثثثثثثثثثثثثثة أزمثثثثثثثثثثثثثثة التعلثثثثثثثثثثثثثثيم ا " بعثثثثثثثثثثثثثثرض حلقثثثثثثثثثثثثثثة بعنثثثثثثثثثثثثثثوان " 

تثثثثثثثثثثثم طثثثثثثثثثثثرح مشثثثثثثثثثثثكلة الحرمثثثثثثثثثثثان مثثثثثثثثثثثن التعلثثثثثثثثثثثيم ، وأيضثثثثثثثثثثثًا فكثثثثثثثثثثثرة التعلثثثثثثثثثثثيم الخثثثثثثثثثثثاص فثثثثثثثثثثثي  01/1/0010
لمجتمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع ا                                                                                              الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدول العربيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة ، هثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل هثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي تجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثارة أم خدمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة ل

فهنثثثثثثثثثاك تقريثثثثثثثثثر صثثثثثثثثثادر عثثثثثثثثثن األمثثثثثثثثثم المتحثثثثثثثثثدة ، يحصثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثدد المتسثثثثثثثثثربين مثثثثثثثثثن التعلثثثثثثثثثيم فثثثثثثثثثي العثثثثثثثثثالم 
العربثثثثثثثثي يقثثثثثثثثدر عثثثثثثثثددهم بنحثثثثثثثثو واحثثثثثثثثد وعشثثثثثثثثرين مليثثثثثثثثون طفثثثثثثثثل . ومثثثثثثثثن وجهثثثثثثثثة نظثثثثثثثثر الثثثثثثثثدكتور " علثثثثثثثثي 

زيثثثثثثثثد " ، وهثثثثثثثثثو كاتثثثثثثثثب وباحثثثثثثثثثث فثثثثثثثثي قضثثثثثثثثايا التعلثثثثثثثثثيم والتنميثثثثثثثثة ، يثثثثثثثثثرى أن الظثثثثثثثثروف السياسثثثثثثثثثية  محمثثثثثثثثد
الصثثثثثثثثعبة التثثثثثثثثي توجثثثثثثثثد فثثثثثثثثي بعثثثثثثثثض الثثثثثثثثدول العربيثثثثثثثثة هثثثثثثثثي المسثثثثثثثثؤولة عثثثثثثثثن حرمثثثثثثثثان هثثثثثثثثذا العثثثثثثثثدد الهائثثثثثثثثل 
مثثثثثثثن األطفثثثثثثثال مثثثثثثثن التعلثثثثثثثيم . حيثثثثثثثثث قثثثثثثثام الثثثثثثثدكتور بتفريثثثثثثثق الثثثثثثثدول التثثثثثثثثي تعثثثثثثثاني مثثثثثثثن مشثثثثثثثاكل التعلثثثثثثثثيم 

النثثثثثثثثثثوع األول ، الثثثثثثثثثدول التثثثثثثثثثثي تعثثثثثثثثثاني مثثثثثثثثثثن الحثثثثثثثثثروب واالضثثثثثثثثثثطرابات  إلثثثثثثثثثى نثثثثثثثثثوعين أساسثثثثثثثثثثيين وهمثثثثثثثثثا :
، أي أن العمليثثثثثثثثثة التعليميثثثثثثثثثة قثثثثثثثثثد انهثثثثثثثثثارت تمامثثثثثثثثثًا فثثثثثثثثثي تلثثثثثثثثثك الثثثثثثثثثدول وال يمكثثثثثثثثثن حثثثثثثثثثل مشثثثثثثثثثاكل التعلثثثثثثثثثيم 

فيهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا إال بحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل سياسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي وتوقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثف الحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرب .                                                                        
: الثثثثثثثثثدول التثثثثثثثثثي تكثثثثثثثثثون بهثثثثثثثثثا عمليثثثثثثثثثة التعلثثثثثثثثثيم عاديثثثثثثثثثة أي طبيعيثثثثثثثثثة ، ولكنهثثثثثثثثثا لثثثثثثثثثديها أمثثثثثثثثثا النثثثثثثثثثوع الثثثثثثثثثثاني

صثثثثثثثثثعوبات تعليميثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثن نثثثثثثثثثوع آخثثثثثثثثثر، مثثثثثثثثثثال علثثثثثثثثثى ذلثثثثثثثثثك : قصثثثثثثثثثور السياسثثثثثثثثثات التعليميثثثثثثثثثة ، إذ أنهثثثثثثثثثا 
ال تمثثثثثثثثثثثثثثنح األوليثثثثثثثثثثثثثثة ، وال يثثثثثثثثثثثثثثتم إدارة المثثثثثثثثثثثثثثوارد الماليثثثثثثثثثثثثثثة المخصصثثثثثثثثثثثثثثة لإلصثثثثثثثثثثثثثثالح بكفثثثثثثثثثثثثثثاءة . وحثثثثثثثثثثثثثثول 

، وهثثثثثثثثثثثثثثل هثثثثثثثثثثثثثثو تجثثثثثثثثثثثثثثارة أم خدمثثثثثثثثثثثثثثة  لثثثثثثثثثثثثثثدول العربيثثثثثثثثثثثثثثةالتسثثثثثثثثثثثثثثاؤل المتعلثثثثثثثثثثثثثثق بثثثثثثثثثثثثثثالتعليم الخثثثثثثثثثثثثثثاص فثثثثثثثثثثثثثثي ا
، تثثثثثثثثم عثثثثثثثثثرض بعثثثثثثثثض اإلحصثثثثثثثثثائيات تحصثثثثثثثثر نسثثثثثثثثبة التعلثثثثثثثثثيم الخثثثثثثثثاص فثثثثثثثثثي الثثثثثثثثدول العربيثثثثثثثثثة للمجتمثثثثثثثثعا

بالمئثثثثثثثثثثثة ، ويوجثثثثثثثثثثثد تفثثثثثثثثثثثاوت مثثثثثثثثثثثن حيثثثثثثثثثثثث التكلفثثثثثثثثثثثة والنوعيثثثثثثثثثثثة والجثثثثثثثثثثثودة فثثثثثثثثثثثي  10وأنهثثثثثثثثثثثا ال تقثثثثثثثثثثثل عثثثثثثثثثثثن 
عربيثثثثثثثثة التعلثثثثثثثثيم مثثثثثثثثن دولثثثثثثثثة إلثثثثثثثثى أخثثثثثثثثرى ، وبثثثثثثثثالرغم مثثثثثثثثن وجثثثثثثثثود جامعثثثثثثثثات عالميثثثثثثثثة فثثثثثثثثي هثثثثثثثثذه الثثثثثثثثدول ال

منثثثثثثثثثذ عشثثثثثثثثثرات السثثثثثثثثثنين ، باإلضثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثى ذلثثثثثثثثثك افتتثثثثثثثثثاح فثثثثثثثثثروع لجامعثثثثثثثثثات أجنبيثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثارزة فثثثثثثثثثي عثثثثثثثثثدد 
مثثثثثثثثثثثن دول الخلثثثثثثثثثثثيج خثثثثثثثثثثثالل السثثثثثثثثثثثنوات القليلثثثثثثثثثثثة الماضثثثثثثثثثثثية ، فثثثثثثثثثثثإن هنثثثثثثثثثثثاك العشثثثثثثثثثثثرات مثثثثثثثثثثثن الجامعثثثثثثثثثثثات 
الخاصثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثي تخثثثثثثثثثثرج طالبثثثثثثثثثثًا ال يجثثثثثثثثثثدون فرصثثثثثثثثثثًا فثثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثثوق العمثثثثثثثثثثل . كمثثثثثثثثثثا وصثثثثثثثثثثف " إسثثثثثثثثثثماعيل 

اء األمثثثثثثثثور فثثثثثثثثي مصثثثثثثثثر، بثثثثثثثثأن الفصثثثثثثثثول الدراسثثثثثثثثية فثثثثثثثثي المثثثثثثثثدارس أحمثثثثثثثثد " ، وهثثثثثثثثو رئثثثثثثثثيس رابطثثثثثثثثة أوليثثثثثثثث
طفثثثثثثثثاًل ، كمثثثثثثثثا يكثثثثثثثثون هنثثثثثثثثاك ارتفثثثثثثثثاع فثثثثثثثثي العثثثثثثثثدد فثثثثثثثثي  10الحكوميثثثثثثثة يصثثثثثثثثل عثثثثثثثثدد التالميثثثثثثثثذ فيهثثثثثثثثا إلثثثثثثثثى 
طفثثثثثثثثثثثثاًل ، مضثثثثثثثثثثثثيفًا إلثثثثثثثثثثثثى أن ولثثثثثثثثثثثثي األمثثثثثثثثثثثثر يلجثثثثثثثثثثثثأ  100بعثثثثثثثثثثثثض المثثثثثثثثثثثثدارس التجريبيثثثثثثثثثثثثة ليصثثثثثثثثثثثثل إلثثثثثثثثثثثثى 

                                                                                       للمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدارس الخاصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن أجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل مسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتقبل أفضثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل ألوالده .             
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وفثثثثثثثثثثثي المقابثثثثثثثثثثثل يثثثثثثثثثثثرى " صثثثثثثثثثثثديق عفيفثثثثثثثثثثثي " وهثثثثثثثثثثثو صثثثثثثثثثثثاحب مجموعثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثدارس ومعاهثثثثثثثثثثثد 
خاصثثثثثثثثثة ، بثثثثثثثثثأن المثثثثثثثثثدارس الخاصثثثثثثثثثة تقثثثثثثثثثوم بتقثثثثثثثثثديم خدمثثثثثثثثثة للمجتمثثثثثثثثثع ، وتعمثثثثثثثثثل علثثثثثثثثثى تغطيثثثثثثثثثة عجثثثثثثثثثز 

فع سثثثثثثثثثثيلتحق بالمدرسثثثثثثثثثثة الخاصثثثثثثثثثثة ، ومثثثثثثثثثثن ال يقثثثثثثثثثثوى المثثثثثثثثثثدارس الحكوميثثثثثثثثثثة وأن مثثثثثثثثثثن يقثثثثثثثثثثوى علثثثثثثثثثثى الثثثثثثثثثثد
علثثثثثثثثثى ذلثثثثثثثثثك ويجثثثثثثثثثد المدرسثثثثثثثثثة الخاصثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثوق طاقتثثثثثثثثثه سثثثثثثثثثيلتحق بالمدرسثثثثثثثثثة الحكوميثثثثثثثثثة ، كمثثثثثثثثثا يتمنثثثثثثثثثى 

 75أن تحسن المدارس الحكومية من أدائها .

 تحليل مضمون الحلقة : 

، نقطثثثثثثثثثة حثثثثثثثثثثوار" نجثثثثثثثثثده يحتثثثثثثثثثوي علثثثثثثثثثى وجهثثثثثثثثثات نظثثثثثثثثثر مختلفثثثثثثثثثثة  ومثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثالل مالحظتنثثثثثثثثثا لبرنثثثثثثثثثامج "
استضثثثثثثثثافا عثثثثثثثثدد مثثثثثثثثن الضثثثثثثثثيوف لهثثثثثثثثم آراء مختلفثثثثثثثثة حثثثثثثثثول الموضثثثثثثثثوع الثثثثثثثثذي تثثثثثثثثم مناقشثثثثثثثثته  حيثثثثثثثثث أنثثثثثثثثه

فثثثثثثثثي البرنثثثثثثثثامج ، وهثثثثثثثثذا ليثثثثثثثثتم مثثثثثثثثن خاللثثثثثثثثه عثثثثثثثثرض رأي كثثثثثثثثل طثثثثثثثثرف مثثثثثثثثنهم ولتبيثثثثثثثثين الحقيقثثثثثثثثة كاملثثثثثثثثة ، 
ونالحثثثثثثثثظ أنثثثثثثثثه أتثثثثثثثثاح للضثثثثثثثثيوف نفثثثثثثثثس المسثثثثثثثثاحة والوقثثثثثثثثت للتعبيثثثثثثثثر عثثثثثثثثن أنفسثثثثثثثثهم وعثثثثثثثثن آرائهثثثثثثثثم وتبيثثثثثثثثين 

 وجود مبدأ الحيادية األخالقية .  موقفهم أمام الجمهور. وهذا دليل على

 

 د. المقابالت المتعمقة : 

قمنثثثثثثثثا بعمثثثثثثثثل مقثثثثثثثثابالت مثثثثثثثثع بعثثثثثثثثض الصثثثثثثثثحفيين وأسثثثثثثثثاتذة مثثثثثثثثن قسثثثثثثثثم اإلعثثثثثثثثالم وهثثثثثثثثم : الصثثثثثثثثحفي هيثثثثثثثثثم 
القبثثثثثثثثثثثاني مثثثثثثثثثثثن جريثثثثثثثثثثثدة الثثثثثثثثثثثراي ، والصثثثثثثثثثثثحفية المراسثثثثثثثثثثثلة المتجولثثثثثثثثثثثة داليثثثثثثثثثثثا آدم مثثثثثثثثثثثن تلفزيثثثثثثثثثثثون قطثثثثثثثثثثثر ، 

العظثثثثثثثثيم والثثثثثثثثدكتور نثثثثثثثثور الثثثثثثثثدين مثثثثثثثثيالدي  المحاضثثثثثثثثر فثثثثثثثثي قسثثثثثثثثم اإلعثثثثثثثثالم األسثثثثثثثثتاذ أحمثثثثثثثثد عثثثثثثثثزت عبثثثثثثثثد
مثثثثثثثثثثثثن قسثثثثثثثثثثثثم اإلعثثثثثثثثثثثثالم ، وذلثثثثثثثثثثثثك لمعرفثثثثثثثثثثثثة آراء المختصثثثثثثثثثثثثين والدارسثثثثثثثثثثثثين بمجثثثثثثثثثثثثال اإلعثثثثثثثثثثثثالم ، كثثثثثثثثثثثثونهم 
أكثثثثثثثثثثثثر تخصصثثثثثثثثثثثًا ومعرفثثثثثثثثثثثة ودرايثثثثثثثثثثثة حثثثثثثثثثثثول هثثثثثثثثثثثذا الموضثثثثثثثثثثثوع وأكثثثثثثثثثثثثر عرضثثثثثثثثثثثًة لثثثثثثثثثثثه . وتوصثثثثثثثثثثثلنا إلثثثثثثثثثثثى 

 نتائج مهمة في هذه المقابالت وهي :

 ا اإلعالميون:أهم األخالقيات المهنة التي يجب أن يلتزم به 
 االلتزام باآلداب العامة والسلوكيات المنضبطة. .1
 الحيادية في تناول الموضوعات إعالميًا. .0
 االلتزام بقواعد اللغة التزامًا تامًا. .1

                                                           
75

  https://www.youtube.com/watch?v=w2uoNsA2_gAرفعت الحلقة على اليوتيوب  

 

https://www.youtube.com/watch?v=w2uoNsA2_gA


                                                                     

69 
 

 األمانة والمصداقية في نقل المعلومة للمشاهد. .2
النزاهثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي أن تتجثثثثثثثثثّرد المثثثثثثثثثادة اإلعالميثثثثثثثثثة المقدمثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثن االعتبثثثثثثثثثارات الذاتيثثثثثثثثثة وتخلثثثثثثثثثو مثثثثثثثثثن  .0

 الميل لجانب دون آخر.
احتثثثثثثثثرام كرامثثثثثثثثة اإلنسثثثثثثثثان عنثثثثثثثثد نشثثثثثثثثر أو تقثثثثثثثثديم المثثثثثثثثادة أن البثثثثثثثثد مثثثثثثثثن مراعثثثثثثثثاة واحتثثثثثثثثرام الكرامثثثثثثثثة  .0

 اإلنسانية باإلضافة إلى مراعاة المشاعر والذوق العام  .
المسثثثثثثثثثثثثثؤولية  فثثثثثثثثثثثثثي أن يكثثثثثثثثثثثثثون اإلعثثثثثثثثثثثثثالم مسثثثثثثثثثثثثثؤول بمعنثثثثثثثثثثثثثى أن المثثثثثثثثثثثثثواد اإلعالميثثثثثثثثثثثثثة المقدمثثثثثثثثثثثثثة   .2

 مواد هادفة.والتي يتعرض لها الجمهور تكون 
 

 :مدى يلتزم اإلعالميون العرب بأخالقيات المهنة 

قثثثثثثثثثثثثد تختلثثثثثثثثثثثثف بثثثثثثثثثثثثاختالف السياسثثثثثثثثثثثثة التحريريثثثثثثثثثثثثة للوسثثثثثثثثثثثثيلة اإلعالميثثثثثثثثثثثثة وقثثثثثثثثثثثثد يعتمثثثثثثثثثثثثد أيضثثثثثثثثثثثثًا بثثثثثثثثثثثثأخالق 
الصثثثثثثثثثثحفي نفسثثثثثثثثثثه ولكثثثثثثثثثثن بشثثثثثثثثثثكل عثثثثثثثثثثام نسثثثثثثثثثثبة االلتثثثثثثثثثثزام ضثثثثثثثثثثعيفة جثثثثثثثثثثدًا خاصثثثثثثثثثثًة فثثثثثثثثثثي العثثثثثثثثثثالم العربثثثثثثثثثثي 

ول العربيثثثثثثثثثة أقثثثثثثثثثل بكثيثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثن تلثثثثثثثثثك حيثثثثثثثثثث اإلعثثثثثثثثثالم فيهثثثثثثثثثا مملثثثثثثثثثوك، وحجثثثثثثثثثم الحريثثثثثثثثثة الممنوحثثثثثثثثثة للثثثثثثثثثد
الموجثثثثثثثثودة فثثثثثثثثي الثثثثثثثثدول الغربيثثثثثثثثة. ولكثثثثثثثثن يوجثثثثثثثثد محثثثثثثثثاوالت جثثثثثثثثادة وقفثثثثثثثثزات كبيثثثثثثثثرة فثثثثثثثثي بعثثثثثثثثض القنثثثثثثثثوات 
العربيثثثثثثثة لترتقثثثثثثثي الثثثثثثثثى مسثثثثثثثتوى الثثثثثثثدول الغربيثثثثثثثثة فثثثثثثثي طريقثثثثثثثة التغطيثثثثثثثثة. ومثثثثثثثن ذلثثثثثثثك قنثثثثثثثثاة الجزيثثثثثثثرة التثثثثثثثثي 

 تحاول االلتزام بقدر اإلمكان بشعارها الرأي .... والرأي اآلخر.

 تزام اإلعالميين العرب بقواعد وأخالقيات المهنة:عدم ال 

فثثثثثثثثثي الواقثثثثثثثثثثع، ال نسثثثثثثثثثثتطيع أن نعطثثثثثثثثثثي تقييمثثثثثثثثثثا حقيقيثثثثثثثثثثا  لمثثثثثثثثثثدى التثثثثثثثثثثزامهم حيثثثثثثثثثثث أن معظثثثثثثثثثثم توجهثثثثثثثثثثاتهم 
دوافثثثثثثثثثثثع وعوامثثثثثثثثثثثل أخثثثثثثثثثثثرى وراء عثثثثثثثثثثثدم التثثثثثثثثثثثزام قثثثثثثثثثثثد توجثثثثثثثثثثثد تعتبثثثثثثثثثثثر معبثثثثثثثثثثثرة عثثثثثثثثثثثن أراء الدولثثثثثثثثثثثة . ولكثثثثثثثثثثثن 

الصثثثثثثثثثحفي الثثثثثثثثثذي يسثثثثثثثثثعى إلثثثثثثثثثى تحقيقثثثثثثثثثه اإلعالمثثثثثثثثثين العثثثثثثثثثرب بأخالقيثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثة االعالميثثثثثثثثثة فالسثثثثثثثثثبق 
، افعثثثثثثثثثة النتهثثثثثثثثثاك األخالقيثثثثثثثثثات المهنيثثثثثثثثثةالصثثثثثثثثثحفي والصثثثثثثثثثحافة مثثثثثثثثثن أهثثثثثثثثثم تلثثثثثثثثثك األسثثثثثثثثثباب والعوامثثثثثثثثثل الد

أخالقيثثثثثثثثات ثابتثثثثثثثثثة فثثثثثثثثي اإلعثثثثثثثثثالم ال يجثثثثثثثثوز تغييرهثثثثثثثثثا وأهمهثثثثثثثثا أن يكثثثثثثثثثون الخبثثثثثثثثر صثثثثثثثثثحيحا، فيمثثثثثثثثا توجثثثثثثثثثد 
: أخثثثثثثثثرى وهنثثثثثثثثاك أسثثثثثثثثبابلكثثثثثثثثن الخبثثثثثثثثر يتغيثثثثثثثثر تناولثثثثثثثثه مثثثثثثثثن محطثثثثثثثثة ألخثثثثثثثثرى بحسثثثثثثثثب طريقثثثثثثثثة التغطيثثثثثثثثة. 

كالمصثثثثثثثثثثثثالح الشخصثثثثثثثثثثثثية علثثثثثثثثثثثثى سثثثثثثثثثثثثبيل المثثثثثثثثثثثثثال قثثثثثثثثثثثثد تكثثثثثثثثثثثثون هنثثثثثثثثثثثثاك مشثثثثثثثثثثثثاحنات فيقثثثثثثثثثثثثوم اإلعالمثثثثثثثثثثثثي 
باسثثثثثثثثثثثثتغالل برنامجثثثثثثثثثثثثه فثثثثثثثثثثثثي أن يحثثثثثثثثثثثثدث األذى لخصثثثثثثثثثثثثيمه وقثثثثثثثثثثثثد تكثثثثثثثثثثثثون لمصثثثثثثثثثثثثلحة صثثثثثثثثثثثثاحب القنثثثثثثثثثثثثثاة 
والسثثثثثثثثثثثبب اآلخثثثثثثثثثثثر هثثثثثثثثثثثو قثثثثثثثثثثثد يكثثثثثثثثثثثون بهثثثثثثثثثثثدف إحثثثثثثثثثثثداث الضثثثثثثثثثثثجة اإلعالميثثثثثثثثثثثة وزيثثثثثثثثثثثادة معثثثثثثثثثثثدل األربثثثثثثثثثثثاح 

 والمبيعات . 
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  أخالقيات االعالم:اإلعالم القطري من منظور 
 الصحافة القطرية .0
o  جيثثثثثثثثثثثدة جثثثثثثثثثثثدا هنثثثثثثثثثثثاك قثثثثثثثثثثثدر عثثثثثثثثثثثالي مثثثثثثثثثثثن المصثثثثثثثثثثثداقية فثثثثثثثثثثثي نقثثثثثثثثثثثل الخبثثثثثثثثثثثر والمعلومثثثثثثثثثثثة

ظهثثثثثثثثثار أي خلثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثي المؤسسثثثثثثثثثات ومثثثثثثثثثن للقثثثثثثثثثارئ. كمثثثثثثثثثا أنهثثثثثثثثثا تسثثثثثثثثثعى ل خدمثثثثثثثثثة البلثثثثثثثثثد وا 
جانثثثثثثثثثب آخثثثثثثثثثر تظهثثثثثثثثثر الخثثثثثثثثثدمات وكيفيثثثثثثثثثة تقثثثثثثثثثديم تلثثثثثثثثثك الخثثثثثثثثثدمات وتشثثثثثثثثثارك المثثثثثثثثثواطنين 

 وتحتفل في مناسباتهم. 
 يةاإلذاعة القطر  .5
o .يرى البعض بأنها صوت الدولة أكثر من أنها صوت المواطن 
 التلفزيون القطري .3
o  قليثثثثثثثثثثثل  أو مثثثثثثثثثثثن النثثثثثثثثثثثادر مثثثثثثثثثثثا يعثثثثثثثثثثثرض تلفزيثثثثثثثثثثثون قطثثثثثثثثثثثر أو قنثثثثثثثثثثثاة الريثثثثثثثثثثثان مثثثثثثثثثثثادة غيثثثثثثثثثثثر

 أخالقية أو تتضمن ما قد ينتهك األخالقيات .
 قناة الجزيرة .4

موضثثثثثثثثثوعية وأنهثثثثثثثثثا  قنثثثثثثثثثاة الجزيثثثثثثثثثرة هثثثثثثثثثي األقثثثثثثثثثرب فثثثثثثثثثي طريقثثثثثثثثثة تغطيتهثثثثثثثثثا ومصثثثثثثثثثداقيتها للثثثثثثثثثدول الغربيثثثثثثثثثة،
فيكفثثثثثثثثثي أنهثثثثثثثثثا القنثثثثثثثثثاة العربيثثثثثثثثثة الرائثثثثثثثثثدة التثثثثثثثثثي انطلقثثثثثثثثثت مثثثثثثثثثن دولثثثثثثثثثة عربيثثثثثثثثثة  أكثثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثن كونهثثثثثثثثثا حياديثثثثثثثثثة

وتحثثثثثثثثدثت وال تثثثثثثثثزال عثثثثثثثثن قضثثثثثثثثاياها ومشثثثثثثثثكالتها. علثثثثثثثثى عكثثثثثثثثس مثثثثثثثثا كثثثثثثثثان معثثثثثثثثروف سثثثثثثثثابقا مثثثثثثثثن جعثثثثثثثثل 
قنثثثثثثثثثثوات أجنبيثثثثثثثثثثة تابعثثثثثثثثثثثة لثثثثثثثثثثدول أجنبيثثثثثثثثثثثة تتحثثثثثثثثثثدث عثثثثثثثثثثن قضثثثثثثثثثثثايا المنطقثثثثثثثثثثة العربيثثثثثثثثثثثة بلسثثثثثثثثثثان عربثثثثثثثثثثثي ) 

ربثثثثثثثثثثثثي  ع وسثثثثثثثثثثثثي ان ان عربثثثثثثثثثثثثي ( وبالتثثثثثثثثثثثثالي  تمثثثثثثثثثثثثرر رسثثثثثثثثثثثثائل الثثثثثثثثثثثثى الُمتلقثثثثثثثثثثثثي كثثثثثثثثثثثثالبي بثثثثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثثثثي ع
تقثثثثثثثثثثوم قنثثثثثثثثثثاة الجزيثثثثثثثثثثرة بثثثثثثثثثثاحتواء أخبثثثثثثثثثثار العثثثثثثثثثثالم وعرضثثثثثثثثثثها العربثثثثثثثثثثي بمثثثثثثثثثثا يتوافثثثثثثثثثثق مثثثثثثثثثثع أجنثثثثثثثثثثدتها. كمثثثثثثثثثثا 

وتعمثثثثثثثثثثثل الجزيثثثثثثثثثثثرة علثثثثثثثثثثثى تخصثثثثثثثثثثثيص قنواتهثثثثثثثثثثثا فهنثثثثثثثثثثثاك الجزيثثثثثثثثثثثرة مباشثثثثثثثثثثثر والجزيثثثثثثثثثثثرة مصثثثثثثثثثثثر والجزيثثثثثثثثثثثرة 
 وغيرها .  لألطفال والجزيرة الوثائقية والجزيرة الرياضية

 :أبرز أشكال االنتهاكات األخالقية التي يمارسها اإلعالم العربي 
 التحيز. .0
 البذاءة في الحديث. .5
 اإلسفاف في اختيار الموضوعات. .3
 عدم توفير حق الرد. .4
 عدم االهتمام بالزي المحترم والمحتشم. .2
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انتهثثثثثثثثثاك كرامثثثثثثثثثة اإلنسثثثثثثثثثان مثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثالل نشثثثثثثثثثر صثثثثثثثثثور الجثثثثثثثثثثث واألشثثثثثثثثثالء وعثثثثثثثثثدم  .0
 والذوق العام .مراعاة ذويهم 

عثثثثثثثثثرض مثثثثثثثثثواد إعالميثثثثثثثثثة غيثثثثثثثثثر أخالقيثثثثثثثثثة كثثثثثثثثثالتي تتضثثثثثثثثثمن إعالنثثثثثثثثثات عثثثثثثثثثن منتجثثثثثثثثثات لثثثثثثثثثم    .7
 تخضع للفحص والتجربة أو براءة االختراع.

انتهثثثثثثثثثثثاك حقثثثثثثثثثثثوق المثثثثثثثثثثثرأة والطفثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثثالل عثثثثثثثثثثثرض مثثثثثثثثثثثواد تتضثثثثثثثثثثثمن مشثثثثثثثثثثثاهد غيثثثثثثثثثثثر  .8
أخالقيثثثثثثثثثثة إباحيثثثثثثثثثثة تسثثثثثثثثثثاهم فثثثثثثثثثثي التقليثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثن قيمثثثثثثثثثثة المثثثثثثثثثثرأة وتسثثثثثثثثثثاهم فثثثثثثثثثثي نشثثثثثثثثثثر الفسثثثثثثثثثثاد 

 تؤثر في األطفال وتزرع لديهم هذا الطابع .ومشاهد عنف 
 الكذب في كثير من األحيان. .1

 
  أخالقيات اإلعالم الجديد عن اإلعالم التقليدي:انفصال 

نعثثثثثثثثثم تنفصثثثثثثثثثل وهثثثثثثثثثذا بسثثثثثثثثثبب مسثثثثثثثثثاحة الحريثثثثثثثثثة المتاحثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي اإلعثثثثثثثثثالم الجديثثثثثثثثثد فكلمثثثثثثثثثا زادت المسثثثثثثثثثاحة 
اإلعثثثثثثثثثثالم الجديثثثثثثثثثثد ال يوجثثثثثثثثثثد فيثثثثثثثثثثه معيثثثثثثثثثثار زاد مسثثثثثثثثثثتوى االنحثثثثثثثثثثراف عثثثثثثثثثثن أخالقيثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثثة. كمثثثثثثثثثثا أن 

التثثثثثثثثثثثأني والدقثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي الخبثثثثثثثثثثثر بعكثثثثثثثثثثثس اإلعثثثثثثثثثثثالم التقليثثثثثثثثثثثدي الثثثثثثثثثثثذي يعثثثثثثثثثثثزز أقوالثثثثثثثثثثثه باألدلثثثثثثثثثثثة والبثثثثثثثثثثثراهين 
جراء المقابالت مع الجهات المختصة.   وا 

  مررررردى اتفررررراق أو اخرررررتالف قنررررراة الجزيررررررة عرررررن وسرررررائل اإلعرررررالم فررررري بررررراقي الررررردول العربيرررررة
 من منظور أخالقيات وقواعد المهنة:

ختلثثثثثثثثثثف قنثثثثثثثثثثاة الجزيثثثثثثثثثثرة عثثثثثثثثثثن غيرهثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثن وسثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثالم فثثثثثثثثثثي بثثثثثثثثثثاقي الثثثثثثثثثثدول مثثثثثثثثثثن حيثثثثثثثثثثث مثثثثثثثثثثدى ت
التزامهثثثثثثثثثثثا بأخالقيثثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثثثة وكونهثثثثثثثثثثثا منصثثثثثثثثثثثة إعالميثثثثثثثثثثثة محترفثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثع بعثثثثثثثثثثثض  التحفظثثثثثثثثثثثات علثثثثثثثثثثثى 

أنهثثثثثثثثثا ليسثثثثثثثثثت موضثثثثثثثثثوعية مسثثثثثثثثثتوى الحياديثثثثثثثثثة. وقثثثثثثثثثد يختلثثثثثثثثثف الثثثثثثثثثبعض بشثثثثثثثثثأن قنثثثثثثثثثاة الجزيثثثثثثثثثرة إذ يثثثثثثثثثرون 
تها منثثثثثثثثثذ أن بثثثثثثثثثدأ الربيثثثثثثثثثع العربثثثثثثثثثي فكثثثثثثثثثان هثثثثثثثثثدفها وعديمثثثثثثثثثة المصثثثثثثثثثداقية حيثثثثثثثثثث أصثثثثثثثثثبحت تقثثثثثثثثثل مصثثثثثثثثثداقي

 خلق فوضى فكرية وثقافية في عقل المشاهد الذي بدأ بتشكيك مدى مصداقية القناة .

 :أخالقيات اإلعالم ذات طابع محلي أم عالمي 

ن كانثثثثثثثثثثثثت مسثثثثثثثثثثثثتوى االلتثثثثثثثثثثثثزام العثثثثثثثثثثثثالمي يثثثثثثثثثثثثؤثر علثثثثثثثثثثثثى مسثثثثثثثثثثثثتوى االلتثثثثثثثثثثثثزام المحلثثثثثثثثثثثثي. هنثثثثثثثثثثثثاك  محلثثثثثثثثثثثثي وا 
العربثثثثثثثثثثثثي أولهثثثثثثثثثثثثا خصوصثثثثثثثثثثثثية المجتمثثثثثثثثثثثثع العربثثثثثثثثثثثثي ذو الديانثثثثثثثثثثثثة  معثثثثثثثثثثثثايير تحثثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثثن حريثثثثثثثثثثثثة اإلعثثثثثثثثثثثثالم

. فمثثثثثثثثثثثثثاًل هنثثثثثثثثثثثثاك مواضثثثثثثثثثثثثيع ال يمكثثثثثثثثثثثثن لإلعثثثثثثثثثثثثالم العربثثثثثثثثثثثثي التطثثثثثثثثثثثثرق لهثثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثثثل انتقثثثثثثثثثثثثاد اإلسثثثثثثثثثثثثالمية. 
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الحكومثثثثثثثثثثات أو الثثثثثثثثثثثتكلم عثثثثثثثثثثثن الثثثثثثثثثثثدين حيثثثثثثثثثثثث هثثثثثثثثثثثذه المواضثثثثثثثثثثثيع تعتبثثثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثثثن المحرمثثثثثثثثثثثات وال 
ات طثثثثثثثثثابع محلثثثثثثثثثي يمكثثثثثثثثثن الحثثثثثثثثثديث عنهثثثثثثثثثا ، فلثثثثثثثثثذلك تبقثثثثثثثثثى أخالقيثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثالم فثثثثثثثثثي العثثثثثثثثثالم العربثثثثثثثثثي ذ

 ألنها ال تملك حرية التعبير مثل باقي الدول .

 :مسؤولية الصحفي في مدى انتهاك األخالقيات والقواعد المهنية 

قثثثثثثثثثد يتحمثثثثثثثثثل الصثثثثثثثثثحفي العربثثثثثثثثثي جثثثثثثثثثزء مثثثثثثثثثن مسثثثثثثثثثؤولية انتهثثثثثثثثثاك األخالقيثثثثثثثثثات والقواعثثثثثثثثثد المهنيثثثثثثثثثة حيثثثثثثثثثث 
فهثثثثثثثثثو أول مثثثثثثثثثن  أن الصثثثثثثثثثحفي يعتبثثثثثثثثثر النافثثثثثثثثثذة األولثثثثثثثثثى لمثثثثثثثثثرور المعلومثثثثثثثثثة حتثثثثثثثثثى تصثثثثثثثثثل إلثثثثثثثثثى القثثثثثثثثثارئ

يتعامثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثع عناصثثثثثثثثثثثر الخبثثثثثثثثثثثر وجوانبثثثثثثثثثثثه المختلفثثثثثثثثثثثثة ، كمثثثثثثثثثثثا يسثثثثثثثثثثثتطيع أن يتغاضثثثثثثثثثثثى عثثثثثثثثثثثن بعثثثثثثثثثثثثض 
التفاصثثثثثثثثثثثثيل ويعمثثثثثثثثثثثثل علثثثثثثثثثثثثى التركيثثثثثثثثثثثثز واالهتمثثثثثثثثثثثثام والثثثثثثثثثثثثبعض اآلخثثثثثثثثثثثثر منهثثثثثثثثثثثثا. ولكثثثثثثثثثثثثن الصثثثثثثثثثثثثحفي هنثثثثثثثثثثثثا 
مجبثثثثثثثثثثثور بثثثثثثثثثثثأن يفعثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثا تملثثثثثثثثثثثي عليثثثثثثثثثثثه المؤسسثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثي يعمثثثثثثثثثثثل بهثثثثثثثثثثثا وال يسثثثثثثثثثثثتطيع أن يتصثثثثثثثثثثثرف 

ان لديثثثثثثثثثه جانبثثثثثثثثثه الجيثثثثثثثثثدة وهنثثثثثثثثثا الصثثثثثثثثثحفي ال يسثثثثثثثثثتطيع أن بأخالقثثثثثثثثثه ألنثثثثثثثثثه وبطبيعثثثثثثثثثة الحثثثثثثثثثال كثثثثثثثثثل انسثثثثثثثثث
يسثثثثثثثثتخدمه ألنثثثثثثثثه سثثثثثثثثيخالف أوامثثثثثثثثر المؤسسثثثثثثثثة ومثثثثثثثثن ثثثثثثثثثم سثثثثثثثثيتم طثثثثثثثثرده مثثثثثثثثن العمثثثثثثثثل وربمثثثثثثثثا أيضثثثثثثثثًا سثثثثثثثثيتم 
سثثثثثثثثثثثحب رخصثثثثثثثثثثثة العمثثثثثثثثثثثل الخاصثثثثثثثثثثثة بالصثثثثثثثثثثثحفيين منثثثثثثثثثثثه لكثثثثثثثثثثثي ال يسثثثثثثثثثثثتطيع العمثثثثثثثثثثثل مجثثثثثثثثثثثددًا وتحويلثثثثثثثثثثثه 

 ميره .للتحقيقات فهنا يخاف الصحفي أن يفقد عمله مقابل قول ما يملي له ض

 :مسؤولية المؤسسة اإلعالمية في مدى انتهاك األخالقيات والقواعد المهنية 

تتحمثثثثثثثثثثثل المؤسسثثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثثة كامثثثثثثثثثثثل المسثثثثثثثثثثثؤولية بانتهاكهثثثثثثثثثثثا لألخالقيثثثثثثثثثثثات والقواعثثثثثثثثثثثد المهنيثثثثثثثثثثثة فهثثثثثثثثثثثي 
التثثثثثثثثثثي ترسثثثثثثثثثثم حثثثثثثثثثثدود للصثثثثثثثثثثحفيين حيثثثثثثثثثثث ال يتعثثثثثثثثثثدونها وتحثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثن حريثثثثثثثثثثة التعبيثثثثثثثثثثر لثثثثثثثثثثدى الصثثثثثثثثثثحفي 

المؤسسثثثثثثثثثثة. وفثثثثثثثثثثي ناحيثثثثثثثثثثة أخثثثثثثثثثثرى ، قثثثثثثثثثثد تكثثثثثثثثثثون هثثثثثثثثثثذه المؤسسثثثثثثثثثثة  وتثثثثثثثثثثرغمهم باتبثثثثثثثثثثاع سياسثثثثثثثثثثة وأجنثثثثثثثثثثدة
تابعثثثثثثثثثثة للحكومثثثثثثثثثثة وبالتثثثثثثثثثثالي الحكومثثثثثثثثثثة هثثثثثثثثثثي التثثثثثثثثثثي تملثثثثثثثثثثي علثثثثثثثثثثيهم قائمثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثن المحرمثثثثثثثثثثات التثثثثثثثثثثي ال 
يجثثثثثثثثثب أن تغطيهثثثثثثثثثا المؤسسثثثثثثثثثة وبثثثثثثثثثذلك تضثثثثثثثثثطر المؤسسثثثثثثثثثة بتضثثثثثثثثثييق الخنثثثثثثثثثاق علثثثثثثثثثى الصثثثثثثثثثحفي الثثثثثثثثثذي 

 ال ناقة له وال جمل سوى أن يتبع تعليمات هذه المؤسسة.

 مجتمع بأسره في مدى انتهاك األخالقيات والقواعد المهنية: مسؤولية ال 

المجتمثثثثثثثثع هنثثثثثثثثا يتمثثثثثثثثثل فثثثثثثثثي المؤسسثثثثثثثثات التربويثثثثثثثثة والتعليميثثثثثثثثة التثثثثثثثثي تثثثثثثثثؤثر أيضثثثثثثثثا فثثثثثثثثي اتخثثثثثثثثاذ القثثثثثثثثرار، 
وهنثثثثثثثثثثا عنثثثثثثثثثثدما يثثثثثثثثثثتعلم الشثثثثثثثثثثخص أخالقيثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثثة يسثثثثثثثثثثاهم ولثثثثثثثثثثو بقثثثثثثثثثثدر بسثثثثثثثثثثيط فثثثثثثثثثثي وضثثثثثثثثثثع هثثثثثثثثثثذه 

يتحمثثثثثثثثل جثثثثثثثثزء مثثثثثثثثن المسثثثثثثثثؤولية ألنثثثثثثثثه هثثثثثثثثو المجتمثثثثثثثثع األسثثثثثثثثس فثثثثثثثثي حياتثثثثثثثثه العمليثثثثثثثثة مسثثثثثثثثتقبال. فبتثثثثثثثثالي، 
مثثثثثثثثن ينشثثثثثثثث  جيثثثثثثثثل واعثثثثثثثثي يعثثثثثثثثرف الصثثثثثثثثح مثثثثثثثثن الخطثثثثثثثثأ ، فبتثثثثثثثثالي إذا لثثثثثثثثم يثثثثثثثثنجح المجتمثثثثثثثثع فثثثثثثثثي غثثثثثثثثرس 
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هثثثثثثثثثثثذه القثثثثثثثثثثثثيم واألخالقيثثثثثثثثثثثات فثثثثثثثثثثثثي المثثثثثثثثثثثثدارس والمؤسسثثثثثثثثثثثات فسيصثثثثثثثثثثثثبح هنثثثثثثثثثثثاك جيثثثثثثثثثثثثل غيثثثثثثثثثثثثر 
واعثثثثثثثثثثثثي بأهميثثثثثثثثثثثثة تلثثثثثثثثثثثثك األخالقيثثثثثثثثثثثثات وخطثثثثثثثثثثثثورة انتهاكهثثثثثثثثثثثثا ، وأنثثثثثثثثثثثثه سثثثثثثثثثثثثيؤدي إلثثثثثثثثثثثثى حثثثثثثثثثثثثدوث فوضثثثثثثثثثثثثى 

 ء غياب هذه األخالقيات .عارمة في المجتمع جرا

 : أهم التأثيرات السلبية لاياب االلتزام بأخالقيات المهنة على 
 الصحفي: .0

 أنه أداة لفساد المجتمع 
 تأنيب الضمير 
 االنحدار على المستوى األخالقي واالجتماعي 
 فقدان المهنية واالفتقار إلى الحس الصحفي المعتدل 
  حال االنتهاك ألخالقيات المهنةالمسائلة القانونية التي قد يتعرض لها 
 تأثر شعبية الصحفي وقلة جمهوره 

 المؤسسة الصحفية: .5
 أنها منصة لفساد المجتمع 
 خسائر مالية 
 قلة متابعيها 

 الجمهور: .3
 عدم القدرة على التمييز بين ما هو غث وما هو ثمين 
 فقدان القابلية للتصديق مع وسائل إعالم أخرى قد تتمتع باألخالقيات 
 ية التضليل اإلعالمي بسهولةقد يقع ضح 
    ال يؤمن بالصحافة أو يتحول إلى جمهور جاهل 

 المعلنين: .4
 حمالت لمقاطعة منتجات المعلنين من قبل الجمهور لتتسبب بخسارتهم 
  تغيثثثثثثثثثثثب أخالقيثثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثثثة سثثثثثثثثثثثتعود بالتثثثثثثثثثثثأثيرات السثثثثثثثثثثثلبية علثثثثثثثثثثثى المعلنثثثثثثثثثثثين حيثثثثثثثثثثثث

تفتقثثثثثثثثثثثثثثثر أنهثثثثثثثثثثثثثثثم إذا نشثثثثثثثثثثثثثثثروا إعالنثثثثثثثثثثثثثثثاتهم فثثثثثثثثثثثثثثثي صثثثثثثثثثثثثثثثحيفة أو مؤسسثثثثثثثثثثثثثثثة إعالميثثثثثثثثثثثثثثثة 
 ألخالقيات اإلعالم فسوف تخسر بطبيعة الحال.
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 المستهلكين: .2
  هنثثثثثثثثثثثثثا المسثثثثثثثثثثثثثتهلكين عنثثثثثثثثثثثثثدما يقومثثثثثثثثثثثثثون بتجربثثثثثثثثثثثثثة منثثثثثثثثثثثثثتج مثثثثثثثثثثثثثا عثثثثثثثثثثثثثرض علثثثثثثثثثثثثثى أي

صثثثثثثثثثثثثثحيفة أو قنثثثثثثثثثثثثثاة ال تمثثثثثثثثثثثثثت لألخثثثثثثثثثثثثثالق بثثثثثثثثثثثثثأي صثثثثثثثثثثثثثلة وأنثثثثثثثثثثثثثه ال يحتثثثثثثثثثثثثثوي علثثثثثثثثثثثثثى 
المميثثثثثثثثثثثزات التثثثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثثثم ذكرهثثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثثي اإلعثثثثثثثثثثثالن والفائثثثثثثثثثثثدة التثثثثثثثثثثثي سيحصثثثثثثثثثثثل عليهثثثثثثثثثثثا 

هلكين ال يسثثثثثثثثثثثثتطيعون أن يفّرقثثثثثثثثثثثثوا بثثثثثثثثثثثثين الوسثثثثثثثثثثثثيلة المسثثثثثثثثثثثثتهلك . وأن هثثثثثثثثثثثثؤالء المسثثثثثثثثثثثثت
اإلعالميثثثثثثثثثثثثة الجيثثثثثثثثثثثثدة مثثثثثثثثثثثثن األخثثثثثثثثثثثثرى السثثثثثثثثثثثثيئة وهثثثثثثثثثثثثذا المنثثثثثثثثثثثثتج قثثثثثثثثثثثثد ينهثثثثثثثثثثثثي حيثثثثثثثثثثثثاة 

 المستهلك ويكون سببه انعدام أخالق هذه الوسائل الهابطة .
 النظام السياسي الذي يمثله اإلعالم: .6

  إذا كثثثثثثثثثثثثثان النظثثثثثثثثثثثثثام السياسثثثثثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثثثثذي يمثلثثثثثثثثثثثثثثه اإلعثثثثثثثثثثثثثالم هثثثثثثثثثثثثثثو باألصثثثثثثثثثثثثثل عثثثثثثثثثثثثثثديم
األخثثثثثثثثثثالق ، مثثثثثثثثثثثال ذلثثثثثثثثثثك : إذا كثثثثثثثثثثان النظثثثثثثثثثثام السياسثثثثثثثثثثي مثثثثثثثثثثوالي لثثثثثثثثثثداع  ، فإنثثثثثثثثثثه 
سثثثثثثثيذيع كثثثثثثثل مثثثثثثثا لثثثثثثثه صثثثثثثثلة بهثثثثثثثذه الجماعثثثثثثثة وبثثثثثثثالطبع سثثثثثثثتكون نقثثثثثثثاط ايجابيثثثثثثثة فثثثثثثثي 

 .صالح هذا الحزب
 

 إلعالم :كيفية مواجهة إشكالية عدم االلتزام بقواعد وأخالقيات مهنة ا 
 غرس قيمة االلتزام بالقواعد  المهنية في نفوس الطالب 
  نشثثثثثثثثثثاء صثثثثثثثثثثندوق يثثثثثثثثثثدعمهم لمنثثثثثثثثثثع تثثثثثثثثثثدخل الدولثثثثثثثثثثة اسثثثثثثثثثثتقاللية دخثثثثثثثثثثول الصثثثثثثثثثثحفيين وا 

 وأصحاب النفوذ في توجهات الصحف 
 السعي لتشريع قوانين تحمي الصحفيين وحرية تداولهم للمعلومات 
  جثثثثثثثثثثثثثرائم انتهثثثثثثثثثثثثثاك تغلثثثثثثثثثثثثثيظ العقوبثثثثثثثثثثثثثات وتشثثثثثثثثثثثثثديد القثثثثثثثثثثثثثوانين فثثثثثثثثثثثثثي إطثثثثثثثثثثثثثار مكافحثثثثثثثثثثثثثة

 أخالقيات المهنة
  عثثثثثثثثثثثدم إغفثثثثثثثثثثثال دور وسثثثثثثثثثثثائل التواصثثثثثثثثثثثل االجتمثثثثثثثثثثثاعي ومثثثثثثثثثثثا لهثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثن تثثثثثثثثثثثأثير فثثثثثثثثثثثي

 التعامل مع هذا األمر
  القيثثثثثثثثثثثثثام بحمثثثثثثثثثثثثثالت إعالميثثثثثثثثثثثثثة مختلفثثثثثثثثثثثثثة لثثثثثثثثثثثثثدعم القثثثثثثثثثثثثثيم اإليجابيثثثثثثثثثثثثثة ورفثثثثثثثثثثثثثض القثثثثثثثثثثثثثيم

 السلبية ألخالقيات مهنة اإلعالم.
 التدريب المستمر لزيادة احترافية الصحفيين 
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 المجموعات النقاشية المركزة  . ت

طالبثثثثثثثثثثثثثات مثثثثثثثثثثثثثن مختلثثثثثثثثثثثثثف  8كمثثثثثثثثثثثثثا قمنثثثثثثثثثثثثثا بعمثثثثثثثثثثثثثل مقابلثثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثثع مجموعثثثثثثثثثثثثثة بؤريثثثثثثثثثثثثثة متكونثثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثثن 
التخصصثثثثثثثثثثثثات ، لمعرفثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثدى وعثثثثثثثثثثثثي أفثثثثثثثثثثثثراد المجتمثثثثثثثثثثثثع بأخالقيثثثثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثثثثالم ومثثثثثثثثثثثثا هثثثثثثثثثثثثي أهثثثثثثثثثثثثم 
االنتهاكثثثثثثثثثثثات الموجثثثثثثثثثثثودة فثثثثثثثثثثثي اإلعثثثثثثثثثثثالم مثثثثثثثثثثثن وجهثثثثثثثثثثثة نظثثثثثثثثثثثرهم ، واسثثثثثثثثثثثتطالع آرائهثثثثثثثثثثثم حثثثثثثثثثثثول النتثثثثثثثثثثثائج 

يهثثثثثثثثثا باإلضثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثى كونهثثثثثثثثثا وسثثثثثثثثثيلة أكثثثثثثثثثثر تعمقثثثثثثثثثًا لمعرفثثثثثثثثثة آرائهثثثثثثثثثم باستفاضثثثثثثثثثة . السثثثثثثثثثلبية المترتبثثثثثثثثثة عل
ووجثثثثثثثثثثثدنا أن اإلجابثثثثثثثثثثثات كانثثثثثثثثثثثت متقاربثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثع إجابثثثثثثثثثثثات الصثثثثثثثثثثثحفيين والثثثثثثثثثثثدكاترة وكانثثثثثثثثثثثت نتثثثثثثثثثثثائج هثثثثثثثثثثثذه 

 المقابلة في ما يلي :

 أهم األخالقيات المهنة التي يجب أن يلتزم بها اإلعالميون:

  األمانة والمصداقية .8
 الحيادية  .1

 كرامة اإلنسان احترام .10
 :مدى يلتزم اإلعالميون العرب بأخالقيات المهنة 

االلتثثثثثثثثثثثثثزام ضثثثثثثثثثثثثثعيفة جثثثثثثثثثثثثثدًا خاصثثثثثثثثثثثثثًة فثثثثثثثثثثثثثي العثثثثثثثثثثثثثالم العربثثثثثثثثثثثثثي حيثثثثثثثثثثثثثث أن الحريثثثثثثثثثثثثثة محثثثثثثثثثثثثثدودة جثثثثثثثثثثثثثدًا 
 والصحفي ُملزم بما تأمره المؤسسة .

 :عدم التزام اإلعالميين العرب بقواعد وأخالقيات المهنة 
 الحدث بطرق غير أخالقية.بدافع الشهرة بأن يكون هو أول صحفي يغطي  .1
 بهدف إحداث الضجة اإلعالمية وزيادة معدل األرباح والمبيعات . .0

 
 :اإلعالم القطري من منظور أخالقيات االعالم 

 الصحافة القطرية .2
o  .يوجد المصداقية في نقل الخبر والمعلومة للقارئ 

 اإلذاعة القطرية .6
o .يرون بأنها صوت الدولة أكثر من أنها صوت المواطن 
 التلفزيون القطري .7
o  قليثثثثثثثثثثثل  أو مثثثثثثثثثثثن النثثثثثثثثثثثادر مثثثثثثثثثثثا يعثثثثثثثثثثثرض تلفزيثثثثثثثثثثثون قطثثثثثثثثثثثر أو قنثثثثثثثثثثثاة الريثثثثثثثثثثثان مثثثثثثثثثثثادة غيثثثثثثثثثثثر

 أخالقية أو تتضمن ما قد ينتهك األخالقيات .
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 قناة الجزيرة .8
والتثثثثثثثثي انطلقثثثثثثثثت مثثثثثثثثن دولثثثثثثثثة عربيثثثثثثثثة  موضثثثثثثثثوعية أكثثثثثثثثثر مثثثثثثثثن كونهثثثثثثثثا حياديثثثثثثثثةقنثثثثثثثثاة الجزيثثثثثثثثرة 

 وتحدثت عن قضاياها ومشكالتها. 
  األخالقية التي يمارسها اإلعالم العربي:أبرز أشكال االنتهاكات 
 التحيز. -0
 البذاءة في الحديث. -5
 انتهاك كرامة اإلنسان.  -1
عثثثثثثثثثثثرض مثثثثثثثثثثثواد إعالميثثثثثثثثثثثة غيثثثثثثثثثثثر أخالقيثثثثثثثثثثثة كثثثثثثثثثثثالتي تتضثثثثثثثثثثثمن إعالنثثثثثثثثثثثات عثثثثثثثثثثثن منتجثثثثثثثثثثثات لثثثثثثثثثثثم    -4

 تخضع للفحص والتجربة أو براءة االختراع.
انتهثثثثثثثثاك حقثثثثثثثثثوق المثثثثثثثثثرأة والطفثثثثثثثثل مثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثالل عثثثثثثثثرض مثثثثثثثثثواد تتضثثثثثثثثثمن مشثثثثثثثثاهد غيثثثثثثثثثر أخالقيثثثثثثثثثة  -0

 إباحية. 
 الكذب في كثير من األحيان. -0
  أخالقيات اإلعالم الجديد عن اإلعالم التقليدي:انفصال 

قثثثثثثثثثثد تنفصثثثثثثثثثثل ألن فثثثثثثثثثثي اإلعثثثثثثثثثثالم الجديثثثثثثثثثثد أي شثثثثثثثثثثخص مثثثثثثثثثثن العامثثثثثثثثثثة يسثثثثثثثثثثتطيع أن يكثثثثثثثثثثون صثثثثثثثثثثحفي و 
س اإلعثثثثثثثثالم التقليثثثثثثثثدي الثثثثثثثثذي يوجثثثثثثثثد فيثثثثثثثثه قيثثثثثثثثود مثثثثثثثثن قبثثثثثثثثل يكتثثثثثثثثب مثثثثثثثثا يحلثثثثثثثثو لثثثثثثثثه مثثثثثثثثن دون رقابثثثثثثثثة بعكثثثثثثثث

 المؤسسة التي يعمل بها الصحفي.

  مررررردى اتفررررراق أو اخرررررتالف قنررررراة الجزيررررررة عرررررن وسرررررائل اإلعرررررالم فررررري بررررراقي الررررردول العربيرررررة
 من منظور أخالقيات وقواعد المهنة:

عثثثثثثثثثثالم فثثثثثثثثثثي بثثثثثثثثثثاقي الثثثثثثثثثثدول مثثثثثثثثثثن حيثثثثثثثثثثث مثثثثثثثثثثدى قنثثثثثثثثثثاة الجزيثثثثثثثثثثرة تختلثثثثثثثثثثف عثثثثثثثثثثن غيرهثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثن وسثثثثثثثثثثائل اإل
 لتزامها بأخالقيات المهنة وكونها منصة إعالمية.ا

 :أخالقيات اإلعالم ذات طابع محلي أم عالمي 

أخالقيثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثالم فثثثثثثثثثي العثثثثثثثثثالم العربثثثثثثثثثي تغلبهثثثثثثثثثا الطثثثثثثثثثابع المحلثثثثثثثثثي حيثثثثثثثثثث توجثثثثثثثثثد مواضثثثثثثثثثيع ال يجثثثثثثثثثب 
 التطرق بها مثل مواضيع دينية واجتماعية .
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  المهنية:مسؤولية الصحفي في مدى انتهاك األخالقيات والقواعد 

قثثثثثثثثثد يتحمثثثثثثثثثل الصثثثثثثثثثحفي العربثثثثثثثثثي جثثثثثثثثثزء مثثثثثثثثثن مسثثثثثثثثثؤولية انتهثثثثثثثثثاك األخالقيثثثثثثثثثات والقواعثثثثثثثثثد المهنيثثثثثثثثثة ألنثثثثثثثثثه 
هثثثثثثثثو الشثثثثثثثثخص الثثثثثثثثذي يقثثثثثثثثدم للنثثثثثثثثاس هثثثثثثثثذه األخبثثثثثثثثار فلثثثثثثثثذلك يجثثثثثثثثب أن يكثثثثثثثثون مسثثثثثثثثؤول عثثثثثثثثن كثثثثثثثثل كلمثثثثثثثثة 

 يقولها أو يكتبها.

 :مسؤولية المؤسسة اإلعالمية في مدى انتهاك األخالقيات والقواعد المهنية 

تتحمثثثثثثثثثثثل المؤسسثثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثثة كامثثثثثثثثثثثل المسثثثثثثثثثثثؤولية بانتهاكهثثثثثثثثثثثا لألخالقيثثثثثثثثثثثات والقواعثثثثثثثثثثثد المهنيثثثثثثثثثثثة فهثثثثثثثثثثثي 
 التي ترسم حدود للصحفيين حيث ال يتعدونها وتحد من حرية التعبير لدى الصحفي. 

  :مسؤولية المجتمع بأسره في مدى انتهاك األخالقيات والقواعد المهنية 

هثثثثثثثثثو مثثثثثثثثثن ينشثثثثثثثثث  جيثثثثثثثثثل واعثثثثثثثثثي يعثثثثثثثثثرف الصثثثثثثثثثح مثثثثثثثثثن  المجتمثثثثثثثثثع يتحمثثثثثثثثثل جثثثثثثثثثزء مثثثثثثثثثن المسثثثثثثثثثؤولية ألنثثثثثثثثثه
الخطثثثثثثثثثثأ ، فبتثثثثثثثثثثثالي إذا لثثثثثثثثثثثم يثثثثثثثثثثثنجح المجتمثثثثثثثثثثع فثثثثثثثثثثثي غثثثثثثثثثثثرس هثثثثثثثثثثثذه القثثثثثثثثثثيم واألخالقيثثثثثثثثثثثات فثثثثثثثثثثثي المثثثثثثثثثثثدارس 
والمؤسسثثثثثثثثثات فسيصثثثثثثثثثبح هنثثثثثثثثثاك جيثثثثثثثثثل غيثثثثثثثثثر واعثثثثثثثثثي بأهميثثثثثثثثثة تلثثثثثثثثثك األخالقيثثثثثثثثثات وخطثثثثثثثثثورة انتهاكهثثثثثثثثثا ، 

 جتمع جراء غياب هذه األخالقيات .وأنه سيؤدي إلى حدوث فوضى عارمة في الم

 التأثيرات السلبية لاياب االلتزام بأخالقيات المهنة على : أهم 
 الصحفي: .7

 أنه أداة لفساد المجتمع 
 االنحدار على المستوى األخالقي واالجتماعي 
  فقدان المهنية 
 تأثر شعبية الصحفي وقلة جمهوره 

 المؤسسة الصحفية: .8
 خسائر مالية 
 قلة متابعيها 

 الجمهور: .9
  حقيقي وما هو كذبعدم القدرة على التمييز بين ما 
 فقدان القابلية للتصديق مع وسائل إعالم أخرى قد تتمتع باألخالقيات 
  ال يؤمن بالصحافة 
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 المعلنين: .01
  تغيثثثثثثثثثثثب أخالقيثثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثثثة سثثثثثثثثثثثتعود بالتثثثثثثثثثثثأثيرات السثثثثثثثثثثثلبية علثثثثثثثثثثثى المعلنثثثثثثثثثثثين حيثثثثثثثثثثثث

أنهثثثثثثثثثثثثثثثم إذا نشثثثثثثثثثثثثثثثروا إعالنثثثثثثثثثثثثثثثاتهم فثثثثثثثثثثثثثثثي صثثثثثثثثثثثثثثثحيفة أو مؤسسثثثثثثثثثثثثثثثة إعالميثثثثثثثثثثثثثثثة تفتقثثثثثثثثثثثثثثثر 
 بطبيعة الحال. ألخالقيات اإلعالم فسوف تخسر

 
 المستهلكين: .00

  هنثثثثثثثثثثثثثا المسثثثثثثثثثثثثثتهلكين عنثثثثثثثثثثثثثدما يقومثثثثثثثثثثثثثون بتجربثثثثثثثثثثثثثة منثثثثثثثثثثثثثتج مثثثثثثثثثثثثثا عثثثثثثثثثثثثثرض علثثثثثثثثثثثثثى أي
صثثثثثثثثثثثثثحيفة أو قنثثثثثثثثثثثثثاة ال تمثثثثثثثثثثثثثت لألخثثثثثثثثثثثثثالق بثثثثثثثثثثثثثأي صثثثثثثثثثثثثثلة وأنثثثثثثثثثثثثثه ال يحتثثثثثثثثثثثثثوي علثثثثثثثثثثثثثى 
المميثثثثثثثثثثثزات التثثثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثثثم ذكرهثثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثثي اإلعثثثثثثثثثثثالن والفائثثثثثثثثثثثدة التثثثثثثثثثثثي سيحصثثثثثثثثثثثل عليهثثثثثثثثثثثا 

الوسثثثثثثثثثثثثيلة المسثثثثثثثثثثثثتهلك . وأن هثثثثثثثثثثثثؤالء المسثثثثثثثثثثثثتهلكين ال يسثثثثثثثثثثثثتطيعون أن يفّرقثثثثثثثثثثثثوا بثثثثثثثثثثثثين 
اإلعالميثثثثثثثثثثثثة الجيثثثثثثثثثثثثدة مثثثثثثثثثثثثن األخثثثثثثثثثثثثرى السثثثثثثثثثثثثيئة وهثثثثثثثثثثثثذا المنثثثثثثثثثثثثتج قثثثثثثثثثثثثد ينهثثثثثثثثثثثثي حيثثثثثثثثثثثثاة 

 المستهلك ويكون سببه انعدام أخالق هذه الوسائل الهابطة .
 النظام السياسي الذي يمثله اإلعالم: .05

  إذا كثثثثثثثثثثثثثان النظثثثثثثثثثثثثثام السياسثثثثثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثثثثذي يمثلثثثثثثثثثثثثثثه اإلعثثثثثثثثثثثثثالم هثثثثثثثثثثثثثثو باألصثثثثثثثثثثثثثل عثثثثثثثثثثثثثثديم
ي مثثثثثثثثثثوالي لثثثثثثثثثثداع  ، فإنثثثثثثثثثثه األخثثثثثثثثثثالق ، مثثثثثثثثثثثال ذلثثثثثثثثثثك : إذا كثثثثثثثثثثان النظثثثثثثثثثثام السياسثثثثثثثثثث

سثثثثثثثيذيع كثثثثثثثل مثثثثثثثا لثثثثثثثه صثثثثثثثلة بهثثثثثثثذه الجماعثثثثثثثة وبثثثثثثثالطبع سثثثثثثثتكون نقثثثثثثثاط ايجابيثثثثثثثة فثثثثثثثي 
 .صالح هذا الحزب

 
 :كيفية مواجهة إشكالية عدم االلتزام بقواعد وأخالقيات مهنة االعالم 

 غرس قيمة االلتزام بالقواعد  المهنية في نفوس الطالب 
  تغليظ العقوبات وتشديد القوانين 
  إغفثثثثثثثثثثثال دور وسثثثثثثثثثثثائل التواصثثثثثثثثثثثل االجتمثثثثثثثثثثثاعي ومثثثثثثثثثثثا لهثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثن تثثثثثثثثثثثأثير فثثثثثثثثثثثي عثثثثثثثثثثثدم

 التعامل مع هذا األمر
 التدريب المستمر لزيادة احترافية الصحفيين 
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 الدراسة الميدانية  . ث

تثثثثثثثثثثم االسثثثثثثثثثثثتطالع علثثثثثثثثثثثى آراء عثثثثثثثثثثثدد مثثثثثثثثثثثن األشثثثثثثثثثثثخاص حثثثثثثثثثثثول موضثثثثثثثثثثثوع يتعلثثثثثثثثثثثق بأخالقيثثثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثثثالم 
ي العثثثثثثثثثالم العربثثثثثثثثثي " بهثثثثثثثثثدف الوصثثثثثثثثثول وكثثثثثثثثثان عنثثثثثثثثثوان المشثثثثثثثثثروع " نحثثثثثثثثثو إعثثثثثثثثثالم مسثثثثثثثثثؤول أخالقيثثثثثثثثثًا فثثثثثثثثث

إلثثثثثثثثثثى أكبثثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثثدد ممكثثثثثثثثثثن مثثثثثثثثثثن الجمهثثثثثثثثثثور المشثثثثثثثثثثارك فثثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثثل االسثثثثثثثثثثتبيان لمعرفثثثثثثثثثثة آرائهثثثثثثثثثثم حثثثثثثثثثثول 
موضثثثثثثثثثثثثوع االنتهاكثثثثثثثثثثثثات األخالقيثثثثثثثثثثثثة ومثثثثثثثثثثثثدى التثثثثثثثثثثثثزام اإلعثثثثثثثثثثثثالم العربثثثثثثثثثثثثي بثثثثثثثثثثثثالمواثيق األخالقيثثثثثثثثثثثثة لتلثثثثثثثثثثثثك 

 االستبيان ، على النحو التالي : الوسائل . وكانت األجوبة على أسئلة 
 

فررررررررري رأيرررررررررك مرررررررررا أهرررررررررم األخالقيرررررررررات المهنيرررررررررة التررررررررري يجرررررررررب أن يلترررررررررزم بهرررررررررا السرررررررررؤال األول : 
 اإلعالميون ؟

%، ويليهثثثثثثثثثا الدقثثثثثثثثثة 00فقثثثثثثثثثد حصثثثثثثثثثلت الموضثثثثثثثثثوعية علثثثثثثثثثى أعلثثثثثثثثثى رقثثثثثثثثثم مثثثثثثثثثن حيثثثثثثثثثث اإلحصثثثثثثثثثاء وهثثثثثثثثثي 
% ، وهنثثثثثثثثثا تثثثثثثثثثم التعثثثثثثثثثادل فثثثثثثثثثي إحصثثثثثثثثثاء الفصثثثثثثثثثل بثثثثثثثثثين 02%، ومثثثثثثثثثن ثثثثثثثثثثم النزاهثثثثثثثثثة بنسثثثثثثثثثبة 00بنسثثثثثثثثثبة 

% ، أمثثثثثثثثثثا بالنسثثثثثثثثثثبة للتثثثثثثثثثثوازن فقثثثثثثثثثثد 21كثثثثثثثثثثال منهمثثثثثثثثثثا علثثثثثثثثثثى  الخبثثثثثثثثثثر والثثثثثثثثثثرأي والشثثثثثثثثثثفافية حيثثثثثثثثثثث حصثثثثثثثثثثل
% وكثثثثثثثثثثثان المجمثثثثثثثثثثثوع هثثثثثثثثثثثو 2% وأخيثثثثثثثثثثثرًا نسثثثثثثثثثثثبة ال أدري هثثثثثثثثثثثي أقثثثثثثثثثثثل نسثثثثثثثثثثثبة وهثثثثثثثثثثثي 10كثثثثثثثثثثثان نسثثثثثثثثثثثبته 

100.  
 

 
 

في رأيك ما أهم األخالقيات المهنة التي يجب أن   
 يلتزم بها اإلعالميون ؟ 

 الموضوعية

 التوازن

 الدقة

 النزاهة

 الفصل بين الخبر والرأي

 الشفافية

 ال أدري
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 إلى أي مدى يلتزم اإلعالميون العرب بأخالقيات المهنة ؟السؤال الثاني : 
%، 02.10أمثثثثثثثثثا فيمثثثثثثثثثا يتعلثثثثثثثثثق فثثثثثثثثثي هثثثثثثثثثذا السثثثثثثثثثؤال فكانثثثثثثثثثت أكبثثثثثثثثثر نسثثثثثثثثثبة هثثثثثثثثثي إلثثثثثثثثثى حثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثا وهثثثثثثثثثي 

%، ومثثثثثثثثثثثثن 10.00%، وتليهثثثثثثثثثثثثا إلثثثثثثثثثثثثى حثثثثثثثثثثثثد كبيثثثثثثثثثثثثر بنسثثثثثثثثثثثثبة 12.01وتليهثثثثثثثثثثثثا ال يلتزمثثثثثثثثثثثثون بأخالقيثثثثثثثثثثثثات 
وبالنسثثثثثثثثثثثثثثبة  18%، حيثثثثثثثثثثثثثثث وصثثثثثثثثثثثثثثل المجمثثثثثثثثثثثثثثوع 1.00%، وأخيثثثثثثثثثثثثثثرًا التثثثثثثثثثثثثثثزام تثثثثثثثثثثثثثثام بنسثثثثثثثثثثثثثثبة 0.10ثثثثثثثثثثثثثثثم 

  .1.8لإلحصاء كان بنسبة 
 

 
 

 المهنة؟كيف تفّسر عدم التزام اإلعالميين العرب بقواعد وأخالقيات  السؤال الثالث :
فقثثثثثثثد كانثثثثثثثثت أعلثثثثثثثثى نسثثثثثثثثبة للرغبثثثثثثثثة فثثثثثثثثي اإلثثثثثثثثثارة وجثثثثثثثذب انتبثثثثثثثثاه الجمهثثثثثثثثور علثثثثثثثثى حسثثثثثثثثاب المهنيثثثثثثثثة وهثثثثثثثثي 

%، ومثثثثثثثثثثثثثثن بعثثثثثثثثثثثثثثدها غيثثثثثثثثثثثثثثاب آليثثثثثثثثثثثثثثات 21.20%، وتليهثثثثثثثثثثثثثثا البحثثثثثثثثثثثثثثث عثثثثثثثثثثثثثثن الشثثثثثثثثثثثثثثهرة بنسثثثثثثثثثثثثثثبة 00.22
%، ومثثثثثثثثثثثثن ثثثثثثثثثثثثثم نقثثثثثثثثثثثثص بثثثثثثثثثثثثرامج التثثثثثثثثثثثثدريب اإلعالمثثثثثثثثثثثثي المعنثثثثثثثثثثثثى بقواعثثثثثثثثثثثثد 10.00المحاسثثثثثثثثثثثثبة بنسثثثثثثثثثثثثبة 

تليهثثثثثثثثثثثا تثثثثثثثثثثثدني مسثثثثثثثثثثثتوى األخثثثثثثثثثثثالق فثثثثثثثثثثثي المجتمثثثثثثثثثثثع عامثثثثثثثثثثثه %، و 02.22وأخالقيثثثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثثثالم بنسثثثثثثثثثثثبة 
%، ويليهثثثثثثثثثثثا غيثثثثثثثثثثثاب الحثثثثثثثثثثثد المعقثثثثثثثثثثثول مثثثثثثثثثثثن التعلثثثثثثثثثثثيم اإلعالمثثثثثثثثثثثي المتخصثثثثثثثثثثثص بنسثثثثثثثثثثثبة 00.02بنسثثثثثثثثثثثبة 
 . 11% حيث كان المجموع هو 0.21%، وأخيرًا ال أدري بنسبة 11.28

 

إلى أي مدى يلتزم اإلعالميون العرب    
 بأخالقيات المهنة ؟

 التزام تام 

إلى حد 
 كبير

 إلى حد ما 
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 كيف ترى اإلعالم القطري من منظور أخالقيات اإلعالم ؟السؤال الرابع : 
%، 02.11حافة القطريثثثثثثثثثثة فقثثثثثثثثثثد كانثثثثثثثثثثت أعلثثثثثثثثثثى نسثثثثثثثثثثبة هثثثثثثثثثثي االلتثثثثثثثثثثزام النسثثثثثثثثثثبي بنسثثثثثثثثثثبة بالنسثثثثثثثثثثبة للصثثثثثثثثثث

 .10%، وكان المجموع 0.12%، وأخيرًا ال يوجد التزام 11.20وتليها التزام تام بنسبة 
أمثثثثثثثثا بمثثثثثثثثا يتعلّثثثثثثثثق باإلذاعثثثثثثثثة القطريثثثثثثثثة فقثثثثثثثثد كانثثثثثثثثت أعلثثثثثثثثى نسثثثثثثثثبة مثثثثثثثثن نصثثثثثثثثيب االلتثثثثثثثثزام النسثثثثثثثثبي بنسثثثثثثثثبة 

%، 0.00%، وأخيثثثثثثثثثثثثثثرًا ال يوجثثثثثثثثثثثثثثد التثثثثثثثثثثثثثثزام بنسثثثثثثثثثثثثثثبة 20.02 %، وتليهثثثثثثثثثثثثثثا التثثثثثثثثثثثثثثزام تثثثثثثثثثثثثثثام بنسثثثثثثثثثثثثثثبة01.01
  .81وكان المجموع 

%، 01.00وأمثثثثثثثثثثثا بالنسثثثثثثثثثثثثبة للتلفزيثثثثثثثثثثثثون القطثثثثثثثثثثثثري فقثثثثثثثثثثثثد كانثثثثثثثثثثثثت أعلثثثثثثثثثثثثى نسثثثثثثثثثثثثبة لاللتثثثثثثثثثثثثزام التثثثثثثثثثثثثام وهثثثثثثثثثثثثي 
%، حيثثثثثثثثثثثثثثث وصثثثثثثثثثثثثثثل 1.10%، وأخيثثثثثثثثثثثثثثرًا ال يوجثثثثثثثثثثثثثثد التثثثثثثثثثثثثثثزام 20.00ويليهثثثثثثثثثثثثثثا التثثثثثثثثثثثثثثزام نسثثثثثثثثثثثثثثبي بنسثثثثثثثثثثثثثثبة 

 .11المجموع 
%، ويليهثثثثثثثثثثثا 00.00جثثثثثثثثثثثة لاللتثثثثثثثثثثثزام النسثثثثثثثثثثثبي بنسثثثثثثثثثثثبة أمثثثثثثثثثثثا قنثثثثثثثثثثثاة الجزيثثثثثثثثثثثرة حصثثثثثثثثثثثلت علثثثثثثثثثثثى أعلثثثثثثثثثثثى نتي

 .11%، وكان المجموع 10.11%، وأخيرًا ال يوجد التزام 18.20االلتزام التام 

كيف تفّسر عدم التزام اإلعالميين العرب بقواعد  
 وأخالقيات المهنة؟

 البحث عن الشهرة

غياب الحد المعقول من 
 التعليم اإلعالمي المتخصص

تدني مستوى األخالق في 
 المجتمع عامة

 غياب آليات المحاسبة

الرغبة في اإلثارة وجذب 
انتباه الجمهور على حساب 

 المهنة
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مرررررررا هررررررري أبررررررررز أشررررررركال االنتهاكرررررررات األخالقيرررررررة التررررررري يمارسرررررررها اإلعرررررررالم السرررررررؤال الخرررررررامذ : 
 العربي ؟

نشثثثثثثثثثثر الشثثثثثثثثثثائعات %، ويليثثثثثثثثثثه كثثثثثثثثثثاًل مثثثثثثثثثثن 00.21وقثثثثثثثثثثد حصثثثثثثثثثثل التضثثثثثثثثثثليل علثثثثثثثثثثى أعلثثثثثثثثثثى نسثثثثثثثثثثبة فكثثثثثثثثثثان 
%، ويليهثثثثثثثثثثثثثا خلثثثثثثثثثثثثثط الخبثثثثثثثثثثثثثر 22.02%، ومثثثثثثثثثثثثثن بعثثثثثثثثثثثثثدها الكثثثثثثثثثثثثثذب بنسثثثثثثثثثثثثثبة 28.82والمبالغثثثثثثثثثثثثثة بنسثثثثثثثثثثثثثبة 
%، ومثثثثثثثثثثثثثثثثن بعثثثثثثثثثثثثثثثثدها التغطيثثثثثثثثثثثثثثثثة أو التعميثثثثثثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثثثثثثى األحثثثثثثثثثثثثثثثثداث لخدمثثثثثثثثثثثثثثثثة 20.01بثثثثثثثثثثثثثثثثالرأي بنسثثثثثثثثثثثثثثثثبة 

%، ويليهثثثثثثثثثثثثثثثثثا غيثثثثثثثثثثثثثثثثثاب التثثثثثثثثثثثثثثثثثوازن فثثثثثثثثثثثثثثثثثي العثثثثثثثثثثثثثثثثثرض بنسثثثثثثثثثثثثثثثثثبة 18.12شخصثثثثثثثثثثثثثثثثثيات بعينهثثثثثثثثثثثثثثثثثا بنسثثثثثثثثثثثثثثثثثبة 
%، ويليهثثثثثثثثثثثثثا كثثثثثثثثثثثثثاًل مثثثثثثثثثثثثثن 00.22نسثثثثثثثثثثثثثبة %، ومثثثثثثثثثثثثثن بعثثثثثثثثثثثثثدها اسثثثثثثثثثثثثثتخدام لغثثثثثثثثثثثثثة غيثثثثثثثثثثثثثر الئقثثثثثثثثثثثثثة ب02.11

الكشثثثثثثثثثثف عثثثثثثثثثثن أسثثثثثثثثثثرار النثثثثثثثثثثاس العثثثثثثثثثثاديين وانتهثثثثثثثثثثاك الخصوصثثثثثثثثثثية والحثثثثثثثثثثط مثثثثثثثثثثن قيمثثثثثثثثثثة بعثثثثثثثثثثض فئثثثثثثثثثثات 
%، ومثثثثثثثثثثن بعثثثثثثثثثثدها كثثثثثثثثثثاًل مثثثثثثثثثثن تقثثثثثثثثثثديم اإلعثثثثثثثثثثالن فثثثثثثثثثثي صثثثثثثثثثثورة مثثثثثثثثثثادة خبريثثثثثثثثثثة 00.08المجتمثثثثثثثثثثع بنسثثثثثثثثثثبة 

سثثثثثثثثثثثثثثثاءة التعامثثثثثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثثثثثع المثثثثثثثثثثثثثثثرأة جسثثثثثثثثثثثثثثثديًا بنسثثثثثثثثثثثثثثثبة  %، 2.00%، وأخيثثثثثثثثثثثثثثثرًا ال أدري بنسثثثثثثثثثثثثثثثبة 12.22وا 
 .80مجموع حيث كان ال

25% 

25% 25% 

25% 

كيف ترى اإلعالم القطري من منظور    
 أخالقيات اإلعالم ؟

 اإلذاعة القطرية الصحافة القطرية

 الربع الرابع التلفزيون القطري 
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 هل تنفصل أخالقيات اإلعالم الجديد عن اإلعالم التقليدي ؟السؤال السادذ : 
حيثثثثثثثثثث حصثثثثثثثثثل كثثثثثثثثثاًل مثثثثثثثثثن األخثثثثثثثثثالق كثثثثثثثثثل متكامثثثثثثثثثل ال يتجثثثثثثثثثزأ واألخثثثثثثثثثالق تتثثثثثثثثثأثر بالوسثثثثثثثثثيلة االعالميثثثثثثثثثة 

%، وأخيثثثثثثثثثثثثثرًا ال أدري 01.12%، ومثثثثثثثثثثثثثن بعثثثثثثثثثثثثثدها هنثثثثثثثثثثثثثاك مسثثثثثثثثثثثثثاحة مشثثثثثثثثثثثثثتركة بنسثثثثثثثثثثثثثبة 11.21بنسثثثثثثثثثثثثثبة 
 .80% حيث كان المجموع 11.21

 

 

ما هي أبرز أشكال االنتهاكات األخالقية التي 
 يمارسها اإلعالم العربي ؟

 التضليل

 الكذب

 نشر الشائعات

الكشف عن أسرار الناس العاديين 
 وانتهاك الخصوصية

 غياب التوازن في العرض 

 خلط الخبر بالرأي

 استخدام لغة غير الئقة

التغطية أو العمية على األحداث 
 لخدمة شخصيات بعينها 

هل تنفصل أخالقيات اإلعالم الجديد عن اإلعالم    
 التقليدي ؟

 األخالق كل متكامل ال يتجزأ

 األخالق تتأثر بالوسيلة اإلعالمية 

 هناك مساحة مشترة

 ال أدري
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أي مررررررردى يمثرررررررل انتهررررررراك األخالقيرررررررات والقواعرررررررد المهنيرررررررة مسرررررررؤولية  إلرررررررى ع :السرررررررؤال السررررررراب 

 الصحفي ؟
%، ومثثثثثثثثثن ثثثثثثثثثثم مسثثثثثثثثثؤولية كليثثثثثثثثثة 11.01كانثثثثثثثثثت أعلثثثثثثثثثى نتيجثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثن نصثثثثثثثثثيب إلثثثثثثثثثى حثثثثثثثثثد كبيثثثثثثثثثر بنسثثثثثثثثثبة 

%، وكثثثثثثثثثثثثان المجمثثثثثثثثثثثثوع 0.12% وأخيثثثثثثثثثثثثرًا 11.20%، ويليهثثثثثثثثثثثثا إلثثثثثثثثثثثثى حثثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثثا بنسثثثثثثثثثثثثبة 12.02بنسثثثثثثثثثثثبة 
81. 
 

 
 

إلررررررررى أي مرررررررردى يمثررررررررل انتهرررررررراك األخالقيررررررررات والقواعررررررررد المهنيررررررررة مسررررررررؤولية السررررررررؤال الثررررررررامن : 
 المؤسسة اإلعالمية؟

%، ومثثثثثثثثثن بعثثثثثثثثثدها إلثثثثثثثثثى حثثثثثثثثثد كبيثثثثثثثثثر 21.12حصثثثثثثثثثل المسثثثثثثثثثؤولية الكليثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثى أعلثثثثثثثثثى نسثثثثثثثثثبة فكانثثثثثثثثثت 
%، 1.80%، وأخيثثثثثثثثثثثثرًا ال أدري بنسثثثثثثثثثثثثبة 10.11%، ويليهثثثثثثثثثثثثا إلثثثثثثثثثثثثى حثثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثثا بنسثثثثثثثثثثثثبة 11.00بنسثثثثثثثثثثثثبة 

 .21هو حيث كان المجموع 

إلى أي مدى يمثل انتهاك األخالقيات والقواعد  
 المهنية مسؤولية الصحفي ؟

 مسؤولية كلية

 إلى حد كبير 

 إلى حد ما 

 ال أدري
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 السؤال التاسع : النوع؟
%، 21.12كثثثثثثثثثثان نثثثثثثثثثثوع العينثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثي قامثثثثثثثثثثت بتعبئثثثثثثثثثثة البيانثثثثثثثثثثات األكثثثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثثددًا هثثثثثثثثثثم اإلنثثثثثثثثثثاث بنسثثثثثثثثثثبة 

 .21%، حيث أصبح المجموع 00.01والذكور 
 

 
 
 
 

إلى أي مدى يمثل انتهاك االخالقيات والقواعد 
 المهنية مسؤولية المؤسسة اإلعالمية ؟

 مسؤولية كلية

 إلى حد كبير

 إلى حد ما

 ال إدري

 النوع

 ذكر 

 أنثى
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 الفئة العمريةالسؤال العاشر : 
، %10.10بنسثثثثثثثثثثبة  10-00أمثثثثثثثثثا عثثثثثثثثثثن الفئثثثثثثثثثة العمريثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثي قامثثثثثثثثثثت باإلجابثثثثثثثثثة فكانثثثثثثثثثثت بثثثثثثثثثين عمثثثثثثثثثثر 

بنسثثثثثثثثثثبة  00-21%، ويليهثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثا بثثثثثثثثثثين عمثثثثثثثثثثر 0.00بنسثثثثثثثثثثبة  20-11ومثثثثثثثثثن بعثثثثثثثثثثدها مثثثثثثثثثثا بثثثثثثثثثين عمثثثثثثثثثثر 
  .28%، حيث وصل المجموع 0.00وما فوق  01%، وأخيرًا 1.08

 
 الخاتمة :

عد التجاوزات الممارسة في المواد اإلعالمية التي تعرض وسائل اإلعالم التقليدي موضوع جدل كبير تُ 
نه على . ولكن الجدير بالذكر، أ ث العلميةليه الكثير من البحو تطرقت إباإلضافة لكونه موضوع حساس 

نه كما ورد ال أالقيات ومبادئ المهنة اإلعالمية إلتزام بأخود الوعي لدى الصحفيين بأهمية االالرغم من وج
مل الصحفي ، م بتنظيم العلتزام بهذه األخالقيات والمبادئ المهنية اإلعالمية والتي تقو أعاله ال نجد تطبيق وا

ؤسسات ومنظمات فأصبحوا وملى انعكاس ذلك بشكل سلبي على المجتمع بما فيه من أفراد مما أدى إ
، كان  يدرجون تلك التجاوزات الموجودة في المواد اإلعالمية تحت بند "الجمهور عايز كذا". وفي ضوء ذلك

ن اإلعالمية والتي تستهدف اإلعالمييمهنية خالقيات الضرورة االلتزام بأالبد من إيجاد حملة إعالمية توعوية ب
 ه. العرب والمجتمع القطري ومن يقيم في

 الفئة العمرية

20-30

31-40

41-50

 وما فوق 51
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، قبل أن يجد  مشروع يدق ناقوس الخطر قبل فوات األواننحو إعالم مسؤول أخالقياً  فكان
الصحفيون واإلعالميون العرب يخاطبون أنفسهم ويكتبون ألنفسهم بال جمهور، بعد أن يكون قد انصرف 

كلية إلى مصادر أخرى غربية أو شرقية .. اإلعالم هو ضمير األمة وصمام األمان فيها ... فإلى عنهم 
 مدى يوقن الصحفيون واإلعالميون أنهم كذلكا

 التنظيم الذاتييطالب الجماعة الصحفية واإلعالمية بتبني مفهوم  هذا المشروعء ومن هنا جا
ويقوم األداء قيم يحلل و يرصد وي" المحاسبة الذاتية منتدىاسم " منتدى يحمل للمهنة في إطار 

، لتعريف الصحفي ماله وما عليه من حقوق وواجبات . وتبيين األسس التي يجب الصحفي واإلعالمي 
ل ما يقوم به من االلتزام بها وضرورة وجود رقابة ذاتية من الصحفي نفسه ، وأن يعتمد على أخالقياته في ك

مله يقوم على قدر كبير من المسؤولية ، تجاه المجتمع وتجاه الوطن . كما يجب ، ألن عتصرفات وممارسات
على الحكومات محاسبة وفرض العقوبات لمن يتجاوز القوانين والمبادئ األخالقية لإلعالم لضبط أخالقيات 

 اإلعالميين وتقويم أوضاع اإلعالم والصحافة . 
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 الفصل الثالث : العناصر األساسية للحملة : 

 ( :swotتحليل الموقف )

 نقاط القوة :

  أهميثثثثثثثثثثثثثة موضثثثثثثثثثثثثثوع الحملثثثثثثثثثثثثثة ، حيثثثثثثثثثثثثثث تتنثثثثثثثثثثثثثاول الحملثثثثثثثثثثثثثة موضثثثثثثثثثثثثثوع األخالقيثثثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثثثة
 العربية واالنتهاكات التي تماارس بها.

 . وجود شركاء ودعم قوي 
 . وجود خبرة لدى فريق البحث 
  اسثثثثثثثثثثثثتخدام التكنولوجيثثثثثثثثثثثثا لثثثثثثثثثثثثدعم الحملثثثثثثثثثثثثة ، مثثثثثثثثثثثثثل : مواقثثثثثثثثثثثثع التواصثثثثثثثثثثثثل االجتمثثثثثثثثثثثثاعي ) الفثثثثثثثثثثثثيس

 بوك ، تويتر ، انستجرام .. وغيرها( .

 نقاط الضعف :

 . قلة عدد الحمالت المشابهة لالستفادة منها 
 . تعد هذه الحملة هي األولى في دولة قطر 
 . وجود ميزانية محدود قد تقّيد حدود العمل 
  كافي من المتطوعين في الحملة .عدم وجود عدد 

 الفرص :

 . تعاون بعض المؤسسات اإلعالمية مع الحملة 
 . توفر أماكن لعقد المؤتمرات والندوات الخاصة بالحملة مجانًا 
  وجثثثثثثثثثثثثود الثثثثثثثثثثثثوعي لثثثثثثثثثثثثدى اإلعالميثثثثثثثثثثثثين والمؤسسثثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثثة بأهميثثثثثثثثثثثثة االلتثثثثثثثثثثثثزام بأخالقيثثثثثثثثثثثثات

 المهنة .
  االنسان .القواعد األخالقية موجودة بالفطرة لدى 

 التهديدات :

  اسثثثثثثثثثثتخدام المؤسسثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثة لجملثثثثثثثثثثة ) الجمهثثثثثثثثثثور عثثثثثثثثثثايز كثثثثثثثثثثده ( أو ) هثثثثثثثثثثذا مثثثثثثثثثثا يريثثثثثثثثثثده
 الجمهور( كحجة لنشر وتقديم مواد إعالمية تنتهك األخالقيات .

 . المنافسة وغياب الرقابة الذاتية لدى الصحفي نفسه 
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 . انتشار المواد اإلعالمية التي تنتهك أخالقيات المهنة 
 .الرغبة في تحقيق الشهرة والسبق الصحفي و العائد المالي المرتفع 
 . عدم وجود رقابة للحد وقمع االنتهاكات االخالقية للمهنة 
  . وجود اتجاهات سلبية لدى الجمهور نحو وسائل اإلعالم وعدم ثقتهم بها 

 الرسالة :

تحقيثثثثثثثثثثثثق إعثثثثثثثثثثثثالم أخالقثثثثثثثثثثثثي هثثثثثثثثثثثثادف ومسثثثثثثثثثثثثؤول كثثثثثثثثثثثثون اإلعثثثثثثثثثثثثالم مثثثثثثثثثثثثن مؤسسثثثثثثثثثثثثات التنشثثثثثثثثثثثثئة السثثثثثثثثثثثثعي ل
االجتماعيثثثثثثثثة والتثثثثثثثثي سثثثثثثثثتقوم فثثثثثثثثي بنثثثثثثثثاء جيثثثثثثثثل واعثثثثثثثثي أخالقيثثثثثثثثًا مراعثثثثثثثثي للقثثثثثثثثيم والمعثثثثثثثثايير المهنيثثثثثثثثة فيمثثثثثثثثا 

 هناك مجتمع واٍع فكريًا وعمليًا.يقدمه من مواد إعالمية ، ونتيجة ذلك يكون 

 :  الرؤية

حثثثثثثثثثثثثثث الصثثثثثثثثثثثثثحفيين واإلعالميثثثثثثثثثثثثثين علثثثثثثثثثثثثثى االلتثثثثثثثثثثثثثزام بقواعثثثثثثثثثثثثثد وأخالقيثثثثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثثثي 
عالم مسؤول أخالقيًا على المستوى الفردي والجماعي .   تعمل على بناء مجتمع واٍع وا 

 الجمهور المستهدف :

 : الجمهور األولي 
 اإلعالميون العرب

نثثثثثثثثثثثثثثاث ، قطثثثثثثثثثثثثثثريميثثثثثثثثثثثثثثون العثثثثثثثثثثثثثثرب ، ذكثثثثثثثثثثثثثثور البيانثثثثثثثثثثثثثثات الديمواغرافيثثثثثثثثثثثثثثة : اإلعال - ن وغيثثثثثثثثثثثثثثر وا 
 قطريين .

 ( سنة .20 -00الفئة العمرية : من )  

البيانثثثثثثثثثثثثات السثثثثثثثثثثثثيكوجرافية : اإلعالميثثثثثثثثثثثثون الثثثثثثثثثثثثذين يقومثثثثثثثثثثثثون بتثثثثثثثثثثثثوفير مثثثثثثثثثثثثواد إعالميثثثثثثثثثثثثة دون  -
األخثثثثثثثثثثثثثذ بعثثثثثثثثثثثثثين االعتبثثثثثثثثثثثثثار أهميثثثثثثثثثثثثثة األخالقيثثثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثثثة ، باإلضثثثثثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثثثثثى كونثثثثثثثثثثثثثه 

دون االلتثثثثثثثثثثثزام بتلثثثثثثثثثثثك إعالمثثثثثثثثثثثي يسثثثثثثثثثثثعى لتحقيثثثثثثثثثثثق النجثثثثثثثثثثثاح والثثثثثثثثثثثربح والشثثثثثثثثثثثهرة دون مراعثثثثثثثثثثثاة و 
 األخالقيات.
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 : الجمهور الثانوي 
 المجتمع القطري

نثثثثثثثثثثاث ، قطريثثثثثثثثثثو  - ن البيانثثثثثثثثثثات الديموغرافيثثثثثثثثثثة : المجتمثثثثثثثثثثع القطثثثثثثثثثثري بمثثثثثثثثثثا فيثثثثثثثثثثه مثثثثثثثثثثن ذكثثثثثثثثثثور وا 
 ؤسسات اإلعالمية الموجودة فيه.لى المإوغير قطريين  باإلضافة 

 ( سنة .00 -00الفئة العمرية : من )
 ؤسسات اإلعالميةالم

 المؤسسثثثثثثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثثثة ، حكوميثثثثثثثثثثثثثثثثة أو خاصثثثثثثثثثثثثثثثثة ، محليثثثثثثثثثثثثثثثثة ،  الديموغرافيثثثثثثثثثثثثثثثثة البيانثثثثثثثثثثثثثثثثات :
 )إذاعة ، تلفزيون ، صحافة ( .

البيانثثثثثثثثثثثثات السثثثثثثثثثثثثيكوجرافية : المؤسسثثثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثثي تصثثثثثثثثثثثثثب فثثثثثثثثثثثثي اتجثثثثثثثثثثثثاه واحثثثثثثثثثثثثثد  -
سثثثثثثثثثثثثثواء كانثثثثثثثثثثثثثت حكوميثثثثثثثثثثثثثة أو خاصثثثثثثثثثثثثثة وباإلضثثثثثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثثثثثى المؤسسثثثثثثثثثثثثثات والوسثثثثثثثثثثثثثائل التثثثثثثثثثثثثثي 

زان المثثثثثثثثثثال والمنفعثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثى كفثثثثثثثثثثة تهثثثثثثثثثثدف إلثثثثثثثثثثى تحقيثثثثثثثثثثق الثثثثثثثثثثربح حيثثثثثثثثثثث تثثثثثثثثثثرّجح كفثثثثثثثثثثة ميثثثثثثثثثث
 المصداقية والشفافية وأخالقيات المهنة واإلعالم المسؤول .

 األهداف األساسية للحملة :

 أهداف معرفية :

تعريثثثثثثثثثف الصثثثثثثثثثحافة بثثثثثثثثثأن عثثثثثثثثثدم االلتثثثثثثثثثزام بأخالقيثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثة يثثثثثثثثثؤثر سثثثثثثثثثلبًا علثثثثثثثثثى المؤسسثثثثثثثثثة أواًل  -1
 %.80ومن ثم المجتمع بنسبة 

رقابثثثثثثثثثثة ذاتيثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثن أجثثثثثثثثثثل إعثثثثثثثثثثالم أخالقثثثثثثثثثثي بّنثثثثثثثثثثاء بنسثثثثثثثثثثبة تعريثثثثثثثثثثف الصثثثثثثثثثثحافة بأهميثثثثثثثثثثة وجثثثثثثثثثثود  -0
20. % 

 أهداف اتجاهية :

الصثثثثثثثثثثثثثحف ( عنثثثثثثثثثثثثثد التزامهثثثثثثثثثثثثثا بأخالقيثثثثثثثثثثثثثات  –اإلذاعثثثثثثثثثثثثثة  -تبثثثثثثثثثثثثدأ الثقثثثثثثثثثثثثثة بالصثثثثثثثثثثثثثحافة ) التلفثثثثثثثثثثثثثاز -1
 المهنة اإلعالمية .

بنثثثثثثثثاء مجتمثثثثثثثثع سثثثثثثثثليم خثثثثثثثثاٍل مثثثثثثثثن االنحرافثثثثثثثثات األخالقيثثثثثثثثة ، وواثثثثثثثثثق مثثثثثثثثن إعالمثثثثثثثثه ومثثثثثثثثن المثثثثثثثثواد  -0
 م .التي يقدمها له هذا اإلعال

 أهداف سلوكية : 

 التزام الصحافة بأخالقيات المهنة اإلعالمية . -1
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معاقبثثثثثثثثثثثثثثة وفثثثثثثثثثثثثثثرض الغرامثثثثثثثثثثثثثثات علثثثثثثثثثثثثثثى مثثثثثثثثثثثثثثن يقثثثثثثثثثثثثثثوم بانتهثثثثثثثثثثثثثثاك أخالقثثثثثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثثثثثثة  -0
 اإلعالمية .

 
  : التصور اإلبداعي 

من خالل المالحظات والمتابعات لمجموعة من الوسائل اإلعالمية ، الحظنا الكثير من االنتهاكات األخالقية 
الموجودة في اإلعالم العربي الحالي ومن هذا المنطلق كانت دوافع ومبررات القيام بالحملة هو نظر الجمهور 
إلى موضوع انتهاك األخالقيات على أنه فعل يمارس بشكل طبيعي ، فكان البد من إبراز سلبيات هذه 

كراه األفعال واالنتهاكات . وألن مجال األخالقيات اإلعالمية هو مجال اقناعي  ال قانوني فال يمكن إجبار وا 
الصحفي بأن يكون أخالقي بل إقناعه بااللتزام بالمواثيق األخالقية اإلعالمية . لذلك قمنا باختيار الصحفيين 
واإلعالميين العاملين في المؤسسات اإلعالمية على أنهم المستهدفين من الحملة وذلك رغبًة منا بأن يقوموا 

 لسلوك العام لديهم .بإحداث تغيير حقيقي في ا

 

 المبادئ األساسية للحملة : 

 الصدق واألمانة وعدم المبالغة في وصف الظاهرة . -1
تكامثثثثثثثثثثل كافثثثثثثثثثثة الوسثثثثثثثثثثائل وتعثثثثثثثثثثاون فريثثثثثثثثثثق العمثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثن أجثثثثثثثثثثل إخثثثثثثثثثثراج عمثثثثثثثثثثل مميثثثثثثثثثثز يسثثثثثثثثثثاعد  -0

 بارتقاء اإلعالم .
 اإللمام بأكبر عدد من الجمهور الصحفي . -1
 بالحملة .الموضوعية في تناول موضوع البحث الخاص  -2
الشثثثثثثثثثثثثفافية فثثثثثثثثثثثثي إبثثثثثثثثثثثثراز وجهثثثثثثثثثثثثات نظرنثثثثثثثثثثثثا واالعتثثثثثثثثثثثثذار عنثثثثثثثثثثثثد وقثثثثثثثثثثثثوع الخطثثثثثثثثثثثثأ واإلسثثثثثثثثثثثثراع فثثثثثثثثثثثثي  -0

 تصحيحه . 
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  شعار ولوجو الحملة :

 
 شر  الشعار :

شثثثثثثثثثعار الحملثثثثثثثثثة يتكثثثثثثثثثون مثثثثثثثثثن أربعثثثثثثثثثة أسثثثثثثثثثهم محثثثثثثثثثددة بحثثثثثثثثثدود سثثثثثثثثثوداء بثثثثثثثثثنفس الشثثثثثثثثثكل والحجثثثثثثثثثم ، وكثثثثثثثثثل 
مكتثثثثثثثثثوب فثثثثثثثثثوق الشثثثثثثثثثعار ، أمثثثثثثثثثا سثثثثثثثثثهمين يقعثثثثثثثثثان مقابثثثثثثثثثل بعضثثثثثثثثثهما ، واسثثثثثثثثثم الحملثثثثثثثثثة ) كفانثثثثثثثثثا تلثثثثثثثثثوث ( 

تحثثثثثثثثت الشثثثثثثثثعار كتبثثثثثثثثت عبثثثثثثثثارة ) معثثثثثثثثًا فثثثثثثثثي مواجهثثثثثثثثة التلثثثثثثثثوث اإلعالمثثثثثثثثي ( وذلثثثثثثثثك للتوضثثثثثثثثيح إلثثثثثثثثى أننثثثثثثثثا 
نقصثثثثثثثثثثد التلثثثثثثثثثثوث اإلعالمثثثثثثثثثثي . وسثثثثثثثثثثبب اختيارنثثثثثثثثثثا لرمثثثثثثثثثثز األسثثثثثثثثثثهم المتقابلثثثثثثثثثثة باعتبارهثثثثثثثثثثا إشثثثثثثثثثثارة إلثثثثثثثثثثى أن 

ت العثثثثثثثثثثثثثاملين بالمؤسسثثثثثثثثثثثثثثا –اإلعثثثثثثثثثثثثثالم البثثثثثثثثثثثثثد لثثثثثثثثثثثثثه أن يواجثثثثثثثثثثثثثه نفسثثثثثثثثثثثثثثه بنفسثثثثثثثثثثثثثه ، ونقصثثثثثثثثثثثثثد بثثثثثثثثثثثثثاإلعالم 
ن أوان اإلعثثثثثثثثثثثثثثالم ليسثثثثثثثثثثثثثثتيقظ مثثثثثثثثثثثثثثن ممارسثثثثثثثثثثثثثثاته آأي  –ا اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثة والمؤسسثثثثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثة نفسثثثثثثثثثثثثثثه

 المنتهكة لألخالقيات ويعّدل من أخالقياته .  

دالالت األلثثثثثثثثثوان األربعثثثثثثثثثة : تثثثثثثثثثم اختيثثثثثثثثثار أربعثثثثثثثثثة ألثثثثثثثثثوان فثثثثثثثثثي تصثثثثثثثثثميم الشثثثثثثثثثعار وكثثثثثثثثثل لثثثثثثثثثون لثثثثثثثثثه داللثثثثثثثثثة 
. واألصثثثثثثثثثثفر يرمثثثثثثثثثثز لإلبثثثثثثثثثثداع خاصثثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثه، فثثثثثثثثثثاألحمر يرمثثثثثثثثثثز للشثثثثثثثثثثجاعة والجثثثثثثثثثثرأة فثثثثثثثثثثي قثثثثثثثثثثول الحقيقثثثثثثثثثثة 

والتطثثثثثثثثثثثثثثوير . أمثثثثثثثثثثثثثثا اللثثثثثثثثثثثثثثون األزرق فهثثثثثثثثثثثثثثو يرمثثثثثثثثثثثثثثز للنزاهثثثثثثثثثثثثثثة والثقثثثثثثثثثثثثثثة . واللثثثثثثثثثثثثثثون البنفسثثثثثثثثثثثثثثجي فيرمثثثثثثثثثثثثثثز 
 لالستقاللية والتميز .

 أهداف الحملة : 

 زيادة وعي الجمهور بحملة كفانا تلوث .  (1
 الوصول إلى عدد أكبر من الجمهور المستهدف بأسرع وقت ممكن .  (0
 تطوير خطة بديلة لمواجهة أي أزمة تتعرض لها الحملة .  (1
 .ين الداعمين للحملة للتواصل معهموضع قاعدة بيانات تحتوي على عناو  (2
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 استراتيجية الحملة : 

تنظثثثثثثثثثثثثيم فعاليثثثثثثثثثثثثات للحملثثثثثثثثثثثثة ، وذلثثثثثثثثثثثثك للتواصثثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثثع الجمهثثثثثثثثثثثثور والتثثثثثثثثثثثثذكير المسثثثثثثثثثثثثتمر  (1
 بالحملة . 

 نشر بروشورات للترويج بالحملة .  (0
 عمل نشرات إخبارية في وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة .  (1
 كتابة رسائل لمحرري الصحف لنشر بيانات عن الحملة . (2
إخبثثثثثثثثثثثثثثار الوسثثثثثثثثثثثثثثائل اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثثثثثالتقويم التثثثثثثثثثثثثثثاريخي الخثثثثثثثثثثثثثثاص بفعاليثثثثثثثثثثثثثثات وأنشثثثثثثثثثثثثثثطة  (0

 الحملة . 
 عمل نشرات الكترونية شهرية خاصة بأخبار الحملة ومنجزاتها . (0
الجمهثثثثثثثثثور بعثثثثثثثثثد كثثثثثثثثثل فعاليثثثثثثثثثة تقيمهثثثثثثثثثا الحملثثثثثثثثثة لقيثثثثثثثثثاس مثثثثثثثثثدى  توزيثثثثثثثثثع اسثثثثثثثثثتبيانات علثثثثثثثثثى (2

 نجاح الحملة وتقويمها . 
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 الفصل الرابع : اإلنتاج اإلعالمي 

 "  USPنقاط التسويق الرئيسية " 

 : استراتيجيات وآليات االتصال للحملة 
  العالقات العامة : الفعاليات واألدوات 

 أحداث خاصة :

شثثثثثثثثثاكر يلقيهثثثثثثثثثا اإلعالمثثثثثثثثثي  " كلمتثثثثثثثثثك بصثثثثثثثثثمتك تعريفيثثثثثثثثثة بالحملثثثثثثثثثة تحثثثثثثثثثت عنثثثثثثثثثوان " نثثثثثثثثثدوةسثثثثثثثثثوف تقثثثثثثثثثام 
كيفيثثثثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثثثرض باإلضثثثثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثثثثى القيثثثثثثثثثثثثام بثثثثثثثثثثثثدورة للصثثثثثثثثثثثثحفيين واإلعالميثثثثثثثثثثثثين بعنثثثثثثثثثثثثوان " ،  البردينثثثثثثثثثثثثي

مثثثثثثثثثثن أجثثثثثثثثثثل تثثثثثثثثثثدريبهم علثثثثثثثثثثى كيفيثثثثثثثثثثة نقثثثثثثثثثثل األخبثثثثثثثثثثار والمثثثثثثثثثثواد اإلعالميثثثثثثثثثثة والتأكثثثثثثثثثثد  محتثثثثثثثثثثوى أخالقثثثثثثثثثثي "
 بعنثثثثثثثثثوان "اإلعثثثثثثثثثالم والمجتمثثثثثثثثثع "نثثثثثثثثثدوة أخثثثثثثثثثرى  عمثثثثثثثثثل ق معيثثثثثثثثثار األخالقيثثثثثثثثثات إلثثثثثثثثثى جانثثثثثثثثثبمنهثثثثثثثثثا وتحقيثثثثثثثثث
جتمثثثثثثثثاع بجامعثثثثثثثثثة اليرمثثثثثثثثوك تتنثثثثثثثثثاول اآلثثثثثثثثثثار ا ور محمثثثثثثثثد ناصثثثثثثثثثر الشثثثثثثثثربيني دكتثثثثثثثثثور علثثثثثثثثثميقثثثثثثثثدمها الثثثثثثثثثدكت

  السلبية الناتجة عن انتهاكات أخالقيات المهنة اإلعالمية.

 للتعريف بالحملة وأهدافها :ندوة  -

وذلثثثثثثثثثثك  كلمتثثثثثثثثثك بصثثثثثثثثثثمتك "تحثثثثثثثثثت عنثثثثثثثثثثوان "  فثثثثثثثثثثي جامعثثثثثثثثثة قطثثثثثثثثثثر بعمثثثثثثثثثثل نثثثثثثثثثدوةسثثثثثثثثثوف تبثثثثثثثثثثدأ الحملثثثثثثثثثة 
المسثثثثثثثثثتهدف بحملتنثثثثثثثثثا وأهثثثثثثثثثدافنا ومثثثثثثثثثا هثثثثثثثثثي أهميتهثثثثثثثثثا ومثثثثثثثثثن أجثثثثثثثثثل دعثثثثثثثثثوتهم  بهثثثثثثثثثدف تعريثثثثثثثثثف الجمهثثثثثثثثثور

للمشثثثثثثثثثاركة فثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثدورات والنثثثثثثثثثدوات التثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثتقام خثثثثثثثثثالل فتثثثثثثثثثرة الحملثثثثثثثثثة إلنجثثثثثثثثثاح الحملثثثثثثثثثة والمسثثثثثثثثثاهمة 
يهثثثثثثثثثثثا والتثثثثثثثثثثثي يلق جامعثثثثثثثثثثثة قطثثثثثثثثثثثرة فثثثثثثثثثثثي لنثثثثثثثثثثثدو فثثثثثثثثثثثي بنثثثثثثثثثثثاء إعثثثثثثثثثثثالم مسثثثثثثثثثثثؤول أخالقيثثثثثثثثثثثًا وسثثثثثثثثثثثوف تكثثثثثثثثثثثون ا

باستضثثثثثثثثثثافة مجموعثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثن دكثثثثثثثثثثاترة جامعثثثثثثثثثثة قطثثثثثثثثثثر بقسثثثثثثثثثثم اإلعثثثثثثثثثثالم ، و  شثثثثثثثثثثاكر البردينثثثثثثثثثثياإلعالمثثثثثثثثثثي 
 د. بسيوني حمادة. أ. د. نورالدين ميالدي و

  : نموذج تنظيم الفعالية 
 م الفعالية :كلمتك بصمتكاس

 0010 يناير 00تاريخ الفعالية:  

 112قاعة  -  B13مكتبة الجامعة –مكان الفعالية: جامعة قطر 

 صباحاً  11:10صباحًا حتى  10:10األوقات: من 



                                                                     

95 
 

عن أخالقيات المهنة اإلعالمية ومدى  شاكر البردينيوصف الفعالية: ندوة يقدمها اإلعالمي 
 أهميتها وضرورة التزام الصحفيين واإلعالمين بها عن تقديم المادة اإلخبارية أو اإلعالمية .

 لغة الفعالية: اللغة العربية 

 شخص 100توقع: عدد الحضور الم

 قائمة بالجهات اإلعالمية التي نود حضورها وتغطيتها للفعالية:

 الصحف: الراية 
منظم الفعالية: شركة الضمير لإلعالم )اآلنسة مروة أسامة ، اآلنسة إيمان صالح ،عجايب 

 عفيفة،أنوار عبد الكريم(
 kafanatlaowth@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 هدف الفعالية: 

  بضرورة االلتزام بأخالقيات المهنة اإلعالمية. التعريف 
 . خبارية تتميز بالطابع األخالقي  إعطاء نصائح من أجل تقديم مواد إعالمية وا 
 القيات المهنة اإلعالمية.بالنتائج المترتبة أثر تلك التجاوزات ألخ التوعية 

 الرسائل األساسية المراد إيصالها:

 ضرورة تطبيق تلك المواثيق واألخالقيات والمبادئ المهنية في الواقع اإلعالمي  . .1
 
00-1-0010 
تقديم نبذة عن الندوة والترحيب  االفتتاحية 1

 بضيوف والحضور  .
10:20-10:10 

التعريف بالندوة وأهدافها األنسة  كلمة منظم الدورة 0
 )مروة أسامة، إيمان صالح ( 

10:00-10:20 

 11:00-10:00 شاكر البردينياإلعالمي األستاذ  كلمة ضيف الشرف  1
 11:10-11:00 تقديم كلمة شكر لضيوف والحضور  الختام 2
 وجبة إفطار خفيفة 0
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  : نموذج تنظيم الفعالية 

 محتوى أخالقيكيفية عرض  م الفعالية :اس

 0010مارس  10تاريخ الفعالية:  

 مكان الفعالية: مركز الجزيرة لتدريب

 مساءً  11:00صباحًا حتى  8:00األوقات: من 
وصثثثثثثثثثثثثثف الفعاليثثثثثثثثثثثثثة: دورة لصثثثثثثثثثثثثثحفيين لكيفيثثثثثثثثثثثثثة نقثثثثثثثثثثثثثل األخبثثثثثثثثثثثثثار والمثثثثثثثثثثثثثواد اإلعالميثثثثثثثثثثثثثة والتأكثثثثثثثثثثثثثد منهثثثثثثثثثثثثثا 

م مثثثثثثثثادة إعالميثثثثثثثثة خاليثثثثثثثثة وتحقيثثثثثثثثق معيثثثثثثثثار األخالقيثثثثثثثثات المهنيثثثثثثثثة فيهثثثثثثثثا ومثثثثثثثثن أجثثثثثثثثل معرفثثثثثثثثة كيفيثثثثثثثثة تقثثثثثثثثدي
 من االنتهاكات وتكون أخالقية .

 لغة الفعالية: اللغة العربية مع إمكانية الترجمة لإلنجليزية.
 شخص 000عدد الحضور المتوقع: 

 قائمة بالجهات اإلعالمية التي نود حضورها وتغطيتها للفعالية:

 القنوات التلفزيونية: قناة قطر 
 القنوات اإلذاعية: إذاعة قطر 
 الصحف: الراية 

مثثثثثثثثثثثثنظم الفعاليثثثثثثثثثثثثة: شثثثثثثثثثثثثركة الضثثثثثثثثثثثثمير لإلعثثثثثثثثثثثثالم )اآلنسثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثروة أسثثثثثثثثثثثثامة ، اآلنسثثثثثثثثثثثثة إيمثثثثثثثثثثثثان 
 صالح (

 kafanatlaowth@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
 هدف الفعالية: 

 . إعطاء نصائح لكيفية جعل الصحفي أكثر موضوعية 
 خبارية أخالقية .إعطاء نصائح من أ  جل تقديم مواد إعالمية وا 

 الرسائل األساسية المراد إيصالها:

 البد من تقديم مواد إعالمية خالية من االنتهاكات االخالقية لمهنة االعالم . .0
 توضيح الطرق التي تساعد في تقديم مواد أخالقية . .1
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 الرسائل األخرى المراد توصيلها:

 غير أخالقية.التوقف عن تقديم مواد إعالمية  .1
متابعثثثثثثثثثثثثة المؤسسثثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثثة لإلعالميثثثثثثثثثثثثين والعثثثثثثثثثثثثاملين فيهثثثثثثثثثثثثا وتثثثثثثثثثثثثوجيههم فثثثثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثثثثال  .0

 قام أحدهم بانتهاك أي بند من بنود مواثيق الشرف للمهنة . 
 المبررات والدوافع التي قد تشجع الجمهور المستهدف لحضور الفعالية:

 مهنة اإلعالمية.كثرة المواد اإلعالمية واإلخبارية التي تنتهك أخالقيات ال 
 . تسليم شهادة حضور لمن حضر الدورة 

 
10-1-0010 
عثثثثثثثثثثثثثثرض فيثثثثثثثثثثثثثثديو عثثثثثثثثثثثثثثن بعثثثثثثثثثثثثثثض  االفتتاحية 1

 المواد غير االخالقية
8:00 – 8:10 

كلمثثثثثثثثثثثثة اآلنسثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثروة واآلنسثثثثثثثثثثثثة  كلمة منظم الدورة 0
 إيمان عن الدورة وأهدافها 

8:10 – 8:40 

كلمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة ضثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيف  1
 الشرف االول

الصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثحفي منصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثور 
يثثثثثثثثثثثثثثثثثثة نقثثثثثثثثثثثثثثثثثثل كيفالمنصثثثثثثثثثثثثثثثثثثور)عن 

 (خبار والتأكد من صحتهااأل

8:40 – 9:20 

كلمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة ضثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيف  2
 الشرف الثاني 

الصثثثثثثثثثثثثثثثثثثحفي فثثثثثثثثثثثثثثثثثثواز نصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر اهلل 
)عثثثثثثثثثثثثثثثثثن كيفيثثثثثثثثثثثثثثثثثة تقثثثثثثثثثثثثثثثثثديم مثثثثثثثثثثثثثثثثثواد 

 أخالقية (

9:20 – 10:20 

ورقثثثثثثثثثثثثثثة عمثثثثثثثثثثثثثثل لتطبيثثثثثثثثثثثثثثق كتابثثثثثثثثثثثثثثة  توزيع ورقة عمل 0
 خبر بشكل أخالقي 

10:20 – 
11:00 

 الختام
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  : نموذج تنظيم الفعالية 
 الفعالية : اإلعالم والمجتمعم اس

 0010يوليو  10تاريخ الفعالية: 

 مركز الدوحة لحرية اإلعالم مكان الفعالية:

 مساءً  0:10صباحًا حتى  2:00األوقات: من 

للصثثثثثثثثثثثحفيين واإلعالمثثثثثثثثثثثين عثثثثثثثثثثثن مثثثثثثثثثثثدى التثثثثثثثثثثثأثير السثثثثثثثثثثثلبي لنتثثثثثثثثثثثائج المترتبثثثثثثثثثثثة  نثثثثثثثثثثثدوةوصثثثثثثثثثثثف الفعاليثثثثثثثثثثثة: 
 على انتهاك أخالقيات المهنة اإلعالمية بالتعاون مع مركز الدوحة لحرية اإلعالم.

 لغة الفعالية : اللغة العربية.
 شخص 100عدد الحضور المتوقع : 

 قائمة بالجهات اإلعالمية التي نود حضورها وتغطيتها للفعالية :

 قنوات التلفزيونية : قناة قطرال 
 الصحف: الراية 

 منظم الفعالية : شركة الضمير لإلعالم )اآلنسة مروة أسامة ، اآلنسة إيمان صالح (
 kafanatlaowth@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

علثثثثثثثثثثثى انتهثثثثثثثثثثثاك االخالقيثثثثثثثثثثثات سثثثثثثثثثثثواء علثثثثثثثثثثثثى هثثثثثثثثثثثدف الفعاليثثثثثثثثثثثة : توضثثثثثثثثثثثيح اآلثثثثثثثثثثثثار السثثثثثثثثثثثلبية المترتبثثثثثثثثثثثة 
 المؤسسة اإلعالمية نفسها والصحفي أو المجتمع.

 الرسائل األساسية المراد إيصالها :

  علثثثثثثثثثثثثثثثى األفثثثثثثثثثثثثثثثراد والمؤسسثثثثثثثثثثثثثثثات أن االنتهاكثثثثثثثثثثثثثثثات الموجثثثثثثثثثثثثثثثودة فثثثثثثثثثثثثثثثي اإلعثثثثثثثثثثثثثثثالم تثثثثثثثثثثثثثثثؤثر سثثثثثثثثثثثثثثثلبًا
 .والمجتمع

 البثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثن التغلثثثثثثثثثب علثثثثثثثثثى تلثثثثثثثثثك المشثثثثثثثثثكلة ووضثثثثثثثثثع حثثثثثثثثثدود لالنتهاكثثثثثثثثثات األخالقيثثثثثثثثثة الموجثثثثثثثثثودة 
 في أعالمنا اليوم .

 المبررات والدوافع التي قد تشجع الجمهور المستهدف لحضور الفعالية:

  موضثثثثثثثثثثثثثثثوع يسثثثثثثثثثثثثثثثاهم فثثثثثثثثثثثثثثثي إدارة مصثثثثثثثثثثثثثثثلحة الصثثثثثثثثثثثثثثثحفي والمؤسسثثثثثثثثثثثثثثثة والمجتمثثثثثثثثثثثثثثثع فهثثثثثثثثثثثثثثثو مثثثثثثثثثثثثثثثن
 المواضيع المهمة .
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 . تسليم شهادة حضور لمن حضر الندوة 
 
10-0-0010 
عثثثثثثثثثثرض إحصثثثثثثثثثثائية عثثثثثثثثثثن اآلثثثثثثثثثثثار  االفتتاحية 1

المترتبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى السثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثلبية 
االنتهاكثثثثثثثثثثثثثثثثثات األخالقيثثثثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثثثثي 

 االعالم .

4:00 – 4:10 

كلمثثثثثثثثثثثثة اآلنسثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثروة واآلنسثثثثثثثثثثثثة  الندوةكلمة منظم  0
 يمان عن الدورة وأهدافها إ

4:10 – 4:40 

كلمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة ضثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيف  1
 الشرف االول

الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدكتور محمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد ناصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر 
 جتمثثثثثثثثثاعاعلثثثثثثثثثم الشثثثثثثثثثربيني دكتثثثثثثثثثور 
عثثثثثثثثثثن مثثثثثثثثثثثدى (بجامعثثثثثثثثثثة اليرمثثثثثثثثثثوك 

اآلثثثثثثثثثثثار السثثثثثثثثثثلبية المترتبثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثى 
االنتهاكثثثثثثثثثثثثثثثثثثات الموجثثثثثثثثثثثثثثثثثثودة فثثثثثثثثثثثثثثثثثثي 

 اإلعالم( 

4:40 – 5:10  

عطثثثثثثثثثاء  مناقشة  2 مناقشثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثع الحضثثثثثثثثثور وا 
 فرصة لطرح االسئلة

5:10 – 5:30 

 الختام
 

 استخدام الرسائل النصية : -

سثثثثثثثثثثثثيتم التعثثثثثثثثثثثثاون مثثثثثثثثثثثثع شثثثثثثثثثثثثركات االتصثثثثثثثثثثثثاالت الموجثثثثثثثثثثثثودة )فودافثثثثثثثثثثثثون وأوريثثثثثثثثثثثثدو( مثثثثثثثثثثثثن أجثثثثثثثثثثثثل إرسثثثثثثثثثثثثال 
 .تقدمها الحملة خالل فترة الحملة رسائل نصية لتعريف والتوعية بالحملة والفعاليات التي

 اللغة المستخدمة : )اللغة العربية واإلنجليزية (.
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 الحقيبة التي تحتوي هدايا خاصة بالحملة : -

سثثثثثثثثثيتم توزيثثثثثثثثثع حقيبثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثى الحضثثثثثثثثثور المتواجثثثثثثثثثدين فثثثثثثثثثي الفعاليثثثثثثثثثة الخاصثثثثثثثثثة بالحملثثثثثثثثثة والتثثثثثثثثثي تحتثثثثثثثثثوي 
 ا يلي:على م

. بروشثثثثثثثثثثثثثور وكتيبثثثثثثثثثثثثثات تعريفيثثثثثثثثثثثثثة خاصثثثثثثثثثثثثثة بالحملثثثثثثثثثثثثثة : يحتثثثثثثثثثثثثثوي معلومثثثثثثثثثثثثثات عامثثثثثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثثثثن الحملثثثثثثثثثثثثثة 1
)شثثثثثثثثثثثعار الحملثثثثثثثثثثثة، نبثثثثثثثثثثثذة عثثثثثثثثثثثن الحملثثثثثثثثثثثة، الهثثثثثثثثثثثدف مثثثثثثثثثثثن الرسثثثثثثثثثثثائل المثثثثثثثثثثثراد إرسثثثثثثثثثثثالها...الخ( باإلضثثثثثثثثثثثافة 
إلثثثثثثثثثثثى معلومثثثثثثثثثثثات متعلقثثثثثثثثثثثة بشثثثثثثثثثثثركة الضثثثثثثثثثثثمير لإلعثثثثثثثثثثثالم وأسثثثثثثثثثثثماء وطثثثثثثثثثثثرق االتصثثثثثثثثثثثال بالقثثثثثثثثثثثائمين علثثثثثثثثثثثى 

 الحملة.

0 .CD عالناتنثثثثثثثثثثثا وكثثثثثثثثثثثذلك معلومثثثثثثثثثثثات عثثثثثثثثثثثن شثثثثثثثثثثثركة الضثثثثثثثثثثثمير : يحتثثثثثثثثثثثوي علثثثثثثثثثثثى شثثثثثثثثثثثعارات الحملثثثثثثثثثثثة وا 
 لإلعالم كما توجد به مساحة إلضافة أي معلومات خاصة بالحملة أو صاحبه .

 يوجد عليه شعار الحملة واسمها . T-shirt. قميص: 1

 . كوب: كوب يوجد عليه شعار الحملة واسمها .2

  كاب : كاب يوجد عليه شعار الحملة واسمها .. 0

 مركز االتصاالت :  -
يوجثثثثثثثثثثد رقثثثثثثثثثثم سثثثثثثثثثثاخن داخلثثثثثثثثثثي خثثثثثثثثثثاص بثثثثثثثثثثالموظفين والقثثثثثثثثثثائمين علثثثثثثثثثثى الحملثثثثثثثثثثة للتواصثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثع 

 ( 2222الحملة في حال حدوث أي أزمات متعلقة بفعاليات الحملة : ) 
 :  البوستر -

تثثثثثثثثثثم تصثثثثثثثثثثميم بوسثثثثثثثثثثترات ووضثثثثثثثثثثعها فثثثثثثثثثثي السثثثثثثثثثثاحات التثثثثثثثثثثي تجمثثثثثثثثثثع المطثثثثثثثثثثاعم فثثثثثثثثثثي كثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثن 
 فيالجيو والالندمارك .مجمع السيتي سنتر، حياة بالزا ، 

 
 الرول أب :  -

 ت واألنشطة التي تقوم بها الحملة.تم تصميم رول أب لوضعه في جميع الفعاليا
 

 الكتيبات : -
إلعثثثثثثثثثالم يثثثثثثثثثتم توزيثثثثثثثثثع الكتيبثثثثثثثثثات والمنشثثثثثثثثثورات فثثثثثثثثثي الحثثثثثثثثثي الثقثثثثثثثثثافي ومركثثثثثثثثثز الدوحثثثثثثثثثة لحريثثثثثثثثثة ا

 ووكاالت األنباء القطرية.
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  شبكات التواصل االجتماعي 

ننكثثثثثثثثثر فضثثثثثثثثثل شثثثثثثثثثبكات التواصثثثثثثثثثل االجتمثثثثثثثثثاعي اليثثثثثثثثثوم علثثثثثثثثثى إحثثثثثثثثثداثها التثثثثثثثثثأثير الكبيثثثثثثثثثر ال نسثثثثثثثثثتطيع أن 
 على الكثير من شرائح المجتمع باإلضافة إلى قدرتها على توجيه الرأي العام.

فمثثثثثثثثثثثن هثثثثثثثثثثثذا المنطلثثثثثثثثثثثق جثثثثثثثثثثثاء التركيثثثثثثثثثثثز علثثثثثثثثثثثى هثثثثثثثثثثثذه األداة كونهثثثثثثثثثثثا تجمثثثثثثثثثثثع جميثثثثثثثثثثثع الفئثثثثثثثثثثثات العمريثثثثثثثثثثثة 
ريثثثثثثثثثثثثق إنشثثثثثثثثثثثثاء حسثثثثثثثثثثثثابات خاصثثثثثثثثثثثثة والعناصثثثثثثثثثثثثر المسثثثثثثثثثثثثتهدفة مثثثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثثثالل الحملثثثثثثثثثثثثة . وذلثثثثثثثثثثثثك عثثثثثثثثثثثثن ط

بالحملثثثثثثثثثثثة تهثثثثثثثثثثثدف لتعريثثثثثثثثثثثف بالحملثثثثثثثثثثثة والوصثثثثثثثثثثثول ألكبثثثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثثثدد مثثثثثثثثثثثن الجمهثثثثثثثثثثثور المسثثثثثثثثثثثتهدف علثثثثثثثثثثثثى 
 )تويتر، فيسبوك ، انستغرام(.

 

 kafana_tlaowth@تويتر :  -
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 فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيس بثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوك : صثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثفحة )حملثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة كفانثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا تلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوث( -
-https://www.facebook.com/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7
-9%88%D8%AB%D8%AA%D9%84%D

180642282278266/?ref=aymt_homepage_panel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kafanatlaowth@انستغرام :  -
 

 
 
 
 
 
 
 

-  

https://www.facebook.com/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-180642282278266/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-180642282278266/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-180642282278266/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-180642282278266/?ref=aymt_homepage_panel
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 kafanatlaowth@gmail.comالبريد االلكتروني :  -
 موقع الكتروني خاص بالحملة :  -

نترنثثثثثثثثثت يهثثثثثثثثثدف إلثثثثثثثثثى توضثثثثثثثثثيح أهثثثثثثثثثم االنتهاكثثثثثثثثثات األخالقيثثثثثثثثثة لمهنثثثثثثثثثة اإلعثثثثثثثثثالم واآلثثثثثثثثثثار موقثثثثثثثثثع علثثثثثثثثثى اال
 المترتبة عليها . وهو موقع بشكل جذاب واحترافي متكامل يحتوي على:

  معلومثثثثثثثثثثات عثثثثثثثثثثن حملثثثثثثثثثثة "كفانثثثثثثثثثثا تلثثثثثثثثثثوث" حملثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثن أجثثثثثثثثثثل االلتثثثثثثثثثثزام بأخالقيثثثثثثثثثثات
المهنثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثة )دراسثثثثثثثثثات سثثثثثثثثثابقة، إحصثثثثثثثثثائيات عثثثثثثثثثن الحملثثثثثثثثثة، تثثثثثثثثثواريخ بثثثثثثثثثأهم 

 الفعاليات واألماكن التي ستقام فيها(.
  المثثثثثثثثثثثواد اإلعالميثثثثثثثثثثثة واإلخباريثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثي توضثثثثثثثثثثثيح بعثثثثثثثثثثثض الحقثثثثثثثثثثثائق الحاليثثثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثثن

بثثثثثثثثراز االنتهاكثثثثثثثثات الموجثثثثثثثثودة فيهثثثثثثثثا عثثثثثثثثن طريثثثثثثثثق متابعثثثثثثثثة مثثثثثثثثا ينشثثثثثثثثر ويقثثثثثثثثدم  تقثثثثثثثثدم وا 
 والتواصل مع أصحاب االختصاص.

 .إمكانية تحميل إعالنات الحملة والشعارات وكل ما يتعلق فيها 
  مدونثثثثثثثثثثثثثة مختصثثثثثثثثثثثثثة للمثثثثثثثثثثثثثواد اإلعالميثثثثثثثثثثثثثة واإلخباريثثثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثثثي تنتهثثثثثثثثثثثثثك األخالقيثثثثثثثثثثثثثات

عطاء مس  احة لتعليق عليها.وا 
  رابثثثثثثثثثط أو رقثثثثثثثثثم سثثثثثثثثثاخن لتواصثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثع اإلدارة عثثثثثثثثثن وجثثثثثثثثثود أي اقتراحثثثثثثثثثات أو خبثثثثثثثثثر

 جديد يراد التأكد من صحته من قبل الزوار.
 .)وسائل التواصل المتاحة )يوتيوب، فيسبوك، تويتر، انستغرام، ايميل 
 .تقييم للموقع 
  . فرصة للمشاركة وأن يصبح عضو في الموقع الخاصة بالحملة 

 
 يوتيوب :  -

دقثثثثثثثثثثثثائق يحتثثثثثثثثثثثثوي مقثثثثثثثثثثثثاطع لثثثثثثثثثثثثبعض اإلعالميثثثثثثثثثثثثين وهثثثثثثثثثثثثم ينتهكثثثثثثثثثثثثون  1عثثثثثثثثثثثثرض فيثثثثثثثثثثثثديو قصثثثثثثثثثثثثير لمثثثثثثثثثثثثدة 
أخالقيثثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثة كاالنحيثثثثثثثثثثاز لطثثثثثثثثثثرٍف علثثثثثثثثثثى حسثثثثثثثثثثاب طثثثثثثثثثثرٍف آخثثثثثثثثثثر واسثثثثثثثثثثتعمال ألفثثثثثثثثثثاظ 

 وعبارات بذيئة وغير الئقة وغيرها .
tXcnI&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=GK8Pn 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GK8Pn-tXcnI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GK8Pn-tXcnI&feature=youtu.be
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  : برام  حوارية ومقاالت في اإلعالم اإلذاعي والصحفي 

دقثثثثثثثثثائق يتضثثثثثثثثثمن استشثثثثثثثثثهاد لثثثثثثثثثبعض مثثثثثثثثثن دكثثثثثثثثثاترة اإلعثثثثثثثثثالم بجامعثثثثثثثثثة  1عثثثثثثثثثرض فيثثثثثثثثثديو قصثثثثثثثثثير لمثثثثثثثثثدة 
قطثثثثثثثثثثثثر تتعلثثثثثثثثثثثثق بأوضثثثثثثثثثثثثاع أخالقيثثثثثثثثثثثثات الصثثثثثثثثثثثثحافة واإلعثثثثثثثثثثثثالم ، والبحثثثثثثثثثثثثث فثثثثثثثثثثثثي اسثثثثثثثثثثثثتراتيجيات يمكثثثثثثثثثثثثن 
اتباعهثثثثثثثثثثثا للخثثثثثثثثثثثروج مثثثثثثثثثثثن المثثثثثثثثثثثأزق المتعلثثثثثثثثثثثق بتلثثثثثثثثثثثك االنتهاكثثثثثثثثثثثات األخالقيثثثثثثثثثثثة الممارسثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي وسثثثثثثثثثثثائل 

نثثثثثثثثثور الثثثثثثثثثدين مثثثثثثثثثيالدي ، والثثثثثثثثثدكتور محمثثثثثثثثثود قلنثثثثثثثثثدر ،  اإلعثثثثثثثثثالم . فثثثثثثثثثتم عمثثثثثثثثثل حثثثثثثثثثوارات مثثثثثثثثثع الثثثثثثثثثدكتور
 والدكتور عبدالرحمن الشامي وتم طرح ثالث تساؤالت رئيسية في الحوار وهي :

 ما هي أهم أخالقيات المهنة اإلعالمية التي يجب أن يلتزم بها اإلعالميون ا -1
 هل هناك انتهاكات أخالقية ممارسة في إعالمنا العربي ا   -0
 اصحفيين بقواعد وأخالقيات اإلعالمه إشكالية عدم التزام الكيف نستطيع أن نواج -1
 البيان الصحفي :  -

 :بيان صحفي نشر في جريدة الراية القطرية 

            
صثثثثثثثثثثرحت مؤسسثثثثثثثثثثة " الضثثثثثثثثثثمير لإلعثثثثثثثثثثالم " عثثثثثثثثثثن بثثثثثثثثثثدء انطثثثثثثثثثثالق حملتهثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثي           

قطثثثثثثثثثر تحثثثثثثثثثت اسثثثثثثثثثم " كفانثثثثثثثثثا تلثثثثثثثثثوث " والتثثثثثثثثثي تهثثثثثثثثثدف مثثثثثثثثثن خاللهثثثثثثثثثا إلثثثثثثثثثى تحقيثثثثثثثثثق إعثثثثثثثثثالم 
أخالقثثثثثثثثثي مسثثثثثثثثثؤول . حيثثثثثثثثثث تسثثثثثثثثثتمر الحملثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثى مثثثثثثثثثدار سثثثثثثثثثنة كاملثثثثثثثثثة والتثثثثثثثثثي تتضثثثثثثثثثمن 

 العديد من الفعاليات والنشاطات  . 
          

  : القطرية شرقشر في جريدة البيان صحفي ن         

تشثثثثثثثثثثثارك مؤسسثثثثثثثثثثثة الضثثثثثثثثثثثمير لإلعثثثثثثثثثثثالم القائمثثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثى حملثثثثثثثثثثثة " كفانثثثثثثثثثثثا تلثثثثثثثثثثثثوث "        
إلثثثثثثثثثثى  8فثثثثثثثثثثي فعاليثثثثثثثثثثات المثثثثثثثثثثؤتمر الثثثثثثثثثثدولي لمنظمثثثثثثثثثثة " اليونسثثثثثثثثثثكو " ، خثثثثثثثثثثالل الفتثثثثثثثثثثرة مثثثثثثثثثثن 

 . ية الصحافةديسمبر المقبل في باريس وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحر  10
ي احتفاليثثثثثثثثثثثثثة اليثثثثثثثثثثثثثوم العثثثثثثثثثثثثثالمي لحريثثثثثثثثثثثثثة الصثثثثثثثثثثثثثحافة هثثثثثثثثثثثثثذه وسثثثثثثثثثثثثثيركز المثثثثثثثثثثثثثؤتمر فثثثثثثثثثثثثث       

السثثثثثثثثثثثثنة ، والثثثثثثثثثثثثذي بعنثثثثثثثثثثثثوان " دعثثثثثثثثثثثثوا الصثثثثثثثثثثثثحافة تزدهثثثثثثثثثثثثر " علثثثثثثثثثثثثى مناقشثثثثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثثثدة نقثثثثثثثثثثثثاط 
مرتبطثثثثثثثثثثثثثثثة بالصثثثثثثثثثثثثثثثحافة وأهمهثثثثثثثثثثثثثثثا هثثثثثثثثثثثثثثثي تعزيثثثثثثثثثثثثثثثز التغطيثثثثثثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثثة ، وسيناقشثثثثثثثثثثثثثثثها 

 صحفيون وخبراء من مختلف أنحاء العالم .
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 في الصحف :المقاالت الصحفية الخاصة بالحملة والتي تم نشرها  -
 مقال في جريدة الشرق القطرية :  -1

 
 القطرية : رايةمقال صحفي في جريدة ال -5

اجتمثثثثثثثثثثثثثثثاع بثثثثثثثثثثثثثثثين مثثثثثثثثثثثثثثثديرة  0010نثثثثثثثثثثثثثثثوفمبر  0انعقثثثثثثثثثثثثثثثد يثثثثثثثثثثثثثثثوم األربعثثثثثثثثثثثثثثثاء الجمعثثثثثثثثثثثثثثثة        
مؤسسثثثثثثثثثثة الضثثثثثثثثثثمير لإلعثثثثثثثثثثالم ومركثثثثثثثثثثز الدوحثثثثثثثثثثة لحريثثثثثثثثثثة لإلعثثثثثثثثثثالم ، خصثثثثثثثثثثص االجتمثثثثثثثثثثاع 

وورشثثثثثثثثثات عمثثثثثثثثثل تقثثثثثثثثثوم لدراسثثثثثثثثثة الخطثثثثثثثثثط المسثثثثثثثثثتقبلية والمصثثثثثثثثثادقة علثثثثثثثثثى عمثثثثثثثثثل فعاليثثثثثثثثثات 
بهثثثثثثثثثثا حملثثثثثثثثثثة " كفانثثثثثثثثثثا تلثثثثثثثثثثوث " لإلعالميثثثثثثثثثثين والصثثثثثثثثثثحفيين العثثثثثثثثثثاملين فثثثثثثثثثثي مركثثثثثثثثثثز الدوحثثثثثثثثثثة 

 لحرية اإلعالم . 
فثثثثثثثثثثثثي بدايثثثثثثثثثثثثة االجتمثثثثثثثثثثثثاع ، قثثثثثثثثثثثثدمت مثثثثثثثثثثثثديرة مؤسسثثثثثثثثثثثثة الضثثثثثثثثثثثثمير لإلعثثثثثثثثثثثثالم مثثثثثثثثثثثثروة         

أسثثثثثثثثثثثثامة محمثثثثثثثثثثثثد كلمتهثثثثثثثثثثثثا ورحبثثثثثثثثثثثثت بمثثثثثثثثثثثثدير مركثثثثثثثثثثثثز الدوحثثثثثثثثثثثثة لحريثثثثثثثثثثثثة اإلعثثثثثثثثثثثثالم السثثثثثثثثثثثثيد 
  عبدالرحمن بن ناصر العبيدان.

وخثثثثثثثثثثثالل هثثثثثثثثثثثذا االجتمثثثثثثثثثثثاع تمثثثثثثثثثثثت مناقشثثثثثثثثثثثة العديثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثن المواضثثثثثثثثثثثيع الخاصثثثثثثثثثثثة بكيفيثثثثثثثثثثثة 
توعيثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثين باالنتهاكثثثثثثثثثات التثثثثثثثثثي يقومثثثثثثثثثون بهثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي اإلعثثثثثثثثثالم ، والتركيثثثثثثثثثز علثثثثثثثثثى 

 اآلثار المترتبة على هذه األفعال الممارسة . 
كمثثثثثثثثثثثثثثا أن جلسثثثثثثثثثثثثثثة النقثثثثثثثثثثثثثثا  تناولثثثثثثثثثثثثثثت بعضثثثثثثثثثثثثثثًا مثثثثثثثثثثثثثثن المواضثثثثثثثثثثثثثثيع ذات األهميثثثثثثثثثثثثثثة         

بثثثثثثثثثثثثثثاإلعالم والصثثثثثثثثثثثثثثحافة العربيثثثثثثثثثثثثثثة والمتعلقثثثثثثثثثثثثثثة بالمبثثثثثثثثثثثثثثادئ األساسثثثثثثثثثثثثثثية لحريثثثثثثثثثثثثثثة الصثثثثثثثثثثثثثثحافة 
وكيفيثثثثثثثثثثثثثثة التعبيثثثثثثثثثثثثثثر عثثثثثثثثثثثثثثن الثثثثثثثثثثثثثثرأي بحريثثثثثثثثثثثثثثة ضثثثثثثثثثثثثثثمن إطثثثثثثثثثثثثثثار األخالقيثثثثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثة ، 

رهثثثثثثثثا والبحثثثثثثثثث فثثثثثثثثي الثثثثثثثثدور الثثثثثثثثذي يجثثثثثثثثب أن تقثثثثثثثثوم بثثثثثثثثه كثثثثثثثثل مؤسسثثثثثثثثة إعالميثثثثثثثثة تجثثثثثثثثاه جمهو 
 الداخلي والخارجي . 

حيثثثثثثثثثثثث أشثثثثثثثثثثثارت اآلنسثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثروة إلثثثثثثثثثثثى أن هنثثثثثثثثثثثاك العديثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثن األهثثثثثثثثثثثداف التثثثثثثثثثثثي        
  تطمح المؤسسة لتحقيقها من خالل حملة " كفانا تلوث " وأهمها  :

معرفثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثثدى التثثثثثثثثثثثثزام الوسثثثثثثثثثثثثائل اإلعالميثثثثثثثثثثثثة العربيثثثثثثثثثثثثة بأخالقيثثثثثثثثثثثثات  -1
 المهنة اإلعالمية . 

لسثثثثثثثثثلبية المترتبثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثن عثثثثثثثثثدم التثثثثثثثثثزام التعثثثثثثثثثرف علثثثثثثثثثى النتثثثثثثثثثائج والتثثثثثثثثثأثيرات ا -0
اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثين والمؤسسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات اإلعالميثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة باألخالقيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات الخاصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

 بالمهنة اإلعالمية .
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وتثثثثثثثثثأتي هثثثثثثثثثذه الحملثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثياق محلثثثثثثثثثي ، يتسثثثثثثثثثم بتحسثثثثثثثثثن توقعثثثثثثثثثات الممارسثثثثثثثثثات       
اإلعالميثثثثثثثثثثة األخالقيثثثثثثثثثثة ومثثثثثثثثثثا يعنيثثثثثثثثثثه ذلثثثثثثثثثثك مثثثثثثثثثثن التثثثثثثثثثثزام بثثثثثثثثثثالمواثيق األخالقيثثثثثثثثثثة الخاصثثثثثثثثثثة 

إلثثثثثثثثثثثى المخثثثثثثثثثثثاطر التثثثثثثثثثثثي سيصثثثثثثثثثثثل إليهثثثثثثثثثثثا اإلعالمثثثثثثثثثثثي والمؤسسثثثثثثثثثثثة بالمهنثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثع اإلشثثثثثثثثثثثارة 
 اإلعالمية والمجتمع . 

وصثثثثثثثثثثثاحب هثثثثثثثثثثثذه المناقشثثثثثثثثثثثة تعريثثثثثثثثثثثف بالفعاليثثثثثثثثثثثات واألنشثثثثثثثثثثثطة التثثثثثثثثثثثي تخطثثثثثثثثثثثط لهثثثثثثثثثثثا        
الحملثثثثثثثثثثثة ومثثثثثثثثثثثا هثثثثثثثثثثثي األسثثثثثثثثثثثس واالسثثثثثثثثثثثتراتيجيات التثثثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثثثتعتمد عليهثثثثثثثثثثثا لالنطثثثثثثثثثثثالق فثثثثثثثثثثثي 

بشثثثثثثثثثثثكل مشثثثثثثثثثثثروعها مثثثثثثثثثثثن أجثثثثثثثثثثثل الوصثثثثثثثثثثثول إلثثثثثثثثثثثى النتثثثثثثثثثثثائج التثثثثثثثثثثثي تسثثثثثثثثثثثعى إليهثثثثثثثثثثثا الحملثثثثثثثثثثثة 
 خاص والمؤسسة بشكل عام .

 

 اإلعالنات التجارية والتسويقية 

 إعالن إذاعي  -
 التعريف: الدعاية اإلعالمية التي سيتم إذاعتها كداعية للحملة. -
الهثثثثثثثثثثدف مثثثثثثثثثثن اإلعالنثثثثثثثثثثات: ضثثثثثثثثثثرورة التثثثثثثثثثثزام اإلعالميثثثثثثثثثثون بأخالقيثثثثثثثثثثات اإلعثثثثثثثثثثالم فثثثثثثثثثثي المثثثثثثثثثثواد  -

 التقدم على شاشات أو اإلذاعة وغيرها.
 المستهدف: اإلعالميون والقائمون على وسائل اإلعالم .الجمهور  -
الرسثثثثثثثثثائل الرئيسثثثثثثثثثية : ضثثثثثثثثثرورة التحقثثثثثثثثثق مثثثثثثثثثن المثثثثثثثثثواد اإلخباريثثثثثثثثثة واإلعالميثثثثثثثثثة ومثثثثثثثثثدى االلتثثثثثثثثثزام  -

 باألخالقيات اإلعالمية.
 مكان العرض: إذاعة قطر، إذاعة مؤسسة قطر. -
 أشهر ( . 0وقت العرض: مرة في كل شهر طول مدة الحملة )  -

 
 وني إعالن تلفزي -
 سوف يتم بث اإلعالن على شاشات السينما والتلفزيون )قطر والريان(. -
 التعريف: الدعاية اإلعالمية التي سننشرها على التلفاز كدعاية للحملة. -
الجمهثثثثثثثثثثثثور المسثثثثثثثثثثثثثتهدف: الصثثثثثثثثثثثثحفيين والقثثثثثثثثثثثثثائمين علثثثثثثثثثثثثى الوسثثثثثثثثثثثثثائل اإلعالميثثثثثثثثثثثثة والمؤسسثثثثثثثثثثثثثات  -

 اإلعالمية.
ت اإلعثثثثثثثثثثالم عنثثثثثثثثثد تقثثثثثثثثثثديم مثثثثثثثثثادة إعالميثثثثثثثثثثة أو الرسثثثثثثثثثائل الرئيسثثثثثثثثثثية: ضثثثثثثثثثرورة االلتثثثثثثثثثثزام بأخالقيثثثثثثثثثا -

 أخبار. واآلثار السلبية الناتجة عن انتهاك األخالقيات المهنية لإلعالم.
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 مكان العرض: على قناة الريان وتلفزيون قطر وشاشات السينما. -
 أشهر ( . 0وقت العرض: مرة في كل شهر طول مدة الحملة )  -

 
 إعالن خارجي  -
وجثثثثثثثثثثود معلومثثثثثثثثثثات حثثثثثثثثثثول  ولوجثثثثثثثثثثو الحملثثثثثثثثثثة باإلضثثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثثىالبيثثثثثثثثثثل بثثثثثثثثثثورد: يتضثثثثثثثثثثمن شثثثثثثثثثثعار  -

فثثثثثثثثثثثي العديثثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثن موجثثثثثثثثثثثود  مواقثثثثثثثثثثثع التواصثثثثثثثثثثثل االجتمثثثثثثثثثثثاعي الخثثثثثثثثثثثاص بالحملثثثثثثثثثثثة ، واإلعثثثثثثثثثثثالن
إشثثثثثثثثثثثثثثارات رمثثثثثثثثثثثثثثادا ، إشثثثثثثثثثثثثثثارات الوعثثثثثثثثثثثثثثب ، طريثثثثثثثثثثثثثثق الثثثثثثثثثثثثثثدحيل ، إشثثثثثثثثثثثثثثارات األمثثثثثثثثثثثثثثاكن مثثثثثثثثثثثثثثثل : 

 الالندمارك ، شارع الدفنة ، الكورني ، الخليج الغربي وطول فترة الحملة .
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 الفصل الخامذ : البرنام  التنفيذي للحملة والميزانية وأدوات التقييم : 

 الجدول الزمني : 

 قبل انطالق الحملة          أثناء الحملة                  بعد الحملة                

 يناير فبراير مارذ أبريل مايو يونيو

 إعالن تلفزيوني 

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

فعاليررررررررررررررررررررة 
لقيررررررررررررررررررراذ 
مرررررررررررررررررررررررردى 
نجررررررررررررررررررررررا  

 الحملة 

فعاليررررررررررررررررررررة           
لتعريررررررررررررررررف 
بالحملرررررررررررررررة 
تحرررررررررررررررررررررررت 
عنررررررررررررررررررروان 
"كلمتررررررررررررررررررك 

 “بصمتك

Bill Board 

   X
  

   X
  

   X
  

   X
  

   X
  

   X
  

   X
  

   X
  

   X
  

   X
  

   X
  

   X
  

 استخدام وسائل االعالم الحديثة

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

دورة تدريبية   
عن كيفية 
عرض 
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محتوى 
 أخالقي

              X
  

         

 الموقع على اإلنترنت

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

نررررررررررررررررررررررررردوة 
اإلعرررررررررررررررررالم 

 والمجتمع 

           

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

Call Center 

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  

 

 . لى أسبوعإتشير  

 :  تكاليفال

 :إلعالمي ، والفعاليات المصاحبة(اإلعالمي واإلعالني ، واالنتاج اجدول تكلفة ) البث 

 التكلفة المدة المكان اإلعالن م
الصثثثثثثثثثثثثثحف المحليثثثثثثثثثثثثثة  1

 المطبوعة 
أيثثثثثثثثثام فثثثثثثثثثي األسثثثثثثثثثبوع  1 )الوطن(صحيفة 

لمثثثثثثثثثثثثثدة شثثثثثثثثثثثثثهرين قبثثثثثثثثثثثثثل 
200000 

X
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 انطالق الحملة .
أيثثثثثثثثثام فثثثثثثثثثي األسثثثثثثثثثبوع  1

لمثثثثثثثثثثدة شثثثثثثثثثثهرين خثثثثثثثثثثالل 
 انطالق الحملة

200000 

أيثثثثثثثثثام فثثثثثثثثثي االسثثثثثثثثثبوع  1
لمثثثثثثثثثثثثثدة شثثثثثثثثثثثثثهرين بعثثثثثثثثثثثثثد 
االنتهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاء مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن  

 الحملة

200000 

تعريفيثثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثن  نثثثثثثثثثدوة 0
الحملثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثور 

 انطالقها

  مجاناً  يوم واحد جامعة قطر
 

دورة تدريبيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة  3
لصثثثثثثثثثثثثثثثثثحفيين )عثثثثثثثثثثثثثثثثثن 
كيفيثثثثثثثثة عثثثثثثثثرض مثثثثثثثثواد 

 أخالقية (

مركثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثز الجزيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرة 
 لتدريب

 5.000 يوم واحد

بعنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوان  نثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدوة 4
اإلعثثثثثثثثثثثثالم والمجتمثثثثثثثثثثثثع 
)تبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثين اآلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثار 
السثثثثثثثثثثثثثثثثثلبية المترتبثثثثثثثثثثثثثثثثثة 
علثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى انتهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاك 

 أخالقيات المهنة(

 20000 واحد يوم تونلفندق الريتز كار 
 

اإلعالنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات  5
 االلكترونية

 مجاناً  طوال مدة الحملة تويتر
 مجاناً  طوال مدة الحملة فيس بوك
 مجاناً  طوال مدة الحملة انستغرام

اللوحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات  6
اإلعالنيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 
)اإلعالنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات 

شثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوارع مدينثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 
 الدوحة

يثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوم لمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدة  12
شثثثثثثثثهرين قبثثثثثثثثل انطثثثثثثثثالق 

 الحملة

60000 
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يثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوم لمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدة  12 الخارجية (
شثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثهرين خثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالل 

 انطالق الحملة

60000 

يثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوم لمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدة  12
شثثثثثثثثهرين بعثثثثثثثثد االنتهثثثثثثثثاء 

 من الحملة

60000 

اإلعالنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات  7
المطبوعة)تصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاميم 
الحملثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة بحجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم 

A4-3A) 

  
 مدة الحملةطوال 

40000 

اإلعالنثثثثثثثثثثثثثثثثات علثثثثثثثثثثثثثثثثى  8
)وسثثثثثثثثثثثثثائل االتصثثثثثثثثثثثثثال 

 التقليدي(
 تلفاز إذاعة ،

 تلفزيون قطر
 قناة الريان

شاشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات العثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرض 
 في السينما
 إذاعة قطر

 إذاعة مؤسسة قطر

مثثثثثثثثثرة فثثثثثثثثثي كثثثثثثثثثل شثثثثثثثثثهر 
 طوال مدة الحملة 

300000 

الهثثثثثثثثثثثدايا والتوزيعثثثثثثثثثثثات  9
 المروجة للحملة

أمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاكن تواجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد 
 وفعاليات الحملة

 100000 مدة الحملةطوال 

 

 لاير قطري 5012111إجمالي التكلفة :

 الميزانية بالتفصيل :

 : قيمة اإلعالن في جريدة العرب -

 0أيثثثثثثثثام فثثثثثثثثي األسثثثثثثثثبوع طثثثثثثثثوال مثثثثثثثثدة الحملثثثثثثثثة لمثثثثثثثثثدة  18200x1سثثثثثثثثعر نصثثثثثثثثف صثثثثثثثثفحة ملونثثثثثثثثة يعثثثثثثثثادل 
 1100000أشهر يكون اإلجمالي 

 : ) كلمتك بصمتك ( التعريفية بالحملة ندوةال -
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جامعثثثثثثثثثثثة قطثثثثثثثثثثثر ، وتثثثثثثثثثثثم حجثثثثثثثثثثثز القاعثثثثثثثثثثثة مجانثثثثثثثثثثثًا لطالبثثثثثثثثثثثات مجانيثثثثثثثثثثثة كونهثثثثثثثثثثثا عقثثثثثثثثثثثدت فثثثثثثثثثثثي 
  مشروع الحملة. 

 الدورة التدريبة تحت عنوان ) كيفية عرض محتوى أخالقي (: -

تسثثثثثثثثثثثثثبي موزعثثثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثثثى الوجبثثثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثثثي قثثثثثثثثثثثثثدمت وطباعثثثثثثثثثثثثثة الشثثثثثثثثثثثثثهادات لمن 0.000كانثثثثثثثثثثثثثت تكلفتهثثثثثثثثثثثثثا 
 .الدورة

 :( اإلعالم والمجتمع ) ندوة تكلفة  -

 حجثثثثثثثثثثز القاعثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي فنثثثثثثثثثثدق الريتثثثثثثثثثثثز 20000لاير قطثثثثثثثثثثري موزعثثثثثثثثثثة كثثثثثثثثثثاآلتي  20000كانثثثثثثثثثثت تكلفتهثثثثثثثثثثا 
م الفعاليثثثثثثثثثثثثثثثة موزعثثثثثثثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثثثثثثين طباعثثثثثثثثثثثثثثثة الشثثثثثثثثثثثثثثثهادات للحضثثثثثثثثثثثثثثثور اسثثثثثثثثثثثثثثثتبيان تقيثثثثثثثثثثثثثثثي 10000كثثثثثثثثثثثثثثثارلتون و

 والوجبات التي قدمت .

 

 مواقع التواصل االجتماعي : كانت المواقع المستخدمة مجانية .  -
 لخارجية ( :اللوحات اإلعالنية ) اإلعالنات ا -

عالنثثثثثثثثثثات البيثثثثثثثثثثل البثثثثثثثثثثورد وعلثثثثثثثثثثى اإلعالنثثثثثثثثثثات إعلثثثثثثثثثثى  لاير قطثثثثثثثثثثري موزعثثثثثثثثثثه 180.000بلغثثثثثثثثثثت تكلفتهثثثثثثثثثثا 
 المتنقلة الموضوعة على الباصات .

 اإلعالنات المطبوعة:  -

لاير قطثثثثثثثثثثثثثثري موزعثثثثثثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثثثثثين  20.000بلغثثثثثثثثثثثثثثت تكلفتهثثثثثثثثثثثثثثا A4,A3اإلعالنثثثثثثثثثثثثثثات المطبوعثثثثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثثثثى ورق 
 طباعة الكتيبات والبوستر طوال مدة الحملة .

 اإلعالنات في اإلذاعة والتلفزيون : -

ألثثثثثثثثثثثف  100مثثثثثثثثثثثرة كثثثثثثثثثثثل شثثثثثثثثثثثهر ، حثثثثثثثثثثثوالي ض عثثثثثثثثثثثالن اإلذاعثثثثثثثثثثثي والثثثثثثثثثثثذي كثثثثثثثثثثثان يعثثثثثثثثثثثر بلغثثثثثثثثثثثت تكلفثثثثثثثثثثثة اإل
ألثثثثثثثثثثف  ، وكثثثثثثثثثثان يعثثثثثثثثثثرض أيضثثثثثثثثثثًا مثثثثثثثثثثرة كثثثثثثثثثثل  000تقريبثثثثثثثثثثًا أمثثثثثثثثثثا اإلعثثثثثثثثثثالن التلفزيثثثثثثثثثثوني فكانثثثثثثثثثثت تكلفتثثثثثثثثثثه 

 شهر طوال فترة الحملة . 

 الهدايا والتوزيعات المروجة للحملة : -
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ألثثثثثثثثثثثف لاير قطثثثثثثثثثثثري وكانثثثثثثثثثثثت موزعثثثثثثثثثثثه علثثثثثثثثثثثى حافظثثثثثثثثثثثة تحتثثثثثثثثثثثوي علثثثثثثثثثثثى  100بلغثثثثثثثثثثثت تكلفتهثثثثثثثثثثثا 
 . بروشوركاب و كوب وتيشيرت و 

 

 أساليب متابعة الحملة :

 برام  وفعاليات العالقات العامة : .0

انعكثثثثثثثثس نجثثثثثثثثاح فعاليثثثثثثثثات وأنشثثثثثثثثطة العالقثثثثثثثثات العامثثثثثثثثة مثثثثثثثثن خثثثثثثثثالل الفعاليثثثثثثثثة التثثثثثثثثي أقيمثثثثثثثثت فثثثثثثثثي مركثثثثثثثثز 
الجزيثثثثثثثثثثثثرة للتثثثثثثثثثثثثدريب تحثثثثثثثثثثثثت عنثثثثثثثثثثثثوان "كيفيثثثثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثثثرض محتثثثثثثثثثثثثوى أخالقثثثثثثثثثثثثي" ، حثثثثثثثثثثثثول مثثثثثثثثثثثثدى اسثثثثثثثثثثثثتجابة 
وتثثثثثثثثثثأثير الجمهثثثثثثثثثثثور المسثثثثثثثثثثثتهدف لمحتثثثثثثثثثثثوى هثثثثثثثثثثثذه الفعاليثثثثثثثثثثة ، وكثثثثثثثثثثثان هثثثثثثثثثثثدفها إعطثثثثثثثثثثثاء نصثثثثثثثثثثثائح لكيفيثثثثثثثثثثثة 

خباريثثثثثثثثثة أخالقيثثثثثثثثثة . وكمثثثثثثثثثا تثثثثثثثثثم جعثثثثثثثثثل الصثثثثثثثثثحفي أكثثثثثثثثثثر موضثثثثثثثثثوعية وكيفيثثثثثثثثثة تقثثثثثثثثث ديم مثثثثثثثثثواد إعالميثثثثثثثثثة وا 
تناقثثثثثثثثثل خبثثثثثثثثثر الفعاليثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثي سثثثثثثثثثبق إقامتهثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي الصثثثثثثثثثحف المحليثثثثثثثثثة ، مثثثثثثثثثثل جريثثثثثثثثثدة الرايثثثثثثثثثة بشثثثثثثثثثكل 
مطبثثثثثثثثثوع وكثثثثثثثثثذلك علثثثثثثثثثى النسثثثثثثثثثخ االلكترونيثثثثثثثثثة ، كمثثثثثثثثثا وتثثثثثثثثثم عثثثثثثثثثرض مقتطفثثثثثثثثثات الفعاليثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي تلفزيثثثثثثثثثون 

 000لمتوقثثثثثثثثثثثع قطثثثثثثثثثثثر وتثثثثثثثثثثثم اإلعثثثثثثثثثثثالن عنهثثثثثثثثثثثا أيضثثثثثثثثثثثًا فثثثثثثثثثثثي إذاعثثثثثثثثثثثة قطثثثثثثثثثثثر . وكثثثثثثثثثثثان عثثثثثثثثثثثدد الحضثثثثثثثثثثثور ا
شثثثثثثثثثخص ولكثثثثثثثثثن فوجئنثثثثثثثثثا بثثثثثثثثثأكثر مثثثثثثثثثن هثثثثثثثثثذا العثثثثثثثثثدد ممثثثثثثثثثا تبثثثثثثثثثين لنثثثثثثثثثا أهميثثثثثثثثثة هثثثثثثثثثذه الفعاليثثثثثثثثثة للجمهثثثثثثثثثور 
المسثثثثثثثثثتهدف . كمثثثثثثثثثا تثثثثثثثثثم تنظثثثثثثثثثيم فعاليثثثثثثثثثة أخثثثثثثثثثرى بعنثثثثثثثثثوان " اإلعثثثثثثثثثالم والمجتمثثثثثثثثثع " والتثثثثثثثثثي أقيمثثثثثثثثثت فثثثثثثثثثي 

، وكانثثثثثثثثثثت تهثثثثثثثثثثدف إلثثثثثثثثثثى توضثثثثثثثثثثيح اآلثثثثثثثثثثثار السثثثثثثثثثثلبية المترتبثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثى انتهثثثثثثثثثثاك  كثثثثثثثثثثارلتون فنثثثثثثثثثثدق الريتثثثثثثثثثثز
اإلعالميثثثثثثثثثثثثثة سثثثثثثثثثثثثثواء علثثثثثثثثثثثثثى المؤسسثثثثثثثثثثثثثة اإلعالميثثثثثثثثثثثثثة نفسثثثثثثثثثثثثثها والصثثثثثثثثثثثثثحفي أو المجتمثثثثثثثثثثثثثع . األخالقيثثثثثثثثثثثثثات 

ومثثثثثثثثن ضثثثثثثثثثمن الحضثثثثثثثثثور كثثثثثثثثثان هنثثثثثثثثثاك العديثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثن طثثثثثثثثثالب وطالبثثثثثثثثثات قسثثثثثثثثثم اإلعثثثثثثثثثالم بجامعثثثثثثثثثة قطثثثثثثثثثر 
ممثثثثثثثثا أسثثثثثثثثعدنا وجثثثثثثثثودهم كثيثثثثثثثثرًا باعتبثثثثثثثثارهم إعالميثثثثثثثثو المسثثثثثثثثتقبل ومثثثثثثثثن المهثثثثثثثثم وجثثثثثثثثودوهم فثثثثثثثثي مثثثثثثثثثل هثثثثثثثثذه 

سثثثثثثثثثثائل نصثثثثثثثثثثية عبثثثثثثثثثثر الهواتثثثثثثثثثثف النقالثثثثثثثثثثة للتعريثثثثثثثثثثف الفعاليثثثثثثثثثثات والنشثثثثثثثثثثاطات. باإلضثثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثثى إرسثثثثثثثثثثال ر 
 والترويج للحملة والفعاليات التي تقدمها خالل فترة الحملة .

 االنترنت وبرام  التواصل االجتماعي .5

اتضثثثثثثثثثح زيثثثثثثثثثادة عثثثثثثثثثدد الثثثثثثثثثثزوار للموقثثثثثثثثثع اإللكترونثثثثثثثثثي للحملثثثثثثثثثة وارتفثثثثثثثثثثاع نسثثثثثثثثثب المتثثثثثثثثثابعين علثثثثثثثثثى مواقثثثثثثثثثثع 
بتغريثثثثثثثثثثثثدات علثثثثثثثثثثثثى حسثثثثثثثثثثثثاب ) التثثثثثثثثثثثثويتر ( التواصثثثثثثثثثثثثل االجتمثثثثثثثثثثثثاعي وتفثثثثثثثثثثثثاعلهم مثثثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثثثالل المشثثثثثثثثثثثثاركة 

الخثثثثثثثثثثاص بالحملثثثثثثثثثثة والحصثثثثثثثثثثول علثثثثثثثثثثى إعجثثثثثثثثثثاب الجمهثثثثثثثثثثثور وتعليقثثثثثثثثثثات أثنثثثثثثثثثثت علثثثثثثثثثثى الفعاليثثثثثثثثثثة وعلثثثثثثثثثثثى 
مثثثثثثثثثدى أهميثثثثثثثثثة الحملثثثثثثثثثة وأهميثثثثثثثثثة إعثثثثثثثثثادة إقامتهثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي المسثثثثثثثثثتقبل . ولكثثثثثثثثثن لثثثثثثثثثوحظ بثثثثثثثثثأن التفاعثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثي 
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االنسثثثثثثثثثثثتقرام والفيسثثثثثثثثثثثبوك ضثثثثثثثثثثثثعيف ، ربمثثثثثثثثثثثا يعثثثثثثثثثثثود سثثثثثثثثثثثثببه إلثثثثثثثثثثثى البيئثثثثثثثثثثثة ففثثثثثثثثثثثثي قطثثثثثثثثثثثر يثثثثثثثثثثثثتم 
 موقع تويتر أكثر من المواقع األخرى .التعامل مع 

أمثثثثثثثثثثثثا مقطثثثثثثثثثثثثع الفيثثثثثثثثثثثثديو التعريفثثثثثثثثثثثثي الخثثثثثثثثثثثثاص بالحملثثثثثثثثثثثثة الثثثثثثثثثثثثذي تثثثثثثثثثثثثم عرضثثثثثثثثثثثثه فثثثثثثثثثثثثي اليوتيثثثثثثثثثثثثوب فتشثثثثثثثثثثثثير 
المؤشثثثثثثثثثثرات إلثثثثثثثثثثى أنثثثثثثثثثثه قثثثثثثثثثثد حقثثثثثثثثثثق أداًء جيثثثثثثثثثثدًا ، فكثثثثثثثثثثان الجمهثثثثثثثثثثور متفثثثثثثثثثثاعاًل معثثثثثثثثثثه وتبثثثثثثثثثثين ذلثثثثثثثثثثك مثثثثثثثثثثن 

،  خثثثثثثثثالل حصثثثثثثثثول المقطثثثثثثثثع علثثثثثثثثى إعجثثثثثثثثاب الكثيثثثثثثثثر مثثثثثثثثن المشثثثثثثثثاهدين وتثثثثثثثثم التعليثثثثثثثثق عليثثثثثثثثه مثثثثثثثثن قثثثثثثثثبلهم
وأشثثثثثثثثثار بعضثثثثثثثثثهم إلثثثثثثثثثى أهميثثثثثثثثثة هثثثثثثثثثذه الحملثثثثثثثثثة ومثثثثثثثثثدى حاجثثثثثثثثثة إعالمنثثثثثثثثثا العربثثثثثثثثثي لمثثثثثثثثثثل هثثثثثثثثثذه القضثثثثثثثثثايا 
ن إعجثثثثثثثثثثثاب المشثثثثثثثثثثثاهدين بهثثثثثثثثثثثذا المقطثثثثثثثثثثثع يثثثثثثثثثثثدفعنا إلثثثثثثثثثثثى  لمعالجتثثثثثثثثثثثه مثثثثثثثثثثثن التلثثثثثثثثثثثوث الثثثثثثثثثثثذي يحتويثثثثثثثثثثثه . وا 

 إنتاج المزيد من المقاطع األخرى المتعلقة بالموضوع طوال فترة الحملة .    

 

 

 

 اإلعالنات: .3

تبثثثثثثثثين نجثثثثثثثثاح اإلعالنثثثثثثثثات مثثثثثثثثثن خثثثثثثثثالل عمثثثثثثثثل مجموعثثثثثثثثثة بؤريثثثثثثثثة مركثثثثثثثثزة طثثثثثثثثثرح عليهثثثثثثثثا بعثثثثثثثثض األسثثثثثثثثثئلة 
المتعلقثثثثثثثثثثة باإلعالنثثثثثثثثثثات التلفزيونيثثثثثثثثثثة واإلذاعيثثثثثثثثثثة واإلعالنثثثثثثثثثثات فثثثثثثثثثثي البيثثثثثثثثثثل بثثثثثثثثثثورد ومثثثثثثثثثثدى تثثثثثثثثثثذكر العينثثثثثثثثثثة 

 للحملة .  ةالتابع لمعلومات التواصللمحتواها وتذكرهم 

 مؤشرات التقييم النهائي : 

 النتائج المعرفية : -

د االنتهثثثثثثثثثثاء مثثثثثثثثثثن الحملثثثثثثثثثثة سثثثثثثثثثثيتم توزيثثثثثثثثثثع اسثثثثثثثثثثتبانة تتضثثثثثثثثثثمن عثثثثثثثثثثدد مثثثثثثثثثثن األسثثثثثثثثثثئلة وذلثثثثثثثثثثك بهثثثثثثثثثثدف عنثثثثثثثثثث
 التعّرف على ما يلي : 

إلثثثثثثثثثى أي مثثثثثثثثثدى زاد وعثثثثثثثثثي الصثثثثثثثثثحفيين بأهميثثثثثثثثثة األخالقيثثثثثثثثثات التثثثثثثثثثي يجثثثثثثثثثب االلتثثثثثثثثثزام بهثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي  -1
 اإلعالم.

مثثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثثدى إدراك الصثثثثثثثثثثثثحفيين ألهميثثثثثثثثثثثثة وجثثثثثثثثثثثثود رقابثثثثثثثثثثثثة ذاتيثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثن أجثثثثثثثثثثثثل تحقيثثثثثثثثثثثثق إعثثثثثثثثثثثثالم  -0
 أخالقي . 

 إدراك الصحفيين ألهم االنتهاكات الممارسة في اإلعالم العربي اليوم .ما مدى  -1
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مثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثدى إدراك اإلعالميثثثثثثثثثثثين التثثثثثثثثثثثأثيرات السثثثثثثثثثثثلبية لالنتهاكثثثثثثثثثثثات األخالقيثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثى   -2
 مستوى الفرد والجماعة والمجتمع والمؤسسات اإلعالمية . 

 فمن خالل تلك المؤشرات يتحقق الهدف المعرفي للحملة . 

 :  النتائج االتجاهية -

أمثثثثثثثثثا فيمثثثثثثثثثا يتعلّثثثثثثثثثق باألهثثثثثثثثثداف االتجاهيثثثثثثثثثة للحملثثثثثثثثثة فسثثثثثثثثثيتم عمثثثثثثثثثل مقابلثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثع عثثثثثثثثثدد مثثثثثثثثثن الصثثثثثثثثثحفيين 
مثثثثثثثثن خثثثثثثثثالل مجموعثثثثثثثثة بؤريثثثثثثثثة مركثثثثثثثثزة ، سثثثثثثثثيطرح مثثثثثثثثن خاللهثثثثثثثثا مجموعثثثثثثثثة مثثثثثثثثن األسثثثثثثثثئلة التثثثثثثثثي تبثثثثثثثثّين أو 
تعطثثثثثثثثثثي مؤشثثثثثثثثثثرات بمثثثثثثثثثثدى تحقثثثثثثثثثثق األهثثثثثثثثثثداف االتجاهيثثثثثثثثثثة لثثثثثثثثثثديهم وذلثثثثثثثثثثك مثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثالل التعثثثثثثثثثثرف علثثثثثثثثثثى 

 اآلتي : 

 المصداقية والثقة في الصحف ووسائل اإلعالم . إلى أي مدى ارتفعت  -1
 إلى أي مدى ارتفعت معدالت التوزيع للوسيلة اإلعالمية .  -0

 
 النتائج السلوكية : -

أمثثثثثثثثثثا عثثثثثثثثثثن األهثثثثثثثثثثداف السثثثثثثثثثثلوكية ستتضثثثثثثثثثثح مثثثثثثثثثثن خثثثثثثثثثثالل عمثثثثثثثثثثل مجموعثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثن المؤشثثثثثثثثثثرات األخثثثثثثثثثثرى 
 لمثال : والتي تحدد إلى أي مدى قد غّير الصحفيون من سلوكياتهم المهنية على سبيل ا

 إلى أي مدى انخفضت االنتهاكات الممارسة .  -1
 هل أصبح هناك التزام أكثر بأخالقيات المهنة اإلعالمية .  -0
هثثثثثثثثثل ُفرضثثثثثثثثثت بعثثثثثثثثثض الغرامثثثثثثثثثات أو ُسثثثثثثثثثنت قثثثثثثثثثوانين تحثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثن انتهاكثثثثثثثثثات أخالقيثثثثثثثثثات المهنثثثثثثثثثة  -1

 اإلعالمية . 
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 الخاتمة : 

قامت الباحثات خالل هذا المشروع بالعديد من الدراسات فتم إجراء بحث واسع في الدراسات السابقة العربية 
واألجنبية ، وتم عمل دراسات مقارنة بين الوسائل التقليدية والجديدة من حيث األخالقيات اإلعالمية ، ومقارنة 

حليل مقارن لست برامج حوارية عربية من في ميثاق الشرف لقناتي الجزيرة وبي بي سي ، كذلك تم عمل ت
منظور أخالقيات اإلعالم . كما تم إجراء مقابالت متعمقة مع أستاذة من قسم اإلعالم بجامعة قطر 

طالبات من جامعة قطر ، كما تم إجراء دراسة  8وصحفيين . باإلضافة إلى عمل مجموعة نقاشية مركزة مع 
ت حول موضوع األخالقيات اإلعالمية . وكان ذلك من أجل معرفة ميدانية عبارة عن استبيان يحتوي تساؤال

أهم االنتهاكات األخالقية الممارسة في اإلعالم وحجم تلك االنتهاكات ، والكشف عن اآلثار السلبية التي 
تنعكس على الفرد والمجتمع والوسائل اإلعالمية . فإن أخالقيات المهنة الصحفية هي عبارة عن مجموعة من 

ئ والقيم المتعلقة بالممارسة المهنية اليومية لإلعالميين ، وهي تتضمن حقوق وواجبات مترابطين المباد
للصحفي . فالمهنة اإلعالمية تشترط على ممارسيها والعاملين فيها صفات كثيرة ، حتى نصنف الصحفي 

 .على أنه صحفي حقيقي 

لى و أخالقيًا  مسؤوالً كونه إعالمًا هذا ما يحيل إعالمنا العربي إلى و  هذا بعض من كل ... معول أن يكون ا 
للبناء ال الهدم ، ونحن طالب اإلعالم ندعوكم إلى أال تضيعوا األمانة .. ونخاطب ضمائركم الحية ألن 
صالح هذه األمة في صالح الخطاب الصحفي واإلعالمي الذي ال يغيب عنه االهتداء بأصوله اإلسالمية 

ول الكريم أهل لحمل األمانة .. هذا ما نتوقعه منكم وما نطمح إليه فقد بعث الرس جملة وتفصياًل.. فهل أنتم
 . متممًا لمكارم األخالق
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  المراجع :

 المراجع العربية : 

 . 0012إبراهيم عبداهلل مسلمي ، أخالقيات اإلعالم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ،  .1
 0000/ 11/2اإلعالم الغربي نظرة في أخالقيات المهنة ، موقع مقاالت إسالم ويب ،  .0

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=8499
4 

شاقبة ، أخالقيات العمل اإلعالمي ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عّمان ، األردن بسام عبدالرحمن م .1
 ،0010 . 

 .0011يناير 00بسيوني حمادة ، مشروع ميثاق الشرف المهني واألخالقي للصحافة واإلعالم ،  .2
ن طاشمة ، دراسات في التنمية السياسة في بلدان الجنوب قضايا وتشكاليات ، الجزائر، ديوا بومدين .0

 . 0011المطبوعات الجامعية ،
 . 0002تسفاتي يريف وأرن ليبيو ، نتائج بحث ، عوزي بنزيمان ،  .0
توماس ماكفيل ، اإلعالم الدولي : النظريات ، االتجاهات والملكية ، ترجمة : حسني محمد نصر  .2

 . 0000وعبداهلل الكندي ، دار الكتاب الجامعي ، العين ، 
بين المبادئ والواقع ، مؤسسة مهارات للنشر ،الطبعة األولى  جورج صدقة، األخالق اإلعالمية .8

 . 0008،بيروت 
حسين اسماعيل حداد ، استخدام االخبار المجهولة المصدر في الصحف العراقية ، موقع جامعة ذي  .1

 www.utq.edu.iq 0010يناير  18قار ،تاريخ النشر :
  t1t.netجمي ، رسالة ماجستير : أحكام الحرية اإلعالمية في القرآن ، . حسن الع10   

حسن عماد مكاوي ، أخالقيات العمل اإلعالمي : دراسة مقارنة ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ،  .11
 . 0011مصر ، 

 . 1180دونالد فيرجسون ، الصحافة اليوم ، مانوس : الشركة الوطنية لطباعة الكتب ،  .10
  https://www.youtube.com/watch?v=QsTk5kkLD4Iرابط الحلقة على اليوتيوب  .11
   sohttps://www.youtube.com/watch?v=LjQg38IsSرابط الحلقة على اليوتيوب  .12
 https://www.youtube.com/watch?v=mTMPWa5caMgرابط الحلقة على اليوتيوب  .10
 https://www.youtube.com/watch?v=AawP8xaCpqkرابط الحلقة على اليوتيوب  .10
 https://www.youtube.com/watch?v=co5cReSOovgالحلقة على اليوتيوب . رابط 12

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=84994
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=84994
http://www.utq.edu.iq/
https://www.youtube.com/watch?v=QsTk5kkLD4I
https://www.youtube.com/watch?v=LjQg38IsSso
https://www.youtube.com/watch?v=mTMPWa5caMg
https://www.youtube.com/watch?v=AawP8xaCpqk
https://www.youtube.com/watch?v=co5cReSOovg


                                                                     

118 
 

. رابط الحلقة على اليوتيوب 18
https://www.youtube.com/watch?v=w2uoNsA2_gA 

 https://www.youtube.com/watch?v=x_a_gi6_M5U. رابط الحلقة على يوتيوب 11

 https://www.youtube.com/watch?v=7Qyv5VMgRrAوتيوب . رابط الحلقة على الي00

 https://www.youtube.com/watch?v=ilNwXxLEMX0رابط الحلقة على اليوتيوب  . 01

شريف دروي  اللبان ، سارة أحمد يسين ، حرب الصورة : توظيف الصورة الصحفية في الحروب . 00
 http://www.acrseg.org/39377 10/1/0010والثورات ، المركز العربي للبحوث والدراسات ، 

رة : توظيف الصورة الصحفية في الحروب . شريف دروي  اللبان ، سارة أحمد يسين ، حرب الصو 01
  http://www.acrseg.org/39312 00/8/0010والثورات ، المركز العربي للبحوث والدراسات ، 

  drsabrikhalil.wordpress.com. صبري خيري ، دراسات ومقاالت فلسفة االعالم ، 02
ليمي ، أخالقيات اإلعالم وتشريعاته في القرن الحادي والعشرين ، مطبعة رشاد بريس ، . عبدالرزاق الد00

 . 0010بيروت ، 

عبدالناصر عبدالعال ، تأثير اإلعالم الجديد في السلوك االستهالكي لألفراد ، جريدة الحياة ، . 00
 0012سبتمبر01

http://www.alhayat.com/Articles/4722827/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83

7%D9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A
%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%83%D9%8A 

 . 1111. عبدالوهاب الكيالي ، موسوعة السياسة، عمان : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،02

 . 0010مارس  2.علي اسماعيل الجاف ، مفهوم االعالم وعناصره ، موقع تل سقف ،تاريخ النشر 08
www.tellskuf.com 

. عندما يروج اإلعالم بصوت واحد لدكتاتورية السيسي ويطالبونه بمزيد قتل ونكيل ، المختصر لألخبار ، 01
0010 ،http://www.almokhtsar.com/node/442951 

https://www.youtube.com/watch?v=w2uoNsA2_gA
https://www.youtube.com/watch?v=w2uoNsA2_gA
https://www.youtube.com/watch?v=x_a_gi6_M5U
https://www.youtube.com/watch?v=7Qyv5VMgRrA
https://www.youtube.com/watch?v=ilNwXxLEMX0
http://www.acrseg.org/39377
http://www.acrseg.org/39312
http://www.alhayat.com/Articles/4722827/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.alhayat.com/Articles/4722827/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.alhayat.com/Articles/4722827/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.alhayat.com/Articles/4722827/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.alhayat.com/Articles/4722827/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.alhayat.com/Articles/4722827/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.tellskuf.com/
http://www.almokhtsar.com/node/442951
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، 0011دة واكد، دراسة تحليلية "للتوك شو"، الرأي للشعب،. غا10
http://www.arrai.org/pages.php?option=browse&id=96481 

تحصل علية من فريدة العمراوي ، أزمة الشرعية في األنظمة السياسية العربية دراسة حالة مصر ،م. 11
  dspace.univ-biskra.dzموقع 
 هث .1211. فهد بن عبدالرحمن الشميمري ، التربية اإلعالمية ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض ، 10

بعنوان "مدى التزام الصحافة المطبوعة وصحافة االنترنت بالمعايير مقدمة . قيس سعود، رسالة ماجستير 11
 meu.edu.joمهور الكويتي "، نشرت على موقع المهنية من وجهة نظر الج

. قينان عبداهلل الغمادي  ، ورقة بحثية : التوافق والتنافر بين اإلعالم التقليدي واإلعالم االلكتروني 12
 . 0010،الرياض ،

. كريمان محمد صادق ، المسؤولية االجتماعية للعالقات العامة في الوحدات االقتصادية ، رسالة دكتوراه 10
 . 1181قسم العالقات العامة ، كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة ،  ،

 . 0010،  0. كلثم الغانم ،الجمهور ووسائل اإلعالم في قطر، مركز التأهيل االجتماعي، ط10

 . محمد جمال الفار ، المعجم اإلعالمي ، دار أسامة ودار الشرق الثقافي ، عمان ، األردن .12

 0001، 1مسؤولية االجتماعية للصحافة ، الدار المصرية للطباعة ، القاهرة ، ط. محمد حسام الدين ، ال18
. 

محمد حسام الدين أبو العال ، المسؤولية االجتماعية للصحافة المصرية ، دراسة مقارنة للمضمون . 11
رسالة ماجستير ،  1112-1111والقائم باالتصال في الصحف القومية والحزبية من 

www.alba7as.com./page2496.htm  

 . 1182. محمد سيد فهمي ، اإلعالم من المنظور االجتماعي ، دار المعارف ، االسكندرية ، مصر ، 20

. محمد علي األصفر ، دراسة الفضائيات الليبية ودورها في الصراع السياسي العسكري ، موقع مركز 21
 0010فبراير  10للدراسات ، الجزيرة 

http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/02/201528113223744200.htm  
سائل االتصال الجماهيرية ، . محمد محمد البادي ، اإلطار التربوي لقضية األخالقيات المهنية في و 20

 . 1112المجلة المصرية لبحوث اإلعالم ، جامعة القاهرة ، العدد األول ، 

http://www.arrai.org/pages.php?option=browse&id=96481
http://www.arrai.org/pages.php?option=browse&id=96481
http://www.alba7as.com./page2496.htm
http://www.alba7as.com./page2496.htm
http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/02/201528113223744200.htm
http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/02/201528113223744200.htm
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 . 0001. مصطفى حسيبه ، المعجم الفلسفي ، دار أسامة ، األردن ، 21

. معتز باهلل عبدالفتاح ، في حاتم خاطر ، اإلعالم الضائع بين المهنية والمصالح الشخصية ، شبكة 22
 http://www.moheet.com 0011مايو10اإلعالم المصرية ، 

 اإلعالم المصري كوميديا سوداء أم فوضى مصطنعة. موقع الجزيرة نت ، 20
situation/2015/10/14-present-http://www.aljazeera.net/programs/arab/  

present-ograms/arabhttp://www.aljazeera.net/pr-موقع الجزيرة نت . 20
situation/2015/10/9الشعوب-تتجاهل-برغماتية-عالقة-والعرب-/روسيا 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-. موقع المعاني ، معجم عربي عربي 22
ar/%D8%AE%D9%84%D9%82/ 

يكي فقه ، الموسوعة الحجوزمية . موقع و 28
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8

%A7%D9%83 

. والء محمد الطاهر ، دراسة أخالقيات إذاعة برامج الجريمة في التلفزيون المصري ، جامعة الزقازيق ، 21
0002 

http://library.scuegypt.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?
fn=ThesisPicBody&BibID=10026963&TotalNoOfRecord=394&PageNo=1&PageDir

ection=First 

 المراجع األجنبية : 
 

). Retrieved October 16, mediaethicsmagazine.com. (n.d. -Media Ethics Defined 
-back-http://www.mediaethicsmagazine.com/index.php/browse2015, from 

defined-sethic-media-2011/3998401-fall-issues/121  

 

 

 

http://www.moheet.com/
file:///d:/Users/bh15350/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/97HL1J4X/الإعلام%20المصري%20كوميديا%20سوداء%20أم%20فوضى%20مصطنعة
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/10/14/
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/10/9/روسيا-والعرب-علاقة-برغماتية-تتجاهل-الشعوب
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/10/9/روسيا-والعرب-علاقة-برغماتية-تتجاهل-الشعوب
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/10/9/روسيا-والعرب-علاقة-برغماتية-تتجاهل-الشعوب
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AE%D9%84%D9%82/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AE%D9%84%D9%82/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AE%D9%84%D9%82/
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83
http://library.scuegypt.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=ThesisPicBody&BibID=10026963&TotalNoOfRecord=394&PageNo=1&PageDirection=First
http://library.scuegypt.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=ThesisPicBody&BibID=10026963&TotalNoOfRecord=394&PageNo=1&PageDirection=First
http://library.scuegypt.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=ThesisPicBody&BibID=10026963&TotalNoOfRecord=394&PageNo=1&PageDirection=First
http://library.scuegypt.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=ThesisPicBody&BibID=10026963&TotalNoOfRecord=394&PageNo=1&PageDirection=First
http://www.mediaethicsmagazine.com/index.php/browse-back-issues/121-fall-2011/3998401-media-ethics-defined
http://www.mediaethicsmagazine.com/index.php/browse-back-issues/121-fall-2011/3998401-media-ethics-defined
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 المالحق : 

تثثثثثثثثثثم تنفيثثثثثثثثثثذ العديثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثن التصثثثثثثثثثثاميم الخاصثثثثثثثثثثة بالحملثثثثثثثثثثة والتثثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثثم توظيفهثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثي وسثثثثثثثثثثائل اإلعثثثثثثثثثثالم 
 التقليدية والحديثة . 

 إعالن للحملة تم نشره في جريدة الشرق القطرية . -0
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 اإلعالنات الخارجية :  -5
 على الحافالت وفي الشوارع ) البيل بورد ( :
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 : خاص بالحملة  والبوستر بروشورال -3

 بروشور الحملة :
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 بوستر الحملة :

 
 تصميم شعار الحملة واللوجو على العديد من الهدايا التي سيتم توزيعها :  -4

 فالش (  –سي دي  –كيذ  –كوب  –تي شيرت  –) كاب 
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 تصميم صفحة ليتر هيد  -2

 
 

 تصميم الرول أب :  -6
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 جريدة الشرق القطرية  :تم نشر مقال عن الحملة في  -7

 

 

 تم نشر مقال في جريدة الراية : -8

 

 



                                                                     

127 
 

 ملحق اسئلة االستبانة : -9

نحن طالبات قسم اإلعالم بكلية اآلداب والعلوم بجامعة قطر نقوم بإجراء استبانة لمشروع التخرج حول 
يهدف إلى معرفة  موضوع يتعلق بأخالقيات المهنة اإلعالمية بعنوان " نحو إعالم مسؤول أخالقيًا " والذي

مدى التزام اإلعالميين العرب بتلك األخالقيات لما لها من انعكاسات وآثار على حياة الفرد والمؤسسة 
 اإلعالمية والمجتمع بشكٍل عام .

لذا نرجو من حضرتكم التكّرم ومنحنا بعضًا من الوقت لإلجابة على أسئلة االستبانة بكل موضوعية ، حيُث 
ف ُتعامل بسرية تامة ، ولن ُتستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط .. شاكرين لكم أن هذه المعلومات سو 

 حسن تعاونكم . 

 فريق البحث : مروة أسامة محمد ، عجايب سعيد عفيفه ، إيمان صالح سعيد ، أنوار عبدالكريم

 االستبيانأسئلة 

  : الرجاء وضع دائرة على اإلجابة التي يتم اختيارها 
 

 

 ؟  أهم األخالقيات المهنة التي يجب أن يلتزم بها اإلعالميونفي رأيك ما  .0
 . الموضوعية (1
 . التوازن (0
 . الدقة (1
 . النزاهة (2
 . الفصل بين الخبر والرأي (0
 . الشفافية (0
 ال أدري . (2
 ..................................... أخرى تذكر (8
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 ؟ إلى أي مدى يلتزم اإلعالميون العرب بأخالقيات المهنة .5

 . تامالتزام  .1
 .  إلى حد كبير .0
 . إلى حد ما .1
 . ال يلتزمون باألخالقيات .2
 ال أدري . .0
 أخرى تذكر ................................................... .0
 

 بقواعد وأخالقيات المهنة؟ العرب ر عدم التزام اإلعالميينكيف تفسّ  .3
 . البحث عن الشهرة .1
 . المتخصصغياب الحد المعقول من التعليم اإلعالمي  .0
 . تدني مستوى األخالق في المجتمع عامة .1
 . غياب آليات المحاسبة .2
 . الرغبة في اإلثارة وجذب انتباه الجمهور على حساب المهنية .0
 . نقص برامج التدريب االعالمي المعني بقواعد وأخالقيات اإلعالم .0
 ال أدري . .2
 ............................................. أخرى تذكر .8

 

 عالم ؟كيف ترى اإلعالم القطري من منظور أخالقيات اإل .4
 القطرية  الصحافة .1

 ( ال يوجد التزام1( نسبي    0التزام تام             (1
 

 القطرية  اإلذاعة .0
 ( ال يوجد التزام1( نسبي    0التزام تام             (1
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 التلفزيون القطري .1
 التزام( ال يوجد 1( نسبي    0التزام تام            ( 1

 الجزيرةقناة  .2
 ( ال يوجد التزام1( نسبي    0التزام تام             (1
 

 عالم العربي ؟ما هي أبرز أشكال االنتهاكات األخالقية التي يمارسها اإل .2
 التضليل .1
 الكذب .0
 نشر الشائعات .1
 الكشف عن أسرار الناس العاديين وانتهاك الخصوصية .2
 غياب التوازن في العرض .0
 خلط الخبر بالرأي .0
 استخدام لغة غير الئقة .2
 . التغطية أو التعمية على األحداث لخدمة شخصيات بعينها .8
 .  تقديم اإلعالن في صورة مادة خبرية .1

 .  المبالغة .10
 .  إساءة التعامل مع المرأة جسدياً  .11
 .  الحط من قيمة بعض فئات المجتمع .10
 ال أدري .  .11
 ..................................... أخرى تذكر .12
 

 ؟ يد عن اإلعالم التقليديدتنفصل أخالقيات اإلعالم الجهل  .6
 . األخالق كل متكامل ال يتجزأ .1
 . األخالق تتأثر بالوسيلة اإلعالمية .0
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 . هناك مساحة مشتركة .1
 ال أدري . .2
 أخرى تذكر ...............................................  .0

 
 

 ؟  هل أخالقيات اإلعالم محلية أم عالمية .7
 محليذات طابع  .1

 ......................................................... لماذاا
 ذات طابع عالمي .0

 ...................................................... لماذاا
 

 خالقيات والقواعد المهنية مسؤولية الصحفي ؟ إلى أي مدى يمثل انتهاك األ .8
 أخرى -0ال أدري    -2إلى حد ما    -1    إلى حد كبير  -0مسؤولية كلية    -1

 عالمية ؟ إلى أي مدى يمثل انتهاك االخالقيات والقواعد المهنية مسؤولية المؤسسة اإل. 9

 أخرى -0ال أدري    -2إلى حد ما    -1    إلى حد كبير  -0مسؤولية كلية    -1
 على : لتزام بأخالقيات المهنة. ما أهم التأثيرات السلبية لاياب اال 01

 الصحفي .1
................................................................... 

 المؤسسة الصحفية .0
.................................................................... 

 الجمهور .1
.....................................................................  

 المعلنين .2
......................................................................... 

 المستهلكين .0
.......................................................................... 
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 المجتمع .0
.......................................................................... 

 عالمالسياسي الذي يمثله اإلالنظام  .2
.......................................................................... 

 
************* 

 البيانات الشخصية :
 : ...................... النوع
 : ........................ السن

 : ......................... مستوى التعليم
 ..........................: ..... الجنسية

 مهنة : ...............................ال
 : ...................... الحالة االجتماعية
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 ملحق المقابالت : -01

 نص مقابلة الدكتور نور الدين ميالدي:

 ا ة التي يجب أن يلتزم بها اإلعالميونيفي رأيك ما أهم األخالقيات المهن .1
  من األخالقيات ولكن ذكر بعضها:هناك الكثير 

 . المصداقية في نقل الخبر ويكون حياديًا 
 . الصدق في نقل الخبر أي عدم الكذب 
 الغاية تبرر الوسيلة. ىعدم اتباع مبدأ ما يسم 
 .) المحافظة على الكرامة اإلنسانية ) الخصوصية 
 ا إلى أي مدى يلتزم اإلعالميون العرب بأخالقيات المهنة. 0

العرب لديهم تباين في نقل الخبر حيث أن رأي اإلعالمي يكون مرتبط بالمؤسسة اإلعالمية التي 
 يعمل فيها أي أنه يعتمد على المؤسسة التي ينتمي لها الشخص .  

 بقواعد وأخالقيات المهنةا العرب ر عدم التزام اإلعالميينكيف تفسّ . 1       
فالكثير من اإلعالميين العرب يعملون لحساب جهات معينة يرجع على المؤسسة أي من يواجه من 

 فهناك قنوات تقدم أجندات معينة أي على حسب الجهة التي يعملون فيها.
 عالم اكيف ترى اإلعالم القطري من منظور أخالقيات اإل. 2

 التلفزيون القطريالقطرية ،  اإلذاعةالقطرية ،  الصحافة
االعالم القطري بشكل عام يوجد أو يتحرك بقوانين صارمة ، هذا اإلعالم ال يتدخل في 

 الخالفات بين الدول العربية فهي تختلف بأمور قطر الداخلية.  
 الجزيرةقناة 

ذا أخذنا اإلعالم القطري عمومًا عند مبادئ أو  قناة الجزيرة قناة دولية ال تهتم بالشأن القطري كثيرا، وا 
أخالقية صارمة أي هناك خطوط حمراء واضحة فيما يتعلق بالمبادئ العامة ال يتخطاها معايير 

اإلعالمي أي في كل ما يتعلق بالمس بالمقدسات الدينية ، وأيضًا عدم إثارة المشاحنات، وعدم 
إشاعة الكذب، كما تقوم بالمحافظة على السلم األخالقي، فهناك قوانين صارمة، ففي بعض الدول 

يوجد بها قوانين لكن ال تطبق فالجميع يعرف حرية التعبير فإن لم يوجد فيها قوانين نرى أن  العربية
بعض الصحفيين يفعلون ما يشاؤون ، ولكن عندما يعرف الصحفي أن هناك قوانين سوف يلتزم بها 

 وأن الصحفي الصحفي الذي يتجاوز هذه القوانين يعاقب.  
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الم بشكل عام في قطر، فهي لديها خطوط حمراء فالجزيرة ال تتبع قوانين تنظيم اإلع
خاصة بها فسقف الحرية مرتفع أكثر، فالجزيرة تتغذى على هذا طعامها اليومي وهذا يدل على أن 
السقف في الحرية مختلف، وبهذا اثبتت الجزيرة دوليا أنها من أفضل القنوات التى تلتزم بمعايير 

 ن والعراق.األخالق وهذا من خالل تغطيتها لحرب فلسطي

 عالم العربي اما هي أبرز أشكال االنتهاكات األخالقية التي يمارسها اإل. 0
 يعتمد على المؤسسة التي ينتمي لها الشخص.  

 ا يد عن اإلعالم التقليديدهل تنفصل أخالقيات اإلعالم الج. 0
أخالقيات اإلعالم، ال، فاإلعالم الجديد فتح اوساع كثيرة من جميع النواحي فهو تحدي كبير لضبط 

 من سيتبع من وهل هذا الخبر المصدر موثوق .
أما من ناحية اإلعالم التقليدي فهي تكون ظاهرة من مؤسسات معروفة ) من ناحية مصداقية الخبر 

 ( ، فالصحيفة عندما تتجاوز يتم محاسبة المؤسسة القائمة عليها.
عالم في باقي الدول الجزيرة عن وسائل اإلقناة و تختلف أبصفة عامة..... إلى أي مدى تتفق . 2     

 ا العربية من منظور أخالقيات وقواعد المهنة

ذا أخذنا اإلعالم القطري عمومًا عند مبادئ  قناة الجزيرة قناة دولية ال تهتم بالشأن القطري كثيرًا ، وا 
امة ال يتخطاها أو معايير أخالقية صارمة أي هناك خطوط حمراء واضحة فيما يتعلق بالمبادئ الع

اإلعالمي أي في كل ما يتعلق بالمس بالمقدسات الدينية، وأيضًا عدم إثارة المشاحنات ، وعدم 
إشاعة الكذب، كما تقوم بالمحافظة على السلم األخالقي فهناك قوانين صارمة، ففي بعض الدول 

وجد فيها قوانين نرى أن العربية يوجد بها قوانين لكن ال تطبق فالجميع يعرف حرية التعبير فإن لم ي
بعض الصحفيين يفعلون ما يشاؤون ، ولكن عندما يعرف الصحفي أن هناك قوانين سوف يلتزم بها 

 وأن الصحفي الذي يتجاوز هذه القوانين يعاقب .  
فالجزيرة ال تتبع قوانين تنظيم اإلعالم بشكل عام في قطر ، فهي لديها خطوط حمراء خاصة بها 

أكثر، فالجزيرة تتغذى على هذا الطعام يوميًا وهذا يدل على أن السقف في  فسقف الحرية مرتفع
الحرية مختلف، وبهذا أثبتت الجزيرة دوليًا أنها من أفضل القنوات التى تلتزم بمعايير األخالق وهذا 

 من خالل تغطيتها لحرب فلسطين والعراق.
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 ا أم عالمي محليذات طابع هل أخالقيات اإلعالم .8 
أخالقيات اإلعالم بشكل عام فيها قاسم مشترك بين اإلعالميين حول العالم، ويوجد فيها اختالفات 

  بسيطة جدًا .
 خالقيات والقواعد المهنية مسؤولية الصحفي اإلى أي مدى يمثل انتهاك األ .1

ولية انتهاك األخالق من قبل الصحفي تعتبر مسؤولية كبيرة جدًا ، وكذلك المؤسسة تتحمل هذه المسؤ 
، لذلك عندما يحدث تجاوز يحاسب الصحفي مباشرة أو يطرد إذا كان التجاوز كبير جدًا ، 

 فاألخالقيات مسؤولية شخصية ، فالهدف األسمى هو خدمة المجتمع . 
 عالمية ا إلى أي مدى يمثل انتهاك االخالقيات والقواعد المهنية مسؤولية المؤسسة اإل .10

المؤسسة نفسها ، فعلى المؤسسات أن تقوم  تاألخالق من مسؤولياففي النهاية تعتبر مسؤولية 
 بتدريب اإلعالميين على تطبيق أخالقيات المهنة الصحفية أو المعايير العالية للمهنة الصحفية.

 فهناك مؤسسات تعمل على تدريت الصحفيين وأخرى ال تهتم.  
 ا يمثل انتهاك األخالقيات والقواعد المهنية مسؤولية المجتمع بأسره ىمدأي إلى  .11

المجتمع هو الذي يحدد حرية الصحفي، فأي صحفي ابن بيئته أي يخدم البيئة فهو يتبع أجندة معينة 
، كما أنه يوجه الخط التحرير عمومًا مثال عدم انتهاك المقداسات الدينية فسياق المجتمع ال يسمح 

  تمع يلعب دور مهم جدًا ألنه المتلقي. بهذا، فالمج
 على : لتزام بأخالقيات المهنةما أهم التأثيرات السلبية لغياب اال .10    

 الصحفي
 أحيانًا يشعر الصحفي بالنشوة ولكن تداعياتها القانونية واالجتماعية قد تكون كذلك سيئة وسلبية.

 المؤسسة الصحفية
انطالقًا من تجاوز موضوع األخالقيات، فقد يؤثر على موضوع الصورة السلبية التي تكتسب 

 التمويل للمؤسسة.
 الجمهور

  بث الفوضى من اعتداءات وقتل.
 المعلنين

المعلن يبحث على مؤسسة محترمة، يبحث على عمل صحفي هادف، والمعلن ال يبحث على 
 مؤسسات تبث الفوضى في المجتمع. 
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 المستهلكين
  وقتل. بث الفوضى من اعتداءات

 المجتمع
  بث الفوضى من اعتداءات وقتل.

 عالمالنظام السياسي الذي يمثله اإل
كما هو مؤثر على المجتمع يؤثر على أي نظام آخر من سياسي واقتصادي وغيره ، وبث الشك 

 والربا وعدم الثقة. 
 كيف نواجه إشكالية عدم االلتزام بقواعد وأخالقيات مهنة االعالما. 11

القوانين ليس بصرامة ولكن بمتابعة أكثر، وخاصة فيما يتعلق في اإلعالم االفتراضي مثل أن تطبق 
شبكات التواصل االجتماعي، يجب أن تكون هناك آلية تحاول أن تنظم ما هو موجود على االنترنت 
، أما في الوسائل االخرى هناك قوانين ولكن في بعض الدول تطبق بصرامة وبعض الدول ال تلتزم 

 . بها
************* 

 البيانات الشخصية :
 االسم : نور الدين ميالدي.

 سنة. 21:  السن
 : دكتوراه.  مستوى التعليم

 : تونسي / بريطانيا الجنسية
 مهنة : دكتور إعالم في جامعة قطرال

 : متزوج الحالة االجتماعية
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 نص مقابلة الدكتور أحمد عزت عبد العظيم:
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 اإلعالمية داليا آدم :نص مقابلة 

نحن طالبات قسم اإلعالم بكلية اآلداب والعلوم بجامعة قطر نقوم بإجراء استبانة لمشروع التخرج حول 
موضوع يتعلق بأخالقيات المهنة اإلعالمية بعنوان " نحو إعالم مسؤول أخالقيًا " والذي يهدف إلى معرفة 

ما لها من انعكاسات وآثار على حياة الفرد والمؤسسة مدى التزام اإلعالميين العرب بتلك األخالقيات ل
 اإلعالمية والمجتمع بشكٍل عام .

لذا نرجو من حضرتكم التكّرم ومنحنا بعضًا من الوقت لإلجابة على أسئلة المقابلة بكل موضوعية ، حيُث أن 
.. شاكرين لكم حسن هذه المعلومات سوف ُتعامل بسرية تامة ، ولن ُتستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط 

 تعاونكم . 

 فريق البحث : مروة أسامة محمد ، عجايب سعيد عفيفه ، إيمان صالح سعيد ، أنوار عبدالكريم 

 أسئلة المقابلة 

  ا في رأيك ما أهم األخالقيات المهنة التي يجب أن يلتزم بها اإلعالميون .0

 أهم أخالقية من وجهة نظري هي األمانة والمصداقية في نقل المعلومة للمشاهد. 

 ا إلى أي مدى يلتزم اإلعالميون العرب بأخالقيات المهنة .0

بطبيعة الحال كثير من الدول العربية اإلعالم فيها مملوك ، حجم الحرية الممنوحة للدول العربية أقل بكثير 
ية. مع ذلك هناك محاوالت جادة وقفزات كبيرة نشاهدها في بعض القنوات من تلك الموجودة في الدول الغرب

العربية لترتقي الى مستوى الدول الغربية في طريقة التغطية. ومن ذلك قناة الجزيرة التي تحاول اإللتزام بقدر 
 اإلمكان بشعارها الرأي .... والرأي األخر 

 بقواعد وأخالقيات المهنةا العرب ر عدم التزام اإلعالميينكيف تفسّ  .1

هناك أخالقيات ثابتة في اإلعالم ال يجوز تغييرها وأهمها أن يكون الخبر صحيحًا ، لكن الخبر يتغير تناوله 
من محطة ألخرى بحسب طريقة التغطية. هناك قناة تعطي حيز لخبر بصورة أكبر من قناة أخرى، وتفرد له 

 برومو( األمر الذي يظهر موقف القناة تجاه قضية بعينها.  مساحات في البرامج والفواصل اإلعالنية )
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هذه النقطة تقودني إلى نقطة أخرى وهي أنه ال توجد قناة ع ذا طابع إخباري عالمي ع تنقل 
أخبار كاذبة ) هنا نستثني القنوات المحلية التي من الممكن أن تنقل أخبار كاذبة كما شاهدنا أيام الثورة 

ة القنوات المصرية لها( .  هناك دائما مقارنة بين قناة الجزيرة وشبيهاتها من القنوات المصرية وطريقة تغطي
اإلخبارية كالعربية ألن الخط التحريري مختلف بينهما ومع ذلك كالهما ينقلوا أخبار حقيقية لم يمسوا من 

ن الخبر يكون معايير الصحافة ) األخالقيات( أي شي . لكن الفرق هو أن حيز التغطية لجانب معين م
أعلى من الجانب األخر.. هذا األمر يعتقد من خالله المشاهد أن القناة غير صادقة أو أن صحفييها انتهكوا 

 مفهوم أخالقيات الصحافة.  

 كيف ترى اإلعالم القطري من منظور أخالقيات االعالم ا .2

 القطرية  الصحافة
ر والمعلومة للقارئ . واألمر ينطبق كذلك على اإلذاعة جيدة جدًا هناك قدر عالي من المصداقية في نقل الخب

 والتفزيون.

 الجزيرةقناة 
أعتقد أن قناة الجزيرة هي األقرب في طريقة تغطيتها ومصداقيتها للدول الغربية، فيكفي أنها القناة العربية 

ومشكالتها. على عكس ما كان معروف  الرائدة التي إنطلقت من دولة عربية وتحدثت وال تزال عن قضايها
سابقًا من جعل قنوات أجنبية تابعة لدول أجنبية تتحدث عن قضايا المنطقة العربية بلسان عربي ) كالبي بي 

 سي عربي  ع وسي ان ان عربي ( وبالتالي  تمرر رسائل إلى الُمتلقي العربي بما يتوافق مع أجندتها

 ا د عن اإلعالم التقليدييدهل تنفصل أخالقيات اإلعالم الج.0 

سؤال مهم أشكرك عليه.... اآلن ومع التطور التكنولوجي والرقمي الذي أصبح يكتسح كل دول العالم، بات 
الحصول على المعلومة أسرع من خالل اإلعالم الجديد . أنا شخصيًا أتلقى المعلومات واألخبار من خالل 

وط الرافعة في الحرم المكي الشريف هذه المواقع قبل أن أكتشف خبر نقلهم لها في التلفزيون .  فمثاًل خبر سق
 عرفت المعلومة من خالل موقع الفيس بوك ثم بعدها بدأت القنوات التلفزيونية تناقل الخبر. 
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بالنسبة لموضوع األخالقيات في اإلعالم الجديد هذا موضوع متشعب ... اإلعالم الجديد وكما 
توجهات تشارك فيه سواء بنشر معلومة أو نعلم وهو إعالم مفتوح ، وكميات كبيرة من البشر بمختلف ال

بمشاركتها . أنا أعتقد أن مسألة األخالقية هنا متباينة ألنها تخضع آلراء من يكتبوها دون التحقق من 
شخص، قبل أن نعرف  800المصدر الرئيس. فمثاًل موضوع التزاحم في الحج الذي أدى الى مقتل قرابة 

عشرات األخبار من خالل مواقع التواصل االجتماعي، التي تبرر السبب الحقيقي وراء اإلزدحام جاءتنا 
وتفسر وكل شخص نصب نفسه مديرًا وأخذ يفتي على مزاجه ، بنفس السرعة التي تلقينا فيها الخبر من 

خالل هذه المواقع بنفس السرعة التي تلقينا فيها األحكام واإلفتاء في اإلسباب ، أيضا يمكنني أن أقول أن 
جديد ال يوجد فيه معيار التأني والدقة في الخبر بعكس اإلعالم التقليدي الذي يعزز أقواله باألدلة اإلعالم ال

جراء المقابالت مع الجهات المختصة.      والبراهين وا 

 أم عالميا  محليذات طابع هل أخالقيات اإلعالم . 0
اإلعالم العربي طابعه ليس بالعالمي. هناك معايير تحد من حرية اإلعالم العربي أولها خصوصية المجتمع 

العربي ذو الديانة اإلسالمية . أنا كصحفية في قناة محلية أراعي مع الفريق العامل خصوصية المجتمع 
كون هناك مراعاة أيضًا فليس القطري من خالل اختيار طبيعة المواضيع التي تناسبه. على مستوى الصورة ت

 كل ما أقوم بتصويره أقوم بإذاعته. 

في النهاية هناك حدود للحرية تكون خاضعة لقوانين دينية وأخالقية.  ءوأعتقد أن الجميع يقول نفس الشي
 ليس كل خبر يذاع في العالم نستطيع نقله نحن هناك سلطة رقابية بطبيعة الحال. 

 خالقيات والقواعد المهنية مسؤولية الصحفي ا األإلى أي مدى يمثل انتهاك . 2

هي مسؤولية مشتركة، بين الصحفي ومؤسسته في عدم نقل المعلومة الصحيحة للشخص الباحث عنها وهنا 
 المجتمع.  

 ا إلى مدي يمثل انتهاك األخالقيات والقواعد المهنية مسؤولية المجتمع بأسره. 8   

المؤسسات التربوية والتعليمية التي تؤثر أيضا في إتخاذ القرار ، وهنا في إعتقادي المجتمع هنا يتمثل في 
عندما يتعلم الشخص أخالقيات المهنة يساهم ولو بقدر بسيط في وضع هذه األسس في حياته العملية 

 مستقبال. 
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 :على لتزام بأخالقيات المهنةما أهم التأثيرات السلبية لغياب اال .1    

 الصحفي
أعتقد بأن أول سلبية يمكن أن تكون هي تأنيب الضمير، الصحفي الذي ال يرضى عن طريقة معينة في 

األداء أو يشعر بأن هناك مشكلة يمكن أن يفكر في االنسحاب ويلجأ الى مكان يحقق من خالله طموحاته أو 
سية للصحفي التي كان على األقل يرضى عن ما يقدمه . فهنا وفي هذه الحالة نخلق نوع من الزعزعة النف

 من الممكن تجنبها. 

 المؤسسة الصحفية
 قد تفقد مصداقيتها لدى المشاهد وأيضا الصحفي،  األمر الذي يحد من نسبة تأثيرها نظرا لمحدودية متابعتها. 

 الجمهور
 يفقد الثقة في المحطة ويلجأ إلى وسائل أخرى يستقي منها معلوماته . 

 
 كيف نواجه إشكالية عدم االلتزام بقواعد وأخالقيات مهنة االعالما .10

 .التعليم  .1
 .الحرية الممنوحة من الدولة .0
 
 

************* 
 

 داليا آدم  البيانات الشخصية :
 : أنثى  النوع
  00:  السن

 : بكالوريوس إعالم مستوى التعليم
 : سودانية  الجنسية
 : مراسلة متجولة  الوظيفة

 : أعزب الحالة االجتماعية
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 نص مقابلة الصحفي هيثم القباني :

نحن طالبات قسم اإلعالم بكلية اآلداب والعلوم بجامعة قطر نقوم بإجراء مقابلة لمشروع التخرج حول موضوع 
يتعلق بأخالقيات المهنة اإلعالمية بعنوان " نحو إعالم مسؤول أخالقيًا " والذي يهدف إلى معرفة مدى التزام 

اإلعالميين العرب بتلك األخالقيات لما لها من انعكاسات وآثار على حياة الفرد والمؤسسة اإلعالمية 
 والمجتمع بشكٍل عام .

لذا نرجو من حضرتكم التكّرم ومنحنا بعضًا من الوقت لإلجابة على أسئلة المقابلة بكل موضوعية ، حيُث أن 
 ستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط .. شاكرين لكم حسن هذه المعلومات سوف ُتعامل بسرية تامة ، ولن تُ 

 تعاونكم . 

 فريق البحث : مروة أسامة محمد ، عجايب سعيد عفيفه ، إيمان صالح سعيد ، أنوار عبدالكريم 

 أسئلة المقابلة 

 ا  في رأيك ما أهم األخالقيات المهنة التي يجب أن يلتزم بها اإلعالميون. 1            

 .المصداقية الحياد الموضوعية 

 ا إلى أي مدى يلتزم اإلعالميون العرب بأخالقيات المهنة. 0

 .ضعيف

 بقواعد وأخالقيات المهنةا العرب ر عدم التزام اإلعالميينكيف تفسّ . 1

لمدى التزامهم حيث أن معظم توجهاتهم  في ظل وجود الديكتاتوريات ال نستطيع أن نعطي تقييما حقيقيا 
 تعتبر معبرة عن أراء الدولة . 

 عالم اكيف ترى اإلعالم القطري من منظور أخالقيات اإل .2

 القطرية  الصحافة

 كل جريدة يمكن تقييمها كاآلتي:
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الشرق تميل ألن تكون صوت المؤسسات )عالقات عامة(  وكذلك العرب حيث ال يوجد 
 الصوت المنتقد ألداء المؤسسات )غير موضوعية(بها تحقيقات تعبر عن 

الراية تميل ألن تكون الصوت المنتقد لمعظم مؤسسات الدولة في كثير من األحيان )موضوعية إلى 
 حد كبير(

 الوطن تسعى ألن تلحق بركب الراية لكن بصورة أقل )تسعى نحو الموضوعية لكن بنسبة قليلة(

 القطرية  اإلذاعة

 .كثر من صوت المواطنتمثل صوت الدولة أ
 

 التلفزيون القطري

 .يمثل صوت الدولة أكثر من صوت المواطن
 

 الجزيرةقناة 

 .موضوعية أكثر من كونها حيادية

 عالم العربي اما هي أبرز أشكال االنتهاكات األخالقية التي يمارسها اإل .0

 .الكذب في كثير من األحيان

 ا التقليدي يد عن اإلعالمدهل تنفصل أخالقيات اإلعالم الج .0

 .ال

عالم في باقي الجزيرة عن وسائل اإلقناة و تختلف أبصفة عامة..... إلى أي مدى تتفق  .2
 ا الدول العربية من منظور أخالقيات وقواعد المهنة

 .منصة إعالمية محترفة موضوعية أكثر من كونها حيادية



                                                                     

147 
 

 الصحفي اخالقيات والقواعد المهنية مسؤولية إلى أي مدى يمثل انتهاك األ .8

الصحفي ال يملك بمفرده قرار أخالقيات المهنة مائة بالمائة ... هناك رأس المال الدولة أصحاب 
 . النفوذ سواء كان اإلعالم محليا أو عالميا

 عالمية ا إلى أي مدى يمثل انتهاك االخالقيات والقواعد المهنية مسؤولية المؤسسة اإل .1    

أخالقيات المهنة مائة بالمائة ... هناك رأس المال الدولة أصحاب الصحفي ال يملك بمفرده قرار 
 . النفوذ سواء كان اإلعالم محليا أو عالميا

 ا إلى مدي يمثل انتهاك األخالقيات والقواعد المهنية مسؤولية المجتمع بأسره.10

 .مع الفاسدفساد المجتمع قد يؤدي إلى فساد الصحافة والتي يعمل بها فعليا أفرادا من هذا المجت
 على : لتزام بأخالقيات المهنةما أهم التأثيرات السلبية لغياب اال .11

 الصحفي
 . أداة لفساد المجتمع
 المؤسسة الصحفية

  .منصة لفساد المجتمع
 الجمهور

    .ال يؤمن بالصحافة أو يتحول إلى جمهور جاهل
 المعلنين

 .يخسرون 
 المستهلكين

  .ال يثقون بالمنتجات
 المجتمع

   .ال يؤمن بالصحافة أو يتحول إلى جمهور جاهل 
 عالمالنظام السياسي الذي يمثله اإل

 .المستفيد الوحيد
 كيف نواجه إشكالية عدم االلتزام بقواعد وأخالقيات مهنة االعالما .10
 .غرس قيمة االلتزام بالقواعد  المهنية في نفوس الطالب 1
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نشاء صندوق يدعمهم لمنع تدخل الدولة وأصحاب  0 استقاللية دخول الصحفيين وا 
 .النفوذ في توجهات الصحف 

 .السعي لتشريع قوانين تحمي الصحفيين وحرية تداولهم للمعلومات 1
 .التدريب المستمر لزيادة احترافية الصحفيين 2
 

************* 
 البيانات الشخصية :
 االسم : هيثم القباني

 : مصري الجنسية
 مهنة : صحفي ال

 : متزوج الحالة االجتماعية
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 نص مقابلة المجموعة البؤرية المركزة :

 ما أهم األخالق المهنية التي يجب على اإلعالمي االلتزام بها ا -1
المصداقية : من الواجب تحقق عنصر الصدق في المادة اإلعالمية وذلك ألن المصداقية والحقيقة تعد 

المحرك اإلعالمي للمادة نفسها المراد الوصول إليها فيجب الوصول إليها بطريقة سليمة وأخالقية بشكل ال 
لتوية فهذا يعتبر غير يشكك في مدى صدقها وواقعيتها أو حتى دقتها وأنه ال بد من تجنب الطرق الم

  .أخالقي

النزاهة : فال بد أن تتجّرد المادة اإلعالمية المقدمة من االعتبارات الذاتية وتخلو من الميل لجانب دون آخر 
، وباإلضافة إلى ذلك وجوب تقديم المادة إن كانت خبر أم صورة بنوع من الحيادية ، وأنه ال يجب على 

 .اإلعالن والتعليق أو اإلشهار حتىعامة والخاصة وال بين الخبر و اإلعالمين الخلط بين المصالح ال

المسؤولية : يجب أن يكون اإلعالم مسؤول بمعنى أن المواد اإلعالمية المقدمة  والتي يتعرض لها الجمهور 
تكون مواد هادفة ومن جانب آخر تكون المسؤولية هي مسؤولية الصحفي في التزام الدقة والحذر والتحّري 

شر الخبر أو نقله دون حقق من المواد التي تنشر والتأكد من صحة مصادرها ألنه ليس من اإلخالق  نوالت
 .التحقق منه

احترام كرامة اإلنسان : بمعنى أنه عند نشر أو تقديم المادة البد من مراعاة واحترام الكرامة اإلنسانية 
 .م باإلضافة إلى مراعاة المشاعر والذوق العا

ن وسائل اإلعالم البد لها من عكس وجهة نظر الجمهور بشكل متساوي وعادل فال تتيح العدل : حيث أ
الفرصة لفئة دون أخرى للتعبير عن رأيها أو ثقافتها كما أن العدالة تكمن في االبتعاد عن أساليب المبالغة 

 .واإلثارة عند نشر األخبار والصور

 يكشف عن هوية المصدر واسمه إال اذا اقتضى إشارة إلى ضرورة التزام اإلعالمي بسرية المصدر فال
القانون ذلك كما أنه ليس من األخالقي التجسس والتطفل على حياة اآلخرين من أجل تحقيق السبق الصحفي 

 وتحري الخبر واالعتماد على المصادر الموثوقة والموضوعية .
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 إلى أي مدى يلزم االعالميون العرب بأخالقيات المهنة ا -0
ال يمكن قياس مدى االلتزام ألن ذلك يعتمد على أخالق الصحفي والصحافة نفسها والمقصود بالصحافة هنا 
)اإلذاعة والتلفاز والصحف ( ولكن ما هو ملحوظ وما نشاهده أن درجة االلتزام قد تكون نوعًا ما ضعيفة في 

في كثير من مواده التي يقدمها  كثير من البلدان، فاإلعالم اليوم على سبيل المثال : اإلعالم المصري
ويطرحها تكون منافية ألخالقيات المهنة كاحتواء بعض البرامج الحوارية على ألفاظ بذيئة وسب وشتم وذلك 

من أجل إحداث ما يسمى ) الشو اإلعالمي ( وزيادة نسبة المشاهدين لهذه البرامج مثل برنامج توفيق عكاشة 
أمين على روتانا مصرية . وبرامج أخرى تعرض مواد تحتوي على  الذي يعرض على قناة الفراعين وتامر

مناظر إباحية كبعض األفالم العربية التي اخترقت  كل األخالقيات من خالل انتهاكها وتشويهها  لصورة 
المرأة وتجسيدها كسلعة للرجل واإلغراء والجنس وكأن هذا هو دور المرأة في الحياة والحق اآلخر هو حق 

جعلت  منه تلك األفالم  بطل لها ، فالفلم يتضمن العديد من مشاهد العنف والمشاهد اإلباحية  الطفل الذي
والذي ال يصلح للمشاهدة كما أنه يولد لدى الطفل نوع من العنف عند جعله يمثل دور بلطجي يمسك أسلحة 

طفل غير واعي قد بيضاء في هذا السن حتى لو أن ذلك تمثيل إال أن الشخص الذي يمثل الدور هو مجرد 
ينحرف نتيجة لذلك . وتعتبر مناظر الجثث واألشالء المتناثرة التي تعرض في المواد اإلخبارية تتضمن نوع 
من انتهاك أحد مبادئ أخالقيات اإلعالم أال وهي احترام الكرامة اإلنسانية ومراعاة مشاعر ذويهم ومراعاة 

جدل طويل فالبعض يرى أنها أداة إدانة للمعتدي أو الذوق العام فضاًل عن أن البعض يرى أنها موضوع 
وثيقة في التاريخ وغير ذلك كما وتوجد في بعض الصحف بعض االنتهاكات لألخالقيات اإلعالم وذلك من 

خالل عرض أخبار غير دقيقة أو موثوقة باإلضافة إلى التهويل والمبالغة وذلك من أجل إثارة القارئ أو 
 ى .سيلة األولالمشاهد في الو 

 كيف تفسر عدم التزام اإلعالمين العرب بقواعد وأخالقيات المهنة ا -1
هناك عدة دوافع وعوامل وراء عدم التزام اإلعالمين العرب بأخالقيات المهنة االعالمية فالسبق الصحفي 
الذي يسعى إلى تحقيقه الصحفي والصحافة من أهم تلك األسباب والعوامل الدافعة النتهاك األخالقيات 

هنية ، وهناك أسباب أخرى : كالمصالح الشخصية على سبيل المثال قد تكون هناك مشاحنات فيقوم الم
اإلعالمي باستغالل برنامجه في أن يحدث األذى لخصيمه وقد تكون لمصلحة صاحب القناة والسبب اآلخر 

 هو قد يكون بهدف إحداث الضجة اإلعالمية وزيادة معدل األرباح والمبيعات .
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 اإلعالم القطري من منظور أخالقيات اإلعالم ا كيف ترى -2
التلفزيون القطري : يقدم التلفزيون القطري برامج مسلية لربات البيوت مثل برامج الطهي للمأكوالت الخليجية 

وكذلك المسلسالت الخليجية ويقدم برامج تثقيفية وندوات علمية ، وقليل  أو من النادر ما يعرض تلفزيون قطر 
 يان مادة غير أخالقية أو تتضمن ما قد ينتهك تلك األخالقيات .أو قناة الر 

اإلذاعة القطرية : تعمل اإلذاعة القطرية على تقديم برامج تنقل الثقافة الخليجية القطرية فتشعر أنك داخل 
 الخليج وتعي  أجواء خليجية وأنت في السيارة ويرجع ذلك إلى اعتماد الراديو على التخيل ، كما أنه يتضمن

مجموعة من البرامج التي تعمل على خدمة الجمهور ولكن يتغّيب عنه حل مشاكل المقيمين واستقبال 
مالحظاتهم وشكاويهم فقد يكون هذا نوع من التقصير وقد يكون نوع من انتهاك أخالقيات المهنة اإلعالمية 

 حيث تكون بذلك تهم  اآلخر وال بد إلدارة اإلذاعة التنبه لذلك األمر .

ظهار أي خلل في المؤسسات ومن جانب آخر الصح ف القطرية : تقوم الصحف القطرية على خدمة البلد وا 
تظهر الخدمات وكيفية تقديم تلك الخدمات وتشارك المواطنين وتحتفل في مناسباتهم وهذا متوفر أيضًا على 

ين مقابل ذلك المسؤولين التلفاز واإلذاعة وباإلضافة إلى ذلك قيام الصحف بأخذ عينات ميدانية من المواطن
 أو الطرف اآلخر في حال كان هناك نوع من المالحظات والشكاوي أو مثل ذلك .

قناة الجزيرة : تقوم قناة الجزيرة باحتواء أخبار العالم وعرضها وتعمل الجزيرة على تخصيص قنواتها فهناك 
 الجزيرة الرياضية وغيرها .ئقية و الجزيرة مباشر والجزيرة مصر والجزيرة لألطفال والجزيرة الوثا

 ماهي أبرز أشكال االنتهاكات األخالقية التي يمارسها اإلعالم العربي ا -0
 انتهاك كرامة اإلنسان من خالل نشر صور الجثث واألشالء وعدم مراعاة ذويهم والذوق العام .

والتجربة أو براءة عرض مواد إعالمية غير أخالقية كالتي تتضمن إعالنات عن منتجات لم  تخضع للفحص 
االختراع والتي تستهدف الفئات التي بأمس الحاجة لذلك دون اإلحساس بالمسؤولية اتجاه الجمهور فالقناة 
التي تقوم بالترويج لمنتج غير أخالقي تكون غير أخالقية أو تنتهك أحد أخالقيات المهنة وهي الشفافية 

هم من تجربة وشراء المنتج وفي ذلك انتهاك لحق الجمهور والنزاهة والمسؤولية اتجاه الجمهور وما قد يلحق ب
 في معرفة مدى صدق المنتج وصحته.

انتهاك حقوق المرأة والطفل من خالل عرض مواد تتضمن مشاهد غير أخالقية إباحية تساهم في التقليل من 
 ابع .قيمة المرأة وتساهم في نشر الفساد ومشاهد عنف تؤثر في األطفال وتزرع لديهم هذا الط
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البرامج الحوارية التي تفتقر لالحترام والمهنية وااللتزام باألخالقيات والتي ال تتميز بالموضوعية 
 والمصداقية والحيادية وأخرى تعتمد على أسلوب الشتم والكذب ونشر الفضائح من أجل اثارة المشاهد .

 هل تنفصل أخالقيات اإلعالم الجديد عن اإلعالم التقليدي ا -0
أن األخالق واحدة متشابهة في أي وسيلة إعالمية سواء كانت جديدة أو تقليدية ولكن قد تختلف  قال البعض

درجة االلتزام في كٍل منها ، فقد نجد التزام شديد في وسيلة تقليدية ولكنه أخف في وسيلة أخرى . وقال 
من االلتزام بها بمعني أنه آخرون : أن األخالق تنفصل بحسب الوسيلة نفسها فلكل وسيلة قواعد وأخالق البد 

ال يصح استغالل جسد المرأة في التلفاز بينما يمكن االستعانة به في الترويج لمنتج عبر صفحات الفيس بوك 
أو مدونه نسائية وذلك بسبب أن جمهور التلفاز جمهور كبير ومتنوع ومن مختلف األعمار بينما الفيس بوك 

 ه أكثر وعي كونه من فئة الشباب .والتويتر وغيرها من البرامج يكون جمهور 

بصفة عامة..... إلى أي مدى تتفق أو تختلف قناة الجزيرة عن وسائل اإلعالم في باقي الدول العربية  -2
 من منظور أخالقيات وقواعد المهنة ا

قناة الجزيرة تقوم على المادة اإلخبارية فقط وال تقدم برامج ترفيهية أو مسلسالت وتعتبر قناة الجزيرة قناة 
عالمية   بينما باقي القنوات الخاصة تختلف في تقديم مضمون الخبر )تقوم بعمل نشرات إخبارية على مدار 

سلسالت العربية واألجنبية . باإلضافة إلى ذلك ، الساعة ( إلى جانب تقديمها للعديد من البرامج الترفيهية والم
أنها ليست موضوعية وعديمة المصادقية حيث أصبحت تقل مصداقيتها منذ أن بدأ الربيع العربي فكان هدفها 
خلق فوضى فكرية وثقافية في عقل المشاهد الذي بدأ بتشكيك مدى مصداقية القناة . وليس ذلك فقط ، بل 

رجية وتبث أخبار عن العالم الخارجي وتتناسى الشؤون الداخلية والذي يعتبر األهم إنها تهتم بالشؤون الخا
 كونها قناة قطرية.

 هل أخالقيات اإلعالم ذات طابع محلي أم عالمي ا  -8
قد تكون أخالقيات اإلعالم ذات طابع عالمي ولكن في العالم العربي يريدون أن يجعلوها محلية نظرًا 

فمثاًل هناك مواضيع ال يمكن لإلعالم العربي التطرق لها مثل انتقاد الحكومات أو  للظروف والبيئة المحيطة .
التكلم عن الدين حيث هذه المواضيع تعتبر من المحرمات وال يمكن الحديث عنها ، فلذلك تبقى أخالقيات 

 اإلعالم في العالم العربي ذات طابع محلي ألنها ال تملك حرية التعبير مثل باقي الدول .

 ى أي مدى يمثل انتهاك األخالقيات والقواعد المهنية مسؤولية الصحفي ا إل -1
قد يتحمل الصحفي العربي جزء من مسؤولية انتهاك األخالقيات والقواعد المهنية حيث أن الصحفي يعتبر 

النافذة األولى لمرور المعلومة حتى تصل إلى القارئ فهو أول من يتعامل مع عناصر الخبر وجوانبه 
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فة ، كما يستطيع أن يتغاضى عن بعض التفاصيل ويعمل على التركيز واالهتمام والبعض المختل
اآلخر منها . ولكن الصحفي هنا مجبور بأن يفعل ما تملي عليه المؤسسة التي يعمل بها وال يستطيع أن 

ستخدمه يتصرف بأخالقه ألنه وبطبيعة الحال كل انسان لديه جانبه الجيدة وهنا الصحفي ال يستطيع أن ي
ألنه سيخالف أوامر المؤسسة ومن ثم سيتم طرده من العمل وربما أيضًا سيتم سحب رخصة العمل الخاصة 
بالصحفيين منه لكي ال يستطيع العمل مجددًا وتحويله للتحقيقات فهنا يخاف الصحفي أن يفقد عمله مقابل 

 قول ما يملي له ضميره .

  والقواعد المهنية مسؤولية المؤسسة اإلعالمية اإلى أي مدى يمثل انتهاك األخالقيات  -10

تتحمل المؤسسة اإلعالمية كامل المسؤولية بانتهاكها لألخالقيات والقواعد المهنية فهي التي ترسم حدود 
للصحفيين حيث ال يتعدونها وتحد من حرية التعبير لدى الصحفي وترغمهم باتباع سياسة وأجندة المؤسسة. 

تكون هذه المؤسسة تابعة للحكومة وبالتالي الحكومة هي التي تملي عليهم قائمة من وفي ناحية أخرى ، قد 
المحرمات التي ال يجب أن تغطيها المؤسسة وبذلك تضطر المؤسسة بتضييق الخناق على الصحفي الذي ال 

 وى أن يتبع تعليمات هذه المؤسسة.ناقة له وال جمل س

 يمثل انتهاك األخالقيات والقواعد المهنية مسؤولية المجتمع بأسره ا ىإلى أي مد-11

المجتمع يتحمل جزء من المسؤولية ألنه هو من ينش  جيل واعي يعرف الصح من الخطأ ، فبتالي إذا لم 
ينجح المجتمع في غرس هذه القيم واألخالقيات في المدارس والمؤسسات فسيصبح هناك جيل غير واعي 

جتمع جراء غياب ألخالقيات وخطورة انتهاكها ، وأنه سيؤدي إلى حدوث فوضى عارمة في المبأهمية تلك ا
 هذه األخالقيات .

 ما أهم التأثيرات السلبية لغياب االلتزام بأخالقيات المهنة على : -10  

 :الصحفي
انعدام الثقة بالصحفي ممن حوله سواء من أهله بصفة خاصة ومن المجتمع بشكل عام ، فهم 

يصدقوه مهما تحدث وناق  ، فسيقومون بالتشكيك في مصداقيته وبالتالي سيكون منبوذ من  لن
 الجميع .
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 :المؤسسة الصحفية
ستخسر المؤسسة الصحفية جمهورها في ظل غياب أهم المبادئ األخالقية وهي المصداقية 

أو أن تعمل في  والموضوعية فبالتالي ستضطر المؤسسة إلى أحد األمرين ، إما أن تغلق مكاتبها
 تحسين صورتها واسترداد جمهورها وهذا قد يستغرق وقتًا طوياًل .

 :الجمهور
الجمهور سيتأثر سلبيًا لغياب هذه االلتزامات المهنية حيث سيضطر أن يبحث عن المعلومات 

 بطريقته الخاصة وأنه لن يعتمد على مثل هذه المؤسسات الفاقدة للمصداقية والموضوعية .
 :المعلنين

عندما تغيب أخالقيات المهنة ستعود بالتأثيرات السلبية على المعلنين حيث أنهم إذا نشروا 
إعالناتهم في صحيفة أو مؤسسة إعالمية تفتقر ألخالقيات اإلعالم فسوف تخسر بطبيعة الحال 
ألن الجمهور لم يعد يثق بها فبالتالي لن يشتري أحد هذه الصحيفة ولن يكون هناك تعامل مع 

 المؤسسة .هذه 
 :المستهلكين

هنا المستهلكين عندما يقومون بتجربة منتج ما عرض على أي صحيفة أو قناة ال تمت لألخالق بأي 
ئدة التي سيحصل عليها صلة وأنه ال يحتوي على المميزات التي تم ذكرها في اإلعالن والفا

اإلعالمية الجيدة من األخرى  وأن هؤالء المستهلكين ال يستطيعون أن يفّرقوا بين الوسيلة. المستهلك
 السيئة وهذا المنتج قد ينهي حياة المستهلك ويكون سببه انعدام أخالق هذه الوسائل الهابطة .

 :النظام السياسي الذي يمثله اإلعالم
       إذا كان النظام السياسي الذي يمثله اإلعالم هو باألصل عديم األخالق ، مثال ذلك : إذا كان النظام 

ي موالي لداع  ، فإنه سيذيع كل ما له صلة بهذه الجماعة وبالطبع ستكون نقاط ايجابية في صالح السياس
 ويكون بذلك  هذا النظام السياسي هو المستفيد األكبر واألول .هذا الحزب 
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 ملحق المقال الذي تم نشرة في كاًل من جريدة الشرق والراية القطرية : - 00

 أخالقيا مسؤول إعالمنحو 

 قطر جامعة -الجماهيري االتصال بقسم تخرج مشروع

 الطالبات إعداد

 صالح إيمان ، عبدالكريم أنوار عفيفة، سعيد عجايب ، أسامة مروة

 إشراف

 حمادة بسيوني. د.أ

 إلى فيها تحول التي للدرجة وأخالقيا مهنياً  العربي اإلعالم مستوى انحدار والقاصي للداني واضحاً  أضحى
 الذي األمر مسبوقة غير لدرجة األخالق تدنت األداء، يحكم معيار هناك يعد فلم ، البناء ال للهدم معول
 يعلم ألنه كثيراً  اإلعالمية والمضامين الصحف بمحتوى الشباب يكترث يعد فلم بجالء، الطالب نحن نلمسه
 إعالم إلى واتجه...  ينفع ال فيما وقته يضيع فلم... األخالق إلى تفتقر إعالمية أو صحفية مادة أنها مسبقاً 
 تقويم مسؤولية كاهلهم على يقع بمن يصبح حينما خطير أمر واهلل هذا نفسه، به ويخاطب بنفسه يحرره بديل

نصاف المجتمع في األخطاء  بمستوى والنهوض االبتذال ومقاومة ونشرها والفضيلة الحق واحقاق المظلومين وا 
 .المجتمع في األخالق لهدم معاول إلى هم يتحولوا أن مسموعة أو مرئية أو كانت مكتوبة الكلمة

 مثل تماماً  واإلعالميون الصحفيون بها يلتزم للشرف مواثيق هناك أن القدم منذ والوجدان العقل في استقر فقد
 األخالقية المواثيق هذه فبدون  وغيرها، والتعليم والتمريض والهندسة الطب مهنة تحمي التي الشرف مواثيق
 من نتخذ أن إلى قطر بجامعة اإلعالم قسم طالب نحن دفعنا نراه ما. جمهورها واحترام شرفها المهن تفقد

 بعد النتيجة وكانت الجامعة في اجتهادنا مسيرة به لنختم هذا تخرجنا لمشروع موضوعاً  اإلعالم أخالقيات
 أهداف لتحقيق سعياً  انبرى بل الحقيقة يرى يعد ولم توازنه واختل بوصلته فقد العربي اإلعالم أن عدة دراسات
 أحياناً  ببعضها األمور يخلط شيئاً  أمره من يعي ال المتواصلة بالساعات يتحدث إعالمي فهذا تدوم، ال واهية
 وفصائله، المجتمع فئات وبين الشعوب بين الكراهية يبث حديثه جل األحكام، ويصدر القاضي دور يمارس
زالة والقتل العنف على صراحة يحض آخر وهذا  يملك أنه زعم تحت الوجود من له يروق ال الذي اآلخر وا 

 يسخر إذاً  هو معه، يختلف من كل من ساخراً  اهلل خلق على يتهكم ثالث وهذا فيها، ينازعه أحد وال الحقيقة
 المنتجات فيها يبيع األسبوعية مقالته يكتب صحفي وهذا الشخصية، ألغراضه فيها يعمل التي الفضائية
 أو الجمهور أن يعتقد وال واإلعالن الخبر بين صراحة يخلط هو الشركات، إحدى فيها تتاجر التي والخدمات
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 تسخر برمتها صحيفة وهذه األخالقي، غير المسلك هذا من يشمئز منه قطاعاً  األقل على
 تعارف أخالقيا مبدأ تعمل أن في األخرى هي تتورع لم أكثر، تدفع ألنها بعينها مؤسسة لخدمة افتتاحيتها

 تدفع لم ألنها مؤسسة يهاجم صحفي وهذا واإلعالن، التحرير بين الفصل وهو اإلعالمي المجتمع عليه
 .بسخاء

 ال الذي الصحفي السبق وراء الهياً  الدقة، يتحرى ال متلفزاً  أو مطبوعاً  إعالماً  نجد أن خطورة ذلك عن يقل وال
 ان تتطلب جدلية قضية لمناقشة واحدة شخصية يستضيف آخر وهذا الحقيقة، حساب على يكون أن يجب
.. الخطأ من الصواب للجمهور وليتبين العرض في التوازن إلحداث القضية أطراف جميع لمناقشتها يجتمع
 نهاية ماال إلى..........آخر وهذا.................آخر وهذا.................آخر وهذا

 المهنة نحو المسؤولية بأن  تؤمن تعد لم -التعبير هذا صح إن – العربية واإلعالمية الصحفية الجماعة إن
 القدوة إلعطاء بأنفسهم ألنفسهم واإلعالميين الصحفيين قبل من الذاتية المحاسبة تقتضي السامية ورسالتها
 أوجه ولمعالجة اإلعالم، ووسائل الصحف بعض إليه آلت لما حد ولوضع الذاتي، والتصحيح النقد في والمثل

 والمستمع القارئ ثقة من يعزز بما المحاكم دوائر عن بمنأى واإلعالمي الصحفي األداء في القصور
 في والنزيه المستقل والرأي المستنير للفكر ومسؤول حر ومنتدى الصادق للخبر كمصدر إعالمه في والمشاهد

 الصحفية الجماعة تؤمن تعد لم. حدود بال واإلعالمية الصحفية المنافسة على قائم مفتوح عالم ظل
 التي األساسية والمبادئ للقيم ضمانا حزم بكل الشرف مواثيق تطبيق بأهمية  -لألسف – العربية واإلعالمية

 الصحفيين بين المتبادل واالحترام الثقة جسور لبناء الذاتية والمحاسبة والمسؤولية الحرية وهي عليها تقوم
 للفكر وقادة العام للرأي كصناع الطبيعية مكانتهم واالعالميون فيونالصح وليحتل والمتلقي، واإلعالميين

 .للحضارة وبناة للنهضة ورواد التقدم لمشاعل وحملة

 في للمهنة الذاتي التنظيم مفهوم بتبني واإلعالمية الصحفية الجماعة تطالب المشروع هذا خالصة فإن ولهذا
 واإلعالمي، الصحفي األداء ويقوم ويقيم ويحلل يرصد" الذاتية المحاسبة منتدى"  اسم يحمل منتدى إطار

 وجمهور جانب من المختلفة اإلعالم ووسائل الصحف بين تنشأ أن يمكن التي المنازعات في الفصل ويباشر
 اللجنة تكوين آليات على الصحفية الجماعة تتفق أن على آخر، جانب من والمشاهدين والمستمعين القراء

 الشرف ميثاق وروح نصوص يخالف ما ارتكاب حال التأديبية واألحكام التحقيق ولجان ومسؤوليتها وعضويتها
 .عليه المتفق

 واإلعالميون الصحفيون يجد أن قبل األوان، فوات قبل الخطر ناقوس يدق مشروع أخالقياً  مسؤول إعالم نحو
 مصادر إلى كلية عنهم انصرف قد يكون أن بعد جمهور، بال ألنفسهم ويكتبون أنفسهم يخاطبون العرب
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 يوقن مدى فإلى...  فيها األمان وصمام األمة ضمير هو اإلعالم..  شرقية أو غربية أخرى
 كذلكا أنهم واإلعالميون الصحفيون

 مدى من والتحقق بهدوء فيها التفكير العرب واإلعالميين الصحفيين كل من نرجو تساؤالت مجرد وهذه
 .بمقتضياتها التزامهم

 والعدالة الشفافية من ممكنة درجة ألعلى وفقاً  والمشاهدين والمستمعين القراء مع بالتعامل نلتزم مدى أي إلى
 جوانبها ألحد محاباة أو الواقع تقديم في تحيز دون كاملة الحقيقة لتقديم

 من لها كامل فهم إطار في والتلفزيونية واإلذاعية الصحفية المواد وكافة األخبار بتقديم نلتزم مدى أي إلى
 رسالة ولكنه تجارة ليس واإلعالمي الصحفي والعمل سلعة ليس فالخبر االجتماعية المسؤولية منظور

 المجتمعا بأخالقيات االلتزام تتطلب واجتماعية سياسية ومسؤولية

 والتصحيح الرد وصول أو للحقيقة وصولنا فور خطأ نشر لما والرد التصحيح بنشر نلتزم مدى أي إلى   
لى  الضرر، عليهم وقع ممن  أو أخبار إذاعة أو نشر على ترتبت اضرار أية عن علناً  نعتذر مدى أي وا 

لى صحيحة غير بيانات أو تقارير  الزمنية أو الورقية المساحة نفس في والتصحيح الرد ننشر  مدى أي وا 
  الصحيحةا غير اإلعالمية أو الصحفية المادة أو الخبر أصل فيها نشر التي

 تقديم يكون بحيث واإلعالمي، الصحفي العمل من خاصة أهداف لتحقيق السعي بعدم نلتزم مدى أي إلى
 ما بمعرفة الجمهور بتزويد األولى بالدرجة مرتبطا والشخصيات الضيوف واختيار والتحليالت والبرامج األخبار
 تكون أن دون القرار واتخاذ الرأي في باالستقالل له تسمح ومتوازنة متنوعة وتحليالت برؤى مشفوعا يحدث
 وأساليب والرؤى األحداث من نتجاهل ما أو نختار ما على تؤثر ذاتية أهواء أو شخصية منافع هناك

  المعالجةا

 تلوين يتم ال بحيث وااليديولوجية السياسية واالتجاهات الميول من مجردا الواقع بتقديم نلتزم مدى أي إلى
 على سلبا  تؤثر التي األساليب من أي أو التهوين أو التهويل أساليب أو المثيرة اللغة استخدام أو األخبار
 واإلعالميا الصحفي العمل نزاهة

 إذا والمشاهدين والمستمعين للقراء األيديولوجية وانتماءاتنا السياسية هويتنا عن باإلفصاح نلتزم مدى أي إلى
 للرأي تضليل اإلفصاح هذا مثل غياب في ألن بعينها أحزاب أو معينة مواقف تأييد عن نعبر أن لنا كان
خفاء العام  مصداقيتناا على سلبا ينعكس ما وهو للحقيقة وا 
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 من والتأكد أخبار من نقدمه ما صدق من للتحقق ممكن جهد أقصى ببذل نلتزم مدى أي إلى
 أو الحقيقة من جانب عرض في المبالغة أو لألحداث البعد أحادية النظرة تجنب من ذلك يقتضيه ما مع دقتها
 السبق يكون وأال قصد، بدون أو بقصد اإلعالمية أو الصحفية التغطية في تناولهم يتم من لصور تشويه

 الخبريةا الدقة حساب على اإلعالمي أو الصحفي

 شأنها من يكون التي المغالطات أو المحرفة أو المبتورة األخبار أو األكاذيب نشر بعدم نلتزم مدى أي إلى
 ماا مسؤول أو ما لحزب أو ما لمواطن السياسي المستقبل هدم أو للغير اإلساءة

 الخاصة  والتحليالت النظر ووجهات نقدمها التي والمعلومات األخبار بين التام بالفصل نلتزم مدى أي إلى
 بها نعمل التي اإلذاعية المحطة أو التلفزيونية القناة أو الصحيفة تتبناها التي والتحليالت النظر ووجهات بنا

 واآلراء الحقائق وبين خاص هو وما عام هو ما بين الحر االختيار من وتمكينه المتلقي مصلحة على حرصا
 .والتحليالت

 كانت سواء لمصادرها تنسب بحيث اإلمكان قدر وأخبار معلومات من ننشره ما بتوثيق نلتزم مدى أي إلى
 وأن العام الرأي على نطرحه ما على المصداقية إلضفاء وسجالت ووثائق كتب أو أنباء وكاالت أو حيه
 ومتزناا أمينا والمصادر  والسجالت الوثائق هذه من االنتقاء يكون

 نفصل أن على ولغيرنا لنا حدود بال الموضوعي النقد وحق التعبير لحرية ننتصر بأن  نلتزم مدى أي إلى
هانتهم األشخاص تجريح وبين والبرامج والقرارات السياسات انتقاد بين  من ينال بما قدرهم من والحط وا 

 تقييم على يقتصر ما هو البناء فالنقد يحتلونها، التي المسؤولية مواقع كانت أيا همتهم ويثبط عزيمتهم
 األشخاصا ال األعمال

 تحرير أو صياغة في المصادر تدخل دون والحيلولة اإلعالمي األداء في باالستقالل نلتزم مدى أي إلى
 والقصص التقارير عرض عدم من االستقالل يتطلبه وما مسارها توجيه أو واإلعالمية، الصحفية المادة

 ال بما نشرها قبل لمراجعتها أو للجمهور تقديمها قبل لرؤيتها للمصادر والتلفزيونية اإلذاعية والبرامج اإلخبارية
 اإلعالما ووسائل الصحافة في نقدمه ما على رقيبا المصادر من يجعل

 القوة نستغل ال بحيث جمهورنا مع تعاملنا مثل ونزاهة أمانة بكل مصادرنا مع بالتعامل نلتزم أي إلى
 إلى اللجوء بعدم ونلتزم معنا التعاون في ترغب ال التي المصادر ابتزاز أو تهديد في لنا المتاحة اإلعالمية
 بما إغراءات أية مقابل منشورة غير ووثائق معلومات على للحصول واإلعالمية الصحفية المصادر مقايضة

 .المال ذلك في
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 ال للبناء معول إلى أخالقيا مسؤول إلى العربي إعالمنا يحيل ما هذا...  كل من بعض هذا
 ألن الحية ضمائركم ونخاطب.. األمانة تضيعوا أال إلى ندعوكم اإلعالم طالب ونحن.............. الهدم

 اإلسالمية بأصوله االهتداء عنه يغيب ال الذي واإلعالمي الصحفي الخطاب صالح في األمة هذه صالح
 الكريم الرسول بعث فقد إليه نطمح وما منكم نتوقعه ما هذا..  األمانة لحمل أهل أنتم فهل.. وتفصيالً  جملة
 .األخالق لمكارم متمماً 
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 العربية :ملحق نسخة من ميثاق الشرف المهني لقناة للجزيرة والبي بي سي   -05

 ميثاق الشرف المهني للجزيرة :
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 ميثاق الشرف المهني بي بي سي العربية :
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 لمركز الدوحةقسم اإلعالم ملحق نسخة من الخطاب المرسل من قبل رئيذ  -03
 :لحرية اإلعالم
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ملحق نسخة من رد مركز الدوحة لحرية الإلعالم على الخطاب السابق المرسل  -01

 من جامعة قطر :
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 نحو إعالم مسؤول أخالقيا  
 

 

 

 

 

 

 


