
 
 
 

 األخالق    اإلعالمية
 بني
 والواقع    املبادئ 

 
 

 جورج صدقه. د

 
 
 
 

 مهارات



 

 األخالق    اإلعالمية
 بني

 املبادئ     والواقع

 
 

 جورج صدقه. د

 
 
 
 
 

 جلامعة اللبنانية         ا  يف ربنامج دعم األحباث العلمية لمع الشكر 
 

 
 
 



 صدر للمؤلف
 

* “Médias, société et guerre”. Ed. Ucip Liban. Antélias- Liban. 2001. (172 p.). 

 

* “La diplomatie assassinée. La France dans la guerre du Liban 1975-1985”. Ed. 

Libania. Diff. En France : Les Belles Lettres. 1986. (306 p.). 

 
 
 
 
 
 

 
 مؤسسة مهارات: ناشر الكتاب

 info@maharatfoundation.org :بريد الكتروين

 .8002بريوت  -الطبعة األوىل
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجيع حقوق الطبع حمفوظة
 ال يسمح بنسخ أو نشر أو إنتاج أو ترمجة أي جزء من هذا الكتاب

 من دون موافقة املؤلف أو الناشر
 
 
 
 



 
 

 
 إهداء

 
 ،وواكبوها وما زالوا منارهتا لنهضة العربيةل إىل صحافيي لبنان املثقفني  الذين أسسوا

 محلوا قضايا شعبهم ووطنهم، ىل شهداء الصحافة اللبنانية الذينإ
   ك  إلمامي لبناين يؤمن بنن رسالت  هي الدفا  لن املصلحة العامةإىل

  ،يم السلطات األخرىن يكون سلطة تراقب وتّقأدوره يف فريتفع لن مصاحل  الشخصية وميارس 
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 مقدمة
وحظي باهتمام مميز سواء يف املؤسسات  ،قفز موضو  األخماق اإللمامية يف السنوات األخرية يف لبنان إىل الواجهة

وانطلقت ورشات لم  ودورات تدريبية يف محمات  .أم لدى منظمات اجملتمع املدين ،معاهد اإللمامواإللمامية 
 . لى هذا املوضو  وضرورة إلطائ  األمهية اليت يستحقهاتولية ل

 
يف الدول الغربية، اليت تنعم أساسا بقسط كبري من احلريات  أحجاما مل يعرفها من قب   خذ هذا املوضو أ كذلك

ظهرت احلاجة امللحة لتنزي  املهنة إذ اإللمامية وحيث حتظى وسائ  اإللمام جبمهور واسع وسلطة حقيقية، 
ممارستها للى أساس قيم أخماقية، وبعدما تبني أن تطبيق هذه القيم  هو لنصر أساسي لنجاح وسائ   وتشجيع

  املهنة أمام ّرأن غياب القيم األخماقية ش وقد ظهر بوضوح  .اإللمام يف أداء دورها وللحفاظ للى مستواها املهين
 .ك  أبواب الفساد املمكنة واضعف ثقة الناس هبا

 
فهي تتحول إىل . مسؤولة، غري أهنا ليست وحدها بكافية  حلرية، وان كانت أساسية لوجود صحافةكما تبني أن ا 

كما تسيء إىل اجملتمع لموما إذا مل يلتزم اإللماميون بقيم مبدئية تنظم لملهم  ،فوضى وهتدد مهمة الصحافة
مي  من اإلغراءات اليت تعترض طريق  فااللتزام هبذه القيم حيد من جنوح الفرد وأهوائ  من ناحية، وحي. وممارساهتم

 .من ناحية ثانية
 
تعاجل هذا املوضو  وترسخ هذا  ،من التسعينات ابتداء لدد كبري من الكتب واملنشورات، السيما وقد ظهر  

يشك  حتديا ورهانا "والقنالة السائدة أن موضو  األخماق اإللمامية هذا . التوج  يف العلوم اإللمامية
 مبالغة يف القول أن مستقب  وسائ  اإللمام يكمن يف احلفاظ للى رسالتها  وللى موقعها كسلطة وال. 8"للمجتمع

 .    مستقلة، وال يتحقق هلا ذلك إال من خمال التمسك بنخماق لالية تبعد لنها كنس اإلغراءات املتعددة
 

اهات خاطئة وممارسات شاذة يف هذا االهتمام مبوضو  أخماق مهنة الصحافة يعود بالدرجة األوىل إىل بروز اجت
التعاطي املهين لند لدد كبري من اإللماميني باتت هتدد دور وسائ  اإللمام األساسية  وتدفع بالصحافيني إىل تقدمي 

                                                 
1
حافة بشكل عام  التي تشمل المؤسسات  اإلعالمية على تنوعها  سواء إن المقصود بتعبير صحافة في كامل هذا  الكتاب هو مهنة الص - 

. كانت صحافة مكتوبة،  صحافة إذاعية وتلفزيونية، أو صحافة رقمية   
2
 - Cornu, Daniel. “Ethique de l’information”. Ed. PUF. Paris 1999. Coll. « Que sais-je ? » (2eme édition). 

(P.9). 



األمر الذي يتناىف مع مفهوم اخلدمة العامة اليت تقوم   ،اهتماماهتم الشخصية للى املصلحة العامة خمال أداء لملهم
 .(الصحافة وأخماقياهتا: الفص  األول) افةلليها أسس الصح

 
فهو رافق، وان .  غري أن موضو  األخماق اإللمامية ليس جبديد وان مل يكن يف املاضي حيظى باالهتمام الكبري

. مبفاهيم بدائية، مهنة الصحافة منذ نشنهتا وتطور معها لرب املراح  اليت قطعتها يف جتارب خمتلفة من بلد إىل آخر
يف " موضة جدلية"حيث حتول إىل " إلمان ميونيخ"إىل الواجهة يف أوروبا يف منتصف السبعينات بعد  لكن  قفز

غري مسبوقة يف العقدين األخريين السيما بعد جنوح الصحافة ووقولها يف  اخذ أبعادا مث.  أوساط اإللماميني
 . أخطاء كربى

 
تركز وسائ  اإللمام يف شركات ضخمة، "ع مخصوصا  ،ة إىل طرح املوضو  بإحلاحوقد أدت لوام  مستجّد

ومع املركنتيلية املتزايدة هلذه الوسائ  املرتبطة باملنافسة أو بتبعيتها لإللمانات، األمر الذي شد بصحافيني إىل 
غري ان  ألطى صورة )...( ما هذا األمر وان مل يكن معّم. منحدر الصحافة السهلة، الدمياغوجية، املبهرة واجلذابة

خصوصا مع ثورة االنترنت  ،كما لعبت التقنيات احلديثة يف ميدان اإللمام الرقمي.   لن املهنة" سيئة
  .ة هلابط أخماقيوايف تطوير املهنة  وانفماشها وبالتايل زيادة احلاجة إىل ض ، دورا بارزا والفضائيات

 
غرف التحرير باتت  وان غالبيةيما الس ،لكن تنزي  املهنة مل حيص  بعد وان كانت املشكلة باتت تطرح نفسها بقوة

بات الكمام للى أخماق الصحافة غزيرا، لكن " وان .مدركة خلطورة املوضو  ولضرورة وضع معاجلة جدية ل 
وقد بات هناك مواثيق يف  غالبية دول العامل )...(. ؛ يف أحسن حال نضع مواثيق قلي  لليهاالعم  اجلدي بقي 

 .( الشرلات الدولية لألخماق اإللمامية: الفص  الثاين)  "احد يهتم بتطبيقهاد ولكن بعد تبنيها ال يع)...(  
 

ينطبق هذا األمر للى لبنان أيضا حيث غابت القيم األخماقية بشك  فاضح يف أوساط  الصحافيني والقيمني للى 
ماقي مع اخلرب ومع املؤسسات اإللمامية يف ظ  ما يتردد لن رشاوى ولن غياب املبادئ األساسية يف التعاطي األخ

حبيث يسعى الصحايف من خمال مهنت  إىل حتقيق طموحات   ،اجلمهور، ولن طغيان املصاحل الفردية اجلاحمة
لذلك بات . الشخصية للى حساب املصلحة العامة، فضما لن أخطاء مهنية فادحة سببها غياب القيم األخماقية

 . امليادين األخرى يف لبنانمن املمكن احلديث لن فساد إلمامي كما هي احلال يف 

                                                 
3
 - Mathieu, Michel. “Les journalistes ». Ed. PUF. Coll. « Que sais-je ? ». Paris 1995. (p. 122). 

4
 - Bertrand, Jean-Claude. In “Déontologie des médias. Les exigences de la démocratie”. Revue 

MédiasPouvoirs. N 4, troisième trimestre 1998. (p54(. 

 

: ع الفساد في الصحافة اللبنانية نورد مقطعين من مقالين للصحافي جهاد الزين يطرح من خاللهما الموضوعكمثال على مقاربة موضو  -5   

وسطها تتطلب تفكيرا مباشرا حول معايير  الصحافة اللبنانيةباتت المتغيرات العميقة الثقافية والسياسية والمهنية والتكنولوجية التي تقف " -

تهذيبا في  األكثرالجامعات لتنظيم حلقة دراسية خاصة حول العنوان  إحدىلماذا مثال كبداية رصينة ال تبادر ف. لصحافةوظواهر الفساد في ا

. 2991 -21-4؟  النهار ، "الصحافةشفافية : "الحديث عن هذا الموضوع  



نظرا  ،لكن يضاف إىل الفساد يف أوساط مهنة الصحافة الذي هو تصرف إرادي، جه  بقوالد األخماق اإللمامية 
وان . املهنةترتقي بولعدم اإلملام بالقوالد السلوكية اليت   ،يف غالبية املؤسسات الصحافية يف لبنان  لغياب الشرلات

 انعكاساهتا ال تتغري وتتطلب معاجلة حقيقية أناألخماقية ختفف من ذنب اإللمامي غري  كان لدم معرفة القوالد
 .(واقع األخماق اإللمامية يف لبنان: الفص  الثالث)
 
اإللمامية لتحديد أطرها  الغوص يف موضو  األخماق هو انطماقا من هنا كان الدافع الرئيسي هلذا الكتاب 

بة  الواقع اللبناين من خمال دراسة ميدانية حتاول استطما  املفاهيم والقيم السائدة ومفاهيمها لامة،   ومن مث  مقار
ومعرفة كيفية  تعاطي هؤالء مع املهنة من زاوية املبادئ األخماقية العامة  ،لند الصحافيني اللبنانيني يف هذا اجملال

 .ملهنة الصحافة
 
الضرورية لنزاهة هذه املهنة وكيفية مقاربتها يف الدول لامة،  أما الدافع الثاين هلذا الكتاب فهو لرض جممو  القيم 

  ،يف هذا امليدان، ووضعها يف أيدي طماب اإللمام والصحافيني اللبنانيني والعرب لريقا السيما تلك اليت متلك تراثا
لذلك فان  .للها تساهم يف الترشيد للى أمهية األخماق اإللمامية وللى دور الصحافة يف مقاربة الشنن العام

مصادر الكتاب واألمثلة املعروضة هي يف غالبيتها من الدول الغربية اليت متتلك  شرلات أخماقية منذ لقود لدة، 
 .فيما هي ال تزال يف بداياهتا يف العامل العريب

 
 شر سنوات يفيطرح نفس  منذ حوايل ل و  األخماق اإللمامية وان لاد موض أنوقد تبني لنا من خمال أحباثنا 

غري   العامل العريب لموما من خمال ظهور بعض مواثيق الشرف والشرلات اإللمامية يف مؤسسات اإللمام العربية،
وهو ما زال غائبا لن اطر لم  غالبية املؤسسات وان كان  .ال يف املفاهيم وال يف  املمارسة بعدان  مل يترسخ 

 . شكتمتعون مبناقبية ال يرقى إليها هناك من صحافيني ي
 

اليت تعاجل هذا املوضو  للى رغم غزارهتا باللغات األجنبية، كذلك ندرة اجملمات  املراجع العربيةقلة لنا كما تبني 
بعض أوراق العم  أو احملاضرات اليت تقدم خمال الندوات  فقط هناك . العربية املتخصصة اليت تعاجل قضايا اإللمام

جهد الباحثني واختصاصيي اإللمام يف لبنان خصوصا والعامل العريب وهذا ما يؤكد احلاجة إىل .  أو ورش التدريب
لموما من اج  ايماء هذا املوضو  االهتمام الذي يستحق  سعيا إىل نشر ثقافة أخماقية ترتقي باملهنة وبالعاملني 

 .فيها
 

                                                                                                                                                 
منابر السجال والجامعات  أيضافقط، بل والمرئية والمسموعة  الصحافة المكتوبةبالمعنى الواسع للكلمة الذي يشمل ال " إعالمدولة "نحن "  -

، الراصدة دائما رغم كل العوائق للفساد السياسي، خصوصا في مرحلة سياسية الصحافةتشمل المحاسبة  إنومن الطبيعي تاليا، . ومراكز البحث

.2991 -21-3نهار، ال ".؟الصحافةفمن يعالج الفساد في . وغير الميليشياوية" الميليشياوية"ال سابق لوقاحاتها   

  



إىل العامل العريب، فألهنا هي لعبت أدوارا رئيسية يف تاريخ لبنان وحميط ، ومحلت النهضة  إنوإن الصحافة اللبنانية، 
قامت للى أكتاف أدباء ومفكرين طبعوا لصرهم ومحلوا مهوم جمتمعهم وسعوا كي تكون أقمامهم منارة يف 

 ،لقد كان هم هؤالء األول  تطوير جمتمعهم من خمال نشر العلم واملعرفة وتعميم القيم اإلنسانية.  التحرر والتقدم
رخاء شعبهم وتقدم  وكانوا بذلك قدوة يف قيم املهنة والتزامها االجتمالي والدميقراطية والعم  للى كاحلرية 
  .ناصيف اليازجي وامحد فارس الشدياق وبطرس البستاين ويعقوب صروف  نذكر منهم للى سبي  املثال والوطين

 
الذين فنين هي صحافتنا اليوم من صحافة األمس وأي أفكار تسوق وأي أهداف تعم  هلا؟ وأين هم مفكروها  

ويف امليادين ممارسات سليمة يف احلكم  حنو؟ ه  تقوم  بدورها يف قيادة اجملتمع والتجديد حيملون  قيم التغيري
مل تتحول أو وه  تقوم بدورها النقدي الضروري يف حماسبة السلطات ومراقبتها ويف مواكبة اجملتمع؟ ؟ االجتمالية

 أنية؟ أو مل تتحول أداة لتسويق العنف؟ وه  ميكن للصحافة خلمنذ السبعينات وقودا للحرب الداهذه الصحافة 
 مل تكن األخماق حمركها الرئيسي؟ فنين موقع األخماق اإللمامية يف صحافتنا اليوم؟ إنتسعى إىل املصلحة العامة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
تصدر عن كلية اإلعالم والتوثيق في الجامعة " االتصال والمعلومات"مجلة ". الصحافة اللبنانية في محطاتها التاريخية. "صدقه، جورج -6

(.239 -223ص . )1005، 2العدد . اللبنانية   



 
 
 
 

 :الفصل األول
 هاالصحافة وأخالق

 
 أمهية  األخالق يف العمل اإلعالمي؟: أوال

األخماق اإللمامية  احد األسس الرئيسية يف مهنة الصحافة مبعىن ان نزاهة اإللمامي أمر رئيسي يف حتديد   تشك 
هدفية هذه املهنة اليت هي يف األساس خدمة لامة تسعى إىل خري اجملتمع من خمال تزويد اجلمهور بالوقائع 

 لكون الرأي العام هذا يشك  نظرا أساسيهذا الدور . واملعلومات  واحلقائق الضرورية لتشكي  رأي لام وا 
 . مصدر السلطات يف األنظمة الدميقراطية

 
 إىليف ك  مرة يسعى  أولذلك ففي ك  مرة ال يضع الصحايف نصب ليني  املصلحة العامة حني يعاجل موضولا ما، 

يسكت لنها  وأوقضايا تضر باجملتمع  أمورحني يغض النظر لن  أوشخصية،  ألهدافاستخدام موقع  ومهنت  
متنولة، يف ك  هذه  إغراءاتما بدافع  أفرادحني يسخر قلم  يف خدمة  أولدوافع ال تربرها املصلحة العامة، 

فما جيوز ان تكون الصحافة يف خدمة . أخماقيااحلاالت يكون الصحايف خارج رسالة الصحافة ويرتكب خطن 
 إىلا رسالة ومن حيث كوهنا سلطة هتدف سقطت من حيث كوهن وإاللتحقيق مكاسب وغايات فردية  أفراد

 .حتقيق املصلحة العامة
    

املؤسسة  إىل، من خمال حتديد جممولة مبادئ  وقيم وسلوكيات، تتوج  يف ان واحد اإللمامية األخماقلذلك فان 
وتبعد   ةاألساسيوالقيمني لليها والصحافيني العاملني فيها، حبيث تضمن احلفاظ للى رسالة الصحافة  اإللمامية

 .باآلخرين أوتكون مضرة باجملتمع  أوالصحايف لن تصرفات يكون دافعها  منطلقات شخصية 
 
 الرئيسية للمهنة األسسأحد   -أ

 :سليم وهي ألداء صحايفاحد العناصر الثماثة الضرورية  األخماقيةلقد باتت هذه املبادئ 
نة واليت حتمي الصحافيني وتضمن حقوقهم كما حتمي جممولة القوانني والتشريعات املنظمة للمه أي: القانون -1

 لألنظمةتبعا  اإللمامختتلف قوانني . راقية إلماميةحياهلم وتضمن هلم خدمة  اإللماماملواطنني من جتاوزات وسائ  
نني غري ان وجود القوا. في  والدور املناط هبا اإللمامفلك  نظام فلسفت  اليت حتدد موقع وسائ  . القائمة يف الدول

 .ملمارسة الصحافيني مهنتهم  األولواحترامها هو الضامن 



 
القوانني يف  اليت تعلنهاوليس تلك  ،وهي املساحة احلقيقية اليت يتمتع هبا الصحايف فكرا وكتابة: احلرية – 2

حتد غري ان السلطات  ،تنص القوانني للى حريات واسعة ،ففي الكثري من الدول، السيما السلطوية منها. نصوصها
. قد تكشف جتاوزات  ألهنا ،منها  من خمال ضغوطها وقيودها املعلنة أو املضمرة ضد  هذه احلرية اليت تزلج النظام

 . اإللماميعين انعدام دور حقيقي لوسائ   لإللمامينيان غياب املساحة الكافية من احلرية لذلك ف
 

ففي غياب احلرية تصبح  .  الدرجات فيما بينهاالسلطوية مع اختماف يف أوالشمولية  األنظمةهذه هي احلال يف 
وبالتايل ال تعود تستحق امسها  هاآرائالواقع ولرض  إظهاريتعذر لليها  األق للى  أودلائية  أبواقا األلماموسائ  

 . لقب السلطة الرابعةحبّق وهو الدور الذي مينحها  ،تفقد دورها الرئيسي كقوة نقدية مشاركة يف احلياة العامة إذ
 
غياب  أدىالشيولية حيث  األنظمةما كانت للي  احلال يف ك أو، األمريف الدول السلطوية هذا تؤكد التجربة  

ممايني املعارضني ومتوي  فش   إخفاءكالسكوت للى  ،األنظمةهذه  أهوالطمس  إىلالصحافة احلرة واملسؤولة 
حماوالت  أوحماسبة لنها  أيمنع   ساهم يف الذي  األمر  ،للى الصعد االقتصادية واالجتمالية األنظمةهذه 

 .األنظمةتسريع اهنيار  هذه  إىليف النهاية  واديتصحيحية  
 

لك  شخص احلق يف : "يف مادت  التاسعة لشرة للى هذه احلرية (2 4 ) "اإلنسانالعاملي حلقوق  اإللمان" أكد
وتلقيها   واألفكار األنباءتدخ ، واستقاء  دون أي اآلراءحرية الرأي والتعبري، ويشم  هذا احلق حرية التناق 

 ".بنية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية وإذالتها
 

شعارا   Beuve-Marie Hubertمؤسس صحيفة لوموند  أطلق .مفهوم احلرية هذا ال ينفص  لن املسؤولية
كان، يف أي مكان، يف  أليي شيء، ال ميكننا ان نقول أ"فالترب ان  ،  تعليقا للى مقولة هارولد السوي  ملفتا 

الن هناك وقعا  ،فاملسؤولية لند الصحايف تسبق احلرية". الن ذلك يترتب للي  انعكاسات ،طريقة وبنيأي وقت 
 .ملا يكتب  حبيث ان  يتخطى الصحايف ومؤسست  ليصبح شننا لاما

 
 لمل  وكذلكممارسة  أثناءا الصحايف خلقية وسلوكية يلتزم هب قيم ومبادئوهي جممولة :  األخماق اإللمامية -3

وتصرفات، بعضها لام ومشترك كقيم  لامة وتقاليديف قيم  األخماقتتمث  هذه . اإللماميةتلتزم هبا املؤسسة 
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 - Lasswell formula sa célèbre question-programme sur les mécanismes de la communication : « Qui ? Dit 

quoi ? A qui ? Par quel canal ? Avec quels effets ? » La formule de Beuve-Mery : «  On n’a pas le droit de 

dire n’importe quoi, à n’importe qui, n’importe où, n’importe quand et n’importe comment par ce qu’il peut 
y avoir des conséquences ».  
 



وقد باتت هذه املبادئ متجسدة يف شرلات . باملؤسسات أوالصدق والنزاهة والتوازن، وبعضها خاص باجملتمعات 
 .هيئات نقابية أو إلماميةمؤسسات  أواحتادات صحافيني  أقرهتابة مواثيق شرف مكتو أو إلمامية

 
 .واألخماقيات األخماق: اإللماميةوال بد من التمييز بني مفهومني للسلوكيات 

بينما تعبري . إنسانالعام ألي  األخماقيوهو يتناول التصرف  éthique" اتيك"يستعم  مبعىن  األخماقفتعبري 
اليت تنشن  اخلاصة أي جممولة الواجبات وااللتزامات  déontologie "ديونتولوجيا" يستعم  مبعىن األخماقيات

 .2ما لن ممارسة مهنة
 
ان  امليدان . "4"الطبائع الشخصية الناجتة لن العماقة بني الرغبات والعق "يعين  رسطوأحسب   "اتيك"تعبري   إن 

 إىلبقدر ما يسعى  أخماقياالقرار هنا يكون . موقف نتخذ يوأقضية ما   أمامماذا نقرر )...(. املفض  للتردد وللقرار
من القيم  حكيم انطماقا إىل تصرفان  التطلع .  لن ك  مي  غري لقماين أو واألهواءاالبتعاد لن التباطية الغرائز 

 ...انطماقا من اخلري العام، من سلم القيم" االتيك"حيدد  اآلخرالبعض . 0 "السائدة

والتعبري مشتق من  اليونانية  ومعناه  للم .  جممولة الواجبات اليت حيددها املهنيون يف ممارسة مهنتهمهي  "الديونتولوجيا"
واحملامني  األطباءفكما لند الصحافيني كذلك لند . الواجب، أي العلم الذي يتناول الواجبات املهنية املطلوب االلتزام هبا

11...لمهنة مث  احلقيقة والنزاهة واملصلحة العامة، احلريةحمددة ل تبين قيم إىلهذه القوالد هتدف . وغريهم  

الشخصي تتناول النطاق ( اتيك) األخماقبينما  ،املهنةب اخلاص  النطاق اذن  (الديونتولوجيا) األخماقيات تتناول
نستعم  كلمة و. أي ك  ما ل  لماقة بسلوكيات الصحايف  ،نتناول املوضو  بعموميت  إمنا، يف معاجلتنا، إننا. 12للصحايف
. أيضا اإللمامية األخماقياتيشم   إمنا اإللمامية األخماق معتربين ان موضو  مبعىن لام،    أخماق  

 لكن غياب احدها يهدد رسالة .بعضها بنمهية، ليست اإللمامية واألخماقالقانون واحلرية : هذه العناصر الثماثة 
ومن دون قوانني تصبح املهنة  .بيانات رمسية الصحافةفمن دون حرية يصبح مضمون . لملهاالصحافة وحسن سري 

فاسدة فتتراجع الضوابط  الصحافة تصبح أخماقومن دون  .وغري حممية ولرضة لك  التجاذبات األبوابمشرلة 
 .ويتهدد دورها الرئيسي املراقب والناقد
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فاملدرسة االنغلوسكسونية . ة العامةالعناصر الثماثة باختماف املدارس  والظروف االجتمالية  والسياسي أمهيةختتلف 
توازن  بنفس  جملرد وجود حرية  إجياداملدرسة الليربالية اليت تؤمن بقدرة السوق للى  إهنا. للحرية األولويةتعطي 

احلد  باإلمكانالضاغط للى املؤسسة، ترى هذه املدرسة ان  ( الزبائن)فانطماقا من دور اجلمهور . العرض والطلب
تكافئ السلعة   ، بينمافاملفترض ان تعاقب  السوق   السلعة السيئة من خمال التخلي لنها. ممكنة جتاوزات أيمن 

 .لليها اإلقبالاجليدة من خمال 
 

انطماقا من ان القانون حيمي الصحايف وحيمي مصاحل  ،فتتج  لموما حنو القوننة(  الماتينية)  األوروبيةاملدرسة  أما
، فضما لن ان خيار اجلمهور األقوىيف صاحل الطرف ما يكون ان مبدأ السوق غالبا  وتعترب هذه املدرسة. اجلمهور

 .   يف لملية االختيار إلي الركون  أولذلك ال ميكن الوثوق ب   دوما  .األفض ليس دائما 
 
ان لذلك تلتقي املدرست  .  "كثرية أخطارا انتضمنيا ملكنه لنصري السوق والقوانني وان كانا ضروريني غري ان"

 باألخماقياتهتتم  األوروبيةوان كانت املدرسة  .احلرية والقانون لى تمازمها معولاملهنة  أخماق أمهيةللى 
منها،  األفض ، حىت األمريكية اإللماموسائ   أن إىل اإلشارةتكفي   .األمريكيةمن املدرسة  أكثروبالسلوكيات 

املتدربة يف  نسكي،الو وبقضية( ملتهم بقت  زوجت املماكم ا)مبحاكمة سيمسبون منخوذة من لام  ألكثربقيت 
 .، وذلك للى حساب قضايا وطنية كربى  ، لشيقة الرئيس بي  كلينتوناألبيضالبيت 

 
 اإلعالمية األخالقعمل  إطار -ب
فاملعروف ان .  يتبدل دورها وهدفها إذهي يف صلب مهنة الصحافة وغياهبا يهدد هذه املهنة  املبادئ األخماقية إن
ونق   ما جيري  األفرادهو مسالدة الناس للى التعرف للى العامل وللى اجملتمع وللى  األساسر الصحافة يف دو

ومتكني اجلمهور والقراء من اختاذ قرارهم حبرية، ومتكينهم من بناء رأي سديد  األحداثوشرح  من اج  فهم 
هذه الوسائ  هي يف  أن أي. األوىلرجة بالد اإللمامانطماقا من الواقع الذي يطلعون للي  من خمال وسائ  

 .هدفيتها املباشرة خدمة لامة
 

 :كمث  أخرى أهداف إىلتحول يشذ لن هذه املفاهيم وي اإللماملكننا نرى يف املمارسة  ان الكثري من وسائ  
 خمتلفة انطماقا من حسابات فردية، بننوا الربح  إىلالتروجيي اهلادف  اإللمام -
 استعباد الفكر واحتكار احلقيقة،  إىلملرادف للدلاية السياسية والسالي الرمسي ا اإللمام -
 ، أهداف امللتزم الذي خيتار اخلرب ويوجه  وحيلل   يف االجتاه الذي خيدم  اإللمام -
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 التسويقي مبعناه التجاري العام،   اإللمام -
 ،لوجيةإيديو أوشخصية  أهدافج  جممولة من ا أواملسوق ملصاحل فرد  اإللمام -

االهتامات  أوغري قصد  أواملغلوطة لن قصد  األخبارمن خمال  أشخاصاليت ترتكب حبق  األخطاءهذا فضما لن 
 ...املتسرلة وغريها

 
 :خمتلفة كمث  أولوياتاملهنة للى الصحايف  أخماقبينما متلي 

 كما يتمىن، أونق  اخلرب الصحيح كما هو وليس كما يعتقد الصحايف  -
 ع بتجرد وتوازن وليس من منطلق فئوي معني،لرض الوقائ -
 ووقعها وما يترتب لليها من نتائج وما تشكل  ألمهيتهاتبعا  ،التماد مبادئ واضحة وحمددة يف اختيار الوقائع -

 حيثيات، وما حييط هبا من
 مهمة، أخرىلدم التركيز للى وقائع ثانوية والتعمية للى وقائع  -
 صية واملصلحة العامة،لدم الدمج بني املصلحة الشخ -
 ،والدلائي حتاشي املنطق التروجيي -
 ،توجي  اهتامات خارج قرارات السلطات القضائية أوتشوي  مسعتهم  أولدم اإلساءة لألشخاص  -
 …  الفص  بني الوقائع والتعليق -

يف لرض وجهات هذه ما هو مبادئ لامة مهنية كاحترام حرية التعبري والرأي، والتعددية  األخماقيةمن القيم 
ومنها ما هو سلوكيات شخصية خلقية . إخباريةلناصر  إخفاءالنظر، ونق  الوقائع الصحيحة واملؤكدة، ولدم 

 .كالنزاهة والصدق واجلرأة واالستقمالية
 

تقع غالبيتها خارج نطاق القانون  أخماقيةهذه املبادئ، اليت سنستعرضها الحقا،  ال حتددها القوانني ب  هي مبادئ 
للمهنة، ومنها ما يبقى شننا ذاتيا  أخماقيةمنها ما حددت  شرلات صحافية ومواثيق شرف ومبادئ . لتشريعاتوا

 .قنالات  واملفاهيم اليت يؤمن هبا إىل أوضمري الصحايف  إىليعود 

قوالدها تقوم  إمنا. موحدة ملهنة الصحافة أخماقيةليس هناك من شرلة  كالطب واحملاماة،، األخرىوللى خماف املهن 
املهنة كمث  التزام احلقيقة واحترام اجلمهور وخدمة املصلحة العامة كما  أه جممولة مبادئ جيمع لليها  األخماقية للى

.حتدد مبادئ حريتها واحترام احلياة اخلاصة للناس وغريها من املبادئ العامة  
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إن المبدأ األساسي لكل نظرة أخالقية "م فاعتبرت تبنت الجمعية البرلمانية للمجلس األوروبي توصية حول وسائل اإلعال 2993عام  - 

واعتبرت التوصية إن دور الصحافي  يذهب في . حول الصحافة يجب إن تنطلق من مبدأ التمييز بين الوقائع واآلراء وتحاشي الخلط بينهما

وطلبت التوصية من وسائل . ارسة الديمقراطيةالمساهمة في التنمية الفردية واالجتماعية وتزويد المواطنين باألخبار الضرورية لمم: اتجاهين

لية اإلعالم االلتزام بمبادئ أخالقية متشددة وان تنشئ  الهيئات المناسبة، مؤسسات أو آليات مراقبة ذاتية من ناشرين وصحافيين وجمعيات أه

طن الذي يملك حق االستعالم في تقييم عمل هكذا نساعد  الموا)...( وأكاديميين وقضاة، يضعون التوصيات من اجل حماية المبادئ األخالقية

.4النص الكامل للتوصية في المالحق، رقم )...(".  الصحافي ومصداقيته   



 :التالية حساسية األكثربالشؤون  األخماق إطارميكن حتديد 
 ت املختلفة،الصحايف اهلشة يف لماقت  بالسلطا استقمالية -
، (… ةواملردوديكالعرض والطلب ) حتت الضغوط املختلفة كقوالد السوق األخباراخلل  يف التحقق من  -

 ومتويهها لتمريرها، األخباريف بث  اإللمامينيوامللحقني  األنباء، وبرالة مصادر األخباروسرلة ورود 
املشاهدة معدالت ا ملعركة بعض لناصر احلقيقة كسب إبرازحبيث يتم  األخبار  تقولب احية االستعراضية اليتالن -
 القراء،نسب  أو

.17من خمال استغمال العنف والتعرض للحياة اخلاصة باألشخاصالماحقة  األضرار  -   
 

والنزاهة، ومقاومة  لذلك فان غالبية الشرلات واملواثيق تكرر القيم الرئيسية نفسها كالتشديد للى احلقيقة والدقة
فالواقع ان الصحايف يف ك  مرة حيم  . العنف والتمييز العنصري، ومحاية احلياة اخلاصة أشكال، ورفض ك  اإلغراءات

:مهنية كبرية كمث  أخطاءقلم  يكون معرضا لمانزالق يف   
 ، بث صور من دون التأكد من صحتها،إشاعاتعدم التأكد من مصادر الخبر، نشر  -

 علوماته من جانب السلطات الرسمية والتي هي طرف في الحوادث الجارية،التالعب بم -

( في تغطية حرب الخليج الثانية" أنن سي أ"كما حصل مع )ن وسيلة رئيسية احتكار مصدر الخبر م -
الجمهور )، األساسيفتوزع الخبر وتتعامل معه من زاوية معينة ال سيما من زاوية جمهورها 

 ،(األميركي
لمستلزمات البث المباشر، وشهادات المراسلين الذين  اإلعالميةوالبرمجة في الوسيلة الخبر  إخضاع -

 ،الحدث الضيقةشخصي ومن زاوية  رأيحقيقة مطلقة فيما هو  وكأنهيفرضون رأيهم 
االستماع على  معدالت  من زاوية مردوده في والتلفزيونية اإلذاعيةاختيار الخبر ومعالجته في النشرات  -

 ، أهميتهحساب 

 تضخيمية، أبعاداالحدث ويعطيه  شوهالذي ي األمرفي التغطيات المباشرة والمتواصلة  اإلسراف -

االجتزاء في المقابالت واستخدام الجمل الصغيرة المقتطعة من التصريحات بشكل ينزعها عن ظروفها  -
 ،أجنبيةالترجمات غير الدقيقة من لغة  أو، األصلية

 زمنها، أوتسلسل الوثيقة المعروضة  إلى اإلشارةعدم  أو األحداثعرض خاطئ لتسلسل  -

 ،األخبارالشخصية للصحافيين والتعليق الذي يقدمونه على  اآلراءاللغط بين  -

 دورهم متخطين الممارسة الطبيعية لمهنتهم، إبراز إلىنجومية بعض الصحافيين الذين يسعون  -

وبين هيئات التحرير  اإلعالمن وسائل ، التضخيم، المزايدة، بدافع المنافسة بي"السكوب" إلىالسعي  -
 ...  والصحافيين

                                                 
-

17
 - Cornu, Daniel.  « Ethique de l’information ». Ed. PUF. Paris 1997. Coll.  « Que sais-je ? » N. 3252. (p. 9).  

18
- En 1991, l’association » Médias 92 » releva les « écarts, erreurs, excès » de l’information 

les plus criants à l’époque. 
Bertrand Cousin, « Propositions sur la déontologie de l’information » (presse écrite, radios et 
télévision). Médias 92.  5 février 1991. 



الذي  اإللمامية للى حساب احلقيقة، األمرللمؤسسات  أولصحافيني  واإليديولوجيهذا لدا االلتزام السياسي 
 .األساسييهدد دور الصحافة 

مما  أكثرال نقول :ساطتها للى ب اإللمامبالقوالد القدمية ملهنة "ويذكر كلود موازي مدير وكالة الصحافة الفرنسية 
نعرف، ولندما ال نعرف ال نقول شيئا؛ نعلن مصدر اخلرب؛ ال ندين من خمال تقدمي اخلرب وال نقدم توقعات حول ما 

. 19"ميكن ان حيدث  

 اإلعالمية تعزيز األخالقكيفية  -ج
الكبرية واخلطرية اليت  ءلألخطا، ونظرا األخماقانطماقا من ان دور الصحافة ورسالتها ال يكتممان من دون هذه 

كان ال بد من العم  للى تعزيز هذه   هبا،  إملامهملدم  أو األخماقيةاملبادئ  إمهاهلمبسبب  اإللماميونيقع فيها 
 :أمورمن خمال مجلة  األمرالقيم واملبادئ، ويتم هذا 

 
هنية حتددها املؤسسة مبادئ م أوحلقات لم   أومن خمال دورات تدريبية  واإللمامينيتنهي  الصحافيني  -

 حلساسة،يف وضع مواثيق شرف، ومناقشة مستمرة للقضايا ا إشراكهم أوللعاملني فيها  اإللمامية
يف  األخماقموضو   إدخالاملهنة من خمال  وآداب اإللمامية األخماقتعليمهم  أي. تثقيف طماب الصحافة -

 ،80 تتناول قضايا ميدانيةدورات تدريب وحتلي  املقاالت الصحافية اليت وإقامةاملناهج 
تشك  قالدة لم  وسلوك  أنللى  اإللماميةوسلوكية حتددها املؤسسة  وأخماقيةوضع مواثيق وشرلات تربوية  -

يف معظم  اإللماميةوقد باتت غالبية  املؤسسات . الذي يستوجب مواكبة املؤسسة للتطبيق األمرللعاملني فيها 
 أواحتادات صحافية  أوضما لن مواثيق شرف تضعها نقابات صحافية  هذا ف. الدول  متلك مث  هذه الشرلات

 ،مجعيات تعىن بالصحافة
واالنزالق حنو املغريات  األخطاءضرورة حتاشي  إىل اإللماميقظة الصحافيني  وولي مسؤويل التحرير يف وسائ   -

 مؤسسات اجملتمع املدين، أوأي الر وليدة نقد اجتمالي من جانب قادة أوهذه اليقظة قد تكون ذاتية . املتعددة
راقبة الربامج التلفزيونية املقدمة مب األمهاتقيام مجعيات تفعي  دور اجملتمع املدين يف املراقبة واملواكبة كمث    -  

يف دور  األكادميينيمشاركة  ، اإللماميةاملراصد  إنشاءاليت تغزو ك  مكان،   اإللمانيةمراقبة احلممات   ،ألوالدهن
 .غريها من الوسائ  اليت ميكن للمجتمع املدين املسامهة من خماهلاونقدي، 
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 - Le Figaro. 3 septembre 1991. 

وكانت غالبية  . بينت الدراسة الميدانية التي أجريناها ضعف تأثر الصحافيين  باألخالق اإلعالمية التي تلقوها على مقاعد الجامعة - 10 -

ة غير إن المشكل. هذا يستوجب تطوير تعليم هذه المادة في كليات اإلعالم. األجوبة تركز على المكتسبات األخالقية  التي تلقوها من العائلة

تبقى مطروحة الن ممارسة مهنة الصحافة ليست محصورة بطالب كليات الصحافة، فان غالبية القادمين إلى المهنة هم من اختصاصات 

أون أخرى أي أنهم لم يطلعوا على قواعد أخالق المهنة من على مقاعد الجامعة وأنهم سيتأثرون حكما بالتقاليد السائدة في المؤسسات التي يبد

.العمل فيها  



 بعض الصحايف داخ  املؤسسة وحتصنها من اخلارج يف وج  األداءان هذه التدابري تسالد يف رفع مستوى 
يستطيعون شراء  أهنممعتربين  وأمواهلمرؤوس املال الذين يستبيحون الصحافة بنفوذهم  وأصحابالسياسيني 

  8والضمائر؟ ماألقما
 

لوسائ   وسائ  ضمان املسؤولية االجتمالية: "مبا يسمي  األخماقيةوسائ  تطبيق املبادئ    Bertrandخيتصر 
 :أساسيةنقاط  بنربع  88(M. A. R. S) " اإللمام

 تنهي  اجلمهور كما تنهي  الصحافيني،: التنهي  -
 وتقييمها، اإللمام نقد وسائ : التقييم -
 ذكره،تغف  لن  منها أومراقبة املضمون وما يسقط : نهجيةاملراقبة امل -
 . مع اجلمهور واملستهلكني اآلراءتبادل : التفال  -

 .  8سلسلة طويلة من التدابري يف هذا امليدان ننشرها ضمن مماحق الكتاب أيضالكن  يعرض 
 

 اإلعالمية األخالقخماطر غياب : ثانيا
ومواثيق   اإللماميةانعكس فورة يف الشرلات  اإللمام أخماقمبوضو   خريةاألهذا االهتمام املتزايد يف السنوات 

 أمفضما لن ورش لم  ودورات تدريب وتنهي  يف هذا امليدان سواء يف الدول الغربية  ،ملؤسسات صحافية شرف
ا التساؤل لن  سبب هذه الفورة واالهتمام الكبري املستجد هبذ  إىلوقد لمد بعض الباحثني .  8يف لبنان 
 .  8املوضو 

                                                 
الجامعة اللبنانية باميال شحاده  –لويس حنينه ،في مقابلة عن أخالق المهنة مع الطالبة في كلية اإلعالم . األستاذ الجامعي والصحافي د -12

نصيحتي لطالب الصحافة عموما والفتيات منهم خصوصا إن ال يتخصصوا " :،  يتوجه بنصيحة إلى طالب الصحافة قائال(1001-1001)

بعدوا عن الشر "لذلك أقول لكم )...( ستكونون عرضة للكثير من اإلغراءات المادية واألخالقية، هذا خيار حياة بأكملها.( )..بالصحافة

".إن الصحافة في بلد عالم ثالث لمشكلة كبيرة. واختاروا اختصاصا آخر" وغنولوا   

- 
22

 -  M.A.R.S : Moyens d’Assurer la Responsabilité Sociale des médias. In “Déontologie des médias”. Op. cit. 

(p55). 

". وسائل ضمان المسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم: " بعنوان 26الملحق رقم  -  

- 
23

يندرج في إطار مراقبة األداء اإلعالمي من اجل تنزيهه ما يقوم به الصحافيان األميركيان نورمان سولومون وجيف كوهن بإعالن  - 

جائزة "و " جائزة الكالم الوقح وغير الموزون"من خالل رصد أخطاء الصحافيين واإلعالن عنها كمثل " داء اإلعالمي البشعجائزة  األ"

.نورمان سولومون. 1001-2-20النهار "... الالمباالة بالضحايا   
24

 - Bertrand, Jean-Claude. “La déontologie des médias ». Op. cit. P.7. 

ندوة إعالمية نظمها معهد الصحافيين ". حرية اإلعالم والتعبير في لبنان: "عمل في هذا الميدان نذكر على سبيل المثالمن بين ورش ال*  

وقد تم التوصل خالل هذا المؤتمر إلى .  الجامعة اللبنانية األميركية، بيروت، لبنان. 1002أيار  22-9. المحترفين ومعهد الصحافة العالمي

.9المالحق،  رقم  شرف إعالمي ننشره  فياقتراح مسودة ميثاق   

هل األمر مجرد مصادفة؟  بعد مؤتمر . ثالث ندوات في بيروت، خالل أسبوع واحد، تتناول اإلعالم والميديا والثقافة من زوايا مختلفة"* 

، (في زمن النزاعات" )لموضوعيةا"و   حول اإلعالم" لوموند ديبلوماتيك"و" انفورماسيون"، مع "الماضيين ءاالثنين والثالثا" األخبار"

المعهد األلماني لألبحاث "و" المعهد الفرنسي للشرق األدنى"الذي يتشارك في تنظيمه "  1001وم رميديا فو"افتتح مساء أمس في بيروت 

وما إن يسدل . (.شكال العرضوأالرقابة )ويدور حول النزاعات في الشرق األوسط في مرآة اإلعالم " مؤسسة فريديش ايبرت"و" الشرقية

حدود "، "التشريعات وحرية التعبير: "تعالج محاور عدة أبرزها)...( الستار على هذا الفوروم حتى تنطلق في معهد غوته ندوة أخرى

ية ، العالقات بين الرقابة الرسم"نماذج حديثة العهد من الرقابة على الثقافة واإلبداع"، "المحظورات في مجتمعات الشرق األوسط: التسامح

.1001-22-9 .األخبار"... كيف يمكن توسيع حدود الحرية؟"، "والرقابة الدينية  

 شرف إعالمي  ورشة تدريب لإلعالميين للتوصل إلى مجلس مستقل لميثاق" الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية االنتخابات"نظمت * 
.82/28/8222 .المستقبل. الممول من االتحاد األوروبي" فكارأ"في إطار مشروع " يجري بحثه مع المؤسسات اإلعالمية واإلعالميين   



، جاءت اإللمامية األخماقلن سبب االهتمام مبوضو   أوروبيابلدا    يف استفتاء للرأي طال صحافيني يف 
 :لامة ومتنولة، ومنها األجوبة

 نتيجة  تنثري التقدم التكنولوجي للى املهنة، -
 كربى،  ميرسا أيدييف  اإللمامتركز ملكية وسائ    -
 واملايل الذي حتمل ،  اإللمايند الدمج بني املهنة والبع  -
 املهنية املرتكبة، األخطاء -
 يف تغطية الثورة الرومانية وحرب اخلليج، األخطاء  -
 خرق احلرمات اخلاصة من قب  صحافيني،   -
 تراجع مصداقية املهنة،  -
 العماقات امللتبسة بني الصحافيني والسياسيني،  -
 خطر احلد من احلريات الصحافية،  -
 . 8)...(ولي املنظمات الصحافية   -
 
فخمال . كما متيزت املهنة منذ هناية الثمانينات بارتفا  نسبة الشكاوى لدى القضاء ضد املمارسات الصحافية 

 أخبارنشر  أويف فرنسا تتناول التشهري  إلمامدلوى قضائية ضد وسائ     2 إحصاءمت   44 - 44 العامني 
 .  8%( 4)، ورفض حق الرد %(4 )لشخصية ، التعرض للحياة ا%(  )مغلوطة 

حسن  إىلالسعي  : املذكورة وهي األسباببقضية رئيسية ختتصر غالبية ميكن شرح االهتمام املتزايد باملوضو  
 .املهنة أصابمع التراجع الكبري الذي  تندية الصحايف مهمت 

 
تراف بان املهنة تواج  صعوبات يف ميدان مبثابة ال أوالشرلات  ومواثيق شرف هو  وإقرارمهنية   أخماقتبين  إن

مستوى ال من  إلماميةكسب ثقة الناس من خمال التشديد للى خدمة  إللادةالنولية والنزاهة، وثانيا هو حماولة 
هو محاية املهنة كي حتافظ للى رسالتها ومستواها، ومحاية الصحايف من  إذاان اهلدف الرئيسي . الشك إلي يرقى 

 . أخرىمهنية  أوشخصية  ألسباب أولن غري قصد بسبب الفساد  أويرتكبها لن قصد  اليت قد األخطاء
 

                                                                                                                                                 
بالتعاون مع المجلس الوطني لإلعالم " شرعة اإلعالم في لبنانمقترح  "أطلق المكتب اإلقليمي لالونسكو في بيروت  1001أيار  3في * 

)...(.مي تعزيز وسائل اإلعالم واستقالليتها والى تصويب األداء اإلعال"المرئي والمسموع بهدف   

 

يسأل لماذا هذا االهتمام بموضوع األخالق، ولماذا اليوم؟   Bertrand  15-  

 "La déontologie des médias ». Op. Cit. (p.7). 

(. 1-1ص . )المرجع السابق -16  
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- Civard-Racinais, Alexandrine. “La déontologie des journalistes. Principes et pratiques”. Ed. Ellipses. 

Paris 2003. (p.6) 



 مي القراء وحتمي مصادر املعلومات،حت أيضاهي  ي  املهنة واحملافظة للى نوليتها،تسالد للى تنز اليت فهذه املبادئ
للخدمة العامة ال أن  أداة ماإللماهي الضمانة كي يكون  إذا. األخبارالذين تتناوهلم  األشخاصحتمي  أهناكما 

 إىلالصحايف نفس ،  وبالتايل هتدف  أواملعلنني  أو اإللماميةاملؤسسات  وأصحابالنفوذ  أصحابيكون يف خدمة 
 :حتاشي املخاطر التالية

 
 اإلعالميةتبعية الصحايف واملؤسسات  -أ
والسياسيني  األلمال  ملتصقة برجال لموما   يف غالبية دول العامل اإللمامتبدو الصحافة ووسائ   فنكثر أكثر 

مما  أكثرتنطق بامسهم وتعرب لن اهتماماهتم رمبا  إهنا. وآراءهمفتعكس مواقفهم  ،والشركات االقتصادية الكربى
اوجد هوة بني الصحايف واجلمهور الذي بات يشعر بان  األمرهذا . تعرب لن اهتمامات الناس ومشاكلهم اليومية

وان استقمالية العاملني يف  أوالبشك  مباشر وال التعبري لن قضاياه واهتمامات   إلي ج  هدف الصحايف ليس التو
 . املهنة للى تراجع

 
 أكثرمن الفرنسيني لن قنالتهم بان الصحافة تفقد % 8 لرب  82الفرنسية Téléramaجملة  للرأي أجرت يف استفتاء 

. فرنسا ان اجلمهور ال يؤمن بان الصحايف حر القلممتماحقة يف  استطمالات أظهرتوقد   .من استقماهلا فنكثر
. 84 42 لام %  8و 422 لام %  8ان الصحافيني يتمتعون باستقماليتهم،  440 رأوا لام  فقط 84%

غري قادرين للى الوقوف يف وج  ضغوط  من الفرنسيني يعتربون ان الصحافيني% 4 ان  8008اظهر استفتاء لام و
من %   ان   800دراسة نشرهتا صحيفة لوموند لام  وأظهرت. 0 كما ضغط املال السياسية والسلطة  األحزاب

 األشخاصالفرنسيني يرون ان الصحافة بعيدة لن اهتماماهتم وان الصحافيني يتحاشون تناول املواضيع اليت تزلج 
 .   النافذين

اليت  باألنباءان اجلمهور بدأ يشكك هذه االهتامات حول استقمالية الصحافيني  واالنطبا  السائد حول تبعيتهم جعلت  
.32األخبارمن الفرنسيني لن شكهم مبصداقية % 0 حوايل  لرب  800ففي استفتاء لام . اإللمامتنقلها وسائ    

يف البورصة وختضع لقوالد  الربح  أسهمهاشنن رسامي  كربى وشركات تبا  هي احلديث   اإللمامهذا فان بنية  إىل
وبالتايل فان املنطق التجاري بات . ضخمة أمواالصنالة تتطلب  هي األق للى  أوها، واخلسارة واملضاربة وغري

. مالية ومرات للى حساب قيم املهنة أرباحافقد بات القيمون لليها يطلبون منها ان حتقق . هباحد بعيد  إىليتحكم 
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اهلدف الطبيعي هلذه املؤسسات هو ان  فان"  إذن  .خبطر اإلقفال مهددةتصبح مل حتقق الربح احملدد  إذا أهناواملنساة 
 .  )...("كان جنما  إذا إالما يطلب من   موظفا يصنع والصحايف بات)...( وان تتوسع  األرباححتقق 
 

رصانة منها واليت تشك  مثاال  األكثرالصحف، حىت   أنأدت إىل  اإللماميةهذه الضغوط املتنولة للى املؤسسات 
فان . ، ولو يف جزء، لقوالد السوقترضخالفرنسية، " لوموند"اللندنية وصحيفة " زتامي"للمهنة، مث  صحيفة  أللى
اليت  األلداد أضعافلفضائح العائلة املالكة يف بريطانيا بالت  األوىلمثما اليت خصصت صفحتها " تاميز" ألداد

 آالفى فيها مئات خصصت لناوينها الرئيسية ملذابح رواندا وبوروندي بني قبيليت اهلوتو والتوتسي اليت قض
 .حتت ضغط السوق أوهذا يعين تراجع مستوى املهنة ونوليتها كسبا للمال . 424 ورمبا املليون لام  األشخاص

 
مشاريع سياسية مشبوهة السيما حني  أومنتجات  أومن الرضوخ ملنطق السوق هو الترويج حلروب  واألخطر

 األسلحةلقد كتب الكثري لن شركات صنالة و. تكون هذه املؤسسات مملوكة من شركات صنالية كربى
شى حمطات تلفزيونية وامتماكها األمريكية كما هي حال شركة . ان تروج حلروب  هبدف بيع منتجاهتا  خي

، وهي يف الوقت نفس  احد "أن يب سي" األمريكيةتلفزيونية احملطات الاكرب  إحدىاليت متلك  "جنرال موترز"
، والقاذفة    -وهي تنتج قطع الغيار لصواريخ الباتريوت ولطائرات القتال ف املصنعني الرئيسيني للبنتاغون

 .  ، وطائرات الرادار اواكس وغريها8 ب
 
هكمث  امتماك رئيس حكومة  يف ايطاليا،  سيلفيو برلوسكوين، حمطات تلفزيونية تروج لشخص  و أو  حزب

فتماشي ( TF1) األوىلحملطة التلفزة الفرنسية " ويغب"امتماك شركة املشاريع الكربى الفرنسية  أيضا أو. ومشاريع 
كربيات اجملمولات  إحدى.   مصاحل السلطات الرمسية من اج  احلفاظ للى حصة مالكيها يف املشاريع الكربى

بينها لوفيغارو  و لكسربس، اشتراها  إلماميةمؤسسة  0  يف فرنسا، سوك برس، وهي تشم  حوايل  اإللمامية
 .   سارج داسو ،األسلحةاحد مصنعي 
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كوال هو الوقت  إن ما نبيعه لكوكا. جهاكوال في بيع إنتا إن وظيفة محطتنا هي مساعدة كوكا:"مدير هذه المحطة باتريك لوالي صرح ذات مرة

".المتيسر من العقل البشري  

Ignacio Ramon et. In “Manière de Voir”, N 80, “Combats pour les medias”. Ed. Le Monde Diplomatique. 

(p. 7). 

 
36
-«(…)Il y a peu, le groupe Socpresse, qui édite quelque 70 titres dont Le Figaro, L’Express, L’Expansion 

e Dassault. Serg même été acquis par un fabricant d’armes, M.-dizaines de journaux régionaux, a lui deset 

Et l’on sait qu’un autre industriel de l’armement, M. Arnaud    Lagardère  possède déjà le groupe Hachette  

 La Provence,quotidiens comme  des) et Première Parents, Elle, magazines (dont qui détient  quelque 47 

Nice-Matin ou Corse-Presse. Si cette chute de la diffusion venait à se poursuivre, la presse écrite 

indépendante risquerait peu à peu de tomber sous le contrôle d’un petit nombre d’industriels – Bouygues, 

Dassault, Lagardère, Pinault, Arnault, Bolloré, Bertelsmann... – qui multiplient les alliances entre eux et 



 
مرشح االنتخابات . يشك  هتديدا حقيقيا للدميقراطية األخرىوالسلطات  اإللمامهذا التداخ  بني سلطة وسائ  

اإللمامية وسلطات بالفص  بني السلطة السياسية والسلطة "فرنسوا بايرو طالب    800الرئاسية الفرنسية لعام 
وانتقد بايرو ". يستطيع رد طلب مؤسسة سامهت بقوة يف انتخاب لن رئيس مجهورية  أين أ"معتربا " )...(  املال

كانت هذه  إذاال سيما  ،والسلطة اإللمامهي العماقة بني مؤسسات  األوىل: ظاهرتني يف احلياة السياسية الفرنسية
 اإللمامسسات بني القيمني للى مؤ احلميمةالعماقة هي  يف ميادين البناء والتسلح؛ والثانية  أيضااملؤسسات تعم  
 .ينطبق للى الكثري من دول العامل إمناوما يعرض  بايرو لن الوضع يف فرنسا . وبعض السياسيني

 

تساهم هذه الشرلات يف  حماولة حلماية املهنة ف  إلماميةشرلات ومواثيق ضوء ك  هذا تربز احلاجة امللحة إىل  يف
للى تقدمي املصلحة  اإللماميةجيع املؤسسات تشيف و األمورتصويب حكم  للى  يف مسالدة الصحايف  للى

تنمني املردود املادي الضروري  إىلففي سعي الصحافة  .أخرىالعامة ومصلحة اجلمهور للى ما لداها من مصاحل 
 .   حريتها اإللماميةطريقة يكمن خطر فقدان املؤسسة  بني األرباححبثها لن  أوالستمرارها 

 
 ومهنية ةأخالقي أخطاءوقوع الصحافة يف  -ب

أي  )  ,les 3 S” ٍSex Scandale, Sport“ :(صحافة ما يسمى  بالفرنسية أو اإلثارة حققت صحافة
الذي زاد  األمرالرياضة، اجلنس والفضائح، جناحات شعبية ومالية كبرية، وبالتايل مردودا لاليا باملفهوم التجاري،  

. الفردية اإلنساننولة وغالبا للى حساب قيم املهنة وحياة املت واإلغراءاتحتقيق املزيد من الفضائح  إىلمن سعيها 
 هبا منهلذه الصحف الشعبية حىت بات االهتمام  األوىلاملتفرقة السطحية حتت  الصفحات  األخباروباتت مث  هذه 

 .  2 أيضاجانب الصحافة الرصينة 
 

                                                                                                                                                 
menacent le pluralisme (…) ». Ignacio Ramonet « Médias en crise ». In Le Monde Diplomatique. Janvier 

2005. 

 

، أي من اج  أن تتمكن "مثن احلرية: "رفعت جريدة النهار شعارا مّعربا  حني رفعت مثن النسخة  دون غريها من الصحف   -
كما قامت النهار حبملة إلمانية  .تمرار من دون االرهتان ملشيئة ممول أو من  التبعية لسلطة تغطي لجزها التشغيليالصحيفة من االس

 ".اجلريدة اليت ال ميّوهلا القارئ واملعلن ميّوهلا اجملهول: "جاء فيها
 

في ألمانيا " بيلد"صينة في نسبة المبيعات كمثل صحيفة هذا مع العلم إن الصحف الشعبية التي تعتمد على اإلثارة غالبا ما تسبق الصحف الر  8 -

.في بريطانيا اللتين تحتالن صدارة المبيعات في البلدين" ذي صن"وصحيفة   
ب جديد لمحاولة اجتذاب مزيد من القراء عندما مألت صفحتها  األولى تسايتونغ اليسارية لجأت إلى أسلو صحيفة تاغس" نقلت وكالة رويتر من برلين إن  

وتعهد رئيس التحرير بتحويل الصحيفة المعروفة بحمالتها الذكية ودفاعها المستميت عن حقوق المرأة وهموم . بصور لصدور عارية وعناوين أكثر إثارة

يفها بحلول مطلع مشترك جديد لتغطية تكال 833وقالت الصحيفة أنها في حاجة إلى )...(. األقليات إلى الجانب األخر، إن لم تستقطب مزيدا من المشتركين

-  -92النهار ". األسبوع الحالي وإال اضطرت إلى التحول إلى صحيفة إثارة رخيصة
 222.  



 إىلفغالبية هؤالء يف سعيهم . ثريةالذين يسرقون لقطات شخصية للمشاهري ك "البابارازي"كما باتت الدلاوى ضد 
من شنن لقطة مميزة ان تزيد مبيعات الصحف وان تؤمن للصحافة  أن إذ ،شيء أمامال يترددون " السكوب"حتقيق 

للى احترام احلياة " اإلنسانالعاملي حلقوق  اإللمان"وقد نصت املادة الثانية لشرة من  .الشعبية مجهورا واسعا
حلممات للى  أومراسمات   أومسكن   أو أسرت  أود لتدخ  تعسفي يف حيات  اخلاصة ض احال يعّر: " الشخصية

 ".تلك احلممات أوشرف  ومسعت ، ولك  شخص احلق يف محاية القانون من مث  هذا التدخ  
مصر  الليدي ديانا يف ظروف منساوية فيما كان  لدم احترام الصحافيني هذه املبادئ  االنطبا  لن  زاد يف 

 .4  صديقها ا حياول التفلت من مطاردة املصورين السالني اللتقاط صورة هلا معسائقه
 

ومثال ما قام ب  جنم حمطة . املال للى حساب قوالد املهنة البديهية إىل أوالشهرة  إىل أيضاوسعى صحافيون 
س الكويب فيدي  من خمال  التمالب بتصريح الرئي  44 باتريك بوافر دارفور لام  األوىلالتلفزيون الفرنسية 

                                                 

وتكاثرت الدعوات . وحدودها -حيث لها حرية  -الرحيل المأسوي لألميرة ديانا طرح بقوة، في بريطانيا والعالم، مسألة حرية الصحافة " 39 -

 أحياناحياتهم تتحول  إنوخصوصا المشاهير الذين ليس من المغاالة القول  األفرادانتهاك حرية  وجوب وضع قيود ما لمنع الصحافة من إلى

تنتقد الصحافة، ومنها صوت رئيس الوزراء الياباني ريوتارو هاشيموتو الذي " كبيرة" أصواتوعلت . والعدسات األقالمجحيما بسبب بعض 

 إنومن الطبيعي . كانت تكره هذا االهتمام أنهااعتقد : "وقال للصحافيين في طوكيو. ديانا األميرةبحياة  أحاطالذي " اإلعالميالجنون "ندد ب

".مطاردة شخص وانتهاك حرمة حياته أبدا، واعتقد انه ليس من الالئق )...(ضبط النفس  اإلعالميطلب من وسائل   
ديانا دليل على  األميرةموت " إنيتزعمه المستشار هلموت كول العام لالتحاد الديموقراطي المسيحي الذي  األمينوفي بون، قال بيتر هينتسه   -

نقل الخبر ولكن يجب خفض "للصحافة حق  إنورأى . انه ال يجوز الغاء الحماية للحرية الفردية وأضاف". المهنية انتهكت األخالقحدود  إن

في " التفكير معا"على  إليهفي برقية تعزية وجهها وكان كول حض رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير ". المستوى الصحيح إلىهذا الحق 

.حرية الصحافة وحماية الحرية الفردية  
.)...(ضروريا أمراللصحافة صار " مدونة سلوك"اعتماد  نأالفرنسية كاترين تروتمان  واإلعالموفي باريس، اعتبرت وزيرة الثقافة    

تؤدي وفاة ديانا  إن اإلعالمية باألبحاثلالتصاالت المتخصصة " انمينكوس "يس شركة يموند مينكوس رئوفي شيكاغو في الواليات المتحدة، توقع را

على وسائل االعالم  إنوقال . المعلنين عن الصحافة الشعبية في العالم الغربي أعراض إلىالصحافة،  إلىاالتهام  أصبعوتوجيه الرأي العام العالمي 

 إنسي "وقال مؤسس شبكة . والفضائح وتثبت احترامها الحرية الفردية والحياة الخاصة للمشاهير اإلثارة أخباربعيدة عن  أنهاتوضح للجمهور  إنالرصينة 

".المصورين والصحافة الشعبية التي تشجعهم تجاوزوا كل حدود" إنللتلفزيون تيد تيرنر  األميركية" إن  
المهنية التي غالبا ما تعرضت لالنتهاك من جراء السعي الى السبق  واآلداب تعزيز قواعد السلوك إلىوفي بريطانيا، انقسمت الصحافة والسلطة بين داع  

وهذا التحذير من المساس بالحرية تعززه حجتان قويتان . األقداسالصحافي ومحذر من المساس بحرية الصحافة التي هي في بريطانيا مثابة قدس 

ديانا  لألميرةمطاردة المصورين  إن األولىوتقول الحجة . قانون يحمي الحياة الخاصة رإصدا إلىالنبأ المفجع  إعالنتتناقضان والدعوات التي صدرت بعد 

هناك  إنوتقول . والحجة الثانية ترفض محاولة جعل المصورين كبش محرقة. جرت في فرنسا حيث تحمي القوانين الحياة الخاصة للناس في شكل كبير

وزير الخارجية البريطاني روبن  وأعلن. لى السواء وماليين القراء الذين يشترون هذه الصحفمسؤولية جماعية تتحملها الصحف الشعبية والرصينة ع

يراجعوا  إنعليهم . تطرح على الصحافيين وعلى رؤساء التحرير إنالقضية يجب  إن"وقال ". مراجعة الضمير"انه يؤيد عملية  أمسكوك في سنغافورة 

وبكثير ". نقرر ما يتوجب عمله إنقبل  إليهاونحن سندرس باهتمام النتائج التي سيتوصلون . عال في المأساةمدى ساهموا ف أي إلىويقولوا  األخيرسلوكهم 

على  األول واإلجراء. يحد قليال من الحريات المدنية المطلقة إنمن الحذر يفكر حزب العمال، وعلى رأسه رئيس الوزراء طوني بلير في طرح من شأنه 

قوانين اقل تسامحا مع  إقرار إلىسيؤدي  واألمر اإلنسانلحقوق  األوروبيةالمعاهدة  إلىمع انضمام بريطانيا  إاليبصر النور  هذا الطريق ليس قريبا ولن

محكومة بسلوك اختياري ما دام ال قيود قسرية هناك، ويبقى دور الشرطي موكال  اإلعالموفي انتظار ذلك تبقى سياسة وسائل . انتهاك الحريات الشخصية

والصيغة هذه لم تحل حتى . وهي تنتهك القواعد التي وضعتها لنفسها بنفسها اإلعالمجنة تنظيم مهنة الصحافة التي تقتصر مهمتها على توبيخ وسائل ل إلى

.221 -2-9النهار  )...(.اآلن دون حصول انتهاكات، كانت تبرر دائما بحق الجمهور في المعرفة واالطالع  



ما  ألمالبعملية تلقي هدايا مقّنعة من رجال   44 مث ضلول  لام   ،وكنن  حديث خاص ب  إلظهارهكاسترو 
تدمري  إىلتؤدي  أشخاص إىلات الكثرية يف الصحافة كمث  توجي  اهتام األخطاء أيضا أو. 0 مثال للى ذلك إالهو 

 .حياهتم
 

من احلقيقة املطلوبة، كمث  ما قام ب  الصحايف يف  األدىن حتترم احلد كذلك فان بعض كربيات الصحف العاملية مل
صحيفة نيويورك تاميز جيسون بلري بتزوير موضولات نشرهتا الصحيفة حيث بني التحقيق ان  اختلق تفاصي  مل 

. ألمريكيةااحمللية يف الواليات املتحدة  األخباركتبها منذ جرى تكليف  بتغطية     أص مقالة من    حتدث يف 
وكان سبق ان مت .   استقالة اثنني من كبار حمرري  الصحيفة إىل  800هذه الفضيحة منتصف العام  أدتوقد 

 .8 األمريكيةتسجي  حاالت نشر تقارير ومقاالت مفربكة يف الصحافة "

ت ونالت صحافياهتا ابتدلت حتقيقا لن قصة طف  مدمن للمخدرا إحدىان "  الواشنطن بوست"  أقرت،  42 فعام 
 األمريكيةكما بينت دراسة مع رؤساء حترير صحف . اجلائزة إلادة إىلوقد اضطرت الصحيفة ".  بوليتزر"لليها جائزة 

.43ان  من املمكن ان حتص  يف صحفهم نشر قصة مفربكة من احد الصحافيني أجابوامنهم %    أن  

 
 .اإلعالميالفساد  قضية -ج

حقيقية هتدد اجلسم  آفةان  . الصحافة انتشارا يف العامل أمراض أكثرمن  رمبا يكون الفساد يف اجلسم الصحايف
ترتفع يف معظم دول العامل تشكو من تسخري الصحايف مهنت  ملصاحل   فاألصوات. الصحايف ورسالة الصحافة

 أوا وسياسيا واهلدايا والتقدميات املختلفة من النافذين مالي األموالالشخصية السيما املادية منها من خمال قبول 
 أيضايشك  ممارسة لادية يف الكثري من دول العامل الثالث لكن  منتشر  األمرهذا . شخصية ألهدافاستغمال موقع  

 .يف الدول املتقدمة
 
املقاالت والتحقيقات لن العماقة بني املال  إىل باإلضافةالعلن  إىل آخر إىلوهناك فضائح كثرية تظهر من وقت  

الشائعة يف الكثري من  األمورهي من  "املغلف" أسلوب أوللمندوبني " اإلكراميات" عرف انوالك  ي. والصحافة
حتص  سواء للى صعيد فردي مع  اإلغراءاتهذه .  األخرىيف الدول  آخرالدول يقابلها تقدميات من نو  

                                                 

  
-

 - Bertrand,  Claude-Jean . “La déontologie des médias”. Op.cit. (p. 3).  

 . 800حزيران     .صدى البلد    
  .442 حزيران  84 .النهار - 8 -

43
 - Hunter (p49-50 



ر املهنة من خمال حتوير هذه املمارسات خت  بدو. إداريا أوللى صعيد القيمني للى املؤسسة حتريريا  أوالصحافيني 
 .وليس املعايري املهنية اجلديةواملادية واملعنوية  املالية اإلغراءاتتتحكم ب   أولوياتمن خمال التماد سلم  أو األخبار

 
 غياب النزاهة املهنية -د

بتزاز اال إىلكمث  اللجوء  ،معينة أهدافوسائ  رخيصة وغري مشرولة لتحقيق  إتبا تفترض النزاهة املهنية لدم 
لكن . التعرض حلياة الناس الشخصية، األحداثافتعال  أو اإلثارة إىلاللجوء  دول، أومؤسسات  ،أشخاصحيال 

 أووصور النجوم  أخبارالعامة واملهنية، كمث   األخماقاليت تتعارض وابسط  األمورالصحف مليئة مبث  هذه 
 . احلميمةاملتعلقة جبوانب حياهتم اخلاصة والسياسيني 

 
رق القوانني العامة وسرقة خبيسمحون لنفسهم بعض املرات " السكوب"حتقيق  إىلبعض الصحافيني يف سعيهم  إن

 إىلغري مشرولة للوصول  أساليبيعتمدون  أهنم أو. مفربكة أخبارايبثون  أوخاصة  أماكنلقطات شخصية يف 
ركي ملعرفة كيف تتعاطى الشركات غونتر وولراف الذي انتح  شخصية لام  ت األملايناملعلومة كمث  الصحايف 

الربيطانية اللذان انتحما   "السانداي تاميز"ما قام ب  صحافيان يف  صحيفة  أو. األجانبواملعام  يف بماده مع العمال 
وطلبا من بعض نواب  الربملان الربيطاين طرح سؤال معني  للى احلكومة خمال جلسة املناقشة  ألمال ليصفة رج

االستقالة بعد نشر الصحيفة نتيجة االستقصاء  إىلوقد قب  نائبان هذا العرض واضطرا . المقاب  مبلغ من امل
استحصال  أو. ابن وزير الداخلية فبالهما القلي  من حشيشة الكيف أغرياما قام ب  صحافيان بريطانيان  أو.   هذا

لوائح االتصاالت اهلاتفية ونشرها اهلاتف اخلاصة جملمولة من النجوم الفنية واالستحصال للى  أرقامالصحف للى 
 ".السكوب"ك  ذلك لتحقيق و،   
 

املصلحة العامة يف  إىلالسعي  غري ان . فهي مرفوضة كليا  إلمامي" سكوب"حتقيق  األساليبكان هدف هذه  إذا
ف كانت لذلك فان الوسائ  املتبعة من الصحايف غونتر وولرا . مث  هذه الوسائ  إىليربر اللجوء  قد بعض املرات 

، فيما اإلصماحيةاملهنة فنيدها البعض نظرا لماجيابيات اليت حتملها للمجتمع خبلفيتها  أوساطموضع جدل يف 

                                                 
44

 -In  MédiasPouvoirs. Op.cit. (p.150). 
45

 -  Idem, p. 62. 

ثاين يف إلطاء اخلرب الصحيح  من أن أكون األول يف إلطاء من األفض  أن أكون ال": "السكوب"كامو حيذر الصحافيني من السعي الدائم إىل 
طوال لشرين لاما للى طلب مّت تلقين   لقد. اجلمهور ال يريد ذلك ، إنكما. اجلمهوريريده هذا ما  :البعض يقول.)...( اخلرب اخلطن

". ويعتاد للي االحندار والسطحية فهو سيتنفس هذا اهلواء  ذهنية إذا كانت لشرون صحيفة تبثف .)...(ذلك  
Camus.  Op. cit. (p.52). 



حتم  خماطر للى  وإهنامرفوضة  هي -وان كانت لغايات حممودة -الوسائ  املتبعة أنمعتربين  آخرونانتقدها 
 .  ممارسة املهنة

 
 

 اإلنسانيةعدم احترام القيم  -ه
من خمال نشر حتقيق قضائي غري مكتم    أودمرت الصحافة حياهتم من خمال اهتامهم كذبا  األشخاصمن كثري 

صحافيون  املبدأ  ،يتناسى ينسى، أو فغالبا ما. حتط من قدرهم بنلمالالقيام  أوبارتكاب جرائم يتضمن اهتامات 
  .إدانت القانوين الذي يعترب ان املتهم بريء حىت تثبت 

 
 :للى التبار" اإلنسانالعاملي حلقوق  اإللمان"ادة احلادية لشرة من وقد نصت امل

قانونيا مبحاكمة للنية تؤمن ل  فيها الضمانات الضرورية  إدانت تثبت  أن إىلك  شخص متهم جبرمية يعترب بريئا - "    
 للدفا  لن ،

كان ذلك جرما وفقا للقانون الوطين   ذاإ إاللم   أداءاالمتنا  لن  أولم   أداءال يدان أي شخص من جراء  -8"    
  ...".الدويل وقت االرتكاب أو

 

 أسرىصور جرائم وصور  أو ،كمث  نشر صور غري مقبولة اإلنسانيةكذلك كثريا ما تتعرض الصحافة للقيم  
فة وتصدم املشاهدين وحتم  انعكاسات العنف املختل اإلنسانيةهذه الصور  تطال القيم  إن. أشماءصور  أوحرب 

 (.الصورة، الفص  الثاين أخماقخصوصية )للمشاهد مفيدا  أمرا يف الغالب، من دون ان تقدم
 
   غياب املوضوعية والتوازن -و

 إىل املوضوليةالتوازن  أضفنالذلك  .تعريفها لن جمرد أوطبعا من الصعب جدا احلديث لن املوضولية يف الصحافة 
وان يعرض الوقائع  الضرورية كي يتمكن  ،وجهات النظر املتنولةلرض  إىليسعى الصحايف  أنمبعىن  ،ليتكامما

 .يعاجل احلدث من زاوية واحدة أن أويعطي جزءا من الوقائع  أنال   ،املتعددة  باخلرب من زواياه اإلملاماجلمهور من 
 

                                                 

-
46 صرح احد الصحافيني ان  مستعد ملخالفة القانون من    4 خمال ندوة لن أخماق اإللمام يف إحدى اجلامعات األمريكية يف أيلول  -

نني؟ فنجاب بني حق تفع  هذا، ه  صفة الصحايف تعطيك متايزا لن غريك من املواط: فسئ . اج  احلصول للى معلومات هامة
".نعم، ألنين  ليون الناس وآذاهنم:"الصحايف  Hunter. Op.cit. (p.38). 

على ما تعتبره مصلحة ،  6المالحق،  رقم المنشورة في " شكاوى الصحافة البريطانيةشرعة سلوك لجنة "نصت وقد 

 .ععامة ككشف جرائم أو حماية الصحة العامة والسالمة العامة أو كشف مخاطر تتهدد المجتم
 

- 
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فمهنة الصحافة تقوم على الرأي وعلى اختيار الخبر وهما عمليتان ذاتيتان . الصعب الحديث عن الموضوعية في الصحافة انه لمن  -
...لذلك من األفضل الحديث عن  الحقيقة، الصدق، التوازن، النزاهة، التأكد من المصادر، عدم التحامل. بامتياز   



 وأهنا ،خصيكانت من منظار ش وأهنا، أشخاصحتاملت للى  أهناكم من املرات قامت الصحافة حبممات تبني الحقا 
معينة  أطرافجانب  إىلوكم من مرة وقفت . الدفا  لن نفس  أوبالتعبري لن رأي   اآلخرمل تفسح يف اجملال للطرف 

بشك  جمتزأ وغري كام  يتعارض  األخباران التعاطي مع . يف حتيز واضح يضر بالتوازن الضروري لفهم اخلرب
اللبنانية  اإللمامجانب سياسيني معينني؟ ان وسائ   إىل  تام وماذا لن صحافيني يتحيزون بشك. املهنة وأخماقيات

 . األمورمألى مبث  هذه 
 

بشك  لرضي لن تفضيل   2  لرب احد الصحافيني نن   800يف فترة احلملة االنتخابية النتخابات الرئاسة الفرنسية  لام 
( فرنسا والقناة الثانية يف التلفزيون الفرنسي لةإذاومنها )اليت يعم  فيها  اإللماميةالتربت  املؤسسات  فكان ان ،ملرشح

اخلرب حيال حياد الصحايف  أن أي. ومت تعليق مشاركت  يف تغطيتها ،ان  فقد احلياد الضروري ملواكبة احلملة االنتخابية
قدم  يثق مبا يللجمهور كي  ضرورة ثانياهو للحفاظ للى املساحة الضرورية للتحلي  والنقد،  و أوالضرورة، ل   هو

   Le Nouvel Observateurلذلك نصت الشرلة املهنية جمللة . الصحايف ل  من رأي مستق  ومتحرر
 .4 مبمارسة دور سياسي أوحزب سياسي ما  إىلمسؤول يف اجمللة باالنتساب  أيالفرنسية للى منع 

يك ب  وللى للى التبار االنتماء السياسي للصحايف مصدر تشك األمريكيةكذلك  تنص شرلة بعض الصحف 
كذلك تطلب  شرلات . الصحافيني يف هذه الصحف ان ال ميارسوا نشاطا سياسيا يلقي شكوكا  للى ما يكتبون 

ويف اسبانيا . ةالعام باإلدارة أومن صحافييها لدم املشاركة يف نشاطات هلا لماقة  بالنضال السياسي  أمريكيةصحف 
التشكيك مبوضوليتهم واىل  إىلااللتزام بنشاطات ميكنها ان تقود  ألضائهاالصحف املكتوبة للى  متنع شرلة صحافيي

 إىلاالنتساب  الربيطانية للى حمرريها"  ذا اندبندنت"صحيفة كما متنع  . غري مصاحل مجهورهم أخرىخدمة مصاحل 
. 50حركة أوحزب   

الدراسات يف بعض  أظهرتد فق. اللبناين بلغ بعض املرات حدودا بعيدة اإللمامانعدام التوازن واملوضولية يف  إن
 ان اجلمهور اللبناين كان يف استحالة معرفة احلقيقة حول الوقائع يف ضوء التناقض الناتج لن التغطية امللتزمة  التغطيات
، واالهتامات املتبادلة  800اجلامعة العربية يف كانون الثاين  أحداثكمث  ما حص  يف تغطية  ،لند ك  طرفواملنحازة 

يف تغطيات وكم باألحرى أحيانا (.  800تشرين الثاين )انتخاب رئيس مجهورية توافقي  إىللتوص  تعطي  احول 
؟51املباريات الرياضية  
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وذلك          Francois Bayrouوقد عبر خالل محاضرة جامعية عن تفضيله لمرشح الوسط   Alain Duhamelالصحافي هو   

 .نفسه  Bayrouبعدما انتقد برامج المرشحين بمن فيهم 

.1004-05-21. وكالة الصحافة الفرنسية -
49

  
50

 -  Bernier, Marc-Francois. “Ethique et déontologie du journalisme ». Ed. Les presses de 

l’université de Laval. Canada 2004. (pp. 352-353). 

   -- 51 عرضت صحيفة األخبار وقائع ندوة نظمتها تحت  ،"نحن ال نقدم الحقيقة: إعالميون يعترفون:"تحت عنوان   - 

بسبب قيام "، تناولت  ممارسات وسائل اإلعالم و خلل  بعض  التغطيات "الموضوعية على المحك"عنوان 



ارخا للى غياب املوضولية والتوازن، اللبنانية مثاال ص نشرات حمطات التلفزة أخباربات غياب احلياد يف مقدمات  لقد 
وبدال من ان . احليادي للى الشاشة الصغرية أواملوضولي ( ة)كان للمذيع ال م")...(: كما بات بابا للتعليق والتهكم

( ة)بدم بارد موحيا للمشاهد ان  ليس موافقا بالضرورة للى ما يقول ، فان  يؤدي دوره كمذيع  األخباريقرأ نشرة 
نفعال  حليثيات اخلرب الذي يصطنع اال باألحرى أوينفع  . مسج( ة)ممث   إىلوقور ( ة)نراه يتحول فجنة من مذيع  لألخبار

يسخر، يهز رأس  و يؤنب  ،"الذر من انذر"اقتضت الضرورة، يعقد حاجبي  متقمصا دور  إذايقرأه، يستشيط غضبا 
 بنن متولدا، فتشعر  أصبع وال يتواىن لن رفع . حبسب مقتضيات احلال أساريرهتنفرج  أو، يبتسم ابتسامة صفراء، آسفا

يف لامل  امنلوفصار " مرتزقة"من املؤسف ان تعبري ! )...(. ع ك  من ال يوافق  الرأييكاد خيرج من الشاشة ليصف
"52...اإللمام    

 الواقع األمريف خدمة قوى  اإلعالمتسخري  -ز
 كثريا ما يطغي  للى  تعم  يف خدمة قوى خمتلفة حبيث ان هذا اهلدف الدلائي اإللمامنرى وسائ   أنغالبا  أمرابات 

موضو   شكوى حىت يف الدول اليت تعترب مثاال يف  بات األمروهذا . اإللماميلند  األساسيةهنية امل االلتبارات
 Serge الصحايف الفرنسي . فرنسا أو األمريكيةاملسؤولة كما هي احلال يف الواليات املتحدة  اإللماميةاحلريات 

Halimi    خدمة قوى السلطة السياسية وسلطة الفرنسية يف اإللماميشرح يف كتاب  كيف تعم  العديد من وسائ 
بات ملك مجموعات كبرى،  فأكثر أكثر باتت عالمإلاوسائل  : "ويختم هذا الكتاب بالخالصة التالية . رأس املال

" سوءا فأكثر أكثر خبارألواتدجينا،  فأكثر أكثر الصحافيون
   .  

 
 إىلممارسة املهنة كالتحقق من اخلرب والعودة يف  أساسيةهذه الوسائ  لن قوالد تتخلى  أنتؤدي إىل هذه التبعية 

لسلع من اج  غايات  أوالترويج لعقيدة  أوولدم االرهتان لطرف  اآلراءاملصدر والتغطية املتوازنة والتعددية يف 
 .خاصة وغريها

 
 إن . "روبتلك املتعلقة بتغطية احل األخريةالسنوات  املهنة يفالشهرية واخلطرية اليت طبعت ممارسة  األخطاءمن  

. Dominique Pouchin، يقول الصحايف يف صحيفة لوموند "منذ حرب اخلليج أزمةالصحافة يف 
 .  "حرب اخلليج شكلت نقطة التحول:" ويضيف

 

                                                                                                                                                 

وقد عرضت خالله الطالبتان في الجامعة اللبنانية لمى كحال وعال ". بتوجيه الخبر وفق ما يخدم سياساتها المؤسسات

األولى : خلصتا إلى نتيجتين رئيسيتين"و( 1006كانون الثاني  15)فاعور دراسة عن تغطية أحداث الجامعة العربية 

إذا اقتصرت متابعته على وسيلة إعالمية واحدة،  إن المشاهد او القارئ لم يكن قادرا على معرفة حقيقة ما حصل

.1001-22-6األخبار، ". والثانية التماهي بين عمل اإلعالميين وسياسة المؤسسات التي يعملون لمصلحتها  

.جنى نصرهللا. 2999 -22-19النهار ". النشرات اإلخبارية متاريس "   - 52
  

53
 Halimi, Serge. “Les nouveaux chiens de garde”. Ed. Liber Raisons d’agir. Paris 2005. (.243ص )   

54
 - Télérama. Op. cit. (p.13). 



  تتمث  يف  األوىلاحلالة  : وللوضوح التام يف شرحهما ألمهيتهماهناك مثمان يف هذا اجملال باتا كماسيكيني نظرا 
 وقد شكلت .للى العراق األمريكية، والثانية احلرب 424 ا تغطية الثورة  يف رومانيا لام الطريقة اليت متت هب

خطرية لوسائ   أخطاءجاءتا تعبريا واضحا لن  إذ اإللمامية األخماقمهما يف موضو   احلالتان منعطفاهاتان 
مدرسية حول  أمثلةذه الوقائع وقد باتت ه.  اإللماموشكلتا ضربة قوية ملصداقية  األحداثتغطية هذه  اإللمام يف

 أهدافمن اج   اإللماماحلقائق واستخدام  وإخفاءوالدس  األخبارانعدام املسؤولية املهنية  والكذب وتلفيق 
 . خاصة

حني انعدمت حرية الصحافيني وزالت سلطة    4 -  4 يتم ذلك يف لبنان مثما خمال حرب  أنقد نفهم 
يتم ذلك يف دول دميقراطية  أنلكن . حرب أدوات إىل اإللماموحتولت وسائ  الدولة الضامنة للقوانني واحلريات 

 .اإللماميدل للى مدى جنوح وسائ  تسود فيها القوانني فهذا 
 

 تغطية ثورة رومانيا
وقد نقلتها  ،424 حبكم الرئيس نيقوالي تشاوشيسكو  أطاحتما  لرف بالثورة الرومانية اليت  أو األوىلاحلالة 

 األنظمةبعد اهنيار " ثورة شعبية ضد الديكتاتورية اليت ترفض الرحي " أهنازة  العاملية مباشرة للى حمطات التلف
راحت .  دور يف فلك االحتاد السوفيايتالشرقية اليت كانت ت أوروباللى غرار ما حص  يف دول  ،الشيولية

السيما من  ،مباشرة" الثورة الشعبية" أمست ي  ما تنق  ملشاهديها تفاص  واألوروبية األمريكيةاحملطات العاملية مبا فيها 
مع  ،جيش احلاكم الطاغية ارتكبها أنصور جمازر ومقابر مجالية قال  لرض خمال التلفزيون الروماين  الذي

 ...القصف والرصاص وأصواتمشاهد من معارك شوار  وحترك دبابات واليات وهلع مواطنني يف الطرق 
 
وخصوصا للى يد اجليش الذي  ،قتلوا خمال املعارك أهنمقالت  ألشخاصكثرية حمطات التلفزة جثثا لرضت و

من هذه الصور واحدة المرأة ميتة للى الطريق فيما تتمدد للى صدرها جثة طفلتها، . لقمع الثورة كان يسعى
كما نقلتها  ،ضحاياها بلغ تعداداليت اجملازر هذه  أخبارونقلت الوكاالت واحملطات العاملية . أيضاامليتة هي 

 . قتي  ألفمن ستني  أكثر  ،الوكاالت العاملية وحمطات التلفزيون والصحف
 

فالثورة مل تكن انتفاضة شعبية كما صورهتا وسائ  :  بعد سقوط النظام تكشفت احلقائق لن وقائع مغايرة كليا
زيون الوطنية منذ اللحظة هي انقماب لسكري نفذت  املخابرات العسكرية اليت سيطرت للى حمطة التلف اإللمام ب 

 إىلالوقائع اليت كان ينقلها التلفزيون الروماين ويبثها  أنكما ظهر جليا . للعامل أكاذيبهاوراحت تبث منها  ،األوىل
ب  هو مل يتجاوز  ألفاليس ستني  اإلمجايلفعدد القتلى . هي وقائع مزيفة ومركبة إمناالوكاالت واحملطات العاملية 

مت  إمنا ،نتيجة حرب طبيعية وليسماتوا يف ظروف  ألشخاصصور اجملازر اجلمالية كانت و. السبعمئة قتي 
ها فقد استقدمت من تجثة املرأة املتوفاة مع طفل أما. ضحايا انتقام السلطة بنهنم لإلحياءتصويرهم ولرض جثثهم 

صلة  أيفيما ال تربطها . يف شرب الكحول إفراطهانتيجة  أياماحد برادات املستشفيات حيث كانت توفيت قب  



الصورة للى الشاشة  أظهرهتااليت " احلقيقة. "نتيجة املعارك أيضا يه امل تكن وفاهت يتللى بطنها وال ةاملمدد ةبالطفل
 أصبحتجمازر تيميزوارا ، املدينة اليت  إهنا. العام العاملي الرأيكانت لملية مونتاج مركبة من اج  التنثري للى 

 .   والعقول بارباألخرمزا للتمالب 
 

 تغطية احلرب على العراق
غزو )  800ن مث يف حرب العراق الثانية وم، (حترير الكويت)  44 لام  األوىلكذلك يف حرب العراق 

وكانت تنق   ،مباشر أي ،"اليف"احلرب   ،".أن.أن.سي"السيما  ،شاهد العامل لرب التلفزيونات العاملية ،(العراق
ال وحترك جيوش للى اجلبهة ، حبيث كان املشاهد يعتقد ان  يعيش احلرب حلظة خمتارات من مشاهد قصف وقت

كان املشرف العسكري لليهم  إذلليهم التحرك للى اجلبهة،  احمظورالصحافيني كان  أنلكن تبني الحقا . بلحظة
ن قب  مصورين غالبية الصور واملشاهد كانت تلتقط م أنفضما لن . ميكنهم التوج  وماذا سيصورون أينحيدد هلم 

امللتقطة من مصورين  األفمام أمالسكريني يصورون ما يرون  مناسبا هلم من اج  توزيع  للى احملطات العاملية، 
 .   للى اجلبهة فكانت ختضع لشروط الرقابة العسكرية " مكودرين"
 

حمددة ومدروسة ضربات  أي" العملية اجلراحية" أوكما وصفها العسكر، " احلرب النظيفة"لذلك كانت تسمية 
. ات فع  لكسية لند الرأي العامما مشاهد للقتلى واجلرحى فيها كي ال تولد رّدف ."الذكية األسلحة“بواسطة 

لملية متوي  وخدا  للجمهور، السيما يف  أيضاهلذه احلرب اليت شكلت هي  اإللماميةكتب الكثري لن التغطية 
 .تكر التغطية من داخ  العراقحت" سي ان ان"حيث كانت حمطة  األوىلحرب العراق 

 
خبطئها يف كيفية تغطية حرب العراق " الواشنطن بوست"صحيفة  تأقر  800 آب   يف لددها الصادر يف 

للى العراق وهي مقاالت كانت  األمريكيةرفضت نشر مقاالت كانت تعارض احلرب  أهناوشرحت  ،األخرية
 اإلدارة إليهاتدحض الذريعة الرئيسية اليت استندت  يأالدمار الشام   ألسلحةتشكك يف امتماك هذا البلد 

مسؤول التحرير يف الصحيفة ليونار داوين جونيور يف لملية نقد ذايت  وأوضح.  لتربير قيامها هبذه احلرب األمريكية
 األخباربينما  األوىلالدالمة للحرب يف الصفحة  األبيضالصادرة لن البيت  األخبارالصحيفة كانت تنشر  أن
مع مبادئ احلياد والتوازن واالنفتاح للى ك   طبعا يتناقضوهذا . 2 عارضة هلا كانت تنشرها يف الصفحة امل

 .، وحيرم اجلمهور من الوقائع اجملردةاآلراء
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- « La presse  en état de guerre. L’information première victime de la guerre du Golfe ? ». Ed. 

Reporters sans Frontières » 1991. 

- Woodrow, Alain. “Information Manipulation”. Ed. Du Félin. Paris 1991. 



يف  بنخطاء اإلقرارنقدا ذاتيا حول تغطيتها هذه احلرب من باب  أجرتكانت  أيضاهي " نيويورك تاميز"صحيفة 
 .التغطية

 
لن تغطية هذه  ،األمريكية األحباثمسؤول احد مراكز  ،مقابلة مع جيمس راندل أجرتا الدولية فرنس إذالة

حوايل ثمامثئة مقابلة مع حمللني ومعلقني  أحصىان   إىل فنشار. األمريكيةاحلرب من جانب حمطات التلفزيون 
كانوا من املعارضني فقط الضيوف الرئيسية قب  بدء احلرب، ثماثة من  األمريكيةوسياسيني بثتها حمطات التلفزة 

 .هلذه احلرب
 
االطما  للى خمتلف  إمكانيةتتيح للجمهور  أنق  فكرة ما من دون تسّو أن اإللمامهذا يبني كيف ميكن لوسائ   

 اإللماميةللعبة خت  بقوالد ا إمنااحملطة من خمال اختيار ضيوفها  أن أي. هبدف  فرض خيار واحد  وتعددها اآلراء
 .للدلاية السياسية ولتوجي  اجلمهور يف االجتاه الذي تريده والذي خيدم مصاحلها أداة إىلوتتحول 

 
 اإلعالمالثقة بوسائل  أزمة:  ثالثا

د لدى اجلمهور ولدى الرأي العام  شعور بعدم الثقة حيال توّلي  اإللماميف ظ  تراكم املمارسات اخلاطئة لوسائ  
السلطة احلاكمة ب   إلرادةالشمولية حيث ختضع الصحافة  أوالسلطوية  ظمةاألنوهنا ال نتناول .  هذه الوسائ 

يف غالبية الدول الغربية كمث   األزمةفقد برزت . األلرق يف الدميقراطية بنهنانتحدث لن الدول اليت توصف 
 .وغريها األمريكيةبريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة 

 
 باإلعالمينيتراجع الثقة  -أ
%    كبرية بالصحافة مقاب فقط من املستفتني لندهم ثقة %   أن   4  بريطانيا لامتاء للرأي يف بّين استف 

 آخراستفتاء  .ال يثقون بالصحافة أهنمقالوا صراحة %   . باملاركات التجارية% 0 لربوا لن ثقتهم بالشرطة و
 .    يقولون احلقيقة  أهنم يثقون بالصحافيني وال يعتقدون املواطنني المن %      أنبّين   44 لام 

 
مضمون الصحافة ال يستجيب حلاجات الناس واملثال  أنمن املستفتني قالوا %    األمريكيةيف الواليات املتحدة 

يف  أسرفتالصحافة  أن%  4الترب  إذالونسكي -الصحافة لقضية كلينتون أولت للى ذلك االهتمام الذي 
 أخرىدراسة  أظهرتكما  . للى حقيقتها األمورلصحف ال تنق  ا أنقالوا % 0 . احلديث لن هذا املوضو 

مؤسسات باستطالتهم  أو أشخاصا أنالصحافة ليست موضولية و أنخماصة مفادها  إىلوصلوا  األمريكيني أن"
 . 2 حتويرها  أو أخبارحذف 
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 األوىللعراق ففي استفتاء حول تغطية حرب ا. اإللماميف فرنسا شككوا يف وسائ   أنفسهمحىت الصحافيني 
هلذه احلرب  اإللماميةخدلوا من خمال التغطية  بنهنممن الصحافيني املستفتني لن شعورهم %  2، لرب ( 44 )

 اإللمامحذرا جتاه وسائ    42 ويبني  التحقيق السنوي الذي تنشره صحيفة الكروا وجملة تيلرياما منذ لام . 4 
  .0 احلد من حريتها إىلوميما 

 
احتراما، يف  األكثرفقط من املواطنني يضعون الصحايف يف مصاف الناس %    أنر استفتاء للرأي اظه أملانياويف 

يف  األخرىويف كندا جاء الصحافيون وراء املهن .   % 0 واملهندسون للى %   للى  األطباءحني حص  
نسبة  اإلحصاءاتيث تبني ح األمريكيةكما يف الواليات املتحدة %(.   )اجلمهور  إياهانسبة الثقة اليت يعطيهم 

 . 8  اإللمامضئيلة للذين يبدون ثقة جيدة بوسائ  
 
 مبدأ املسؤولية االجتماعية -ب

 ألداءاملنتقدة  األصواتبعد احلرب العاملية الثانية مترافقا  مع ارتفا   األمريكيةنشن هذا املبدأ يف الواليات املتحدة 
للدلاية السياسية مع ما رافق ذلك من قنالات لن الدور  أداة إىلالسيما حتوهلا منذ الثماثينات  اإللماموسائ  

 اإللمامالتوسع الكبري لوسائ   وزادت هذه القنالات مع . والتصرفات األفكاريف التنثري للى  لإللماماملركزي 
بالربح  الأووكنهنا هتتم  اإللماميةالذي اظهر الوسائ   األمر ،للى نطاق واسع اإللمانتركز مؤسساهتا وانتشار و

 .تضطلع هبا أناملادي للى حساب دورها التقليدي وللى حساب القيم املفترض 
 

نشرت و.  ، رئيس جامعة شيكاغو Hutchinsوقد تشكلت جلنة لدراسة هذا الواقع محلت اسم رئيسها 
ها هذه اليت ترتكب األخطاءوان كان التقرير دافع لن  حرية الصحافة غري ان  حذر من .    4 تقريرها لام 

، ال ب    بالتبارها خدمة لامة ،مبسؤوليتها االجتمالية ختّ  أناحلرية اليت تتمتع هبا  ال ختوهلا  أنمعتربا  ،الصحافة
 :ثماثة ألسباب أخطارفان هذه احلرية قد تكون مصدر 

 لن رأيهم تزداد تعبري املواطنني فيها من اج  التعبري إمكانيةللى رغم تطور الصحافة وازدياد لدد مؤسساهتا فان * 
 .صعوبة

للتعبري فيها ال ميثلون حكما رأي اجلمهور  وال يتناولون حكما  اإللمامالن الذين يستطيعون استخدام وسائ  * 
 .قضاياه وحاجات 
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املطالبة بتقييد  األصواتترفع  أناستمرت  إذاممارسات يدينها اجملتمع من شنهنا  إىلتلجن  اإللمامالن وسائ  *
 .احلريات هذه

 
 أداءهام وتقّي ،هيئة جديدة ومستقلة تواكب الصحافة بإنشاء أوصتوبعدما حددت اللجنة مسؤولية الصحايف 

يكون متويلها من القطا   نوأ ،آنيف  اإللماميةتكون هذه اهليئة مستقلة لن احلكومة ولن املؤسسات  أنللى 
 . اخلاص

 

 أن" إذ ،والتنثريات املتنولة الضاغطة لليها واألهواء األخطاء لن وإبعادهاوقد كان اهلم الرئيسي للجنة تنزي  املهنة 
تقود  فنهنا أخطنتهي  إنف. خطر يهدد اجملتمع إىلاليت ترتكبها الصحافة ال تعنيها فقط ب  هي تتحول  األخطاء

ت لتحديد فتح ثغرة للسلطا إذ ،هذا التحذير شك  لنصرا جديدا يف الفكر الليربايل". اخلطن إىلالرأي العام معها 
تستجيب  أهناللى التبار  ،مبادئ اللجنة مخسةوقد حددت توصيات هذه . ومراقبتها اإللمامدور وسائ  

 :واألخبار األفكارفيما خص نشر  إنساينملستلزمات جمتمع 
 يعطيها معىن؛ إطاراليوم بشك  صحيح وكام  وذكي ووضعها يف  أحداثتقدمي  -
 النقدية؛ واآلراءات تشكي  منرب حيث يتم تبادل التعليق -
 ملختلف اجملمولات املكونة للمجتمع؛ أمينةنق  صورة  -
 .اجملتمع وقيم  وشرحها أهدافلن  تعبري ال -
 .   الواردة األخبارك   أمامفتح الباب  -

ما هي توانت لن حتقيق انتظارات  وحتقيق  إذايرفع صوت  وينتقد الصحافة  أنمن حق اجلمهور  أنوالتربت اللجنة 
 .املذكورة اإلنسانيةستلزمات امل
  

 األمريكياحلرية املطلقة للصحافة اليت يضمنها الدستور  إىلاملتنرجحة بني التطلع  األمريكية األجواءهذه وسط  
مرة يف الصحف  ألول   ( ombudsmen )" "الوسيط  الصحفي"وبني ضغوط السوق ظهرت بادرة  

يتلقى  ومجهورها حبيث اإللماميةبني املؤسسة  هو التوفيقسيط والدور احملدد هلذا الو.   4 لام  األمريكية
وقد انتشرت هذه البادرة يف لدد من املؤسسات . م داخ  املؤسسةقضاياه ويتابع مضموهناشكاوى القراء للى 

  .املؤسسات اليت تعتمدها إىللكنها تبقى حمدودة قياسا  أخرىويف دول  األمريكية اإللمامية
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 اجلديد ماإلعالمستلزمات  -ج
 األخماقيات إىلجديدا للى احلاجة  األخرية لنصراالتطور التكنولوجي الذي حص  يف السنوات العشر  أضاف

وسرلة انتقال املعلومات وظاهرة العوملة واملنافسة الشرسة بني مئات احملطات  لألخبارفالتغطية السريعة . اإللمامية
تترافق  لألخبارهتتم بتغطية واسعة وسريعة  اإللمامور، جعلت وسائ  اجلمههلا لند  موقع إجياداليت حتاول ك  منها 

يصبح قدميا بعد برهة قصرية  ،أمهيت للى  ،اخلرب أنجع  ما وهذا . األخبارمع سرلة التقنيات احلديثة يف نق  
 إذاهذا . يةاألمهمتساوية تقريبا يف  أهناتتواىل بسرلة مع االنطبا   األخبارفنرى . جديدة ألخبارويترك مكان  

 إالوما دخول االنترنت للى خط هذه املنافسة الصحافية . واكبنا التغطية التلفزيونية مبا فيها املكتوبة للى الشاشة
 . األمرهذا  ليعمق

 
للى حساب مصداقية اخلرب ونضج   اإلخبارياملؤسسات غالبا ما تتنافس للى التغطية وللى سرلة البث  أنكما 

 واإلحاطةفما مسافة بني احلدث والنق  السريع، وهي مسافة ضرورية لدرس اخلرب وفهم  .  ب  كامما  اإلحاطة أي
 . من اج  كسب اجلمهور األسبقيةيف الوقت نفس  تتنافس للى  اإللمامنرى وسائ  .  بك  حيثيات  وظروف 

يما احملطات والس اإللماملكن كثرة وسائ   ،التسابق للى احلدث كان دائما موجودا بني الصحف إنحتما 
جع  من  األمرهلذا  اإللمانيةالصنالية ولدم مواكبة  حجم السوق  األقمارمع انفتاح الفضاء بواسطة    التلفزيونية

 . اإللمايناملردود  إىلحيويا للمؤسسات يقرر استمراريتها من خمال حاجتها احليوية  أمراهذا السبق 
 

احد مسؤويل التحرير  أنالعراق لصاحل حمطة تلفزيون املستقب  تروي الصحافية ديانا مقلد اليت كانت تغطي حرب 
مدينة اربي  العراقية اليت كانت  إىل األمريكيةيف احملطة اتص  هبا ذات ليلة معاتبا كيف فاهتا خرب دخول الدبابات 

يما  من لكن زم ،مل تعثر للى جواب فهي مل تشاهد الدبابات أهنا  الصحافية تقول. تغطي احلرب انطماقا منها
يف اخلارج ". لتب املسؤول أثارما كاد يدخ  املدينة حىت هاتف فضائيت  معلنا اخلرب الذي  أخرىحمطة لربية 

يعجزوا  أنوان صحافيني كثر رابطوا يف مشال العراق  ساءهم  كانت الشوار  هادئة  ومل يكن للدبابات من اثر
اقتصر لملها للى الزميمات للى اجلبهة  إحدى. األخبارق لن حتقيق السبق هلدوء اجلبهة فحاولوا التعويض باختما

 .   "املراسلني أخبارتكذيب 
 

لذلك . واإلثارةللى السبق الصحايف " جناح "اجلديد القائم للى املنافسة الشرسة يرتكز يف  اإللماميالنظام  إن
. ملستوى املهنة وا قياتأخماوغالبا للى حساب  ،نرى املنافسة مستعرة بني الوكاالت والفضائيات بشك  خاص

الناس حبثا لن إستغمال مآسي   أونشر صور مشاهد القتلى واجلرحى  إىلتعمد الوسائ  هذه  أن أيضاهذا ما يفسر 
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 إثارةفقط هبدف  إمناغري مهمة  أحداثيف احملطات التلفزيونية لتغطية " املباشر" إىلالسبق، كما يفسر اللجوء 
 .اهتمام الناس

 
سرلة التغطية، املنافسة الشرسة اليت هي نتيجة تطور  ،الذي جيع  جديدها قدميا األخبار ار هذا تس إىليضاف 
ال جمال فغالبا  .واإلذاليةالتلفزيونية  األخبار أسلوبالذي هو يف  يف اخلرب  اإلجيازفضما لن ، اإللمامتقنيات 

ب   واإلحاطةلفهم اخلرب  أساسيةون قد تك إخباريةيعين اقتطا  لناصر  واإلجياز. لماستطالة حول موضو  واحد
 .ال تعطي هذه احملطات سوى لنوانا رئيسيا للخرب من دون الدخول يف التفاصي  ما وغالبا. من ك  جوانب 

 
ابسط  يت ختالف يف جوانب كثرية منهاال "تلفزيون الواقع"برامج وراء ظهور  أيضايف املنافسة كانت الذهنية هذه 

كما تعمد . ، املشاركني يف الربنامج واجلمهور معااألشخاصل اللعب للى لواطف من خما األخماقيةالقوالد 
تلك الربامج اليت   أو،  (مذلة أوامرومنها ... اآلخر أوامرمن خيسر يليب )املشاركني  إذالل الربامج إىلبعض 

غري طبيعية كشباب  اأمورومنها من ينق  . أمامهايوضع  أخرىغرامية  إغراءات أماميبقى وفيا  أنتتحدى احلبيب 
تلك الربامج اليت تواكب  أو، ...(أمتاريقفزون لن للو  أويصدمون رأسهم باحلائط )يتحدون مصالب استثنائية 

  ت يف فرنساان  ما يسمي  البعض منذ الثمانينا... سالة مع كامريات يف ك  الغرف  8املشاركني 
la télévision poubelle)    )"ما يسمى يف بريطانيا ، و"التلفزيون القمامةPress)    (Gutter  

مع ما يف ذلك من انعكاسات للى دور  اإللمامالعناصر ضربت مصداقية وسائ  ك  هذه ". صحافة اجملارير"
 .الصحايف وموقع 

 
 اإلعالميةهيمنة رؤوس املال على املؤسسات  -د

العوملة الليربالية املتسارلة  أنراموين   ، يشرح اينياسيو 800  يف مقال شهري يف صحيفة لوموند ديبلوماتيك لام 
السلطة  إن: يضيف. دورها الرئيسي كسلطة مضادة إفقادهامن مفهومها واىل " السلطة الرابعة" إفراغ إىل تأّد

يبدو  األلماليف ميدان وزهنا  أنجممولات من تكتمات اقتصادية لاملية ومتنولة حيث  أيديهي اليوم يف  احلقيقية
ويف صلب بنيتها  اإللمامحص  التحول احلاسم يف ميدان وسائ   اإلطاريف هذا . دولتنثريا من ال ثرأكبعض املرات 

 News ) شركات أمثالوسائ   االتصال  للى تنولها باتت ضمن تكتمات ضخمة من  أن إذ . الصنالية
Corps, Viacom, AOL Time Warner, General Electric, Microsoft, 
Bertelsmann, United Global Com, Disney, Telefonica, RTL Group, 

France Télécom, etc)هذه الشركات،  إن. تلك القدرة للى التوسع نتيجة التحوالت التكنولوجية، مت
جانب  إىلتقف  املدين أو اإللمامتقوم بدور وسائ   أنوال  ،"سلطة رابعة"يضيف املقال، مل تعد هتتم بان تكون 

 . السياسية األنظمةللخل  االجتمالي يف  تتصدى أو ،القوانني
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 - Ramonet, Ignacio. « Le cinquième pouvoir ».  In « Le Monde Diplomatique », octobre 2003. 

.21المالحق،  رقم   نص هذا المقال منشور في  



 
 أطلق أنفكان  ،اإللمامالبحث لن سلطة تضبط اخلل  احلاص  يف وسائ   إىلهذا االستنتاج لند راموين  دفع  

وحيدد مهمة السلطة ". تسمح لنا بفرض قوة مدنية مواطنية يف وج  التكتمات املهيمنة" "سلطة خامسة"فكرة 
شريكة العوملة الليربالية متهما  اإللماميةمن حيث قوهتا املتعاظمة يف خدمة التكتمات  ماماإللاخلامسة بنقد وسائ  

يف بعض املرات تعم  ضد  أهناال ب   ،جانب املواطنني إىلختلت لن الوقوف   األحيانيف بعض  بنهناهذه الوسائ  
 .بنكمل صاحل الشعب 

 
متاما كما  ،"غري ملوث" بإلماميطالب راموين  ،أوالاتية ا الذههذه املؤسسات تعم  ملصاحل أن واقع انطماقا من

حترام إىل ا اإللماميةهذه املؤسسات لدفع ومن اج  ذلك يطالب املواطنني بالتحرك  .(الطبيعية)" البيو" األطعمة
 .2 شرليت  اإللماميعطي ما هذه احلقيقة هو  إىلالن السعي  ،احلقيقة

 
"  الوسيط"هذه كما يشكك بدور  اإللمام مؤسسات يف األخماقويشكك املقال بفعالية شرلات 

ombudsmen  الغربية  ماماإللواملعتمد يف بعض وسائ   اإللمامئ  الذي  يرلى مصلحة اجلمهور يف وسا
تابعة هليئة غري منحازة، مستقلة  اإللمامية األخماقتكون  قضايا  بننويطالب . والسكندنافية بشك  خاص

 .فيها دور رئيسي لألكادميينيوموضولية وذات صدقية يكون 
  

الثقة  وإلادة األخطاءهو حماولة تصحيح هذه  اإللمامي يف العم  أخماقيةلذلك فان الدافع الرئيسي لتبين شرلات 
وتؤدي دورها  األخرىكي متارس دورها احلقيقي كسلطة مستقلة، تراقب السلطات  اإللماميف دور وسائ  
تنموي يساهم يف تطور  وحتافظ للى دور تربوي ثقايف  اإلثارةمع وتبتعد لن لتقدم اجملت أساسيالنقدي الذي هو 

 املصاحل" سجن"من  اإللماميةواملؤسسات حيرر الصحايف  أنمن شنن   اإللمامية األخماقاحترام  إن. اجملتمعات
 .ملتعددةالضيقة ا
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سلطة خامسة لمراقبة السلطة الرابعة؟ لم ال؟ شرط  التفكير بسلطة سادسة لمراقبة : " دومينيك وولتون هازئا من اقتراح السلطة الخامسة - 

خية والفلسفية؟ إن صحف للنظرة التاري ممن يستطيع الحكم على صحة األخبار الصحافية على المدى الطويل مع التغيير الدائ. )...( الخامسة

اندره جيد كان الوحيد الذي تجرأ على نقل حقيقة ما شاهد في ( الكاتب الفرنسي. )ما قبل الحرب العالمية الثانية مليئة باإلشادات بالستالينية

" لقد كان وحده على حق في مواجهة كل اآلخرين. االتحاد السوفياتي . Woodrow. P.169 
 



 
 
 
 

 :الفصل الثاين
 اإلعالمية لألخالقالشرعات الدولية 

 
 اإلعالمية ألخالقاتطور : أوال
 التطور التارخيي للشرعات  -أ

، كما كانت متنبهة إىل صعوبات اليت تعيقها لن القيام بدورها كما جيبكانت الصحافة مدركة منذ نشنهتا لل
  األوائ حد روادها وهذا ما لرب لن  أ .بنمانةالوقائع  اليت قد تؤثر للى مهمة الصحايف يف نق  ملعوقاتا

Théophraste Renaudot  املوضو  مل يطرح من  أنغري  .4 1631مؤسس صحيفة الغازيت  لام
 يف حينها أوروبااليت كانت قائمة يف  (السلطوية) السياسية األنظمة، بسبب كإشكالية يتبلور ومل األخماقيةالزاوية 

لصحافة يف لرفت ا لذلك .  واضحة للمهنة أخماقيةفضما لن غياب مفاهيم  .الصحافة الكثري منهاواليت لانت 
   .0 وضمائر صحافييها أقماملناحية شراء  أوظروفا صعبة سواء لناحية خضولها للسلطة السياسية  أوروبا

 
يف فرنسا   يطرح نفس  بقوة األخماقياتتنظيم املهنة يف منتصف القرن التاسع لشر بدا موضو    بداية  مع

الشرلات املكتوبة  أوىلظهرت  .موقع املهنة ودورها حفاظ للىكضرورة لل األمريكيةوبريطانيا والواليات املتحدة 
حتديد  إلمان  من هذه الشرلات للى سبي  املثال.مطلع القرن العشرين يف هذه الدولاملهنة يف  أخماقياتحول 

لن  0 4 لام ( يف كنساس) أمريكينيمجعية صحافيني  وإلمان،    24 واجبات الصحافيني يف بولونيا لام  
 2 4 رين ومدراء املؤسسات، وشرلة  الصحافة الفرنسية اليت وضعتها نقابة الصحافة لام شرلة تعين الناش

.   48 شرلتها لام  أقرتلرؤساء حترير الصحف اليت  األمريكيةوتنص للى واجبات الصحايف،  فاجلمعية 

                                                 
 4 - Cornu, Daniel. Op.cit. (pp11-12). 

Théophraste Renaudot حدد  
يف مقدمة جريدت   خطوط القوالد األخماقية اليت التزم هبا وهي احلفاظ للى مسافة يف لماقات  مع السلطة "

 ".لن اىل احلقيقةما هو مهم هو التنكيد للى مبدأ االستقمالية يف سعي  املع. وسواء  حقق هذه املسافة أم ال،  فليس هذا هو املهم. ومع اجلمهور

« Le Temps des médias », N 1, Automne 2003.
 

70
 - Télérama.  20 janvier 1993. (p.15). 

ع إلى الزمن حين كان للصحافة الفرنسية مبدأ واحد وهو إن تبي"ويعود " أسالفنا الفاسدين"في هذا العدد  من تيليراما يروي تييري ليكلير عن 

مم الصحافة الفرنسية طوال تبدو قضية بوتون وكأنها  طرفة  مبتدأ بالمقارنة مع الفساد الشامل الذي س  ": يفويض". نفسها لمن يدفع أكثر

سياسيين،   -كل أقوياء العالم. تحمل الصحافة الفرنسية منذ نشأتها سمعة سيئة لم تتركها طوال القرن التاسع عشر وحتى الثالثينات... قرن

".وا يشترون قلم صحافي بواسطة المغلفات أو الهدايا المختلفةكان -رجال مال وحتى حكام أجانب   



 ،(  4 ) ،  النروج( 48 )، فنلندا ( 48 )السويد : ظهرت يف الدول السكندنافية شرلات يف هذه الفترة
 .   وضعت الفدرالية العاملية للصحافيني الشرلة اخلاصة هبا 4 4 ولام 

 
يشدد في  للى ضرورة لن مهنة الصحافة  482 جنيف لام  تقرير وضع  املكتب العاملي للعم  يف أيضاامللفت 

حمذرا ، غريهاراتب، ضمانات، تنهي  جيد و: للى النحو الصحيح التماد ظروف لم  تسمح للصحايف مبمارسة لمل 
، اإللمامهذه الشرلات شددت للى الدفا  لن حرية . إليهامتعاقدين ظرفيني ميارسون املهنة ويسيئون  أومن هواة  

لاما للى  مثانني للى رغم مضي  .وتنمني ظروف لم   تضمن ممارسة سليمة للمهنة اإلنساناحترام احلقيقة واحترام 
 .اليوم وبشك  خاص يف لبنان اإللمامئ  هذا التقرير يبدو وكنن  يطرح مشكلة وسا

 
ينال االهتمام الكبري بني احلربني العامليتني مع التفكري بتنظيم املهنة وختصيص تدريس  اإللمامية األخماقراح موضو   

 األنظمةيف مرحلة ما بني احلربني كانت  أن إىل اإلشارةجتدر . جيد لصحافيي املستقب إلداد من اج  8 ،لال هلا
مواجهة بامتياز تستعملها السلطات  أداة اإللماموكانت وسائ    ،ما بينها يف إلماميةختوض حربا   أوروباية يف السياس

اغتصاب "لن  "تشاكوتني"وهي املرحلة اليت شهدت ظهور كتاب  .، والتصدي للطروحات املعاديةلترويج فكرها
 إذ ،لموما يف تلك املرحلة اإللماملعبت  وسائ   وهو يعرب لن الدور الذي .  "اجلماهري بواسطة الدلاية السياسية

 . احلرب النفسية بامتياز وامتدادا للسماح العسكري، حىت يف الدول الدميقراطية كانت أداة
 

وتتطور تبالا لتواكب تطور املهنة   ،األخماقيةهكذا بدأت تظهر يف مطلع القرن العشرين  الشرلات واملواثيق 
أربعة هذه الشرلات حتدد السلوكيات املثلى للصحايف يف لماقات  املهنية يف  . فيها ؤثر والتغيري االجتمالي الذي ي

، مؤسسات أفراديقوم بوضع هذه الشرلات . ، برب العم  وباجلمهوراألخبارلماقات  بزممائ ، مبصدر : اجتاهات 
 .مجعيات أو
 

فالشرلات . يف مبادئها أم أهدافهاء يف مل يكن هناك من تناقض بني الشرلات اليت توالت يف لدد من الدول سوا
، الدفا  لن باآلخرينالضرر جمانا  إحلاق، لدم  اإلنسانيةاحترام احلياة : قيم يتقامسها اجلميع تقريباتلتقي للى  

ة كاملساواة بني الرج  واملرأة، والديني الثقافات التقليديةلكن هناك قيم ترفضها بعض ... ، اإلنسانالعدالة وحقوق 
 .      ) ...(قراطيةالدمي

 
 ميونيخ إعالن:حنو شرعة عاملية  -ب
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 - Bertrand, Claude-Jean. « La déontologie des médias ». Op. cit. (p.43).. 
72

 - Idem. (p.27). 
73

 - Tchakhotine, Serge. “Le viol des foules par la propagande politique”. Ed. Gallimard. 1ere édition 1939.  
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 - Bertrand, C.-J. « La déontologie des médias « . Op.cit.  (p31).  

 



 املعروف ب (  4 ) "ميونيخ إلمان" ت معالصحافية كان األخماقاحملطات املهمة يف تطور شرلات  إحدى
اليت كانت  األوروبيةالذي تبناه ممثلو نقابات واحتادات صحافيي اجملمولة  ،"هموحقوق الصحافيني واجبات إلمان"

يف وضع  احتادات  تشارك. يا، بلجيكا، هولندا ولوكسمبورغاالحتادية، ايطال أملانيافرنسا، : ست دول تتنلف من
تبناه يف السنة التالية لوضع  االحتاد  الذي كان ل  الوقع العاملي يف لامل املهنة، اإللمانهذا .  من سويسرا والنمسا

اليت  األوروبيةيل، كما تبنت  بعد سقوط جدار برلني الدول العاملي للصحافيني الذي ميث  الدول ذات التوج  الليربا
 .شتراكي  اتوّجكانت ذات 

 
احلقوق اليت  أيضاميونيخ سباقا يف ان  مل  حيدد فقط واجبات الصحايف حيال اجلمهور، لكن  حدد  إلمانوقد كان 

حقوق الصحايف ضرورية كي  أنمعتربا  ،حيتاجها الصحايف كي يتمكن من القيام بدوره وممارسة مهنت  بك  حرية
تناول مبادئ لامة، فيما الشرلات الوطنية يف ك  بلد تناولت تفاصي   اإللمانهذا . يتمكن من القيام بواجبات 

 .األخرىاليت تتميز الواحدة لن  اإللمامية، كما شرلات املؤسسات خاصة بك  جمتمع
 
احترام احلقيقة مهما كانت النتائج وذلك : ات فواجب. ما التربه واجبات الصحايف وحقوق  اإللمانحدد هذا  

، واحترام احلياة الشخصية واحترام سر األخبارانطماقا  من حق اجلمهور يف معرفتها، واملصداقية يف التعاطي مع 
فضما   ،وقنالت املعلومات وحرية رأي  وقراره  إىلاحلقوق فتتمث  يف وصول الصحايف  أما... املهنة ورفض الضغوط

 . يف راتب جيد يؤمن ل  اكتفاء ماديالن حق  
 

للى مسؤوليت  حيال رب  للصحايف هي جتاه اجلمهور وهي تطغى األوىلاملسؤولية  أنميونيخ  إلمانكما رأى 
جدا بالنسبة حلرية الصحايف كي يتمكن من  امهم اأمرهذه النقطة بالذات تشك  .   السلطات الرمسية أولمل  

 ،ضمان هذه احلرية إىلوقد سعت بعض التشريعات . ؤسائ  يف هرمية املؤسسةاحلفاظ للى قرار مستق  حيال ر
اليت  اإللماميةيعرب لن تعارض  مع اخلط السياسي للمؤسسة  أنحيث ميكن للصحايف  ،كما هي احلال يف فرنسا

 .يعم  فيها
 

 اإلعالمية األخالقمبادئ :  ثانيا
 :هنة يف دول العامل تتركز حول هدفني رئيسينيالعامة للم  األخماقيةتبدو مواثيق الشرف واملبادئ 

وتنمني احلماية من  ،وكاملة للجمهورصحيحة نزيهة  نولية أخبار، أي تنمني صحيحة أخبارضمان : األولاهلدف 
 .احنرافات مهنية أوتمالب  أي

، منعا لتحريف اضغوط قد يتعرضون هل أيمحاية العاملني يف املهنة من  أي ،نزيهني ضمان صحافيني: اهلدف الثاين
 .  قرار هؤالءاألخبار وللتنثري السليب للى 
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 :وهي األخماقيةوظائف للشرلات  2استنتج    "برني "
 ، اإللماميةاحلفاظ للى مصداقية املهنة ومصداقية املؤسسات  -
 ،(من العماقات العامة كإطار)احلفاظ للى صورة  اجيابية لن املهنة  - 
 املهنة وقيمها،  أهدافملهنية من خمال حتديد رفع من شنن املمارسة اال - 
 ، اإللمامدلائية  لوسائ   أومحاية اجلمهور من استخدامات غري مسؤولة  -
 ضغوط اجلمهور،  أومحاية املهنة من تدخمات السلطة  -
 ،أنوالهاللى  اإلغراءاتمحاية الصحايف من الضغوط  ومن  -
املنافسة بني هذه الوسائ  للى تشجيع وال وأخطاءخماطر  إىلقد تقود  اليت اإللماماحلد من املنافسة بني وسائ   -

 ،األفض للى 
 .اإللمامتوحيد  املمارسات واملبادئ حول مسؤوليات وسائ   -
 

املتمايز  أواملنتشرة يف دول العامل لتحديد املشترك  اإللماميةالعديد من الباحثني دراسات حول املواثيق  أجرىلقد 
املهنة، روبرت ستي   أخماقتكليف اختصاصيني يف   إىللناشري الصحف   األمريكيةمعية ولمدت اجل .بينها

مؤسسة    مشلت هذه الدراسة  . األمريكيةاملعتمدة يف املؤسسات  األخماقيةوجاي بماك، بدراسة  الشرلات 
املمنو  لليهم خمال  أوغالبية النصوص تتناول ما هو مسموح للصحافيني القيام ب   أنبينت   أمريكية إلمامية
تداوال هو موضو  املصاحل الفردية اليت تعترض الصحافيني السيما موضو   األكثرويبدو املوضو  . لعملهم أدائهم

 .االلتزام السياسيموضو   إىل باإلضافة أنوالهاللى اهلدايا والتقدميات اجملانية 
 

ال  أخرىكلمة فيما  20000يبلغ بعضها  إذا تبني هذه الدراسة الفوارق الكبرية بني الشرلات سواء يف حجمه
. حوايل نصفها يتناول موضو  املصادر وموضو  التمالب بالصور إذكلمة، وسواء يف املضمون  00 تتجاوز 

وما ينقص  يف لدد كبري منها هو . واملعلومات األفكاروسرقة  األخطاءلدد اق  منها يتناول موضو  تصويب 
 .2 اية احلياة الشخصية ومحاية القاصرين وموضو  التمييز العنصرييغيب ذكر مح إذمبادئ العم   

 
التقارب  أوج  من ستني بلدا، ميكن استنتاج ألكثر اإللماميةتضمنت نصوص املواثيق  لليونسكويف دراسة موثقة   

 :تضمنتها لموما غالبيتها مشتركة أهداف إىلوقد خلصت الدراسة . 4 الكبري بني هذه الشرلات
 .السياسي أواملضللة ومن االستغمال الدلائي  األخبارمن ( القراء واجلمهور) إليهم األخبارتتوج   محاية من -
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 .  يعملوا لكس ضمريهم أناملمارسات املذلة اليت تريدهم  أومن الضغوط  اإللمامالذين يقومون مبهنة  محاية -
يص   أنمن  اإللماميحلرص للى متكني حىت القالدة مع ا رأس اهلرم مفتوحة من اإللماماحلفاظ للى قنوات  -

العام كيف تدار شؤون البماد وكي يسمح يف ك  حني لصوت  للرأيكي ينق   األخبارمصادر  إىليف ك  حني 
 .كان رأي  أيا،  وان يسمح لك  مواطن بان يقول ما يريد اإللمامالشعب بنن يعرب لن ذات  بواسطة 

 
  يةاألوروبالقيم البارزة  يف الشرعات    -أ

 أويف املطلق من دون متييز  اإلنسانكاحترام  األخماقيةاليت ترد يف الشرلات  اإلنسانيةهناك حكما مئات القيم 
املهنية كاجلرأة والتوازن،  األسسالصدق والنزاهة،  والتماد  أسسمفاضلة،  وتبين مبدأ املساواة، والتعام  للى 

 . وهي كلها قيم تضمنتها الشرلات
 

هبدف   اإللمامية األخماقيف ميدان  أوروبيةشرلة    قامت بدراسة مقارنة مشلت  Tina Laitilaالباحثة 
وقد  استخلصت الباحثة من هذه الشرلات  . الفوارق اليت متيزها أومبضموهنا واستخماص املشترك ما بينها  اإلملام
من اليت تتضمنها هذه الشرلات  فئة 8  أنوقد استنتجت .  فئة   مث صنفت هذه املبادئ يف  . أخماقيامبدأ    
مسؤولية الصحافة يف  إىلالعلنية  اإلشارةوهي  ،هي موجودة  يف شرلة ميونيخ، وواحدة فقط غري موجودة إمنا

 وقد اختصرت الباحثة هذه الفئات يف  ستة لناوين كربى ختتزل مبادئ الشرلات .  20تشكي  الرأي العام وتنهيل 
 : وهي

 
 . والدفا  لن هذه احلقوق حرية التعبري والنقد -1

من خاصة  األخرىللى الدفا  لن  حرية الرأي والتعبري واليت تستتبعها احلريات  األخماقيةتشدد الشرلات 
، وتكريس مبدأ حق النقد، والتشديد للى ضرورة اإللماموسائ   إىلهتديد يتوج   أيوهذا يعين رفض . ولامة

 .كما للى حق الرديف النقد والتعبري  اآلخرينالدفا  لن حق 
 
ويف غياب احلرية . ان  من العناصر املؤسسة للصحافة إىلشرنا أ أنوقد سبق . يبدو بديهيا التشديد للى مبدأ احلرية 

 أويف الدول السلطوية  أخماقية أو إلماميةشرلات  أليلذلك ال قيمة .  األساسيتنتفي الصحافة مبفهومها 
يقدم لقرائ   أنللي   إمناما يراه،  أووألن الصحايف ال يكتب ما يؤمن ب  الشمولية الن حرية الرأي غري موجودة 

 .خمتلفة لن الواقع الذي يراه و يعيش " حقيقة"
 
ورفض ك  تدخ   ،املادية واملعنوية اإلغراءاتمحاية استقمال الصحايف ونزاهت  املهنية من خمال رفض  -2

 .  حيال املؤسسةل  حبريت اإلقراربالتايل و ،خارجي يف لم  الصحايف
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بناء  أواهلدايا اليت تقدم هلم من اج  استمالتهم  وأوهلااملتنولة  اإلغراءاتيتعرض الصحافيون للكثري من  فغالبا ما
لذلك للى . تؤثر للى الصحايف حبيث يفقد احلياد والرأي اجملرد أن اإلغراءاتمن شنن هذه . لماقات خاصة معهم

 .  2غري مناسبة يف أوسواء كان ذلك يف مناسبة  هدية تقدم ل  أييرفض  أنالصحايف 
 

، لمد إللمامينيحول تقدميات سخية  Michel Noirيف فرنسا وهو صهر لمدة مدينة ليون    Bottonبعد انكشاف قضية 
يقبلوا  أنمينع لليهم  بنن جريدت   تذكري صحافيي إىل  Dominique Pouchinرئيس حترير جريدة ليرباسيون الفرنسية 

لروض قبول كما ذكرهم بعدم . شركة أورج  سياسي، منظم مهرجانات، رئيس مؤسسة : كان أيت دلوا
 .28السفر وغريها

 
  ،اخلاصة  مللمسؤولني خمال تنقلهم يف طائراهتصحافييها  واكبة رفضت م أنهبذه الصحيفة  األمرلغ وقد ب  

بدل بطاقة السفر كي ال  ؤالء السياسيونه إليها اليت ينتسب  لألحزابتدفع الصحيفة للى نفسها أن واشترطت 
الطرف  أنيؤكد   أنمن يستطيع : Pouchinالسؤال الذي يطرح  . شيء هلذا السياسي بنييدين الصحايف 

 ؟لإللمامييف مقاب  التسهيمات اليت يقدمها  أمراصاحب الدلوة ال ينتظر 
 

ال يكتبوا أمن الصحافيني  تطلباملهنة كنن  اطأوستغيري بعض العادات املتداولة يف  أيضاحاولت صحيفة ليرباسيون 
ال يرتبطوا بوظيفة ما مع دور النشر وألن الكتب واملنشورات الصادرة لن دار النشر اليت ينشرون فيها مطبولاهتم، 

يف لبنان حيث يعم  صحافيون كملحقني  اإللمامية األوساطلكن ماذا نقول هنا لن لادة متفشية يف .  2هذه
جال السياسة ويقبضون راتبا منهم؟ ه  يستطيع هؤالء الصحافيون ادلاء امتماك حرية الرأي  لند ر إلماميني
 ؟اليت يقدموهنا األخبار أمامواحلياد 

 
Bruno Frappat  األول: حمدقني بالصحافة اليوم" خطرين كبريين" لوموند يرىاحد مسؤويل صحيفة 

،  والثاين األلمال  مثما من قب  السياسيني ورجال السكوت لن قضايا للى خلفية التمالب بالصحايف كمصادقت
غياب البعد التارخيي والثقافة القانونية، والنقص يف  الثقافة العامة لند  إن:  ويضيف. غياب الثقافة لند الصحافيني

 .  2الصحافيني هي من ليوب املهنة اليت ال نتكلم لنها مبا في  كفاية

                                                 
 

لصحافيين المحترفين  على  إن الهدايا والتقديمات على أنواعها من شأنها إن تمس نزاهة األميركية ل جمعيةللخالقي الميثاق األ نص   -10

ونصت شرعة فدرالية صحافيي الكيبك على إن من واجب (.  2911)يجب عدم قبول  أي  شيء  ذي  قيمة . الصحافي ومؤسسته

أما (. 2996)إن تقدم لهم بسبب موقعهم، وان الهدايا ترد إلى مصدرها مع تبرير لذلك الصحافيين  رفض الهدايا والتقديمات التي يمكن 

. تفوق قيمتها السبعين يورو   صحيفة لوموند الفرنسية فتنص شرعتها على رفض أي هدية  

Civard-Racinas, Op.cit. (p.32). 
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 . وصياغتها خباراألاحترام احلقيقة يف  البحث لن  -3  
 ،غشلن ال الصحايف ، وابتعادوتقدمي الوقائع الصحيحة للجمهور األخباراحترام احلقيقة يعين النزاهة يف التعاطي مع 

بعض اإلغفال املتعمد ل أوحتويرها وتوجيهها  أو األخبارنو  من التمالب مع اخلرب الذي قد يبدأ باختماق  أيمتحاشيا 
 . لناصرها

 
 واإللماناملوضولية واحلياد، لدم املزج بني اخلرب  إىل اإلمكانوالسعي قدر  ،الصدق: تؤمن هذه النزاهة من القيم اليت

الوثائق،  أوتشوي  الصور ، ولدم حتويرها قصدا، لدم التمالب باملعطيات أووالدلاية السياسية، لدم تشوي  الوقائع 
القنالات الشخصية اليت قد تكون مغلوطة، لدم استخدام  إىلباالستناد  أو إثباتحتاشي توجي   االهتامات من دون 

 .اآلخرينمع  خاصة املهنة لتصفية حسابات
 
من للى العكس   أو ،اإللماميةلنوانا وموقعا يف الوسيلة  إبرازهحتاشي تضخيم خرب من خمال  األمانةكما تفترض  

ير اخلرب من خمال التركيز للى نقطة حتو أواالهتمام الذي يستحق ، إيمائ  هتميش خرب ما من خمال لدم ذلك 
املعنيني  لألشخاصحق الرد  وإلطاءتصويب   وإلادة ،ما حص  إذاكما للى الصحايف االلتراف باخلطن . ثانوية في 
 اإللمامياملنرب   أن ، السيما احلزبية منها أو التابعة جلهة معينة، اإللماميةغالبا ما نرى يف وسائلنا  أنغري  .باألخبار

جتييش  أوتضخيم اخلرب  ألمالجتارية فضما لن  ألهداف أوسياسية  ألهدافمغلوطة سواء  أخباردم لبث يستخ
 . املنحاز اإللمام أواملوج   اإللماممعروفة يف  أساليبوهي  ،الرأي العام حول 

 
ارية وتروجيية متفشيا جت أللمال ،السيما احملطات التلفزيونية ،اإللماميةيبدو استخدام املنابر ، قطا  األخباروخارج 

 األدويةواملثال الصارخ للى ذلك هو ترويج . جدا للى الساحة اللبنانية يف غياب أي قوانني ترلى ذلك
 .بشك  يهدد صحة املواطنني واأللشاب

 
 .األخبارالتماد الطرق السليمة يف البحث لن  - 

.  وسائ  مشبوهة إىلاللجوء  أورق القوانني يفترض بالصحايف احترام القوالد العامة ولدم خ األخباريف حبث  لن 
السرقة من اج  احلصول للى  أوالقيام بالتجسس  إىل يعمد أن أوينتح  صفة  أنلذلك ال يفترض بالصحايف 

 أوجمرمني للحصول للى املعلومات كدفع بدل يف املقاب   أوكذلك ال يفترض ب  التعاون مع مشبوهني . املعلومات
ما جيوز التدخ  هي من املقدسات ف لألفرادكذلك فان احلياة الشخصية   .غريها من الوسائ  أواالبتزاز  إىلاللجوء 

 .فيها ولرضها للى صفحات اجلرائد
 

 :بشرطني فية مسحت خبرق هذه القوالد العامة يف حاالت استثنائيةاالتقاليد الصح أنغري 
 . ةاملعلوم إىللة الوحيدة للوصول ما كانت هي الوسي إذا  :األول 



 .ما كانت هذه املعلومة تؤدي خدمة لامة مهمة للمجتمع إذا: والثاين
ملعرفة   -كما سبقت اإلشارة -غونتر وولراف الذي تنكر بزي لام  تركي األملاينمثال للى ذلك الصحايف  

 يام صحايفق أو. اليت يعيشها هؤالء اإلنسانيةوالظروف  أملانيايف  األجانبالعم  مع العمال  أربابكيفية تعاطي 
لمليات جتمي   إىليعدون مرضاهم السالني  أطباءبانتحال صفة مريض  وتسجي  مقابمات بكامريا خفية مع  آخر

وبذلك يستفيدون من التغطية  ،رض تغطي  مؤسسة الضمان االجتماليإصابتهم مبكاذبة لن  إفادات بإلطائهم
مة ن  ميكن من اج  خدمة مصلحة لامة هاا أي. الصحية من خمال التمالب للى مؤسسة الضمان االجتمالي

 .األخماقيةير خرق الشرلات وواضحة ترب
 

ويف التقاليد الصحافية .  ما تناولت الشنن العام إذاكذلك فيما خص احلياة اخلاصة، قد ميكن تربير التدخ  فيها 
ن تصرف اجتمالي البحث والتحري لن جرمية، البحث ل:  األمرقد تسمح هبذا  األهدافبعض  فان الربيطانية

 إليهااملعلومات اليت قد يص   أنغري  .خطن إىلالعام، حتذير اجلمهور كي ال يقاد  واألمنخطري، محاية الصحة 
لكن تبقى احلياة اخلاصة خطا . حتقيق هذا اهلدف السامي إطاركانت تصب يف  إذا إالالصحايف ال ميكن نشرها 

 .امحر يف غالبية الشرلات
 

املفهوم االنكلوسكسوين يعترب احلياة اخلاصة للمسؤولني يف الشنن العام كالنواب والوزراء  أن إىل اإلشارةهذا مع 
املسؤول الذي خيون زوجت  مثما ويكذب لليها هو قادر للى اخليانة وللى  وتربير ذلك أن. اجلمهوريهم  أمرا

كثري من . يتسلم مقاليد البمادسيتصرف من يعلم كيف  أنمن حق املواطن  ، وبالتايل فإنالكذب يف جمال لمل 
انطفن جنمهم جملرد  األبيضالبيت  إىلللوصول  أو األمريكيةاملرشحني لتويل مسؤوليات كربى يف الواليات املتحدة 

ضع لنقاش مستفيض ويبقى يف النهاية يف خي أن املوضو  ميكنهذا . امية هلمكشفت الصحافة لن لماقة غر أن
 . فية واالجتمالية لك  جمتمعالعادات والتقاليد الصحا إطار

 
إىل  واألفكار األخبار إسنادوواحترام حقوق املفكرين  باألخباراملعنيني  األشخاصاحترام املصادر واحترام  - 

 .مراجعها
. سريتها من اج  محايتها لعم  الصحايف جيب للي  احترامها واحلفاظ للى أساسياموردا  خباراألتشك  مصادر 

 األخرىاملعلومات  أنغري .  القوانني للى حق الصحايف يف لدم الكشف لن مصادر معلومات  الكثري من ولقد نّص
 أنال  ،خربا أمسواء كانت املعلومة صورة  ،ب للي  حتديد املصدرجياليت يستقيها الصحايف من مصادر للنية 

يف دراسة يفترض  أولزمي  ل  مقال  للى معلومات وردت يف حتقيق  أوولندما يبين الصحايف حتقيق  . ينسبها لنفس 
موضولة يف التداول وكيفية احلصول  أوكانت الوثيقة خاصة  إذاحيدد ما  أنكذلك للي  . ب  ذكر هذا املصدر

 . لليها



إىل  حق  يف االحتفاظ بسريتها لعدم تعريضها وأيضا ،هذه القوالد واجب الصحايف يف محاية مصادره إىلويضاف 
حماولة  أو إليهم اإلساءةمن الصحايف احترام زممائ  يف املهنة ولدم  اإللمامية كما تطلب الشرلات 2.اإلفشاء

 .لملهم وموقعهم ومكانتهم إىلمنافسة غري مشرولة تسيء  أيوحتاشي   ،احللول مكاهنم
 
 .واملساواة بينهم وحتاشي التمييز العنصري األشخاصاحترام  - 

 أنمعينة جيب  ألخبارلرض الصحايف  إن. رهحيّق أن أوشتم  ي أنوال  ،إنسان أي إىليسيء  أنال حيق للصحايف 
. ألشخاصاملس بسمعة امن دون  األحداثكون دائما من منطلق املصلحة العامة، فيعرض الوقائع بتجرد ويتناول ي

فك  متهم يبقى بريئا حىت تثبت .  تصدر لن صحايف أالجيب  هانات الشخصية واالهتامات تعابري الشتم واإل إن
 . من قب  السلطات القضائية ت إدان

 
االلتداءات  أواليت تتناول حاالت االنتحار  األخبارحد منع  إىلوقد ذهبت بعض الشرلات، كما يف فنلندا مثما،  

 إذا اإللماميتناوهلا أن تستحق  املواضيع قدمث  هذه . فائدة لامة من  نشر ذلك أيليس هناك  أنمعتربة  ،اجلنسية
ة للجمهور كان هناك من فائد إذا إاليف السويد ال تتناول الصحافة اجلرائم اجلنسية . اجتمالية ظاهرة إىل ما حتولت

املهنة  أوميكن ذكر العمر . يف سويسرا تنص شرلة الصحافيني للى لدم ذكر اسم املتهمو.  كتحذيره من خطر ما
 .كان ذلك ضروريا لفهم القضية إذا
  

ملا  ،سوء املعاملة أوكااللتداءات لليهم  ،األطفالاليت تتناول  األخباري مع طريقة التعاط إىلالشرلات  كذلك تنب 
شرلة .  نشر صورهم أوفتطلب لدم ذكر امسهم . يف ذلك من انعكاسات حمتملة للى حياة هؤالء

ضرورة التعام  حبذر يف قضايا االلتداءات اجلنسية فتشدد  إىلمثما تنب  صحافييها   Ouest-Franceصحيفة
 . 2اسم ، ولدم التعاطي مع تفاصي  اخلرب ب  التعاطي مع  كواقعة اجتمالية أي إىل اإلشارةم للى لد

 
كيفية تعاطي بعض الصحافة اللبنانية الرصينة مع التحرشات اجلنسية من خمال سرد وقائع ال  هو يلفتما وهنا 

سنوات   "حتت لنوان   2راألخباصحيفة  أوردت ومثال للى ذلك ما  . واحلشرية اإلثارةسوى تقدم للقارئ 
، (  4 مواليد . )ش.املتهم م أنوقد جاء يف الوقائع : ")...( ما يليك" النبطيةشاقة ملتحرش بطفلتني يف  إشغاال
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، والقيام حبركات غري (442 مواليد . ) .للى نز  الثياب الداخلية للطفلة ر أقدمقد   800/ / وبتاريخ 
للى لضوها التناسلي  أصابع حدود الركبة وقام بوضع  سرواهلا إىلها ونز  اقترب من األخري أن إذ )...( أخماقية

غشاء البكارة سليم كذلك تبني وجود  أنومن خمال الكشف السريري للى الطفلة تبني )...( أصابع واخذ حيرك 
 األرجحخدش سطحي وامحرار يف زاوية املهب  اخلارجية السفلى بني الشفرين ناجتة من احتكاك للى 

 )...(".صبعباأل
 
 أوالعرق، الدين  أساسمتييز للى  أيبشك  متساو وحتاشي  األشخاصوتشدد الشرلات للى التعاطي مع  

املسؤولني لن وسائ   إىلوقد طلبت احلكومة الفرنسية  يف مذكرة وجهتها . اإللاقةكذلك لدم ذكر .  اجلنس
 األخبارح الباب يف املهن الصحافية املتنولة كمقدمي فت أيبااللتبار تنو  اجملتمع الفرنسي العرقي  األخذ اإللمام

 .املختلفة يف اجملتمع الفرنسي كداللة للى هذا التنو  يف اجملتمع األقليات أماموالربامج التلفزيونية 
 

 أو، "سارق إطفائي:  "حتذر الكتاب فيها من استخدام صفات كمث    Ouest-France شرلة صحيفة 
" فرنسي مسلم"االلتداءات فقط، فما يكتب  أوشرلة ان  ميكن استعراض  السرقات وتوضح ال". جزائري معتد"

 .22لألشخاصاستعمال صفات حتقري  أو، " فرنسي كاثوليكي"كما ال يقال 
 

البلد يف حتقيق  صدى يف هذا امليدان ما نشرت  صحيفة اللبنانية اليت ترتكبها الصحافة األخطاءللى  األمثلةومن 
ويكفي استعراض لناوين هذه الصفحة واملقاطع املختارة ". يش اهلنود والسريلنكيات يف لبنانكيف يع: "بعنوان

 :املرتكبة األخماقية مدى األخطاءن حبروف بارزة لنتبّي
 ".مساكنة ومخرة ولنف وغرية يف ديار الغربة املوحشة"
 ".معابد يف النهار وحانات يف اللي "
 ".السحر والكتابة للمحافظة للى احلبيب"

. وجدران  القامتة يف النهار وألوان ديكورات بيوت اهلنود شبيهة مبعبد شرقي بروائح  الزكية : "ويكتب التحقيق
 ")...(ما يشب  حانات رخيصة إىلومع هبوط الظمام تتحول هذه املعابد 

 متزوجني، يف الوطن، فيعشن يف لبنان مع شبان هنود غري وأوالدهنتنسى بعض السريلنكيات ماضيهن ورجاهلن "
 ".ومعدمني، وليس لديهم ما خيسرون  ويعيشون للحظة الراهنة فقط اأيتام

 
السريلنكيات معمما للى هذه الفئة من اجملتمع اليت حتم  تلك اجلنسية  إىلالتهم  أنوا وينق  التحقيق شىت 

هلؤالء كي  التهم لسنا بصدد : "ويضيف. الشعوذة والسحر والدلارة وأنوا تصرفات شائنة من تعاطي الكحول 
مرارة الغربة وقسوة احلياة يف لبنان وغرابتها وتعرضهم للمهانة وشىت  فلعّ . وتصويرهم األجانب العمال
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وكم من شعب فسد . الضيا  واملشاكسات وتناول اخلمور والشجار أحضانالصعوبات، جتعلهم يرمتون يف 
  .24"اليت يتعرضون هلا األسبابوهن من أ ألسباب

 
يف  األجنبياتواالضطهاد احلقيقي الذي تتعرض ل  اخلادمات  لألجانبالربط بني هذه املواقف احملقرة من السه  

لبنان حبثا  إىلمنعت مواطنيها من التوج  " أثيوبيا أندرجة  إىل ، حسب الكثري من تقارير املنظمات اإلنسانية،لبنان
العم  يقومون  أربابمن %  4 أنيف لبنان لقد اظهر استطما  للرأي لن وضع هؤالء اخلادمات  .40؟"لن لم 

يقترون لليهن %   يضربوهن، و%   مينعوهنن من اخلروج من املنزل، %   باحتجاز جوازات سفرهن، 
 اإللمامواجلدير هنا بوسائ  .  4الطعام، فضما لن نسب الوفاة، السيما االنتحار، العالية جدا لند هؤالء اخلادمات

تعم  للى تعميق العنصرية واجله   أنال  اإلنسانية املفاهيم السائدة دفالا لن القيم تعم  للى تغيري أناللبنانية 
 .القائم

 
 8002 أيار أحداثاللبنانية ما حدث خمال تغطية  اإللماميف وسائ   اإلنسانيةلن لدم احترام القيمة  آخرمثال 

ي السماح ومكشويف الوج  بشك  لرضت حمطات التلفزيون احمللية صور مناصرين حزبيني منزول إذيف بريوت 
، وهي "أسرى"بعض املراسلني لليهم صفة  وأطلقمذل واستصرحتهم يف ظروف بدوا فيها خمذولني وخائفني، 

اللبنانية  اإللماموكم من مرة تلجن وسائ  . املهنة أخماقياتوتتعارض مع  األساسية اإلنسانيةتنال من القيم  أمور
هذا  أن إىلومن دون االنتباه  ،بديهيا األمركنيت   معتربة  أول التهكم للى امس  حتقري اخلصم السياسي من خما إىل

 .األولية األمر يتعارض واحترام القيم اإلنسانية
  
 ائص الشرعات  من خالل دراسة مقارنةخص -ب

 إىلولمد  48دراسة مقارنة لشرلات دولية، وطنية وحملية   Claude-Jean  Bertrandالباحث    أجرى
 : سبع فئات  إىلمها  تقسي
 

 :تبعا لطبيعة القواعد: األوىلالفئة 
حىت  إليهاللوصول  أللىيضعها نصب ليني  كمثال  أنوهي قوالد مثالية يفترض بالصحايف :  القوالد املثالية -*

، وضع التام باملواضيع اليت يعاجلها اإلملام، األخماقيةولو كان ذلك صعبا، كمث  رفض ك  مهمة تتعارض واملبادئ 
رأي  الشخصي جانبا خمال تنفيذه حتقيق ميداين، لرض وجهات نظر متعددة حول املوضو  الواحد، الدفا  الدائم 

 .اإلنسانلن حقوق 
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لدم : القوانني اليت تنص للي  الناس ومنهايف هذه الفئة هناك بعض املبادئ اليت تصلح جلميع : القوالد العامة -*
الصحافيني كمث  لدم تزوير  إىلوبعض املبادئ تتوج  .  بالناس جمانا األذية لدم إحلاقالكذب، لدم السرقة، 

 .من اج  لدم نشره أوالوقائع، لدم قبول بدل ما هبدف نشر مقال معني 
 
كان ذلك خيدم  إذالدم احترام بعض القوالد   إىلقد يعمد الصحايف يف بعض املرات : القوالد االستثنائية -*

فما . مضرة بالصحة العامة أوكشف  تصرفات مسيئة للمجتمع  إىلكان يسعى   إذا املصلحة العامة، السيما
يتدخ  يف  أنوال  ،مجع املعلومات بطريقة غري شرلية إىلصفت  لن مصادره، وال اللجوء  إخفاءيفترض بالصحايف 

لحق العسكري لبلد طاولة امل إىلكان وزير الدفا  الوطين يتناول العشاء  إذاطبعا  إال" حياة الناس الشخصية،
 .  4"لدو

 
يصبح متحررا  حيترم سرا ائتمن  للي  مصدره، فإن  أنوكان للى الصحايف " باألماناتاجملالس "فحىت لو كانت  

 تفشي  إىلفه  يستطيع السكوت لن معلومة تؤدي . كان اخلرب الذي ميتلك  يؤدي خدمة لامة إذامن هذا املبدأ 
 ئا للمصلحة العامة؟تكشف خمططا مسي أو إرهابيةلملية 

 
فه  للى . األخماقيةقد ختتلف وجهات نظر الصحافيني حيال نقاط معينة يف الشرلات : قوالد موضع تباين -*

 أن أوكما هي احلال يف الواليات املتحدة،  ،تضع موضع الشك  ك  ما يصدر لن احلكومة أن اإللماموسائ  
كما هي احلال يف كوريا وتركيا؟   ،كبار موظفي الدولة أوللى مسؤولني " غري مربرة"تلتزم بعدم شن  هجمات 

للى الصحايف  أن أم، (بريطانيا، السويد)ه  رؤساء التحرير مسؤولون لما يقوم ب   الصحافيون من فريق حتريرهم 
رأي  الشخصي  أبداال يعطي أ؟ ه  للى الصحايف (فرنسا، مصر)مسؤولية ما يكتب للى رئيس   أبداال يلقي أ
 ؟(مصر)رأي   إبداءل  احلق يف  أن أم( انالياب)
 

والسياسيون هناك  يعطون  .ففي اسبانيا، ميكن للصحايف لدم ذكر مصادره. أخرىكما ميكن تناول نقاط خمافية 
ه  ميكن للصحايف  أو. الواليات املتحدة يعترب خطن املصدر يفبينما لدم ذكر . إليهمال تنسب أتصرحيات بشرط 

فقط للتنكد من دقة املعلومات  أو، أبدا: ختتلف األجوبةينشر؟  أنطما  للى  نص  قب  يسمح ملصدره باال أن
 . 4القارئ ب  إبماغ يالضرورفمن   األمرحص  هذا  إذا األحواليف ك  . الواردة
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 الصحيفة قبل النشر أرسلت.  اركوزيع الرئيس الفرنسي نيقوال سصحيفة لوباريزيان الفرنسية  أجرت مقابلة م 

مستشارو الرئيس  .من مطابقة المقابلة الشفهية للنص المكتوبمن المقابلة إلى القصر الجمهوري للتأكد  مكتوبة نسخة

 حدن الشهير الذي حصل بين ساركوزي وأزادوا عليها جملة توضيحية تناولت التالس ،الذين راجعوا المقابلة

غ قراءها وقد رأت الصحيفة أن أخالقيات المهنة تفرض عليها أن تبل  . حد المعارضلرئيس في أالمواطنين خالل جولة ا

. 1001شباط  16، "ليبراسيون." أن تلك الجملة لم يقلها الرئيس خالل المقابلة إنما أضيفت الحقا  



 
 اإلعالمتبعا لوظائف وسائل : الفئة الثانية

  اإللماميةاملؤسسة  أوى التزام الصحايف استنتاج مد باإلمكانيصبح   اإللمامانطماقا من حتديد وظائف وسائ  
قد ختتلف وجهات . املهنة أخماقيات ابتعاد لنان  بقدر ابتعادها لن مهامها تكون للى  أي.  األساسيبدورها 

وهذا االختماف قد يربر لند هؤالء الكثري  .وأخرىومؤسسة  وآخربني صحايف  اإللمامالنظر حول دور وسائ  
 أنيعترب  إلماميفبني . اإللماملذلك من املهم االنطماق بتحديد وظائف وسائ  .  اتاملمارس أومن التصرفات 

 أوصوت   أفكاره وإمسا يرى فيها منربا لتسويق  آخرخدمة املواطن وبني  إىلالصحافة هي خدمة لامة تسعى 
 . املهنية تقييم املمارسةكليا وخيتلف  األداءخيتلف  ،قيق مكاسب خاصةلتح

 
لارضا املنطلقات  التزام وسائ  اإللمام بدورها األخماقي انطماقا من وظائفها االجتمالية     Bertrandحدد 

 : 4األخماقية لك  من هذه الوظائف
يف طريقة تقدمي  سواء جاءت  أوضغوط يف اختياره اخلرب  أليال خيضع  أنللى الصحايف  أن أي: مراقبة احمليط*  

ويف ما يتناول الشؤون العامة تطالب بعض الشرلات  الصحايف بان  .من خارجها أمالضغوط من داخ  املؤسسة 
 .اجلمهور كما قرارات احلكومة والنقاشات يف اجملالس التمثيلية املختلفة أمامتكون هذه الشؤون للنية تطرح 

 
للى  فان اإللمامنظرا لكون غالبية ما يعرف  اجلمهور لن العامل هو ما تنقل  ل  وسائ  : نق  صورة العامل* 

تزكية النعرات ضد الشعوب  أوالعصبيات  أوالنعرات  إثارةصورة صحيحة ولدم  بإلطاءيهتم  أنالصحايف 
الثقافات  إىلاالهتمام واحلشرية للتعرف  إثارةاملتواجدة  للى ارض وطن  متحاشيا الصور النمطية، ال ب  ميكن  

 .واالنفتاح لليها  األخرى
 

اليت تتيح التواص  بني مكونات اجملتمع  اإللماماالجتمالي يتم لرب وسائ   التواص   إن:  تشكي  منرب لام* 
 اإللمامتعرض وسائ   أنفحيال القضايا الكربى يف اجملتمع  من الضروري .  التسويات الضرورية إىلوالتوص  

 .يهالن رأ كي تعرباجملمولات املختلفة  أمامالفرصة  إتاحةكما ان  يتوجب لليها . وجهات النظر كافة
 
، أي املتخصصة اإللماميةالوسائ  وتعىن هبما  اإللماميف وسائ   أساسيتانهاتان الوظيفتان  :والتسليةنق  الثقافة، * 

مسؤولية ضمان  اإللماميةن  تقع للى املؤسسة غري أ. كون للصحافيني لماقة مبث  هذه الربامجأن  غالبا ال ي
حيفز للى  أن ،للتسلية أو اهيفكاولو كان  ،برنامج أليجيوز فما  . السلوكيات الصحيحة يف ك  هذه الربامج

. لنفية أويسوق مفاهيم لنصرية  أو األشخاصينال من كرامة  أن أوالتدخني  أوالكحول احتساء لادات سيئة ك
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برنامج تسلية من مستوى  أنوقد نصت شرلة هوليوود للى . السينمائية أوالتلفزيونية  األفماموهذا ينطبق للى 
 .بكاملها األمةيساهم يف رفع مستوى  راق

 
مثن وللى حساب القيم  بنيالربح املادي  إىلتسعى  أهناللى  اإللماماهتامات كثرية توج  لوسائ  : البيع* 

التحريرية متهمة بالفساد كتلك اليت تتناول املطالم، السياحة، املوضة، السلع التجميلية،  األبوابوبعض . األخماقية
وكذلك حال اجملمات اليت تستند يف متويلها . ارتباطات حمددة أوتسوق للى خلفية مصاحل معينة  هناأ إذالسيارات، 

 أوالتضلي  وللى لدم  أخباروتؤكد الشرلات  للى لدم حذف .  من قطا  اقتصادي معني اإللماناتللى 
 أهناتصنف للى  أخباركنشر ال يقوم حيال هؤالء بني خدمات أفعلى الصحايف . املعلن إلرضاءاختماق لناصر 

وللى (. السويد)حىت لرض مسرحي جديد  أو أزياءلرض  أوتقدمي سيارة جديدة  أوبيانات حول افتتاح حم  
 . من العماقات العامة أو كنو  كإلمانال يقوم بني نشاط يصنف أالصحايف 

 
 مليدان املبادئ تبعا : الفئة الثالثة

 : معينة إلمامية بننوا قوالد خاصة *
يكون لك  نو  من الوسائ  شرلات  اخلاصة  أن األفض من  تركز للى الصحافة املكتوبة، لكن ية الشرلاتغالب

استعراض، )فالوسائ  السمعية املرئية  تستوجب تغطية  مدروسة كي ال تشوه احلدث .  كما هي احلال يف اليابان
من الضروري حتذير  . املظاهر العنفية أوات تشجيع التظاهر إىلفبعض املرات  تؤدي طريقة التغطية (. دلوى قضائية

 أوالوج   جيب متوي كما .  لند متثي  واقعة معينة أو أرشيفلند استعمال صور  أواملشاهد قب   مشهد قد يصدم 
من  أكثروقد واكب اللبنانيون .  حمليط  أومعينة ل  مبشاك   إلي قد يتسبب التعرف  إنسان أيالصوت لند لرض 

 .إضافيةلنف  بنلمالزيونية كان من نتيجتها زيادة التوتر والتسبب مرة تغطيات تلف
 

 :معني إخباريقوالد تتناول قطا  * 
، اإلرهاب: اهتمام خاص ثماثة موضعهناك قطالات  أنغري . حيددون لنفسهم قوالد مهنية حمددة اإللمامينيبعض 

دت قوالد تصرف يف حال اضطرابات يف حد اإللمامفبعض وسائ  .  والدلاوى القضائية اإلخباريةاملتفرقات 
فطريقة . األمنيةالقوى  إزلاج، حتاشي التحقيقات املباشرة، لدم اإلشالاتتغطية هادئة، برودة،  االنتباه من : املدن

الشغب يف املدن الفرنسية لام  ألمالفحني اندلعت .  معينة أجواء إشالةيف  أساسية اإللماميةاملعاجلة والتغطية 
 ،السيارات واىل تعطي  احلياة العامة آالفاحتراق  إىل وأدت ،مدينة وبلدة 800من  أكثرمشلت واليت   800

لدد من  إحراقوحني مت . لإلثارةولاجلتها هبدوء كبري منعا  ،التخفيف من وقعها  اإللمامحاولت وسائ  
التغطية ببضعة  السيارات يف الشار  حيث تقع رئاسة احلكومة غابت الصورة لن حمطات التلفزيون ومتت

 .. 4كلمات
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هذه المبادئ تناقض كليا طريقة تغطية األحداث األمنية التي تقع في لبنان والتي تحول الخبر المحدود إلى  ال بد من اإلشارة هنا إلى إن - 

في االشرفيه، بحيث سارعت  "سنتر سوفيل" مبنى حدث بحجم وطني، كما حدث إحدى المرات في التعاطي مع  إشاعة وجود متفجرة في



 
اليت ال لماقة مباشرة هلا ...( العرق، الدين، املهنة)املتفرقة جيب حتاشي ذكر صفات املتهم  األخبار تغطية يفو

 إذااجلرائم السابقة السيما  أوحتاشي ذكر  اجلنح كما جيب القاصرين املتهمني جبرائم،  أمساءبالقضية، وال ذكر 
 أصدقاء أو أقاربكما جيب حتاشي ذكر .  بسببها حكما أكم كان صاحبها  إذا أو، قد طاهلا كان العفو
يتذكر دوما  أنللى الصحايف  أنوالقالدة الرئيسية . كانت احلاجة ماسة لذلك إذا إال، املتهمني جبرائم لألشخاص

يتنثر  أنمن دون  ومن حق ك  مواطن يف حماكمة لادلة.  احملاكم املختصة أمام إدانت املتهم بريء حىت تثبت  أن
 .ال ينشر شيئا من شنن  التنثري للى احملكمة أنلذا للى الصحايف .  احملكمة برأي الصحافة أوالقاضي 

 
 :قوالد خاصة ببعض البلدان* 

 ففي الدول االسكندنافية. في  اإللمامحىت ببنية وسائ   أومبستوى تطوره االقتصادي  أوهي تتعلق بثقافة ك  بلد 
كان يف ذكرها من  إذا إالتناول قضايا االنتحار  اإللمامتتحاشى وسائ   اإلنسانكبري حبقوق  حيث هناك تعلق

متهمني  أمساءولدم ذكر  ،يف التعليق للى الصورة أمسائهممن دون ذكر   أشخاصمصلحة لامة،  لدم نشر صور 
التراث ميلي احترام كذلك تتميز اجملتمعات خبصائص كما يف اليابان حيث  .تعطي احملاكم حكمها أنقب  

. نها يف الواليات املتحدة مثماق  هجومية مهناك أ الصحافةتبدو لذلك . األقدمني أوشننا  واألرفع اهليكليات
 .بالنظام السياسي القائم أوحد بعيد بالدين،  إىلحيث التقاليد مرتبطة  اإلسماميةكذلك يف الدول 

 
ختطتها الدميقراطيات  إذخاصة بدول العامل الثالث   Bertrand وهناك بعض املبادئ يف الشرلات يعتربها

وحيث مينع للى الصحايف   األمةالصنالية حيث تركز الشرلات يف دول العامل الثالث هذه للى احلفاظ للى 
 إثارةلدم تعريض امن الدولة للخطر من خمال  أوفيطلب من  احترام الدولة والعاملني فيها  ،التعرض للمؤسسات

النزالات بني  إثارةتعزيز الشعور القومي  وحتاشي  اإللمامينيوتطلب هذه الشرلات من  . األمنيةلقوى التمرد يف ا
بنظر البعض،  خيفي الرغبة يف احلفاظ للى  ،هذا التوج  إن.  اجملمولات املكونة للوطن والتصدي للتطرف والقبلية

 .  4اجتمالي قمعينظام  أوواقع اجتمالي غري لادل، 
 

                                                                                                                                                 
ات إخالء المبنى وحال الخوف المسيطرة على الموظفين في المبنى وأهل الحي زارعة الهلع بعض  المحطات التلفزيونية إلى نقل مباشر لعملي

بينما كان باإلمكان تفادي حال   ،الحدث الرئيسي ت اإلشاعةفي العاصمة وبات مكاتبهمفي كل أنحاء الوطن بحيث ترك العديد من الموظفين 

ذارات أو األعمال اإلرهابية ال تعلم، لعبة الذين يقفون وراء هذه اإلنغالبا من حيث كما ال ننسى إن وسائل اإلعالم تلعب هكذا، . الهلع هذه

 .وعةالمتن
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هذه هي حال الشرلات يف غالبية دول العامل العريب اليت تشدد للى الشؤون الوطنية والقومية انطماقا من   
وميكن مماحظة هذا . السياسيهاجس احلفاظ للى إيديولوجية موحدة قادرة للى احلفاظ للى وحدة الكيان 

 . املنشور يف املماحق،  رقم " ميثاق الشرف اإللمامي العريب"التوج  السياسي يف 
 



 اإلعالمينيتبعا لفئة : بعةالفئة الرا
 بنخماقياتااللتزام  إىلهم مدلوون  إلماميةمؤسسات  وأصحابمن حمررين، ورؤساء حترير   اإللمامينيك   إن

 .أنوالهاللى  إلغراءات أوطموح،  انتقام، رضوخ  لضغوط :  لغايات ما األخباراملهنة ولدم حتوير 
 

ختضع  فإهنالناحية املؤسسات،   .هذه املؤسسات أصحاب أو ميةاإللماتناول دور املؤسسات قلي  من الشرلات ي
 أصحابدور  أنغري . أللضائهاغالبية الشرلات فهي من وضع هيئات صحافية موجهة  أما. القوانني ألحكام

 أنفضما لن  ،فيها أخماقيةاملهنة من خمال توجي  املؤسسة  وبث روحية  أخماقيف تطبيق  أساسياملؤسسات 
 .سسة للصحافيني من رواتب وتغطية اجتمالية هي ضرورية لتحصني الصحايفتقدميات املؤ

 
من  آخرحبيث ال يقدم خربا للى   ،يفص  بني مصاحل  املادية واملبادئ املهنية أنللى  صاحب املؤسسة  أنكما 

ون سياسيا ويف النافذ أو وأخبارهمال ميلي للي  املعلنون بياناهتم ، وإلمانية أوسياسية  أومنطلق مصاحل شخصية 
  .اإللماميةحىت الشركة اليت متتلك املؤسسة  أو األلمالميدان 

 
خط سياسي معني، فان لليها الفص  الواضح بني اخلرب والتعليق، بني احلدث  إىلاليت تنتمي  أوحلزبية أما الصحف ا

لتيار فكري كي  أولية لن انتمائها جملمولة ما أوتعلن صراحة لقرائها لن خطها السياسي  أنليها ول. والرأي
 . األمريكون القارئ للى بينة من 

 
يشارك يف تظاهرات وال فما  ،يبقى حياديا أنفان للى الصحايف  ،الصحافيني ، فتبعا للكثري من الشرلاتولن 

تقدميات قد تؤثر للى حرية فكره  أو إغراءات أييكون يف منتهى النزاهة حبيث يتحاشى  أنللي   .يوقع لرائض
لط  مدفولة، بطاقات لروض جمانية، وظيفة  أومغلفات، هدايا، حسومات، خدمات،  بطاقات سفر :  وقراره
يتقاضى ماال بشك  جائزة من  أنومينع للي  (. معينة إخباريةتغطية  أوحماضرات مدفولة، ندوات ) إضافية

 .  مكاسب مايرهن  من اج أن أوال يبيع قلم   أنباختصار للى الصحايف  أي. مؤسسات غري صحافية
 

 تبعا للمسؤولية املرتقبة: الفئة اخلامسة
حبيث يبقى  وفيا لقنالات ، وفيا  ،حيال نفس  أيضاب  هي  اآلخرينمسؤوليات الصحايف ليست فقط حيال  إن

قنالات  و  ضع جانبا مصاحل  الشخصيةأن يوهذا الوفاء لقنالات  يتطلب من  . أسرارهاملؤسست  باحلفاظ للى 
 :رئيسية أطراف أربعةوتبدو مسؤولية الصحايف حيال . خارجية إغراءات أي أو  ،السياسية

 



يكون وديا مع زممائ  حبيث ال يؤذيهم من و .حيال زممائ ، حبيث حيافظ للى شرف املهنة، وللى مبادئ املهنة* 
طيات التصرف مبع أو أفكارهمرخص، ولدم سرقة كعرض أجر أ ألماهلماج  غايات خاصة، لدم مضاربتهم يف 

 .لغريه، والتضامن مع الزمماء يف ما خيص شؤون املهنة
 

ذات التواريخ احملددة، دقة نق  املعلومات من  األخبار أو نشر البياناتكاحترام مواليد : حيال مصادره* 
لليها شرط  معلومة حص الصحيح، لدم نشر  إطارهابوضعها خارج  أومصادرها، لدم تشوي  فكرة باختصارها 

 إلطائ استخدام  من خمال  إىلللي  االنتباه من املصادر اليت قد تسعى و. شرط لدم نشر مصدرها أولدم نشرها 
الذين يكونون حتت  األشخاصكما للي  التعام  حبذر مع تصرحيات . تصب يف مصلحة معينة أومعلومات خاطئة 

 . الذين من مستوى فكري متدن أووقع الصدمة 
 

معينني ولو كانت صحيحة  أشخاصال يطلق اهتامات ضد  أنللى الصحايف : بارباألخاملعنيني  األشخاصحيال * 
. وجهة نظره إلبداءيفسح ل  يف اجملال  أن للي فان  إنسانضد باهتام وج  ت وإذا. كانت ال ختدم املصلحة العامة إذا
جتمالية، اللغة، اجلنس، االسم، اجلنسية، الدين، الفئة اال)يتوجب للي  لدم ذكر خصائص مميزة هلذا الشخص و

تلميح قد  أيكذلك لدم استعمال . يف فهم اخلرب أساسية أومل تكن ضرورية  إذا( ما إلاقاتامليول اجلنسية، 
يف  األشخاص إىلمعلومة تسيء استعمال أي  للى الصحايف حتاشي أن أي. حيط من قدره أوالشخص  إىليسيء 

 .42كان جانب أي
 

 خلق شعور أو إثارت  إىل أوالتنثري للي   إىلرم الصحايف مجهوره فما يسعى حيت أنمن البديهي : حيال اجلمهور* 
، األخماقيحيال مجهوره لدم التشكيك بضمريه  اإللماميفمن واجبات . ومهية أمالتزكية  أوباخلوف لنده 

وانني،  البحث لن حاجات ، خدمة ك  جممولات اجملتمع، لدم املس ببنية العائلة،  لدم تشجيع الفوضى وخرق الق
شعور اخلوف، لدم  إثارةاالجتمالي   من خمال التعبري لن مطالب الطبقات املتواضعة، لدم   حماربة الظلم 

 ... 44العنف واحلرب باجلرمية و  اإلشادة
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يتهم الرد صاحبة المقال بأنها .  ردا من مكتب احد الوزراء على مقال ألحدى صحافياتها 1001-9-11بتاريخ " النهار"نشرت صحيفة  

كما يتهم الرد الصحافية بأنها تعمل عند احد الوزراء موحيا بان ". ا وحقدها النابع من عقدة شخصيةإلمرار سمومه"تستغل صفحات الجريدة 

إن حق الرد وان كان مقدسا في الصحافة فال يجوز بأي حال أن يكون ميدانا لشتم اآلخرين )...(. مقالها ليس موضوعيا وكأنه مقال مدفوع

الشروط القانونية لرفض نشر الرد من قبل المطبوعة في .)ل يفترض بالصحيفة عدم نشر الردفي هذه الحا. وتوجيه االتهامات المسيئة لهم

(.الفصل الثالث، جرائم قانون المطبوعات   

الفضائية حفل تكريم عميد األسرى المحرر سمير القنطار موضوع جدل بين المحطة وإسرائيل " الجزيرة"شكل عرض قناة "  22-
اجتمعت هيئة التحرير لقناة الجزيرة : ية بيانا صادرا باسم وضاح خنفر المدير العام للقناة جاء فيهعممت الصحف اإلسرائيل)...(. 

وتوصلت إلى أن العديد من العناصر في البرنامج (.  933)تموز الماضي  2 الذي بثته الجزيرة في " حوار مفتوح"لمناقشة برنامج 
الصحافي غسان ...".ذه االنتهاكات خطيرة جدا وسوف تقيم اإلجراءات الواجب اتخاذهاالقناة تعتبر ه". الجزيرة"انتهكت ميثاق أخالقيات 

عرض على هيئة التحرير في شبكة الجزيرة في :" )...(بن جدو المسؤول عن البرنامج المذكور اصدر بيانا حول القضية جاء فيه
وبينما أكد ... لحلقة التي استضافت السيد سمير القنطارالمالحظات التي قدمها قسم ضبط الجودة بشأن ا  933-1-83اجتماعها بتاريخ 

، وتنوع موضوعاته، وما يتمتع به الزميل بن جدو من سعة ومعرفة واطالع، إال انه تبين "حوار مفتوح"المجتمعون على تميز برنامج 
ل سلوك مهني السيما األجواء االحتفالية لنفسها من دلي" الجزيرة"لهيئة التحرير أن الحلقة المذكورة خرجت في بعض جوانبها عما أقرته 

 .8002 آب 9 صدى البلد، ". التي صاحبت الحلقة



 
 تبعا ملراحل العمل: الفئة السادسة

وسائ    إىلترض ب  اللجوء ال يف أيضا، لكن  األخبارخيتلق  أالللى الصحايف  أنبديهي :  احلصول للى املعلومة* 
 أوخاصة   أمماك إىلالدخول  أوهويت  احلقيقية  إخفاءللى صورة كمث   أوللحصول للى خرب  أخماقيةغري 

مل يكن هناك من طريقة  وإذا  ،كانت املصلحة العامة تربر ذلك إذا إالسرقة مستندات،  أوتسجي   حمادثة خلسة 
 .يروي ذلك يف صياغت  أن، للى أخرى

 
استعمال  جيوز وال ،جمرمنيمن  أوشهود للى جرائم من خرب يدفع بدال للحصول للى  أنا ال جيوز للصحايف كم

من سذاجة بعض الناس اليت ال  االستفادةوأيضا للي  حتاشي . وسائ  غري مشرولة كالكذب والتهديد واالبتزاز
وجهة استخدام  األشخاص لن إبماغوهلم، السخرية حيا إثارةوبالتايل لدم  اإللمام وسائ  تعرف كيف تتعام  مع

 .بشك  مسبق باألسئلة إبماغهملكن من دون  ،املقابلة معهم
 

واقع، وال مع خرب ولو  أمر أهناتعام  مع فرضية للى فية التعاطي مع املعلومة حبيث يتحاشى الكي: األخباراختيار * 
كذلك جيب . املعنيني باألشخاصضررا يلحق  ، أو إذا كان نشرهمل يكن ل  من فائدة اجتمالية إذا اصحيحكان 

 .ذلك إىل اإلشارة الصحافيني أوامللحقني  أخبارغري املوثوق هبا،  األخبار، اإلشالاتحتاشي 
 

 أخرىوال بدافع التشب  بوسائ   ،مماحقة معينة ألن  يتطلب أوخرب بدافع الكس  إمهال جيوز ال  األخباريف اختيار 
يف  أساسي أمراختيار اخلرب  إن. اإللمانية أويف املؤسسة كالدائرة التجارية  خليةضغوط دامل تنشره، وال حتت 

كيف  أويف الصفحات الداخلية،  أو األوىلغريه للى الصفحة  أويكون هذا اخلرب  أنكيف يتقرر  إذالعم  املهين 
 أمهيةهي  األوىلالختيار قالدة ا إن؟ أسفلهايف  أوالصفحة  أللىمخسة يف  أويكون اخلرب للى لمودين  أنيتقرر 

 .األخبارتلبية رغبات فئة من اجلمهور لنو  معني من  أواخلرب  إثارةوليس مدى  ،اخلرب وفائدهتا للجمهور
 

 وكذلك الفص  ،الدمج بني الوقائع والرأي ولدم ،واإللمانضرورة التمييز جيدا بني اخلرب : معاجلة اخلرب وتقدمي * 
ص للى روحية اخلرب ولدم تبدي رأيها لكن مع احلر أن ،أرادت إذا ،اإللماميةللوسيلة ميكن .  بني الوقائع والتعليق

 .حول  الشروحوتقدمي إطاره هنا ضرورة لرض وجهات النظر املختلفة بعد وضع احلدث يف من . تشويه 
 

و مت تصحيح  ذيول  ول متحى لن والذيبني كان  الضرر إلحلاقمن الضروري التنكد بدقة من لناصر اخلرب حتاشيا 
وضع لناوين للخرب و . ذلك إىل اإلشارةكان ذلك مستحيما فيجب  وإذا .ذكر مصدر اخلربال بّد من مث  الحقا،

. للصور ولدم التمالب هبا بشك  قد تعطي انطبالات مغلوطة شروحوضع . صياغة تقدمي ل   تتناسق ومضمون 

                                                                                                                                                 
 



 بنلماليتعلق  األمركان  إذاخصوصا  ،بشك  مثري ولدم توجيه  ،خرب ما اهتماما ال يستحق  إلطاءكذلك لدم 
 .وصف ال فائدة من  إلطاءوحتاشي . لنف

 
لكن حق الرد هذا  يثري . يف لبنان كما يف فرنسا ويف البلدان الماتينية يضمن القانون حق الرد: بعد النشر* 

 ألطتخمال حرب اخلليج، .  توصي ب األمريكيةوان كانت الشرلات  ،األمريكيةالتراضات يف الواليات املتحدة 
 أنتبني فيما بعد   .جنديا 0000   لن جيش لراقي يعد  مغلوطة كاحلديث الغربية أرقاما اإللمامغالبية وسائ  

احلديث لن تدمري غالبية  صواريخ السكود العراقية بواسطة صواريخ باتريوت  أوجنديا،  0000 2 هو الرقم 
الترفت خبطئها وقدمت  االلمام قلة قليلة من وسائ . واحد للى لشرةالنسبة هي  أنتبني بعد احلرب بينما 

 . املغلوطة اليت سوقتها األخبارالتذارا لن تلك 
 

 خصوصية بعض الشرعات -ج
باختماف التقاليد السائدة واختماف النظام السياسي والتنو  الثقايف والديين  وآخرختتلف الشرلات بني بلد 

كما ختتلف املمارسة  ،مشويل خيتلف كليا أوسلطوي  وآخربني نظام دميقراطي  فمفهوم الصحافة. واالجتمالي
 . يف إطار ك  جمتمع الصحافية والسلوكيات اليت يتبناها املهنيون

 
املبادئ اليت يؤمن  إىل أوضمريه  إىلالعودة  إمكان أوقرار شخصي  أيففي النظام الشمويل مثما  يفقد الصحايف 

وتلزم   ،ويف النظام السلطوي تصبح حرية الصحايف نسبية. املسيطرة اإليديولوجية  ارأطويندرج لمل  يف  ،هبا
 .التوقف لند حدود معينة يف سعي  وراء احلقيقة أوحتويره مكرها  أوالضغوط مرات كثرية للى اجتزاء اخلرب 

 
ى الشاطئ تعترب طبيعية  للمستلقية فصورة امرأة لارية  .يات باختماف التقاليد يف ك  جمتمعكذلك ختتلف السلوك

كذلك تبجي  . تقليدية تجمتمعايف " البورنوغرافيا"من  افرنسي، ونول، وجريئة لند مشاهد أملاينبنظر مشاهد 
فيما يندرج يف بعض اجملتمعات التقليدية وكنن   ،تزلف أن م للى مستهجن ويقّي أمرالدول الغربية هو  السياسيني يف

 .تعبري لن احترام تلك القيادات
 

فبينما نرى يف . اإللماملن تغري السلوكيات تبعا لتغري اجملتمعات تناول احلياة اخلاصة يف وسائ  املنثورة  األمثلةمن   
كمث  الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ميتران  ،احلياة الشخصية مفصولة كليا لن احلياة العامة أنالتقليد الفرنسي 

وضو  ابنت  غري الشرلية، مازارين،  فان التقليد االنكلوسكسوين ال مييز تتناول م أن اإللمامالذي رفضت وسائ  
 أخماقيةن ، وأيعرف ك  شيء لن قيادات  السياسية أنمن حق اجلمهور  أنبني احلياة اخلاصة واحلياة العامة، ويعترب 



ففي بريطانيا بني . والعامةة اخلاصوان ال فص  بني احلياة  ،السياسي تنطبق للى حيات  العامة كما للى حيات  اخلاصة
 . 00 وزيرا ونائبا بعد تناول الصحافة حياهتم اخلاصة 80من  أكثراستقال   44 و  448 

 
املهنيني  أن إذ ،ذاهتا األساسيةجند يف غالبية الشرلات املبادئ  ننناف للى رغم هذه االختمافات بني الشرلات

 أوال خيتلفون يف العمق حول ما للى هذه الوسائ  ان تقوم ب   واجلامعيني وقادة الرأي الذين يستهلكون هذه الوسائ 
هي تقريبا نفسها يف مناطق العامل اليت تتبىن النظام  اإللماميةالقيم  أن  Bertrand ويعترب .  0 تتحاشاه أن

عض الناس احتقار ب أو ،(الفاشية) اإلنسانالبغض والعنف  واحتقار نبذ مث    ،قيم لاملية إىلتستند   إذالدميقراطي 
اليهودية، البوذية، الكونفوشيوسية، املسيحية، : اإليديولوجياتمع غالبية  تتآلف األخماقيات أنويعترب (. العنصرية)

 أوالشمولية  مع التطرف، تتآلفلكنها ال . الدميقراطي-والفكر االشتراكي اإلنسانيةاملعتدل، التيارات  اإلسمام
 .08 األصولية

 
 أمريكينيففي دراسة مقارنة بني  صحافيني . وأخرىوثقافة   وآخر القيم  بني جمتمع يف األولوياتلكن قد ختتلف 

وضعت يف  األوىليكون صحيحا وكامما، لكن اجملمولة  أناخلرب جيب  أن أكدتااجملمولتني   أنصينيني تبني  وآخرين
 .  0 (االلتزام)الوفاء من صفات الصحايف اهلجومية واحلشرية، بينما  قدمت الثانية التواضع و األولاخلط 
 

نولني من الشرلات حص  مع الثنائية الدولية اليت طبعت العامل بعد احلرب العاملية  هو بني لكن  التمايز احلقيقي
 .واستمرت حىت سقوط النظام السوفيايت وتفكك منظومة الدول الشيولية ،الثانية
 

ين شرقي وغريب، ظهرت منظمتان لامليتان معسكر إىلففي منتصف القرن العشرين ويف ذروة انقسام العامل 
ولك  واحدة منهما شرلتها . صحافيي املعسكر الغريب وأخرىواحدة تضم صحافيي املعسكر الشرقي  ،فينياللصح

 ففي املفهوم. لك  واحدة مفاهيمها املختلفةبالطبع االثنتان تتناوالن احلقيقة  ومسؤوليات الصحايف، لكن . األخماقية
يستمدها من مشاركت  يف هذا النظام وال  اإلنسانقيمة  أنمصلحة الفرد، كما  النظام للىمصلحة  االشتراكي تطغى

 .قيمة ل  خارج ذلك
 

العاملي  اإللماميالنظام "سكو يف السبعينات ملتقى هلذين الطرفني يف النقاش حول ما مسي شكلت منظمة االون
تدلو وهي     4  ليت كان يتمث  فيها الطرفان توصية لام ملنظمة اا هلذه  كما تبنت اجلمعية العمومية". اجلديد

وقد رلت  .ج  تفعي  املسؤولية واحلس املهين لند الصحافينيوطنية، من أ أخماقيةوضع دراسة لقوالد  إىل
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 ألف 000000 سلسلة لقاءات ملنظمات صحافية لاملية ووطنية تضم حوايل  2 4 سكو ابتداء من العام االون
 . 0 املهنة ألخماقوضع وثيقة لاملية  إىل  42 يف العام وخلصت   ،صحايف

 
لن االشتراكية وانعدام دورها يف املراقبة والنقد، يف السكوت  األنظمةوقد تسبب غياب الصحافة احلرة النقدية يف 

ه ختلف هذ إىل أدىالذي  األمر ،، والقضاء للى ثروات فكرية وثقافيةاألنظمةضحايا هذه  األشخاصتصفية ممايني 
وان دورها النقدي  ،تطوير للمجتمع أداةالصحافة احلرة واملسؤولة هي  أن واألكيد. اجملتمعات وتنخري تطورها

مل  إذاهذا . ، اجلموداألق للى  غياهبا،فيما يعين . وأخطائ سيئات النظام السياسي  إصماحواملراقب يساهم يف 
 .وتغطية قمع  لشعب  ،تصاراتان بتحويلها إىل تستخدم يف تعظيم احلاكم وجتمي  هزائم 

 
.طبيعي تبعا للمعايري والقيم اليت تتبناها ك  منها أمرهو فالتنو  بني الشرلات  أما   

لوموند الفرنسية،   املسؤوالن يف صحيفة  Bruno Frappat  و Jacques Lesourne 
 أن إذ  ،للصحافة للى استحالة وضع شرلة لامة ،للصحيفة أخماقيةحني درسا وضع شرلة ،   44 شددا لام 

 األموربعض املرات يكون االختماف يف تقييم يف  و)...(  وأخرىتكون خمتلفة بني هيئة حترير  أنممارسة املهنة ال بد "
  ك  هيئة حترير تتم داخ أن لذلك اقترحا". الن طرق ممارسة املهنة ليست متجانسة)...(  اشاسع وأخرىبني صحيفة 

. 105أخماقيةزاوية  من ملواضيع املطروحةمناقشة ا  
 

 .داخ  غرف التحريرقوية الصحافة االستقصائية كانت موضو  نقاشات  اليت تعتمدها  وسائ ال أنواملعروف 
 . يرفضون هذا املبدأ آخروناملصلحة العامة فيما املعلومة اليت ختدم  إىلأي وسيلة للوصول  التمادفالبعض يؤيدون 

 
 الصورة أخالقخصوصية  -د

                                                 
. 3الوثيقة منشورة في المالحق، رقم  -
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 : أسئلة يطرحها الصحايف للى نفس   يقترح   "غودووين"أمام مسنلة تتطلب موقفا أخماقيا  - 
    كيف نتصرف لموما يف احلاالت املشاهبة؟ -
 من املستفيد ومن املتضرر؟ -
 ه  هناك من خيارات أفض ؟ -
 ه  ما زلت استطيع أن انظر إىل نفسي يف املرآة؟ -
 خرين وأمام اجلمهور؟ه  استطيع أن ابرر ذلك أمام اآل -
 أي مبادئ أو قيم للي التمادها؟ -
 ه  قراري ينطبق للى املفاهيم الصحافية اليت أومن هبا واىل قنالايت وكيفية تصرف الناس حيال بعضهم البعض؟ -

Bernier. op.cit. (p.129).  
 



 اإللمامبعض الفوارق بني  نفا فيني كافة يف خمتلف املؤسسات، يشم  الصحا اإللمامية األخماق كان موضو  إن
لذلك فان شرلات . دقة أكثرخصوصية التعام  مع الصورة اليت تتطلب قوالد  إىلاملرئي تعود  واإللماماملكتوب 

حملطة  األخماقيةفاملبادئ . ة املكتوبةقوالد  خمتلفة لنها يف الصحاف إىلحمطات تلفزيون، من هذه الزاوية،  تشري 
موضو  الصورة والتحقيقات املصورة واستعمال  2  أص بنود منها من 0 مثما تتناول يف  األوىلالتلفزيون الفرنسية 

العامة للصحافيني، فهي تركز يف شرلتها للى ما مل تورده  األخماقيةالتزامها بالشرلات  إىل فإضافة. الكامريا
يدية للصحافة وهو بالتحديد خصوصية الصورة لناحية الوقع اليت قد حتدث  للى املشاهد، وكيفية الشرلات التقل

، ولملية تكرار املشاهد اليت تعتمدها احملطات، واحلاالت اليت مينع فيها للى واإلباحيةالتعاطي مع صور العنف 
 . 0 ركبة والصور احلقيقيةوالصور امل األرشيفالصحايف التقاط الصور واملشاهد،  والتمييز بني صور 

 
العامة يف  األخماقياتركزت للى  ألهناما تتناول يف أي نقطة من بنودها خصوصية الصورة فشرلة حمطة اجلزيرة أما 

 أوميونيخ  إلمان أوردهاشرلة احملطة الفرنسية مل تذكر القوالد العامة اليت  أنذلك .  0 هلا أخرىغياب أي شرلة 
حمطة اجلزيرة، ففي غياب شرلة لامة  أما. تنطلق منها احملطة أسس أهناللى التبار  شرلة الصحافيني الفرنسيني

 .تبدأ بالقيم العامة قب  الدخول يف خصوصية الصورة أنلصحافييها، كان لليها 

 
نشر صور غري مقبولة  :للى ذلك لديدة واألمثلة، اإلنسانيةللقيم املتحركة،  أوالصورة، اجلامدة   كثريا ما تتعرضف

ميت يف  ،للوزير بارش   صورة األوىلاليت  نشرت للى غماف صفحتها  األملانيةجملة شتارن  يف كما كصور االنتحار،
حمطة اجلزيرة مع شاكر العبسي احد  أجرهتاكما املقابلة اليت  ،مقابمات مع جمرمني حيتجزون رهائن  ؛( 42 )مغطس  

يف الوقت الذي كان اجليش خيوض معارك ضارية ضد هذه  ،من اجليش اللبناين اقادة العصابة اليت اغتالت جنود
صور جرائم ؛ 02 اإلرهاب أفكار، سوقت "السكوب"فهي، يف حبثها لن .  800لام  العصابة يف خميم هنر البارد

صور جهاد جربي  يف انفجار ؛  04 احملترقة املعلقة للى جسر بغداد األمريكينيصورة جثث   ؛حرب أسرىوصور 
جورج حاوي معلقة للى مقود  أمعاءصورة    الوزير السابق ايلي حبيق ؛ أشماءصور  ؛األلفنيمطلع  رت  يف بريوتسيا

 إهنا. متنع نشر مث  هذه الصور األخماقيةاملبادئ  إن...  كما بثتها حمطات التلفزة اللبنانية ونشرهتا الصحف سيارت ،
قطوا يف تدمري مبنيي مركز التجارة العاملي يف الضحايا الذين س صورة آلالفاملبادئ نفسها اليت منعت نشر أي 

 .  800نيويورك لام 
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العاشرة التي تنص على في مادته  "ميثاق الشرف اإلعالمي العربي"خالفت " الجزيرة"عبر هذه المقابلة تكون  - 

االمتناع عن وصف الجرائم، بكافة أشكالها وصورها، بطريقة تغري بارتكابها أو تنطوي على إضفاء البطولة : " اآلتي
يها أو تبرير دوافعها، أو منح مرتكبيها والمحفزين عليها أو المروجين لها فرصة استخدام وسائل على الجريمة ومرتكب

 . ، رقم النص الكامل لهذا الميثاق في المالحق  ".اإلعالم منبرا لهم
 

.1004نيسان  2. في صدر الصفحة األولى لجريدة صدى البلد -
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دار نقاش يف غرف التحرير لما ميكن نشره من صور   800لام    اآلسيويةمع التسونامي الذي اجتاح بعض الدول 
سحب   إىليف الدامنرك اضطرت   Se og Hoerصحيفة . القتلى آالفلشرات  أوقعتهذه الكارثة اليت 

صور ضحايا التسونامي  األوىلكان حيم  للى الصفحة  ألن  األسواقمن  األسبولينسخة من ملحقها  8000000
: وقد دافع بعض الصحافيني لن نشرها بالقول. وقد كانت هذه الصور حمط نقاش يف العديد من الدول. املنتفخة

بني مدى صعوبة القرار يف الشنن وهنا نت 0  مل يروا هذه الصور؟ إذانشرح للعامل هول املنساة  أنكيف ميكننا 
 .ميليان بعض املرات قرارا خمتلفا وضمري الصحايفحيث القنالة الشخصية  األخماقي

 
كانت هذه  إذاكيف نقرر نحن، كصحافيين، ما : "كما وصفتها ليليان توماس حول استخدام الصور اإلشكالية

؟ واالهم "مجرد وصف صادق لعالم مزعج أنها أمالصور هي في الواقع مبالغ فيها لدرجة تبعث على االشمئزاز، 
 اإلخباريةال تطغي على الرسائل  وأنها إخبارية أهميةهذه الصور هي في الواقع ذات  أنمن ذلك كيف نتأكد من 

111 "؟األخبارلتصبح هي نفسها   
 

ية لمسرح التفجيرات تقوم بها  غالبية محطات التلفزيون اللبنانتطرح نفسها مع التغطية المباشرة التي  اإلشكالية
الضحايا ومعاناة الناس الواقعين تحت الصدمة كما حصل في  أشالءناقلة صورا ال يجوز نشرها السيما  اإلرهابية

 وفي غيرها،  933كانون الثاني   92 في وفي تفجير الحازميه    933كانون الثاني   1 تفجير الكرنتينا في 
 أي ،أكثر أوعملية  تثبيت الكاميرا على مسرح الجريمة لمدة ساعة  أو، "التغطية"في الوقت الذي ال تقدم فيه هذه 

.مباشرة" الحدث"والشعور بمتابعة  اإلثارةهي تقدم . للمواطن إضافيةمعلومة   
 
عبر شاشات  األخيرة األيامما شاهدته في :" تعليقا على هذا النوع من التغطية كتب الصحافي غسان حجار 

 ،وأمواتا أحياءن ندوس كرامات الناس، كثيرة، وتساءلت هل يجوز أ أمورديل رأيي في تب إلىالتلفزيون دفعني 
متناثرة  وأشالءفي الواليات المتحدة جثثا  1002 أيلول 22ذا لم نشاهد خالل تفجيرات ؟ لمااإلعالميبحجة السبق 

عن الشاشة  أوالدهم بعادإ لياألها إلىكان  الزميل وليد عبود يطلب ( يوم تفجير الحازميه)ودماء؟ صباح الجمعة 

ة  دائما انه النقل المباشر رغم والحج. شاهدوا اللحم المتناثر من جراء الجريمة التي طالت الرائد وسام عيدحتى ال ي

التقنية سمحت في تلفزيونات العالم كله بتأخير المشاهد والصور لدقيقتين بفارق زمني يسمح بمراقبة  اإلمكاناتن أ

"البث المباشر
221
.  

 

يسال نفس  السؤال لن مردود الصورة للى املشاهدين والقراء  أنينشرها  أويبث الصورة  أنوميكن للصحايف قب  
فما هي الفائدة مثما من نشر . للى السؤال حتم  قرار التصرف بالصورة اإلجابة إنوما هي اخلدمة اليت تؤديها هلم؟ 

؟ وما هو مدى اإلنسانري الرلب والبشالة واحتقار قيمة ؟ ماذا قدمت الصورة غاألوصالصور ايلي حبيق  مقطع 
 ؟وأفكارهمالذي تركت  يف النفوس وانعكاس  للى تصرفات املواطنني  السيئ األثر
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 - Le Monde. 13 janvier 2005. 

الحقيقة أن :"يكتب" لماذا يجب أن نظهر القتلى:"صور في صحيفة الغارديان البريطانية، ايمون مكابي، في مقال بعنوانالمسؤول عن ال

(.49ص . )، مرجع سابق"حرب الكلمات". "فكيف يمكن أن ال يكون لديك صور للقتلى خالل الحروب؟... الفواجع تحتاج إلى  جثث  

 
111

سابقا في محطة الجزيرة،  يقول أن ال مشكلة لديه في نشر صور القتلى، لكنه يضع حدا فاصال  الصحافي مهند الخطيب، مقدم األخبار -

القتل والموت جزء من قصة الحرب  وإذا ذبح الناس فمن الواجب إظهار "معتبرا أن " وأنصاف جثث"عندما يعود األمر  إلى جثث مشوهة 

".ذلك  

صور مضرجة "ن الصحافيين يركزون أكثر من اللزوم على إ:  رح مقاربة أكثر حذراغير أن الصحافي االن السنر من وكالة رويترز اقت 

إن من شأن ذلك أن يحول المراسل . بالدماء دون أي مبرر تهدف إلى إثارة ردة فعل عاطفية صرف من جانب المشاهدين بدال من إعالمهم

.(50-41ص . )مرجع سابق". حرب الكلمات..." "إلى نوع من المروج الدعائي   
221

 ". 1001كانون الثاني  19النهار  - 



 
ال يعرفون العذاب الذي نعاني  لند وقو  " :هذه احملطات ترد للى هذا النقد بالقول إحدىيف  األخبارمديرة 

كيف تغطي حلظويا لدسة املصور ؟ "...املباشر"فع  يف أ أنماذا ميكنين ... ناللي ايعلقو، شاطرين بس تاالنفجارا
 ألغيتصوري للمراقبة يعين  أخضعت وإذا"... اجر أوشي ايد "تقع للى  أنموقع انفجار في  جثث ودم من دون 

 .   !!تفقد السبق الصحايف أنال تريد  أهناوتؤكد الصحافية يف حديثها  ..." فكرة البث املباشر
 

نشر صور الدمار والقصف والدم  إمكانهذا املوضو  يطرح نفس  بقوة يف زمن احلروب فيعود السؤال لن مدى 
 أم لإلثارة أساساتكون الصور اليت نقدمها معربة وتفصيلية؟ ه  تشك  الصورة  أنأي حد جيب  إىل. "والضحايا

    "احلرب؟ ألهوالتشك  وصفا واقعيا وضروريا 
 

 :  انطماقا من زاويتنييطرح هذا السؤال نفس 
 أن أماحلرب فائدة من نشرها لتعريف اجلمهور بنتائج احلروب  أهواله  تقدم صور : األخماقية اإلنسانيةالزاوية * 

 وانعكاسات نفسية تتركها للى املشاهدين؟  اإلنسانيةال مردود اجيابيا هلا سوى نشر احلقد والرلب وضرب القيم 
تنال من  أهنا أمهذه الصور يف دلم اجليش الوطين يف مواجهة العدو  تساهم مث ه  : ةالدلائي -الزاوية الوطنية * 

وحشية العدو؟ ه  هلا مردود للى صعيد الدلاية  إلظهارالعام الدويل  الرأيمعنويات ؟ وه  تساهم يف كسب تنييد 
ه  يسمح  أوتسبب هبا العدو الفواجع الذي  إظهارالسياسية يتخطى انعكاساهتا السيئة؟ وه  الشعور الوطين يربر 

 احلروب اليت قد يتسبب هبا اجليش الوطين؟ أهوال بإخفاء
 

 :األسئلةللى هذه  اإلجابةيف  اآلراءختتلف 
خمال احلرب العراقية  ولن الفائدة من ذلك السيما وهي تتعارض  األسرىفما جواب اجيابيا لن جدوى نشر صور 

وحشية التعام  مع السجناء بطريقة تتعارض  إظهارغريب سامهت يف  أبوفيما صور سجن . مع االتفاقات الدولية
 . اإلنسانيةوالقوانني الدولية والقيم 

 
قتلى مدنيني  أوقعالسيما قصف املنازل الذي ،  800يف حرب متوز  اإلسرائيليكذلك لاد السؤال مع جمازر اجليش 

ال؟ واختلف اجلواب تبعا للصحافيني، فمنهم  أمر ه  جيب نشر هذه الصو: فكان السؤال. األطفالبينهم الكثري من 
مهجية العدو من خمال اجملازر الذي يقترفها ومن  إلظهاران  من الضرورة نشر هذه الصور، للى بشالتها،  رأىمن 

وهو  ،أوالمردود هذه الصورة سيكون سلبيا للى املواطنني  أنالتربوا  آخرون. العام الدويل الرأياج  التنثري للى 
 .للى كام  الشعب اللبناين وأخماقيةق مردودها االجيايب نظرا ملا ستترك  من انعكاسات نفسية يفو
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 .احمد أبو مرعي. 1005آب  21 .النهار.  - 
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". كيف يمكن للصحفيين العرب واألميركيين التفاهم لتحقيق تغطية إعالمية أفضل. حرب الكلمات. "شنيلنغر، ليزا و الخطيب، مهند" -

".أم  الحقيقة؟... اإلثارة. "1005واشنطن . إصدار المركز الدولي للصحفيين   



 
ه  نسمح بنشر صور نعوش لناصر اجليش الذين قد يسقطون : نفسها يطرحها اختصاصيو الدلاية يف اجليوش األسئلة

بنشر صور ضحايا احلروب من للى معنويات اجليش؟ ه  نسمح  السيئوما مدى مردود هذه الصور  ،يف املعارك
 احلرب النفسية واحلرب الدلائية هي جزء رئيسي  من املعركة؟ أنمع املعرفة املسبقة  ،املدنيني

 
ننسى  أنفما جيب . األخماقيةمن مماءمتها للقيم  أكثرتكمن غالبا يف املردود الدلائي هلا  األسئلةللى هذه  األجوبة إن
يبحث مستخدموها لن  أسلحة إىلتتحول  اإللماممث  هذه الظروف وان وسائ  يف  األوىلاحلقيقة هي الضحية  أن

 .فعاليتها يف وج  العدو
 

وخيضع نشر الصور . الصحافة املكتوبة اليت تتعاطى مع الصورة للى نطاق واسع أيضاموضو  الصور يعين  أنغري 
املصورون يف الصحافة (. 804املادة )كما نص للى ذلك قانون املطبولات  ،"وسائ  نشر"للقوانني للى التبارها 

يعود للسلطات الرمسية  أنوانتقدوا  ،ما تضمنت مشاهد لنف إذاالقوانني اليت متنعهم من نشر صور  الفرنسية انتقدوا
 . تقرر ما ميكن نشره أنمبفردها 

 
ظر نشره للى منها حي وأيتنشر من مشاهد لنف  أنسؤاهلا السلطات هذه لما حيق هلا  إطارصحيفة لوموند، يف 

وقامت بعرضها للى  إجراميالتبار ان  ميس كرامة الضحايا، قامت باختيار دقيق لعشر صور تصور مشاهد لنف 
أربع صور  أنوكانت النتيجة . تطاهلا القوانني أنمنها حيق هلا نشرها من دون  أي:  سائلة ،مكتب وزارة العدل
 . 8 4 وحرب فيتنام    4 رات االلتقال النازية لام معسك: حرب ألوضا منها اثنتان . التربت مسموح هبا

 
اجملرم املماحق منذ سنوات من )ومقت  جاك مسرين  2 4 لن اغتيال روبرت كينيدي لام  خرياناالثنتان األ

 إىلتتحول  بنجسادواحدة تصور غرفة مليئة : فصورتا احلرب التربتا من تراث البشرية. 4 4 لام ( الشرطة
ال تنتهك  األرضوصورة روبرت كينيدي ممددا للى .  فتاة فيتنامية حتترق بقناب  النابلم خرىواألهياك  لظمية 

مل تقنع الصحيفة  األجوبةهذه ... صورة مسرين امليت للى مقود سيارت  فما تعرب لن جرمية أما، اإلنسانيةكرامت  
 ى خيارا شخصيا وليس موضولياوان القرار يبق ،ومدى لماقتهم باحلدث األشخاصوالتربهتا خاضعة حلساسية 

   
. 

 

. من السلطات القضائية بإذن إاللنف مقصودة  ألمال أوالقانون الفرنسي للى منع نشر صور تظهر جرمية  ينّص
احملطات التلفزيونية لقد رفضت .    ضحية اغتصاب إىلميكن من خماهلا التعرف  إخباريةكما مينع نشر أي لناصر 

 .   س العراقي صدام حسني انطماقا من هذه املبادئالرئي إلدامالفرنسية نشر صور 
                                                 
- 
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 - Le Monde. 21 septembre 1999. « La photo et le négatif ». 

116
 - “Les droits et les devoirs du journaliste”. Op.cit. (p. 19). 

117
 - Le Monde. 6 janvier 2007. 



 
 :صور يتردد يف نشرها قراره حيالتسالد الصحايف للى اختاذ  أسئلةيقترح البعض جممولة 

 التنكد من صحة مصادر هذه الصور؟ ه  هي جديرة بالثقة؟ باإلمكانه  " -
 ؟إلخباريةاستدلم القصة / ستعزز/ما هو الغرض الذي ستخدم  هذه الصور، وكيف ستفسر -
 ؟أفض بصورة  األحداثه  ستسالد هذه الصور القراء واملشاهدين للى فهم  -
 تربر كلفتها؟ إظهارهانشر هذه الصور؟  ه  فوائد  أوكم مرة نعيد بث  -
لسنا لرضة  أننانتنكد  أن بإمكاننالدم استخدامها؟ ه   أوما هي دوافع الذين يريدون منا استخدام الصور،  -

 جهة ما؟ جندةأللتمالب ألج  دلم 
 مشاهدينا ملاذا قررنا استخدام هذه الصور؟ أونشرح لقرائنا  أن بإمكانناه   -

 
 اإللمامية األخماقهو صاحب الصورة وتفترض  األولمالك الصورة  أنيغيب لن ذهن الصحايف  أنكما ال جيوز 

الثاين هو املصور الذي التقطها واملالك . إلي قب  استعماهلا، كما تفترض لدم استعماهلا بشك  يسيء  إلي العودة 
ومن مث جيب مرالاة اجلمهور الذي تتوج  الصورة . ذلك حني نشرها إىل اإلشارةوال بد من  إلي وحقوق النشر تعود 

 .إلي 
لقطات  أوالعام لندما خنتار الصور الفوتوغرافية العادية  للرأيجيب احترام احلساسيات الثقافية والدينية " لذلك، 
تكون مهينة للمرء  أندون  منتكون دراماتيكية ومؤثرة  أنالصور  بإمكان. اإلساءةوليس  اإللمامهدفنا  ...الفيديو
نشرها ومناقشتها، وحتديد أمهيتها يتوجب  إىل الصور اليتيتم النظر  أنجيب . مثرية المشئزاز املشاهدين أواملعين 

 2  ".اإللماميةقب  قرار نشرها يف الوسيلة  ،الصحافية

. اليت يلعبها التلفزيون نظرا لدوره املتزايد يف العائلة ويف اجملتمع األدوارتشم   اإللمامية األخماق إنمن الصورة، فبعد وأ
 ،أدبفالكثري من الربامج التلفزيونية تتضمن قلة . "فما جيوز استغمال سلطت  لتحقيق مكاسب للى حساب مصلحة الناس

كما ". جنوم ومشاهري  للى الطلب إطماق"  إىلتسعى  أخرىوبرامج ". ق بشك  تسليةوتسّو وإسفافقلة احترام  
للى العم    أساساالشهرة القائمة  إن. جناح اجتمالي أهنامث  النجومية للى " قيم"يعم  التلفزيون للى خلق "

.119"بالشهرة القائمة للى برامج الواقع إلمامياواالستحقاق تستبدل   

                                                 
". أم الحقيقة؟... اإلثارة": يخصص هذا الكتاب فصال  لموضوع الصور تحت عنوان(. 53ص . )مرجع سابق". حرب الكلمات" -
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119
-  Brunet. Op. cit. (p 19). 

وهي تتضمن " شرعة أخالق وسائل اإلعالم حسب فيدرالية الكنيسة البروتستانتية"، 1ننشر في المالحق، رقم 

 اقتراحات اجتماعية تتناول مبادئ حول النظام اإلعالمي، أخالق الصحافيين، أخالق الجمهور، والتربية على وسائل

.اإلعالم  

 



 
 
 

 :الفصل الثالث
 يف لبنان الميةاإلع األخالقواقع 

 
 عرض الشرعات واملواثيق اللبنانية -أوال

 أيمن منظار السلوك الفردي  اإللمامية األخماق االهتمام مبوضو  إىلال يظهر يف تنريخ الصحافة اللبنانية ما يشري 
ي للى الدور السياسامليدانية ب  تركزت الدراسات .  بالقيم العامة وإخماهلمجتاوزات الصحافيني الفردية 

، إىل األهليوارتباط  بالسلم  الكربى  السياسية والتوج  الذي تتخذه حيال اخليارات اإللمامواالجتمالي لوسائ  
 .الكتابة والتعبريبعض منشورات لن أساليب جانب بعض الدراسات التارخيية القليلة و

 
 املواثيق -أ
اثر احلوادث الدامية اليت  2 4 العام  إىلة  تعود بداية تعاطي هذه  الصحافة مع مفاهيم املسؤولية االجتمالي 

الذي دلا  80 ما مسي لهد شرف أومبدأ الرقابة الذاتية  إىلوقد جلنت الصحافة حينها . لاشها لبنان يف تلك السنة
 .التهدئة واملصاحلة الوطنية إىل
 

لهد الرئيس فؤاد  يف األوىليف حكومة الرئيس رشيد كرامي وهي احلكومة   األنباءوقد لمد شارل حلو وزير 
الوفاق  الوطين  أجواء وإلادةوقف موجة العنف  إىل اآليلةالسب    أفض لدرس "الصحافة   أه دلوة  إىلشهاب 

من ست نقاط  يقضي بوقف ك  الدلايات والكتابات " ميثاق شرف صحايف"وقد صدر للى اثر ذلك  ". العام
 .  8 اليت من شنهنا  زيادة  الوضع تنزما

 
 1185ميثاق  -1

دلا  نقيب  ،لألنباءوكان يومها وزيرا  ،الرئيس شارل حلو أنميثاق شرف  أولمسلم حول  أنيسيروي  
ومدراء الصحف املسؤولني لبحث ظروف البلد الدقيقة اثر  ابيما ونقيب احملررين وفيق الطييبالصحافة روبري 

 اإللماميون يف ممارستهم العم  خمال هذا االجتما  تقرر وضع ميثاق شرف يتقيد ب  الصحافي. 2 4 حوادث 
 :يف نص  اآليتاملبادئ حدد هذا امليثاق بعض  وقد. وترسيخ الوحدة الوطنية األحداثبغية تصفية رواسب 

 .األزمة إحياءوقف ك  دلاوة من شنهنا  - 
                                                 

210
 ".دراسة حول واقع الصحافة في لبنان ومصر واألردن والمغرب. "1001شباط  16 .السفير - 

53-51. ، ص19العدد  . مجلة الصحافة اللبنانية -
121

  



 .القيام حبملة هتدئة والدلوة العاجلة ملصاحلة وطنية -8
 .يستغ  للى الصعيد الطائفي السياسي كي ال األزمةالتشديد للى مظهر  - 
 .النار إطماق إحياءاالمتنا  لن نشر ك  ما من شنن   - 
 .تسهي  لملية توزيع الصحف يف خمتلف املناطق - 
 . االتصال بالزمماء الذين مل حيضروا هذا االجتما  ليشاركوا يف تنفيذ هذا امليثاق - 

الصحافيون الرقابة الذاتية مث، مع الوقت، صارت  امأقوهكذا هبدف احلفاظ للى الوحدة الوطنية : ويضيف مسلم
 . 88 تقليدا لبنانيا

 
وهي وسيلة قليلة  -اجلسيمة، واتقاء منها للرقابة الرمسية األزماتالصحافة اللبنانية يف حقبات  أن"ويشرح مسلم  

فهذه، . تار الرقابة الذاتيةخت -الفعالية يف لبنان وغري متفقة مع نظام  الدميقراطي الليربايل وغالبا ما تشرلن التعسف
ملهنة  اإلخماصوحتقق نولا من التسوية بني )...( احلقيقة  إىل اإلساءةمن وجهة نظرنا، وسيلة لصيانة احلرية، دون 

 . 8 "ان  جتاذب ال خيلو من احلدة بني هم احلرية وهم احلقيقة. للمجتمع واإلخماصالصحافة 
 
وتكمن خصوصية . لصحافة اللبنانية، متسكت ب  فنصبح من خصائصهاهكذا صارت الرقابة الذاتية تقليدا لدى ا"

وقد شاركت نقابة الصحافة بتطبيق هذه .  8 "هذه الرقابة الذاتية يف طابعها املشترك او النقايب ويف تطورها ومنوها
 األولن كانو   الرقابة الذاتية خصوصا اثر حماولة االنقماب اليت نفذها احلزب القومي االجتمالي السوري يف 

 .وهذا ما مسي بالرقابة النقابية.   4 
 

 األهرامللى اثر تراشق بالتهم حص  بني جريدة العم  اللبنانية وجريدة    4 لادت هذه الرقابة الذاتية يف نيسان  
 أن إال ،وقد الترض رياض ط  النقيب السابق للى هذه الرقابة واستقال من جملس النقابة احتجاجا للى ذلك. املصرية

 .  8 الرقابة استمرت احد لشر شهرا
 

اثر  ، وذلك"ميثاق شرف" أيضا ومسي   4 العام مث  هذا امليثاق كان يف  إىلاملناسبة الثانية اليت سجلت العودة 
وكان العامل العريب يف تلك املرحلة يعيش صرالا .  8 العربية األنظمةقامت هبا الصحافة ضد بعض  إلماميةمحمات 

ونظرا للحرية اليت كانت تنعم هبا الصحافة اللبنانية . املسماة حمافظة واألنظمةتقدمية  أوة ثورية املسما األنظمةبني 
وقد دلا نقيب الصحافة لفيف الطييب . العربية مصدر هتديد هلا األنظمةالتربهتا  إذفقد كانت حمط نقمة الطرفني 
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معاجلة القضايا العربية بترو  إىلماثة بنود تدلو يثاق الشرف الثاين وهو مؤلف من ثمبانتهى  لإللمامينيمؤمتر  إىل
 .  8 األجنبيةاملسؤولني في  حيال الدول  إحراجوموضولية، واحملافظة للى سمامة الوحدة الوطنية واالبتعاد لن 

 
بدلوة من نقيب    4  أحداثوقد جاء لقب . 82 ومسي ميثاق شرف املهنة   4 واملناسبة الثالثة لام  

" حرية الصحافة"حتت لنوان  ،يف بريوت األمريكيةثر ندوة لقدت يف نادي خرجيي اجلامعة ا ،الصحافة رياض ط 
جتنبا للوقو  يف متاهات الفرقة "كبح احلرية الصحافية يف لبنان  إىلظهر خماهلا املي    ،الدكتور شارل مالك أدارها

 .84 "اللبنانية والعربية
 
 (  11) ميثاق شرف الصحافة اللبنانية -2

املهنة  أخماقشرلة    4 شباط   يف اجتمالها يف  باإلمجا معية العمومية لنقابة الصحافة اللبنانية اجل أقرت
 :وهذا نصها. للصحافة اللبنانية اليت اقترحها النقيب رياض ط 

ا التزازا منها بتارخيها املشرف، احلاف  بالنضال واالستشهاد، يف سبي  حرية الوطن واملواطن، حبيث امتزج تارخيه"
 .بتاريخ الفكر احلر والنضال الوطين والشعيب

املهنة هذه، جمم  مبادئ السلوك اليت طاملا استلهمها روادها،  أخماقتعلن، يف شرلة  أنيسعد الصحافة اللبنانية 
من  أقوىوتقاليدها، وهي املبادئ اليت تلتزم هبا املهنة منذ تنسيسها وال تزال  وألرافها، آداهبانوا للمهنة وفك
 .ممارسة قوالدها أصولتلقائيا حىت تضع حدا ملا يثار من لغط حول  إلماهناتكرار  اآلنوانني والقرارات، وترى الق
وان كانت ذات مقومات ( إنسانيةثقافية، اجتمالية، وطنية، قومية، )الصحيفة مؤسسة تقوم خبدمة لامة  إن - 

 .ولن احلريات العامة متارس حريتها، ملتزمة بالدفا  لنها إذوهي . جتارية وصنالية
 .القانون وإزاءالضمري املهين  أمامتلتزم املطبولة مبسؤولية  وإمناال تقتصر املسؤولية للى مرالاة القانون وحده،  -8
 .والدقة ومببدأ سرية املهنة واألمانةتلتزم الصحيفة بالصدق  - 
 .ي واحلق يف الرد والتصحيحاملطبولة منرب ميلك  القراء، وهلم فيها فرصة التعبري لن الرأ - 
 .تعبئ الرأي العام دفالا لن البماد، ولن احلق والعدل، وملقاومة العدوان والقوة الغامشة أنللصحيفة  - 
 .النعرات، وتتحاشى القدح والتحقري وإثارةجتتنب املطبولة التعصب  - 
 .احملرفة ليست صاحلة للنشر أواملختلقة  األنباء - 
 .الصحافة إىلهتام دومنا دلي  يسيء اال أواالفتراء  -2
 .غري مؤكدة بنهناتنوه  أننشرهتا فعليها  وإذاغري املوثوق بصحتها،  األخبارتتحاشى الصحيفة نشر  -4

 .جتتنب املطبولة نشر املواد اليت من شنهنا تشجيع الرذيلة واجلرمية -0 
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 .اخلاصةالصحافة حتترم مسعة الفرد وتصون كرامت ، وال تتعرض حليات   -  
 . من صفات الصحافة الصفراء اليت ال تعرفها صحافة لبنان: الشتم والتهوي  واالبتزاز -8 
 .املهاترات الشخصية حتط من كرامة املهنة -  
 .واألسرار األنباءوسائ  غري مشرولة يف سبي  اقتناص  إىلال تلجن الصحيفة  -  
 .ن حق الصحيفة يف النجاح واالستمرارم أوىلاملصلحة العامة قب  السبق الصحايف، وهي  -  

 .هذا امليثاق تبناه فيما بعد مؤمتر الصحافيني العرب
 

 إىلمن هنا احلاجة . 130"وليس الصحافيني اإللماميةهذه الشرلة تنص للى واجبات املؤسسات  أن"ويبدو واضحا 
 األخماقياتحتدد  أنهنا اجلسم الصحايف وتنص للى حقوق الصحافيني وواجباهتم يكون من شن إىلشرلة تتوج  

.التقيد هبا باإللمامياملفترض   
 

ميثاق " أن"   املركز العريب لتطوير حكم القانون والنزاهة" ألدهااليت " يف لبنان رصد وحتلي  اإللمام"دراسة تؤكد 
:في  ثماث نقاط ضعف الدراسة ورصدت ". غامض ولاميف لبنان " شرف املهنة"  
ي من الفحص والتدقيق؛ؤول الرمسحيمي خصوصية املس -  
كالضغوط املالية والتوجهات  ،لدم القدرة للى التعام   مع تعقيدات العم  الصحايف املؤثرة للى مبدأ النزاهة -

؛اإليديولوجية  
 األفراداملسبقة حول  اآلراءوتفادي  اآلراءكتفادي انتحال  ،القانون اللبناين مسائ  مهمة ذات صلة بنزاهة املهنة إمهال -

.131..."شنيصوت املهّم وإيصالمالات ورفض اهلدايا واجل  
 

الصحف ومديريها املسؤولني ممارسة مبدأ  أصحابطلبت نقابة الصحافة من (  األولتشرين  80) 2 4 لام  
وساطة  إطارانعقاد  مؤمتر وزراء اخلارجية العرب  يف بيت الدين يف  التوج  معوقد تزامن هذا . الرقابة الذاتية

وقد جاءت هذه الدلوة للصحافة الن االنطبا  كان .   4 رب اللبنانية اليت اندلعت يف العام لوضع حد للح
حد بعيد لن  استمرار احلرب  إىلهي مسؤولة  إمنا طرافاألاليت كانت مستعرة بني  اإللماميةاحلرب  أنسائدا  

حمللية شكلت امتدادا لبعض الكثري من الصحف ا أنفضما لن . العسكرية ولن تفشي  وساطات احلوار والتفاهم
 .العربية وسامهت يف تغذية الصرالات الداخلية األنظمة
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اثر لغط حص  بني  اإللمامووزارة  اإللمامبني ممثلي وسائ  " إلماميميثاق شرف " إلمان، مت 448 ولام 
املسمو  التربت املرئي و اإللمامالبري منصور للى خلفية مشرو  قانون لتنظيم  اإللمامووزير  اإللماموسائ  
ال بد لفهم .  8  والتلفزيون اإلذالاتيف  األخبارمنع نشرات  اإللمامان  يهددها وان يف نية وزير  اإللماموسائ  

جنحت يف احتواء كام  القرار السياسي يف لبنان  اليت كانتهذه املرحلة من ربطها بانعكاسات الوصاية السورية 
 .ترويض الصحافة اللبنانية إىلوسعت 

 
 1112ميثاق شرف  -3

  8يف  "إلماميميثاق شرف "رلى بدوره ف يف النهج ذات   يف احلكومة الماحقة ميشال مساح  اإللماموزير استمر 
 :اآليتنص للى  448  األولكانون 

 االلمار، وإلادةاملرئية واملسمولة بدورها املؤثر يف بناء لبنان يف مرحلة السمام  اإللمامحتسسا من وسائ  "
 زا لروح الوفاق الوطين اليت يضمنها الدستور اللبناين،وتعزي

مشرو  قانون جديد  وإلداد اإللمامميشال مساح  ومبادرت  بتنظيم وسائ   اإللماموجتاوبا مع دلوة وزير 
 ،لإللمام

 ،اإللمامية واألخماق واألنظمةهذه اجلهود بعدا تطبيقيا ذاتيا للقوانني  إلطاءوحرصا منها للى 
 ، واألخماقيةيف لبنان مبا يكف  املنعة الوطنية  اإلنسانهذه الوسائ  لقضايا الوطن واملواطن وضرورة بناء  والتزاما من

 :تقضي مبا يلي إلماميمبادئ ميثاق شرف  إقرارلذلك، فقد توافقت هذه الوسائ  للى 
 

يف ممارسة هذه احلرية ضمن  اإللماميةاليت يضمنها الدستور وتنكيد حق الوسائ   اإللماميةالتمسك باحلرية : أوال
يف االلتبار التطورات اليت حصلت يف الوطن، والتطور التقين يف جمال االتصاالت يف العامل وضرورة  آخذةالقوانني 

 .اإللماميةيضع التنظيمات العصرية لعم  ك  الوسائ   لإللماماجناز قانون جديد 
مبادئ الدستور  إىلالعيش املشترك بني املواطنني استنادا العم  للى تعزيز روح الوفاق والوحدة الوطنية و: ثانيا

غري  أومذهب بصورة مباشرة  أوطائفة  إىل اإلساءة أوالنعرات الطائفية  إثارةووثيقة الوفاق الوطين، مبا يضمن لدم 
 .مباشرة

ا، ودلم املقاومة يف اجلنوب والبقا  الغريب وراشي اإلسرائيليصمود لبنان وشعب  يف وج  االحتمال  إبراز: ثالثا
معلومات حتم  دلاية  أو أغنية أوخرب  أوصورة  أواللبنانية يف مواجهتها للعدو، واالمتنا  لن بث أي برنامج 

واملعلومات لن نشاط العدو  األخبارالصهيونية، والتماد املوضولية يف بث  لألفكارتروجيا  أو إلسرائي 
يف تعزيز لماقات لبنان العربية، وفقا ملا نصت للي  وثيقة الوفاق  والتصرحيات الصادرة لن ، واحلرص للى املسامهة

 .الوطين
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تعزيز اجلوانب الثقافية واحلضارية  إىلبث  الربامج اهلادفة  أو إنتاجمن خمال  باإلنسانالعم  للى النهوض :  رابعا
للى البناء، والتزام ممارسة  القادرة اإلنسانيةتكوين الشخصية  إىلوالفكرية واجلمالية والتوج  التربوي اهلادف 

، إليهما اإلساءة أوالطف   أوالعامة، ولدم استغمال املرأة  واآلداب باألخماقالرقابة الذاتية مبا يضمن لدم املساس 
هتديد االستقرار النفسي وتغليب منطق الشر للى اخلري،  إىلالعنف للعنف والرلب اليت تؤدي  أفماموجتنب بث 

 .عتقدات والتقاليد والقيم الروحية يف لبنانوما يهدد التراث وامل
املخصصة  األوقاتاملخصصة لشرائح حمددة من املشاهدين، والسيما  األوقاتالتماد برجمة تتماءم مع : خامسا

 .واألوالد لألطفال
 إىل أوار الكب إىل أو األوالد إىل أوالصغار  إىلاملواد اليت تبث موجهة  أن إىلاحلرص للى تنبي  املشاهدين : سادسا

 .منعها لنهم أواملرضى، حبيث يتسىن ضبط مشاهدهتا 
 إلمان مرئية ومسمولة التقيد بك  بنوده، ابتداء من يوم  إلمامميثاق الشرف هذا يلزمنا كوسائ   إن: سابعا

 اإللماموزير  إىلنعود  أنولنا . اإللمامحني صدور قانون تنظيم  إالوالعم  من خمال ، وال يصبح الغيا يف ما بيننا 
 ."للتنسيق واملتابعة مبا يعزز تعاون اجلميع للى تنفيذ هذا امليثاق

 
قليلة حىت بدأت بعض الوسائ  مبخالفة  أشهر إالما هي : "حممد املشنوق الذي يورد هذا امليثاق، يضيف اإللمامي

الذي يتناول  بنو  من التحاي  األحيانبالصوت والصورة، ومعظم  وأحيانابالصوت،  أحياناميثاق الشرف، 
 .   "والسياسية للى حد سواء األخماقيةاجلوانب 

 
كانت املطالبة من جانب نقابة الصحافة بالتزام مبدأ الرقابة الذاتية تتكرر لند ك  منعطف تبدو في  األوضا  

من  التزام مزيد"الصحافة اللبنانية طالبا منها  إىلتوج  النقيب حممد البعلبكي  442 فعام . السياسية مضطربة
وتعليقات، حرصا للى املصلحة العامة ومقتضيات الضمري املهين والوطين  أخبارالرقابة الذاتية يف ك  ما تنشر من 

 .   "تسمو للى ك  قانون أنالذي جيب 
 

مل تتم دراسة الظروف السياسية اليت كانت سائدة ومدى  إذالكن أي حكم للى هذه املرحلة يكون متسرلا 
احلقيقية القتراحات مواثيق  واألهدافخارج النصوص املعمول هبا  اإللمامس للى وسائ  الضغوط اليت كانت متار

 .أو نداءات التزام الرقابة الذاتية الشرف هذه
 
 (8  2) يثاق االنتخايامل - 

املؤسسات  إدارةشارل رزق ورؤساء جمالس  اإللماملن ميثاق شرف بني وزير  اإللمانمت   800 أيارويف 
هذا  إىلاملسمولة  اإللماميةانضمام ممثلي املؤسسات  أياممتهيدا لمانتخابات النيابية، تماه بعد  ،رئيةامل اإللمامية
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ولدم حتيز وتنمني اكرب قدر من  وإنصافوالربامج مبوضولية ولدل  األخبارالتزام تقدمي "امليثاق الذي يشدد للى 
 :اآلتيةد نص امليثاق للى املبادئ وق .   "حتقيقا لتكافؤ الفرص بني الفئات املتنافسة ،التوازن

ولدم حتيز، وتنمني اكرب  وإنصافوالربامج املتصلة باالنتخابات النيابية مبوضولية ولدل  األخبارالتزام تقدمي  - 
 .قدر من التوازن حتقيقا لتكافؤ الفرص بني الفئات املتنافسة

 األنظمةيف  وأمهيتهالن االنتخابات  ميةإلمااملسامهة يف التثقيف الدميقراطي واالنتخايب لرب بث مواد  -8
 .ودور الناخب وحقوق  وواجبات  إجرائها وأصولالدميقراطية 

 :اآلتيةاالنتخابية يف النشرات واملوجزات واملماحق والتحقيقات للقوالد  األخبار إخضا  - 
 .الشاملة والدقيقة واملتوازنة اإلخباريةالتغطية  -أ   
 .لتحويلها مواد دلائية واإللمامية اإلخباريةل التحليمات االمتنا  لن استغما -ب   
 .مشول تغطية العملية االنتخابية ك  الدوائر -ت   
 .بني الصفة الرمسية والصفة اخلاصة للمرشحني واإلداريةالفص  يف تغطية النشاطات احلكومية  -ث   
 .ملرشحةلدم تغطية النشاطات غري السياسية وغري االنتخابية للجهات ا -ج   
 .احلرص للى التوازن وتكافؤ الفرص يف الربامج واملقابمات والتحقيقات والنق  اخلارجي - 
اجمللس الوطين  أمامسائر املرشحني املنافسني االلتراض  إمكان، يف إلماميةأي مرشح من فسحة  إفادةيف حال  - 

 .سالة فيدرس االلتراض وحييل  للى املؤسسة املعنية  8خمال  لإللمام
 .من يوم االقترا  األخريةسالة   8التوقف لن بث أي مقابمات انتخابية، وخصوصا يف ال - 
 0لإللماماجمللس الوطين  إىلانتخايب يعود  إلمانانتخايب وما هو  إلماممعايري الفص  بني ما هو  - 
  .املرئي االنتخايب األداءيضع اجمللس تقريرا يوميا لن  -2
 
 (2  2) سيسيا إعالميميثاق شرف  -8

اليت لقدت يف  "احلوار الوطين"ومرة جديدة ظهر ميثاق شرف خمال وضع سياسي دقيق هو الذي رافق جلسات 
، "سياسي إلماميميثاق شرف "وقد الترب مبثابة .   800حزيران  2جملس النواب بناء لدلوة رئيس  نبي  بري يف 

 :وقد  نص بيان اجملتمعني للى ما يلي. شك  لامب  اخلطاب السياسي ب اإللماميةوهو ال يعين فقط الوسائ  
 
توافق اللبنانيني للى القضايا الوطنية الكبرية واىل تعزيز  إىلاملناسبة لدفع اجلهود الرامية  املناخاتحرصا للى توفري "

ياسي االحتقان الس إىلالوحدة الوطنية القادرة للى محاية املسرية حنو دولة حضارية دميقراطية مستقلة والنظر 
التشنج وتوحيد  إزالة إىلاحلاص  يف البماد ، امجع احلاضرون حول طاولة احلوار الوطين للى وجوب السعي 

 :التوج  الوطين من خمال ما ينيت
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والتيارات والشخصيات  واألحزابميثاق شرف يرلى احلياة الدميقراطية يف لبنان ولماقات القوى  إقرار: أوال
والتقاليد الدميقراطية العريقة  واإللماميع قوالد االحترام املتبادل يف التخاطب السياسي السياسية حبيث يلتزم اجلمي

واملواقف وحرية االنتقاد بعيدا لن التجريح واملس  الرأياليت طبعت حياتنا السياسية واليت حتفظ حق االختماف يف 
 .احلرية الفكرية أوبالكرامات الشخصية 

 
التابعة هلم من اج  احترام مضمون هذا  اإللماميةاحلوار لدى مؤيديهم والوسائ   أطرافالسعي اجلدي من : ثانيا

امليثاق واحلد من االحتقان السياسي والطائفي الذي بات ينذر مبخاطر كبرية ال جيوز السماح حبصوهلا او التمادي 
املرلية ملنع التجاوزات  املطالب يف اطر املؤسسات الدستورية ووفق القوانني أوفيها وحصر ممارسة حق التعبري 

تفسري حق التظاهر وهو حق دائما مشرو  ولكن  إساءةشغب حمتم  وحىت ال حتص   أيواحلؤول دون حصول 
ميس  املطلبية وحق التظاهر ال أحد األمورن وزارة الداخلية واىل ما هنالك أل إىليكون ضمن القوانني ويقدم طلب 

 ".هبا وهي حقوق مقدسة
 

 أطلقتالعامة مبا فيها االقتصاد،  األوضا باخلطاب السياسي وانعكاسهما للى  اإللماميطاب ونظرا الرتباط اخل
سكو نداء وطنيا رة يف اجتما  حاشد يف قصر االوناهليئات االقتصادية واالحتاد العمايل العام واحتاد نقابات املهن احل

 أيلول 0  إىل  800حزيران  أوليوم من لفترة مئة  إلماميةفرقاء السياسيني لمالتزام هبدنة مجيع األ إىل
800 "    . 

 
الرئيس سليمان يف  إليها دلااليت  األوىلويف بداية لهد الرئيس ميشال سليمان تضمن البيان اخلتامي جلولة احلوار 

التزامهم هذه التهدئة لرب  األفرقاء وإلمان واإللماميهتدئة اخلطاب السياسي " إىلبندا يدلو  8002 أيلول   
 .   "اإللمامئ  وسا

 
الذاتية املهنة واحلث للى الرقابة  أخماقاحلديث لن مواثيق الشرف يف لبنان والتعاطي مع  أنوهكذا يبدو واضحا 

تظهر قضايا  خمافية للى الصعيد الوطين قد  أو اإللمامسياسية كربى  يف وسائ   تظهر يف ك  مرة تثار قضايا
اهلدف من مواثيق الشرف يف لبنان مل يكن  أنلذا ميكن االستنتاج . نةات فع  معيرّد أوهامة  أحداثيترتب لليها 

بية للمواثيق كما هي احلال يف املفاهيم الغر ،تنزي  املهنة أويف ممارسة الصحافة   أخماقيةتطبيق مبادئ  إطاريف  يوما
جاءت، كما  إمنارياض ط   اليت اقترحها النقيب للصحافة اللبنانية" املهنة أخماقشرلة "حىت  .اإللماميةوالشرلات 

لذلك غابت  لن هذه الشرلة القيم  .2  "ردا للى اهلجمة اليت شنتها السلطة للى الصحافة"يشري ط  نفس ، 
 .هذه القيم مل تكن، وال مرة، للى ما يبدو، هاجسا لدى القيمني للى املهنة أن إذالفردية للصحايف  األخماقية
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 مل نق  التبعية هلم،  إناملال  رؤوس وأصحابرجال السياسة  اإللماميني ادقةصملجفن يف لبنان  لذلك مل يهتّز 

ال رابط قرىب بينهما، والصحايف  أنللى رغم  رؤساء التحرير ألحدلرس اشبني يقف  نائب أو كمث  رؤية وزير
نزاهة  وال احد تساءل لن مث  هذه العماقات ولن مدى خطورهتا للى .كنن  غري ملم مبعاني  األمريفاخر هبذا 

كما مل يطرح احد السؤال لن مصادر ثروة الكثري من الصحافيني للى . الصحايف وحياده وتوازن قرارات  املهنية
والثروات  األبنيةاهتام للى صحافيني ميتلكون  بنصابعكما مل يدل احد . رواتبهم حمدودة ومتواضعة أنرغم 

 !!مصدر خج  األمريكون هذا  أن وقت يفترض يبدو بديهيا يف األمرالطائلة، يف الداخ  واخلارج، وكنن 
  
 مبدأ الرقابة الذاتية -ب
 احلديث لنها يف ك  مرة تزداد وترية ويتكرر.  دخلت الرقابة الذاتية يف مبادئ واليات لم  الصحافة اللبنانية 

 لألمناملدير العام وبعد اجتما  بني نقيب الصحافة حممد البعلبكي و 8000ففي كانون الثاين لام . التوتر الداخلي
يف البماد وضرورة التمسك  األميناللقاء تناول شؤون الوضع  أن"النقابة بيانا يشرح  أصدرتالعام مجي  السيد 

، وخصوصا يف هذه اإلسرائيليفتنة مفتعلة ال ختدم سوى العدو  أليالوحدة الوطنية الكاملة، تفاديا  بنهداب
متفقا للى وجوب التماد مزيد من  الرأي، وكان بنسرهاان وتواجهها املنطقة املرحلة البالغة الدقة اليت يواجهها لبن

 4  ..."حفاظا للى سمامة الدولة واجملتمع اإللمامالرقابة الذاتية يف مجيع وسائ  
 

كما يبدو .  اإللمام األمن العام وليس مع وزارةيكون التنسيق بني نقابة الصحافة ومديرية  أناملستغرب  أيضاهنا 
 .وللصحافيني اإللمامنة لوسائ  مبّط إلشارات حامما" الذاتيةالرقابة "د للى تطبيق مبدأ التشدي

 
 رقابة مسبقة؟: لرقابة الذاتيةا -1
  آخر إىلحد ال تشك  هذه الرقابة اليت ترتفع من وقت  أي إىل: أسئلةهذا فان مبدأ الرقابة الذاتية يطرح  إىل

حتاشي طرح بعض   إىلتؤدي هذه الرقابة  أوال؟ اإللمامسائ  وسيلة ضغط مقنعة من جانب السلطات للى و
منع معاجلة مواضيع رئيسية يف اجملتمع قد  إىليؤدي ذلك  أالاملشاك  اليت تعاين منها البماد حبجة الرقابة الذاتية؟ 

  تفاقمها وانفجارها الحقا؟ إىلها يؤدي السكوت لن
 

 أشكالشك  من  أهناحرية التعبري  للى  إىل، فالبعض يعتربها مسيئة لذلك ختتلف املواقف جتاه مبدأ الرقابة الذاتية
فتبين .  الضغوط اليت متارس للي  من مؤسست  ومن السلطة أشكالالرقابة املسبقة للى الصحايف وشك  مقنع من 

حق املواطن ات فع  معينة  بغض النظر لن نو  اخلرب ويثري رّد أنخرب من شنن   أيالرقابة الذاتية  يعين لدم نشر 
 .األخبارات فع  سلبية من قب  الدول العربية اليت كانت تطوهلا بعض يف معرفة احلقيقة وخصوصا حتاشيا لرّد
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يف لبنان اليت يدخ   اإللمامية األخماقال جيوز باسم  : "الصحايف جربان تويين لرب لن رفض  للرقابة الذاتية
، الشخصيات األهلية الوطنية العليا، التوازن الطائفي، السلم املسؤولون حتت جناحها لناوين كبرية مث  املصلح

وغري )، األلداءوالعداوة مع  األخوةمع  واألخوة لألصدقاءوالدولية، الصداقة  اإلقليميةاليت ال متس، احلساسيات 
ريات العامة ميارس قمع احل أن أو اإللمامغري املباشرة للى وسائ   أوتفرض الرقابة املباشرة  أن( ذلك من لناوين

قادرة للى  إلماميةوسيلة  أي إن. تسخر النصوص  القانونية خلدمة غرض قمعي معني أن أووخباصة حرية التعبري، 
بوسائلها اخلاصة،  وليس غري القارئ، من جهة، قادر للى حماسبتها بعدم  اإللمامية األخماق أصولمتارس  أن

القانون والدستور من تدخمات  أخرىغري السليمة، أومن جهة  رةاإلثا أوالكذب  شرائها لتماديها يف االختماق أو
 ".السلطة

 
يف بعض مواثيق الشرف حتاشيا لفرض  أنفسهمالرقابة الذاتية، اليت فرضها الصحافيون للى  إن:" ويضيف تويين

 ".يتكرر ذلك أنمن الرقابة  الرمسية وال نريد  أسوأالرقابة احلكومية الرمسية لليهم، هي 
 

الرقابة "يشعرون  بوجود خطر  اإللماميني معظم  أن" 0  الصحافية هيام القصيفي يف حتقيق يف جريدة النهاروتنق  
. اإللمامتفرض للى  أنميكن " اخطر رقابة" بنهناوتنق  لن نقيب احملامني اقليموس ان  يصف هذه الرقابة . "الذاتية

 أن من املرئي واملسمو  الذي تفاقمت اخلشية ماإللما إىلاملكتوب، ب  تتعداها  اإللماموهي ال تقتصر للى 
 ."يقاس ب  هامش احلرية وممارستها أساسيااليت تعد معيارًا  اإلخباريةواحدًا متشاهبًا يف ك  نشرات   إلمامايتحول 

 
كًا مهًا مشتر أيضا، ومتث  اإللمامالرقابة الذاتية باتت الشغ  الشاغ  للمعنيني مبلف  إن : ")...(وتضيف القصيفي 

من الرقابة الفعلية  وأفدح أكربخطرها  أنيرون  إذوحرية التعبري يف لبنان،  اإلنسانبني مجيع الذين يهتمون حبقوق 
 أوتلقائيًا لن نشر خرب ما  اإلذالية أواحملطة التلفزيونية  أووامتنا  الصحيفة . يكن نولها أيااليت متارسها السلطة، 

 إىلالرامية  اإللمامبث ، وهذا يتناىف مع رسالة  أو  ممكن للسلطة للى نشره بث  يفسرون  خوفًا مسبقًا من رد فع
كلما ضّيق الصحافيون بقرار ذايت اهلامش الذي يتحركون في  "ويرى هؤالء ان  . كشف احلقائق والتعليق لليها

 ".للتعبري لن رأيهم، متادت السلطة يف قضم هذا اهلامش وللى نسق تراجع الصحافيني لن املواجهة
 

، "األهليالسلم "و" القومي األمن"توسع دائرة مفهوم  أن األحيانحيلو للسلطة يف بعض : "ويضيف التحقيق
لن  أوالنعرات الطائفية،  إثارةحتظر احلديث لن قضايا دينية وطائفية بذريعة لدم  أهنادرجة  إىلليصبحا مطاطني، 

واجلميع يتذكر ما حص  حملطات تلفزيونية فتحت . العامة األخماققضايا جنسية بذريعة احلفاظ للى سمامة 
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مباشرة للى اهلواء، وان مثة مواضيع استبعدت بذرائع متعددة بعضها من السلطة وبعضها  وإثارهتاملفات مماثلة 
 ".من املؤسسات تلقائيا لتتحاشى املشكمات اآلخر

 
 إليهمالصحافيني ان  يف ك  مرة توج  بات معلوما لدى : "الصحايف ادمون صعب يدين بشك  قاطع الرقابة الذاتية

 إىل وإيصاهلااحلقيقة، وخطرا للى نشرها  إىلالذاتية يستشعرون خطرا للى حرية الوصول  مناشدة ملمارسة الرقابة
وخطورة حجب احلقيقة لن . يعرفها ويطلع للى الطريقة اليت تدار هبا شؤون البماد أنالعام الذي من حق   الرأي
يف ان ، أي احلجب، يعزل شرائح كبرية من اجملتمع لن مواكبة احلياة السياسية واملشاركة فيها، العام تكمن  الرأي

 اإللماميني إىلك  دلوة  إن. )...( نو  من الديكتاتورية والتسلط داخ  النظام الدميقراطي إلقامةكما ميهد 
 .    "هم تابعوا البحث لن احلقيقة إنة ملمارسة الرقابة الذاتية هي هتديد مبطن هلم بنهنم سيصادفون متالب كثري"
 
 خماطر الرقابة الذاتية -8

الرقابة الذاتية شكلت خطرا حقيقيا للى املسار الوطين  أنيذهب ابعد من هذا فيعترب  النقيب الشهيد رياض ط 
، منذ ثماث ناإليلقد مني :  "ما ينيت   4 الذي صدر لام " احلرية وخطايا االستبداد أخطاء"راويا  يف كتاب   العام

التدريب  أناملخيمات الفلسطينية، كما للمنا  إىلمدافع ثكنات اجليش كانت مصوبة باستمرار  أنسنوات، 
، يف تلك الفترة، إليناكذلك مني !)...( إسرائي العسكري كان يعد اجملندين جملاهبة الفلسطينيني والسوريني ال جملاهبة 

، األرضة لاملية، من دولة كربى، لبناء احدث منشنات لسكرية، حتت قيادة املقاومة استعانت مبؤسسة هندسي أن
 ". فلسطينية لن تنفيذ التصاميم املوضولة هلذا الغرض-شركة مقاوالت لبنانية أحجمتيف خميم ت  الزلتر، بعدما 

 
والتزاما منها الصحف، يف حينها، تقيدا منها بالقانون العسكري، من جهة،  إليهاوما مياثلها مل تشر  األسرارهذه "

صحافتنا  أنولو . واألزماتولدم نشر ما يثري االضطرابات  اإلثارةبالرقابة الذاتية اليت كانت تفرض لليها حتاشي 
لزمت السلطتني التنفيذية والتشريعية نحينذاك، ف األخباركانت حرة مث  صحافة فرنسا وسواها، لنشرت تلك 

سياسة وطنية صرحية صادقة ثابتة، جتنب هذا البلد شر التمزق  ادإلجيالعام اللبناين والعريب،  الرأيمبواجهة 
لقد كانت تلك الوقائع حمظورة قانونا، حتت طائلة السجن والغرامة وتعطي  الصحيفة، كما . )...( واالنفجار

 . 8  ! )...(يف لرف الذين كانوا يهددون الصحافيني بالقت " حمرمة"كانت 
 

  ،"حتد حضاري"مبدأ الرقابة الذاتية هو  أنالباحث لادل بطرس فيعترب    الرأي املناقض لرياض ط   يعرب لن
وبروحية تتصف بتقدمي املصلحة  ،صحيفت  بنفس  مراقبة ميارس ك  مدير مسؤول يف صحيفة أن" أهناوحيددها للى 

 ".ملهنةوثيقة شرف ا"العامة للى مصلحة املطبولة اخلاصة، وبالولي املهين والوطين، ك  ذلك وفقا ملبادئ 
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 األمرتطبيقها  إىلجلنت السلطة  أنهاجس هذا الباحث هو درء الرقابة املسبقة اليت سبق  أنلكن يبدو واضحا  
" لوال هذه احلرية ملا كان للبنان الدور الرائد يف لامل الصحافة أنال شك يف "الذي حيرم الصحافة من حريتها فيما 

صلحة العامة يتناقض تطبيق  كليا بني طرح رياض ط  وطرح مفهوم امل أنومن  الواضح  .    كما يقول بطرس
 .بطرس

 
 القانون اللبناين -ج

املهنة وهي اجلانب الذي ميكن  أخماق إطاراليت تنظم مهنة الصحافة  نصوصا تندرج يف  اإللمامتتضمن قوانني 
 األخرى األخماقف لن هذه النصوص ختتل أنغري . تنظيم  قانونيا هبدف احلفاظ  للى مصلحة القراء واجلمهور

 آلخروختتلف هذه القوانني من بلد . القانون يعاقب لليها للى خماف املبادئ اليت ال ينص لليها القانون أنيف 
 . تبعا لتطور ك  جمتمع وظروف  االجتمالية واالقتصادية والثقافية  ولادات  وغريها من العناصر

 
 قانون املطبوعات" جرائم" -1
، (الشانتاج)الكاذبة، والتهوي   أواخلاطئة  األخبار: وحددها بااليت" جرائم املطبولات"للى  ايننص القانون اللبن 

النعرات وتعريض سمامة  وإثارةوالذم والقدح والتحقري، واملس بكرامة الرؤساء، والتحريض للى ارتكاب اجلرائم 
 .   الدولة

 
 ":ما حيظر نشره"كذلك حدد قانون املطبولات 

يقات اجلنائية واجلناحية قب  تماوهتا يف جلسة للنية واحملاكمات السرية واحملاكمات اليت تتعلق وقائع التحق - 
بالطماق وفسخ الزواج واهلجرة والبنوة ووقائع جلسات جملس الوزراء ووقائع اجللسات السرية اليت يعقدها اجمللس 

مكتب اجمللس ما مل تقرر اللجنة  إيدالها جلان  وجيوز نشر مقررات تلك اللجان وكذلك تقاريرها بعد أوالنيايب 
 .خماف ذلك

 اإلدارةالتفتيش املركزي والتفتيش العديل ما خما  القرارات والبماغات الصادرة لن  إدارةوقائع حتقيقات  -8
 .املذكورة

ارة العامة واملوسومة بطابع لب اإلدارات إلحدىشيئا من امللفات العائدة  أووامللفات  واألوراقالرسائ   - 
 .القضاء أمامهيئات، فلها احلق مبماحقة املطبولة  أو أشخاصتضرر من جراء النشر  وإذا"  سري"
 .وقائع الدلاوى احلقوقية اليت حتظر احملكمة نشرها - 
 .   )...(العامة  واآلداب لألخماقاملنافية  واألنباءالتقارير  والكتب والرسائ   واملقاالت والصور   - 
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.لحساب المؤلف، قدم له وزير العدل بهيج طباره 2995في ثالثة أجزاء، بيروت " قانون اإلعالم"أو مجموعة عادل بطرس     
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التكذيب الوارد من  أوالتصحيح  أواملطبولة بنشر الرد  الرد ملزماطبولات للى حق كذلك نص قانون امل
 .   الشخص املعين حمددا الشروط لذلك 

 
 املرئي  قانون السمعيموجبات  -2

املؤسسة "يف مادت  الثالثة  للى  واإلذالياملتعلق بالبث التلفزيوين  (املؤقت)  4/      وحدد القانون رقم 
 :اآلتيةالتقيد بااللتزامات "  اإللمامية

 .االلتزام بوثيقة الوفاق الوطين ومقتضيات العيش املشترك والوحدة الوطنية - 
 .اآلراءودوره خاصة يف تنمني التعبري لن خمتلف  اإللماميااللتزام حبرية ودميقراطية النشاط  -8
 األسريةاحملافظة للى السلم االجتمالي والبىن االلتزام بالربامج واملواد اليت من شنهنا تشجيع التنشئة الوطنية و - 

 .العامة واألخماق
احلض لليها باجملتمع وخاصة  أواملذهبية  أوالنعرات الطائفية   إثارةنق  ك  ما من شنن   أوااللتزام بعدم البث  - 

 .الدينية أووالتفرقة العنصرية  واإلرهابالعنف اجلسدي واملعنوي  إىل باألوالد
 .واهليئات بالرد األفرادوباحترامها حلق  ولألحداث لألخبارالبث املوضولي االلتزام ب - 
 . والفنية األدبيةااللتزام باحترام حقوق الغري  - 
 

 :ما ينيت اإللماميةوحظر القانون نفس  يف املادة الرابعة للى املؤسسة 
الشعور الطائفي  أوالنعرات  إثارة وأفيلم من شنن  تعكري السمامة العامة  أوصورة  أوبرنامج  أوخرب  أيبث  - 
 .غري مباشرة أواملذهيب بصورة مباشرة  أو
 .العامة والنظام العام واآلداب باألخماقاحلض للى العنف واملساس  -8
 .الوفاق الوطين ووحدة البماد وسيادة الدولة واستقماهلا ألسسغري مباشرة  أوالتعرض بصورة مباشرة  - 
 .الطبيعيني واملعنويني األشخاصكمام كاذب حبق  أوتشهري  أوحتقري  أمذم  وأقدح  أي إذالة أوبث  - 
 .احلدث واخلرب مباهيت  إلطاءولدم  اإلخباريةلدم التزام املوضولية يف الربامج  - 
 .والفنية والتجارية األدبيةيشك  تعديا للى ملكية الغري  أنبث ما من شنن   - 
 .غري مباشرة للى سمامة النقد الوطين أوشنن  التنثري بصورة مباشرة  تعليق اقتصادي من أوموضو   أيبث  - 
 .غري مباشرة بطبيعة لملها أومكسب مايل غري ناجم لن لم  مرتبط مباشرة  أياحلصول للى  -2

                                                 
--
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(.61-63ص .)المرجع السابق   

:ى القانون مدير المطبوعة الحق في أن يرفض نشر الرد والتصحيح أو التكذيب في األحوال اآلتيةأعط  

.إذا كانت المطبوعة قد صححت المقال أو الخبر بصورة الئقة -  

.إذا كان الرد أو التصحيح أو التكذيب موقعا بإمضاء مستعار أو غير واضح -  

.ملت في المقال أو الخبر المعترض عليهإذا كان مكتوبا بلغة غير اللغة التي استع -  

.إذا كان مخالفا للقانون أو تضمن عبارات منافية لآلداب أو مهينة للمطبوعة أو لألشخاص -  

.إذا ورد بعد انقضاء ثالثين يوما من نشر المقال أو الخبر المعترض عليه -  

  



 
 .الصحافيني  إىلمنها  أكثر اإللماميةاملؤسسة  إىلتتوج  هذه املبادئ مباشرة  أيضاهنا 
 

 هنية يف لبنانواقع املمارسة امل -ثانيا
انطماقا من املبادئ والشرلات اليت مت استعراضها حاولنا من خمال دراسة ميدانية مع صحافيني لبنانيني يعملون يف 

 : اآلتيةللى التساؤالت  اإلجابةلبنانية   إلماموسائ  
 
 لند اجلسم الصحايف يف لبنان؟  اإللمامية األخماقهو موقع  أين -
 ؟اإللمامية األخماقلبنان بقوالد  ميوإلماحد يلتزم  أي إىل -
 ؟بالعاملني فيهااليت حتيط  اإلغراءاته  تبدو الصحافة اللبنانية حمصنة ضد  -
 

 األخماقنظرا لكون  ،بواقع الصحافة اللبنانية اإلحاطةج  من أ األسئلةللى هذه  اإلجابةهذه الدراسة حتاول 
املهنة متهيدا  أه  آراءاج  مجع  املقابلة من أسلوبالتمدنا وقد . الرئيسية يف ممارسة املهنة األسس أحدتشك  

 .املطروحة األسئلة األجوبة للىلدراستها واستنتاج النتائج من 
 
 الدراسة امليدانية -أ

بني صحافة مكتوبة  إلماميةمؤسسة   8صحافية  وصحايف يتوزلون للى  8 مشلت الدراسة لينة لشوائية من 
من سياسية وفنية واقتصادية  الصحافية املختلفةامليادين وجممات، ويتوزلون للى   لاتوإذايومية وحمطات تلفزيون 

وقد توجهنا . مع هذا املوضو  اإللمامينيهذه العينة كافية كي تعكس تعاطي  أنوقد التربنا .  ورياضية وغريها
لكن . يب يف املنحى الذي يريدجي أناملفتوحة حبيث ميكن للمستفىت  األسئلةوالتمدنا نو  . ذاهتا للعينة باألسئلة

 . غري واضحة، ورمبا بشك  مقصود من املستفىت األجوبة املرات جاءتبعض  يف أنهذا يعين 
 

 :اآلتيةاليت مت توجيهها للعينة من الصحافيني هي  األسئلةوجممولة 
 يف لبنان؟ اإللمامية األخماقكيف تّقّيم واقع  - 
 ؟اإللمامية قاألخمااملبادئ يف  أهمما هي بنظرك  -8
 ؟اإلغراءاتالصحايف اللبناين حمصن ضد  أنه  تعترب  - 
 ذلك يهدد صدقيت ؟ أنترى  أم ألماله  تؤيد صداقة الصحايف لسياسيني ورجال  - 
 ، كيف تتصرف؟أو رجال ألمال مسؤولني رمسيني وأمبناسبة زفافك وصلتك هدايا باهظة الثمن من سياسيني  - 
 ن ماال يف مقاب  مترير خرب ما يف مؤسساهتم؟ ه  تعرف زمماء يقبضو - 



ضحايا مث  صور ايلي حبيق  وجورج  أشماءاللبنانية، السيما التلفزيون، صور  اإللمامغالبا ما تنشر وسائ   - 
 تعارضها؟ أممع نشر مث  هذه الصور  أنته  . حاوي وجهاد جربي  وغريهم

 يكتب مقاال يتناقض وقنالات ؟ أنه  من املمكن  أيحد متلي املؤسسة للى الصحايف ما يكتب،  أي إىل -2
املهنة يف الوسط الصحايف اللبناين ومدى التزام  أخماق معرفة مدى انتشار مبادئ األسئلةلقد كان اهلدف من هذه 

 .الصحافيني بالسلوكيات الضرورية يف ممارسة املهنة
 

 :للى الشك  التايل األجوبةوقد جاءت 
 :الصحافية  يف لبنان اليوم ماقاألختقييم :  1السؤال  
بنن  يف  األخماقوصف واقع  هؤالء بني أجوبةتراوحت . هذا األخماقلن وجود مشكلة يف ميدان  لربوا 2  -

 ".مشكلة هناك“أن التربوا  وآخرين، "صفر"مستوى 
 .جيدة أو، وسط فالتربوها مقبولة األخماقليس من مشكلة للى صعيد  أن التربوا   -
، سيئة يف التلفزيون وجيدة يف األحرارهي حمترمة من الصحافيني : ب واضح ميكن تصنيف  كمث جوا ال   -

 ..الصحافة املكتوبة
 

 : املبادئ اليت لددها املستفتون أهم:  2السؤال  
 .احلقيقة والصدق:   8 -
 . املوضولية :   8 -
 .اآلخراحترام الغري والرأي :     -
 .النزاهة:  4 -
 .املهنية:   -
 .األمانة:   -
 .خدمة لامة:   -
 .احلرية:   -
 .رسالة الصحافة: 8 -
 
 :اإلغراءاته  الصحايف اللبناين حمصن ضد :   3السؤال    
 . غري حمصن اإللمامي نأالتربوا     -
 .، البعض، ال ميكن التعميماألشخاصحسب  :أجابوا    -
 .حمصنا اإللماميجواب الترب  أي وال -
 



 :تؤيد صداقة الصحايف لسياسيني ه :   السؤال  
 .ضمن حدود أوالتربوا هذه الصداقة ضرورية لكنها مشروطة،  82 -
 .التربوها ضرورية وال تتعارض مع املهنة    -
 .بني املهنية وانعكاسات هذه الصحافة ميكن الفص هلا سيئات لكن  أن التربوا   -
 .لربوا لن رفض مطلق لصداقة سياسيني  2 -
 

 :لن قبول الصحايف  هلدايا:  8السؤال 
مل يكن من نية سيئة من ورائها، نقبلها مع االحتفاظ حبريتنا،  إذاجاءت يف مناسبة،  إذا: مع قبول مشروط   8 -
 . نقدم مثلها أنكنا نستطيع  إذا
 . ال مشكلة يف قبول هدايا، ال تؤثر للى قرارنا وليست رشوة:مع قبول مطلق     -
 .مزية مع قبول هدايا ر  2 -
 .رفض مطلق   4 -
 

 :ه  تعرف صحافيني يرتشون يف مقاب  مترير خرب ما:  2السؤال 
 .نعم      -
 . كما  8  -
 .ال جواب  4  -
 

 : الضحايا أشماءلن نشر صور  : السؤال 
 .ضد نشر هذه الصور   0  -
 .مع نشر هذه الصور   8  -
 .د، فقط يف الصحفهبدف خدمة لامة،  لقطات لن بع:مع نشر مشروط   0  -
 

 :لن امماءات املؤسسة للى الصحايف:  5السؤال 
 .نعم هناك امماءات للى الصحايف  أجابوا  8 -
 . رأوا ان  من الطبيعي  االلتزام خبط املؤسسة    -
 ". ليس معي:  "لن وضعهم الشخصي أجابوا    -
 .الصحيفة احلرة تترك احلرية لكتاهبا  أنيف املبدأ  أجابوا    -
 
 تقييم النتائج -ب



املهنية  األخماقيف ميدان  هناك مشكلة جدية أنني بشك  واضح الواردة يف هذه الدراسة تب األجوبةاستعراض  إن
 .لند الصحافيني اللبنانيني

 
مشكلة يف هذا امليدان، فيما القسم  أن هناكاملستفتني التربوا  من%   حوايل ،  أنفسهمففي التراف الصحافيني 

وهذا يؤكد للى االلتراف شب  اجلامع من قب  العينة . ب  طرحت  بشك  نسيب األمرمل تنف هذا  األجوبة من اآلخر
 .  الصحافيني والون لوجود مشكلة يف هذا امليدان أنيف املمارسة الصحافية يف لبنان ويبني  األخماقيةبغياب القيم 

للى  إذاليت تواج  الصحايف،  اإلغراءاتضد ظروف لملهم ال تؤمن هلم حصانة  أن أنفسهمويؤكد الصحافيون 
من % 4 فيما . صفر  أيمعدومة،  "نعم"؟ جاءت نسبة اإلغراءاته  تعترب الصحايف حمصنا ضد : السؤال 
 . خمتلفة إلغراءاتوبالتايل هو ضحية حمتملة يف ك  حلظة  ،الصحايف ليس حمصنا أن أكدت األجوبة

 
حياولون  اإللماميني أن أو ،غري معروفة كما جيب اإللمامية األخماقم بعض مفاهي أنتظهر  األجوبةبعض  أنغري 

مع رجال السلطة واملال، فقط   اإللمامينيفعن صداقة . تغطية جتاوزاهتم بنفي وجود انعكاسات سيئة لتصرفاهتم
أقروا بسيئات هذه الصداقة وانعكاسها السليب للى %(  40) اآلخرونرفضوا هذه الصداقات فيما %   
رأوا هذه الصداقة ضرورية وال %   8بينما .  قادرين للى حتاشي السيئات هذه أنفسهملكنهم التربوا . لهملم

 . وا مدركني لقيم املهنةكان إذاخبيثا  أوكان صادقا،  إذاوطبعا حنن نعترب موقف هؤالء ساذجا . تتعارض مع املهنة
 
مدركين سيئاتها لكنهم  أنهم أيتبقى ضمن حدود،  أنلى هذه الصداقة ضرورية ع أنفرأوا % 5331  األكبرالعدد  أما

. ال تنعكس لليهم أهنايؤكدون   
 

مصادقة الصحايف؟ ملاذا يقدم ل  اهلدايا ويومل ل ؟ ه   إىلصاحب النفوذ  أوملاذا يسعى السياسي : يعود السؤال أيضاهنا 
هي تبادل خدمات ومصاحل؟  أمهي حقا صداقة مبفهومها البسيط   

 
:تكون للي  مث  هذه العماقات أنالبارزة يف املهنة ترسم اخلطوط العريضة ملا جيب  اءاألمسبعض   

الصحايف هو رقيب للى " :األلمالبرجال  أوصداقة تربط الصحايف بالسياسيني  أييرفض الصحايف جورج مسعان  *
  وتبط  بذلك استقماليت ، فعندما يصبح الصحايف صديق السياسيني يبط  لمل. يتصادق معهم أنالسياسيني فما جيب 

الصحافة هي سلطة رابعة وهي سيف مسلط لنقد السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية لذلك  إن. )...( وأمانت مهنيت  
 أو األلمالاحلكومات اليت تكرم الصحافيني تكون هتينهم وان رجال  أنالترب  وأنا. تبقى مستقلة لنها أنجيب 

.147 "يهينوهنم أيضاالصحافيني يكونون  إىلاهلدايا السياسيني الذين يقدمون   
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يف فرنسا،   RTL  إذالةالذي كان يقدم طوال الثمانينات افتتاحية صباحية للى    Philippe Alexandre  الصحايف الفرنسي * 
  .لى طاقت  النقديةسياسي، كي حيافظ للى حرية فكره ول ألي ايف نسب االستما ، كان يفتخر بنن  ليس صديق األوائ من وكانت 

 
إن "قول  Hubert Beuve-Mery  فرنسا الدولية االن جينستار ينق  لن مؤسس صحيفة لوموند إذالةالصحايف يف * 

 إىلوان كان للى الصحايف إن يتقرب من مصادره للوصول . العشاء مع رج  سياسي هو خطن وكذلك الصداقة مع 
ن للى أحنن فقراء ومصممون :" قول  "لوموند"كما ينق  لن مؤسس .  "ن يبقى للى مسافة منهاللي  أ املعلومة فان
   .2  "نبقى كذلك

   
 4  ."خرج مع مصادري وال اشرب معها، ال أأساومال  " :الصحايف االمريكي سيمور هارش من صحيفة تامي* 
 

 . 0  "وكانت حالت  املادية غري مرحية إال  دميبرأيي ال يوجد صحايف آ: "الرئيس شارل حلو* 
 

فقط . للهدايا اإللمامينيللى السؤال لن قبول  واملال لرجال السياسة اإللمامينيلن  صداقة  األجوبةوتنطبق 
بشروط  إنالباقون فيقبلون و أماالنفوذ،  أصحابرفضهم املطلق لقبول هدايا من  أللنوا اإللمامينيمن %   

 إذا أوجاءت يف مناسبة  إذايقبلوهنا % 0 هلا، و تلك اليت ال قيمة كبرية أييقبلون اهلدايا الرمزية %    كمث  
غري  أجوبةوهذه طبعا . "ة سيئة لند الشخص الذي يقدمهامل يكن من ني" إذا أو "ال هتدد حرية قرارهم"كانت 

مشكلة يف  أيال جتد ، %04 8 ،مث هناك نسبة ال بنس هبا. تربير هذا اخلطن املهين الكبري إىلمقنعة وكنهنا هتدف 
تؤكد مدى اجلهد املطلوب من اج  رفع  األجوبةهذه .  ال تؤثر للى قرارها وحريتها أهنادايا معتربة قبول اهل
. يف لبنان وتعميم سلوك النزاهة اإللمامية األخماقمستوى   

 
 األجوبةبنسبة  فإذا".  ما؟ أنباءه  تعرف صحافيني يرتشون يف مقاب  مترير " :السؤالويتنكد هذا املنحى مع 

      فقط .  اإلجابةيفضلون لدم %    يعرفون مث  هؤالء، فيما  أهنممن املستفتني  % 202 يؤكد  إذجازمة 
املهنة  أوساطلرشوة  يف تؤكد للى مدى انتشار أ األجوبةهذه . ال يعرفون صحافيني يرتشون أهنم أجابوا% 02 

 .   يف لبنان
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- 151 سوء احلظ يتفشى تقاضي املال مقاب  الترويج ألمور معينة يف كتابة ل:" كتب جيف لوفيت يف صحيفة انترناشيونال هريالد تريبيون
ء يف املقاالت، وهناك ممارسات إلمامية غري أخماقية أخرى حول العامل، السيما يف أوروبا اجلنوبية والشرقية ويف  أمريكا الماتينية، كما جا

. ا"بلد   استطما  آراء أجرت  مجعية العماقات العامة الدولية يف   
".الصحافة واملال"،  800 آب    .لنهارا  

  



 
تؤيد  ، % 8يبدو هناك نسبة ال بنس هبا،  شماءواألولن السؤال حول نشر صور الضحايا والسيما املشوه منها 

هذه النسبة الرافضة . فيعارضون هذا النشر%  0   أماتؤيد نشرا مشروطا، % 4 و. نشر مث  هذه الصور
ملاذا ال  :السؤال ا تطرحأهنالصحافيني، غري تشم  مجيع  أنينبغي  إذكانت ما تزال نسبيا ضعيفة  إن، وللنشر

 اإلنسانيةحبيث تتصدى لنشر الصور اليت تطال من الكرامة  اإللمامالرافضة يف وسائ   هذه النسبة إرادةتنعكس 
 ؟اإللماميةر لن  يف التغطيات هذا ال يعّب األكثريةوتولد صدمات يف نفوس اجلمهور؟ وملاذا رأي 

 
يف  لإللماميني هامش احلرية املعطى أنحيال رؤسائ  ومؤسست  ويتبني من   اإللماميحرية  األخرييتناول السؤال 

من  فنكثر. الصحافيني باتوا متعايشني مع الوضع ومتّقبلني ل  أنمن ذلك  واألخطر ،مؤسساهتم هو ضعيف جدا
منهم % 8202فيما . املستفتني يؤكدون وجود امماءات للى الصحايف من جانب مؤسست  اإللمامينيمن % 20

 اإللمامينيمن %  40فقط .  خبط مؤسست  إللمامياطبيعيا ال ب  يشددون للى ضرورة التزام  األمريعتربون 
 . يف كتابة ما يريدون أحراريف مؤسستهم  أهنميؤكدون 

 
 اإلعالمية األخالقصعوبات تعترض : ثالثا

باتت منتشرة يف غالبية الدول والقيم اليت تستعرضها مواثيق الشرف الصحافية كثرية ودقيقة   اإللماميةالشرلات 
 اليت تعيقهناك لددا من الصعوبات  أنويبدو واضحا . تبقى العربة يف التطبيق والتقيد هباوغنية باملبادئ، لكن 

 :ومن هذه املعوقات. يف ك  دول العامل وان بنسب متفاوتة ويف ظروف خمتلفة األخماقتطبيق هذه 
 
 :املصاحل الشخصية -1

جانب الصعوبات الناجتة  إىل ألخماقيةاوهي تتعارض بشك  مبدئي مع املبادئ  ،شيولا األكثررمبا هي الصعوبات 
اليت تنهال للي  بدءا من املغلفات  اإلغراءاتفه  يستطيع الصحايف الصمود يف وج  . لن رغبات الصحايف وميول 

أو خدمات  لط  مدفولة وبطاقات سفر ومواقع اجتمالية خمتلفة إىلاملالية مرورا بالتقدميات املختلفة من هدايا 
التعاطي مع رجال السلطة والنفوذ واملال واملواقع املهمة يف اهلرم االجتمالي تغري   أن إىل ارةاإلش؟ هذا مع معينة

كان للى حساب نفوذه  نكوهنا تزيد من نفوذه االجتمالي  وإالصحايف بالتقرب من هؤالء وتبادل اخلدمات ب
 .املهين

 
 األديب. اإلغراءاتدقون لليهم فيغ ،وكسب ودهم اإللمامينيالتقرب من  إىلالنفوذ  أصحابكذلك يسعى 

لندما  تطبع : "األمرالذي كان حريصا للى نزاهة مهنة الصحافة يعلق للى   Albert Camusالفرنسي 



 العشاء وال أحد إىلمديرها يتلقى دلوات  أننسخة، ما جيري هو  000000 صحيفة ولو متدنية املستوى 
 . 8  "مرتبط بقدر القوة اليت نرفض فيها هذا اخلضو شرفنا  إن. األمرلكن دورنا هو رفض هذا .   ينتقده

 
كان وضع  املهين غري مستقر،  اإذاملادية وغريها خصوصا  اإلغراءاتيقف يف وج    أنلكن ه  يستطيع الصحايف 

ال تعد  كمهنة  غده؟ السيما وان الصحافة حاضره واىل إىلكانت مؤسست  ال تطمئن   وإذاكان راتب  متدنيا،  وإذا
 . لثروات ال ب  للى العكس هي حمدودة املداخي جبمع ا

 
، حبسب العارفني باملهنة، من تنمني توازهنا إلماميةمؤسسة  أيوماذا يقال لن وضع املهنة يف لبنان حيث ال تتمكن 

يؤكد  الصديقة لسد لجزها؟ األنظمة أولدى املتمولني " مد  اليد" إىلتضطر  إذاملايل بقدراهتا الذاتية 
شك  لتنمني استمرارية ك   بنيال تكفي  إلمانيةحجم السوق اللبنانية من لدد قراء وموازنة  أنن االختصاصيو
 .اليت يعج هبا هذا الوطن الصغري اإللماميةاملؤسسات 

 
 الصعوبات املهنية – 2

 :الصحايف إرادةهناك صعوبات مهنية خترج لن الصعوبات الفردية واملؤسساتية،  إىل إضافة
 املمولني هلا؟ أويعارض صاحب املطبولة  أنحايف ه  يستطيع الصف

 املعلنني فيها؟ أوه  يستطيع معارضة مصاحل املؤسسة املتعددة 
 ؟أخبارهينتقد مصادر  أنه  يستطيع 

 
. وربطهم بتبعيات سياسية اإللمامينييف لبنان بالقوى السياسية اضعف من مهنية  اإللماميةارتباط املؤسسات  إن

وتكثر الشهادات يف هذا . التصدي ل  أولن تغيريه  لكنهم لاجزون األمرهلذا  فيني مدركونصحاال أنواملنساة 
رخيصة يف يد  أداة إىلل من ناق  للحقيقة حتّو إذحقيقية وتناقضا غريبا،  أزمةيف لبنان اليوم  اإللماميعاين : "االجتاه

 .   "اإللماميةواثيق الشرف ذاك، يف ظ  غياب التطبيق الفعلي مل أوالسياسيني، خيدم مصلحة هذا 
 

 األولوية كإلطاء ،معينة أخبارا اإللماميةللى املؤسسات بدورها متلي  اليت  ضغوط السوقهذه التبعية  إىليضاف 
من القوى  أوكما متلي لليها قرارات للتقرب من السلطات القائمة ممالقة معلن،  أو حلدث من اج  كسب القراء 

 .   يف الدول الغربية الكربى اإللماميةللى املؤسسات  يف الكثري من املرات أيضاينطبق  األمرهذا  .املالية املختلفة
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ى كما ليس ل  القدرة للى نشر مقال، أّن. تغي  صحيفت إن الصحايف ليس لنده القدرة لرفض كتابة مقال يف االجتاه الذي تب"      -
 ".كانت مصداقيت ، إذا كان يذهب يف اجتاه ال يناسب إدارت 

 Truck , B. ;  Allainmat, H. ; “La presse et l’information”. Ed Filipacchi.  France 1973. (p.125). 



 
مع ما حتمل  من أبعاد سياسية وثقافية  ،اليوم يف لبنان كبرية ةديني إلمامقيام وسائ  ظاهرة  إىل اإلشارةال بد من 

قيم مهنية  أيد الديين للى البعد املدين؟ البع فيها ؟ فه  يطغيمهنية تطبق للى هذه الوسائ  أخماقية فني. متعددة
 توجهها لك  منهاأم أن  ،موحدةوقيم متطابقة  الوسائ  للىهذه  ه  تلتقي ؟وأي بعد ثقايف حتمل  ؟تعتمد فيها

م  خماطر تفسخ حت متزايدة يف السنوات املقبلة، وقد نخذ أبعاداست ، للى ما يبدو،هذه الوسائ ؟ إن اخلاصة وقيمها
شك  نواة جمتمع نها أن تفيما ميك. القائديو خمتلف ثقافيا، سياسيا  يف منحى تادم مكونات  إذا ما ذهباجملتمع وتص
 .   للى القيم اإلنسانية والتنو  تقومالثقافة واحلوار مبادئ يف  تإذا ما اتبعمتقدم حضاري 

 
 تقنيات التواصل احلديث -3

 خباراألسرلة هائلة يف تغطية  إىل أدتواالستعمام حبيث  ماماإللتغيري كبري يف قطا   إىلاالخترالات احلديثة  أدت
للى تنولها من حمطات تلفزيون  اإللماميةوانتقاهلا واىل دفق هائ  منها، رافقها قيام منافسة شرسة بني املؤسسات 

مواكبة وتقدميها و األخبارالذي غري يف كيفية تقدمي  األمرسنويا،  ألدادهاتتضالف  ومواقع الكترونية وإذالات
واالختيار بني هذا الدفق الكبري من  واإلجياز األخباريف تقدمي  اإلسرا من الصحايف  اوبات مطلوب. اجلمهور هلا

مع السرلة يف التغطية وفقدان املسافة مع  أخطاءالصحايف بات لرضة للوقو  يف  أن، وهذا ما جع  األخبار
 .احلدث

 
القطالات السياسية واالقتصادية  إياهالذي تولي   واألمهيةاليوم  ماإللمانظرا للدور الكبري الذي بات يضطلع ب  
وهؤالء . أخبارهاشنن حمترفني توليهم املؤسسات مهمة تسويق  اإللمامواالجتمالية، بات التعاطي مع وسائ  

ميتلكون  أهنم املوجلني بتسويقها كما األخباروبالتايل يربلون يف مترير  ،اإللمامي العم  يعرفون سر املهنة  واليات
وكم من . األوىلاحلدث ليربز يف الصفحة " خلق"ميتهنون  إهنم.  قدرة التمالب باخلرب وتقدمي  بشك  مهين

 .العماقات العامة إطاراليت تغطيها الصحف ميكن تصنيفها يف  واألحداثالتصرحيات 
 
 ضعف كفاءة الصحافيني - 

                                                                                                                                                 

فبعدما قامت . الفرنسية" التريبون"سسة كما هو املثال اآليت لن صحيفة حتاول بعض الشرلات محاية الصحافيني من ضغوط أصحاب املؤ
هبدف محاية الصحافيني من " شرلة استقمالية وأخماقية"بشراء هذه الصحيفة االقتصادية، أللنت الصحيفة لن تبنيها  LVMHشركة 

يري للصحيفة حيال مالكيها وحيال املعلنني قد أكدت الشرلة استقمالية اخلط التحر0. أي تنثري وااللتراف حبقوق احملررين فيها
ن الدوافع اإللمانية والتجارية ال ميكن إن تربر أي ضغط للى وأكدت أ. القتصادية واإليديولوجيةوالسلطات العامة والسياسية وا

 .يوافق للي  احملررونختتاره اإلدارة و" وسيط"كما أللنت إن ح  أي خماف بني احملررين واإلدارة يكون باالحتكام إىل . الصحافيني
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، يعرض واضعه، جوزف خريش،  "في سبيل نظام إنساني جديد. الثقافة، في وثائق فاتيكانية وشرقية كاثوليكية"يمكن العودة إلى كتاب  

منشورات االتحاد الكاثوليكي العالمي . اثوليكيةالدور الثقافي واإلنساني الذي يمكن أن تضطلع به  وسائل اإلعالم من منظار الكنيسة الك

.1003انطلياس . لبنان -للصحافة   



مل لذلك تكثر يف غالبية دول العا ،االحندار إىلتشد باملهنة ضعف ثقافة الصحايف هي من العناصر املهمة اليت  إن
معاجلة القضايا بعمق  للصحافيني تغين ثقافتهم وتتيح هلم إضافيةوالتشديد للى ختصصات  اإللمامينيورش تنهي  
 املإلملالكبرية تشدد للى ختصص صحافييها يف ميادين حمددة  اإللماميةاملؤسسات  أنهذا فضما لن . ورؤية بعيدة

فنرى احملرر يكتب يف  ،لتخصيص صحافييها اإلمكانات إىلالضعيفة تفتقر  اإللماميةاملؤسسات  أنغري  ،جيداهبا 
 .    بتقييم  أوة تسمح ل  بنقد اخلرب الدولية دون كفاء أوالشؤون االقتصادية 

 
من %  8   أنا البلد لن الصحافة االقتصادية يف هذ(  cfpj)نت دراسة ملركز تنهي  الصحافيني يف فرنسا بّي

ال يتنكدون من %  0 ، وان أخرىالتنكد من مصادرهم لرب تقاطعها مع مصادر  إىلالصحافيني ال يعمدون دوما 
ال يعرفون %    ينقلون تصرحيات وبيانات دون التنكد من مضموهنا، وان  %  0 املعطاة هلم، وان  األرقام

 .قانون العم  والتجارة
 

يف املمارسة املهنية السليمة،  األساسية األمورقق من مصادر اخلرب ومن صدقية اخلرب  هو من التحهذا مع العلم أن 
للى  الصحايف الذي ينشره قب    األوىليف الدرجة  تقع املدسوس أواملنقوص  أومسؤولية نشر اخلرب املغلوط  وأن

 .    املصدر
 

الصحافي لم  أنكانت غير مقصودة بحيث  إذادحة المهنية الفا األخطاءخبر هو من  أهميةكذلك فان االنتقاص من 
  800لام .  كان تحجيم الخبر عن قصد لدوافع معينة إذا أخالقيايعط الخبر الحجم الذي يستحقه، ويصبح خطأ 

نبيا كانوا يقيمون يف مما أجلا   مقت   إىل أدىشب حريق يف احد معام  الذوق يف كسروان ( كانون الثاين   )
 لضحايا مل توهلا  يف نشرهتا املسائيةصور ا وأظهرت تلفزة اللبنانية اليت غطت املنساةحمطات ال أنملفتا  وقد كان. املعم 
وان  ،واألمنيةواالجتمالية واالقتصادية  اإلنسانيةتتابع القضية للى الصعد  أنيف وقت كان يفترض هبا  ،من دقيقتني أكثر

                                                 
احد الصحافيني الذي  لبنانية  ، استضافت حمطة تلفزيون 800يف مناسبة الذكرى األوىل للتسونامي الشهري الذي  مسح دوال أسيوية لام  -     

جية والفيزيائية ولن كيفية لم  التقنيات احلديثة  لتوقع التسونامي لرب األقمار يعم  كمندوب سياسي وراح حيل  ما حدث من الناحية اجليولو
كان اجلواب ان  كان وراء  ولند سؤالنا لن سبب استضافة هذا الصحايف للتحدث يف هذا املوضو  املتخصص .   الصنالية وتقنيات الرصد املتطورة

 !احملطة ليعلق للى األحداث اليومية دلم إلماين كبري للمحطة فتم ختصيص وقت ل  للظهور للى 
جرلة "خباري ب جثة شاب يف العشرين، قضى حسبما ورد يف النص اإل ذات يوم وصلنا خرب مكتوب لن العثور يف شتوره للى. "-    

د وجود وشم للى جملّر" الشياطني لبدة"والمافت أن اخلرب يذكر اسم الشاب ولائلت  ومنطقة سكن  ويتهم  بنن  من  ". زائدة من املخدرات
اخلرب  يكن يف اإلمكان التحقق من ، إضافة إىل ما قد يلحق  بعائلت  ومسعتها، لذلك رمينا وحيث أن ما ورد يف هذه املادة اإلخبارية مل. ذرال 

ربى نشرت ، صحف ك: مؤسسات إلمامية لريقة وتراثها وجدنا أشخاصا قاموا باجملازفة بسمعة". املعلبة"يف سلة املهممات كك  األخبار 
، 08002 400 جريدة النهار  - الشاب لار من الثياب وتتقلب الكامريا اللتقاط املشاهد من ك  جانب ومؤسسات تلفزيونية تلذذت بعرض مشاهد

 .طوين لطاهلل

 



كي تويل هذه ... والوطنيني األجانبها وكيفية معاملة العمال في األمانتتناول وضع املؤسسات الصنالية ولناصر 
 .بعدها احلقيقي وتثري اهتمام القطالني العام واخلاص لتحاشي وقو  كوارث مماثلة اإلنسانيةالكارثة 

 
كمث   ،اللبنانية خبفة تامة اإللماميف اجملتمع تتعاطى معها وسائ   أساسية إنسانية أوقضايا معيشية  أن أيضاما يلفت 

اخلرب يف الصفحات  إيرادفيتم  ،قضية تلوث مياه الشفة يف سه  البقا  بنسب لالية جدا هتدد سمامة املواطنني
اليت  اإلذاليةوهو يغيب كليا يف النشرات  ،كخرب غري جدير باالهتمام يف النشرات التلفزيونية أوللصحف  الداخلية
 .بشك  شب  كلي للشؤون السياسية أخبارهاختصص 

 
مناصري تيار معارض " أنيروي    800/ 4/0 زوايا صحيفة لبنانية بتاريخ  ىإحديف كمث  خرب ورد  وأ 

تكتفي الصحيفة  أنفه  جيوز ". الطرقات لعرقلة احتفال جلهة موالية إحدىلملوا للى رمي مادة املازوت للى 
 ؟...العم  السياسي يف لبنانن ختلف سقوط ضحايا ويبّي إىلبسطرين خلرب يهدد سمامة املواطنني وقد يؤدي 

 
 إلمامينيملحقني  إىلنفوذ يلجنون  وأصحاب ألماليف املقاب  فان من يتعاطى الشنن العام من سياسيني ورجال 

خلق احلدث  أو األنباءوكيفية تسريب " اإللماميةاللعبة "كون هؤالء يعرفون لو. يتولون شنن لملياهتم التواصلية
فان )...( ذلك يصعب تقبل   أنننسى، ولو  أنمن دون . "الذين يريدوهنا األخبارر ينجحون غالبا يف متري فإهنم

 2  ..."األوىلويتمكنون من فرض لناوين الصفحة  باإللمامينيقد ينجحون بالتمالب  اإللمامينيامللحقني 
 
 صعوبات الواقع اللبناين -ب

وبعضها لن ظروف احلرب  ،ن تقاليد مهنية قدميةيتميز الواقع املهين يف لبنان مبجمولة من املعوقات ناجم بعضها ل
تراجع نولية الصحافة  إىلتؤدي هذه املعوقات . القتصادية واالجتمالية السائدةالظروف ا أواليت يعيشها لبنان 

:مهنية  ومسلكية منها أخطاءتتسبب جبملة  أهنا إذ ،اللبنانية وتراجع دورها يف املسامهة يف بناء جمتمع سليم  
 

الشأن السياسي هيمنة -   
منها، املساحات الكربى من صفحاهتا للشنن السياسي للى حساب  األرقىختصص الصحافة اللبنانية، حىت 

تتصدر  أنفمن النادر . لن السياسة ال ب  تتخطاها يف بعض املرات أمهيةاليت ال تق   األخرىالقضايا 
فالسياسة هي هاجس الصحافيني . التربوية أواالقتصادية  أواالجتمالية  األخباريف الصحف  األوىلالصفحات 

الشؤون  أوالرياضة  أوالثقافة  أو األدب أوغري السياسة كالفن  أبوابوالصحايف الذي يعم  يف . اللبنانيني
دفق  أنهذا مع العلم . مرتبة من الصحايف يف القسم السياسي أدىنغريها غالبا ما يعام  للى ان   أوالدولية 
السياسية هذه تافهة وسخيفة وميكن  األخبارغالبية  أناللبنانية جع   اإللماميف وسائ  السياسية  األخبار
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الذين قاموا بزيارة  األشخاص أمساءتنشر الصحف  أنوالوصف ليس قاسيا، فكيف نصف مثما . االستغناء لنها
؟ ماذا يقدم مث  هذا اخلرب أمهيةما . دخ  املستشفى للمعاجلةوزير  أونائب ك معينة،شخصية اجتمالية 

صحافة العماقات العامة اليت تطغي للى غالبية الصحف، صحافة التصرحيات واملواقف اليومية اليت  إهناللقارئ؟ 
 أموريعرف  من  أنمن تزويد اجلمهور مبا جيب  أوميكن االستغناء لن معظمها من دون االنتقاص من التغطية 

.أساسية  
 

اليت ال حتم  أي مغزى لدا متابعة تنقمات  "األفقجوالت "ورات الصالونات السياسية والزيا أخباركذلك 
سياسية فهي ال  حتم   أحداثايف الواقع ليست  أهنا إذ  ،وكنهنا من باب الترفي  ،السفراء وزوار املرجعيات

تاج ة وحتمن هذه الزاوية تبدو الصحافة اللبنانية متخلف. كما ليست من  باب الثقافة ،وال  انعكاسات ما أبعادا
.للى اجلمهور هدمردولتقييم  وتقييم  اخلرب  تغيري جذري يف مقاربة إىل  

 
.  تقوم هبا أنالرئيسية اليت يفترض بالصحافة  األدوارختلت لن  أهناما يؤكد للى ختلف مفاهيم الصحافة يف لبنان  

من اللبنانيني % 8 يتعدون جممو  قرائها ال أنتتراجع نسبة قراء الصحف اللبنانية حبيث  أنلذلك مل يعد مستغربا 
دور الصحافة يف لبنان يعود يف الدرجة  أفول إن. "159اإلمنائياملتحدة  األممحبسب دراسة قام هبا مشرو  برنامج 

فشلها يف القيام بدورها يف الرقابة املسؤولة للى املؤسسات السياسية واملصاحل العامة واخلاصة ويف الدفا   إىل األوىل
. 160"لذي انصرف لنهالن حقوق املواطن ا  

 
مرصد "ففي دراسة .  اللبنانية بلغ نسبا استثنائية اإللمامن السياسي يف وسائ  هذا االهتمام التضخمي بالشن

غالبية الصحف اللبنانية  تمشل  800نيسان  0 و   800 األولكانون   بني " الدميقراطية  يف الصحافة اللبنانية
منها الشنن السياسي،  كذلك %  4هي تتناول يف  إمنانسبة املقاالت فيها  أنني ، تب   واألسبوليةالسياسية ، اليومية 

كذلك %.   السياسية منها  األخباراليومية بلغت نسبة   األخبار أن، كما %48، والصور احمللية %  4املقابمات 
وتبني الدراسة  .منها تتناول الشؤون السياسية% 48 األوىلاملانشيت يف الصفحة  وأيضا، %44الكاريكاتور 

فيما هذه املواضيع من جممو  املادة املرصودة، % 2 0 التهميش الماحق باملواضيع االجتمالية  اليت ال تشك  سوى 
 .تشك  الرافعة لقضايا الوطن بكوهنا املادة املشتركة جلميع اللبنانيني أنميكنها 

 

اسة ميدانية للى حمتوى صحيفتني من كربى صحف در تبني" :اللبناين هذا التوج  اإللماميؤكد باحثون يف ميدان  
( 440 حزيران  0 حىت  80)لبنان يف فترة متيزت بانقطا  التيار الكهربائي ومياه الشرب لن بريوت وضواحيها 

   )...(. خمال تلك الفترة إصدارهالددا مت  80من  8 ملشكليت الكهرباء واملاء يف  أن هاتني الصحيفتني مل تتعرضا
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الكثرية لن الصحة الغالية هلذا  باألخباركانت ستتحفنا ل اإللمامتلت صحة احد السياسيني، فان وسائ  لو ال أما
للى املشاك   األمرينطبق  8  ".زاره متمنيا ل  الشفاء والعمر املديد أومن اتص  ب   بنمساء أيضاوتتحفنا  ،السياسي
 وشطانا،  ووضع اليد للى الشاطئ اللبناين من قب  حراجا وجباالدمري الطبيعة أاليت يعاين منها لبنان كت األخرى
 ... درجة بات يتعذر فيها للى املواطن اللبناين املتوسط احلال متضية يوم لطلة للى شاطئ البحر إىل ،املتمولني

 
 الكبرية اهليمنة"   اإلذاليةالنشرات  دراسة تناولت أظهرتوقد . املرئي واملسمو  اإللمامللى  نفس  ينطبق واألمر

اجتمالية،  أخرى أخبارتغيب يف بعض النشرات بشك  كام  أي  إذ، أخبارالسياسية للى ما لداها من  لألخبار
التركيز للى " أن إىلخلصت  إلدادهاهذه الدراسة اليت شاركنا يف ". غريها أواقتصادية، تربوية، ثقافية، رياضية 
كما يدخل   ،رئيسية أمورتمام اجلمهور ويصرف  لن استقطاب هذا امليدان اه إىلالشنن السياسي دون غريه يؤدي 

مطلقة فريوح يطلب منها املزيد وتضطر املؤسسة  أولويةيتولد لند اجلمهور  شعور يعترب السياسة  إذيف حلقة مفرغة 
حىت  ،السياسية األخبار أنوهذا جيع  .  األخرىالذهاب ابعد يف تلبية طلب  للى حساب املواضيع  إىل اإللمامية

يصنفوها  أنجممولة من التصرحيات ميكن للمهنيني  إىل اإلذاليةحيت  واجهة االهتمامات وحيول النشرة ، اف  منهاالت
وتلفزيونات الدول  إذالاتالذي ال نراه يف بنية نشرات  األمر. منها السياسية أكثريف باب العماقات العامة 

 ."املتقدمة
 

( أيضاوغالبا التلفزيونية ) اإلذالية األخبارضايا السياسية لنشرات يترتب للى احتكار الق" وتستنتج الدراسة أن 
 األخبارالقصوى ب  الوحيدة نتائج كثرية وخطرية كمث  كودرة املستمع وبرجمت  للى  األمهيةدوما   وإلطائها
مما يستحق او اكرب  أحجاماوبالتايل يرتبط تفكريه وتنظيم حيات  بتطور الوضع السياسي الذي ينخذ غالبا  ،السياسية

السياسية يترتب لليها ان   األولويةللى " التربية"هذه ". وحتليمات ال تتناسب والواقع أحجامايعطي  املستمع نفس  
 ...".للى حياة املواطنني اليومية  األزمةسياسية تظهر ردات الفع  بسرلة  وتنعكس  أزمةلند ظهور أي 

 
 هيمنة لغة العنف -8

كلغة  اإللمامية األخماقيف  األساسيةاالبتعاد لن القيم  إىل   4 تماحقة يف لبنان منذ ظروف احلرب امل أدتلقد 
. كما لند السياسيني للصحافينيليومي القاموس امن حبيث باتت لغة الشتائم والعنف  اآلخر إىلالتخاطب والتوج  

، مع ما  الشريك يف الوطن هو خرهذا اآل بينما الذي ال يوافق غريه الرأي،  اآلخربات طبيعيا مسا  لغة ختوين و
كنتيجة منطقية، ال ب  ضرورية،  اآلخر إلغاء إىلالسعي تبين العنف و إىلدي يستتبع ذلك من نتائج يف التحلي  تؤ

 . حل  املشاك  السياسية
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(252-250ص . )مجلس النواب   



يف  راألمشكا من هذا  أنفالنقيب رياض ط  سبق . ليس جبديد يف لبنان اإللمامهذا التقليد العنفي يف لغة وسائ  
الرأي ولو  إبداءنقر بان بعض املطبولات بالغت يف استغمال مناخ احلرية، فلم تكتف حبقها يف  إننا:" السبعينات
ما شوه  أفظعولع  .. آخرالتدت للى قدسية النبن، فباتت احلقيقة سوداء يف جانب وصفراء يف جانب  إمناشطط، 

صحافة القرن التاسع لشر، من حيث الطعن يف  أساليب إىلاللجوء الصحافة يف  أدلياء إمعانصحافتنا الراقية املتقدمة 
 .   "، وتزوير الوقائع، واملهاترات الرخيصةاألشخاصكرامات 

  
الرحياين  أمني  األكادمييةيف لبنان تناول نائب رئيس جامعة سيدة اللويزة للشؤون  اإللمامية األخماقيف ندوة لن 

لغة  أونقب  لغة العنف  أنالقاسية شاءت  أوظروفنا العامة " أن إىلت فلف ،ماماإللاملطروحة لتعزيز أخماق  اإلشكاالت
ه  " : وتساءل". الفين اإللمامنقب  لغة اجلنس كوسيلة من وسائ   أن أوالسياسي،  اإللماموسائ  الشتيمة كوسيلة من 

جلنس يف مث  هذا الترويج املتناقض بات لاجزًا لن رفض لغة العنف ولغة الشتيمة ولغة ا اإللمامييعين ذلك أن الترويج 
    "مع القيم؟

 
السيما التلفزيوين املفتوح  اإللماميالفضاء  إىلمنصف، رئيس قسم السياسة احمللية يف صحيفة النهار،  بوويشري نبي  

ن من خالل استضافة أي كان، م" ثقافة التحريض والتوظيف"ق  فيسّو ،حتريضي أو إيديولوجي أوبشك  انتفالي 
 اإلعالميةعلى نقص المراصد  أصبعهويضع بو منصف . المحطة أصحابلء الوقت وتسويق مصلحة جل مأ

 .   التي يمكنها أن تضطلع بدور هام في المراقبة والتقييم  في لبنان
 

الموجود منها يعاني من مشاكل كبرى مع  أنحد بعيد، غير  إلىفي لبنان تنقص  اإلعالميةالمراصد  أنصحيح  
ما تعارضت  إذا أوما تضمنت انتقادا لها  إذاتنشر بيانات المراصد  نأللصحافة اللبنانية مستعدة فهل ا. الصحافة

اوسيب )التابع لالتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في لبنان " اإلعالممرصد وسائل "تجربة  إنمع مصالحها؟ 
التدخين  إعالناتحظر " إلىعو فيه يد 8222-2- 8فقد اصدر المرصد  بيانا  بتاريخ . األمرتؤكد هذا ( ليبان

كل وسائل  أنغير  ".اإلعالم والصحة تنظيم هذا القطاعوالكحول التي تطال الجيل الناشئ مطالبا وزيري 

                                                 
(.10ص . )مرجع سابق. طه، رياض -

164
  

 
ندوة لن  8002 كانون الثاين  2 قسم اإللمام يف جامعة سيدة اللويزة اجلمعة  –ألمال ندوة نظمتها كلية العلوم اإلنسانية  -    

 ". مدى ثقة املتلقي باملادة اإللمامية واإللمانية والترفيهية: " أخماق اإللمام بعنوان
جلع  لباقرة السياسة يغدقون لطاياهم الفكرية ومواهبهم  استمر اإللمام نفس ، بدافع من تنافس حمموم، يسخر وسائل  وأدوات )...("  -   

ففازوا مرتني، األوىل يف توفري جنومية )...(جرد واملوضولية للى حنو وّفر هلؤالء خدمات جمانية طولية ويف فنون الت اخلماقة يف املسنلة اإللمامية
اليوم، والثانية يف حيازة شهادة  لتغطية االزدواجية السياسية الفاقعة اليت تشك  السمة األساسية للسياسة يف لبنان إضافية حيتاجون إليها بقوة جارفة

اإللمام وتصويب  ومن أسف شديد وكبري إن لبنان يفتقر إىل جرأة املراصد احلقيقية يف نقد .أصما اضرة يف ما ال للم هلم ب مزورة باطلة يف فن احمل
 ويف إمكان هذه. ن خمزون لبنان منها كبري وبارز ومهم، مع أ"غري الفعالة"القليلة و مساره واليت تبقى غالبًا يف إطار النخب األكادميية واإللمامية

إليها، للى غرار حدث خيتلط في  األمين بالسياسي  راصد وحدها إن تقيم الشهادات املوضولية وتعلنها للى املأل حني تصبح احلاجة ماسةامل
  .نبي  بو منصف .8002شباط   . جريدة النهار -". باإللمامي



موضوع التدخين  إلىالتطرق  أرادتبرامج حوارية  أن إلى اإلشارةهذا مع    !!   امتنعت عن نشره اإلعالم
 .2  ي عليهادان حيويا لها نظرا لمردوده المالتعتبر هذا المي إلعالماالن وسائل  ألغيت  أنهاوسلبياته غير 

 
كانت الظروف  ىأّنمن غري املقبول للصحايف،  ان . اللبنانية ختطى ك  حدود اإللماماخلطاب العنفي يف وسائ   إن

 اإللمامسالة وسائ  كوسيلة لتحقيق غايات بعيدة لن ر اإللماملغة الشتائم واىل استخدام  إىلينزلق  أناحمليطة ب ،  
يصف صحايف خمال ندوة تلفزيونية  أن إىل األمرفماذا نقول حني يص  . فقد دوره وتعطلت الصحافة وإال ،األصيلة

؟؟"اخلنزير الربي"حد السياسيني بأ  
 
ام فظروف احلرب اليت يعيشها لبنان واالنقس. اإللماميةكما املؤسسات  اإللمامينيلقد طال منطق العنف السائد     

ما تواجدوا يف منطقة  إذاالسياسي والطائفي احلاد انعكس للى لم  الصحافيني امليداين حبيث باتوا يتعرضون لمالتداء 
فما يضرب مراسلو "حلماية الصحافيني  األحزابفطالب البعض مبيثاق شرف بني . خصما هلا اإللماميةتعترب مؤسستهم 

مراسلة تلفزيون  بنهناللى طريق املطار وتضطر للتظاهر  "املستقب "ف مراسلة تلفزيون املنار يف الطريق اجلديدة، وال ترجت
زيادة نسبة االحنياز يف وسيلة  إىليؤدي  اآلخرمنطقة الطرف  إىلولدم وصول صحايف من هذا الطرف )...( لريب ما 
مبجمولة واحدة من  إالك صورة واحدة ومشهدا واحدا وال حيت إالالصحايف ال يرى  أناليت يعم  فيها طاملا  اإللمام
 . 4  "اللبنانيني

 
تعرضها : لرب ما تنقل  لن السياسيني فباتت ضحية ل  من زاويتني أوسواء لرب خطاهبا  اإللمامان  العنف الذي سوقت  وسائ  

170"ثقافة الفتنة واخلماف جتد تعبريها يف وسائ  اإللمام"حىت باتت  .للعنف وتسويقها ل   
 

  8002 أياراللبنانية خمال حوادث شهر  اإللماملن لغة العنف يف وسائ  "  مهارات"سة مؤس بينت دراسة نشرهتا 
بلسة اخلصم من خمال إلصاق أسوأ التهم ب  فيصبح ، أمبادئ الدلاية القدمية يف  إىلجلنت  إلماميةك  وسيلة  أن"كيف 

ربير قت  اآلخر، واىل إظهار العنف املوج  ت إىلوهذا يقود . من اإلنسانية أحياناخميف يتم تعريت  " وحش"و ك " لدو"ك 
تصفية اآلخر، ألي ذريعة كانت، هي  إىلالدلوات  إن. ضد هذا اخلصم كنمر مقبول ومنطقي ال ب  ضروري وشرلي

 ."اللبناين اإللمامذروة العنف، وهذا ما بلغت  مواقف بعض 
 

املدافع لن الوطن، األمر الذي  أنالوطن ويل هكذا، مل يعد اآلخر الشريك يف الوطن ب  صار لدوا ل:"وتضيف الدراسة
يطرح أكثر من لمامات استفهام لند املتلقي لن قوالد العم  السياسي والرؤية اخلاصة بك  طرف للوطن، وللمشرو  
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 أي .يكون مشتركا من اج  العيش معا، واحترام التعددية يف الرأي والتناوب للى السلطة أنالسياسي الوطين املفترض 
فهي تربأ طرفها وتلصق التهم بالطرف  .املعىن املناسب لرؤيتها وفق خطها السياسي إنتاجعم  للى ت اإللمامئ  وسا نأ

 ".وسائ  دلائية بامتياز إىل اإللمامهكذا تغيب مبادئ العم  الصحايف وتتحول وسائ  . اآلخر
 

متاريس فافقدوها دورها املتوازن  إىل وحولوا مؤسساهتم" مقاتلني" الصحافيون إىلف حتول ه املرحلة تبني كيهذأن "
وهذا األمر ليس استثنائيا فهو يتكرر لند ك  . وكيف استخدمت لغة الشتائم والتحريض للى اآلخر. وامللتزم بالوقائع

 ".أزمة سياسية متر هبا البماد فتتعمق األزمة وتتفال  بدال من امتصاصها وإدانتها
 

للى إدانة حتول وسائ   جيرؤوننكون حنن اإللماميني هؤالء املثقفني الذين ه  : "اآليتالسؤال  إىلوختلص الدراسة 
يستعيدوا  أنه  ميكن لإللماميني  ؟للدلاية يف خدمة الصرالات أدوات إىلاإللمام من وسائ  تولية وتثقيف ونق  اخلرب 

نفكر مبقاربة خمتلفة  أنكننا األحداث فيحافظوا للى املسافة الضرورية بينهم وبني احلدث ؟ ه  مي أمامدورهم النقدي 
نكون بوقا هلا ؟ ه  جنرؤ للى  أنلتغطية املظاهر العنفية يف اجملتمع حبيث نعم  للى نقدها وامتصاصها بدال من 

 "   ؟)...( رمسّيوجمتمع مؤدجل،  إىلحول جمتمعنا  إلمامناااللتراف بنن 
 

املعلومات إىلصعوبة الوصول  -3  
 أساليباستعمال  إىلالذي يضطره  األمر ،مصادر املعلومات إىلصعوبة كبرية يف الوصول  أماميبدو الصحايف يف لبنان 

 ،جدا يف غياب أي قانون ينظم  ايبدو معقدواملؤسسات العامة  اإلداراتاملعلومة يف  إىلفالوصول . ملتوية من اج  ذلك
من املعلومة كاملة، كما  أولتنكد منها يتمكن الصحايف من ا أنمالك املعلومة يسرب  منها ما يريد من دون  أنحبيث 

يلزم  معاجلة جدية كمدخ   األمرهذا  .مصادر املعلومات الرمسية إىليغيب أي نص قانوين يسمح للصحايف بالوصول 
.الوسائ  الفعالة لتقييم السلطات العامة وحماسبتها وإللطائهاملمارسة سليمة للمهنة   

 
والشؤون  إليهابصعوبة مطلقة، كموضو  السجون والدخول  إالابة لنها مثة مواضيع حمظر الكت أن أيضامعروف " 

ما يتعرض ل   أدهىلكن . يف ممارسة لملهم حبرية اإللمامينيوهذا يف ذات  خرق واضح حلقوق . والعسكرية األمنية
مبوافقة خطية  إال ،اإللمام إىلمعلومات  أوتصريح  أي إلطاءهو القرار الذي يلزم موظفي الدولة االمتنا  لن  اإللمام

يتحدث لن دوائر  أنفكيف يستطيع صحايف  والصحافة، بني السلطة" اهلّر والفنر"من الوزير املختص، وهنا تبدأ لعبة 
172"؟)...( بذلك إذنامل تعط  الوزارة املختصة  إذاللتحقق من شكاوى املواطنني لن الرشاوى فيها، " النافعة"  

 

                                                 
-
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نظرا التسالها واستعماهلا  ،شك  ظاهرة يف الصحافة اللبنانية، ما ي"املصادر" أمامب يفتح البا األخبارهذا احلصار للى 
فضما لن بعض     ،حبيث يصعب التنكد من صحتها وختتلط التسريبات اخلاطئة بتلك املدسوسة ،للى نطاق واسع

 األخباراللبنانية غالبا بنق   اإللمامما تقوم ب  وسائ   أنويرى البعض  .   أمنية أجهزةالعماقات املشبوهة لصحافيني مع 
هذا ميكن املصادر من استخدام هذا الوضع " إمنا "...مصادر مطلعة" أو" مصادر موثوقة"لن مصادر جمهولة فتسميها 

                                                 
173 للترويج " سوبرماركت"لعلها اكرب )...( "! املصادر"دكاكني  :، فيكتب"دكاكني املصادر"هو ما يسمي  الصحايف راجح اخلوري  -

اليت كم من " املصادر املقربة"سوق  اإهن )...(  وحفر احلفر وما شاب  األكاذيبكثرية لنشر  وأحيانا واإلحياءاتولتسويق املواقف  اإلخباري
ولع  . مت من خماهلا، وكم من هزات البدن جاء منها التنجيجارُتكبت بامسها وكم من املشاك  السياسية افُتِعلت لربها وكم من  األزمات

لن هذا املرجع او ذاك  راأخبا، فقد يكون فعما هناك مصادر مقربة تسرب "املصادر املقربة"هناك غموضا كبريا حييط لادة ب إناملثري 
القرب او القرىب من هذا املرجع  أووتتحفظ لن ذكر امسها لغاية يف نفس يعقوب، وقد ال يكون هناك وجود، ال للمصادر وال لصلة التقرب 

هذه  للى واإلحراج األذىحبيث ينعكس " املصادر املقربة"او ذاك، ومع هذا يتم ضخ معلومات مسمومة او ملغومة او مفخخة باسم 
اختماط حاب  املصادر بنابلها، ال ب   األخرية األلواموهكذا شهدنا يف . املراجع، اليت غالبا ما تبادر اىل الرد والتوضيح لرب مصادرها املقربة

ت ويا وتراشقها بسموم التصرحيات وقذائف التسريبات، واليت غالبا ما انته" املصادر املقربة"تابعنا بكثري من الذهول والتشويق حروب 
لندما تريد املراجع فما  كاألشباحتذوب كامللح او ختتفي " املصادر املقربة" إن، ذلك اإللمامللسخرية، بوضع احلق للى الصحافة ورجال 

ان ، فواإللمام واألخبارقدمية قدم السياسة " املصادر املقربة"قصة  إنومع . للتمسيح وحتمي  املسؤولية اإللماميبقى يف الساحة اال وسائ  
ة، فمتناكوتعمياهتا، كما حص  يف زمن الترويكا متصارلة او الدويكا  إلشالاهتالبنان حتديدا مل يشهد ازدهارا لعم  هذه املصادر وغزارة 

نا واخلوازيق، وان لملها حتول بورصة او ميزا واأللغامهذه املصادر حتولت متاريس للتراشق باملعلومات واالفخاخ  إنوليس من املبالغة القول 
وقد ازدهرت  وأنوالها" املصادر"وال دالي للتوسع يف احلديث لن ! البماد والعباد وأمزجةاملال واالقتصاد  أحوالة السياسية ترتبط ب  للحرار

 أو" قةاملصادر املوثو"و" العليمةاملصادر "و "املصادر الرفيعة"و املصادر املطلعة"و" املصادر املقربة"يف لبنان ازدهارا مثريا، حيث هناك 
املصادر "و" األمنيةاملصادر "و" املصادر الروحية"و"  املصادر الغربية"و"  املصادر الشرقية"و "املصادر العليا"و" الوثيقة"

442  -0 -  النهار .  اخل... واملصادر الطبية"  املصادر الفنية"و"  القضائية  
 

 كيف يتجنب املندوب اإللمامي الضغط الناجم لن)...(. ة األمن لتحديد معايري وقوالد يف لماقة اإللمامي بنجهز هناك حاجة"-    
 .طوين لطااهلل. 8002- -4 النهار )...(". أمن أجهزة األمن ومسؤوليها إزاء لروض للتعاون قد تنتهي باستخدام اإللمامي خمربًا ألجهزة

ترغيب وترهيب أو خدمات : األمنية والصحافة األجهزة: "لق  لن هذا املوضو  وهو بعنوان معرب أيبميكن مراجعة حتقيق مي لبود 
ويشرح التحقيق ، نقما لن غسان (.   -  ص ) 8008بريوت . جملة الدراسات الصحافية". ويبقى القرار النهائي للصحايف.. ومنافع
ال مادة يف  أنكما . لدي أي طرف فيها للى مدها بني معلومة  أوأن ال شيء يف القانون جيرب الصحايف للى إلمام أجهزة الدولة "خميرب، 

يف . فدستورنا يضمن حرية الكلمة والرأي ويصوهنا. القانون جتيز ألي جهاز امين إجبار الصحايف للى إلطائها أخبارا أو معلومات وردت 
 اجلنايات للى وتعترب.  التجسس، العمالة للعدو، التحضري لنسف بناية: ما لدا حال واحدة توصف باجلناية الواقعة للى امن الدولة مث  

كتم املعلومات لنها يعترب جرما لاما ويعاقب للي  وفق قانون العقوبات يف املادة  أنكما . امن الدولة جرائم لامة يعاقب لليها القانون
ال لوقب ك  لبناين للم جبناية للى امن الدولة ومل ينبئ هبا السلطة العامة يف احل:" اليت تنص للى اآليت( كتم اجلنايات واجلنح) 42 

 " .سنوات وباملنع من احلقوق املدنية   إىلباحلبس من سنة 



 أنمن دون ... القومي واألمنوحىت زلزلة االستقرار السياسي  باآلخرينلنشر الشائعات واملعلومات املغلوطة والتشهري 
 .   "احلرية من دون مسؤولية إهنا ...يكشف لن هويت 

 
 اإللماميةلبىن تره  ا- 

قد شاخت وبات دورها  اإللمامفوزارة . اللبناين لموما يف حال تفسخ شديد ان مل نق  حال اهتراء اإللمامتبدو بنية 
 أصاب  الرمسي اذ كثر احلديث لن ختصيص تلفزيون لبنان مع ما اإللمامتفكيك  إىلغري واضح مع االجتاه احلكومي 

التارخيي الذي ال يقدر بثمن، يف وقت يبدو في   التلفزيون  أرشيف مقصود من احلكومات املتعاقبة وتضعضع  إمهالمن 
 .    من أي وقت مضى أكثرحاجة وطنية ملحة 

 
 غازي العريضي، حني كان وزيرا أشاروقد . وكنن دوره يقتصر للى قراءة قرارات جملس الوزراء اإللمامكما بدا وزير 

 .هذه الوزارة كما حص  يف الدول الغربية وبعض الدول العربية إلغاء تطلع  إىل إىلمن مرة  أكثر، لإللمام
صماحيات تنفيذية  إىلحد بعيد مع افتقاره  إىلكانت فاشلة ف" املرئي واملسمو  لإللماماجمللس الوطين "جتربة أما 

 .   ألضائ اختيار  آليةوالتشكيك يف 
 

ختطامها الزمن وحتوال جزءا من  إذ ،دور اهليئات املنظمة للمهنة مث  نقابيت احملررين والصحافةهذا غياب  إىليضاف 
كم هو مؤمل مشهد . حتديد دورمها ومسؤولياهتما حيال املهنة والعاملني فيها إلادة إىلومها حباجة . فولكلور املهنة

، كغريها من صحيفة لوريان لوجور. فوارق بسيطةلاما مع  أربعنيانتخابات نقابة احملررين الذي يتكرر منذ حوايل 
 :كاآليتخرب هذه االنتخابات  أوردتالصحف اللبنانية، 

                                                 

(.  ص )توفيق مشماوي . 8008جملة الدراسات الصحافية، بريوت ". املصادر اجملهولة سماح ذو حدين"- 175
  

176
فاحملطات اخلاصة تتوز  بني  .يبدو من الضروري اليوم، أكثر من أي يوم مضى، وجود حمطة تلفزيون لامة تابعة للدولة اللبنانية")...( - 

داة التسلية انتماءات طائفية ومصاحل مالية هذا يف الوقت الذي حتول اإللمام املرئي إىل أداة الثقافة األوىل يف العامل، مصدر املعرفة الرئيسي وأ
اصة؟ وه  نتخلى اليوم لن احملطة الرمسية يف فني مواطن نبين انطماقا من حمطاتنا التلفزيونية اخل. األوىل للناشئني ومصدر األخبار األول للكبار

تلفزيون للثقافة . " 800اب   النهار )...(. وقت باتت احلاجة إليها ماسة لتشك  خط متاس حيادي بني احملطات املتنازلة واملتطيفة ؟ 
.2 ، رقم  ماحقامل وهو منشور يف  يف لبنان، هذا املقال يشرح احلاجة امللحة إىل تلفزيون لام. ، جورج صدق "والتراث  

177 يروي فؤاد دلبول ، لضو اجمللس الوطين لإللمام املرئي واملسمو  يف مقابلة مع الطالب شيمان اسحاق من كلية اإللمام والتوثيق  -
قب  أربع سنوات اجتمعنا أي  اجمللس الوطين : "يف إطار ملف الفساد اإللمامي بإشراف الدكتور جورج كماس ما يلي(   800- 800)
ال يب "كنت الوحيد الذي صوت ضد التوصية الذي أخذها اجمللس الوطين لإللمام بتعطي  ال ". ال يب سي"حمطة إللمام وطلبوا منا معاقبة ل

ذهب الوزير سليمان فرجني  إىل جملس الوزراء ووقف  بعدها. سة، أنا الوحيد الذي لارضثماثة أيام، تسعة ألضاء بصموا بتعطي  املؤس" سي
...".انتهى اجمللس الوطين لأللمام  ومل يعد احد حيترم .   وألغى القرارضد التعطي  



مث %".   480نسبة املقترلني فبلغت  أما. األصواتمن % 00 صوتا، أي  028 للى ( املرشح الوحيد)حص  " 
. 2  "و الدميقراطية واحلرية اإلنسانحقوق  مهمة جملس النقابة هو الدفا  لن" أننقلت تصرحيا للنقيب الفائز يعلن في  

نقيب احملررين  أنلن  فضماهذا !! مل تورد الصحف اللبنانية أي تعليق نقدي للى هذه االنتخابات وال أي تقييم لنتائجها
 .اإللماميةاملؤسسات  أصحابال لن مصاحل  احملررينال يكون رب لم  كي يدافع لن حقوق أيفترض 

 
املهنة ينتفض الصحايف فيص  سلمان للى حماولة تنزي  املهنة من  أخماقياتاملخصصة لدرس  ورشات العم  إحدىيف  

تعالوا نناقش ما هو ... وقدرهتا الشرائية لإللمامينيتعالوا نناقش  مستوى الرواتب : ")...( ميثاق شرف إقرارخمال 
احلكومات ال )...( للى النقابات شدد هنا للى ضرورة مناقشة ما هو متوجب واحلكومات وأ األنظمةمتوجب للى 

لمر التقالد يرمى يف املنزل من دون أي  إىلالصحايف الذي يص   أنه  تعرفون . تقدم شيئا والنقابات ال تقدم شيئا
 4  ؟)...( راتب تقالدي ومن دون أي ضمانات صحية

 
وهذه املشكلة قدمية سبق . مقهاالذي  يرسخ املشكلة ويع األمر ،ك  هذا  انكفاء السلطة لن تنظيم القطا  إىليضاف 

الدولة مشاريع تنظيم الصحافة وتنمني اكتفائها الذايت، ومل تف بالولود اليت قطعتها  أمهلت": طرحها أنلرياض ط  
للنقابة يف سبي  احلفاظ للى مستوى املهنة العايل ومحايتها من الطفيليات واملتاجرة بكرامة الصحافة ب  بكرامة 

 . 20 "الوطن
 

مهنة ارتزاق  إىللند لدد كبري من ممتهنيها تتحول الصحافة  أنوان كان وضع املهنة صعبا، فما شيء يربر  ال،يف أي ح
وهيئات تنظيم  اإللماميةواملؤسسات  اإللماميطبعا املسؤولية هنا مشتركة بني . قلم الصحايف حريت  وجرأت  وان يفقد
 وحده، فاملؤسسة غالبا ما متلي للى اإللماميال تقتصر للى  إصماحيةلملية  فني. والسلطات الرمسية اإللماموسائ  

سياسة دلم رمسية تضمن حريتها واستقماهلا وتغنيها  إىلحباجة  اإللماميةاملؤسسات  أنصحافييها روحية لملهم، كما 
 .الدول اخلارجية أواملتمولني  إىللن مد يدها 

 
 غياب القيم االجتمالية - 
كالنزاهة والصدق  ،يف جزء كبري منها قيم لامة باجملتمع وأهنامرتبطة ارتباطا وثيقا  اإللمامية األخماق أنا ال شك في  مم

يستمدون القيم يف  أينللى السؤال من  ، ردايكون الكثري من الصحافيني أنوليس مستغربا . وغريها اإلنسانيةوالقيم 
 كانت التربية يف العائلة تقوم للى قيم خمتلفة؟  لكن ماذا لو. جييبون من التربية اليت تلقوها يف لائلتهم ، لملهم
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طالبات قسم الصحافة  إىليف اجلامعة اللبنانية لن هذا املوضو  توجهنا بالسؤال  اإللمامحماضراتنا يف كلية  إحدىيف 
ال رج أومن احد السياسيني  ت إحداكنتلق إذا نا يكون موقفكم : (نظرا لكوهنن يشكلن الغالبية الساحقة من الصف)

 ؟ لبارة لن هديةلقدا مثينا من اللؤلؤ  األلمال
 .   العقد ألن  هدية نينخذ أهننمنهن اجنب قسم ال باس ب  

 كما هو يريد؟ تكتيب مقالك أنص منك لكن ماذا لو طلب هذا الشخ -
 .نرفض ذلك ألن اهلدية ال تقيدنا: فكان جواب البعض

 
. يف تكوين شخصية الفرد للى قيم معينة أساسيةعائلية اليت تبقى مث  هذا التفكري ينتج لن نقص يف التربية ال إن

 فاألخماق. الشخصية أخماقيت هي جزء من  املهنية الصحايف وأخماقالعامة،  األخماقنفص  لن ال ت اإللمامية فاألخماق
استخدام املهنة من فلن يردل  شيء لن  األخماقيةزميل  املتفلت من القيم  أماتلزم الصحايف صاحب القيم،  اإللمامية

 .اج  مصاحل  الشخصية
 
احملال التحدث لن من "الصحافية ديانا مقلد تعترب ان . هذا فان القيم يف جمتمع معني ال تنفص  لن الوضع العام السائد إىل

اجملتمعات اليت نعيشها ومدى دميقراطيتها وقدرهتا للى طرح امللفات  أخماقياتالصحافة قب  احلديث لن  أخماقيات
يتمكن من تكريس تقاليد مهنية من دون تغيري فعلي يف جمتمعاتنا  أنوحده  لإللمامال ميكن )...(. احلساسة واملهمة فيها

وبالتايل فان  ،اجملتمعات والدول أوضا كنن  شيء منفص  لن  اإللماممن احملال التعاطي مع  إذالسياسية  وأنظمتنا
فنحن يف لبنان مثما . واحلريات واملؤسسات الدميقراطية والقضاء قة بالتعليممرهون حبصول تبدالت مرادفة هلا لما اإللمام

فيما  إلمامية وأخماقيات إلمامنعيش حياة سياسية هشة بشك  كبري ومعرضة دائما للتنزم، فكيف ميكن احلديث لن 
181"اجملتمع بنكمل  مقيد؟  

 
 املادية اإلغراءات -2

املناصب الذين خيصصون مغلفات شهرية  إىلالطاحمني  أون لن السياسيني املندوبني واحملرري أوساطيكثر احلديث يف 
التقدميات املقنعة كهدايا لصحايف ملناسبة زواج كما يكثر احلديث  لن .  ألخبارهم "تغطية جيدة"لصحافيني لضمان 

 من خطورة وراألماشد ما يف هذه  ...من خمال ترب  سخي آخرلملية شراء كتاب صحايف  أوملناسبة  والدة،   أو
 أصحابهذا فضما لن تعاطي بعض . الطبيعية األمورالنفوذ معا باتوا يعتربوهنا من  وأصحاب أن اإللماميني هو

، "يكون شاطرا ويعوض بعماقات  لن راتب  املتواضع أن"للى الصحايف  أناملؤسسات مع صحافييهم للى قالدة 
 .التماد أي أسلوب من اج  الكسب املاديو تشجيع للى الفساد والرشوةهنا مبعىن ال" والشطارة"

 
                                                 

- 2  - Media ethics & Journalism in the Arab world: Theory, Practice& Challenges ahead. LAU,  Beirut 
Lebanon.  June 9-11 2004 

 



يف  أوهذا اخلرب يف النشرة  برر مرورما  أنالتلفزيونية  أو اإلذاليةوكم من مرة نشعر لند مسالنا خربا يف حمطاتنا  
 أمهيت ال تكمن  األلمدةاخلرب املنشور للى لدد من  أنوكم من مرة نرى . رسالة املندوب ليست االلتبارات املهنية

بعض املقابمات يف نشرات  أناملهنة  أمورال ب  يؤكد العارفون يف . يف لماقة صاحب اخلرب مبسؤول التحرير إال
 .28 نفس  للى الصحافة املكتوبة األمرطبعا ينطبق . بعض ضيوف حلقات احلوار تتم مقاب  تقدميات معينة أو األخبار

 
التعاطي مع  أن حبيثاألخماقية  بادئاملتتعارض مع الكثري من العادات اليت  الصحافيةاألوساط بعض  يفكما نرى 

 كاأللراسفقبول اهلدايا دخ  يف لاداهتم السيما هدايا املناسبات . مشكلة أي إلماميينااهلدايا ال يطرح لند الكثري من 
 هلم يف اشبينا  ألمالمن رج   أويتخذون من رج  سياسي  اإللمامينيبعض  أنال ب  نرى . واألليادوالوالدات 

هذا لدا . شواذ يف ذلك أي أو األمرسئلوا لن ذلك فهم ال جيدون غرابة يف  وإذا. لرابا ألوالدهم أو حف  زفافهم
 . 2 اإللماميةتوزيع اخلرب للى املؤسسات بدل  أوبدل تغطية ما  اليت تدفع لصحافيني املباشرة" اإلتعاب"لن 
 

وسائ  العماقات العامة  إحدى، وهي ليست سوى مينياإللماتكرمي  أيضا حفماتكما دخلت يف العادات اللبنانية 
 أمامتيز بعمل ،  إذا اإللمامييكرم  أنفلم هذا التكرمي؟ املفروض برب العم   وإالللتقرب من الصحايف وكسب وده، 

 أنكما يفترض بالصحايف . التساؤل لن سبب ذلك ولن خلفيات  إىلفهذا يدلو  اإللمالرج   أويكرم  السياسي  أن
تسهيمات  تعطى ل   أي أوبطاقات السفر اجملانية  أواملدفولة  كاإلجازاتوحقوق    أجرهتقدميات خارج  أييرفض 

 .بسبب صفت  الصحافية
 

                                                 
عن رأيه ( 1001-1001)ا ابو نعمه كلية اإلعالم ايلين -في مقابلة مع الصحافي غياث يزبك  أجرتها معه الطالبة في الجامعة اللبنانية -212

سرقة األخبار، الرشوة، : كل شيء أصبح متاحا. لألسف إن األخالق اإلعالمية اليوم نادرة جدا: "األخالق اإلعالمية اليوم أجابفي واقع 

من يسبق هو الذي يغلب ومن يدفع أكثر . اإلعالمي" السكوب"الكذب على المشاهدين، األخبار التي ال قيمة لها، وكلها بهدف واحد وهو 

 و ".ثير من قيمتها ورسالتهاهذا األمر مؤسف جدا، لقد افقد الصحافة الك. يتصدر

ن ليس هناك من أ"يف لبنان فالترب ...( )يف إطار العم  األكادميي نفس  أجرت الطالبة ستيفاين العنداري مقابلة مع احد الصحافيني املعروفني 
رأي إمنا يدل بشك  أويل للى وهذا ال. ن النجاح يتطلب لدم ايماء االهتمام للقوالد األخماقية، وهو يقصد أ"ة لند املهين الناجحأخماقي

   -. جه  تلك األخماق وأمهيتها يف العم  املهين
صحافيا  8 من إن  440 وقد يكون هذا الفساد للى مستويات خمتلفة  او مبعان خمتلفة كمث  ما حتدثت لن   صحيفة نيويورك تاميز لام 

 .مي  صورهتا يف العاملأوروبيا قبضوا راتبا شهريا  من إسرائي ، بشك  سري طبعا،  من اج  جت
“L’événement du jeudi”. 2 au 8 mai 1991. Ce numéro consacre un dossier aux problèmes de la 
presse  sous le titre :” Le procès des journalistes”.                                                                   

                                                                                                                                  

-183 هي يف احلقيقة العوائق )...(".  ثماثة لوائق حتجب حق القارئ يف املعرفة وهي املال واملشرو  السياسي وخطر التعب  إىل"تشري دالل ألبزري  -    
ذكاًء ولؤمًا، فيفيد من تعب   أكثرفالصحايف ينزلق يف آليات العم  الروتينية حىت يتعب ويستسلم وقد يكون : "وتضيف. وج  الصحايف اليت تقف يف

العم  الصحايف  إخضا وجود سطوة مالية للى حق القارئ يف معرفة احلدث ظاهرة شديدة اخلطورة، واملطلوب  إن. لتقاضي الرشوة ويتحّول بوقًا
.تقوم للى احلق يف املعرفة الدميقراطية أن أقررنا إذا، األصي املؤسسة نفسها، تطبيقًا للشفافية، يف معناها لقوانني   

       91 -9 -221  النهار  



براجمها املتنولة وان  اإللمامية يفللى الكثري من املؤسسات  أيضاالكسب املادي الرخيص ينطبق  إىلهذا السعي  
برنامج يقدم   خمال  احملطات التلفزيونية اللبنانية إحدىناه مرة للى  ما شاهدمثال للى ذلك . خمتلفة بنساليب

اتصلت ب  امرأة تسنل  لن  . األمراضتشفي ك   ألشاب  أنمدليا قدرات شفائية  يؤكد للمشاهدين " طبيب لريب"
بعد   .ى الشاشةاالتصال ب  للى الرقم املدون لل لليها سوىكفيلة بان تشفيها وما  ألشاب  أنهلا  فنكدسبب لقمها 

قد دفع مبلغ " الشايف" أن ومعاناهتم تبنيالناس  أالمسؤالنا لن املوضو  وكيف يسمح ملث  هذا املشعوذ باستغمال 
، وبات لنده يف مقاب  ملنتجات دوالر كي يظهر ملرتني للى الشاشة، نصف سالة يف ك  مرة، للتسويق  00000 

 .ا يريديروي م أناملال املدفو  احلرية التامة يف 
 
. الذي يدلي قراءة مستقب  املستمعني انطماقا من اتصاالهتم" الفلكية"  اإلذاليةنفس  ينطبق للى احد الربامج  األمر

فبناء للى تاريخ ميمادهم حتدد هلم مقدمة الربنامج حياهتم املهنية والعاطفية والعائلية والصحية وتنصحهم مبا جيب 
تؤكد هلم  وجود مشكلة صحية  أو "غري جدي ألن "التخلي لن اخلطيب  أو  يف البورصة أسهملليهم فعل  كشراء 

 ..."غري مدركني هلا"لندهم  
 

 اإلنسانيةبشك  خيالف املبادئ  اإللمامهذه التجارة الطبية لرب وسائ   األخريةوقد ازدهرت يف لبنان يف السنوات 
 . نظرا خلطورهتا اإللمامسلطات العامة ووسائ  والطبية والقانونية وهي تستوجب معاجلة من قب  ال واإللمامية

وراء تشرح للناس كي ال يقادوا  نأمتنع هذه الربامج كليا ب  من واجباهتا  أنليس فقط  اإللمامواملفترض هنا بوسائ  
 .املشعوذين

 
لى سبي  منها ل من اج  الكسب املادي إلماميةوسائ   أو إلماميونكثرية يعتمدها  أساليبكما ميكن احلديث لن 

لضمان مسالها من نسبة لالية من اجلمهور، وبرامج الربح سواء لرب  األخبارمباشرة بعد موجز  أغنية إذالة: املثال
كان ذلك :" )...( األساليبهذه  أحد لن حد املستمعنييروي أ. الولد بربح اجلوائز أو 184االتصاالت اهلاتفية املدفولة

كبريين شدين مسمعي  وإنصاتالعمومية، وبالتفاتة  األوتوبيساتمستقما احد  لملي، إىلصبيحة يوم، لندما كنت ذاهبا 
فكانت املذيعة احد املروجني هلذه احلزورة لرب صوهتا . برنامج هو لبارة لن حزورة صغرية وسهلة جدا إىللماستما  

من مئة مرة، وما  أكثر... تركنياملش أين: الرقيق واملشجع ب  احملرض واحملث للى املشاركة يف الربنامج، وهي تردد مرارا
بعد لشرة دقائق من بداية الربنامج، واملثري للعجب ورغم سهولة السؤال كان  األولدقائق وتلقت االتصال  إالهي 

اجلواب خطن، وقطعت  بنسف: اجلواب قريبا من الصواب ولكن  مل يكن جوابا صحيحا، فردت للي  املذيعة بتنهد
لكن  واألستودي إىلودخلت لرب هاتفي ... الراحبني أول ألكونهاتفي اجلوال ساليا  إىل  أسراالتصال، وهذا ما جعلين 

للى مسمعي ذلك،  وألادمن فضلك انتظر قليما يوجد كثافة اتصاالت، فانتظرت، وما لبث : أجابينالعام  االلكتروين 
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ّ  تغيب كليا في لبنان التشريعات حول االتصاالت التي ترد -
لفة فالمتصل ال يعرف كم هي الك. مردودا ماليا من كلفة التخابر إلى المتصل به 

متفاخرا انه    احد المسؤولين عن تلفزيون لبنان روى ذات مرة. جل كسب المالالمية سذاجة الجمهور من أفتستغل مؤسسات إع. الحقيقة لمخابرته

 .العاليةغطى رواتب الموظفين من اتصاالت الجمهور خالل تغطية مباريات عالمية لكرة القدم إذ أن المتصلين لم يكونوا على علم بكلفة المخابرة 



هاتفي اجلوال  إىلرجعت ... املشتركني أين: لكنين ويف احلني نفس  امسع لرب املذيا  صوت املذيعة اليت تقول وتردد
مبكاملة ال تتعدى  أمريكيةاحد اخلاسرين لعشرة دوالرات  أنينفوجدت لن الوحدات اليت خسرهتا هبذا الربنامج  ألحبث

.  185..." اللبنانية األراضيالثماثة دقائق ضمن   
   
بااللتبار  أخذهامع الصحافة العربية وال بد من  تلتقي فيها الصحافة اللبنانية أخرىلناصر  إضافةهذه املعوقات ميكن  إىل

الذي نظم  االحتاد العاملي للصحف " الصحافة حتت احلصار"خمال مؤمتر  .يف أي لملية تطوير ملمارسات الصحافة
العام الحتاد الصحافيني العرب  األمنييف ضبي  لرض   800 األولكانون    و  8 بالتعاون مع صحيفة النهار يف 

". مراحلها   وخيتلط احلرب بالدم أسوأالصحافة العربية متر يف " إن  إىل فنشارن حافظ  وضع الصحافة العربية صماح الدي
:بصدق وحرية مهنية وهي اإللماميةالصحافة العربية رسالتها  أداءلقبات تقف حاجزا دون   وخلص حافظ   

.القمعية األنظمةوخيتصرها مبمارسات : لقبات سياسية -   
.وخيتصرها بالقوانني اجلائرة:  قانونيةلقبات  -8  
يفوق طاقة  ما تكنولوجيا  ومصادر املعلومات وهو احلديثة منوخيتصرها مبا تتطلب  الصحافة : لقبات اقتصادية - 

.الصحف املستقلة  
".والطائفية واألميةمبثلث الفقر "وخيتصرها : لقبات ثقافية واجتمالية -   
.الصحفي مهنيا وفكريا ومعلوماتيا األداءجع وخيتصرها بترا: لقبات مهنية –    
وخيتصرها بضغوط العوملة من انفتاح وضخ املعلومات ما فرض للى الصحافة حتديات : الضغوط والتحديات اخلارجية- 

186..جديدة كربى
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 خامتة
 
ويف غياب تلك البوصلة . ةق السليمالشاطئ رامسة هلا الطري إىلهو مبثابة البوصلة اليت توج  الباخرة  األخماقلنصر  إن

بالنسبة للصحافة، فهي توج   األخماقهكذا هي . املفاجآتصبح طريقها لرضة لك  بالسفينة وت األخطارحتدق 
 األمهيةوقد ولت املهنة لموما  .انتفت تصبح الصحافة مهددة يف دورها وهدفيتها وإذاالصحايف وترسم ل  الطريق، 

ومواثيق شرف لضمان حسن سري املهنة ومن اج  تنزيهها من  أخماقيةسن شرلات  إىلهت الكبرية هلذا املوضو  واجت
 . الشوائب اليت راحت هتددها

 
 هضمري  إىلالصحايف،  إىلهذه املبادئ األخماقية ال قوة تنفيذية هلا كالقوانني، فهي تتوج  بشك  رئيسي  أنغري 

التشكيك  بدور الشرلات  إىللذلك ذهب بعض املفكرين . يبقى حرا يف اختاذ القرار الذي يريدلكن   ،ومهنيت 
هذه الشرلات ال تتضمن سوى مبادئ لامة وحاالت  أنهؤالء  ويرى.  2 من دون فائدة كبرية أهنامعتربين  األخماقية

من   األخماقيمواثيق الشرف خت  بالفكر  أنويذهب البعض ابعد من هذا معتربين  . لامة وبالتايل حمدودية التطبيق
يتميز  األخماقيلفكر ا أن  إذمث  هذه القضايا  أماممكان املساحة الفكرية املطلوبة  وإحماهلامبادئ نسبية  إقرارمال خ

 .22 دينامية وحتررا من الناحية الفكرية وال يتقيد مبفاهيم جامدة أكثر بنن لن القوالد السلوكية 
 
 األخماق أنفية املتكررة؟ صحيح االصح األخطاءعاجل ما سيكون البدي ؟ كيف ن األخماقيةالشرلات  أسقطنا إذالكن 

تسالد الصحايف، الذي يرغب يف تنزي   ، لكنهاتكون قرارا مجاليا أنتصرف شخصي قب   األوىلاملهنية  هي بالدرجة 
 مث  هذه املبادئ  توج  الصحايف وترسم ل  إن. قلم ، للى معرفة اختاذ قرار يف اللحظات الصعبة وتزيد من مصداقيت 

تنص للى املبادئ  أنوال  أي شرلة ميكنها  أنهذا مع العلم   .مسالد لضمريه إهنااخلط الصحيح الواجب اتبال ، 
. حاالت حمددة أمام أسئلةمن  يواج  ضمري الصحايف يف لمل  املهين أنتتوقع ك  ما ميكن  أن أو بنكملها األخماقية

ذلك يقضي حتما فان . طبيعية التبارها حد  إىلاملسلكية  خطاءاأليف قبول اخلطر الكبري للى الصحافة هو فان وطبعا 
 .للى رسالة الصحافة

 
للى  أويستتبع  احلديث لن حقوق الصحايف املادية   األخماقية، فان احلديث لن التزامات الصحايف أخرىمن ناحية 

  ويضمن ل  حياة الئقة، واحلق يف لالية كمث  احلق يف راتب يكفي أخماقيةحفاظ للى حتصن  للاملستلزمات اليت  األق 
املشاركة يف توج  اخلط التحريري للمؤسسة، وحق  يف التعبري لن رأي  حبرية ومعاجلة املوضو  تبعا ملا يراه وكيف 

يتعارض مع توجهات ،  أومل يكن مقتنعا ب   إذااملؤسسة  إدارةيرفض كتابة مقال متلي  للي   أنوبالتايل حق  يف . يراه

                                                 
 2  - Willett, Gilles (sous la direction). « La communication modélisée ». Ed.  ERPI. Ottawa, Canada . 

1992 (p.548). 
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 - Idem 



ضروري كي يتمكن  من اختاذ  أمروهذا .  استجدائها إىلمصادر املعلومات كي ال يضطر  إىلوصول وحق  يف ال
وهذا ما .  وغري املفربكة األكيدةموقف من القضايا انطماقا من معلومات كاملة وغري منقوصة مستقاة من مصادرها 

 .لن استرضاء مصادر املعلوماتكما يغني   قنوات غري مشرولة لماستعمام أووسائ   إىليغني  لن  اللجوء 
 

، كما تبني غياب املواثيق والشرلات يف لبنان اإللمامية األخماقدراستنا امليدانية وجود ثغرات كبرية يف ميدان وتؤكد 
لية والتنهي  واملراقبة، وان كان املعاجلة وان كانت تبدأ حبممات التو أنغري  .يف املؤسسات الصحافية للى تنولها

التوج  الصحيح حنو احل   إمنا، األهليجملتمع يقظة لدى منظمات اان كانت تتطلب و إلماميةمراصد  قيام يلزمها
 :يتطلب

 
فكيف ميكن تنزي  مهنة رواتبها ال  .حتمي الصحايف الضرورية لتطبيق سلوكية سليمة اإللمامينيضمان حقوق : أوال -

يف لبنان؟ فاملطلوب من  اإللماميةافيني يف املؤسسات كما هي حال غالبية الصح األدىنتكفي حلياة كرمية يف حدها 
تقدم للعاملني فيها رواتب وضمانات تؤمن هلم حياة كرمية، ال كما تفع  بعضها بان حتثهم  أن اإللماميةاملؤسسات 

 ".شطارهتم"للى تنمني بقية الراتب من 
 
انتفالية  أو إيديولوجية أداة إىل اإللماميةسسات كي ال تتحول املؤ واإلذاليةالنظر بالرخص التلفزيونية  إلادة: ثانيا-

االنقسام السياسي احلاد الذي يعاني  لبنان  أن"يف  اإللماميةترمجة هذه احملاصصة  إن. وأشخاص أحزابيف خدمة 
للحقيقة يف لبنان وجوه متعددة وللخرب وجوه متعددة وللصور زوايا  فنصبح، اإللماميينعكس انقساما حادا يف اجلسم 

وكيف ميكن  .24 "صحف، لل  يفهم حقيقة ما جيري  وان يقرأ  أخبارنشرات   يشاهد  أنرية، وللى املواطن كث
شخص ومتلي للى  أواحلقيقة للجمهور يف مؤسسة ترتبط مبصلحة حزب  وإظهارالعم  من اج  املصلحة العامة 

: ضي حول اجلدوى من مواثيق الشرفغازي العري اإللمامصحافييها مضمون ما يكتبون؟ وهذا ما يربره تنكيد وزير 
وان حالة الفوضى والصدام السياسي )...( مل تلتزم أي مؤسسة بتوقيعها  ولألسفمن ميثاق،  أكثرفقد وقعنا "

 .40 "إلمامياانعكست صداما وتشنجا 
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  ".الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية االنتخابات"، يارا نصار، 1001تشرين الثاني  1 .نهارال  

 

بين الجيش اللبناني  ومتظاهرين في بيروت  كيف إن محطات التلفزة اللبنانية  1001كشفت حوادث الشياح التي وقعت في كانون الثاني 

سه صورته كل منها تبعا لرؤيتها السياسية وأوردت تفاصيل انطالقا من خطها غطت كل واحدة منها على طريقتها بحيث إن الحدث نف

. السياسي بحيث تعذر معرفة حقيقة ما حصل  

أما المضحك المبكي فهو ما حصل ليل األحد، مع النقل المباشر، وكان األبرز مع ")...( : كتب الصحافي غسان حجار حول هذه التغطية 

ويتساءل لماذا هذه التحركات غير المبررة، ثم " استعراض الجيش"إذ بدأ يتحدث عن " الجديد"بر شاشة ع)...( الوصف الكالمي للزميل 

يقول انه لم يفهم ما يريده الجيش تماما، ويجزم بان من كان على السطح لم يكن قناصا بل متظاهرا عاديا من دون إن يشرح لنا سبب وجود 

ي يعيش وقائع المعارك من قرب ليس كمن يكتب من خلف مكتبه، لكن الواقع المختلف ال صحيح إن الذ. على السطح" المتظاهر العادي"

يجزم بان طلقات القناصة تنطلق من )...( وكان الزميل )...(.  العسكرية تيفرض إن يتحول المندوبون محللين في السياسة واالستراتيجيا

طلقون، وفي ذلك تحريض للهجوم على األحياء السكنية واألهالي والعائالت في هم الم" القوات اللبنانية"عين الرمانه في إيحاء إن مناصري 

".1001كانون الثاني  19النهار ". تلك األحياء   

190
  .1001تشرين الثاني  1.  النهار -



 
  ل  موظف يكتب ويفكر يف االجتاه الذي ترمس إىلاحلايل يفقد الصحايف حريت  وحيول   اإللمامواقع وسائ   إن 

 .تبعا لتوجهات مالكيها اإللماميةاملؤسسة 
لو وجدت . لامة ممولة من السلطة تقوم للى الكفاءة واحلياد إلماموما يزيد من حجم هذه املشكلة غياب وسائ  

للمواطن  حبيث تقدم ل  اخلرب البارز من دون مقدمات متحيزة   اإللماميتكون املرجع  أن بإمكاهناهذه الوسائ  لكان 
 .دون اجتزاء اخلرب وتوجيه  ومن

  
يلزم  تنمني التوازن املايل  األمرلكن حتقيق هذا . من تبعيتها املادية وتنمني توازهنا املايل اإللمامحترير وسائ  :  ثالثا -

القائمة للى مسامهة السوق  األساسية اإللماموسائ    مداخيفان . صعب التحقيق يف لبنان أمرللمؤسسة، وهو 
 واإلذالاتتكفي لتموي  العدد الكبري من الصحف واجملمات  أنحال  بنيومسامهة اجلمهور ال ميكنها  اإللمانية

من اخلارج  أولذلك ال خيفى للى احد ارتباط غالبية هذه الوسائ  مبمولني حمليني . وحمطات التلفزة اليت يعج هبا لبنان
استخدامها يف ك  وقت لصاحل املمول، ولو يف  كانوإممع ك  ما يستتبع ذلك من تبعية للمؤسسة وفقداهنا حريتها 

 اإللماملذلك ال بد من سياسة حكومية واضحة بدلم وسائ  . املصلحة الوطنية أوبعض املرات ضد املصلحة العامة 
 .أخرىمن ناحية ومراقبة ماليتها من ناحية 

 
 لإللمامواجمللس الوطين   اإللمامبدءا بوزارة  أصاهبابعد التره  الذي  بنكملها اإللماميةالنظر بالبىن  إلادة: رابعا -

مرورا باجلسم النقايب (  لإللماموالوكالة الوطنية  اإلذالةالتلفزيون، )العام  اإللماماملرئي واملسمو ، ومؤسسات 
 .مؤسسات اجملتمع املدين الناشطة يف هذا امليدان إىلوصوال 

 
: )...( يقول في    4 العام  إىليف حديث لغسان تويين يعود  .اللبناين ليست جبديدة اإللمامالشكاوى من فساد  إن
، األسف، مع األحيانفهي يف كثري من )...( تؤدي رسالة الصحافة أنالصحافة  اللبنانية مبجمولها بعيدة لن  إن"

 ضاءأعمرورا بالجملة الشهيرة لرئيس الجمهورية شارل حلو في استقباله     4 !)...( ".القيم ينمثنجتارة رخيصة 

 ". بكم في وطنكم الثاني لبنان أهال:"مجلس نقابة الصحافة 

 

"من يحمي الصحافة من الصحافيين؟: "وتتكرر االتهامات بشكل دائم فتعنون مجلة الصياد
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ثم الرئيس عمر . 

 ماألقمابعض  إن: "فالعماد ميشال عون . 293"محرابه تم شراؤه إلىاللبناني من بابه  اإلعالم" أنكرامي الذي يرى  
واالنطبا  . الصحافة اللبنانية إىلومن السه  استعراض اهتامات كثرية تتوج  .   4 "اإللماميةالدلارة "الرخيصة متارس 

استثناء، ال تعتمد للى القارئ وال للى املعلن لماستمرار ب  للى بعض  أيالصحف اللبنانية، من دون : "أنالسائد 
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كم من المقاالت لم يعرف بها كاتبوها، وكم ": "فيكتبويتحدث المقال عن صحافة ما قبل الحرب . 1000كانون األول  11 . مجلة الصياد -
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من جيوب الوزارات واملؤسسات اليت يسيطرون لليها، وللى  أوجيوهبم من  أماالسياسيني اللبنانيني الذين يدفعون 
 . 4 "الصحافة اللبنانية" شراء"العربية اليت ال تزال وفية لتقليد قدمي هو  األنظمةبعض 

 
صعبا ال  أمرا لبنانية املتردي جيع  الدفا  لن نزاهتهاواقع الصحافة ال أنوان مل تكن ك  هذه االهتامات صحيحة غري 

من هنا ضرورة العم  للى حتديد مشاك  هذه الصحافة من . املراقبة واحملاسبة وتفشي الفساد آلياتيف غياب  سيما
 .  ن اجلنوح الكبري لبعض املؤسسات واإللمامينياليت  حتد م اآللياتاج  العم  للى  وضع حلول هلا ووضع 

 
باتت تشك   اإلخباريةية والية لملها وطريقة معاجلتها الوضع احلايل لوسائ  اإللمام اللبنان ناملبالغ القول إ وليس من

، ها هي تواص  دورا ال يق  خطورة لن   4 وهي كما مهدت الندال  احلرب لام . خطرا للى السلم األهلي
 .تلك املرحلة

 
. يضطلعوا ب  واملراقب املطلوب منهم أن الدور النقديمسريين، فقدوا  أم، خمريين صحافتنا وغالبيةإلماميينا  أكثرية إن

باتوا صحافيني . فقدوا املسافة الضرورية بينهم وبني احلدث لقد". قضايا خاصة"خدمة  يف" مقاتلني"لقد حتّولوا إىل 
والعاملة  موظفني ينفذون تعليمات مؤسساهتم املمولةكسياسي أو إيديولوجي حمّدد، أي باتوا  يعملون يف خطتابعني 

وهذا ما يزيد يف  . احليادي املتوازن سائ  اإللمام إىل متاريس وأفقدها دورهاهذا ما حّول و. يف خدمة طرف سياسي
 .التفتت الداخلي ويغذي النعرات

 
ورفض العنف وااللتقاء للى قيم  األهلييدرك إلمامّيونا أن خطاهبم أساسي يف نشر ثقافة السلم  من الضروري أن

رفض أي خطاب  اإللماميةكما مؤسساهتم  فيها الصحافيون يتبىن لذلك ال بّد من شرلة إلمامية. اجلامعة املواطنة
العنف،  إىلروحي يدلو   أوملسؤول مدين  أي أن يرفض الصحايف نق  أو تغطية أي خطاب. ، اهتامي أو ختويينلنفي

أن لقد آن الوقت أن ندرك  . وتعزيز السمام ويلتزم بدوره خطابا هادئا يسوق لقيم احلوار والتعايش واحترام القانون
 .في الشارعللصدام يؤسس  العنيفاخلطاب اإللمامي 

 
 اإلنسانمل تكن يف خدمة  إذا ،اليت نعتربها أساسا يف ممارسة املهنة والنزاهة،احلرية واجلرأة الصحافية كقيم الماذا تفيد ف

يف ك  ميادين حيات   لدفا  لن املواطنمل يكن يف ا إذا؟ ما هو دورها اإلنسانيةتعزيز القيم  إىلمل تسع  وإذاوالوطن، 
وخدمة  اإلنسانتكون يف خدمة  أن وللصحافة ه األساسي؟ لذلك فاملنطلق وضمان مستقبل  والسعي لرخائ  اليومية

 . انتفت احلاجة لوجودها وإالفئوية  أوبعيدا لن أي مصلحة شخصية  الشنن العام
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