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لخزام القائن باالحصال بأخالقياث الوهٌت اإلعالهيتا  
 

 -هيذاًيت بإراعت البيض الوحليتدساست  -



 كلمة شكر

 
الذي بنعمتو وفضمو وصمنا إلى ىذا المقام الذي وفقنا في انجاز ىذا العمل و الحمد هلل 

 العظيم.

الذي كان لنا السند والعون والذي  بن عجايمية بو عبد اهللالمؤطر  لألستاذثم نتقدم بالشكر 
صبر عمينا طوال مسيرة بحثنا فجزاه اهلل عنا خيرا .تحممنا و   

البيض المحمية إذاعةنخص بالذكر عمال ساعدنا في انجاز ىذه المذكرة و ن جميع م إلى  

بيم حمقات العمم منذ أول خطوة خطوناىا إلى  الكرام الذين جمعتنا األساتذةجميع  إلى
 الجامعة ، فميم منا الشكر الجزيل .

  



 إهداء

 
 

اىدي ىذا العمل المتواضع لكل العائمة الجامعية واخص بالذكر األستاذ المؤطر واألساتذة 
 المناقشين

 والى العائمة وكل من ساىم في ىذا العمل المتواضع

 

 

 

 

 

 

 

 حسين

  



 إهداء
  

ومن إن الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره ونستيديو ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
سيئات أعمالنا من ييده اهلل فال مضل لو ومن يضمل فمن يجد لو وليا مرشدا واشيد أن ال الو 

  إال اهلل وحده الشريك لو واشيد أن محمد عبده ورسولو. 

لى  لى جميع أفراد عائمتي دون استثناء وا  اىدي عممي ىذا إلى الوالدين حفظيما اهلل وا 
 جميع أصدقائي خاصة أحمد أمين.  
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 حقمال



 ملخص الدراسة
 

البيض  إذاعةنحاول من خالل ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى القائم باالتصال في      
حدود و  اإلعالميةالمينة  أخالقيات ألىمية إدراكوالمحمية ، من خالل التعرف عمى مدى 

المينة  آدابالتي تؤثر عمى التزامو بقواعد و  الضغوط أوالعوامل  أىمكذا رصد ، و التزامو بيا
من خالل دراسة وصفية تحميمية ، استعنا في ىذه الدراسة بالمنيج الوصفي لمكشف عن 

قمنا بإجراء مقابالت مع صحفيي المينة و  بأخالقياتفيما يتعمق  اإلعالميةخبايا الممارسة 
 المينة . أخالقياتلمعرفة مدى التزامو بمبادئ و  اإلذاعة

العمل الصحفي      أساسياتالمينة من  أخالقيات إن إلىفي نياية ىذه الدراسة توصمنا و 
في خدمة الصالح  اإلعالم أىدافوتحقق  اإلعالميةبذلك فيي تيذب العممية و  اإلعالميو 
من حرية التعبير والفكر  أجواءيتم في  أنكل ذلك يجب عام ونشر الحقائق والمعارف ، و ال
قبل كل ذلك ،  اإلعالميو  الصحفيتأصيل الضمير اعد المتينة لموعي والعقالنية و بناء القو و 
تؤثر عمى المجتمع  أزماتعقبات و  إلىاإلعالم فان اإلعالم يتعرض  أخالقياتحينما تغيب و 
عمى القائمين عمى المؤسسات و   اإلعالمعمى العممية اإلعالمية برمتيا ، حيث ينحرف و 

حتمية ستكون  الن النتيجة االنحرافاتاإلعالمية عدم الخضوع لمضغوط التي تدفع باتجاه 
 .قدسية ميمة اإلعالم بسقوط الرسالة اإلعالمية و 

  



 ملخص الدراسة
 

On a essayer a travers notre étude de mettre la lumière sur ceux qui 

sont charger de la communication au sein de la radio locale d el 

Bayadh . à travers une investigation qui concerne la conformité  de 

l’éthique  du travaille des journalistes, en d’autres termes, jusqu’où 

peuvent ils aller (limites). ainsi la détection des causes et pressions 

exercés  sur ces derniers et qui peuvent les limiter dans leur travail. 

Notre méthode dite la descriptive  en science du langage regroupant 

des entretiens sur le terrain avec 14 journalistes . 

A la fin de notre étude on  conclue que l’éthique professionnelle  est 

l’une des priorités du travail journalistique et médiatique qui participe 

à l’orientation et la réalisation des objectifs au service de l’intérêt 

général et la vulgarisation du savoir, tous cela doit être effectuer dans 

la transparence et la liberté d’expression et  le fondement de la 

conscience et le rationalisme et l’enracinement de l’esprit 

journalistique. 

L’absence de l’éthique expose le travail journalistique a une série de 

crises qui l’influence négativement mais aussi toute la société entière. 

Toute l’opération subira un déraillement se qui nécessite des 

responsables d’industries médiatique de faire face a toute sorte de 

pression a fin d’éviter l’échec de cette noble mission . 

 

 



 أ
 

 :مقدمة

ومقياسا لمتقدم          الميمة لتطور المجتمعات األركانحد أ الجماىيرية اإلعالمتعد وسائل 
 أصالةتحافظ عمى  أن اإلعالميةالمؤسسات  أو ئلرة فييا، ويفترض بيذه الوساوالحضا

االتصال     و  اإلعالم، وفي ظل وجود ىذا الكم اليائل لوسائل وأخالقياتوثقافتو المجتمع و 
باالتصال في ىذه  عمى عاتق القائمين ألقيتبرزت أدوار جديدة  ومصادر المعمومات،

خط  اإلعالم نأباعتبار  ،الجميورو  اإلعالمتبادلية بين وسائل مصداقية لخمق ثقة و  األجيزة
التي تحدث في  اآلثارفي  اإلعالم أىميةتظير و  خدمتو،عن قضايا المجتمع و  األولالدفاع 

ن الفوضى كي م اإلعالملذا يستوجب تيذيب الحياة،  أساليبالتفكير و  ماطأنمنظومة القيم و 
ال تواجو مشكمة أكبر  اإلعالمفوسائل  ،اإلعالميةقد قداسة المنفعة يفال يقع في المحضور و 

االتيامات بالمبادئ والمثل العميا وبعض  التزاموحول العام  الرأيالتي يخمقيا من تمك 
ام مفيوم الحرية في بعض فسوء استخد ،بالتصرفات الغير أخالقيةالوسائل موجية ليذه ال

تصاعد الجدل  إلى أدىىو ما مسؤولية اتجاه المجتمع و  أيةمتد ليشمل التحرر من الوسائل ا
ميم في مينة  مبدأعن  أسفرمما  ،أخالقيالتعامل مع الصحافة من منظور  إمكانيةفي 

بمجموعة من  اإلعالميةوىو ضرورة التزام القائمين باالتصال في المؤسسات  اإلعالم
ىو و  اإلعالمالموضوعية في كبر قدر من الدقة و التي تستيدف تحقيق أ ،األخالقيةالمواثيق 

عد     ميثاق قوا" أصدرتحين ،الجزائر رأسياكل الدول عمى  إليواليدف الذي تسعى 
توى مس أعمى إلىمعيار يشجع الوصول  أوكنموذج  "ئريينالمينة لمصحفيين الجزا أخالقياتو 

جل متزايدة من أجيودا مضنية و  اإلعالميةقد بذلت الييئات ، و األخالقيالميني و  األداءمن 
 األخالقيةظيور مواثيق الشرف  إلى أدىمما  ،صياغة الجوانب المينية لمقائمين باالتصال

تبنت اليونسكو ما  اإلطارفي ىذا لمقائمين باالتصال، و  اإلعالمي األداءتحسين  إلىاليادفة 
 أنالتي يجب  اإلعالميةتعني بالقيم  إعالميةمن خالل خمق مظمة  اإلعالم بأخالقياتيسمى 

وجود حوالي خمسين دولة لدييا لوائح لمقيم  إلىتشير الدراسات و  ،اإلعالمييراعييا الوسط 



 ب
 

في  اإلعالميةىو ما جعل ىذا الموضوع في مقدمة االىتمامات ، و إعالمية أخالقمدونة  أو
عمق و  اإلعالمالتطورات المتالحقة لوسائل المعاصر خصوصا مع النمو التقني و المجتمع 

في ضوء كل ىذا جاءت دراستنا لتسمط الضوء عمى القائم باالتصال ، و األفرادعمى  تأثيرىا
وسيمة  اإلذاعةباعتبار  اإلعالميةالمينة  ياتبأخالقمدى التزامو البيض المحمية و  إذاعةفي 

 ،تستحوذ عمى اىتمام العديد من الجماىير أناستطاعت بفضل خصائصيا المختمفة  إعالم
وعميو وضعنا مساىمة في تكوين جماىير عريضة، و فعالة  أداةن تكون أل  أىمياالذي  األمر

 أماتطبيقي، نظري و  إلىنظرية من خالل تقسيم الدراسة دعامات منيجية و  إلىخطة تستند 
، الفرضيات البحث إشكاليةيمثل الجانب المنيجي لمدراسة ويتضمن  األولالفصل 

عرض  ،تحديد المفاىيم الدراسة أىميةالدراسة  أىداف ،اختيار الموضوع أسباب ،،التساؤالت
 إلىكما تطرقنا  ،عينة الدراسة البحث،، مجتمع الدراسات السابقة، تحديد مجاالت الدراسة

 جمع البيانات. أدواتمنيج الدراسة المستخدم و 

 أخالقياتمن الدراسة  انيالفصل الثجاء عنوان  إذالشق النظري تناول فصمين  ماأ
 اإلعالميةالمينة  أخالقيات نشأةاحتوى ثالث مباحث ىي عمى التوالي:  اإلعالمية المهنة

في  اإلعالميةمن خالل التشريعات  اإلعالميةالمينة  أخالقيات ،قواعد السموك الميني
وتضمن القائم  المسؤوليةالقائم باالتصال بين المهنية و بعنوان  الفصل الثالث أما الجزائر

جاء في المبحث الثاني الدراسات ، و أولالعوامل المؤثرة عميو كمبحث باالتصال مفيومو و 
المبحث الثالث جاء بعنوان  أماينية لمقائم باالتصال الملتي تناولت النواحي االجتماعية و ا

 المسؤولية االجتماعية لمقائم باالتصال.

 يضم كل من تحميل  إذ كفصل رابعالشق الثاني من دراستنا ىو الجانب التطبيقي  أما

 استنتاج عامنتائج الدراسة في ضوء الفرضيات،  تحميل، نتائج الدراسة المقابمة،أسئمة 
 . وخالصة
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 بناء اإلشكالية: -1
إن الممارسة اإلعالمية المينية تعتبر من أقدس الميام التي يجب عمى القائمين عمى     

، فوسائل ة والمينيةالعمل اإلعالمي التركيز عمييا في إطار األبعاد األخالقية والقانوني
ى رأس ىذه اإلعالم بكافة أشكاليا وأنماطيا ليا مكانة إستراتيجية وحساسة في المجتمع وعم

فإنو يتمتع بنفوذ وتسييالت قد ال تتوفر لمعظم أفراد وشرائح  "باالتصال القائم" المكانة
ر مسئولة من جانب ومن ناحية أخرى أحدث تحرر وسائل اإلعالم ممارسات غي  ،المجتمع

الوسائل التي تحول بعضيا إلى أدوات لنقل الفساد واألكاذيب وانتياك خصوصيات  ىذه
راك احتياجات وتؤدي إلى عدم إد ،أفكار تضر بمصالح المجتمعبادئ و ترويج لماألفراد وال

، ليذا جاءت مواثيق األنانية ة الربح وتحقيق الغاياتالخضوع لييمناألفراد األساسية و 
أخالقيات المينة لمحد من ىذه التجاوزات وحماية المجتمع من اإلغراق سواء األخالقي أو 

، وكذلك لمحد من استعمال المينة لتحقيق واالنحرافالنفسية  والنزوات  والسياسي المالي
، وكذلك لمعالجة الخمل الناجم عن عممية ذلك روغي وحزبية ومؤسساتيةأغراض شخصية 

طغيان قيم الحرية المطمقة، ومن ىنا  فمواثيق أخالقيات العمل اإلعالمي تعد ضرورة لتنظيم 
ىذا ما دفعنا إلى طرح السؤال الرئيسي  ،ميةمطمبا أساسيا لممؤسسات اإلعالمينة الصحافة و 

 التالي :
 ما مدى التزام القائم باالتصال بأخالقيات المهنة اإلعالمية في اإلذاعة ؟ -
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 الفرضيات: -2
 .افية بأخالقيات المينة اإلعالمية* القائم باالتصال في اإلذاعة عمى إطالع ودراية ك

بارزا في النصوص والتشريعات اإلعالمية في  * يحتل موضوع أخالقيات المينة موقعا
 الجزائر.

 * ىنالك عدة عوامل تؤثر عمى التزام القائم باالتصال بأخالقيات المينة اإلعالمية .
 .إلذاعة بأخالقيات العمل اإلعالمي* يمتزم القائم باالتصال في ا

 أسباب اختيار الموضوع : -3
تيار التزام القائم باالتصال بأخالقيات العمل يمكن إجمال أىم األسباب التي دفعت بنا الخ

 :عالمي موضوعا لدراستنا في ما يمياإل
 أسباب ذاتية : -

*الرغبة الشخصية في التعرف عمى مختمف العوامل المؤثرة والضغوط التي تواجو القائم 
 باالتصال في المؤسسة اإلعالمية .

القائم باالتصال في  عالم ووضعية* االىتمام الخاص بموضوع أخالقيات المينة وبوسائل اإل
 .ىذه الوسيمة

 أسباب موضوعية : -
 .ت المينة في الممارسات اإلعالمية* األىمية البالغة لمواثيق أخالقيا

مام بو وبمختمف * اعتبار القائم باالتصال أىم عنصر في العممية االتصالية يستوجب االىت
  .بو أثناء أدائو لمينتوالعوامل المحيطة 

 
 هداف الدراسة :أ -4

، ونحن من خالل ىذه راسة يسعى إلى تحقيق أىداف معينةإن أي موضوع يوضع قيد الد   
م الدراسة نصبو إلى معرفة واقع الممارسة اإلعالمية في الجزائر فيما يتعمق بمدى التزا

آداب المينة وكذا تعميق المعرفة حول القائم باالتصال في القائمين باالتصال بأخالقيات و 
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 المؤسسة اإلعالمية وىذا من خالل :
التعرف عمى تصور القائمين باالتصال لموضوع أخالقيات المينة اإلعالمية ومدى  -

 التزاميم بـيا .
معرفة مختمف الضغوط والعوامل المؤثرة عمى التزام القائم باالتصال ألخالقيات المينة  -

 اإلعالمية.
في النصوص والتشريعات اإلعالمية معرفة تطور حضور موضوع أخالقيات المينة  -

 الجزائرية.
التعرف عمى العقوبات التي يمكن أن يتعرض ليا القائم باالتصال عند اإلخالل بقواعد  -

 أخالقيات العمل اإلعالمي.
 أهمية الدراسة : -5

تكتسب أخالقيات مينة اإلعالم أىمية خاصة بالمقارنة مع أي مينة أخرى ألىمية    
بة اإلنسان ودورىا الميم في تشكيل اتجاىاتو ومعارفو وتحقيق التواصل رسالتيا في مخاط
، فميثاق الشرف اإلعالمي ىو من أىم الثقافات المختمفةب والحضارات و والترابط بين الشعو 

أذرع العمل اإلعالمي الناجح وخاصة حقوق وواجبات القائمين عمى المؤسسة اإلعالمية من 
مسؤوليات والقيم األخالقية وعمى رأسيا الموضوعية خالل ىيكل تنظيمي واضح يشمل ال

، ىذا بالطبع يدفعنا لمتأكيد عمى أىمية المصداقية وتجاوز المصالح الخاصةوالنزاىة والدقة و 
لذلك عمى المؤسسة اإلعالمية  ،اإلعالم في المجتمع وبالتالي التأكيد عمى القائمين باالتصال

منطمقات صادقة وموضوعية واضحة وتسعى أن تخاطب الرأي العام من خالل تقارير و 
 .عالمية المحصنة بأخالقيات المينةلشرح فمسفتيا اإل

فموضوع التزام القائم باالتصال في المؤسسة اإلعالمية بمواثيق أخالقيات العمل  -   
 اإلعالمي موضوع جدير بالدراسة والبحث لمغوص في حيثياتو لموصول إلى نقاط أعمق

ن غياب أخالقيات العمل اإلعالمي يسبب عقبات وأزمات تؤثر عمى والجدير بالذكر ىو أ
المجتمع وعمى العممية اإلعالمية برمتيا وليذه األسباب وغيرىا اخترنا القائم باالتصال ومدى 
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 .قيات المينة موضوعا ليذه الدراسةالتزامو بأخال
 :هيماتحديد المف -6
 األخالق: -

 التعريف االصطالحي
قد ورد المفظ في ، و جمعيا أخالقلعربية من لفظ خمق و الق في المغة اجاءت كممة األخ   

، وعمى ضوء سوعات فضال عن المؤلفات الفمسفيةالمو القرآن الكريم وكتب المصطمحات و 
قد احتفظت بمعناىا األصمي إلى عربية أصيمة في المغة العربية و  ذلك فكممة األخالق ىي

 1اليوم.
 :التعريف اإلجرائي 

كافة مجاالت أشكال وعي اإلنسان يقوم عمى ضبط وتنظيم سموك اإلنسان في شكل من    
تقييم السموك اإلنساني عمى ضوء القواعد األخالقية واألخالق ىي دراسة و  الحياة االجتماعية،
يعتبرىا التزامات وواجبات تتم بداخميا  ر لمسموك يضعيا اإلنسان لنفسو أوالتي تضع معايي

 أعمالو .
 :قيات المهنةمواثيق أخال -

 التعريف االصطالحي:
ورغم أىميتيا في  ،عبارة عن قواعد مرشدة لممينة لالرتقاء بمثاليتيا وتدعيم رسالتيا"    

أن تفرض باإلكراه ولكن إال أنيا اليمكن  ،تحديد الممارسات واألولويات داخل مينة معينة
عضاء المينة  ويجب أن يتميز والطريقة الوحيدة لمحكم عمى مينة معينة ىو سموك أ باإللزام 

  2."ميثاق أخالقيات المينة باالختصار والسيولة والوضوح 
 : آداب وأخالقيات المهنة -

 التعريف االصطالحي:

                                                 
1

 41-32ص ،2001، العربيت الىحدة دراساث مركس مىشىراث، 1ط، العربي األخالقي العقل:الجابري عابد محمد 
2
  34-33 ،ص 2004، الفجر دار ،اإلعالهي الوعجن: حجاب مىير محمد 
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، بحيث عمييا عند أصحاب المينة الواحدة مجموعة من القواعد واألصول المتعارف"    
القية باختالف المسؤولية األختكون مراعاتيا محافظة عمى المينة وشرفيا ومن ىنا تختمف 

اشمل من دائرة القانون ألنيا تتعمق بعالقة لكن المسؤولية األخالقية أوسع و  ،أبعادىا القانونية
بغيره فيي مسؤولية ذاتية تتعمق بضمير اإلنسان الذي ىو سمطتو بنفسو و و اإلنسان بخالقو 

غيره و تتغير حسب القانون  ما دائرة القانون فيي مقصورة عمى سموك اإلنسان نحوأ ،األولى
  واللمسؤولية القانونية متكاممتان او كل من المسؤولية األخالقية و  ،معمول بو في المجتمعال

 3."يمكن الفصل بينيما في أي مينة ميما كانت
 التعريف اإلجرائي: 
 أثناء اإلعالميةىي مجموع القواعد األخالقية التي يمتزم بيا الصحفي داخل المؤسسة   
 ارستو المينية. مم
 اإلذاعة -

 :االصطالحيالتعريف 
ىو االنتشار المنظم والمقصود بواسطة الراديو لمواد إخبارية وثقافية وتعميمة وتجارية "   

ن المنتشرون في شتى أنحاء العالم وغيرىا من البرامج، ليمتقطيا في وقت واحد المستمعو 
 4 ".بةباستخدام أجيزة االستقبال المناس  فرادى وجماعات

 
 الدراسات السابقة : -7

تقتضي قواعد البحث العممي ضرورة أن يتعرف الباحث عمى الدراسات السابقة التي 
، بيدف االستفادة من خالل التعرف عمى مباشر أو غير مباشر بموضوع بحثو تتصل بشكل
ا طياتي، نظرا لما تحممو ىذه الدراسات في صل إلييا عمى مستوى ىذه الدراساتالنتائج المتو 

أساليب و أدوات ومناىج تنير لو الطريق وتساىم مساىمة فعالة في توجييو من معمومات و 

                                                 
 

3
  89  ،ص 2011،للىشر و التىزيع أسامت ،دار،2ط،  اإلعالهيت الوؤسساث إدارة  :شاكر هللا عطا 
4
 155صـ  وفسه المرجع،شاكر  هللا عطا 
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إلى أن يبدأ من حيث انتيى اآلخرون ، ليقرر ما سيفعمو بدوره في بحثو لموضوعو متفاديا 
، وقد سعينا في ىذه الدراسة إلى اإللمام ببعض س الوقت تكرار ما تطرق إليو غيرهفي نف
، التي تناولت القائم باالتصال وكذا آداب أخالقيات المينة مع إبراز بعض السابقةت الدراسا

 .اسات وأىم النتائج المتوصل إلييااإلشكاليات التي تطرقت إلييا ىذه الدر 
 
 

 :  الدراسة األولى -
انجزت في وىي كتاب لمحمد كمال عبد الرؤوف االحتراف الصحفي تحت عنوان 

ىو مفيوم االحتراف الصحفي  اإلشكالية عمى النحو التالي : ماجاءت   6991 الجزائر سنة
ومدى تطبيقو عمى الصحفيين الجزائريين وكيف نضمن االحترافية مع مراعاة الوضع الخاص 

اإلجابة عمييا جاءت التساؤالت مام بجميع جوانب ىذه اإلشكالية و لمينة الصحافة ولإلل
 األولية حول ىذا الموضوع :

 نماط التكوين التي تمقاىا الصحفيين الجزائريين ؟ىو مفيوم أ ما -
مدى اعتماد الصحفيين الجزائريين عمى العمل النقابي والجميوري لترقيتيم نحو  ما -

 ؟ االحترافية
 ىي أشكال الضغط التي تتحكم في السموك الميني لمصحافيين الجزائريين ؟ ما -

 وما نوع العراقيل ؟
، الذي عية فقد تم اختيار المنيج الوصفيحة موضو ولموصول إلى نتائج عممية صحي -

 يتناسب مع طبيعة الموضوع
العينة قصدية من حيث تمثمت عينة البحث في صحفيي الصحافة الوطنية المكتوبة وكانت  

 توصمت الدراسة إلى مجموعة النتائج التالية :و  االختيار،
في نظرىم االلتزام  عنيإن أغمب الصحفيون المستجوبون يرون أن االحتراف الصحفي ي -

االستقاللية أكثر منو في الجوانب التقنية ، وىذا يعني إنكار الجانب التقني بالموضوعية و 
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 .كعامل في نظر الصحفيين المستجوبون 
 .أغمبية الصحفيين المستوجبين يفضمون دخول المينة بشروط محددة قصد تنظيميا  -
 .و دفاعا عن أفكاره التي يؤمن بياكثر من، أاألساسي لمصحفي تقديم خدمة عامة الدور -
إن األغمبية من الصحفيين لم يتمقوا تكوينا أوليا قبل الدخول في مينة الصحافة وىم  -

يشكمون األغمبية في الصحافة المعربة المستقمة والعمومية وىذا يؤكد أن أجيزة إعالمنا تولي 
 .ل االحترافي لمصحفي، وىذا  ال يخدم العمأىمية لمرفع من فعاليات مؤسساتنا

ن الحق في الوصول إلى ، فقد تحدثوا عين يعرفون جيدا حقوقيم وواجباتيممعظم الصحفي -
، أما الواجبات فقد تحدثوا عمى ضرورة االلتزام ، الحق في حرية التعبيرمصدر الخب

 .، الصدق ، الحياد ، خدمة الجميوربأخالقيات المينة الصحفية كالموضوعية ، النزاىة 
معظم الصحفيين يرون أن السمطة والصحفيين ىما المذان يشكالن الجية القائمة عمى  -

 وضع قواعد المينة الصحفية .
أغمبية الصحفيون يقرون بوجود " قواعد السموك الميني " داخل المؤسسة التي يعممون بيا  -

 .عرفية وتقاليد شفوية غير مكتوبة لكنيا عبارة عن قواعد
، يرون نيةالصحفيين ألشكال الضغط التي تتحكم في سموكاتيم المي حسب ترتيب إجابات -

ثم الضغوطات الذاتية ثم  ،أن السمطة ىي أىم ضغط، ثم معايير المؤسسة اإلعالمية
 .الجميور

إعاقة بالنسبة لمصحفيين ثم  مني ىما من بين العراقيل األكثرالرقابة والوضع األ -
 .والظروف التي يعيشيا الصحفي اعيةالمشكالت االجتم

 :  الدراسة الثانية -
، أنجزت في جامعة القاىرة أخالقيات العمل اإلعالميأعدىا حسن عماد مكاوي بعنوان 

، وقسم الباحث دراستو  6991، كمية اإلعالم ، صدرت عن الدار المصرية المبنانية ، سنة 
 اولت في :إلى أربعة أبواب احتوت عمى اثنتي عشر فصال ، حيث تن

 الباب األول : تطور حرية التعبير والصحافة
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 الباب الثاني : حرية التعبير وحقوق المجتمع
 الباب الثالث : خصصو لحرية التعبير وحقوق اإلعالمي

 وأخيرا في الباب الرابع تناول حرية التعبير وحقوق المواطنين .
رقابة الحكومية ، يمكن أن وجاءت مشكمة البحث تحت عنوان : حرية وسائل اإلعالم من ال

تؤدي إلى ممارسات غير مسئولة تضر بمصالح المجتمع ، وتؤدي إلى عدم إدراك احتياجات 
 األفراد األساسية ، وعدم تقديم صورة حقيقية عن تطورات المجتمع وأىدافو وقيمو .

 وأىم تساؤالت الدراسة ىي :
 ديمة والحديثة ؟ما ىو مفيوم حرية التعبير وعناصرىا في الحضارات الق -
 كيف تطورت حرية الصحافة في إطار نظرية السمطة ، الحرية والمسؤولية االجتماعية ؟ -
 ما ىي الرقابة الحكومية ؟ -
 ما ىو دور التنظيمات الخاصة الغير حكومية في مراقبة عمل وسائل اإلعالم ؟ -
 ما ؟، ما ىي العالقة التي تربطيىي طبيعة وسائل اإلعالم والحكومةما  -
ىل لوسائل اإلعالم الحق في معرفة ما يدور داخل الحكومة والكشف عن سرية  -

 المعمومات والوثائق ؟
 ما ىو مبدأ الحق في النشر ؟ -
 فيما تتمثل الممارسات غير المسئولة من جانب وسائل اإلعالم ؟ -

ي ر والرأواعتمد صاحب الدراسة عمى المنيج التاريخي من خالل رصد تطور حرية التعبي   
، كما استخدم المنيج المقارن في دراستو لمتشريعات التي وحرية اإلعالم في مختمف العصور

تحكم العمل اإلعالمي في المجتمع األمريكي الذي يفتح مجال أوسع من الحرية في التعبير 
مقارنة بالتشريعات في المجتمع المصري والتشريعات المطبقة في بعض الدول العربية . 

البحث شممت المجتمع األمريكي والمجتمع المصري فدراسة تطور حرية التعبير وعينة 
 والصحافة في كل منيما أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث ىي :

أن وسائل اإلعالم كثيرا مل تضحي بالجانب األخالقي عند الممارسة في سبيل الحصول  -
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 عمى األرباح وتحقيق السبق الصحفي .
ائل اإلعالم في الحصول عمى األخبار والمعمومات ونقل الثقافة والفنون يتصادم حق وس -

 والعموم مع حق المجتمع والفرد في الحفاظ عمى أسرار حياتيم الخاصة .
فرض الرقابة عمى وسائل اإلعالم من طرف الحكومات يؤدي إلى جعل ىذه الوسائل  -

 يا سواء كانت حقا أو باطال .مجرد أصوات دعائية لترويج سياسات حكومية وتأييد ممارست
عندما تتحول وسائل اإلعالم من الرقابة الحكومية يؤدي ذلك إلى حدوث ممارسات غير  -

 مسئولة من جانبيا .
 

  :ثالثةالدراسة ال
 المصرية الصحافة في باالتصال القائم "بعنوان وآخرون الرحمن عبد عواطف اعدها   

 الصحافة في باالتصال لمقائمين والمينية جتماعيةاال األوضاع عن الكشف استيدفت الدراسة
 الميني أدائيم عمى التأثير شأنيا من والتي الصحفي العمل لبيئة المشكمة والعوامل المصرية

 .الصحفي لعمميم ممارستيم أثناء تواجييم التي الصعوبات  الضغوط عمى التعرف كذلك
 مختمف في والصحفيات الصحفيين تمثل مفردة 383 من عينة عمى الدراسة أجريت
 :أىميا من النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت، المصرية الصحفية المؤسسات

 أبرزىا من ومجتمعية مينية وضغوط صعوبات تواجييم باالتصال القائمين من العديد أن
 الشخصية العالقات وتدخل الصحفي بالعمل االلتحاق أساليب بين الوساطة أسموب شيوع

 .المتاحة والتأىيل التدريب فرص ونقص والترقي األداء تقييم في بالرؤساء
 .ستفادة منيا في اإلطار التطبيقياالىذه الدراسات في إطارنا النظري و وقد اعتمدنا  -
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 الدراسة : مجال -8
 المجال الزمني

حيث انقسمت فترة انجازىا إلى  2014تم الشروع في انجاز ىذه الدراسة مع نياية سن    
 ين :جانب

  2015إلى ماي  2014لبحث طوال الفترة الممتدة من ديسمبر اجانب نظري استمر 

 جانب ميداني بدأ انجازه طوال شير ابريل فيو بدوره مر انجازه بمرحمتين 

حيث تم  2015ابريل  29ابريل إلى غاية  61مرحمة الزيارات االستطالعية بداية من  - 1
الدراسة من حيث إطارىا البشري  ية عن موضوعفي ىذه  المرحمة جمع المعمومات األول

 طريقة العمل فيياو 
وتم فييا إجراء  2015ماي  20ماي إلى غاية  1مرحمة جمع المعمومات امتدت من  - 2

 المقابمة الخاصة بموضوع الدراسة
 المجال المكاني

مدينة تم إجراء ىذه الدراسة بالمقر الرئيسي إلذاعة البيض الجيوية الكائن في وسط ال   
شارع عبد القادر رحماني بمدينة البيض حيث تم الوصول إلييا بسيولة نظرا لمعرفتنا 

سيل عممية اتصال بالمبحوثين  وىو ما ،بالمنطقة وبالتالي إلغاء عاممي الزمن وبعد المسافة
توي عمى عدد محدود ولو نسبيا وبالتالي سيولة إجراء مقابمة الدراسة باإلضافة إلى أنيا تح

 األقسام مما سيل لنا القيام بحصر شامل لممبحوثين.صحفيين ورؤساء التحرير و من ال
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 العيّنة:و  مجتمع البحث -9
 مجتمع البحث:-

جموعة من األشخاص أو المؤسسات أواألشياء يعرف مجتمع البحث بأنو: " م
 5األحداث التي نريد أن نصل إلى استنتاج بخصوصيا ".أو 

تم التوجو إلييا بصفة قصدية ،  و ،مفردة 61نة تتكون من  ميدانية عيشممت دراستنا ال
، رؤساء األقسام، العاممين في رنا أن تشمل عينة البحث الصحفيين، رؤساء التحريلقد اختو 

 إذاعة البيض المحمية .
 العينة:-

راسة يتم اختيارىا بطريقة بأنيا:" مجموعة جزئية من مجتمع الد تعّرف العيّنة عمى أنيا
ا عمى كامل مجتمع الدراسة جراء الدراسة عمييا ومن ثم استخدام تمك النتائج وتعميميا  دقيقة و 
، وىذا االختيار يتطمب أن تراعى فيو قواعد واعتبارات عممية معينة لكي تكون نتائج األصمي

 6العينة قابمة لمتعميم عمى المجتمع األصمي".
الدراسة تؤدي إلى نجاح  حيث أن دقة  الباحث في اختيار العينة التي تمثل مجتمع

، بقدر ما تكون النتائج صادقة حيث كون العينة ممثمة لممجتمع األصميالدراسة   وبقدر ما ت
تشير الدراسات إلى أن العينة الصغيرة المنتقاة بعناية سوف يترتب عمييا نتائج صادقة 

 باإلضافة إلى ما توفره من جيد ووقت.
رؤساء  2رؤساء قسم و 2ن وصحفيي 61 مفردة منيا 61فعينتنا المدروسة تضم 

، ىذا حتى يتسنى لنا الحصول عمى اآلراء المختمفة لمقائمين باالتصال في اإلذاعة تحرير
 .قيق اليدف المرجو من ىذه الدراسةلتح

بمعنى أن احتمال انتقاء عنصر من عناصر  ،ما العينة ىي غير احتمالية قصديةأ
شخاص محل الدراسة لدييم خصائص ي أن األأ ،لبحث ليصبح ضمن العينة غير معروفا

                                                 
5
 . 199،ص1893، ،السعىديت التىزيع و للىشر الشروق دار، 2ط،تقنياته و العلوي،هناهجه لبحث: عمر زيان محمد 

6
  296،ص 2003، الجامعيت المطبىعاث ،ديىان 1،طاالتصال و اإلعالم علىم في العلوي البحث هناهج: مرسلي به احمد 
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فقط الصحفيين ورؤساء  خصصناوقصدية ألننا حددنا و  ،وصفات غير معروفة بالنسبة إلينا
 .التحرير الذين يعممون باإلذاعة دون سواىم األقسام و 

 المستخدم:منهج ال- 11
ختيار لكي يتمكن الباحث من اإلحاطة بكل جوانب الموضوع الذي يريد دراستو عميو ا

 المنيج الذي يتماشى وطبيعة بحثو قصد الوصول إلى نتائج موضوعية.
تمكن بيا الباحث من تحقيق أو انجاز ي: "األساليب التي عناه العام ىووالمنيج في م

اليدف". ويعد تحديد المنيج من المراحل األساسية في البحث اإلعالمي ووسيمة لمحصول 
ؤالت المطروحة في بداية البحث وليذا نجد مصير أي عمى الحقيقة بيدف اإلجابة عمى التسا

تندرج ىذه ية المنيج المستعمل لمعالجتو ، و موضوع يتوقف عمى كيفية التطرق إلى نوع
 تحاولي تيدف إلى دراسة واقع األحداث والظواىر و الدراسة ضمن الدراسات الوصفية الت

جراء تعديالتفستحميميا و   استكمالو وتطويره.ت فيو أو يرىا من اجل تصحيح ىذا الواقع أوا 
كذا تحديد القات التي توجد بين الوقائع ، و العالبحث الوصفي إلى تحديد الظروف و "ويتوجو 

 7الجماعات .ألفراد و لاالتجاىات الممارسات الشائعة والتعرف عمى المعتقدات و 
مدى انطالقا من اليدف العام لمدراسة وتماشيا مع طبيعة الموضوع التي تقتضي معرفة و 

استعنا بالمنيج الوصفي ،لكونو من ابرز  ،التصال بأخالقيات العمل اإلعالميالتزام القائم با
 لضرورة يفرضيا البحث نفسو.مستخدمة في الدراسات اإلعالمية و المناىج ال

 : معموماتأدوات جمع ال -66
  من طرف الباحث لجمعالشائع حول أدوات البحث العممي أنيا: "الوسائل المستخدمة 

 8البيانات المستيدفة في البحث". المعمومات و 
المستعممة في قد اعتمدنا في ىذا البحث عمى تقنية "المقابمة" التي تعد من بين التقنيات و 

، بغية التعمق في تحميل واقع الممارسة اإلعالمية بخصوص أخالقيات الدراسات الميدانية

                                                 
7
  104ص1892، الىشر و للطباعت الطليعت دار، 2ط، العلوي البحث لوناهج العلويت األسس: الحسه محمد إحسان 

8
 104،ص2003،الريحاوت،الجسائر دار، 2ط،العلوي البحث هنهج: حامد خالد 
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 المينة .
 

 األشخاص المبحوثينمساءلة  رة  تستخدم  في مباش : " أداة بحثتعرف المقابمة بأنياو 
 آخرين بيدف الحصول عمى معمومات الستخداميا في بحثأو  يقوم بيا الفرد مع فرد آخر

 9التشخيص".ستعانة بيا في عمميات التوجيو و االعممي أو 
 
 بما أن العينة مقصودة استعنا في جمع المعمومات بالوسائل التالية :و 

 المسجل:
 
ا الحصول عمى اكبر قدر ممكن من المعمومات في وقت قصير وبالتالي حيث سيل عمين 

 أقواليم .عنا التركيز أكثر مع المبحوثين و استط
 :طريقة الكتابة

ما صعب عمينا تدوين كل يل فاستعممنا طريقة الكتابة ىذا بعض المبحوثين رفضوا التسج 
 وم باختصار اإلجابات.يقابات كون أن البعض يتحدث بسرعة والبعض يشتت تركيزه و اإلج
 
 
 

                                                 
9http://google.montadalitihad.com/t5-topic 
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  :ولاألالفصل 

  اإلعالميةالمهنة  أخالقيات

 

 

 

 اإلعالميةالمهنة  أخالقيات نشأة:  المبحث األول

 قواعد السلوك المهني : المبحث الثاني

  القيات المهنة اإلعالمية من خاللأخ:  المبحث الثالث

 النصوص التشريعية الجزائرية

 

 

 



 تمهيد :     

موضوع أساسي أثار النقاش داخل المؤسسات اإلعالمية  اإلعالميةإن أخالقيات المهنة      

ومن  اإلعالمي والتنظيمات المهنية الصحفية باعتبارها مبادئ أساسية يقوم عميها العمل 

بعض  اإلعالمي ثم عرض تعريف أخالقيات العمل  خالل هذا الفصل سوف نتطرق إلى

المحاوالت التي حاولت وضع المبنة األولى لمقواعد األخالقية لمعمل الصحفي والتي كانت 

ات تشريعالننتقل إلى و  ثم نعرج عمى أهم قواعد السموك المهني انطالقتها من الدول الغربية

  المهنة في الجزائر.واآلداب  أخالقيات اإلعالمية التي نصت عمى 
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 مفهوم أخالقيات المهنة اإلعالمية و نشأتها : األولمبحث ال

 تعريف أخالقيات العمل اإلعالمي:  - 2    

 "  La déontologie professionnelleتعريؼ عمـ األخبلقيات المينية:"  -أ(

يعرؼ بأنو العمـ الذي يعالج الواجبات التي تفرض عمى الشخص بحكـ ممارستو لمينة  

قنيف األخبلقيات مجموعة القواعد التي تحكـ السموؾ األشخاص الذيف معينة، ويقصد بت

ميف منظمة في شكؿ نقابات مينية في عبارة واحدة، فإف قواعد أخبلقيات الينتموف إلى 

المينة ىي مجموعة القواعد التي تحدد الواجبات المينية، أي تحدد السموؾ الذي يجب عمى 

 (1)نتو.الميني التزامو في ممارستو ألعماؿ مي

ء لكافة أعضاتعريؼ أخبلقات المينة: ىي مجموعة القواعد المتعمقة بالسموؾ الميني  -ب(

وىي أخبلؽ ،عمى احتراميا  وفسير يتطبيقيا و  وفراقبيىذه القواعد و  وفحددي، حيث المينة

 ..وآداب جماعية وواجبات مكممة أو معوضة لتشريع وتطبيقاتو مف قبؿ القضاء

( عمى أنيا "تمؾ االلتزامات األساسية  John honbregىونبرج" ) وقد عرفيا "جوف     

التي يجب أف يتحمى بيا كؿ صحفي والمتمثمة أساسا بضرورة العمؿ مف أجؿ الوصوؿ إلى 

تغطية منصفة وشاممة ودقيقة، صادقة وواضحة مع مراعاة حماية المصادر وتحقيؽ الصالح 

الحياة الخاصة لؤلشخاص وتصحيح  العاـ ال غير، عف طريؽ احتراـ القانوف وحقوؽ

 (2)األخطاء في حاؿ وجودىا".

                                                 
  .153، ص1994دار المصرية، القاىرة،  ، 1ط،يات العمل اإلعالميأخالق :حسف عماد مكاوي  (1)
 .155ص   المرجع نفسو ، (2)
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 إف أخبلؽ المينية لمصحافي وردت في الصحافة االشتراكية ؿ: "لبرخوؼ"     

 (Lberkhove  عمى أنيا: "تمؾ المبادئ و المعايير األخبلقية لـ تثبت قانونيا بعد ولكنيا )

 أي العاـ والمنظمات الشعبية و الحزبية".مقبولة في الوسائؿ الصحافية ومدعومة مف قبؿ الر 

ىي لقواعد المسيرة لمينة الصحافة أو إذف فأخبلقيات المينة اإلعبلمية ىي مجموعة ا    

مختمؼ المبادئ التي يجب أف يمتـز بيا الصحافي أثناء أدائو لميامو، أو بعبارة أخرى ىي 

استحسانًا عند الجميور، كما تمؾ المعايير التي تقود الصحفي إلى القياـ بعمؿ جديد يجد 

أنيا أيضًا جممة المبادئ األخبلقية الواجب عمى الصحافي االلتزاـ بيا بشكؿ في أداءه 

 لميامو كمعايير سموكية تقوده إلى إنتاج عمؿ يناؿ بو استحساف الرأي العاـ .

 أهم مصادر تشريع قواعد أخالقيات المهنة الصحفية: -3    

 ألخبلقيات المينية تتمثؿ في: توجد ثبلث مصادر رئيسية 

إف اإلجراء الغالب الذي تقوـ بو التنظيمات المينية ىو إصدار  :التنظيمات المينية –أ(

قواعد لمسموؾ الميني، لكف ما يتميز بو ىذه القواعد الصادرة عف ىذه التنظيمات انو ليس 

 ليا القوة اإللزامية.

بفرض قوانيف برلمانية ولوائح حكومية عمى السمطة العمومية: تقوـ السمطات العمومية  –ب(

 الصحافة وتعتبر ىذه القواعد ذات الصبغة القانونية الممزمة.

 التشريعات الدولية. –جػ(
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 تنظيم ميثاق الشرف الصحفي ألخالقيات وآداب مهنة الصحافة: -4    

 في في:آداب مينة الصحافة التي قد يتضمنيا ميثاؽ الشرؼ الصحيمكف إجماؿ أخبلقيات و  

 أخبلقيات وآداب تتعمؽ بتعامؿ الصحفي مع مصدره: –أ(

خالصًا لمصحفي إذ أنو يعد حقًا المعمومات ال يعتبر حقا حؽ في الحصوؿ عمى األخبار و 

تمكينو مف الحصوؿ عمى  واجبا في نفس الوقت، فيو حؽ الصحفي  فيما يتضمنو مفو 

عنيا، وأما كونو واجبا عمى الصحفي المعمومات التي تمتنع اإلدارة في اإلفصاح األخبار و 

 (3)المعمومات،اده المحافظة عمى مصدر األخبار و فذلؾ ألنو يفرض عميو إلزاما أخبلقيا مؤ 

اليقيف في أمانتو، ما كاف لو الحصوؿ تي يضعيا ىذا المصدر في الصحفي و فموال الثقة ال

يجنيو حتى  عمى المعمومات ومف ثمة يتعيف عمى الصحفي أف يحافظ عمى ىذه الثقة

 و.األضرار التي قد تمحؽ ب

 أخبلقيات وآداب تتعمؽ بالمحافظة عمى حرمة الحياة الخاصة لؤلفراد: –ب(

أخبلقيات مينة الصحافة التعرض نساف في الخصوصية، وكذلؾ آلداب و يعد انتياكًا لحؽ اإل

ث أوتسجيؿ األحادي الصور التقاطيؽ استراؽ السمع أو لشؤوف الخاصة لآلخريف عف طر 

ت عادية مما يسبب ليـ المتاعب الخاصة بطريقة خفية، وتسميط األضواء عمى شخصيا

يسيء إلى سمعتيـ ويضر بعائبلتيـ، أو استغبلؿ اسـ شخص وصورتو في الترويج لسمعة أو 

 أو خدمة.

 أخبلقيات وآداب تتعمؽ باإلعبلف الصحفي: – جػ(
                                                 

 .274، ص 2004، دار الفكر العربي، القاىرة، 1"، طحرية الصحافة" دراسة تحميمية: أشرؼ رمضاف عبد الحميد  (3)
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الصحفي مراعاتيا عند تناولو  تتمثؿ ىذه اآلداب في مجموعة مف اآلداب التي يتعيف عمى

ألي مادة إعبلنية تتمثؿ مثبل في عدـ جواز أف يوقع الصحفي باسمو فوؽ المادة اإلعبلنية 

أو أف يقـو بتحريرىا، كما ال يجوز لو أف ينشر أي إعبلف يتعارض مادتو مع قيـ المجتمع 

 (4)ومبادئو وآدابو العامة أو مع الرسالة الصحافية.

راـ المعايير الدولة المتعارؼ عمييا فيما يخص المساحة اإلعبلنية التي باإلضافة إلى احت

 مف المساحة الكمية لمصحفية.  %40يجب أف ال تتجاوز 

 لة بيف الصحفييف:ماأخبلؽ وآداب تتعمؽ بحقوؽ الز  –د(

 حيـ المينية عف كافة أشكاؿ التجريالصحفييف في عبلقات امتناعفي  اآلدابتتبمور ىذه 

ساءة المادية والمعنوية بما في ذلؾ السمطة والنفوذ في إصدار الحقوؽ الثابتة الشخصي، واإل

 (5)لزمبلئيـ، أو في حالة مخالفة الضمير الميني

في حؽ زميؿ مف زمبلئو أو معاممتو باحتقار  لقذؼواأي ال يجوز لمصحفي أف يقـو بالسب 

 آراء الغير ونسبتيا إلى نفسو.  احتقاركما اليجوز لو 

 

 

 

 

                                                 
 275اشرؼ رمضاف عبد الحميد، مرجع سبؽ ذكره، ص (4)
 276ص، نفسومرجع  (5)
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 أخبلقيات وآداب تتعمؽ بالمحافظة عمى قيـ المجتمع وعاداتو وتقاليده: –ىػ(

   األسرةالعامة وحقوؽ اإلنساف والمرأة و  اآلدابفالصحافة مسؤولية خاصة تجاه صيانة 

 (6)الممكية الفكرية لمغير.والطفولة واألقميات و 

 ارتكابعمى  ومف ثـ يتعيف عمى الصحفي أف ال ينشر أي مواد إعبلمية تدعوا أو تشجع

العامة واألخبلؽ العامة، فبل يجوز لمصحفي أف ينشر ما  اآلدابالفحشاء أو الخروج عف 

يستميؿ الغريزة الجنسية أو يحرض عمييا أو ينشر ما يكوف مستيجنا مف جانب المجتمع 

 لتناقضو مع قيمو ومثمو العميا.

 أخبلقيات وآداب تتعمؽ بعدـ التأثير عمى العدالة: –و(

    ميزاف لمعدؿ، وتقتضي سبلمة ىذا الميزاف أف يكوف مجردًا مف تأثر بالمصالح  فالقضاء

الخارجي مف  التأثيرأو العواطؼ الشخصية، وقد كفؿ مبدأ استقبلؿ القضاء حمايتو مف 

ال  االستقبلؿجانب سائر سمطات الدولة لضماف عدـ التأثير بغير حكـ القانوف،ولكف ىذا 

عدؿ ما لـ يكف حكـ القاضي غير خاضع لعوامؿ التأثير السيما يضمف وحده سبلمة ميزاف ال

 تأثير الصحافة في تكويف عقيدتو مما يفقده حيدتو. 

 أخبلقيات وآداب تتعمؽ بالصحفي ذاتو: –ي(

فمف الضروري أف يتحمى الصحفي ببعض السمات الشخصية النابعة مف وحي ضميره عند 

ية مف النزاىة والشفافية بحيث يكوف دافعو ممارسة عممو، إذ ينبغي أف يتمتع بدرجة عال

األساسي في عمميو الصالح العاـ وليس السػػعي وراء مصمحة شخػصية، كما يتعيف عميو 
                                                 

 277، صاشرؼ رمضاف عبد الحميد، مرجع سبؽ ذكره  (6)
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  آدابو، ومراعاة حقوؽ القارئ التعقيب والرد والتصحيحالمحافظة عمى أصوؿ الحوار و 

فضبل عف ذلؾ فإنو  أي أثرمف أثاره ونشره، اقتباسحؽ المؤلؼ عند  احتراـباإلضافة إلى 

في الحصوؿ عمى بجب عميو أف يباعد بينو وبيف الشبيات، فيمتنع عمى استغبلؿ مينتو 

  (7)محمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.ىبات أو إعانات أومزايا خاصة مف جيات أجنبية أو 

 :ات األولى لوضع إطار أخالقي لممهنة الصحفيةر المباد1 -     

  أوؿ محاولة فرنسية حيث عممت فرنسا عمى وضع ميثاؽ  كانت :9191فرنسا سنة

ألخبلقيات المينة الصحفية مباشرة بعد الحرب العالمية األولى نظرا لمدور الفعاؿ الذي لعبتو 

وندد ىذا الميثاؽ بالوسائؿ  1938وسائؿ اإلعبلـ في تمؾ الفترة، لقد تـ تعديمو ومراجعتو عاـ 

 (8)وعدـ قبوؿ أي شكؿ مف أشكاؿ الرشوة. الغير أخبلقية لمحصوؿ عمى المعمومات

 لقد قامت الجمعية األمريكية لرؤساء التحرير  :9123لواليات المتحدة األمريكية سنة ا

  ألخبلقيات المينة الصحفية وقد نص ىذا الميثاؽ عمى ما يمي: المسؤوليةبوضع ميثاؽ 

  .حرية الصحافة، االستقبللية، الصدؽ والموضوعية

  تعد بريطانيا مف الدوؿ التي عيد صحافيوىا إلى وضع ميثاؽ  :9133بريطانيا سنة

لشرؼ المينة الصحفية بمبادرة منيـ وبعد ذلؾ قاـ اإلتحاد الوطني لمصحفييف بإصدار 

    (9)1930الميثاؽ سنة 

                                                 
 280، ص عماد مكاوي، مرجع سبؽ ذكرهحسف  (7)
 194، ص نفسومرجع   (8)
 195، ص   حسف عماد مكاوي، مرجع سبؽ ذكره (9)
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  بالتطرؽ إلى ما يجب  قاـ المؤتمر العالمي لمصحافة في مدينة براغ :9136براغ سنة

 (10):بأف الصحفي القدير بيذا االسـ ينبغي عميو أقرتعمى الصحافة أف تفعمو و 

أف يراجع كؿ خبر تنشره الجريدة بكؿ أمانة وصدؽ ويخص بيذه العناية كؿ األخبار  -    

 التي قد تثير تعصبا في الرأي.

أف يعترؼ بحقو وحقوؽ اآلخريف في نشر األخبار الموضوعية عف األحداث الداخمية  -    

 الدوؿ األخرى.والمسائؿ المتصمة ب

يتجنب الصحفي كؿ نقد تافو وغير موضوعي في شؤوف السياسة واإلساءة إلى  فأ -    

 دوؿ أخرى.

     أف يبتعد عف تزييف العنؼ والتحريض عمى استعمالو لتسوية المنازعات الداخمية -    

 أو الدولية، وأف يحارب الفكرة القائمة بحتمية الحروب لحؿ النزاعات.

فإف ىذا المؤتمر انصب اىتمامو عمى تحقيؽ السمـ واألمف الدولييف وىذا راجع  بيذا -    

 .إلى أنو جاء في فترة ما بيف الحربيف العالميتيف التي تميزت بتوتر العبلقات الدولية

  قاـ المؤتمر السابع لئلتحاد العالمي لمصحفييف بوضع ما يسمى "عيد  :9131بوردوا سنة

 (11)يو:الشرؼ الصحفي" الذي جاء ف

إف واجب الصحفي سواء كاف مخبرا أو معمقا أف يذكر أف لو تأثير طيبا أو سيئا يزداد  -    

 بزيادة عدد القراء، كما أنو يشارؾ مشاركة فعمية في تسجيؿ تاريخ عصره.
                                                 

 148، ص 2002ييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ، ال2ط، مة الضمير الصحفيأز: حمزة عبد الطيؼ (10)
 
 .150زة عبد الطيؼ، مرجع سبؽ ذكره، ص حم (11)
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أف يكوف لو ضمير حي ال يسمح لو بأف يمجأ إلى طرؽ غير أمنية لمحصوؿ عمى  -    

 األخبار.

 مسؤولية جميع المعمومات ونشرىا في الصحيفة.يتحمؿ  فأ-    

ال يجوز لمصحفي أف يكوف عميبل لمحكومة أو غيرىا مف الييئات الخاصة لكي  -     

 نافع شخصية دوف عمـ الجميور.ميتحصؿ عمى 

التي  يغير مف الوثائؽفي وصؼ األحداث التي يشيدىا وال أف ال يجوز لمصحفي أف يبالغ 

 تصؿ إليو.

بغي لمصحفي أف يفتري عمى األشخاص بدوف دليؿ أو أف يضر زمبلئو، بؿ عميو ينال  -    

  أف يحافظ عمى قوانيف التضامف الجماعي التي تصدر لصالح المينة.

  ألؼ مف مختمؼ أرجاء العالـ يمثموف  1000اجتمع حوالي : 9113 مكسيكوإعالن

قميمية وجيوية في اجتماعات استثمارية   ؼ مف منظمة اليونسكوبإشرا  منظمات عالمية وا 

وفيو عّبر المجتمعوف عف تأييدىـ المطمؽ لئلعبلف الصادر عف اليونسكو الذي يدور حوؿ 

المبادئ والقيـ األساسية لمساىمة وسائؿ اإلعبلـ في ترسيخ السمـ الدولي وتعزيز حقوؽ 

وى اإلنساف وعبلوة عف ذلؾ أقّر االجتماع ما اصطمح عميو في ما بعد إعبلف مكسيكو احت

مجموعة مف األسس والمبادئ العالمية المشتركة بيف األمـ والشعوب في مجاؿ األخبلقيات 
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الصحفية وعدـ تطبيؽ توصياتيا ميدانيا أثناء تأدية المياـ وىذا ما يفسر استمرار موجة 

 (12).المطالبة بتطبيقيا إلى يومنا ىذا

 أما فيما يخص المحاوالت العربية فقد كانت اثنتيف:* 

 وذلؾ مف خبلؿ المؤتمر العاـ لئلتحاد القومي لمجميورية العربية  :9163نة مصر س

المتحدة وقد كانت ىذه المحاولة عبارة عف مشروع فكرت فيو لجنت التوجيو القومي مف لجاف 

 1960ت الصحؼ ىذا المشروع في الرابع والعشريف مف شير جواف ر ىذا المؤتمر، ونش

 وجعمت عنوانو كاألتي:

     ؼ لممنشغميف في وسائؿ اإلعبلـ" وفيو تناوؿ كؿ ما يتعمؽ بحقوؽ المجتمع "ميثاؽ الشر 

سمعة األفراد وما يتصؿ باألخبار نفسيا جمعًا، نشرًا وتعميقًا وما يتعمؽ بحقوؽ الزمبلء في و 

 (13).المينة الصحفية باإلضافة إلى ما يتصؿ بقضية السبلـ في العالـ كمو

 :1978سبتمبر  14أقر مجمس الجامعة العربية بتاريخ  ميثاق الشرف اإلعالمي العربي 

ميثاؽ الشرؼ اإلعبلمي العربي، وجاء ىذا الميثاؽ تنفيذا لميثاؽ التضامف العربي الصادر 

، وقد رتب ىذا الميثاؽ التزامات عمى 1965عف مؤتمر القمة العربي بالدار البيضاء عاـ 

ديدة عيشيد الواقع العربي في أقطار حياؿ العمؿ الصحفي وممارسيو لـ  الحكومات العربية

مف ىذا الميثاؽ عمى "تكفؿ الحكومات  12منو قبؿ وضع الميثاؽ وبعده، فقد نصت المادة 

                                                 
 .151، ص حسف عماد مكاوي، مرجع سبؽ ذكره (12)
 .153حمزة عبد الطيؼ، مرجع سبؽ ذكره، ص  ( (13)
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العربية حرية الضمير الميني لمعامميف في حقؿ اإلعبلـ العربي، وتسيؿ ليـ أمر القياـ 

 (94)."المتفؽ عمييا داؼ العربية الكبرىبواجبيـ في نطاؽ روح ىذا الميثاؽ، وعمى ضوء الي

عمى "تكفؿ الحكومات العربية حرية تنقؿ اإلعبلمييف العرب في  13كما نصت المدة     

 .مختمؼ أرجاء الوطف العربي، كما تكفؿ ليـ حرية العمؿ والتنظيـ الميني"

عمى "تسيؿ الحكومات العربية حرية انتقاؿ وتداوؿ الصحؼ العربية  14ونصت المادة 

 .الضرورة القصوى"المذاعة، وال تمجأ إلى المصادر أو الرقابة إال عند وسرياف األخبار 

أما فيما يخص الجزائر فقد كاف ذلؾ حديثا ومبادرة مف النقابة الوطنية لمصحفييف  -    

ميثاؽ ألخبلقيات المينة لمصحفييف  2000أفريؿ  13الجزائرييف التي أصدرت بتاريخ 

قوؽ التي يتمتع بيا الصحفي في الجزائر بإضافة إلى الجزائرييف احتوى عمى مجموعة مف الح

 عدد مف الواجبات التي يجب التزاـ بيا تجاه نفسو ومجتمعو.

 

   

 

 

 

 

 
                                                 

 152، صحسف عماد مكاوي، مرجع سبؽ ذكره  (14)
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 المبحث الثاني: قواعد السموك المهني.

بدأ تدويف قواعد السموؾ الميني لممرة األولى في بداية العشرينات مف ىذا القرف اآلف أقؿ     

دولة في العمـ لدييا نظـ متطورة في اإلتصاؿ الجماىيري  200ف دولة فقط مف بي 50مف 

باإلتصاؿ أو تحمي التدفؽ  ذات مواثيؽ ألخبلقيات المينة تؤثر بشكؿ فعاؿ عمى القائميف

 الحر اإلعبلـ.

عتمدىا المينيوف مف تمقاء أنفسيـ بينما في حاالت  فكثيرًا ما تكوف ىذه القواعد قد وضعيا وا 

ف أو مرسـو حكومي، فبجانب ما يتمتع بو الصحفيوف مف حقوؽ أخرى يفرضيا القانو 

وامتيازات وضمانات عمييـ أف يمتزموا في المقابؿ بمجموعة مف المسؤوليات واإللتزامات 

 يفرضيا عمييـ القانوف ويعاقبيـ جنائيا في حاؿ مخالفتيا.

 تعريف قواعد السموك المهني:  - 9    

مدى إلتزاـ الصحيفة بأخبلقيات الممارسة  ف خبللياالضوابط التي يحكـ مىي مجموعة مف 

التي إتفقت عمييا معظـ مواثيؽ الشرؼ مف النقاط  مجموعة ترتكز عمىالصحفية وىي التي 

افة ػالس الصحػػؿ مجػة مثػفيػالصحفي ومعايير األداء الميني التي وضعتيا الييئات الصح

الـ والخبراء وأساتذة الصحافة الجمعيات، روابط الصحفييف في العو  واتحاداتونقابات 

 (15)واإلعبلـ.

                                                 
في مجمة الحقوؽ، العدد الثاني، ، بحث منشور قواعد أخالقيات المهنة، مفهومها:أساس الزامهاو نطاقها :جابر محجوب عمي محجوب (15)

 391،ص1997
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أو ىي المبادئ والقيـ التي يتعيف عمى الصحفي اإللتزاـ بيا ومراعتيا عند ممارسة عممية 

            تضيء لو الطريؽ وتوجيو في مختمؼ المواقؼ الصحفي، إذ إنيا الوسيمة التي 

تو وتحميو مف التعرض ألي الموضوعات التي يواجييا في العمؿ، التي تصوف لو كرامو 

 (16)إذالؿ أو ضغط وتجعؿ قممو ال يسمع سوى صوت ضميره.

 (17)تتمثؿ في: أو مبادئ مواثيق السموك المهني: معايير  - 2    

 يكوف دقيقا غير محرؼ أو مكبوت أو مخادع. أفإف اإلعبلـ مسألة مقدسة ينبغي  -    

التعميؽ أو وظيفة التعميؽ إبداء خبار و األضرورة الفصؿ بيف المعمومات أو وظيفة  -    

 الرأي.

أف يخدـ النقد و التعميؽ المصمحة العامة ال أف يكوف ىدفو مجرد اإلفتراء أو تشويو  -    

 السمعة.

 تتضمف كؿ المواثيؽ فقرة تتصؿ بالحفاظ عمى سر المينة. -    

 (18)لتالية:حد أو أكثر مف الفئات اسموؾ الميني قد تيدؼ إلى حماية واقواعد ال

 ة.محماية المستقبؿ " القراء، المشاىديف، المستمعيف " أي الجميور بصفة عا -

 حماية العامميف في وسائؿ اإلتصاؿ مف مينييف. -

   حماية مصالح مبلؾ الوسائؿ " قد يكوف ىذا مالؾ شخصًا أو مجموعة مساىميف  -

 أو حكومة. 
                                                 

 45، ص 2007، دار وائؿ لنشر، عماف، 1، طالمسؤولية المدنية لصحفي: سمتف فوزي عمر  (16)
 .243، ص 2000مركز جامعة القاىرة لتعميـ المفتوح، القاىرة،  ،1ط،التشريعات اإلعالمية :ليمى عبد المجيد  (17)
 244، ص نفسوالمرجع : ليمى عبد المجيد  (18)
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ر مف مادة غير مسؤولة أو غير حماية الذيف تقع عمييـ المسؤولية القانونية عما ينش -

 قانونية.

 . قضايا المعمنيف وغيرىـ ممف يشتروف خدمات وسائؿ اإلعبلـ معالجة -

 أشكال مواثيق اإلعالم: - 3    

 لمواثيؽ لئلعبلـ أشكاؿ متعددة منيا:

  مواثيؽ خاصة بوسائؿ اإلتصاؿ جميعيا وىي الصحافة، الكتب السنما، المسرح -    

 ية اإلتصاؿ بالحاسب اإللكتروني.اإلذاعة اإللكترون

مواثيؽ تيتـ بجوانب المضموف اإلتصالي ) التعميمي، اإلعبلمي، التسمية، اإلعبلف  -    

 المباشر أو المموؿ... (.

نظـ أو   سرحمال أو الفيمـحافة أو الراديو أو التمفزيوف أو وسيمة واحدة كصمواثيؽ تتناوؿ  -    

 اإلتصاؿ اإللكتروني. 

يؽ تتناوؿ جانبًا معينًا أو أكثر مف جوانب صناعة اإلتصاؿ كاف تغطي في مواث -    

 .الخطرؼ الترويج... الصحافة مثبل التحرير) األخبار، األحداث الجارية أو
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 المواثيؽ نوعاف: 

 جبارية:اإلإللزامية أو امواثيؽ  –( أ    

جاء بيا مف معاير  في ىذه الحالة تحمؿ المواثيؽ بغض أشكاؿ العقاب لمف يخالفوف ما

الوقت المؤقت عف ونيا ويدخؿ في ىذا اإلحتقار أوالتأديب العاـ أو كيالسموؾ الميني أو ينت

 .مزاولة المينة

 مواثيؽ إختيارية:  – (ب    

أي تقوـ عؿ أساس رغبة واردة مف العامميف في المينة بحيث يترتب عمى موافقتيـ عمييا 

ممارستيـ لمعمؿ وتعد ىذه المواثيؽ بمثابة تنظيـ ذاتي بتنفيذ ما جاء فييا أثناء  التزاميـ

 (19)ليـ.

 ويرتبط ىذا بطريقة وضع الميثاؽ األخبلقي ليـ:

لحيـ فيناؾ مواثيؽ يصوغيا العامموف في وسائؿ اإلتصاؿ ومف ثـ تسعى لخدمة مصا -    

ىذا مف جية ومف جية أخرى ىـ ممتزموف بتنفيذىا أكثر مف خدمة مصالح الجميور 

 تبارىا تنظيمًا ذاتيا ليـ.بإع

بينما ىناؾ مواثيؽ تعرض عمى المينة تفرض عمى المينة ) مف غير العامميف بيا (  -    

 (20)ويكوف ليا درجات مختمفة مف الفاعمية وفي ىذه الحالة تخدـ بشكؿ أو بأخر الجميور.

 

                                                 
 .245، ص ليمى عبد المجيد ،مرجع سبؽ ذكره   (19)
 .248، ص المرجع نفسوليمى عبد المجيد ، (20)
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 أهداف مواثيق أخالقيات العمل اإلعالمي:  - 4    

التي يتـ وضع مواثيؽ األخبلقيات بيا إال أف جميعيا تسعى إلى بالرغـ مف اإلختبلفات 

 (21)أىداؼ محددة ىي:

 االجتماعيةأو ضد األغراض  اإلتصاؿحماية الجميور مف أي إستخداـ غير مسؤوؿ  -    

 لمدعاية. إستخدامولو أو 

قائميف باإلتصاؿ مف أف يتحولوا بأي شكؿ مف األشكاؿ لقوة ال تقدر الحماية  -    

 سؤولياتيا،أو يتعرضوا لئلذالؿ أو ألي ضغط ليقولوا أو يفعموا ماال تمميو عمييـ ضمائرىـ.م

وذلؾ  اتجاىيفالمحافظة عمى قنوات اإلتصاؿ مفتوحة بحيث يصبح اإلتصاؿ ذا  -    

كؿ المعمومات عدا  عمىوقت  كؿ بالتأكيد عمى حؽ القائميف باإلتصاؿ في الحصوؿ في

ولة دوف التوسع في تفسير ذلؾ بما يجعؿ في ذلؾ إستطاعة بأمف الد المتصمةالضروؼ 

الشعوب أف تعرؼ الطريقة التي تحكـ بيا مف جية، بحيث يصبح في إمكانيـ التغيير عمى 

 مف خبلؿ وسائؿ اإلتصاؿ الجماىيري مف جية أخري. باستمرارآرائيـ المؤيدة أو المعارضة 

ف كانت ىناؾ فمسفة مو  -بصفة عامة -ىذه الزوايا الثبلث تشكؿ  اثيؽ أخبلقيات المينة وا 

 بعض المواثيؽ تصاغ لتصبح أداة منت أدوات الحكومة لمرقابة عمى الصحؼ.

 

 

 
                                                 

 .249، ص المرجع نفسوليمى عبد المجيد ،  (21)
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 أهم مفاهيم قواعد السموك المهني لمصحفيين:  - 5      

إف معظـ قواعد السموؾ الميني تشير إلى مفاىيـ ىامة توضح لصحفي ما لو وما عمية 

 تتمثؿ في:

 برلمافيري اإلنجميزي "شيرداف" خير لنا أف نكوف بدوف  الصحافة:عبلـ و حرية اإلضماف  –

مف أف نكوف ببل حرية صحافية، األفضؿ أف نحـر مف المسؤولية الوزارية ومف الحرية 

الصحافية الشخصية ومف حؽ التصويت عمى الضرائب عمى أف نحـر مف حرية الصحافة 

أـ أجبل أف تعيد حريات أخري حيث تمعب أنو يمكف بيذه الحريات وحدىا إف عاجبل  وذلؾ

حسب بؿ إنيا تشعر الصحفي حرية الصحافة دورًا كبيرًا ليس  في الوصوؿ إلى الحقيقة ف

 (22)باالرتياح و الطمأنينة، وتكوف بمثابة الغذاء بالقياس إلى أجساـ البشر.

حرية الوصوؿ إلى مصادر معمومات موضوعية: إف مطالب الصحفييف الوصوؿ إلى  –

المعمومات الموضوعية والعمؿ عمى بثيا ونشرىا كما يطالبوف بالحؽ في حرية التعبير عف 

 آرائيـ.

قارئ ىو أساس الدقة والصدؽ وعدـ تحريؼ عرض الحقائؽ: إف الحصوؿ عمى ثقة ال –

الحؽ ىو بذؿ كؿ جيد لضماف أف يكوف المحتوي اإلخباري لمصحفية الصحافة المتميزة و 

 (23)تغطيو جميع الجوانب وتنشر بعدالة.زييؼ و يا مف أي تدقيقًا خال

                                                 
 272ص2000 القاىرة، دار المعارؼ، ،2ط، الصحافة رسالة واستعداد وفن وعمم: خميؿ أحمد صابات (22)
 173ص مرجع نفسو، ، خميؿ أحمد صابات  (23)
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األساسية لئلنساف ة مف بيف الحقوؽ اإلنسانية و الحؽ في المعرفة: يعتبر الحؽ في المعرف –

يدور في التنظيمات الحكومية ويعتبر حرماف المواطف  ويقصد بو حؽ المواطف في معرفة ما

مقراطية كما أنو يدفعنا لتساؤؿ عف حاجز أماـ مصداقية األعبلـ وصيرورة الديمف ىذا الحؽ 

 (24)حرية الصحافة الحقيقية.

  الموضوعية وعدـ اإلنحياز: تعتبر أفضؿ طريؽ لموصوؿ إلى الحقيقة النيائية –

 راد إيصالو إلى الجميورمفالموضوعية ىي نقيض الذاتية، ونعني أف يعبر عف الموضوع ال

 التصورات، فالصحافيو  وال بعواطؼ، ياواىتماماتىا مباشر بأمور الذات وقضيا بدوف تأثر

 (25).حيف يصوغ الخبر والسياسية االجتماعيةالفكرية، الحؽ يتجرد مف أىوائو الحزبية و 

والدينية  والعرقيةالمجتمعات القومية  اتجاه وومصالح وحقوقإزاء الرأي العاـ و  المسؤولية: –

كتور "مختار التيامي " " في يري الد ، حيث والديف والحفاظ عمى السبلـ والدولة مةواأل

لمية مسؤولية ضخمة االصحافية الععاتؽ األسرة نحف نمقي عمى  " الصحافة والسبلـ العالمي

الشعوب التي وثقت فييا  وباسـاإلنسانية  باسـ و شرؼ المينة الصحافية باسـونطالبيا 

عتمدت عمييا أف ال تخوف ىذه الشعوب في ال معنا الدولي رحمة الحرجة مف التاريخ مجتموا 

أف تتقدـ إليو بالحقيقة الكاممة عف األوضاع  الحديث، بؿ مف التاريخ الجنس البشري بأجمعو،

                                                 
 .71القاىرة، دار الكتاب المصري، ص، 1ط،معجم المصطمحات واإلعالم: أحمد زكي بدوي – (24)
 221صعماد مكاوي، مرجع سبؽ ذكره،  حسف (25)
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ـ في حياة المبلييف و رفاىيتيـ ػوالتيارات التي تسيطر عمى مجتمعنا الدولي المعاصر وتتحك

 (26).ة ألحد أو رىبة مف أحدػـ دوف مجاممػوطمأنتي

عف معيار أخبلقي ميني متعمؽ بالسموؾ  عبارة اإلستقبلليةو أف  ستقبللية:النزاىة واإل –

ىة العامؿ في جمع ونشر األنباء والمعمومات و اآلراء االفردي وعميو إستقبللية المينة ونز 

نما لتشمؿ أيضا  عمى الجميور، ينبغي مد نطاقيا ال لتشمؿ الصحافييف المحترفيف وحدىـ، وا 

 (27)ئؿ اإلعبلـ الجماىيري.المستخدميف في رسا اآلخريفكؿ العامميف 

الحياة الخاصة: الصحفي حقيقة عف التشيير واإلتياـ الباطؿ والقذؼ و  االمتناع ضرورة –

مطالب بإمتناع عف نشر أي معمومات مف شأنيا أف تحط مف قدر اإلنساف أو تنقص مف 

يدة يحرص أف تظؿ بعكؿ منا حياتو الخاصة التي ره أو تسيء إلى كرامتو وسمعتو، فمإعتبا

أسرار عائمتو ومشاكميـ الشخصية كميا أمور الناس الخاصة و التشيير فحياة عف العبلنية و 

التيـ الرآي العاـ، وال تعني المصمحة العامة بؿ إف الخوض فييا يمس حقًا مقدسًا مف حقوؽ 

العمؿ بغير رقيب إال القانوف والضمير ف وىو حريتو الشخصية في التصرؼ والقوؿ و اإلنسا

مف  ب ػترتك  التي  ئـي الجرااف الوقوع فػعمى مخالفة ىذا المبدأ في بعض األحيويترتب 

 (28)السب.ة القذؼ و ػوىي جريم  ةػالعبلني  ؿػخبلؿ الوسائ

                                                 
  271خميؿ صابات ،مرجع سبؽ ذكره،ص  (26)
 71د زكي بدوي، مرجع سبؽ ذكره، صأحم (27)
   271خميؿ صابات ، مرجع سبؽ ذكره، ص  (28)
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التصويب ضرورة فرضتيا الضروؼ، كما أنو أصبح الحؽ في الرد و  التصويب:حؽ الرد و  –

شمؿ أيضًا الحؽ المرتبط بو ال يقتصر عمى حؽ اإلنساف في الحصوؿ عمى المعمومات بؿ ي

كماؿ المعمومات الناقصة و الترتب عميو وحقو في إعبلـ او   .تصويبيا عندما تكوف زائفةلغير وا 

لزاـ في الوقت نفسو، وىدفيا ىو حماية المينية: السرية المينية ىي حؽ و رية سال إحتراـ – ا 

ات تجنب خداع ثقة الصحافييف وحرية اإلعبلـ عمى حد سواء وتيسير الوصوؿ إلى المعموم

الجميور بعدـ إعاقة الصحفي بممارسة مينتو بالمجوء إلى أي ضغط أو ترويع أو نفوذ 

لحممو عمى تقديـ رواية غير صحيحة أو محرفة عف الحقائؽ وىكذا فالصحافي ممـز بأف 

 (29)يمتنع عف نشر المعمومات الزائفة أو غير المؤكدة.

بالمينة،  ارتباطاالسمات اإلنسانية، وأكثر األمور اإلنصاؼ: العدؿ واإلنصاؼ مف و  العدؿ –

األذف الصاغية لمناس كافة، لذا عميو أف يكوف عاداًل ألف الصحفي ىو العيف المبصرة و 

 ممتزما بالحقائؽ الفعمية.

الخبلؽ العامة: يقصد باألدب واألخبلؽ العامة كؿ ما يتصؿ بأسس الحفاظ عمى األداب و  –

وأركاف حسف سموكيا ودعائـ سموىا المعنوية وعدـ الخروج عمييا  الكرامة األدبية بالجماعة

   (30).أي مواجية إعتبارات المجتمع عمى وجوب رعايتيا في العمنية عمى األقؿ

 

 

                                                 
 .73أحمد زكي بدوي، مرجع سبؽ ذكره، ص  (29)
 74،ص نفسو،أحمد زكي بدوي،  (30)
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 العالقات التي تنظمها قواعد السموك وأخالقيات المهنة: -6    

 :دوائر ىيإف قواعد السموؾ أو أخبلقيات المينة تنطبؽ في 

 ذوي الميف ببعضيـ البعض: عبلقة  –(أ

 (31)ف ذوي المينة الواحدة تحكميا مبادئ أربعة أساسية تتمثؿ في:يإف العبلقة ب

 .المحافظة عمى وشائج المودةمبدأ المياقة في التعامؿ و  -

 مبدأ التعاوف والمساعدة المتبادلة. -

 مبدأ اإلستقبلؿ الميني في مباشرتو ألعماؿ مينتو. -

 .كؿ ميني عما يقـو بو مف أعماؿمبدأ المسؤولية الشخصية ل -

 : بالعمبلءيف معبلقة ذوي ال – (ب

" تخػػمت الػدولة عف إدارتو لمؤسسة   Un service publicتعػد المينة الحرة مرفػقا عاما "

تركت ليا تنظيـ كيفية أداء ىذه الخدمة لمجميور، فالغرض  )كنقابة مينية مثبل( ميػػنية

أداء الخدمة المينية لجميور، المنتفعيف بيا، أي  اف حسفضماألساسي مف تنظيـ المينة ىو 

ف ػو حيزًا أساسيا ضمػني بعمبلئػة الميػلعمبلء الميف، ولذلؾ لـ يكف غريبًا أف تحتؿ عبلق

 ة.ػتمفػيات في الميف المخػد األخبلقػقواع

جية الحؽ أف القواعد األخبلقيات تفرض عديدًا مف الواجبات التي تثقؿ كاىؿ الميني في موا

 العمبلء، ىذه الواجبات يمكف تكريسيا في مبدأيف أساسييف:

 مبدأ المياقة و النزاىة. -
                                                 

 18جابر محجوب عمي محجوب، مرجع سبؽ ذكره، ص  (31)
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 (32)مبدأ التفاني في الخدمة. -

 عبلقة واجبات الميني تجاه المينة والجية المشرفة عمييا و المجتمع:  – ػ(ج

  ي يمارسياذلؾ بالمينة التإلى الجانب عبلقة بزمبلئو وعبلقتو بعمبلئو، فإف الميني يرتبط ك

حيث يعد مرآة ليا في نظر العامة، ومف ثـ فإنو يجب أف يقدـ صورة مشرفة لممينة التي 

ينتمي إلييا، وذلؾ باإلبتعاد عف كؿ تصرؼ يكوف مف شأنو الحط مف كرامة المينة في 

المجتمع كما يتعيف عميو أف يمتـز بفرضو الجية المشرفة عمى المينة مف واجبات، إضافية 

بالمجتمع الذي يعيش فيو والذي يجب أف يواكب حركتو وأف  إف الميني يرتبطإلى ذلؾ ف

يساىـ في الحفاظ عميو وتنميتو، ولذلؾ فإف قواعد أخبلقيات المينية تكرس في نصوصيا 

  (33).واجبات الميني تجاه المينة والجية المشرفة عمييا المرجع والمجتمع

 المهني:العوامل المؤثرة في عناصر السموك   - 7    

لقائـ كما سنسمط الضوء عمى أىـ العوامؿ التي  تؤثر عمى أخبلؽ المينة، لكي يتجنبيا ا

بالتالي تؤدي إلى إعبلـ باالتصاؿ نظرا لسمبياتيا وتأثيراتيا الكبيرة عمى مينتو وجميوره و 

 مف أىـ العوامؿ نجد :فى ومبادئ الرسالة اإلعبلمية، و فاشؿ يتنا

أشدىا في المجاؿ اإلعبلمي، رغـ أف ممة الرقابة مف أقسى الكممات و ك الرقابػػػػػػػة: تعد –

السياسية والقانونية الحرية اإلعبلمية المطمقة غير ممكنة أو ال وجود ليا، فإف الرقابة 

                                                 
 .46جابر عمي محجوب، مرجع سبؽ ذكره، ص   (32)
 .47، ص نفسوجابر عمي محجوب، مرجع  (33)
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حمايتو مف أخطار مينة يمة الميمة لمحفاظ عمى المجتمع و غير المباشرة ليست الوسالمباشرة و 

 أوسع في األنظمة السياسية لمدوؿ النامية و الدوؿ اإلشتراكية .  نجد الرقابة مكاناالصحافة، و 

االحتكػػػػػػػػار: إف االحتكار محـر دينيا بالنسبة لممسمميف، لكنو يطغى في األنظمة الرأس  –

يتجسد ميدانيا ألصحاب رأس الماؿ فمو دور  واحتكارىامالية حيث أف خضوع الصحافة 

مما يجعؿ الوسائؿ اإلعبلمية في يد أكبر  تيا،سمبي عمى حرية الصحافة واستقبللي

في المجاؿ  فاالحتكارالمساىميف في المؤسسات اإلعبلمية، وبالتالي الرأي العاـ، إذف 

خضوعيا ألوامر حيد لتحكـ القمة في األغمبية ، و اإلعبلمي ينفي الحرية وىو الطريؽ الو 

 (34)أصحاب رؤوس األمواؿ .

جمب عمى الصحؼ قصد تحقيؽ المبيعات و  منافسة تسيطرالمنافسػػػػػة: لقد أصبحت ال –

اإلعبلمييف لتتبع مسالؾ غير ي بعض األحياف العديد مف الصحؼ و اإليرادات مما يدفع ف

ال تقبميا الكرامة اإلنسانية، ة قصد تحقيؽ اليدؼ سالؼ الذكر، وىي طرؽ غير شريفة و قانوني

 استمالةمعتبرة دوف مقابؿ قصد و الصحؼ عمى تقديـ ىدايا مختمفة  كما تعتمد بعض ىذه

 القراء، مما يؤدي إلى جعؿ نجاح ىذه الصحيفة مرىونا بيذه اليدايا.

ا شأف المشاكؿ اإلعػػػػػبلف: يعتبر مف أىـ المعضبلت التي تواجو العمؿ الصحفي، شأني –

الحرية في المجاؿ اإلعبلمي، ونحف نعرؼ أف الصحؼ ال تقتصر عمى األخرى كالرقابة و 

ميما كاف لجمع األمواؿ لمصحؼ، فأي جريدة و خبار فاإلعبلف "يعد مف أىـ المصادر بيع األ

(، في حيث 3/1توزيعيا ال يمكنيا تغطية تكاليؼ اإلنتاج إال بنسبة ضئيمة تقدر بالثمث )
                                                 

 100عبد المطيؼ حمزة، مرجع سبؽ ذكره، ص (34)
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( مف تكاليؼ تغطيتيا تأتي مف اإلعبلنات مما يجعميا تحت سيطرة أصحاب 3/2الثمثيف )

                                              (35)ؿ" اإلعبلنات و رؤؤس األموا

خؿ في الجمعوية : وجودىا مرتبط بوجود تعددية سياسية، تمتاز بالتدالصحؼ الحزبية و  – 

في ىذا النمط المؤسساتي الشؤوف الشخصية لممؤسسات والقائميف بالعممية اإلعبلمية، و 

 ما ىو قائـ أثناء تأدية مينتيـ  بيفي و بيف انتمائيـ السياسي والحزبيتوجب عمييـ الفصؿ 

  عنيا االبتعادالسموكات التي يجب عمى الصحفي ػػػػػػوة: ىي مف أقبح التصرفات و الرشػػ –

غالبا ما تكوف سرية غير ىي سموكات يا تجعؿ القارئ  يشؾ في أمانتو ونزاىتو المينية، و ألن

سينمائية ... الخ، فاألخبلؽ  تتخذ أشكاؿ متباينة كدعوة إلى غداء، تذكرة، و مصرح بيا

عزع مصداقية المينية الصحفية تمنع ىذا النمط مف التعامبلت المؤثرة عمى المينة ألنيا تز 

 مينة الصحافة.تشكؿ خطرا حقيقيا عمى الوسيمة اإلعبلمية و 

نبذ الصحفي ليا، و  االبتعادتؤكد المبادئ األخبلقية عمى ضرورة  : االفتراءاتاألكاذيب و  –

الغشاشيف و  الـ المعاصر يشيد في ميداف الصحافة عمى وجود العديد مف المخادعيفلكف الع

تسمموا إلى مينة الصحافة مما جعؿ صحافة العصر الحالي صفحاتيا مميئة بيذه 

 (36)االفتراءات.

بذاءة األسموب: ويقصد بيا استعماؿ القائـ باإلتصاؿ عبارات إباحية وجارحة، وأف قميبل  –

باستعماؿ ىذا النمط التعبيري، والقاعدة األساسية السائدة أف جميع مف الصحؼ يسمح 

                                                 
 64مرجع نفسو، صال مطيؼ حمزة، عبد ال (35)
  .137، صنفسورجع عبد المطيؼ حمزة، م (36)
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أي كممة إباحية جارحة أو مخجمة، باإلضافة إلى ىذه العناصر  استعماؿالصحؼ تترفع عف 

يوجد عنصر القذؼ الذي يساىـ في تدمير وتشويو شخصية معينة عف طريؽ نشر معمومات 

بية ظيرت قوانيف خاصة بالقذؼ، تعمؿ عمى وأخبار كاذبة، ولمحد مف ىذه الظاىرة السم

حماية المواطنيف إذ تعتبر ىذه القوانيف األداة التي تمكننا مف التأكد مف التزاـ الصحفييف 

بمبادئ المينة، ولكي ال يقع الصحفي في مخاطرة يجب عميو معرفة الحقائؽ المتوفرة لديو 

 واإللماـ بكؿ األمور القانونية.

 د أخالقيات المهنية:مخالفة قواع  - 1    

 يترتب عمى مخالفة الصحفي األداب و أخبلقيات مينة الصحافة نوعيف مف الجزاءات.

المسؤولية الجنائية: التي تنجـ عندما يتشكؿ ىذا اإلخبلؿ جريمة مف الجرائـ  األول:    

 (37).المنصوص عمييا في قانوف العقوبات أو قانوف تنظيـ الصحافة

– تأديبية: حيث يعتبر ميثاؽ الشرؼ الصحفي كؿ مخالفة ألحكامومسؤولية  الثاني:    

خبلاًل بالواجبات  –ومنيا أخبلقيات وآداب مينة الصحافة إنتياكًا لشرؼ مينة الصحافة وا 

 (38).المنصوص عمييا في قانوف نقابات الصحفييف

 

 

 

                                                 
 .280أشرؼ رمضاف، مرجع سبؽ ذكره، ص (37)
 281صمرجع نفسو، ال ،أشرؼ رمضاف  (38)
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 ائرية المبحث الثالث : أخالقيات المهنة اإلعالمية من خالل النصوص التشريعية الجز 

 9112أخـالقيات المـهنة اإلعالمية من خالل قـانون 1-

الذي  1976بمثابة تطبيؽ لما ورد في الميثاؽ الوطني لسنة  1982جاء قانوف اإلعبلـ     

أكد عمى ضرورة تحديد دور الصحافة واإلذاعة والتمفزيوف بواسطة القانوف والذي يكرس بدوره 

تعاني جميع أنواع الضغوطات في ظؿ  آنذاؾحافة حؽ المواطف في اإلعبلـ وقد كانت الص

الفراغ القانوني. تـ تقديـ نص مشروع ىذا القانوف مف طرؼ الحكومة إلى مكتب المجمس 

صدار القانوف في   1981أوت  25الشعبي الوطني بتاريػخ  وبعد مناقشتػو تـ ضبط وا 

 128مف  1982النشر ، تكوف الييكؿ العاـ لقانوف 1982فيفري  6 صورتو الرسمية بتاريػخ

 مادة كمدخؿ يحتوي عمى المبادئ العامة وخمسة أبواب. 59مادة موزعة عمى 

وفيما يخص أخبلقيات المينة الصحفية آداب العمؿ فقد  1982إف قانوف النشر  -       

تطرؽ إلييا بطريقة سريعة وغامضة، فالمواد التي مست بصفة مباشرة آداب المينة قميمة جدا 

ترى أف "يعمؿ  35. فالمادة 35، 42، 45، 48، 49في خمسة مواد:  يمكف حصرىا

لزاـ عمى تحقيؽ أىداؼ الثورة، كما تحددىا النصوص  الصحفي المحترؼ بكؿ مسؤولية وا 

 (39)األساسية لحزب جبية التحرير الوطني".

وعميو فالصحفي ممتـز بمبادئ حزب جبية التحرير الوطني ويدافع عف احتياجات 

 مما يعني ربط الصحفي بإيديولوجية الحزب الواحد.االشتراكية 

 : " يجب عمى الصحفي المحترؼ كما يحدده القانوف:42أما المادة 
                                                 

 .23،ص2009، دار الخمدونية الجزائر،2، طالصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في الجزائر: نور الديف تواتي (39)
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أف يمارس مينتو ضمف منظور عمؿ نظامي في خدمة االختيارات التي تتضمنيا  -    

 النصوص األساسية لمببلد.

 ىا أو السماح بنشرىا.أف يحترس مف إدخاؿ أخبار خاطئة أوغير ثابتة مف نشر  -    

 أف يحترس مف استعماؿ االمتيازات المرتبطة بمينتو في أغراض شخصية -    

أف يحترس مف تقديـ أي عمؿ يمجد مزايا مؤسسة أو مادة يعود بيعيا أو نجاحيا  -        

 (40)عميو بفائدة مادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ".

تراس مف نشر أخبار خاطئة أو استعماؿ امتيازات ىذه المادة تمـز الصحفي بضرورة االح

مرتبطة بمينتو مف أجؿ مصمحة شخصية أو تمجيد خصاؿ مؤسسة، في الواقع ىناؾ تناقض 

بيف نص المادة وواقع الممارسة اإلعبلمية إذ أف الصحافي الذي ال يمجد مؤسسات السمطة 

 أو الذي بسمح بانتقادىا يتعرض لمعقاب.

"سر المينة حؽ وواجب معترؼ بو لمصحافييف الذيف تسري عمييـ : 48وتنص المادة     

 أحكاـ ىذا القانوف".

 ىذا االعتراؼ بأحقيػػػة سػر المينػػػة لمصحافييػف ىو في صالح الممارسػة اإلعبلميػػة الراقيػػة لوال 

حيث تنص عمى:" إف المبدأ المنصوص عميو  48التي قمصت مما منحتو المادة  49المادة 

 أعبله ال يعمؿ بو أماـ السمطة التي يؤىميا القانوف في الحاالت التالية: 48ادة في الم

 في مجاؿ السر العسكري عمى النحو الذي يحدده التشريع المعموؿ بو. -

 في مجاؿ السر االقتصادي االستراتيجي. -
                                                 

 12، ص 1982، فيفري06، ، الصادر بتاريخ06العدد: ة الرسمية لمجمهورية الجزائريةالجريد43)
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 عندما يمس اإلعبلـ أمف الدولة. -

 عندما يمس اإلعبلـ أطفاال أو مراىقيف. -

 مر بأسرار التحقيؽ القضائي".عندما يتعمؽ األ -

قد أنقصت مف حصانة الصحفي في حماية سرية مصادره عندما  49وبذلؾ فإف المادة 

 يتعمؽ األمر بأحد المجاالت المذكورة.

تقمص مف حرية الصحافة بذاتيا فيي تجعؿ الصحفي متردد في  49كما أف المادة     

حؽ االحتفاظ بالسر  -إذا فعؿ -ي يسقط عنو خوض أي مجاؿ مف تمؾ المجاالت الت

فتنص عمى حرية الصحفي المحترؼ في الوصوؿ لمصادر  45أما المادة  (41)الميني.

 الخبر.

  باإلضافة إلى المواد السابقة ىناؾ مواد أخرى تمس بشكؿ أو بآخر أخبلقيات المينة    

 إلعبلـ قصد المراقبة ما يمي:تنص عمى:" يجب عمى الناشريف أف يقدموا لوزارة ا 19فالمادة 

حساب االستثمار وحصيمة نشاط مؤسساتيـ، وقائمة بأسماء الصحافييف المستخدميف   -    

 لدييا كؿ سنة.

 عدد النسخ المسحوبة ومبيعات كؿ عدد منيا، كؿ ثبلثة أشير". -    

بيا  المادة الوحيدة التي احتوت عمى لفظ الرقابة وىنا يقصد 19تعتبر المادة  -    

المحاسبة المالية لممؤسسات اإلعبلمية، وتقدـ المؤسسة إحصائيات لمصحافييف العامميف 

                                                 
 .24نور الديف تواتي، مرجع سبؽ ذكره، ص   (41)
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لدييا، كما يمكف مبلحظة أف محرري ىذا القانوف قد عمدوا إلى استخداـ لفظ "التوجيو" بدال 

مف مصطمح "الرقابة" ربما ألف ىذا واقع عمى األذاف، كما أف لفظ "التوجيو" كثيرا ما تداولو 

مسؤوليف في الخطب والتصريحات السياسية، وىذا إشارة منو إلى إحدى الوظائؼ التي ال ال

بد مف استعماليا لمنيوض بالصحافة الوطنية، وربما كاف ىذا المشروع متأثرا بيذه الخطب 

 (42)في فترة ما بعد االستقبلؿ.

  وىيئة عمومية"عمى كؿ إدارة مركزية أو إقميمية جماعة أو مصمحة، أ 46أما المادة     

وكؿ مؤسسة إقميمية أو محمية ذات طابع اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، أف نقدـ اإلعبلـ 

 (43)المطموب لمممثميف الرسمييف لمصحافة الوطنية".

استنادا لنص المادة فانو مف واجب اإلدارات العمومية مساعدة الصحفييف ميمتيـ في  -    

 إعبلـ المواطف.

دير وصاحب النص أو النبأ مسؤولية كؿ نص مكتوب نشريو دورية "يتحمؿ الم 71المادة 

وكؿ نبأ تنشره الوسائؿ السمعية البصرية، ويجب عمى كؿ مف يستعمؿ حقو في التعبير عف 

رأيو طبقا لمحقوؽ الدستورية لممواطف مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ الوطنية.أف يمارس ذلؾ مف 

تأكد مف قابمية التعرؼ عمى صاحب النص قبؿ خبلؿ أحكاـ ىذا القانوف، وعمى المدير أف ي

 نشره".

                                                 
 .25نور الديف تواتي، مرجع سبؽ ذكره، ص  (42)
 14، ص02/1982/ 06 ، الصادرة بتاريخ06العدد :ائريةالجريدة الرسمية لمجمهورية الجز  (43)
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نما مدير المؤسسة اإلعبلمية      معنى ذلؾ أف الصحفي ال يتحمؿ مسؤولية مقالو وحده وا 

  ىو اآلخر، لذا فعمى المدير أف يتعرؼ عمى ىوية صاحب النص قبؿ الموافقة عمى نشره

 محقوؽ الدستورية لممواطف.كما أف حرية الرأي والتعبير لمصحفي يجب أف تكوف طبقا ل

: "يتحمؿ مسؤوؿ مطبعة، مسؤوليتو تماما كالمدير وصاحب النص 73وورد في المادة     

أي أف . مف قانوف العقوبات" 100المكتوب، مشموال في اإلطار الذي تنص عميو المادة 

العقوبات  مسؤوؿ المطبعػة يتحمؿ ىو اآلخر المسؤوليػة الجنائية  لؤلحكػاـ الواردة في قانوف

وبذلؾ جعؿ المسؤولية عمى العمؿ اإلعبلمي تضامنية يتحمميا كؿ مف ليـ عبلقة بيذا 

 العمؿ.

"يجب أف ال يتضمف النشريات الدوريات الموجية  21باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ المادة     

إلى األطفاؿ والمراىقيف أي صورة أو قصص أو أخبار أو نشر يخؿ باألخبلؽ اإلسبلمية 

د الوطنية والسموؾ االشتراكي أو يشيد بالعنصرية أو الخيانة أو التعصب وكذلؾ كؿ والتقالي

  عمؿ موصوؼ مف أعماؿ اإلجراـ والجناية واإلشارة باآلفات االجتماعية المضرة بالشباب

كما يجب أف ال تتضمف ىذه النشريات أي إشيار أو إعبلـ مف شأنو أف يساعد عمى الجنوح 

 واالحتراؼ".

أف ىذه المادة تضع ضوابط لمممارسة اإلعبلمية ويجب عمى النشريات الدورية معنى ىذا 

 االلتزاـ بيا.
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عمى:" ال  121فقد تعرضتا إلى النقد حيث تنص المادة  125و  121أما المادتيف     

يشكؿ النقد البناء الرامي إلى تحسيف تنظيـ المصالح العمومية وسيرىا جريمػػػة مف جرائـ 

 القذؼ''. 

: "ال يعد النقد اليادؼ والموضوعي الصادر بدافع مف الحرص عمى 125كما في المادة     

تحسيف وترقية الفف الذي ال يقدح في شرؼ وفي اعتبار الشخص صاحب العمؿ الفني مف 

 (44).قبيؿ جرائـ القذؼ"

قد كفمتا لمصحفي الحؽ في النقد ولكف بشرط أف يكوف ىذا  125و121وعميو فالمادتيف 

 بناءا وموضوعيا وأف ال يقدح في شرؼ واعتبار الشخص محؿ النقد.النقد 

  تػعريؼ النقػد:  يعرؼ األستاذ القميمي النقد بأنو: "وزف مف أمر مف األمور أو عمؿ مف

األعماؿ وزنا نزييا يظير محاسنو كما يبيف مساوئو. الغاية منو تحدي وجو الصواب بدافع 

 (45).المصمحة العامة أو خدمة العمـ والفف"

يفيـ مف ىذا التعريؼ، بأنو عمى الصحفي أف يستخدـ حقو في النقد في حدود وظيفتو     

 لتحقيؽ النفع العاـ وخدمة العمـ والفف.

 :عندما يسبغ المشرع حمايتو عمى حؽ النقد، إنما يريد بذلؾ تحقيؽ مصمحة  شػروط النػقد

ىذا اليدؼ يجب أف يتوفر  المجتمع وصيانتو مف األخطاء واالنحراؼ، ولكي يحقؽ النقد

 عمى الشروط التالية:

                                                 
  15، ص 06/02/1982، الصادر بتاريخ 06العدد : يدة الرسمية لمجميورية الجزائريةجر ال ( 44)
 .59ص ،2007دار وائؿ لمنشر، عماف،  ، 1ط،المسؤولية المدنية لمصحفي: رسماف فوزي عم  (45)
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 أوال: أف يكوف موضوع النقد ثابتا أو مسمما بو:*    

وىذا يعني أف تكوف الوقائع المنتقدة واقعة فعبل وال تكوف مف نسج خياؿ الناقد، وال نقصد ىنا 

يعتقد أف تكوف الوقائع ثابتة سمفا، بؿ يكفي أف يكوف الشخص الذي يعمؽ حسف النية، أف 

 بصحة الواقعة وتكوف العتقاده أسباب معقولة.

 أف يكوف موضوع النقد موضوعا ييـ الجميور: ثانيا:*    

يجب أف يكوف الموضوع الذي ينتقده الصحفي مف المواضيع الميمة بالنسبة لمجميور وأف 

لموضوع يتصؿ بالمصمحة العامة وبالتالي يجوز إبداء الرأي فييا بالنقد والتعميؽ سواء كاف ا

  متعمقا بالدولة، الحكومة، البرلماف، التعميـ، الشؤوف االقتصادية واالجتماعية، الفف

 (46)الرياضة...الخ.

 ثالثا: أف يكوف نقدا موضوعيا:*    

إف النقد يجب أف ال ينصب عمى الشخص صاحب الرأي أو العمؿ أو التصرؼ بقصد 

  أف يكوف النقد إلى األعماؿ والتصرفاتاالساءة إلى سمعتو ومكانتو والتشيير بو، بؿ يجب 

 ألف ما يتعمؽ بالجميور ىو األعماؿ والتصرفات دوف األشخاص بذاتيـ.

 رابعا: أف يكوف النقد مبلئما لمموضوع:*    

عمى النقد أف يستخدـ في نقده عبارات مبلئمة ومناسبة لتحقيؽ الغرض مف النقد، فإذا تجاوز 

النقد ودخؿ في دائرة التشيير والتجريح، عمما أف مبلءمة الحد المناسب فقد خرج عند حدود 

                                                 
 .62سماف فوزي عمر، مرجع سبؽ ذكره، ص (46)
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العبارة أمر نسبي يتوقؼ عمى الواقعة المراد نقدىا، وبيا تتحدد مكانة النقد ويقاس التناسب 

 بيف العبارة والرأي المراد التعبير عنو.

 خامسا: أف يكوف النقد مقترنا بحسف النية:*    

مف المسائؿ المتعمقة بالوقائع وال يمكف أف نقرر ليا  إف شرط حسف النية المطموب في النقد

قاعدة ثابتة يقاس عمى أساسيا حسف النية، ولكف عمى األقؿ يمـز أف يكوف موجو االنتقاد 

معتقدا بصحة نقده وذلؾ بتقدير األمور تقديرا كافيا، وأف يكوف انتقاده لممصمحة العامة ال 

 (47)بسوء قصد.

عمى الصحفي أف يتوخى المنفعة العامة فيما يبديو مف أراء وال  ومف ىنا يتبيف لنا أنو    

يتحقؽ ىذا الشرط بابتعاد الصحفي عف األمور الشخصية التي ال تيـ الرأي العاـ وال تفيده 

متابعتيا، كوف حؽ النقد قد شرع لصالح الجماعة ومف ثمة ينبغي أف يتصؿ بأمر تعني بو 

 ىذه الجماعة وينفعيا.

: إلى أف "حرية إثبات دليؿ القذؼ معترؼ بيا إال إذا كانت الواقعة 126دة وتشير الما    

 المنسوبة تشكؿ مخالفة معفى عنيا أو منقضية أو ممغاة بحكـ إعادة االعتبار أو المراجعة".

: "يعاقب عمى القذؼ والشتـ المذيف يرتكباف بواسطة الوسػائؿ المنصوص عمييا 124والمادة 

 (48)مف قانوف العقوبات". 299و 298مواطنيف طبقا لمادتيف ، في حؽ ال4في المادة 

                                                 
 .65، صسماف فوزي عمر، مرجع سبؽ ذكره  (47)
 14، ص06/02/1982، الصادرة بتاريخ06عددال: لرسمية لمجمهورية الجزائريةالجريدة ا (48)
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نبلحظ أف ىاتيف المادتيف قد أقرت حرية إثبات دليؿ القذؼ وكذا عمى العقوبة التي يتحمميا 

 الصحفي عند الوقوع في فخ القذؼ إال أف المشرع لـ يحدد تعريفا لمقذؼ وال لمشتـ.

 ا إلى النتائج التالية: توصمن 1982مف خبلؿ دراستنا لقانوف اإلعبلـ  

إف المرتكزات العامة ليذا القانوف تجعمو يميؿ أكثر لمنظاـ السمطوي والنظاـ االشتراكي  -    

 في اإلعبلـ.

كما أف القانوف ىو خبلصة التجربة لمنظاـ الحاكـ ورؤيتو لمممارسة اإلعبلمية حيث  -    

اكية فجعؿ اإلعبلـ يقـو عمى أساس جعؿ نصوص المواد القانونية متكيفة مع المبادئ االشتر 

الممكية الجماعية لوسائؿ اإلعبلـ وأنيا جزء ال يتجزأ مف السمطة السياسية المتمثمة في حزب 

 جبية التحرير الوطني وأداة مف أدواتيا في أداء ميمات التوجيو والرقابة.

صعب المناؿ عف  بالنسبة لمحؽ في اإلعبلـ فإف المشرع الجزائري قد أقره لكنو جعمو حقا    

طريؽ المواد القانونية التي تحتوي عمى ممنوعات وضوابط وتوجيات تحد مف قدرة الصحفي 

 عمى قياـ بدوره كامبل.

 : 9113قانون اإلعالم   – 2   

)حيث عدؿ 1982( المعدؿ لقانوف 1990أفريؿ 03يعتبر قانوف اإلعبلـ الذي جاء في )

ودستور  1988ققتيا الجزائر بعد أحداث أكتوبرالعقوبات( مف بيف أىـ المكتسبات التي ح

بإعادة النظر ومناقشة MGA  حيث طمبت حركة الصحفييف الجزائرييف  1989فيفري 23

تـ فيو زيادة أجور الصحفييف وزيادة المنتوج، وفتح  1990حيث أف قانوف  1989دستور 
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، ويتضمف ىذا القانوف أبواب الممارسة الديمقراطية والتعددية الفكرية حرية التعبير والرأي

مف الباب األوؿ  03مادة موزعة عمى تسعة أبواب، ومف بيف ىذه المواد نذكر:المادة  106

تنص عمى "يمارس حؽ اإلعبلـ بحرية مع إحتراـ كرامة الشخصية اإلنسانية مقتضيات 

 (49)السياسة الخارجية و الدفاع الوطني".

ي ينص عمييا القانوف مشروطة باحتراـ معنى ذلؾ أف حرية الحؽ في اإلعبلـ الت -    

 الضوابط التي لخصتيا ىذه المادة. 

مف الباب الثاني تنص عمى أنو: "يجب أال تشمؿ النشرية الدورية  26أما المادة 

والمتخصصة الوطنية واألجنبية كيفما كاف نوعيا ومقصدىا عمى كؿ ما يخالؼ التخمؼ 

يدعوا إلى العنصرية والتعصب و الخيانة سواء  اإلسبلمي والقيـ الوطنية وحقوؽ اإلنساف أو

كاف ذلؾ رسميًا أو صورة أو حكاية أو خبرًا أو ببلغًا، كما يجب  أالَّ تشمؿ ىذه النشريات 

 عمى أي إشيار أو إعبلـ مف شأنو أف يشجع عمى العنؼ و الجنوح".

لنشريات أي أف المادة تضع حدودًا أو ضوابط لمممارسة اإلعبلمية،و يجب عمى ا -    

 الدورية ميما كاف نوعيا اإللتزاـ بيا.

مف نفس الباب تنص عمى أف: "تكوف حقوؽ الصحافييف المحترفيف في األجيزة  33والمادة 

اإلعبلمية العمومية المستقمة عف اآلراء واإلنتماءات النقابية أو السياسية... ويكوف التأىيؿ 

                                                 
 .460ص  1990أفريؿ03، الصادر بتاريخ:  14، العدد الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية (49)
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ريطة أف يمتـز الصحفي المحترؼ بالخط التحويؿ شي شرطا أساسيا لتعييف، الترقية و المين

 (50)العاـ لممؤسسة اإلعبلمية".

وبذلؾ فقد ربطت ىذه المادة حؽ الصحفي المحترؼ العامؿ في األجيزة اإلعبلمية 

بالخط العاـ  وااللتزاـالنقابية الحزبية  االنتماءاتة بضرورة استقبلليتو عف اآلراء و العمومي

 لممؤسسة اإلعبلمية.

التي تنادي عمى أف: "لصحفييف المحترفيف الحؽ في الوصوؿ إلى مصادر  35المادة و     

 الخبر" 

جاءت  36أي حؽ الصحفي المحترؼ لموصوؿ إلى الخبر مضموف قانونًا، لكف المادة  

لتحديد المياديف التي يستثنييا حؽ الوصؿ إلى مصادر الخبر حيث نصت عمى: "حؽ 

أف ينشر يفضي بالمعمومات التي مف  الوصوؿ إلى مصادر الخبر ال يجوز لمصحفي

 طبيعتيا مايمي:

 أف تمس أو تيدد األمف الوطني أو الوحدة الوطنية أو أمف الدولة. -    

 أف تكشؼ سرًا مف أسرار الدفاع الوطني أو سرًا إقتصاديًا أو إستراتيجيًا. -    

 أف تمس بحقوؽ المواطف و حريتو الدستورية.  -    

 ة التحقيؽ القضائي".أف تمس بسمع  -    

                                                 
 461، ص1990أفريؿ03الصادر بتاريخ:  ، 14العدد  :الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية (50)
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تناولت مسألة أخرى ال تقؿ أىمية، وىي  37باإلضافة إلى المواد السابقة نجد المادة    

قضية السرية المينية، حيث نصت عمى: "سر الميني ىو حؽ الصحفييف الخاضعيف ألحكاـ 

تصة ىذا القانوف وواجب عمييـ، واليمكف أف يتذرع السّر الميني عمى السمطة القضائية المخ

 في الحاالت التالية:

 مجاؿ سّر الدفاع الوطني كـ ىو الحاؿ محدد في التشريع المعموؿ بو. -

 اإلعبلـ الذي يعني األطفاؿ المراىقيف. -

 اإلعبلـ الذي يمس أمف الدولة مساس واضحًا. -

 (51)اإلعبلـ الذي يمتد إلى التحقيؽ و البحث القضائييف". -

ػؽ السر الميني، لكنيا في الوقت نفسو تقيد ىذا الحؽ ىذه المػػادة أعطػت لمصحػػافييػف ح    

استعػػرض مادة ركزت وخصت  1990بفرضيا لمجبلت ال يمكف أف تمس، كما أف قانوف 

التي تعتبر منعرجا ىاما لتركيزىا عمى مسػػألة أخػػبلقيػػات  40أخبلؽ وآداب المينة إنيا المادة

لمادة مايمي:" يتعيف عمى الصحافي المػينة التي كانت منسية وميمشة وجاء في ىذه ا

 المحترؼ أف يحتـر بكؿ صرامة 

 

 

 

 
                                                 

  462 ،461ص 03/04/1990الصادر بتاريخ، 14العدد : مية لمجميورية الجزائريةدة الرسالجري51)
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 (52)أخبلؽ وآداب المينة أثناء ممارستو المينة ".

    وجاء عمى شكؿ نقاط حيث تطمب مف الصحفي المحترؼ حقوؽ المواطنيف الدستورية    

  قذؼ، اإلفتراءالحريات الفردية وأيضا تصحيح األخبار الخاطئة االمتناع عف اإلتحاؿ والو 

دية،كما طالبتو السمعة المرتبطة بالمينة ألغراض شخصية أو ما استغبلؿوالوشاية أو 

الموضوعية في التعميؽ عمى الواقع، الحرص الدائـ عمى تقديـ إعبلـ تاـ بالتحمي بالصدؽ و 

وموضوعي، كما أكدت المادة عمى حؽ الصحفي برفض أي تعميمة آتية مف مصدر آخر 

 التحرر.غير مسؤولي 

أما فيما يخص حؽ الرد و لتصحيح فقد أعاد المشرع الجزائري نفس اإلجراءات الواردة     

التي تؤكد تصحيح  44، غير أف ىناؾ إضافات جديدة ترد في المادة 1982في قانوف 

ساعة مف تقديـ الببلغ مف الشخص طبيعي أو معنوي نشر عنو وقائع غير  48الخبر بعد 

 (53)ئة مف شأنيا أف تمحؽ ضرار معنويًا أو ماديًا.صحيحة أو مزاعـ مسي

كما خصص باب آخر لييئة جديدة عمى الساحة اإلعبلمية وىي المجمس األعمى     

لئلعبلـ، وىو سمطة أدارية مستقمة تتمتع بعدة صبلحيات مف شأنيا الراقي بالمينة، كما أنو 

       ى خاصة بأخبلقيات المينةييتـ بمسائؿ األخبلقيات بالمينة، فقد شكمت لجنتاف األول

                                                 
 .174، ص 2004، دار النشر لمجامعات، 1، طحقوق الصحفيين في الوطن العربي: سميماف صالح  (52)
 . 175، ص المرجع نفسوسميماف صالح،   (53)
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الثانية خاصة بالتنظيـ الميني والمتاف تيدفاف إلى تنظيـ الممارسة اإلعبلمية وتحديد و 

 (54)األخبلقيات و القواعد المينية وكذلؾ المراقبة والسير عمى اإللتزاـ بيا.

حتوي في الباب التاسع منو أحكاـ جزئية ت 1990ليذا الشأف جاء في قانوف إعبلـ     

مادة تنص عمى عقوبات لكؿ صحفي ارتكب مخالفة صحفية، حيث جاء في  23عمى

"يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى ثبلث سنوات بغرامة مالية تتراوح بيف  77المادة

دج أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط كؿ مف يتعرض لمديف  50.000دج و 10.000

اء بواسطة الكتابة أو الصوت أو الصورة أو اإلسبلمي وباقي األدياف السماوية باإلىانة سو 

 الرسـ أو بأية وسيمة أخرى مباشرة أو غير مباشرة".

   عمى أنو: "يعاقب كؿ مف ينشر أو يذيع عمدًا األخبار خاطئة 86كما تنص المادة     

الوحدة الوطنيػة بالسجف المؤقت مف خمس يػػػا أف تمس بأمف الدولػػػة و أو مفرضة مف شأن

 (55)ى عشر سنوات".سنوات إل

 وفيما يتعمؽ بالكبلـ الجارح الذي يعتبر أحد المخالفات نذكر:    

القذؼ: ىو توجيو أو إسناد فعؿ أو أمر سيء إلى شخص أو أشخاص بقصد   -    

 اإلساءة ألييـ.

 

                                                 
 .29نور الديف تواتي، مرجع سبؽ ذكره، ص  (54)
"دراسة وصفية تحميمية" ) رسالة ماجستير غير  2004-1992خبلؿ حالة الطوارئ،  ممارسة الصحفيين الجزائريين لممهنة :محمد شبري  (55)

 .125، ص2006-2005منشورة(، جامعة الجزائر، 
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السب: ىو خدش شرؼ شخص أو إعتباره عمدًا دوف أف يتضمف ذلؾ إسناد واقعة   -    

   (56)معنية.

أكثر بارتكاب جناية أو جنحة، " بأي وسمة مف التحريض: أي كؿ مف أغرى واحدا أو   -    

 (57)وسائؿ العبلنية" يعد شريكا في فعميا.

االحتقار و المفظ القبيح الموجو إلى الشخػص ما، وىذه  الشتـ: يقصد بو التجريح أو  -    

" وكذلؾ  CLOWN، ميرج " بعض العبارات التي إعتبرتيا المحاكـ الفرنسية عبارات الشتـ

 SDF ."(58)عبارة بدوف مؤوى وسكف معروؼ " 

وقد أرجع السيد فيصؿ مطاوي " رئيس تحرير جريدة الوطف ": أسباب القذؼ إلى انعداـ     

الثقافة القانونية لدى الصحفييف وكذا غياب التكويف عمى مستوى المؤسسات اإلعبلمية، كما 

مف قبؿ بعض الجرائد مف أجؿ التقويؿ و المزايدة فقط تحدثت عف بعض محاوالت اإلثارة 

ماكمفيا الوقوع في القذؼ المر الذي أدخميا إلى المحاكـ وىي أمور يجب إزالتيا  نيائيًا مف 

المينة كما أف عدـ التأكد مف األخبار أو انعداـ المصادر و تعويضيا بمصدر أكيدة وأخرى 

نة وزادت مف الدعوات القضائية ضد الصحافة ال يرقى ألييا الشؾ أثرت كثيرًا عمى المي

 (59)الوطنية المكتوبة.

                                                 
  125، ص المرجع سبؽ ذكرهمحمد شبري،   ( 56)
 .  180،ص2003ة المعارؼ ،اإلسكندرية، ، منشأ، 1، ط"التعبيرية "جرائم الصحافة والنشرجرائـ : عبد الحميد الشواربي (57)
 126، صمرجع سبؽ ذكرهمحمد شبري،    (58)
دراسة مسحية  القضائية لجنح القذف في الصحافة المكتوبة،قانون العقوبات،وحرية التعبير و الصحافة في الجزائرالمتبعات ة: حكيـ بغرار   (59)

 .165،ص2006-2005ة الجزائر،، )رسالة ماجستير غير منشورة(،جامع2004 -1990
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وبالنسبة لمسيد عمر بميوشات: "مدير يومية الوطف" وقوع الصحفييف في القذؼ ووصؼ     

ىذه الخيرة بالحائط بيف الصحفي و المينة التي تفرض عميو إعبلـ المواطف ىذا دوف إنكار 

ألشخاص و المسؤوليف و المؤسسات بدواعي مسؤولية بعض الصحفييف في قذؼ بعض ا

  (60)مجيولة. 

بالطريقة  2002سنة  2001لذلؾ صادؽ لبرلماف عمى مشروع تعديؿ قانوف العقوبات     

يوليو  13الموافؽ ؿ 1420ربيع األوؿ  29والصيغة التي اقترحتيا وزارة العدؿ في تاريخ 

افة بصورة خاصة إلى مجاؿ ، مما أدى بحرية التعبير بصفة عامة  وحرية الصح1999

مف ىذا القانوف عمى أنو: "يعاقب  69جديد يسوده نوعا مف االختناؽ حيث تنص المادة  

بالحبس مف سنة إلى خمس سنوات كؿ مف يقدـ معمومات عسكرية لـ تجعميا، السمطة 

المختصة عمنية وكاف مف شأف ذلؾ كشؼ أسرار  الدفاع الوطني إلى عمـ شخص ال صفة 

 طبلع عمييا أو إلى عمـ الجميور دوف أف تكوف لدية نية الخيانة أو التجسس".لو في اإل

وفي نفس السياؽ فإف الصحفية "سميمة تممساني" التي تشغؿ بجريدة "الوطف" أماـ المحكمة     

ديسمبر  11بعد نشرىا لخبر تعييف مسؤوليف في مديرية المخابرات األمنية، وذلؾ بتاريخ 

جانفي  07قامت بإيداع شكوى قضائية لدى وكيؿ الجميورية في  ، فوزارة الدفاع2001

 (61)، وذلؾ بسبب القذؼ و المساس بأمف الدولة.2002

                                                 
 .166،صسبؽ ذكره ،مرجع حكيـ بغراره،  (60)
 .127محمد شبري، مرجع سبؽ ذكره، ص (61)
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سنوات كؿ مف يساىـ في وقت  10إلى 05: "يعاقب بالحبس مف 75كما تنص المادة     

لـ السمـ إلضعاؼ الروح المعنوية لمجيش يكوف الغرض منو اإلضرار بالدفاع الوطني وىو عا

 3مكرر مف األحكاـ المذكورة نجد: "يعاقب بالسجف مف سنة إلى  144بذلؾ"، وفي المادة 

دج إلى مميوف دج وبإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف أساء 100سنوات و بغرامة مالية مف 

لرئيس الجميورية، تتضمف إىانة أو سبًا أو قذفًا سواء كاف ذلؾ عف طريؽ الكتابة أو الرسـ 

ة آلية لبث صوت أو صورة أو آلي وسيمة إلكترونية أو معموماتية أو إعبلمية التصريح أو أي

 (62)أخرى".

 27الصادرة في  3069التي توقفت عف الصدور، كانت في العدد  Le Matinفجريدة     

أكدت أف الشكاوي القضائية التي قامت وزارة الدفاع بإيداعيا لدى وكيؿ  2002مارس 

فتـ استدعاء رئيس الجريدة "محمد بف شيكو" ومعد العمود "سيد شكوى،  14الجميورية بمغت 

 أحمد سميماف" وكذلؾ الرساـ الكاريكاتوري ىشاـ.

فشاء األسرار فالمادة فيما يخص اإلعتداء عمى األشخاص و و      تنص عمى: "يعد  269ا 

ييا خاص أو الييئة المدعي عمقذفًا كؿ إدعاء بواقعة مف شأنيا المساس بشرؼ واعتبار األش

سنادىا إلييـ أو عمى تمؾ الييئة، ويعاقب عمى نشر ىذا اإلدعاء أو تمؾ مباشرة وبطريقة بو و  ا 

إعادة النشر حتى ولو تـ اإلسـ ولكف مف الممكف تحديدىا مف عبرات الحديث أو الصياح أو 

 (63).اإلعبلنات"المنشورات أوالبلفتات أو الكتابة أو يديد أو الت

                                                 
 .128،صمحمد شبري، مرجع سبؽ ذكره،  (62)
 .130محمد شبري، مرجع سبؽ ذكره، ص  (63)
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المسموح بو وبالرغـ مف  األشخاص والمساس بكرامتيـ غير لتالي اإلدعاء عمى شرؼوبا 

دخمت المخالفات الصحفية أصبحت عادية و ىذه القوانيف التي تعاقب الصحفييف إال أف 

 السيناريو اليومي.

نستنتج أف ىذا  1990: مف خبلؿ دراستنا  لقانوف 1990نقائص قانوف اإلعبلـ      

 النقائص تمثمت فيما يمي:و ف احتوى عمى العديد مف الثغرات القانو 

أوؿ وأىـ النقائص ىو الطابع الجامع لقواعد ذات أسس و طبيعة قانونية مختمفة حيث  -    

أنو تضمف في المواد األربعة األولى مف الباب األوؿ، االعتراؼ بالحؽ في اإلعبلـ لممواطف 

ي و التعبير، ولكنو وحؽ المشاركة في اإلعبلـ بممارسة الحريات األساسية في التفكير والرأ

حدد ممارسة ىذا الحؽ مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية التابعة لمقطاع العمومي 

 والقطاع الخاص وعناويف األحزاب.

ويحصر ىذا النص القانوني  الحؽ في اإلعبلـ في مجرد عممية اإلطبلع عمى الوقائع     

سند إتصاؿ آخر، كما أنو يخمط بيف واآلراء التي تنقميا وسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية أو أي 

  اإلعبلـ و الدعاية اإلديولوجية أو التمقيف المذىبي الذي ىو أساس وىدؼ الصحافة الحزبية

 وىو يتدخؿ بذلؾ في مجاؿ تشريع حرية اإلعبلـ بكيفية منقوصة.

في نفس الباب يتناوؿ واجبات عناويف اإلعبلـ وأجيزة، وكيفية صدورىا وتنظيميا     

تنفيذية الحؽ في نشر عف الطباعة بالنسبة لمصحافية، ثـ يعطي لمسمطة ال وفصميا

البيانات التي تقدر ىي ضرورتيا ووقت نشرىا، بينما قوانيف حرية اإلعبلـ تمـز التصريحات و 
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السمطات العمومية )الخاصة الحكومة( بنشر المعمومات التي يراىا المشرع ضرورية لممارسة 

 (64)المواطف حقو في اإلعبلـ.

تنظيـ المينة أدرج في الباب الثاني إلى جانب إصدار النشريات، وىو ما يشكؿ  -      

خمط بيف تنظيـ المينة اإلعبلمية التي ىي مف اختصاص المنظمات المينية مف جية، وبيف 

 المؤسسات اإلعبلمية التابعة لمقطاع العمومي وبينيا وبيف حقوؽ النشر مف جية ثانية.

التي تنص عمى إمكانية األشخاص الطبيعييف  4ف الفقرة الثالثة مف المادة وىناؾ تناقص بي

التي تشترط ممفا لمتصريح المسبؽ  9في إنشاء عناويف وأجيزة إعبلـ وبيف مضموف المادة 

ؽ النشر لممارسة حؽ النشر، يتضمف القانوف األساسي لممؤسسة أو الشركة، مما يعني أف ح

نما ليس حقا لمفرد الطبيعي و   (65)لمشخص المعنوي وحده.ا 

ممارسة مينة الصحفي التي ينظميا الباب الثالث، وقد جرت العادة أف تترؾ ىذه  -     

  الميمة التنظيمية لسمطة مختصة تشارؾ فييا جميع األطراؼ )سمطة، مينيوف، ناشروف

 جميور( عمى غرار المجمس األعمى لئلعبلـ أو كمنظمات مينية )ناشروف، مينيوف، جميور

 أو ممثميف منتخبيف(.

يمكف إدراج المسؤولية وحؽ التصحيح و الرد في القواعد العامة في النشر إلى جانب التوزيع 

 و البيع.

                                                 
 11ص http//www.7anin elwatan.com،عمى الموقع: 23/05/2008، بتاريخ9113قانون اإلعالم : ىشاـ دداش  (64)
 13ص ، مرجع نفسوىشاـ دداش،   (65)
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عمى حماية  جرت العادة أف تنشأ سمطة المكمفة بتنظيـ اإلعبلـ الجماىيري، وتسير   -    

جماعة )اجتماعية أو اد و ة حقوؽ الجميور المتمقي كأفر التوزيع و حمايحقوؽ النشر والطبع و 

خطوة  1990مف قانوف  59رسمية( ويمثميا المجمس األعمى لئلعبلـ المنشأ بمقتضى المادة 

ىيئات ريف ويفتقد إلى جيات و الناشؿ الجميور، ويخمط بيف المينييف و لكنو ال يمثمتميزة، و 

 تحكيمية.

صوص ة بعضيا منمخالف 22الباب السابع المتعمؽ باألحكاـ الجزائية، يتضمف   -    

 العادة أف يخضع مرتكبو المخالفاتالقانوف المدني، وجرت عمييا في القانوف الجزائري و 

الجنايات والجنح عف طريؽ الصحافة ووسائؿ اإلعبلـ إلى القوانيف العامة، مثؿ غيرىـ مف و 

المواطنيف وبعضيا اآلخر يسند إلى قواعد األخبلقيات المينية التي تصدر عف المنظمات 

 (66)لمينية.ا

، قد أعطى كميات ولـ يفصؿ 1990مف خبلؿ دراستنا ىذه نستنتج أف قانوف اإلعبلـ      

 الجزئيات حيث نجد أف معظـ مواده ذات أسس وطبيعة قانونية مختمفة.

أما إذا أتينا إلى المواد التي تنص عمى الحؽ في اإلعبلـ بالنسبة لممواطف وحؽ مشاركتو     

المشرع قد حدد الرأي والتعبير نجد أف و لمحريات األساسية في التفكير و في اإلعبلـ بممارست

    الذي يظير مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية لمقطاع العمومي ممارسة ىذا الحؽ و 

عناويف األحزاب باإلضافة إلى أنو ىناؾ أمور تعتبر ميمة لممارسة مينة طاع الخاص و القو 

النقابي بؿ أشار إلييا فقط مف انوف كحرية التنظيـ الميني و الق الصحافة لـ يحرص عمييا ىذا
                                                 

 .02،صمرجع سبؽ ذكره ،ىشاـ دداش،   (66)
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بالّرغـ مف وجود ىذه التنظيمات في الواقع، إاّل أنو مف خبلؿ المجمس األعمى لئلعبلـ، و 

متطورة في الجزائر في ظؿ انعداـ تنظيمات حرة ألصؿ ديث عف الصحافة حرة و الترؼ الح

ىذا   المينة اإلجتماعيةالقضايا األخبلقية و حرة لمناقشة المينة ومواد وتقاليد وفضاءات 

القوى التي تخفييا حرية  ة ووالءات سياسية ودوافع مصمحية الوضع عدتو انقسامات فكري

 التعبير ال تقبؿ وجود الفضاء.

الصحفي بحاجة إلى ضمانات كبيرة لـ ينص عمييا قانوف كما أف حرية الصحافة و     

بالتالي لـ يفسر الجزئيات، زيادة عمى ف خبلؿ المواد و ذكرىا كعموميات مبؿ  1990اإلعبلـ 

ذلؾ ىناؾ غياب كبير لمكثير مف الضمانات المينية التي تحمي الصحفييف باعتبارىا شرط 

 أساسي لممارسة مينة الصحافة.

عدي بالمقابؿ حرية الصحافة ال تجيز لمصحفي القياـ بتجاوزات باستغبللو لمينتو مف أجؿ ت

المجتمع بؿ يجب أف يكوف عممو ضمف حدود أخبلقيات المينة بالدولة و  القانوف واإلضرار

وضمف أطر المسؤولية االجتماعية لوسائؿ اإلعبلـ قصد إنجاح مشروع إقامة مجتمع جزائري 

الرأي بؿ أفضؿ ضمف مبادئ الديمقراطية ودولة القانوف واحتراـ الرأي و يتطمع إلى مستق

 اآلخر.

 

 

 



 أخالقيات المهنة اإلعالمية                                                         :       ولالفصل األ
 

- 23 - 

 

 2012خــالل قــانـون  أخـالقـيات المـهنـة مــن
 : 2012قانون اإلعالم   – 9 

 ( الخاص باإلعالم:05-92تقديم شكمي لمقانون العضوي رقم )

ـ 2012جػانػفي  12( الصادر رسمًيا بتاريخ 05-12يعتبر القانوف العضوي رقـ ) 

عد أوؿ قانوف عضوي لئلعبلـ في تاريخ الجزائر المستقمة، وبذلؾ يكوف قد جاء ىذا القانوف ب

سنة عمى استعادة االستقبلؿ الوطني وفي وقت أصبح اإلعبلـ الوطني يتخبط في 50مرور 

مشاكؿ عديدة ويكاد صوت الجزائر أف ال يسمع وال يشاىد في الساحة اإلعبلمية العالمية 

 وفي ظؿ الفراغ القانوف لبعض نواحي تشير ىذا القطاع الحساس.

ى صدور آخر مشروع قانوني إعبلمي مرت واحد وعشروف سنة بالتماـ والكماؿ عم 

 ـ.1990ينظـ الساحة اإلعبلمية، وىو قانوف 

ـ، حدثت عدة 2011ـ إلى 1990وخبلؿ كؿ ىذه الفترة أي الفترة الممتدة مف  

تطورات وتغيرات مست العديد مف المياديف والمجاالت ومف بينيا الميداف اإلعبلمي، ومنو 

حافة الجزائرية، وأضحى مف الواجب ومف ـ ال يكفؿ متطمبات الص1990أصبح قانوف 

األولويات إصدار قانوف إعبلمي جديد يتماشى مع طموحات الصحفييف خصوًصا في ظؿ 

 العولمة و العصرنة التي ال تعتبر الجزائر بمنئى عنيا.

حيث إننا في عصر التسابؽ الصحفي والفضائيات، والقارئ أو المشاىد عمى حد  

قؿ الخبر، مع العمـ أف الجميور الجزائري فقد مصداقيتو في سواء تيمو االحترافية في ن
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وسائؿ اإلعبلـ الجزائرية خصوًصا الثقيمة منيا، إذ أصبح يتجو إلى قنوات أخرى قصد 

 تقصي الحقيقة والحصوؿ عمى أخبار دقيقة ومفصمة

  وىذا ما أدى بإعادة النظر في القوانيف اإلعبلمية، واحتياجات الساحة اإلعبلمية 

د رأي مجمس الدولة وبعد مصادقة البرلماف وبعد رأي المجمس الدستوري، صدر القانوف وبع

 2012ايرين 12ىػ الموافؽ لػ1433صفر  18المؤرخ في  12/05العضوي رقـ 

 12مادة مقسمة في إطار  133نظـ القانوف العضوي المتعمؽ باإلعبلـ حرية اإلعبلـ في 

 ظيـ حرية اإلعبلـ.باب تناولت مختمؼ الجوانب المتعمقة بتن

ـ، وبذلؾ تبدأ مرحمة متميزة 2012يناير  12وقد تـ نشره في الجريدة الرسمية يوـ  

 وجديدة في تاريخ الصحافة الجزائرية.

 الفصؿ األوؿ ي ىذا القانوف في الباب السادس و أخبلقيات المينة فب و جاءت آدا 
 (67)أشار إلييا في المواد التالية:و 

 :92المادة 
أخبلقيات المينة خبلؿ ممارستو سير عمى االحتراـ الكامؿ آلداب و الصحفي أف ييجب عمى 

 لمنشاط الصحفي
 مف ىذا القانوف يجب عمى الصحفي عمى الخصوص:2ٌزيادة عمى األحكاـ الواردة في المادة 

 احتراـ شعارات الدولة ورموزىا -
 موضوعي ىتماـ الدائـ ألعداد خبر كامؿ و التحمي باال-
 موضوعية ئع واألحداث بنزاىة و نقؿ الوقا-

                                                 

 29، ص12/01/2012بتاريخ الصادر ، 2العدد :  الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية (67)
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 تصحيح كؿ خبر غير صحيح-
 االمتناع عف تعريض األشخاص لمخطر -
 االمتناع عف المساس بالتاريخ الوطني-
 االمتناع عف تمجيد االستعمار -
 العنؼ باشرة أو غير مباشرة بالعنصرية وعدـ التسامح و االمتناع عف اإلشادة بصفة م-
 القذؼة والوشاية و ع عف السرقة األدبياالمتنا-
 االمتناع عف استعماؿ الحظوة المينية ألغراض شخصية أو مادية -
 االمتناع عف نشر أو بث صور وأقواؿ تمس بالخمؽ العاـ أو تستفز مشاعر المواطف-

 93المادة 
اعتبارىـ ،ويمنع انتياؾ الحياة الخاصة انتياؾ الحياة الخاصة لؤلشخاص وشرفيـ و  يمنع

 ة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمشخصيات العمومي
 94المادة 

ينتخب أعضاؤه مف قبؿ الصحفييف ينشا مجمس أعمى آلداب وأخبلقيات مينة الصحافة و 
 المحترفيف 

 95المادة 
سيره مف قبؿ دد تشكيمة المجمس األعمى آلداب وأخبلقيات مينة الصحافة وتنظيمو و تح

 جمعيتو العمة التأسيسية
 أخبلقيات مينة الصحافة مف دعـ عمومي لتمويمو داب و يستفيد المجمس األعمى آل

 96المادة 
       مينة الصحافةخبلقيات مينة الصحافة ميثاؽ شرؼ أيعد المجمس األعمى آلداب و 

 يصادؽ عميوو 
 97المادة 

يأمر بيا  أخبلقيات مينة الصحافة أصحابو إلى عقوباتيعرض كؿ خرؽ لقواعد آداب و 
 قيات مينة الصحافةأخبلالمجمس األعمى آلداب و 
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 98المادة 
أخبلقيات مينة الصحافة طبيعة ىذه العقوبات وكيفيات الطعف يحدد المجمس األعمى آلداب و 

 فييا
 99المادة 

أخبلقيات مينة الصحافة في اجؿ أقصاه سنة ابتداء مف ينصب المجمس األعمى آلداب و 
 تاريخ صدور ىذا القانوف
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 : نيالفصل الثا

 المسؤوليةالقائم باالتصال بين المهنية و

 

 

 العىامل المؤثرة عليه،مفهىمه والقائم باالجصال:  المبحث األول

 

 الدراسات الحي جناولث النىاحي : المبحث الثاني

 المهنية للقائم باالجصالو االجحماعية

 

 المسؤولية االجحماعية للقائم باالجصال: الثالث المبحث

 

 



  :تمهيد

عمينا أن نعترف عند تحديد تأثير الرسالة اإلعالمية، بأن القائم باالتصال ال يقل أىمية 

  عن مضمون  ىذه الرسالة ،باعتبار انو الركيزة األساسية في جميع المؤسسات اإلعالمية

  اإلعالمي أدائويتعرض لمعديد من الضغوطات التي تؤثر عمى  األخيرىذا  إن إال

، بحيث  يتناول ىذا الفصل القائم باالتصال المينية أخالقياتوخصوصا فيما يتعمق بجانب 

من خالل التطرق إلى المفيوم والعوامل المؤثرة عميو وكذا عرض أىم الدراسات التي تناولت 

النواحي االجتماعية والمينية لمقائم باالتصال ثم ننتقل إلى إبراز المسؤولية االجتماعية لمقائم 

   باالتصال .  
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 :المبحث األول : القائم باالتصال

 مفهوم القائم باالتصال:1- 

تتفاوت المفاىيم التي وضعتيا المدارس اإلعالمية لمقائم باالتصال، فقد اتجيت بعض 

يشمل من  " الدراسات إلى تعريفو من منظور القدرة عمى التأثير في المتمقي، فعرِّف بأنو

 1."ي األفكار واآلراءلدييم القدرة عمى التأثير بشكل أو بآخر ف

في حين اتجيت دراسات أخرى إلى تعريفو من منظور الدور في عممية االتصال، فعرفتو 

بأنو " الشخص الذي يتولى إدارة العممية االتصالية وتسييرىا، وعمى ضوء ما يتمتع بو من 

 ."قدرات و كفاءات في األداء يتحدد مصير العممية االتصالية برمتيا

االتصال ىو" أي فرد أو فريق منظم يرتبط مباشرة بنقل المعمومات من فرد أو أن القائم ب

الرسائل إلى الجميور عبر آلخر عبر الوسيمة اإلعالمية، أو لو عالقة بتسيير أو مراقبة نشر 

 وسائل االعالمية".ال

كذلك حددتو دراسات أخرى بأنيم "الذين يؤدون دورا فعاال ومباشرا في إنتاج الرسائل 

 2مية".اإلعال

وتطرح المدرسة الفرنسية في اإلعالم مفيوم آخر لمقائم باالتصال إذ تطمق عميو لقب       

الوسيط" عمى أساس أن الصحفي يقوم بأدوار متعددة، فيو يبحث عن المعمومة ويختار "

                                                           

1
 .2006و االتصال، اإلعالمذكرة مكممة لنيل شيادة الدكتوراه في عموم ، مالمهني لمفمسطينيين األداءالفمسطيني و  اإلعالم :وافيأمين مغوري  
 .5، ص1992المركز القومي لمبحوث االجتماعية، القاىرة، ، 1ط، القائمون باالتصالنجوى فوال:  2
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مضمون الرسالة ثم يتوجو بيا إلى الجميور، وىو بذلك يمعب دورا تفاوضيا بين صانع 

 3در( و الجميور )المتمقي(.المعمومة )المص

ومما سبق يمكن تعريف القائم باالتصال بأنو أي شخص داخل فريق عمل ينتمي      

نتاج الرسالة االتصالية بدءا من  إلحدى المؤسسات، ويضطمع بمسؤولية ما، في صنع وا 

يا وضع الفكرة أو السياسة العامة ومراحل الصياغة المختمفة ليا، وانتياء بإخراجيا وتقديم

 .لمجميور المتمقي بيدف التأثير

 :الشروط الواجب توفرها في القائم باالتصال  -2

 :حددىا الباحث "ديفيد برلو" في النقاط التالية*

  توافر ميارات االتصال، وىي خمس ميارات " الكتابة ، التحدث ، القراءة ، اإلنصات  -1

 4." والقدرة عمى التفكير السميم لتحديد أىداف االتصال

اتجاىات القائم باالتصال نحو نفسو ونحو الموضوع ونحو المتمقي، وكمما كانت ىذه - 2

 .االتجاىات ايجابية زادت فعالية القائم باالتصال

 .مستوى معرفة المصدر وتخصصو بالموضوع الذي يعالجو يؤثر في زيادة فعاليتو - 3

ي وطبيعة األدوار التي يؤدييا مركز القائم باالتصال في إطار النظام االجتماعي والثقاف- 4

 .والوضع الذي يراه الناس فيو يؤثر عمى فعالية االتصال
                                                           

 51، ص 1980دار الحرية لمطباعة، بغداد، ، 2ط، اراء في الكتابة و العمل الصحفيوائل العالي،  3
 23ص بق ذكرهمرجع س  قائمون باالتصالالنجوى فوال:  4
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 :معرفة السياسة اإلعالمية لمؤسستو، ويتم ذلك حسب "وارين بريد" بعدت طرق منيا -5

 .القراءة المستمرة لجريدة المؤسسة-

 .المشاركة في الدورات والمحاضرات التي تقيميا المؤسسة-

 .حتكاك مع زمالءه دوي الخبرة في المؤسسةعن طريق اال-

 .عن طريق توجييات رئيس التحرير-

 .عن طريق الخبرة-

 كما حدد "الكس تان" العوامل إلي تجعل القائم باالتصال مؤثرا في إقناع الجميور. *

 :عوامل 3وىي 

 5السمطة )النفوذ( /3الجاذبية.  /2المصداقية.  /1

 لمسؤوليات القائم باالتصا - 3

 :تمثل المسؤوليات المفروضة عمى القائم باالتصال فيما يميت

 .الدقة والتأكد من صدق المعمومة المقدمة لمجميور -1

 .العمل من اجل المصمحة العامة واالبتعاد عن تفضيل المصمحة الشخصية -2

 .الحفاظ عمى نزاىة وكرامة المينة -3

 .احترام الحياة الخاصة لممواطنين -4

 .لمينة، وأخالقياتيااحترام سر ا -5
                                                           

5
 .63،ص2000 ،عمانمنشر والتوزيع، دار المجدالوي ل ، 1ط،دراسات في الصحافة واإلعالم :تيسر أبو عرجة 
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 .الدفاع عن حقوق اإلنسان -6

 .المشاركة في اإلصالح االجتماعي -7

 .االلتزام بالموضوعية والصدق -8

 6.تبني اتجاىات الجميور -9

 :العوامل المؤثرة عمى القائم باالتصال -4

 :معايير المجتمع-أ

من القوى األساسية التي  يعد النظام االجتماعي الذي تعمل في إطاره وسائل اإلعالم،      

تؤثر عل القائمين باالتصال، فأي نظام اجتماعي ينطوي تحت قيم ومبادئ يسعى إلقرارىا، 

 .ويعمل عمى تقبل المواطنين ليا، ويرتبط ذلك بوظيفة "التنشئة االجتماعية

وتعكس وسائل اإلعالم ىذا االىتمام بمحاولتيا الحفاظ عمى القيم الثقافية واالجتماعية 

 .سائدةال

وارين بريد" انو في بعض األحوال قد ال يقدم القائم باالتصال تغطية كاممة "ويرى       

لألحداث التي تقع من حولو، وليس ىذا اإلغفال نتيجة لتقصير منو أو انو نقطة سمبية، 

حداث إحساس منو بالمسؤولية ولكن يتغاضى القائم باالتصال أحيانا عمى تقديم بعض األ

 7.ولمحفاظ عمى بعض الفضائل الفردية أو المجتمعية االجتماعية

فقد تضحي وسائل اإلعالم أحيانا بالسبق الصحفي، أو تتسامح بعض الشيء في واجبيا 
                                                           

 57ص،  ،  2007لدار العالمية لمنشر و التوزيع ، 2ط، القائم باالتصال في الصحافة: زلطاعبد اهلل  6
 339، ص، 1978القاىرةدار النيضة العربية، دون طبعة، ، لنظريات اإلعالمألسس العممية : رشتيجييان أحمد  7
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الذي يفرض عمييا تقديم كل األخبار التي تيم الجماىير، وذلك رغبة منيا في تدعيم قيم 

ألنماط الثقافية السائدة في المجتمع وتقاليده، كذلك تعمل وسائل اإلعالم عمى حماية ا

  المجتمع مثل الوالء لموطن، النظام السياسي و االقتصادي، احترام رجال الدين والقضاة

والمجتمعات المحمية، وتوقير كبار السن والقادة،واألميات، ورجال الجيش. وغالب ما تتجنب 

 8.بناء الثقافي لممجتمعوسائل اإلعالم انتقاد األفراد الذين يقومون بتمك األدوار، لتدعيم ال

 :المعايير الذاتية لمقائم باالتصال-ب

تؤثر الخصائص والسمات الشخصية لمقائم باالتصال عمى عممو، والمواد اإلعالمية       

التي يقدميا، وتتمثل ىذه العوامل أساسا في "الجنس، العمر، الدخل، الطبقة االجتماعية، 

 .ية، واإلحساس بالذاتاالنتماءات الفكرية والعقائد  التعميم

كما يعد االنتماء عنصرا محددا من المحددات الشخصية الميمة، ألنو يؤثر في طريقة 

 .التفكير والتفاعل مع العالم المحيط بالقائم باالتصال

  كما أن القائم باالتصال ينتمي إلى بعض الجماعات التعميمية واالجتماعي والسياسية

جماعات مرجعية، يشارك القائم باالتصال أعضاءىا في واالقتصادية، التي تعد بمثابة 

 .الدوافع والميول واالتجاىات، وتبرز قيميم في اتخاذ قراراتو، وقيامو بسموك معين

وقد اىتم الخبراء باإلطار الداللي والخبرات المختزنة لمقائم باالتصال التي تؤثر في أفكاره 

                                                           

 67ص  ، مرجع سبق ذكره ، رشتيجييان أحمد  8
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 9.ومعتقداتو والتي تحدد ما يجب وما ال يجب

 :لمعايير المينيةا-ج

يتعرض القائم باالتصال إلى مجموعة من الضغوطات المينية التي تؤثر في عممو       

 .وتؤدي إلى توافقو مع السياسة التي تنتيجيا المؤسسة اإلعالمية التي ينتمي إلييا

 :وتتضمن المعايير المينية ما يمي

 :سياسة المؤسسة اإلعالمية*

المؤسسة اإلعالمية قد يمثل ضغوط عمى القائم باالتصال،  فخط العمل الذي تنتيجو      

 .ويحتم عميو انتياج فكر ميني معين

وتتمثل ىذه الضغوط في عوامل خارجية وداخمية، ونعني بالعوامل الخارجية موقع       

 .الوسيمة من النظام االجتماعي القائم، ومدى ارتباط المؤسسة بمصالح معينة

تشمل نظام الممكية، وأساليب السيطرة والنظم اإلدارية وضغوط اإلنتاج. أما العوامل الداخمية ف

وتمعب ىذه العوامل دورا ميما في شكل المضمون المقدم لمجميور، وتنتيي بالقائم باالتصال 

 .إلى أن يصبح جزءا من الكيان العام لممؤسسة

جمع األنباء، فيم  لذا نجد أن الكثير من الصحفيين يعتبرون أنفسيم موظفين في بيروقراطية

ال يعبرون عن أفكارىم، بل يقومون بالتعبير عن أفكار صاحب المؤسسة اإلعالمية 

 .وينتيجون نيجو

                                                           

 89 88ص، مرجع سبق ذكره ، رشتيجييان أحمد  9
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 :مصادر الخبر*

أشارت اغمب الدراسات أن القائم باالتصال يمكنو االستغناء عن جميوره، لكن ليمكنو       

ة تأثير المصادر الصحفية االستغناء عن مصادره، وأثبتت عدة دراسات عن الصحفيين قو 

عمى القائم باالتصال إلى حد احتواءه بالكامل. مؤكدين أن محاولة الصحفي االستقالل عن 

 .مصادر األخبار عممية شاقة لمغاية

 :وتتمثل تأثيرات المصادر عمى القيم اإلخبارية والمينية فيما يمي

 .ون األخرى بطرق عديدةتقوم وكاالت األنباء بتوجيو االنتباه إلى أخبار معينة د -1

 .تؤثر الوكاالت عمى طريقة تقييم رؤساء أقسام األخبار لعمل مندوبييم ومراسمييم -2

تؤثر وكاالت األنباء عمى طريقة توزيع وسائل االتصال لمراسمييا لتغطية األحداث  -3

 .اليامة

 .كبرىتصدر وكاالت األنباء، سجال يوميا باألحداث المتوقع حدوثيا في المدن ال -4

 .تقمد الصحف الصغرى نظيرتيا الكبرى في أسموب اختيار المضمون -5

 :عالقات العمل وضغوطو*

يتفق الباحثون عمى أن عالقات العمل تضع بصمتيا عمى القائم باالتصال، حيث       

يرتبط مع زمالئو في عالقات تفاعل تخمق بعدا اجتماعيا، وترسم من ىذه العالقات جماعة 

بة لمقائم باالتصال، وبالتالي نجدىم يتوحدون مع بعضيم داخل المجموعة، أولية بالنس

ويتعاممون مع العالم الخارجي من خالل إحساسيم الذاتي داخل الجماعة، وىذا يجعل 
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 .الصحفي معتمدا بدرجة كبيرة عمى ىذه الجماعة ودعميا المعنوي

نفسو، وال يشاركيا مع الجماعة ولكن ىناك دائما معايير خاصة بالقائم باالتصال يحتفظ بيا ل

التي يعمل فييا، وىي التي تدفعو دائما نحو محاولة التقدم عمى زمالئو في إطار المنافسة 

المشروعة داخل المؤسسة اإلعالمية، فكل صحفي يسعي دوما إلى السبق الذي يمكنو من 

 .الوصول إلى اكبر عدد من الجماعة التي فييا

 :معايير الجميور -د

ؤثر الجميور عمى القائم باالتصال مثمما يثر القائم باالتصال عميو عل الجميور، ي      

توقعاتو من ردود فعل الجميور، وبالتالي يمعب  -إلى حد ما–فالرسالة التي يقدميا تحددىا 

كما أكد "ريموند باور" أن نوع الجميور الذي .الجميور دوما دورا ايجابيا في عممية االتصال

باالتصال انو يخاطبو، لو تأثير كبير عمى طريقة اختيار المحتوى يعتقد القائم 

فوسائل اإلعالم يجب إن ترضي جماىيرىا، ولكي يتحقق ذلك يجب معرفة الجميور .وتنظيمو

 10.معرفة دقيقة من خالل الدراسات العممية

 

 

 

                                                           

 341، صسبق ذكره ، مرجع رشتيجييان أحمد  10
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 .لمقائم باالتصال و المهنية الثاني: الدراسات التي النواحي االجتماعيةالمبحث 

 :لمقائم باالتصال النواحي االجتماعيةتناولت  الدراسات التي  1

 :"دراسة "وارين بريد -

وارين بريد" بدراسة حول القائمين باإلعالم والقوى االجتماعية التي تؤثر عمى "قام       

وقد استعمل في دراستو طريقة التحميل الوظيفي ليظير كيف تدفن أو تحذف     عمميم

 .تي تيدد النظام االجتماعي والثقافي وبنائوالصحف األخبار ال

وقد اىتمت ىذه الدراسة بتحميل وسائل اإلعالم كمتغير من المتغيرات االجتماعية والثقافية 

وكذا الحاالت التي تواجو فييا وسائل اإلعالم مشكمة نشر مضمون ما قد يؤثر عمى اتجاه 

 .المجتمع

ر العديد من الوسائل الخاصة التي يمكن عن وتمكن "بريد" من خالل دراستو من إظيا      

 :طريقيا كبت أو أخفاء المؤثرات التي قد تتسبب تمزيقا المجتمع، وأعطى افتراضات تقول

بأن وسائل اإلعالم تساعد عمى تحقيق االتفاق الثقافي واالجتماعي عن طريق حذف أو دفن 

إلى أن اغمب الموضوعات  المواد التي يمكنيا إن تتسبب في تمزيق المجتمع، وتوصل كذلك

وقد توصل "بريد" من خالل نتائج دراستو .المحذوفة تنتمي إلى مواضيع سياسية واقتصادية

األولى إلى أن القائم باالتصال بأخذ بعين االعتبار النتائج االجتماعية التي تترسب عمى 

  11نشر المواد اإلعالمية.

                                                           

 .310-308ص  ، مرجع سبق ذكرهجييان رشتي،  11
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صحف الصفوة" فيفترض أي محرري بعنوان " 1952أما الدراسة التي نشرىا سنة       

الصحف ينتقدون من خالل مينتيم ووظائفيم فاعمية بعض المتغيرات ذات الطبعة 

ففي ىاتو الدراسة ألقي "بريد" الضوء عمى الخصائص .االجتماعية ألعضاء الصفوة

االجتماعية الخاصة بالصحفيين، وأنماط معيشتيم، وتوجياتيم و انتماءاتيم الطبيعية، 

 .حياتيم اليومية وسموكيات

 نظرية الشفيع: )المحامي( - 2

رأت ىذه النظرية أن القائم باإلعالم يشارك في بناء المجتمع، وينتقد األوضاع       

االجتماعية واالقتصادية حماية لمجميور ومصالحو، ومن ىنا فإن المسؤولية المينية لمقائم 

تجاىات رئيسية تحدد فكرة ث اباإلعالم ىي أن تدافع عن مصالح الجماعات، وىناك ثال

 :أو الشفيع المحامي

 .يؤمن القائم باإلعالم عموما بضرورة االحتفاظ بسرية مصادرىم في بعض الظروف -أ

إن ميمة القائم باإلعالم "المحامي" في غالب األحيان تسبق دوره كمواطن، فيو يؤمن  -ب

احد المجرمين فانو غير ممزم بأنو إذا حصل عمى معمومات قد تؤدي إلى توجيو االتيام إلى 

 .بمساعدة الدولة

 .يرى إن من حقو تقديم المعمومات إلي تعتبرىا الوكاالت الحكومية موضوعات سرية -ج
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 :دراسات تأثير الجميور -3

وجد العديد من الباحثين من خالل ما أجروه من بحوث أن القائم باالتصال يخضع في       

دتو اإلعالمية، فمثل ىذا ما أشار إليو "تشارلز كولي" منذ وقت المقام األول لتأثير متمقي ما

 .بعيد عن الصعوبات التي يواجييا القائمون باإلعالم

أما عن الدراسات الحديثة في تأثير الجميور عمى اإلعالميين فقد لخص "ريمون باور" 

 :عالقة الجميور باإلعالميين في ثالث فروض

المعمومات الجديدة وبالتالي يؤثر فيما يتذكره القائم  يؤثر الجميور في طريقة تنظيم - أ

 .باإلعالم بعد ذلك ىو نفسو

أن الرسالة التي تصدر عن كاتب معين تصبح مستقمة عن صاحبيا، مرغمة إياه إلى  - ب

 .أداء سموك اتصالي معين يتفق ويتوافق معيا

نما توجو إلى أن الرسائل االتصالية نادرا ما توجو إلى جميور ظاىرة وحيد م - ج نفرد، وا 

 .جماعة مرجعية في نفس الوقت، وتكون الجماعة بمثابة جميور ثانوي

وقد أظيرت ىذه الدراسة أن نوع الجميور الذي يعتقد القائم باإلعالم انو يوجو إليو الرسالة لو 

 .تأثير كبير عل الطريقة التي بمقتضاىا يتم اختيار المادة وتنظيميا

وخصائصو، وظروف السوق تتطمب أن تشبع وسائل اإلعالم  فيناك متطمبات الجميور

احتياجات الجميور ومطالبو بنفس الطريقة التي تؤثر بمقتضاىا الطمب في النظام 

 .االقتصادي
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 :أما دراسة "اتيل دي سو بول" و "ارفيع شولمان" فقد اىتمت باإلجابة عن التساؤل التالي -

المادة اإلعالمية التي يعدىا القائم  إلى أي مدى يؤثر الجميور عمى دقة و صدق*

 باالتصال؟

 :ووجدا من خالل دراستييما أن ىناك فئتين من الصحفيين

 .األولى تتخذ من الجميور موقفا وديا، حيث تعمل لكسب رضاه -أ

 .أما الفئة الثانية فتتخذ من المقال الذي تكتبو سالحا لمواجية الجميور خدمة لقضية ما-ب

راسة إلى أن الصحفي بمقدوره تقديم مقال أفضل إذا كان موضوعو يتفق كما نتجت ىذه الد*

 .مع توجيو األساسي مع موقف الجميور المستيدف

كما أن درجة الدقة في عممية نقل المعمومات تعد مؤشرا داال عمى طبيعة العالقة بين تصور 

 12.ناحية أخرىالقائم باالتصال عن جميوره من ناحية وطبيعة األحداث التي يتناوليا من 

 

 

 

 

 

                                                           

 207، ص 2003، الدار المصرية المبنانية، القاىرة،1، طلية االجتماعية لمصحافةالمسؤو  :محمد حسام الدين 12
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 .: الدراسات التي تناولت النواحي المهنية لمقائم باالتصال2

 :نظرية حارس البوابة-1

يرجع الفضل إلى عالم النفس النمساوي األصل، واألمريكي الجنسية "كرت لوين" في       

ل تطوير ما أصبح يعرف بنظرية "حارس البوابة" اإلعالمية، فدراسات "لوين" تعتبر من أفض

 .الدراسات المنيجية في مجال حراسة البوابة

يقول لوين:" أنو عمى طول الرحمة التي تقطعيا المادة اإلعالمية حتى تصل إلى الجميور 

ىناك نقاط أو )بوابات( يتم فييا اتخاذ قرارات بما يدخل وما يخرج، وأنو كمما طالت المراحل 

ازدادت المواقع التي يصبح فييا متاحًا التي تقطعيا األخبار حتى تظير في وسيمة اإلعالم، 

لسمطة فرد أو عدة أفراد تقرير ما إذا كانت الرسالة ستنتقل بنفس الشكل أو بعد إدخال بعض 

التغييرات عمييا، ليذا يصبح نفوذ من يديرون ىذه البوابات والقواعد التي تطبق عمييا، 

ىم كبيرًا في انتقال والشخصيات التي تممك بحكم عمميا سمطة التقرير، يصبح نفوذ

 ."المعمومات

إذا فنظرية "حارس البوابة" ىي في الواقع دراسة تجريبية ومنتظمة لسموك أولئك األفراد       

 13.الذين يسيطرون في نقاط مختمفة، عمى مصير القصص اإلخبارية

وحارس البوابة ىو شخص المخّول أو صاحب االمتياز والمتمتع بصالحيات أو نفوذ   

و بالتحكم في الرسالة اإلعالمية ويصبح ىنا ىو صاحب القار في تمريرىا لممتمقي تسمح ل

                                                           

 121،  118ص  2011،دار أسامة لمنشر والتوزيع ، ،1ط، نظريات االتصال: لمشاقبة بسام عبد الرحمن ا 13

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb194950-164722&search=books
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 .من عدمو وكذلك تعديميا أو حذف بعض مضامينيا وحتى حذفيا تماما

 :و يكمن الفرق بين القائم باالتصال وحارس البوابة فيما يمي 

نتاجيا، يس  -1 اىم القائم باالتصال من حيث درجة المباشرة في صياغة الرسالة اإلعالمية وا 

بداعي إلى حّد ما، عمى حين يبدو دور حارس البوابة غير مباشر من  فييا بشكل مباشر وا 

 .خالل قراره بتمرير الرسالة اإلعالمية أو تعديميا أو حتى حذفيا

من حيث المسؤولية عن الدور، نجد أن مسؤولية القائم باالتصال ىي إلسيامو المباشر  -2

نتاج الرسالة اإلعالمية، في حين يكون مسؤولية حارس البوابة عن قراره  في صياغة، وا 

بحذف مادة معينة أو تمريرىا، حتى تصل إلى المتمقي وقد يمارس القائم باالتصال دور 

حارس البوابة، غير أن المحك الرئيسي في توظيفو ، يظل مدى اإلسيام المباشر في صنع 

 14.عنياالرسالة االتصالية، ومسؤوليتو المباشرة 

أجريت ف الخمسينيات سمسمة من الدراسات اليامة :دراسات مابعد نظرية حارس البوابة/ 1

التي ركزت عمى الجوانب األساسية في عممية "حراسة البوابة " بدون أن تستخدم بالضرورة 

قدمت تمك الدراسات تحميال وظيفيا ألساليب السيطرة، أو التنظيمي أو .ىذا االصطالح

حجرة األخبار، و اإلدراك المتناقض لدور العاممين بالصحف ومصادر  االجتماعي في

 15.أخبارىم والعوامل التي تؤثر عمى اختيار المحررين وعرضيم لألخبار

                                                           

 129بسام عبد الرحمن المشاقبة ، مرجع سبق ذكره ، ص  14
 112ص  ، 2009، نانسي  مكتبة ،1ط  (العام يدراسات الجميور و الرأ فياتجاىات حديثة ) ، المنظريات اإلع :الحديديمحمد فضل  15
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 1956ومن بين ىذه الدراسات نجد دراسة الباحث األمريكي "واتر جيبر"التي قام بيا سنة 

ة "واسكونس" والتي تستقبل وكالة جريدة يومية بوالي 16حول محرري األنباء الخارجية في 

 ."اسوسيايتد برس" فقط

وقد أظيرت دراسات "جيبر" أنو إذا كان المحرر يختار عينة ممثمة مما يصمو من       

أنباء يمكن أن نقول أنو قد ُوِفق في أداء عممو، وقال أنو يمكن، عن طريق مالحظة 

تزيد عن أيام قميمة أن نتنبأ بما قد يختاره األسموب الذي يختار بمقتضاه المحرر أنباًء لفترة ال 

في يوم آخر،وكان األمر المشترك بين جميع محرري األنباء،الذين الحظيم "جيبر"، ىو أن 

الضغوط التي يفرضيا الواقع البيروقراطي، والعمل في حجرة األخبار يعتبر من أقوى العوامل 

لمضغوط الميكانيكية في عممة أكثر مما  فمحرر األنباء الخارجية يعمل دائمًا حساباً   تأثيراً 

تشغمو المعاني االجتماعية ووقع األخبار، باختصار،كانت ظروف إخراج الصحيفة والروتين 

البيروقراطي والعالقات الشخصية في داخل حجرة األخبار تؤثر أساسًا عمى عمل ذلك 

 :جيبر" حقيقتين تبعثان عمى القمق"المحرر.وقد أظيرت دراسات 

أن محرر األنباء الخارجية كأن في سموكو االتصالي سمبيا وال يمعب دورا فعاال كقائم  أواًل:*

باالتصال، فيو ال يدرس بشكل انتقادي األنباء التي تصمو برقيا.وىناك بعض الدالئل التي 

تشير إلى أن محرر األنباء الخارجية كصحفي يعمل مالزما لمكتبو، وقد تختمف دوافعو عن 

تقل من مكان إلى آخر، لكي يجمع األخبار، ويؤثر ىذا بالتالي عمى ما المخبر الذي ين

يختاره ذلك المحرر من أنباء، وربما كان محرر األنباء الخارجية كسواًل،أو أصبح كسواًل ألن 
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رؤساءه ال يشجعونو عمى أن يصبح أكثر نشاطًا، وبشكل عام فيذا المحرر ال يختار برقياتو 

 .قدمو بشكل نقديبشكل يظير أنو يقّيم ما ي

  ثانيًا: أن محرر األنباء الخارجية، كقائم باالتصال، ليس لديو إدراك حقيقي لطبيعة جميوره*

ذا كانت الميمة األساسية لمصحيفة  وليذا فيو ال يتصل بذلك الجميور في واقع األمر، وا 

أن ىي تقديم تقرير ىادف عن الظروف المحيطة، من أجل خدمة القارئ، فيمكن أن نقول 

  16ىذه الميمة كانت تؤدى فقط بالصدفة.

فالصحيفة لم تعد تدرك أن ىدفيا الحقيقي ىو)خدمة( جميور معين أو الجميور بشكل       

وذلك ألن المجموعة التي تقوم بجمع األخبار والنظام البيروقراطي كثيرًا ما تحدد   عام

أنو بدون دراسة القوى  أو تحدد ما يظير في تمك الجريدة، ليذا يرى "جيبر"  األىداف

 17.االجتماعية التي تؤثر عمى عممية جمع األخبار ال نستطيع أن نفيم حقيقة تمك األخبار

أبراىام باس" "ومن بين االنتقادات التي وجيت لمفيوم حارس البوابة، نجد النقد الذي وجيو 

داخل جماعة فيو يرى إن مفيوم حارس البوابة ال ينطبق إال عمى قنوات االتصال القائمة 

نما يجب أن تالحظ دور وكاالت األنباء المستقمة  اجتماعية بعينيا كفريق المحررين مثال، وا 

التي تحتل نفس األىمية بسبب مسؤوليتيا عن إنشاء ووضع مضامين الرسائل االتصالية 

التي تبثيا وسائل األعالم، وبما أن وكاالت األنباء وىيئات التحرير المسئولة في وسائل 
                                                           

 .296-295، ص  سبق ذكرهجيان رشتي ، مرجع  16

 96ص ، 2010، ، دار عالم الكتب ،  1ط  نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير: ،محمد عبد الحميد 17
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تصال الجماىيري ال تمثل جماعة اجتماعية بالمعنى الذي قصده "لوين"، فان مفيوم اال

 .حارس البوابة ال يصمح لمتطبيق عمى كل فئات القائمين باالتصال

 :ومن بين ثم يقترح "باس" ضرورة التمييز بين المجالين التاليين

فيين الذين يتولون ىو المجال الرئيسي الذي تمثمو وكاالت األنباء والمخبرون الصح  -1

 .جمع األنباء

 .ىو المجال الثاني وتمثمو إدارات التحرير التي يعمل فييا محررو األخبار - 2

ومن ىنا يتضح أن المجال األول ىو الذي يحدد األحداث التي تستحق الكتابة والنشر عنيا 

 .ومن ثم يحدد األخبار التي تصل إلى القائمين باالتصال

فتقتصر ميمتو عمى مجرد تعديل وتحرير المادة اإلخبارية الخام الواردة أما المجال الثانوي 

 18.من المراسمين

ومعنى ىذا أن وظيفة حارس البوابة تؤدي بشكل منفصل وعمى نحو مختمف في كل مجال 

  19عمى حدى.

وبشكل عام فان معظم الدراسات التي تمت نظرية حارس البوابة قد أكدت أن الرسالة 

تمر بمراحل عديدة، وىي تنتقل من المصدر حتى تصل إلى المتمقي، وتشبو ىذه  اإلعالمية

المراحل السمسمة المكونة من عدة حمقات، أي وفقًا الصطالحات ىذه النظرية فأن المعمومات 

وأبسط أنواع السالسل ىي سمسمة .في عممية االتصال ىي مجرد سمسمة تتصل حمقاتيا

                                                           

  106، مرجع سبق ذكره ، ص محمد عبد الحميد  18
 .55، ص 1992دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية، مصر، ، 1ط، دراسة اإلعالم واالتصال  :محمد الجوىري وآخرون 19
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د إلى آخر، ولكن ىذه السالسل في حالة االتصال االتصال المباشر المواجيي، من فر 

الجماىيري تكون طويمة ومعقدة جدًا، ألن المعمومات التي تدخل شبكة اتصال معقدة مثل 

الجريدة، أو محطة اإلذاعة أو التمفزيون، عمييا أن تمر بالعديد من الحمقات أو األنظمة 

حل عديدة قبل أن يصل إلى المتصمة، فالحدث الذي يحدث في العراق مثاًل، يمر بمرا

القاريء في الجزائر او أمريكا أو أوربا أو الشرق األوسط، ونجد قدر المعمومات التي تخرج 

من بعض تمك الحمقات أو األنظمة أكثر مما يدخل فييا، لذلك يسمييا "شانون" "أجيزة 

 ."تقوية

 :المراقبة االجتماعية  - 3

المراقبة االجتماعية بأنيا مفيوم ينطوي عمى ذلك ي عبد الرحمان" ز يعرف الدكتور "ع      

التأثير الحادث بين ىيئة التحرير والصحيفة، ويشتمل ذلك عمى اآلليات التي تجعل المؤسسة 

مؤىمة لمحفاظ عمى السياسة اإلخبارية وكذا الوسائل التي تجعل المحرر يتخطي بعض 

 20.رالعقبات التي تفرضيا السياسة اإلخبارية في غرفة األخبا

فإذا نظرنا إلى إدارة التحرير عمى أنيا انساق اجتماعية منظمة فسوف نجد أن األطر 

  المرجعية والمعايير والقيم والجزاءات وغيرىا من المفاىيم الدراسة العممية لمجماعات الصغيرة

تمعب دورا محوريا في فيم سموك أعضاء تمك اإلدارات ، ومن األمور التي تحضي باالىتمام 

ا الصدد، تحميل وتفسير كيفية تحقيق التزام إدارة التحرير في إحدى الصحف بخط في ىذ

                                                           

 381ص ، 2002الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ، ،  2ط  ، الرؤوف   عبد   ، ترجمة كمال اإلعالم   وسائل   نظريات  :يرديفم .ل ممفين 20

https://www.abjjad.com/author/2823913501/%D9%85%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%B1
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  21سياسي معين والمحافظة المستمرة عمى ىذا الخط .

بدراسة بعنوان "المراقبة االجتماعية في غرفة  1955وقد قام "وارين بريد" سنة       

ارية اعترفت بذلك أو لم األخبار". ويقول "بريد"أن كل وسيمة إخبارية تمتمك سياسة إخب

تعترف، ويعرف السياسة عمى أنيا توجو منسق بصفة اقل أو أكثر، ويتضح ذلك من خالل 

ليس فقط في افتتاحيتيا ولكن أيضا في أعمدتيا اإلخبارية وعناوينيا   مكونات الجريدة

 .المتعمقة بالمسائل واألحداث المختارة

صحفي من منطقة شمال شرق الواليات  120وقد أجرى "بريد" أحاديث مطولة مع       

المتحدة األمريكية، والعينة التي استخدمت ليس عشوائية، وال يدعي الباحث أنيا تمثل الكل، 

ولكن من ناحية أخرى لم يتم اختيار جريدة لمدراسة أو ابتعاد جريدة أخرى عمدا،وبمغ القدر 

 .من الزمنالمتوسط الذي استغرقو في إجراء الحديث مع الصحفيين ساعة 

أول وسيمة لزيادة يتعمم سياسة الجريدة مع الوقت و  كان من نتائج الدراسة أن المحررو 

    الخضوع الميني ىي التطبيع أو التنشئة االجتماعية لمعاممين لكي يستوعبوا تقاليد عمميم

 ا ىزذحينما يبدأ المراسل الجديد عممو لن يرشده إلى سياسة الجريدة ولن يقال لو أبدا ىو 

 ا قد يبدو غريبا ذالخط السياسي لمجريدة الن ى

ولكن تم تأكيد ىده الحقيقة في أحاديث كثيرة أجراىا الباحث بريد مع العاممين في       

الصحف فقد لوحظ أن البعض قال لم يخبرني أحد عمى اإلطالق طوال المدة التي قضتيا 

                                                           

  331:مرجع سبق ذكره، صديفمير .ل ممفين 21
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بإصدار كتاب عن عامال بيده الجريدة كيف أحرف قصة و قد تقوم ببعض الصحف 

 . األسموب الخاص بالتحرير

حينما كان الصحفيون يسألون ة تصدر تعميمات متصمة سياستيا، و ولكن ما من صحيف      

 22. عن السياسة كانوا يجيبون بأنيم يعرفونيا باإلستعاب التدريجي بدون تعميم مباشر

الطرح فيما يأتي، تتم  يتضح ىداتتضمن أدوات الترغيب والترىيب و اآلليات الرسمية :  - أ

يختار المحرر المؤىل ألداء حرير كأن يصبح المحرر رئيس قسم و الترقية ضمن ىيئة الت

ن المحرر يمارس ذاتيا الميام وفقا لتوقيعات الصحيفة، ىده اآلليات ال تستعمل إال نادرا، إد أ

من العمل ظاىرة أن الطرد  يبدوادين تكون محل المعارضة مسبقا، و قمما يتناول ميالمراقبة و 

 . ليس بالسياسة اإلخباريةشاده وترتبط بقضايا االنضباط كالتغيب و 

ه ذأن ى إذاآلليات الغير رسمية: تعتبر اآلليات الغير رسمية أكثر فعالية من األخرى  - ب

 .اآلليات تحافظ عمى السياسة اإلخبارية دون أن تعرض الصحيفة لمنقد المباشر

لتسمسل حيث يعمل كمحرر تحت إشراف مساعد التحرير الذي يتبع العامل الصحفي نظام ا

   تتساءل الوضعية أي األقسام المتعددة األخرىبدوره تحت وصايا رئيس التحري، و يعمل 

 . يعتبر رئيس التحرير جيتو مسؤوال مباشر إزاء الناشر تجاه السياسة اإلخباريةو 

لضغوط التي يتعرض ليا الصحفي باإلضافة إلى ىده الدراسة اىتم العديد من الباحثين با

 . جبيرجرة األخبار مثل ستارك سيجممان و داخل ح

                                                           

 184، مرجع سبق ذكره ، ص محمد عبد الحميد 22
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  المسؤولية االجتماعية لمقائم باالتصالالمبحث الثالث :

الصحافة نشاط اجتماعي ينظم سموكيات المنتمين إلييا داخل جماعتيم المينية، وفي     

وك اإلنساني الذي تأتيو فئة معينة يتأثر بيم،وىذا السممجتمع من حوليم الذي يؤثر فييم و ال

وظائف يقومون بيا و داخل المجتمع ينتج عنو ثالثة أشياء: عالقات يشتبك فييا الصحفيون، 

قيم تمتزم بيا ىذه الجماعة المينية أو تسعى لاللتزام بيا ي يستمر ىذا النشاط االجتماعي، و ك

 حترام داخل المجتمع.االوالن بحيث تضمن لنفسيا المكانة و كي يستمر العنصران األ

 مفيوم المسؤولية االجتماعية:  - 1    

الداللة المغوية لممسؤولية: تشير المعاجم المغوية إلى أن المسؤولية في المغة ىي طمب  –أ( 

 المعرفة أو االستعطاء واالستخبار

ذا حاولنا أن نعرف المعنى في المعاجم األجنبية فإن معجم   ية يعرفيا " المسؤول Collinsوا 

تعني القدرة عمى اتخاذ القرار أو السموك  بتوجيو ذاتي دون رقابة ،وأصل الكممة من الفعل 

 23 بمعنى يتحمل" responderالالتيني 

: يقسم جميل صميبا في )المعجم  Responsibilityالداللة االصطالحية لممسؤولية  –ب( 

  الفمسفي( المسؤولية إلى:

                                                           

 40،ص، مرجع سبق ذكرهمحمد حسام الدين،  23
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: وىي التي توجب عمى الفاعل الذي سبب Civil responsibilityـ مسؤولية مدنية      

لغيره ضررا أن يعوضو عنو ،سواء سبب ذالك الضرر بإرادتو أم بإىمالو أم بتيوره ،ومن 

لواحق ىذه المسؤولية أن يكون المرء مسؤوال عن فعل غيره من األفراد الموضوعيين تحت 

لمعمم عن تالميذه ،مسؤولية رب إشرافو مثل: مسؤولية الوالد عن أوالده الصغار مسؤولية ا

 24العمل عن عمالو وآالتو.

معنى ذلك أن أي شخص سبب لغيره ضررا ميما كان،عميو أن يتحمل مسؤولية فعمو 

 بتعويض الضرر.

   : وىي التي تقع عمى  شخص ارتكب مخالفة  Penal responsibilityمسؤولية جنائي

ة بالمسؤولية األخالقية ألنك ال تستطيع أن أو جناية أو جريمة ،وليذه المسؤولية عالقة وثيق

رادة ،وكثيرا ما يكون بين  تعاقب إنسانا عمى ذنب ارتكبو إال إذا كان فعمو مصحوبا بوعي وا 

المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية اقتران مثال: مسؤولية سائق السيارة الذي توجب عميو 

،وتوجب عميو المسؤولية الجنائية تحمل  المسؤولية المدنية التعويض عن الضرر الذي سببو

 25إحدى العقوبات المنصوص عمييا في القانون.

وىنا يقصد أىمية الجاني فالفاعل ىنا ىو جوىر الجريمة وليذا قيل "ال جريمة دون فعل" فإذا  

 اقترن الفعل بإرادتو اكتممت صورة سموكو.

                                                           

 .41صسبق ذكره، مرجع محمد حسام الدين ، ال 24
 43ص، نفسومحمد حسام الدين، مرجع  25
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ؤولية الناشئة من إلزامية القانون : وىي المسMoral responsibilityـ مسؤولية أخالقية :    

األخالقي وعن كون الفاعل ذا إرادة حرة ،ومعنى ذلك أن  الفاعل الذي تكون أفعالو ضرورية 

  أي ناشئة عن أسباب طبيعية أو مسيرة بإرادة غيره ال يعد مسؤوال من الناحية األخالقية

الذي تصدر األفعال عن  وليذه المسؤولية درجات متفاوتة أعالىا مسؤولية الفاعل الواعي

إرادتو بحرية تامة ،وأدناىا مسؤولية الفاعل الذي يسيطر اليوى عمى قمبو ويعمي بصيرتو 

 26ويمنعو من رؤية الحق.

معنى ذلك أن الشخص غير مسؤول أخالقيا عن أفعال ارتكبيا تحت ضغوطات فيو      

لفاعل الذي ارتكب أخطاءا يعتبر مسير وغير مخير ،بينما تمزم المسؤولية األخالقية عمى ا

 متعمدة .

: يعرف )سيد Social responsibility conceptتعريف المسؤولية االجتماعية –جـ( 

عثمان( المسؤولية االجتماعية بأنيا "مسؤولية الفرد أمام ذاتو عن الجماعة التي ينتمي إلييا 

سؤول أمام ذاتو تعني وىي تكوين ذاتي خاص نحو الجماعة التي ينتمي إلييا الفرد، وعبارة م

 في الحقيقة مسؤول عن الجماعة أمام صورة الجماعة المنعكسة في ذاتو" .

المسؤولية االجتماعية بتحديد مواصفات الشخص المسؤول اجتماعيا   Harrisويعرف     

 فيقول إنو شخص تتمثل فيو العناصر اآلتية:

                                                           

 42، صمرجع سبق ذكرهمحمد حسام الدين ،  26
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 يعنى بالتزاماتو تجاه الجماعة . -    

 ،ويعمل دائما ما يعد بو . يعتمد عميو -    

 يحقق األىداف المرجوة وال يحاول التميز عن اآلخرين. -    

 شخص يفكر في مصمحتو ومصمحة الجماعة.  -    

 نشأة نظـريـة المــسؤولــية االجــتمــاعية :  - 2    

ية تطورت نظرية المسؤولية االجتماعية خالل القرن العشرين ببطء في إطار تغيرات اجتماع 

واسعة النطاق ،منيا ارتفاع نسبة التعميم ،وزيادة اىتمام الناس بالقضايا العامة ،وزيادة 

انتقاداتيم لممارسة وسائل اإلعالم وخوف الصحفيين المتزايد من تدخل الحكومة في شؤون 

التمفزيون وسائل اإلعالم وظيور عديد من وسائل االتصال الجديدة مثل: الراديو و 

 27.والمجالت

قدم "ىنري لوك" من مؤسسة )تايم( تمويال أساسيا لدراسة األوضاع  1942في عام و    

الحالية لمدولة األمريكية ومستقبل حرية الصحافة ،وتم تشكيل لجنة "روبرت ىتشتر" رئيس 

" وضعت ىذه المجنة تقريرا hutichins commissionجامعة شيكاغو عرفت باسم لجنة "

ومسؤولة( وأشارت ىذه الدراسة إلى الحاجة إلى  بعنوان )صحافة حرة 1947في عام 

الصحافة المسؤولية اجتماعيا ،وذلك بالرغم من أن عبارة المسؤولية االجتماعية لم ترد في 
                                                           

 44ق ذكره، صد حسام الدين، مرجع سبمحم 27
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تقرير المجنة ولكنو ورد فيما بعد في كتابات أستاذ الصحافة المشيور "تيودور بيتر سون" 

    فة األمريكية في خطر لألسبابومن النتائج التي توصمت إليو ىده المجنة أن الصحا

 28التالية :

بالرغم من تطور وسائل االتصال وزيادة أىميتيا في حياة الناس ،فان ىذا التطور  -    

أدى إلى إنقاص عدد األفراد الذين يستطيعون التعبير عن آرائيم وأفكارىم من خالل 

 الصحافة .

تعمل عمى خدمة بعض الجماعات في  إن القمة القادرة عمى استخدام وسائل اإلعالم -    

 المجتمع، وال تمبي حاجات المجتمع ككل.

فشل وسائل اإلعالم في إمداد الجميور بالحقائق الكاممة عن األحداث اليومية في سياق     

 لو مغزى.

 الـعــوامل التي أدت إلـى مـيالد نـظــرية المــسؤولــية الجتماعية:   - 3       

 29ظرية المسؤولية االجتماعية نجد:من عوامل ميالد ن 

الثورة التكنولوجية والصناعية فإنيا ال تغير وجو الحياة في الواليات المتحدة ولكن أثرت  -   

 عمى طبيعة الصحافة ذاتيا.

                                                           

 http//www .mena.org،عمى الموقع 2008/ 01/ 29، المسؤولية االجتماعية لصحافة :محمد عمي 28
 .37ليمى عبد المجيد، مرجع سبق ذكره، ص  29
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النقد المرير الموجو لمصحافة ووسائل اإلعالم بالنسبة لنمو حجميا وزيادة احتكاراتيا  -    

 ضغط حتى عمى الحكومة ،ويؤدي إلى عرقمة إجراءاتيا. وأىميتيا مما يجعميا عامل

الجو الفكري الجديد الذي عبر فيو بعض المفكرين عن شكميم في الفروض األساسية  -    

 التي تقوم عمييا نظرية الحرية بجوانبيا المطمقة.

إرساء قواعد المينة الصحفية خصوصا بعد اشتغال كثير من المفكرين والمتعممين  -    

 مستويات عالية بيذه المينة. عمى

 الـمـبـادئ الــرئيسـية التـي قامـت عمييـا نظرية المـسؤولـية االجـتماعـية: - 4    

 30يمخصيا "دينيس مايكويل" في الجوانب التالية: 

الصحافة وكذلك وسائل اإلعالم األخرى يجب أن تقبل وأن تنفذ التزامات معينة  -    

يمكن تنفيذىا من خالل االلتزام بالمعايير المينية لنقل المعمومات  لممجتمع، وىذه االلتزامات

مثل الحقيقة والدقة والموضوعية والتوازن، ولتنفيذ ىذه االلتزامات يجب أن تنظم الصحافة 

 نفسيا بشكل ذاتي.

يجب عمى الصحافة أن تتجنب نشر ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة والعنف والفوضى  -    

 توجيو أية إىانات إلى األقميات.االجتماعية أو 

 يجب أن تكون الصحافة متعددة وتعكس نوع اآلراء وتمتزم بحق الرد.
                                                           

 .38،ص سبق ذكره ، مرجع ليمى عبد المجيد  ،  30



 المسؤوليةالقائم باالتصال بين المهنية و                                           : نيالفصل الثا
 

- 888 - 

 

 لممجتمع حق عمى الصحافة في أن تمتزم بمعايير رفيعة في أدائيا لوظائفيا.

من خالل المبادئ التي لخصيا "ماكويل" نالحظ أن نظرية المسؤولية االجتماعية أعطت     

متمثمة في التنظيم الذاتي لمينة الصحافة وذلك من خالل إصدار مواثيق بعض الحمول وال

صدار قوانين لمحد  شرف وذلك من أجل حماية حرية التحرير الصحفي والممارسة المينية وا 

نشاء مجالس لمصحافة.  من االحتكار، وا 

 مسـتــويات المــسؤولــية االجـتمــاعية: - 5    

 تويات لممسؤولية االجتماعية لمضمون وسائل اإلعالم:يحدد "لوريس ىودجر" ثالث مس   

 المســتوى األول: الوظــائف

 31فالصحافة تؤدي عدة وظائف ىي: 

 الوظيفة السياسية باإلعالم المواطنين بما تفعمو الحكومة والقوى السياسية األخرى. -    

ر عمى اختالف وظيفة التفسير لألخبار والحقائق والمعمومات الموجية إلى الجميو  -    

 مشاربو. 

الوظيفة التعميمية بإتاحة الفرصة لعرض األفكار واآلراء ومناقشتيا، ولتكون منتدى  -    

 لألفكار.

                                                           

 .65محمد حسام الدين، مرجع سبق ذكره، ص 31



 المسؤوليةالقائم باالتصال بين المهنية و                                           : نيالفصل الثا
 

- 888 - 

 

 الصحافة كخدمة لضخ المعمومات المتوازنة والدقيقة. -    

 الوظيفة الثقافية كمرآة لممجتمع وتأكيد قيمتو. -    

 بالسمع والخدمات. الوظيفة االقتصادية لتعريف الناس -    

 وظيفة التاريخ. -    

 وظيفة الترفيو والتسمية. -    

 المـستـوى الثـانـي: المـعاييــر

 32يمخص "أجي واولت" و"أميري" القانون األخالقي لمصحافة في خمس دوائر متداخمة: 

باالتصال لمقائم الدائرة الداخمية األصغر تمثل المعايير المينية والممارسات األخالقية  -    

 ماذا نقرأ ونسمع ونرى. الذي يحدد

 الدائرة الثانية تمثل الوسيمة اإلعالمية ومواثيقيا الداخمية. -    

 الدائرة الثالثة معايير المينة التي تضعيا الييئات الصحفية. -   

الدائرة الرابعة تمثل الفمسفات اإلعالمية األساسية وقوانين الحكومة في النظريات  -    

 تمفة.المخ

                                                           

 .69ص  ،سبق ذكره مرجع محمد حسام الدين ،  32
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الدائرة الخامسة تمثل الحدود التي يسمح بيا الناس لكل معايير النشاط اإلنساني والتي  -    

 ال تتخطاىا الييئات واألفراد.

 لمقائم باالتصال المـستــوى الثـالث: القــيم المــينـية

وتشمل معايير جمع األخبار: كاحترام الخصوصية، تجنب خداع المصادر، صراع    

 ومعايير كتابة األخبار)الدقة، الموضوعية، التوازن، الشمول(. المصالح،

 أما فيما يخص أبعاد وسائل اإلعالم ومسؤولياتيا االجتماعية:   

 الحكومات وما تسنو من قوانين وتشريعات. -    

 المؤسسات اإلعالمية. -    

 الجميور. -    

وسائل اإلعالم وحقوق اإلنسان وىناك  البعد الدولي المتمثل بالمنظمات الدولية المعنية بحرية

 مجموعة من المعوقات التي تعوق تطبيق نظرية المسؤولية االجتماعية، أال وىي:

 النزعة الربحية في اقتصادية الوسيمة اإلعالمية.  -    

 نفوذ جماعات الضغط والمصالح. -    
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 33االىتمام بالوظيفة الترفييية وسوء استخداميا. -    

ه المستويات نالحظ غياب المرجعية الدينية التي يستمد منيا اإلعالميون من خالل ىذ

 تصوراتيم األخالقية، في حين وضوح االتجاه البرقماتي األخالقي الوضعي.

 إن نظرية المسؤولية االجتماعية ال تبدو وكأنيا تتواجد منعزلة عن النظريات األخرى        

رية من النظريات السابقة نتاجا لمحرية غير أو إضافة جديدة ليا فيي جزء في كل نظ 

مسؤولة التي مارستيا وسائل اإلعالم جاءت رقابة لتمعب دورا بارزا في الحد من الحرية غير 

 مسؤولة بأنماطيا المختمفة فيناك نمطان رئيسيان لممارسة الرقابة في الدول النامية ىما:

التعبير العام عن األفكار واآلراء التي قد  الرقابة المباشرة والرقابة التي جاءت لمحد من حرية

يكون ليا تأثير سمبي عمى المجتمع وأفراده، فالرقابة ليا دور فعال في كبح جماح الحرية 

 غير مسؤولة.

وجد أىمية إعطاء الصحفي الحرية في ممارسة مينتو، ولكن في حدود المسؤولية تجاه     

تكون ىناك مساحة كافية بين الممنوع والمسموح المجتمع، وأن يمتزم بالقيم تجاه وطنو، وأن 

 والقذف والسب والحرية الشخصية.

                                                           

 68محمد حسام الدين، مرجع سبق ذكره، ص 33
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والمجتمع يتوقع من الصحافة أن تكون عمال نافع لو وأن الصحفيين أنفسيم يفترضون     

في مينتيم ىذا النفع ويرون أنيم ينفعون قراءىم والرأي العام كما ينفعون أوطانيم، والبشرية 

 كميا.

 34روح العمل الصحفي حيث تنتقي الصحافة بانتقائيا.ية ىي ر فالح

قائم باالتصال فيناك العديد من مواثيق الشرف الصحفية تأكد عمى أىمية تعظيم دور     

في المجتمع، عنى طريق الثقافة القانونية والتوعية بحقوقو وواجباتو، وأن االلتزام بأخالقيات 

احترام ىذه المينة وتضع ما يسمى أدلة تصال قائم باالمر الذي يحتم عمى الالمينة ىو األ

السموك أو مواثيق الشرف الصحفية، والتي تنص عمى الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة 

وطنية مع االلتزام بالموضوعية والدقة المينية العالية، وعدم استغالل المينة لمحصول عمى 

حقق من األخبار قبل مكاسب شخصية، والمحافظة عمى سرية مصادر المعمومات، والت

نشرىا واالبتعاد عن األساليب الممتوية وغير المشروعة في الحصول عمى األخبار 

والمعمومات إال أنو من المؤكد أن أخالقيات مينة الصحافة ال تأتي من مواثيق، بل تنبع من 

 ضمير الصحفي.
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 نية إلذاعة البيض المحمية:بطاقة تق
لقد جاءت فكرة إنشاء إذاعة بوالية البيض لتعريف المجتمع المحمي بثقافتو  تاريخو 
باعتبار منطقة البيض منطقة تاريخية وليا تاريخ عريق البد من الكشف عنو، إضافة لذلك 

 فك العزلة عنيا وعن بمدياتيا االثنين والعشرين.
 80ىجري الموافق ل: 1141رجب  11لمحمية يوم االثنين تأسست إذاعة البيض ا

 حيث تم تدشينيا من قبل رئيس الجميورية السيد عبد العزيز بوتفميقة 4882سبتمبر 
 وسط حضور الصحفيين وبعض أعيان المنطقة.

 : المؤسسة العمومية لمبث اإلذاعي المسموع.االسم الكامل-
 بيض.: اإلذاعة الجزائرية من الاالسم المختصر -
 : تقع في وسط المدينة شارع عبد القادر رحماني.الموقع الجغرافي -
 : إعالمي خدماتي.طبيعة نشاطيا -
وصناعي أو  : تعتبر إذاعة البيض المحمية ذات طابع تجارياإلطار القانوني لممؤسسة - 

 ما يسمى بالصناعة المسموعة.
العاممين داخل إذاعة البيض  : معظم الموظفينالشيادات العممية و الكفاءات المينية -

المحمية حاصمين عمى شيادة ليسانس في عموم اإلعالم و االتصال و العموم اإلنسانية  وكذا 
ميندس دولة وتقني سامي في إلكترونيك باإلضافة إلى المواصالت السمكية والالسمكية 

عالم آلي )بالنسبة لمقسم التقني( باإلضافة إلى في الحقوق والعموم اإلد ارية والعموم التجارية وا 
 )بالنسبة لقسم اإلدارة و المالية(.

 دقيقة. 28ساعة و  14: البث اليومي -
 دقيقة مساءا. 28: من الساعة السابعة صباحا إلى غاية السابعة و ساعات البث -
             www.radioelbayadh.com:  البث الحي -
   radio fm.elbayadh@gmail.com   :البريد االلكتروني -
   www.RADIO.ELBAYADH.COM :الموقع االلكتروني -
 : المغة العربية:المغة المستعممة -
 البيض . –البريد المركزي  -191: ص.ب العنوان -

http://www.radioelbayadh.com/
http://www.radio.elbayadh.com/
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 1+29: عدد العمال -
، السائقين 81، أعوان االمن81، التقنيين11،التنشيط واإلخراج 18فيون ، الصح82اإلدارة 
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 :تحميل وتفسير محاور المقابمة

 محور السمات العامة:
 :: توزيع المبحوثين حسب الجنس1الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار الجنس           

 %81.40 9 ذكر
 %21.51 1 أنثى

 %188 11 المجموع
 
قد يرجع ذالك لكون و  من خالل أجوبة المبحوثين نسبة الذكور مرتفعة مقارنة باإلناث 

مع  المخاطر فعال مما يجعميا تتوافق بصعوبةمينة المتاعب والصعوبات و  مينة اإلعالم
وقد  السفرالعمل ليال و المرأة الصحفية تضطر أحيانا إلى ف المرأة بصفة عامة ظروفطبيعة و 

 ىذا ما يجعميا تفضل العمل في مناصب أخرى عوضا عن اإلعالمتتعرض لتيديدات وحتى 
 لعاممة األنثوية في قطاع الصحافة.ىذا ما يفسر نقص يد او 

 :: توزيع المبحوثين حسب المستوى التعميمي20الجدول رقم
 النسبة المئوية التكرار ستوىالم

 8 8 ثانوي
 %51.44 18 جامعي

 %40.15 1 دراسات عميا
 %188 11 المجموع

المبحوثين حاصمين عمى تكوين جامعي  من خالل أجوبة المبحوثين يظير أن اغمب
ليذا  فكري بحكم التحصيل العممي  إنتاجوتوجد فئة قميمة ذوي دراسات عميا الذين لدييم 

 ية لزيادة جودة إنتاجيا اإلعالمي.المؤسسة اإلعالمية قدراتيم الفكر  تستغل ىذه
 ::توزيع المبحوثين حسب الرتبة المينية20الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار الرتبة
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 %71.42 18 الصحفيين
 %11.40 4 رئيس القسم

 %11.40 4 رئيس التحرير
 %100 14 المجموع

يرجع ذالك إلى طبيعة العمل الذي يتطمب حوثين و أن الصحفيين ىم أكثر المبيتبين 
في مناطق  تغطية أكبر قدر من األحداثالصحافيين إلنجاز الميام بسرعة و عدد كبيرا من 

تولى أنيا تنتيا الوظيفية في المؤسسة خاصة و رؤساء األقسام نظرا لمكاجغرافية مختمفة ثم 
ممين الممثمين لمختمف ا من العاتتطمب عددا محدودعمميات التوجيو والتنسيق والتسيير و 

رؤساء التحرير نظرا لكون ىذه المناصب محدودة في بنفس العدد يمييا الصحافيين و 
 ممية تنظيم العمل واإلشراف عميو.المؤسسة التي تتولى ع

 ::توزيع المبحوثين حسب األقدمية في العمل20الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار األقدمية
 %42.85 8 سنوات 1اقل من 

 %21.48 2 سنوات 18إلى  1من 

 %35.71 1 سنوات 18أكثر من 

 %188 11 المجموع
ود لممؤسسة وتع تكسب الفرد الخبرة في صيرورة أداء األعمال في العمل يةإن األقدم 

 يتيم في العملألقدمبفوائد لمتقدم نحو األحسن و يبين الجدول أعاله توزيع المبحوثين تبعا 
سنوات فما تحت ىو األكثر نسبة نظرا لكون المؤسسات  1ذوي األقدمية من  أن والمالحظ

اإلعالمية تحاول التجديد في مواردىا البشرية لالستفادة من الطاقات الفكرية التي تفرزىا 
مسايرة لمتطورات الخاصة  أكثرقابمية لمعمل و  التي تكون أكثرو  الجامعات الجزائرية

في العمل تفوق  إلى أن اغمب المبحوثين لدييم سنوات األقدميةالمبتكرات الجديدة كما نشير و 
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تزداد كمما زادة سنوات ليم خبرة ودراية بعمل اإلعالمي و  ذالك قد يعني إنسنوات و  18
 األقدمية .

 
 

دارية كافية بموضوع أخالقيات المينة عمى إطالع و  باالتصالالقائم  المحور األوّل:

 . اإلعالمية

 اإلعالميةاألول أجمع معظم المبحوثين عمى أن أخالقيات المينة سبة لمسؤال نبال-  

ىذا ما يؤكد عميو ية التي تنظم مينة الصحفي ىي مجموع المبادئ القانونية والمعايير األخالق

عمى أن أخالقيات المينة اإلعالمية ىي أن يمتزم القائم باالتصال " 81رقم المبحوث 

 20رقم  امبحوثا فيضي 1"ؤسسة وخارجيابالقوانين المؤطرة لإلعالم داخل الم

أخالقيات المينة اإلعالمية ىي مجموع الواجبات األخالقية التي ال بد أن يمتزم بيا "قائال:

أما بقية المبحوثين فيجمعون أن أخالقيات المينة اإلعالمية  2"الصحفي أثناء أدائو لمينتو

أثناء  باالتصالالمي لمقائم أو اإلع االتصاليمجموع المبادئ التي تيتم بالسموك "ىي 

 ."ممارستو لمينتو

مينة اإلعالم تحكميا بالدرجة  أخالقياتح أن تضمن خالل أجوبة المبحوثين ي -

لكن يبق  أثناء ممارستو لمينتو، يابعة من ضمير الصحفنومعايير أخالقية  ضوابطاألولى 

في تنظيم مينة اإلعالم   كبيرذلك وفق ما تنص عميو التشريعات القانونية التي تساىم بدور 

 المعاييرالخطوط العريضة التي ال يجوز لمقائم باالتصال بغض النظر عن جممة  ضحوتو 
                                                 

1
 صباحا بوقر االذاعة 5105هاي  10هقابلة هع الصحفي ب،ى، يوم  
2

 5105هاي  0هقابلة هع رئيس التحرير،م يوم   هساءا بوقر االذاعة 
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ستقرار في المجتمع وبالتالي األخالقية التي يمتزم بيا وذلك من أجل الحفاظ عمى األمن واال

 عمى القائم باالتصال فيم المبادئ األخالقية وتطبيقيا ميدانيا.  نيتعي

سبق أن تمقينا تكوين "لم كانت إجابة معظم المبحوثين  صوص السؤال الثانيبخ- 

إال أن التكوين الذي تمقيناه في مجال قانون اإلعالم بين  اص بأخالقيات المينة اإلعالمية،خ

عو من نيمتزم بيا وملمقائم باالتصال مالو من حقوق وما عميو من واجبات وكذا الحدود التي 

من ضتزيين الحقائق إلى غير ذلك وىذا يدخل  القذف والشتم،عض التجاوزات مثل ب

يجب عمى القائم باالتصال  "أنو  8رقم المبحوث فيما يؤكد  "أخالقيات المينة اإلعالمية 

القائم باالتصال "قائال مبحوث آخر ا نداوأف 3"االلتزام طوعا بمستويات عالية من السموك

أن األخالق مبادئ البد لكل صحفي االلتزام  ليس بحاجة لتكوين في ىذا المجال باعتبار

 .4منازعبيا دون 

مينة نبيمة تخدم من خالل أجوبة المبحوثين ندرك أن معظميم ينظرون لإلعالم باعتباره 

فضال عمى أن  أخالقيبيم المتعمق بالتصرف بشكل بالتالي يمتزمون بواجمصمحة المجتمع و 

ر ضىناك تجاوزات أخالقية ت تكون ال المسؤولين في المؤسسة يعممون جاىدين عمى أن

موضوعية ونزاىة خدمة الصالح مع الحرص وااللتزام بتقديم الحقائق ال ناآلخريبمصالح 

 م.العا

                                                 
3

 5105هاي  5هقابلة هع الصحفي ع،ج يوم   صباحا بوقر االذاعة   
4
 بوقر االذاعة 5105هاي  هساءا  3هقابلة هع رئيس التحرير س،م يوم  
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فيما يتعمق بموضوع أخالقيات المينة  20.10أما عن تقييم المبحوثين لقانون اإلعالم     

ا تصب في أن معظمي يجد أنإن المتمعن في اإلجابات مقارنة بقوانين اإلعالم السابقة ف

ىو بمثابة تعديل لتشريعات سابقة في ميدان اإلعالم خاصة التي  81.14اإلعالم  "قانون

إن قانون "بالقول -12رقم  لمبحوث اما اكد عميو وىذا  تتعمق بأخالقيات المينة الصحيفة

 5"ة يموضوع أخالقيات المينة الصحفب واضح خصوصا فيما يتعمق 20-10اإلعالم 

يشتمل عمى مجموعة " 81-14التأكيد عمى أن قانون اإلعالم  لىإ 82رقم المبحوث ذىبوي

الواجبات التي و  من القيم والمبادئ التي توجو سموك الصحيفة ويبين جممة من الحقوق 

مبحوث فيد وي 6"تم تشريعيما في قوانين اإلعالم السابقة ولم يأت بالجديد في ىذا المجال

 .81-14أما بقية المبحوثين لم يطمعوا عمى قانون   7 "ناقص"   81-14أخر أن قانون

 والتشريعاتالنصوص ين ميتمين باإلطالع عمى من خالل األجوبة نجد أن أغمب الصحفي

ىذا ما يضمن السموك الجيد ليم وكذا السير الحسن ية التي تتعمق بأخالقيات المينة اإلعالم

 .ويوجو نحو األداء الصحيح باالتصال قائمألن القانون يضبط ال لمممارسة اإلعالمية

حفيين الجزائريين صقواعد المينة لمف المبحوثين من ميثاق أخالقيات و بخصوص موق   

ىذا ما يؤكد عميو ، الميثاق و يتقبمونو إلى حد كبير يتضح أن أغمبيم يوافقون عمى ىذا

مب التقيد ىو خدمة الصالح العام ىذا يتط يإن ىدف كل صحف"قائال:  81رقم الصحفي 

إن ىذا الميثاق يحمل "قائال:  89رقم المبحوث وأشار   "باألحكام الواردة في ىذا الميثاق

                                                 
5
 صباحا  بوقر االذاعة 5105هاي 4هقابلة هع رئيس قسي االخبار ب،س يوم  

6
 ةهساءا بوقر االذاع 5105هاي  5هقابلة هع الصحفية ج،ع يوم  

7
 هساءا بوقر االذاعة 5105هاي  5هقابلة هع رئيس التحرير ع،م يوم  
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  مجموعة من األحكام التي توجو سموك الصحيفة ويبين لو مجموعة من الحقوق

 يقدم لمصحفيقواعد سموك أن مكن ألي ميثاق أو : ال يويفيد مبحوث أخر قائال8" الواجباتو 

أما بقية  9"جميع المشكالت األخالقية المحيرة التي تواجيو في مينتولاىزة اممة وجكحموال 

 المبحوثين لم يطمعوا عمى ىذا الميثاق.

من خالل األجوبة السابقة يظير أن معظم الصحفيين  يوافقون عمى فكرة وجود ميثاق    

مية يضبط حقوقيم وواجباتيم وىذا ما يتفق مع الطرح الدولي الجديد والنظرة اإلعال

وضع ميثاق أخالقي  رةرو ضالعالم ل يو دول وصحفواإلعالمية والقانونية الحالية التي تدع

لممينة والعمل عمى تطبيق مواده واحترام أحكامو وىي نظرة مشتركة بين غالبية صحفي 

العالم بدليل لجوئيم في عدة مرات لتكوين وسن بنود  أخالقية بكل إرادة لتنظيم المينة 

 الصحفية.

بيا من قبل الصحيفة الواردة في ميثاق  التزاماأما عن السؤال الخاص بالواجبات األكثر    

أخالقيات وقواعد المينة لمصحفيين الجزائريين فقد تباينت أجوبة المبحوثين فمنيم  من يؤكد 

احترام الحقيقة ميما كانت التبعات التي تمحق بيا ىي  الواجب األكثر التزاما " :عمى أن

ن الصحفيين يسعون لتقديم أوقد يرجع ذلك إلى  ،88 مبحوثما ذىب إليو ال ىذا 10"بو

أساس  التي ىي بالمصداقيةرسائل إعالمية صادقة وموضوعية باإلضافة إلى التزاميم 

                                                 
8
 صباحا بوقر االذاعة 5105هاي 7هقابلة هع الصحفي ى،أ يوم  

9
 هساءا بوقر االذاعة 5105هاي  7هقابلة هع الصحفية ر،م يوم  

10
 صباحا بوقر االذاعة5105هاي 8هقابلة هع رئيس التحرير ز،و يوم  
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من واجب الصحفي ىو الدفاع ":قائال 12رقم  صحفييد اليفعناصر السموك المين .فيما 

 11 "عن حرية الرأي والتعميق والنقد

التي يقرىا قانون اإلعالم في الجزائر حيث تبقى  اإلعالمبحرية  االىتمامرجع ذلك إلى وقد ي

حرية الرأي والتعميق ميمة في تأدية الصحفي لنشاطو اإلعالمي لتحقيق الموضوعية 

عمى أن الواجب  89رقم  صحفيبينما يؤكد ال ،الالزمة لكسب تأييد الجميور والمصداقية

أما  ،12"ترام الحياة الخاصة لألخرين والفصل بين اخبر والتعميق اح"األكثر التزاما بو ىو 

 بقية المبحوثين منيم من امتنع عن اإلجابة ومنيم من ليس عمى إطالع بواجبات الميثاق .

من خالل األجوبة ندرك أن أغمب الصحفيين يستوعبون مدى أىمية احترام وتطبيق    

. والمالحظ واعد المينة لمصحفيين الجزائريينوق اتبات التي ينص عمييا ميثاق أخالقيالواج

من تطبيق واحترام  الصحفيىو أن واجب احترام الحقيقة والتمتع بحرية اإلعالم والرأي تمكن 

 بقية الواجبات.

 

 

 بأخالقيات المينة اإلعالمية . باالتصالالمحور الثاني :العوامل المؤثرة عمى التزام القائم -

رقابة في الميدان اإلعالمي فمعظم اإلجابات تمحورت حول بخصوص السؤال الخاص بال   

وىذا يرجع لعدة عوامل خاصة  ،الرقابة أثناء ممارسة اإلعالميةأن الصحفي يعاني من 

                                                 
11

 صباحا بوقر االذاعة 5105هاي  01في ى،س يوم هقابلة هع الصح 
12

 هساءا بوقر االذاعة5105هاي 01هقابلة هع الصحفية ل،ت يوم  
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بالمؤسسة أو سياستيا العامة أو لمقانون العام أو لمظروف التي يعيشيا الصحفي في المجتمع 

الرقابة في ميدان اإلعالم موجودة  إن"قول بال 84رقم  الصحفيالجزائري ىذا ما يؤكد عميو 

الصحفي يعاني غالبا من عمى أن  82رقم  مبحوثفيما يؤكد ال 13مختمفةومكرسة وبأشكال 

ضافة ما  رقابة رئيس التحرير وذلك من خالل تدخمو المستمر في عمل الصحفي بحذف وا 

 "انونية عموميةالصحفي يعاني من رقابة ق إنقول:"ي 1رقم مبحوث أما ال 14"،يراه مناسب
وقد يرجع ذلك إلى أن الرقابة القانونية العمومية تقرىا التشريعات اإلعالمية وعمى  15

 فتحافظ عمى أمن واستقرار المجتمع ويضيو  تو قيد بيا باعتبار أنيا منظمة لمينالصحفي الت

قابة اإلعالمية فضال عمى الر  توالصحفي لديو رقابة ذاتية أثناء ممارس إن" 0رقم  المبحوث

 م كنشر األخبار الكاذبةع في جرائم اإلعالوىذا راجع إلى عدم الرغبة في الوقو  16"القانونية

 معاييره األخالقية .نافى و توىذا ما ي

أكد معظم المبحوثين  قائم باالتصالأما بخصوص تأثير اإلعالن عمى أخالقيات ال -

ناء تقديميم لمقصص أث نعمين التزام بأي مصمحة خاصة بالمأنو ال ينبغي أن يكون لمصحفي

من واجب الصحفي عدم ذكر أي خبر "قائال:  84رقم اليو المبحوث ما يشير  اإلخبارية ىذا

قائال:  81م رق المبحوث ىو كذلك ما أفادنا بوو  17" يننأو معمومة تحت ضغط من أحد المعم

از إلى يتعين عمى الصحفي أن يكون نزييا في نقمو لممعمومة إلى الجميور دون أن ينح"

                                                 
13

 صباحا بوقر االذاعة 5105هاي  00هقابلة هع الصحفي ل،أ يوم  
14

 هساءا بوقر االذاعة 5105هاي  00هقابلة هع الصحفي ا،ـ يوم  
15

 باحا بوقر االذاعةص 5105هاي  00هقابلة هع الصحفية ر،م يوم  
16

 هساءا بوقر االذعةا 5105هاي 05وهقابلة هع رئيس التحرير ع،م يوم 
17

 هساءابوقر االذاعة 5105هاي 05هقابلة هع رئيس القسن و،ز يوم  
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إلى حرص الصحفيين عمى تجنب تضارب المصالح وعدم قبوليم  عوىذا يرج 18"جية معينة

 تيم .نتحت أي ظرف قد يؤثر عمى أما أي شيء

من خالل أجوبة المبحوثين يتضح لنا أنو من الضروري أن يكون الصحفي مستقل  -

إعالم الجميور ين والحرص عمى نن قبل المعمم بقواعده األخالقية عن أي ضغوط  قد تمس

بأمانة وكفاية قدر اإلمكان باألحداث الجارية في المجتمع وعمييم أال يستخدموا ىذا الدور 

 .أو أي ىدف أخر رضغالمنوط بيم لخدمة أي 

لطرق غير مشروعة لمحصول عمى ير المبحوثين الستعمال الصحفيين أما عن تفس

لصحفي امى أن استعمال فأجمع معظميم ع ومات عند صعوبة الوصول إلى مصادرالمعم

ة مرفوض من الناحية األخالقي ىو عمل ير مشروعة لمحصول عمى المعموماتلوسائل غ

يجب عمى الصحفي أن "قائال:  84رقم  رئيس قسم االخباروالقانونية ىذا ما يؤكد عميو 

يستعمل وسائل سميمة ومشروعة لمحصول عمى المعمومة وتجنب األعمال التي ال تميق بو 

إن التصرفات الغير المشروعة غير "قائال:  85المبحوث رقم  فويضي 19"كانقدر الم

 20"لشخصيتو المينية ار كإخفاء الصحفيبمقبولة سعيا وراء األخ

األمانة واحترام التراث في بقدر من النزاىة و  وىذا راجع إلى إن الصحفيين يتمتعون  

 .االحترامباعتبارىم بشر يستحقون  جمع األخبار وىم يعاممون المصادر

                                                 
18

 هساءا بوقر االذاعة  5105هاي  05هقابلة هع الصحفية ه،و يوم   
19

 اعةصباحا بوقر االذ 5105هاي  03هقابلة هع الصحفي ع،ج يوم  
20

 صباحا  بوقر االذاعة5105هاي  03هقابلة هع الصحفي ،س يوم  
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أما بقية الصحفيين يبدو أنيم متفقين عمى أنو ال يوجد خطأ كبير إذا تظاىر الصحفيين 

بأنيم في وظائف أخرى من أجل الحصول عمى المعمومات ىذا ما ذىب إلى المبحوث رقم 

وىذا راجع إلى أن الصحفي يعتبر أن وسائل جمع المعمومات التي قد تعتبر  11.14.80

 روف العادية تبدو لو ضرورية عندما تكون النتائج كبيرة.غير سميمة في الظ

من خالل أجوبة المبحوثين يتضح لنا أن إيجاد المصادر ىي ميارة أساسية وضرورية     

از وىذا يتطمب نحيألخيرة تتطمب الموضوعية وعدم االفي الممارسة اإلعالمية إال أن ىذه ا

  نب استعمال وسائل غير نزييةوتج عمى الصحفي توفير الحصانة الالزمة لممصدر

خ تجسس عمى األشخاصكال دون عمم المصدر  معموماتالشخصية المينية وتسجيل ال فاءوا 

 ر بأمانة الصحفي أو الوسيمة اإلعالمية .ضر من شأنو إلحاق الىذا و 

أما عن مفيوم السر الميني بالنسبة لممبحوثين فقد أجمع معضميم عمى أن السر       

:" السر الميني  11الكشف عن الوقائع ، كما يضيف المبحوث رقم الميني ىو عدم 

لمصحفي مسؤولية خاصة اتجاه صيانة اآلداب العامة و بالتالي إجتناب كل الوقائع التي من 

   شانيا المساس بالصالح العام أو إلحاق الضرر بو" . 

شانيا خمق فوضى ويفيد مبحوث آخر:" نسعو جاىدين لعدم ذكر الوقائع التي من       

 داخل المجتمع أو تجريح األشخاص أو زعزعة إستقرار المجتمع ".

وقد يرجع ذلك إلى إلتزام الصحفي باألمانة والموضوعية لخدمة الصالح العام       

واإلحساس بالمسؤولية إتجاه الجميور المتمقي ، ألن كشف بعض الوقائع يكون فييا مساس 
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الجرائم ، وخمق حالة من عدم األمن واإلستقرار في المجتمع  باألخالق والتشجيع عمى إرتكاب

 كالوقائع المتعمقة بالفضائح اإلجتماعية و مشاكل الجياز العسكري .

الى التاكيد عمى أن السر الميني في المجال اإلعالمي  88ويذىب المبحوث رقم       

يجسد حق  يعني عدم ذكر الصحيفة لمصدر المعمومات ، وىذا لضمان إعالم شامل

المواطن في إعالم موضوعي ، إذ في بعض األحيان يشترط مصدر المعمومة عدم ذكره 

 أثناء نشر األخبار وعمى الصحيفة اإللتزام بذلك وفق ما يتماشى وأخالقيات المينة .
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 حدود التزام القائم باالتصال بأخالقيات المينة . :الثالث المحور

د من حرية الصحفي حتشريعات القانونية األخالقية التأن ال يميل أغمب المبحوثين إلى

إن أخالقيات المينة الصحفية تنظم "بالقول :، 81 المية ،ىذا ما ذىب إليو المبحوثاإلع

مينة اإلعالم وتبين لمصحفي حدود حريتو، وبالتالي يجب عمى الصحفي أن ال يتجاوز 

 21."ىذه الحرية التي يتيحيا لو القانون

رية الصحفي لحاإلعالمية الجزائرية تفتح مجال  ذلك إلى كون التشريعاتوقد يرجع 

، رية الصحفيلححيث زاد فتح المجال  ،1998حال بعدأثناء ممارستو لمينتو وىذا بطبيعة ال

في  المقننةو يمتزم بأخالقيات المينة  نأبوقد يرجع ذلك أيضا إلى أن الصحفي يرى 

 ح العام في المجتمع.التشريعات اإلعالمية لما يخدم الصال

التشريعات اإلعالمية تحد من حرية الصحفي  "عمى أن81بينما يؤكد المبحوث رقم 

رجع ذلك إلى الصيغة الغامضة ي وقد22" باعتبارىا أحد عناصر السموك المينية األساسية

ل من حرية الصحفي قماآلمرة لموادىا وبالتالي فيي ت ليذه القوانين إضافة إلى الطبيعة

ية كعدم رىا تمزمو بمجموعة من الواجبات التي ىي في األساس تمسو بأخالقو المينباعتبا

لفات رغم وجود مخاالمساس بالسياسة العامة لمدولة  عدم، المساس بالجياز العسكري

 .األخيرةتجاوزات من طرف ىذه و 

                                                 
21

 هساءا  بوقر االذاعة 5105هاي 03هقابلة هع الصحفي ق،إ يوم  
22

 هساءا بوقر االذاعة 5105هاي ا  04هقابلة هع رئيس التحرير ع،م يوم 
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 اإلعالم أن ة أساس النشاط اإلعالمي باعتبارالحري ل أجوبة المبحوثين يتضح أنمن خال

ىذه الحرية أن ال تمس لكن البد  ت كما ىي موجودة في الواقع بحريةينقل الحقائق والمعطيا

 .مة وتحترم الحياة الخاصة لألفرادبالمصمحة العا

أما عن السؤال الخاص بقبول الصحفي ليبات وىدايا لتقديم خدمات إعالمية فمعظم  

بات وىدايا كتحفيز ليم لتقديم إجابات المبحوثين تمحورت حول أنيم لم يسبق وأن قبموا ى

يجب عمى الصحفي رفض اليبات " قائال: 82خدمات إعالمية وىذا ما يؤكده المبحوث رقم 

وىو كذلك ما يؤكده المبحوث رقم  ،23"والخدمات األخرى التي قد تؤثر عمى أدائو الميني

ا كانت الت إذميتعين عمى الصحفي رفض اليدايا والمعامالت الخاصة والمجا" قائال: 88

وقد يرجع ذلك إلى التزام الصحفي باالستقاللية والشفافية أثناء  24"مقابل النزاىة الصحفية

ما يمس ىذه ل قية أساس تحقيقو لذلك فيو يرفض كممارسة لمينتو وتعد المعايير األخال

المبادئ ويضع نزاىتو وحق الجميور في المعرفة فوق المصالح والعالقات الشخصية أو 

أما بقية المبحوثين امتنعوا ، ؤدي واجبو اإلعالمي عمى أكمل وجوباعتبار أنو ياالمتيازات 

 عن اإلجابة.

بين أن و جيرى معظم المست أخالقيات المينة،ب قائم باالتصالأما عن ضوابط التزام ال

الوازع األخالقي وقانون اإلعالم ىما من أىم الضوابط التي توجو سموك الصحفي داخل 

لوازع األخالقي الضابط األول ا يعتبر"قائال: 81ير إليو المبحوث رقم المؤسسة ىذا ما يش

                                                 
23

 صباحا بوقر االذاعة5105هاي  09هقابلة هع الصحفي ب،س يوم  
24

 صباحا بوقر االذاعة 5105هاي  51حفي ا،ف يوم هقابلة هع الص 
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يعتبر قانون اإلعالم ضابط "قائال: 85المبحوث رقم  فويضي 25المينة الصحفيةلممارسة 

ي الضابط األول لمممارسة فيما يؤكد البقية عمى أن المؤسسة ى 26"لمممارسة الصحفية

 .الصحفية

صحفي وىذا راجع صحفيون كمعيار ومقاس لنشاطيم الاختمفت الضوابط التي يتخذىا ال

والعمل عمى تطبيقيا ىذا من  قاعدة ضرورية تستمزم الصحفيين احتراميا وإلى أن القانون ى

 وفضال عمى أنمن جية أخرى رجع لمكثير من الصحفيين م جية  ويعتبر الوازع األخالقي

 مؤسسة دور كبير في توجيو وضبط ممارسة النشاط الصحفي.لم

قية لمصحفيين بأخالقيات المينة الردعي لمتجاوزات األخالأما عن الجانب العقابي أو 

المؤسسة تشمل ضرورة  مسئولأجاب معظم المستجوبين أنو يوجد تعميمات رسمية يصدرىا 

فيما عدا ذلك ال يوجد جانب عقابي ،قيات وآداب المينة وعدم تجاوزىا التزام الصحفي بأخال

عمى مستوى " قائال: 82المينة وىذا ما أشار المبحوث رقم  رسمي بخصوص أخالقيات

المؤسسة ال يوجد تجاوزات أخالقية كبيرة تدفع إلى فرض عقوبات صارمة عمى الصحفيين 

 27."أواعتماد قانون عقابي بخصوص ىذا المجال

 ،قية من قبل الصحفيين في المؤسسةندرة ارتكاب تجاوزات أخالقمة أو إلى وىذا راجع 

نحن نعمل وفق تعميمات مسؤول المؤسسة " قائال: 1ما أكد عميو المبحوث رقم وىو كذلك

أما بخصوص قانون  ورئيس التحرير وبيذا ال يوجد مجال لمتجاوزات األخالقية أو القانونية

                                                 
25

 صباحا بوقر االذاعة 5105هاي  51يوم هقابلة هع الصحفي س،ي  
26

 هساءا بوقر االذاعة  5105هاي 05هقابلة هع الصحفي ع،ج يوم  
27

 هساءا بوقر االذاعة5105هاي  07هقابلة هع رئيس قسن س،م يوم  
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لم يسبق أن تجاوز أحد "مبحوث آخر فويضي، 28"عقاب خاص بأخالقيات المينة ال يوجد

ع إلى حرص جوىذا را" خالليا إلى عقوبات صارمة الصحفيين قواعد أخالقية وتعرض من

الصحفيين عمى تطبيق قواعد أخالقيات المينة في الممارسة الصحفية مع التأكيد عمى سرعة 

 تصحيح األخطاء في حال وجودىا وتجنب إلحاق الضرر بالجميور.

من خالل أجوبة الصحفيين نجد أنو لم يسبق لممؤسسة أن قامت بتطبيق أحد العقوبات 

أوالغرامة المالية  عن العمل الرادعة بخصوص تجاوز أخالقيات المينة كالفصل المؤقت

درجة الموظف إلى غير ذلك من العقوبات إال تمك التي تشمل التحذيرات أوتخفيض رتبة أو 

والتعميمات المنشورة بخصوص واجب تقيد الصحفي بأخالقيات المينة وىذا راجع إلى عدم 

 المؤسسة يدعو لذلك. ارتكاب تجاوز أخالقي في

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

28
 صباحا  بوقر االذاعة5105هاي  06هقابلة هع الصحفي ت،أ يوم  
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 واالستنتاج العام:    نتائج الدراسة 

 نتائج الدراسة: - 

إن أخالقيات المينة اإلعالمية مطمب أساسي وضروري لمقائمين باالتصال، ألنيا تعد 

بمثابة توجييات داخمية لقرارات المينة في مختمف المواقف والموضوعات التي يواجييا 

لميني، لذا نجد معظم الصحفيين يدركون جيدا مفيوم  وأىمية الصحفي أثناء أدائو ا

أخالقيات المينة اإلعالمية باعتبار أنيا تساعدىم عمى معرفة حقوقيم وواجباتيم وتبين ليم 

مدى حريتيم و تضع إطارا لحدودىم، ىذا من جية ومن جية أخرى يوجد بعض الصحفيين 

نة وامتنعوا عن إعطائنا تصورىم لمفيوم الذين لم يولوا اىتماما لموضوع أخالقيات المي

أخالقيات المينة اإلعالمية، كما أن العديد من الصحفيين يرفضون فكرة أن يتكون الصحفي 

في مجال أخالقيات المينة، وىم يجادلون أن الصحفي وطالب الصحافة ىم إما شرفاء 

يكونوا فميس ىناك  وبالتالي سوف يقومون بشكل تمقائي باتخاذ القرار الصحيح، أما إذا لن

ثمة تكوين يمكن أن يغير طبعيم  وتصويبو كصحفي موقر لمجميور ومينتو، ومن 

 الصحفيين من يرى بأن التكوين ليس ضروري لاللتزام بأخالقيات المينة.

يدرك معظم الصحفيون أىمية القوانين اإلعالمية المنظمة لممينة خصوصا فيما يتعمق  

من خالل اطالعيم ودرايتيم بالتشريعات القانونية في ىذا  بموضوع أخالقيات المينة، ىذا

المجال فضال عمى إدراكيم لألىمية البالغة لميثاق أخالقيات وقواعد المينة لمصحفيين 

الجزائريين ،من خالل حرصيم عمى االلتزام بالواجبات الواردة في ىذا الميثاق غير أن 
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قدم عمى القوانين ومواثيق الشرف التي الصحفيين يعتبرون أن الضمير الصحفي ىو الذي يت

تدعو لاللتزام بأخالقيات المينة، وىو أساس أخالقيات العمل اإلعالمي باعتبار أن أخالقيات 

المينة اإلعالمية ىي باألصل ممارسة ذاتية من منطمق أن بوابات العمل اإلعالمي مفتوحة 

و المتالحقة من محرر عمى مصراعييا دون حدود فكل حمقات العمل اإلعالمي وعمميات

ومصحح  و صحفي أو رئيس تحرير ال رقيب عمييم إال أخالقيم، و تجدر بنا اإلشارة إلى 

ولم يطمعوا كذلك عمى ميثاق أخالقيات  81\14أن بعض الصحفيين لم يطمعوا عمى قانون 

رىا وقواعد المينة لمصحافيين، باعتبار أنيم يمارسون أخالقيات المينة لمبدأ إنساني باعتبا

مبادئ ومعايير أخالقية قبل أن يكون ليا قوانين تشريعات تنظميا، فيظير أن معيار 

أخالقيات اإلعالم  لمصحافيين ىو الرقابة الذاتية خصوصا في ظل وجود ثغرات قانونية فيما 

يتعمق بأخالقيات المينة، وىذا ما يفسر نقص التجاوزات األخالقية  لمصحافيين وىو ما يبرر 

د المؤسسة قانون رسمي رادع خاص بالصحافيين المخمين بقواعد المينة عدم اعتما

 اإلعالمية.

تبين أن العقبات والتحديات الكبيرة التي تقف في وجو الصحفي ىي عقبات كثيرة 

ومتعددة بل إن بعضيا يتحول إلى أزمة ثابتة تؤثر عمى طبيعة العمل والعممية اإلعالمية 

المية أو بما يسمى حارس البوابة اإلعالمية، وابرز ىذه برمتيا وخاصة ناقل المادة اإلع

المعيقات ىي الضغوط واإلغراءات المادية، ضغط المعمن ،مصادر الخبر ،الرقابة...التي 

من شانيا التأثير عمى العمل اإلعالمي لذا يحرص الصحفيون عمى التحرر من أي جية 
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، وفي سبيل ذلك يدركون أن صاحبة مصمحة إال التزاميم نحو الجميور ليعرف الحقيقة

المجامالت واليدايا والمعاممة الخاصة واالمتيازات يمكنيا أن تؤدي إلى تنازل الصحفي عن 

أمانتو وأمانة المؤسسة، وبالتالي فان استقاللية الصحفي ضرورية لتحقيق الموضوعية 

ت عمى القائم والمصداقية الن ىذه األخيرة تغيب في العممية اإلعالمية حينما تكثر الضغوطا

 باالتصال.

يدرك الصحفيون أن الصحافة األخالقية تعزز مصداقية المؤسسة، وبالتالي قبوليا من 

قبل الجميور وبيذا فإنيم يؤكدون أنيم مسئولون مسؤولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أو 

األمانة مرؤوسين عمى الحفاظ عمى كرامة المينة وأسرارىا ومصداقيتيا، وبيذا فيم يمتزمون ب

في تأدية الرسالة اإلعالمية، وبذلك فيم يمتنعون عن اعتماد الوسائل الغير المشروعة 

لمحصول عمى المعمومات من مصادرىا، مع الحرص أيضا عمى التعريف بأنفسيم 

ومؤسساتيم ليؤالء الذين يحصمون منيم عمى المعمومات وتجنب انتحال شخصيات، أخرى 

مصادر عند الضرورة وعدم ذكر الوقائع التي من شانيا ىذا مع المحافظة عمى سرية ال

إلحاق الضرر بالمصمحة العامة، باعتبار أن مينة اإلعالم تتطمب من الذين يمارسونيا أال 

 يكونوا ذوي معرفة فقط بل تتطمب محاولة التوصل إلى مستوى من األمانة والكرامة.
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 تقييم النتائج عمى ضوء الفرضيات

سة نستنتج أن اغمب الصحفيين عمى اطالع و دراية كافية  بأخالقيات من خالل الدرا   

 المينة وىذا ما يؤكد صحة الفرضية األولى:

  القائم باالتصال في اإلذاعة عمى إطالع ودراية كافية بأخالقيات المينة اإلعالمية.*  

ت التي أكدت عمى أىمية أخالقيا 1998،4814، 1904من خالل القوانين اإلعالم:    

 المينة وخصصت العديد من المواد التي تنص عمييا يتم إثبات

يحتل موضوع أخالقيات المينة موقعا بارزا في النصوص * الفرضية الثانية:    

 والتشريعات اإلعالمية في الجزائر. 

تعددت العوامل والضغوط التي تؤثر عمى التزام القائم باالتصال بأخالقيات المينة    

 ا أكد عمى صحة اإلعالمية ىذا م

: ىنالك عدة عوامل تؤثر عمى التزام القائم باالتصال بأخالقيات *الفرضية الثالثة القائمة

 المينة اإلعالمية.

 من خالل تحميل وتفسير المعطيات يظير أن اغمب القائمين باالتصال في اإلذاعة  

 يمتزمون بأخالقيات المينة اإلعالمية ىذا ما يثبت صحة 

 :  يمتزم القائم باالتصال في اإلذاعة بأخالقيات العمل اإلعالمي.بعة*الفرضية الرا
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من خالل النتائج المتوصل إلييا بعد العمل الميداني وبعد تحميل وتفسير المعطيات فان    

 فرضيات الدراسة صحيحة.

 : استنتاج عام- 

لبة إن أخالقيات المينة اإلعالمية ال يمكن أن تقتصر عمى إعالن المبادئ  ومطا

الصحفيين باحتراميا، فاآلمر يتطمب جيود مستمرة لزيادة الفرص الحقيقية لمعمل الحر 

تحقيق الديمقراطية والمسؤول في وسائل اإلعالم، وال شك أن أىم الشروط الالزمة ليذا ىو 

، فاألخالقيات الحميدة والسيئة في ىذا المجال في العالقات الداخمية في وسائل اإلعالم

ا فميس متوقعا من الصحفيين أن يعيشوا حياة مطيرة تماما وأن ينقطعوا عن يصعب تحديدى

المشاركة في أي شيء عدا مينتيم، فيم ينتمون الى جماعات في المجتمع من الممكن أن 

وعمى الرغم  يبدو فييا الصحفي متورطا في مشكمة تضارب المصالح مع واجبو الصحفي،

إال انو مازالت ىناك ثغرات كثيرة، ففي زمن من التحسن اليائل في مستويات الصحافة 

النافسة الشديدة يتجاىل بعض الصحفيين أحيانا المبادئ األخالقية و يستسممون لمضغوط، 

مع انخفاض مستويات الدقة والموضوعية، وعمى الرغم من أن أغمبية الصحفيين داخل 

أخالقيات المينة  اإلذاعة ميتمون باالطالع عمى التشريعات اإلعالمية الخاصة بموضوع

ويستوعبون مدى أىمية االلتزام بيا خالل األداء الميني، إال أن ىناك من الصحفيين في 

ومنيم من لم يطمع عمى ميثاق قواعد  20-10 اإلذاعة الذين لم يطمعوا عمى قانون

وأخالقيات المينة لمصحفيين الجزائريين ىذا نتيجة الثغرات القانونية التي عيدىا الصحفيين 
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ي قوانين اإلعالم السابقة ونقص اىتمام المؤسسة بتكوين الصحفيين في مجال أخالقيات ف

 المينة، مما أسفر عنو نقص اىتمام الصحفيين بموضوع أخالقيات المينة. 
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 خالصة: 

من خالل دراستنا ىذه تبين أن الممارسة اإلعالمية عمل نبيل تحكميا قبل كل شيء 

تمارس من خالل منظومة أخالقية قانونية مينية من منطمق أن  أنويجب  أخالقيةضوابط 

أخالقية أمام الرأي العام باعتبار أن دورىا في ة اإلعالمية مسؤوليتيا قانونية و المؤسس

بحيث يجب أن تكون لدييا رسالة نبيمة تعتمد من أجميا  باالتصالالمجتمع مثل دور القائم 

تعي أن ىناك مجتمع بكاممو لمدفاع عنيا وتحقيقيا وبذلك فيي مؤسسة اجتماعية عمييا أن 

والعمم والفكر السميم  الجماىيريةلثقافة جل امن أ مسئولةوبمختمف فئاتو ينتظر رسالة إعالمية 

 .كل ذلك في إطار قيم أخالقية رفيعة ،رأي عام مستنيرو 

العمل نة و حرصا عمى لفت انتباه المعنيين لضرورة احترام المي إالوتناولنا ىذه الدراسة 

يمكنو حل  أساسيمحاولة فتح باب ىذا من جية و  األحسنو  األفضل إلىبيدف الرقي بيا 

كنا في غياب قانون ولن يكون ذلك مم أخرىمن جية  اإلعالملمينة  األخالقيةالمشكمة 

فالفراغ القانوني المتعمق بيذا الجانب موجود ونقص االىتمام بو بات واقعا المينة  أخالقيات

نتيجة حتمية ليذا الفراغ القانوني وىذا  إالىي  ما غير أخالقيةمعاشا وعميو فان الممارسة ال

بمشاركة جميع  اإلعالميةالمينة  بأخالقياتعمى ضرورة سن قانون خاص  دلمتأكيما يدفع 

ثم العمل عمى برمجة ندوات لمباحثين في قطاع  أساسيةخطوة  كأولالمعينة  األطراف

واالتصال قصد تعريف الصحفي بمالو وما عميو من حقوق وواجبات عمى األساس  اإلعالم
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 أبشعىو  األخالقيةالمشكمة  الن استمرار ،يةجعميا رسالة ساميالذي يجعمو يحترم مينتو و 

  جريمة في حق ىذه المينة.
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 اإلعالمية التزام القائم باالتصال بأخالقيات المهنة

البيض المحمية إلذاعةدراسة ميدانية   
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 غية الخروج بنتائج يقينية و شكرا.الموضوع ب
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