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القيم اإلخبارية  والمعايير المهنية وتأثيرها علي سياسة تحرير الصحف  دراسة 
 وصفية تحليلية .

News values, professional standards, and their impact on 
newspaper editorial policy, descriptive and analytical study. 

 ناهد حمزة محمد صالح الزين.
 أستاذ مشارك، كلية اإلعالم، جامعة أم درمان اإلسالمية.

 
 الملخص .                                               

إّن األخالقيات شكل من أشكال الوعي اإلنساني، وتعتبر أخالقيات المهنة اإلعالمية مجموعة من القواعد  
والمبادئ والواجبات المسيرة لمهنة اإلعالم، التي من الضروري أن يلتزم بها اإلعالمي أثناء أدائه لمهامه، كما 

 أن يلتزم بها الصحفي عبر فرضه على نفسه أّنها مجموعة من المبادئ والقيم األخالقية التي من الضروري 
 رقابة ذاتية.

ومن جانب آخر، إن سياسة تحرير األخبار تتكون نتيجة لتضامن عدد من العناصر، فبعضها يتعلق باألخالق 
والقيم اإلخبارية وبعضها يتعلق بسياسات االتصال والتشريعات اإلعالمية وقوانين البلد، وبعضها يتعلق بالجهات 

واقتصاديات صناعة اإلعالم، وبعضها يتعلق باأليدولوجيات، وقطًعا يتأثر مجموع هذه العناصر  الممولة
 بمنظومة القيم األخالقية السائدة.

إّن أهمية هذا البحث  تنبعث  من حوار الحضارات، والذي تضمن صراع القيم التي تتصادم أحيانًا وتتفاعل  
 ية أثر القيم األخالقية على سياسة تحرير األخبار. أحيانًا أخرى، ومن هذا المنطلق انبعثت أهم

يحتوى البحث على فصلين أساسيين، يقدم الفصل األول منظومة القيم األخالقية والقيم اإلخبارية، حيث تطرق 
الفصل إلى دراسة القيم في اللغة العربية، وأخالقيات مهنة الصحافة، وكذلك المعايير التحريرية والضوابط 
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نما يقدم الفصل الثاني سياسة التحرير والذي تضمن دراسة نظام تحرير األخبار، والميزانية وسياسات المهنية، بي
التمويل. انتهى البحث على توصيات رأتها الباحثة، سلطت فيها  الضوء على القيم اإلسالمية، وأهمية إبراز 

 التاريخ والتراث وتعريف الشعوب ببعضها.
 سياسة تحرير الصحف ، دراسة وصفية تحليلية. اإلخبارية ، المعايير المهنية ،الكلمات المفتاحية : القيم 

 
 

Abstract. 

  Ethics is a form of human awareness, and the ethics of the media profession is 
a set of rules, principles and duties that guide the media profession, which it is 
necessary for a journalist to adhere to while performing his duties, as well as a set 
of ethical principles and values that the journalist must adhere to by imposing him 
on Self-censorship. 

 On the other hand, news editorial policy is formed as a result of the solidarity of a 
number of elements, some of which relate to ethics and news values, some of them 
relate to communication policies, media legislation and country laws, and some of 
them relate to funding agencies and the economics of the media industry, and some 
of them are related to ideologies,, and definitely all of these elements are affected 
by the system of moral values Prevailing. 

 The importance of this research stems from the dialogue of civilizations, which 
includes the struggle of values that clash at times and interact at other times, and 
from this standpoint there is the importance of the impact of moral values on the 
politics of news editing. 
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 The research contains two main chapters, the first chapter introduces the system 
of moral values and news values, where the chapter dealt with the study of values 
in the Arabic language, the ethics of the profession of journalism, as well as editorial 
standards and professional controls, while the second chapter introduces the 
editorial policy, which includes the study of the news editing system, the budget 
and financial policies.  The research ended on recommendations that the 
researcher saw, in which she shed light on Islamic values, and the importance of 
highlighting history and heritage and introducing people to each other. 

Keyword; News values, professional standards, newspaper editorial policy, 
descriptive and analytical study.                                  

 

 

 مقدمة :

تنعكس القيم اإلخبارية  والمعايير المهنية علي سياسة  تحرير الصحف ، كما تؤثر القيم األخالقية 
 ائدةالقيم السكذلك علي  سياسة تحرير الصحف، وتمثل هذه السياسات مرآة عاكسة لمنظومة 

 مشكلة البحث:

لكل أمة من األمم نظام أخالقي تتميز به عن غيرها وتتأثر به تركيبة الفرد والمجتمع وينعكس 
ذلك على النظام اإلعالمي. تطرح الباحثة منظومة القيم األخالقية لمعرفة أثرها على سياسة 

 تحرير األخبار وذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية:

 / ما طبيعة القيم األخالقية؟ وما خصائصها؟1

 / ماذا نقصد بالقيم اإلخبارية؟2
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 / كيف تؤثر القيم االقتصادية وما يتعلق بها من سياسات تمويل على تحرير األخبار؟3

/ هل يمكن وضع مقارنة للقيم األخالقية بين الفكر اإلعالمي الغربي والفكر اإلعالمي 4
 اإلسالمي.

 وأسباب اختياره:أهمية البحث 

صراع القيم هو صراع حقيقي في العالم وأول ضحاياه هم المسلمين وليست مصادفة أن تقع 
مناطق النزاع في العالم اليوم في الدول المسلمة فلسطين، العراق وكذلك دارفور السودانية وغيرها. 

رى، فمن هذا ًا أخولعل صراع الحضارات يتضمن صراع القيم التي تتصادم أحيانًا وتتفاعل أحيان
 المنطلق انبعثت أهمية أثر القيم األخالقية على سياسة تحرير األخبار.

 أهداف البحث:

 / توضيح العالقة بين القيم األخالقية وسياسة تحرير األخبار.1

 / تتبع أثر سياسات التمويل على سياسة تحرير األخبار.2

 .دة في اإلعالم السوداني واإلعالم الغربي/ إمكانية إيجاد مقارنة بين القيم األخالقية السائ3

/ تتبع منظومة القيم اإلعالمية الواجب توافرها في القائم باإلعالم من جهة وفي الرسالة 4
 اإلعالمية من جهة أخرى.

 

 الدراسات السابقة:

لم تعثر الباحثة على دراسات سابقة تتناول الموضوع قيد الدراسة بالتفصيل ولكن هناك دراسة 
فقط تناولت بعض جزئيات وهي دراسة الباحثة عفاف عبد هللا محمد علي والذي تهدف  واحدة
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الباحثة من خالله لمعرفة العوامل التي تؤثر على استقاللية الصحف وقد تلخصت مشكلة بحثها 
 حول اإلجابة على التساؤل التالي:

لتي أما أهم النتائج اهل تلجأ الصحف عند إنشائها إلى االرتكاز على دراسة جدوى اقتصادية؟ "
توصلت إليها الباحثة فهي: "عملية االتصال تخضع لمؤثرات كثيرة داخلية وخارجية وإن كثيرًا من 

 السلبيات أو اإليجابيات التي تنتسب لوسائل االتصال ما هي إال نتيجة لتلك المؤثرات".

 نقد الدراسة:

ر تعمل في إطارها وسائل االتصال وتؤثتتناول الدراسة السابقة جانب القيم األخالقية التي 1لم 
 وتتأثر ببيئة االتصال وهي الجزئية التي اهتم البحث قيد الدراسة.

 مصطلحات البحث:

 القيم األخالقية:

القيم مصطلح له أهمية خاصة في االقتصاد واالجتماع والفلسفة والسياسة واإلعالم. وهي تمثل 
عوامل متعلقة بالدين والعرف والعادات والتقاليد مجموعة المثل الفاضلة التي تنبثق من مجموعة 

 أو بمعني آخر هي مكارم األخالق.

 سياسة تحرير األخبار:

                                           

، اقتصااااد ات اإلعاااالم وأثرهاااا ةاااي السياساااة التحريرياااة بالصاااحفعفااااف عباااد هللا محماااد علاااي،  1
 بحااااث غياااار منشااااور، مقاااادم لنياااال درجااااة الماجسااااتير، كليااااة اإلعااااالم، جامعااااة أم درمااااان اإلسااااالمية،

 م.2004
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هي مجموعة القواعد والمعايير التي تحدد مدى صالحية الخبر للنشر وكيفية نشره وطريقة صياغته 
 على عدة وإخراجه أي أنها دستور ضمني يحقق أهداف المؤسسة اإلعالمية. كما أنها تحتوى 

 مؤشرات أخالقية غير مكتوبة ولكنها تحكم مجري تحرير األخبار.

 تبويب البحث:

يحتوى البحث على فصلين حيث يبدأ بمقدمة تمهيدية تتضمن مشكلة البحث وتساؤالته وأهدافه 
 والدراسات السابقة. يقدم الفصل األول منظومة القيم والتي تتناول القيم األخالقية والقيم اإلخبارية
بينما يقدم الفصل الثاني سياسة التحرير والتي تشمل علي الميزانية وسياسات التمويل وينتهي 

 .البحث بخاتمة تشتمل على النتائج واالستنتاجات

 الفصل األول.

 منظومة القيم.

 القيم األخالقية:

 القيم ةي اللغة العربية:

. (1)فاعتدل واستوى والقويم أي المعتدلقيم الشيء تقييمًا أي قدر قيمته، قوم المعوج أي عدله 
والقيم مصطلح له أهمية خاصة في االقتصاد والفلسفة وعلم االجتماع، ففي االقتصاد ترتبط نظرية 

 القيمة بنظرية الثمن وتعتبر المعالجة الفلسفية للقيم جزءًا من األخالق والفلسفة الجمالية.
 

 :المعايير التحريرية والضوابط المهنية 

إذا أخذنا مثاال توضيحيا للمبادئ األخالقية والمعايير التحريرية التي يجب أن يستعين بها  
الصحفيون في منطقتنا، نجدها على النحو التالي ميثاق الشرف المهني على المستوى الدولي 
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  يقيا(إفر  صحفييواإلقليمي )االتحاد الدولي للصحفيين، اتحاد الصحفيين العرب، اتحاد 
 الشرف المهني الخاص بنقابة أو جمعية أو اتحاد الصحفيين في كل بلد ميثاق  –
 .ميثاق الشرف المهني الخاص لدى المؤسسة اإلعالمية المعنية –
 .دليل السلوك المهني للصحفيين العاملين لدى المؤسسة اإلعالمية المعنية –

المعنية.اسة اإلعالمية المعايير التحريرية الخاصة بإنتاج ونشر المحتوى اإلعالمي لدى المؤس  

المهنة علي مجموعة من المبادئ و القواعد الموضوعية التي تعبر عن  تشتمل  أخالقيات
السلوك المهني المطلوب من القائمين في الصحف، وتبقى هذه األخالقيات عديمة الفائدة ما لم 

اطة جبات المنتترجم إلى واقع عملي ملموس خالل الممارسة المهنية للصحفيين أو تأدية الوا
بهم، مثل إجراء المقابالت الصحفية أو تغطية المندوبين للمؤتمرات الصحفية وإعداد الرسائل 

 اإلخبارية .
 

 األخالق:
إّن كلمة خلق وجمعها أخالق هي عربية أصيلة في اللغة العربية وأكثر من ذلك فقد احتفظت 

 بمعناها األصلي إلى اليوم.
ضوء اإلسالم بأّنها المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني وقد جاءت كلمة األخالق على 

يحددها الوحي لتنظيم حياة اإلنسان وتحديد عالقاته بغيره على نحو تحقيق الغاية من وجوده في 
 هذا العالم أال وهي عبادة هللا عّز وجّل.

ايير تي تضع معواألخالق هي دراسة وتقييم السلوك اإلنساني على ضوء القواعد األخالقية ال
للسلوك يضعها اإلنسان لنفسه أو يعتبرها التزامات وواجبات تتم بداخلها أعماله أو هي محاولة 
إلزالة البعد المعنوي لعلم األخالق وجعله عنصرًا مكيفًا، أي اّن األخالق هي التطبيق العلمي 

 والواقعي للمعاني التي يديرها علم األخالق بصفة نظرية ومجردة.



 

 

8 
 

وهي مستخلصة من الجدار  (Ethic) : جاءت هذه الكلمة من كلمةق ةي اللغات األجنبيةواألخال 
اليوناني التي تعني خلق وتكّون األخالق طبعًا من المعتقدات أو المثاليات الموجهة والتي تتخلل 

 .الفرد أو مجموعة من الناس في المجتمع
  

 أخالقيات مهنة الصحاةة :
اإلعالمية بأّنها مجموعة من القواعد والواجبات المسيرة لمهنة  يمكن اعتبار أخالقيات المهنة

الصحافة، التي من الضروري أن يلتزم بها الصحفي أثناء أدائه لمهامه، كما واّنها مجموعة من 
المبادئ والقيم األخالقية التي من الضروري أن يلتزم بها الصحفي بشكل إرادي بحيث يفرض 

 على نفسه رقابة ذاتية.
تعريف األخالق عمومًا بأّنها مسألة فردية تتعلق بالضمير اإلنساني الذي يختلف من فرد آلخر، ويمكن 

ثقافية... إلخ، بطريقة ذاتية اختيارية نابعة من داخل اإلنسان  –اجتماعية  –وتأتي من مصادر متعددة دينية 

ت تزداد عها، أو عقوبانفسه. وهي ليست مجرد قضية معايير للسلوك أو تلك القواعد التي ينبغي اتبا

وتتناقص كيفما شاءت. اّنها ذات عالقة بالمبادئ المتعلقة بالحقوق وأخطاء السلوك البشري، ومبادئ ذات 

 أساس نظري وتطبيقي يجب أن تطبق بكلِّّ حيادية وموضوعية.
نتهم وتجاه هواألخالقيات في اإلعالم تعني الرقابة الذاتية وتحّمل الصحفيين مسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه م

مجتمعهم، كما وتعني االلتزام بمبادئ المهنة األخالقية التي تشمل عدم التحيز والموضوعية في نشر األخبار 

 واألمانة والعدالة والتوازن والمصداقية والدقة والوضوح في بث األخبار ونشرها.
لتي القيات فرع من الفلسفة اويمكن القول بأّن األخالقيات شكل من أشكال الوعي اإلنساني. وبما اّن األخ

 تتناول الصح والخطأ والخير والشر لذا فهذه النظرة جاءت من الفلسفة الغربية.
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ويرى خبراء اإلعالم اّن الذي يجعل الخصومة بين الصحافة واألخالقيات ليس ألّن األخالقيات 

ع بينما مع الواقتتعامل مع قضايا معنوية، بل ألنها فرع من الفلسفة حيث اّن الصحافة تتعامل 

 الفلسفة تتعامل مع قضايا نظرية.
ولقد أعاقت هذه النظرة تطور علم األخالقيات بشكل عام وجعلت اإلعالميين والصحفيين ينظرون 

لألخالقيات على أنها مجموعة من المبادئ المعقدة، إضافة إلى تناقض نظرتهم لألخالق وحاجتهم 

في أغلب األحيان إلى تناقض المصداقية في وسائل اإلعالم وهذه النظرة أدت  لتبرير أعمالهم للناس.

 وثقة الناس فيها.
ومن األسباب الرئيسة أيضاً هو اّن األخالقيات لم تدخل بعد لعقول الكثير من الصحفيين واإلعالميين 

وضمائرهم بشكل جدي ألّن المشكلة كما يقول خبراء اإلعالم ال تأتي من االرتباط بين أخالقيات 

م والفلسفة ولكنها تأتي من االرتباط بين أخالقيات اإلعالم ومدارس الفلسفة الغربية، وهو ما اإلعال

 يجعل أخالقيات اإلعالم ليست صالحة لكلِّّ المجتمعات.
والبّد من البحث عن ما يميز القاعدة القانونية عن القاعدة األخالقية وضرورة التحرر من مفاهيم 

ميون بشكل خاص هم بشر يحملون في أياديهم وقلوبهم حزمة فرضها الغرب. فالصحفيون واإلعال

غامضة منظمة من القيم األخالقية التي يمكن أن تشكل تحيزًا أو ضررًا وهذه القيم نابعة من طبيعة 

 المهنة والقيم السائدة في مجتمعاتنا.
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 تونجد أّن الصحفيين يمارسون العمل الصحفي في جميع األوقات ضمن ثالثة ضغوط ومؤثرا

أخالقية تتضمن وظيفته كمهني ودوره كمواطن ووجوده كبشر أو كائن إنساني فعند مواجهة أّي قضية 

تطبيقها تعامل معها و أو أّي صراع تدخل هذه المقاييس الثالثة ضمن المنظومة األخالقية التي يجب ال

 في هذه الحاالت.
لخير وتارة بهم تارة بين صراعات ا والصحفيون كالريشة في مهب الريح تتقاذفهم أمواج المهنة لترمي

بين صراعات الشر والشر وهم وحدهم يستطيعون أن يختاروا الطريق الصحيح فما عليهم إال أن 

 يكونوا قادرين على أن يصلوا إلى جوهر هذه المهنة التي تعتبر غذاء روحيًا بالنسبة لهم.
ات ثالثة ضغوط ومؤثر ن ونجد أّن الصحفيين يمارسون العمل الصحفي في جميع األوقات ضم

تتضمن وظيفته كمهني ودوره كمواطن ووجوده كبشر أو كائن إنساني فعند مواجهة أّي  أخالقية
قضية أو أّي صراع تدخل هذه المقاييس الثالثة ضمن المنظومة األخالقية التي يجب التعامل 

 معها وتطبيقها في هذه الحاالت.
 

طباعة األخبار ونشرها.. وتصبح عديمة الجدوى بدون تأتي عن طريق حق التعبير والكالم، وحق 
حق الحصول على المعلومات . كما أنً  وجود معايير سلوكية وقواعد اخالقية تنبع من قواعد 

 .المهنة ذاتها، ومن متطلبات نجاح العمل المهني التزام الممارس بهذا النظام األخالقي

والمؤسسة اإلعالمية، فتكاد تكون متماثلة  التي تحكم سلوك الصحفيين أما المبادئ األخالقية
في نقل المعلومة في الخبر والرأي، واللغة المباشر والواضحة،  الدقةحول العالم، وهي تشمل 

في االلتزام بجميع المبادئ المهنية والدقة والموضوعية في مواجهة السلطة  المصداقية –والصورة
 .التجرد من االنحياز أو تأثير األفكار المسبقةو  الحياد – .بالوقائع ومطالبتها بكشف الحقيقة
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النزاهة واالحترام االستقاللية وعدم التحيز ركائز مهمة في تقديم المعلومات دون محاباة أو 
 االلتزام بالموضوع، والوزن السليم لألدلة والوقائع والفرص المتكافئة والموضوعية –خوف
نسان كونه إنسان يظل هو المحور بغض النظر مراعاته بصفة دائمة ألن اإل عدم التمييز، مبدأ

عن دينه أو لونه أو لغته أو عرقه أو جنسه او رأيه السياسي أو غير السياسي أو أصله االجتماعي 
 .أو وطنه، أو مركز والديه

 .في تقديم وعرض المحتوى بما يكفل الحق للرأي والرأي المخالف والتوازن  –

فالمحصلة المطلوبة هي تحقق الصالح العام، الذي لن يحصل إذا انعدمت الحرية الالزمة والكافية 
الحترام وتطبيق هذه المبادئ من قبل الصحفيين والقيادات اإلعالمية في المؤسسة مع إتاحة حق 

إن ف النقد والرد والتصحيح، وعلى الرغم من تباين تعريف ماهية الصالح العام من بلد إلى آخر،
الجمهور وبمختلف فئاته يعرفون أن الصالح العام يتمثل في اهتمام اإلعالم بالمعلومات والقضايا 
التي تشغلهم، وتؤثر على حياتهم اليومية، سواء تعلقت بقرارات الحكومة، أو ما يجيزه البرلمان 

 لحرياتلتوفير الخدمات والحقوق األساسية وحماية ا من موازنات توضح الموارد المرصودة 
العامة، ومكافحة الفساد، ومنع إفالت مرتكبيه من العقاب، وإقامة المساءلة، وتعزيز سيادة حكم 
القانون وكشف الحقائق، ومنع تضليل الرأي العام ألجل تمكين الناس من الحصول على محتوى 

 ومضمون إعالمي دقيق 

لقانونية ادئ األخالقية والمعايير افتقوم باألساس على التوافق بين المب:  أما المعايير التحريرية
والحقوقية الملزمة لإلعالم واإلعالميين والتي أشرنا إليها تحت جهود األمم المتحدة، الراعية 
للمعايير األساسية للقانون الدولي لحقوق اإلنسان التي أقرت بمركز الفرد وأحقيته في التمتع بجميع 

لية األساسية التي تفرض على الدول األطراف فيها الحقوق والحريات الواردة في المعاهدات الدو 
ثالثة التزامات بالحماية واالحترام والتنفيذ، فيشكل كل انتهاك أو مخالفة أو تقدم محرز معلومة 
صالحة ومصدر للتغطية الصحفية الحقوقية، حيث تتوفر األركان المطلوبة للمحتوى اإلعالمي، 
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لمستفيدون، والضحايا المحتملون، والمدافعون عن حقوق الحدث أو القضية، الفاعلون الرسميون، ا
 اإلنسان.

وفي نفس الوقت تحدد بعض تلك المعايير المسؤوليات والواجبات القانونية، التي يجب على كل 
فرد احترامها عند ممارستها، وتتعاظم على إثر ذلك مسؤولية الصحفيين أكثر من األفراد العاديين 

ة التعبير، من خالل الصحافة التي تحيط بها أطر قانونية وأخالقية عند ممارستهم حقهم في حري
كما ذكرنا سالفًا، وهو ما يجعل هناك فرقا واضحا بين مسؤولية الصحفي المحترم، والمدون أو 
الناشط على اإلنترنت. ألن غاية الصحافة تحقيق احترام الكرامة اإلنسانية لألشخاص مع احترام 

 مهم وتنوعهم وخصوصيتهم، والصالح العام.والتزام تام ومسؤول بقي

صحيح أن جزًءا ال ُيستهان به من أخالقيات المهنة اإلعالمية يحدده القانون والتشريع، وإلى حد 
ما االجتهاد، لكن القانون أو التشريع أو االجتهاد ال يتدخل في ترتيب المواد والمعلومات، وال من 

يجب وضعه بالصفحة األولى لجريدة، أو إدراجه شأنهم أن يفرضوا على اإلعالمي ما الذي 
بالصفحات الداخلية لها، أو تقديم هذا الخبر على ذاك باإلذاعة أو بالتلفزة، أو صياغة هذه المادة 
بهذه الطريقة أو تلك، قبل وضعها على الموقع باإلنترنت، أو تقاسمها بهذه الشبكة االجتماعية أو 

خالقيات المهنة، والمتمثلة في فصل المعلومة عن سبل التعليق إن القاعدة الجوهرية أل تلك، وهكذا
عليها، ال تخص بأية حال من األحوال مستوى القانون أو التشريع أو االجتهاد؛ إذ هي من مجال 

 أخالقيات المهنة الداخلية الصرفة، ال من سواها 

يات بين القانون وأخالقكل هذا قد يتم القبول به أو التعامل معه إال أنه ال يعني أن ليس ثمة 
المهنة نقط التقاء وتقاطع؛ إذ إن أخالقيات مهنة الصحافة، واإلعالم بوجه عام، مرتبطة أشد ما 

التي بأخالقيات الممارسة على األرض، و يكون االرتباط بالقانون والتشريع، لكنها مرتبطة أيًضا

 .قد ال يكون للمشّرع بإزائها دور كبير
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القانون، ببعض البلدان ذات التقاليد المركزية كفرنسا مثاًل، يغطي المجال بالمقابل، فإذا كان 
اإلعالمي بقوة، فإن دواًل أخرى، األنجلوسكسونية تحديًدا، تحتكم لألخالقيات أكثر من احتكامها 
للوائح والتشريعات. بمعنى أنه إذا استطاع القانون أن يبسط هيمنته على المهنة اإلعالمية، فألن 

ذه المهنة لم يستطيعوا التأسيس لقواعد سلوك واضحة ودقيقة، تضمن لهم االستقاللية أصحاب ه
ن بالمقابل، فلو سّلمنا بأن ثمة نقط التقاء وتقاطع بين اإلعالم والقانو  الذاتية وتقيهم تدخل القانون 

 افي ظل مجتمع اإلعالم المتكرس هنا وهناك، فإن ذلك ال يعني أنه ال توجد مناطق توتر بينهم
لهذا االعتبار أو ذاك، ال، بل إن بعض اإلعالميين يزايدون على القانون، لدرجة االدعاء من لدن 
بعضهم، أن ال أداء إعالمًيا جيًدا إذا تم احترام القانون. والمثال الصارخ لهذه الحالة هو "اغتصاب" 

ك، واعتباره مع ذل سرية التحقيق باسم حرية اإلعالم وحرية التعبير، السيما بظل تساهل القانون 
 ا وبالتالي       ثيرله "هفوة" ال مجال للتوقف عندها ك

بالتالي، فإن المفروض حًقا لتجاوز ضغط القانون، إنما العمل على إيجاد "عقد اجتماعي" بين 
اإلعالمي والجمهور المتلقي، ليس فقط فيما يتعلق بالبحث عن المعلومة وتحديد مضمونها، بل 

ياغتها وتقديمها. بمعنى أن اإلعالمي ال يمكنه تجاهل المتلقي، أو االشتغال أيًضا في طريقة ص
دونما استحضاره كمستهلك للمنتوج، ثم كشخص من الواجب احترامه، ثم كمواطن من المفروض 

ال تضيف األخالقيات المهنية في مجال اإلعالم هنا إضافات جديدة إلى جانب القانون،  .إخباره
لقيم السامية الكبرى )االستقاللية، التعددية، المصداقية( التي تضمن الحرية بل تعمل على تثمين ا

للذين يشتغلون على المعلومة ويروجونها لفائدة هذا المتلقي أو ذاك. إن األخالق اإلعالمية تمثل 
 هنا ضمانة أساسية، ال، بل شرًطا لضمان الحرية اإلعالمية تنظيًما وسلوًكا وممارسة

 :لمفهوم اإلسالمي والمفهوم الغربيقيمة السبق بين ا
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يقصاااااد بالسااااابق السااااارعة أو الفورياااااة، وهاااااي مااااان أكثااااار العناصااااار شااااايوعًا وتتصااااادر قائماااااة القااااايم 
فااااااااي اإلعااااااااالم الغربااااااااي وذلااااااااك ألن العواماااااااال النفسااااااااية قااااااااد تكااااااااون أيضااااااااًا وراء هااااااااذه القيمااااااااة 

 لحياة.اإلعالمية المهيمنة وذلك ألن الخبر يعطي شعورًا بالتغيير والحركة واستمرار ا

والساااارعة ضاااادها األناااااة، واألناااااة فااااي اللغااااة تعنااااي التثباااات وعاااادم العجلااااة وتااااأتي بمعنااااي التثباااات 
 من األمر والتصرف الحكيم بين العجلة والتباطؤ وهي مظهر من مظاهر الصبر.

قب بَِّنَبأف َفَتبَ  يَن آَمُنوا إِّن َجاءُكْم َفاسااِّ يُبوا َقْوًما يَّ وأمر هللا عباده المؤمنين بقوله: )َيا َأيَُّها الَّذِّ ُنوا َأن ُتصااِّ
يَن( الحجرات، اآلية:  مِّ  .6بَِّجَهاَلةف َفُتْصبُِّحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َنادِّ

فااااالمراد ماااان التبااااين أناااااة وعاااادم العجلااااة والتبصاااار فااااي الخباااار الااااوارد حتااااى يتضااااح وكااااان النبااااي 
ار إال بعااااااد صاااااال هللا عليااااااه وساااااالم أعظاااااام الناااااااس أناااااااة وتثبتااااااًا فكااااااان ال يقاتاااااال أحاااااادًا ماااااان الكفاااااا

التأكاااااااد باااااااأنهم ال يقيماااااااون شاااااااعائر اإلساااااااالم، وقاااااااد روى أناااااااس بااااااان مالاااااااك رضاااااااي هللا عناااااااه أن 
النبااااي صاااال هللا عليااااه وساااالم إذا غاااازا قومااااًا لاااام يكاااان يغاااازو بنااااا حتااااى تصاااابح وينظاااار فااااإن ساااامع 

 (19)آذانًا كف عنهم وإن لم يسمع آذانًا أغار عليهم.

ااااْمَع َواْلَبَصااااَر َواْلُفااااَؤاَد ُكاااالُّ ُأولااااائَِّك َكاااااَن ويقااااول تعااااالى: )َواَل َتْقااااُف َمااااا َلااااْيَس َلااااَك  ْلاااامب إِّنَّ السَّ بِّااااهِّ عِّ
، ولكاااااان يسااااااتثني ماااااان العجلااااااة مااااااا ال شاااااابهة فااااااي 36َعْنااااااُه َمْسااااااُؤواًل( سااااااورة اإلسااااااراء، اآليااااااة: 

( ساااااااورة األنبيااااااااء، اآلياااااااة:  ، 90خيريتاااااااه، قاااااااال تعاااااااالى: )إِّنَُّهاااااااْم َكااااااااُنوا ُيَساااااااارُِّعوَن فِّاااااااي اْلَخْياااااااَراتِّ
الحساااان والتوئاااادة  (2)د هللا باااان المزنااااي: أن النبااااي صاااال هللا عليااااه وساااالم قااااال: الساااامتوعاااان عباااا
 جزء من أربعة وعشرين جزءًا من النبوة. (3)واالقتصاد

                                           
 السمت الحسن: حسن الهيئة والمنظر. (2)
 االقتصاد: التوسط في األمور. (3)
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تاااارى الباحثااااة أن قيمااااة الساااابق هااااي أهاااام القاااايم اإلعالميااااة فااااي إعااااالم الغاااارب بينمااااا تاااارى األناااااة 
يمااااة التااااي يجااااب علااااى اإلعااااالم هااااي التثباااات مااااع المسااااارعة فيمااااا ال شاااابهة فااااي خيرتااااه وهااااي الق

اإلسااااالمي أن يضااااعها كبااااديل للساااابق الااااذي يفقااااد اإلعااااالم مصااااداقيته إذا عماااال بااااه كغايااااة فااااي 
 حد ذاتها وقبل التبين من صدق المعلومات الواردة.

 مقارنة بين المبادئ الكلية ةي اإلعالم النبوي وبين اإلعالم الغربي:
التأكياااااد علاااااى موضاااااوع الفردياااااة التاااااي تتبناااااااه  مااااان أبجاااااديات قااااايم األفاااااراد فاااااي التقالياااااد الغربياااااة

األفكااااار الغربيااااة مقارنااااة بالحاجااااة لتعماااايم مصاااالحة المجتمااااع وإشاااااعة قاااايم الجماعااااة فااااي الاااانهج 
 النبوي.

)مثاااال المااااؤمنين فااااي تااااوادهم وتعاضاااادهم كمثاااال الجسااااد الواحااااد إذا اشااااتكى منااااه عضااااو تااااداعي 
اعااااااااة اإلسااااااااالمية هااااااااي لااااااااه سااااااااائر الجسااااااااد بالسااااااااهر والحمااااااااي(، فااااااااالنهج النبااااااااوي يعتباااااااار الجم

األساااااااس ويجااااااب علااااااى أعضاااااااء الجماعااااااة اإليفاااااااء بمتطلباتهااااااا، ويجااااااب علااااااى األفااااااراد التااااااذكر 
أن هااااذه الجماعااااة الموضااااحة فااااي الساااانة علااااى أنهااااا كالبنيااااان الااااذي يشااااد بعضااااه بعضااااًا والتااااي 
تااااااااؤدى إلااااااااى التضااااااااامن وتوحااااااااد الشخصااااااااية اإلنسااااااااانية ونكرانهااااااااا لااااااااذاتها والعماااااااال ماااااااان أجاااااااال 

ا التوجيااااه الجماااااعي فااااي اإلسااااالم يبشاااار بتكااااوين مجتمااااع مبنااااي علاااااى مصاااالحة الجماعااااة، وهااااذ
اإلحساااااااس العميااااااق باااااااألخالق والعاااااادل حتااااااى يمكنااااااه حفاااااا  كرامااااااة اإلنسااااااان التااااااي منحااااااه لهااااااا 

 هللا.

فااااااإلعالمي فاااااي الااااانهج النباااااوي هاااااو وكيااااال وماااااؤتمن وخليفاااااة مااااان قبااااال هللا ليكاااااون مسااااائواًل عااااان 
ي هااااذا المعنااااي فااااإن إيمااااان اإلعالمااااي مصاااالحة وكرامااااة المااااؤمنين اآلخاااارين فااااي المجتمااااع، وفاااا

برباااااااه يصااااااابح العامااااااال المسااااااايطر الاااااااذي يحااااااادد المااااااادى الاااااااذي يمكناااااااه أن يصااااااال إلياااااااه واجاااااااب 
 (20)اإلنسان، فأي تفويض مقدس للعدل والمساواة يجب أن يترجم من هذا المنطلق.
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قاااااال الرساااااول صاااااال هللا علياااااه وسااااالم: )إنمااااااا بعثااااات ألتمااااام مكااااااارم األخاااااالق( وجااااااءت رسااااااالته 
لقاااااي مااااان أجااااال صاااااالح دنياااااا النااااااس وكاااااذلك آخااااارتهم، وجعلااااات أسااااااس هاااااذا الصاااااالح رساااااالة خ

التقااااوى واألخااااوة فصااااارت هاااااتين القيمتااااين نهاااارًا تنبااااع منااااه قيمااااة المساااائولية وفيضااااًا تنبثااااق منااااه 
 القيم الخلقية.

فاااااأهم المباااااادئ التاااااي بنيااااات عليهاااااا القااااايم الفردياااااة هاااااي فكااااارة التقاااااوى، أماااااا أهااااام المباااااادئ التاااااي 
م الجماعياااااااة مناااااااذ أول خطباااااااة للرساااااااول صااااااال هللا علياااااااه وسااااااالم هاااااااي فكااااااارة بنيااااااات عليهاااااااا القاااااااي

 (21)المؤاخاة.

أماااااااا أهااااااام المباااااااادئ التاااااااي بنيااااااات عليهاااااااا القااااااايم فاااااااي الااااااادول الغربياااااااة فهاااااااي تحااااااارر الفااااااارد مااااااان 
المعتقاااااادات الدينيااااااة وماااااان ثاااااام حريااااااة الفاااااارد فااااااي التعبياااااار دون مراعاااااااة لحااااااق األخااااااوة وبالتااااااالي 

لقااااااايم الجماعياااااااة هاااااااي التناااااااافس الحااااااار والصاااااااراع تصااااااابح أهااااااام المباااااااادئ التاااااااي بنيااااااات عليهاااااااا ا
 ويصبح مضمون الرسالة اإلعالمية عبارة عن سلعة تعرض للبيع.

فاألخباااااار فاااااي الااااادول الغربياااااة ليسااااات مجااااارد حقاااااائق بااااال هاااااي حقاااااائق تنقااااال مااااان خاااااالل نظاااااام 
القاااااايم التااااااي يتبناهاااااااا المراساااااالون والمحااااااررون وتاااااااؤثر علاااااايهم بشااااااكل ملماااااااوس حينمااااااا يختااااااااروا 

قااااااوا عليهااااااا، كااااااذلك يتااااااأثر اإلعالماااااااي بااااااال شااااااعور بالفلساااااافة السياسااااااية للااااااادول األخبااااااار أو يعل
 (22)التي ينتمي إليها بغض النظر عن القيم والقضايا التي تشغل الدول األخرى.

إن أسااااااس مباااااادئ الحكوماااااة األمريكياااااة هاااااو المسااااااواة وأناااااه ال حكوماااااة إال برضااااااء المحكاااااومين 
أمثلااااة فااااي التاااااريخ األمريكااااي تكااااذب االلتاااازام وحمايااااة حقااااوق األقليااااات ولكاااان ماااان السااااهل إيااااراد 

بهااااذا المباااادأ، وليساااات المظااااالم المنظمااااة ضااااد الهنااااود الحماااار وإقاااارار الاااارق والتمييااااز العنصااااري 
 (23)إال تكذيبًا لنهج المساواة لدي الغرب.



 

 

17 
 

وقااااااد أجرياااااات دراسااااااة علميااااااة لمعرفااااااة ماااااادى التاااااازام الصااااااحف األمريكيااااااة للحياااااااد والموضااااااوعية 
جاااااة الدراساااااة أن الصاااااحف لااااام تكااااان جميعهاااااا علاااااى نفاااااس الدرجاااااة مااااان والمصاااااداقية، فأكااااادت نتي

الحيااااااااد، وهنالاااااااك تجرياااااااد للعااااااارب مااااااان الصااااااافات اإلنساااااااانية فاااااااي الصاااااااحف األمريكياااااااة وذلاااااااك 
 (24)لترديدها الصفات الرديئة والمشينة للعرب باستمرار حيث أنها تناصر اإلسرائيليين.

اآلراء الشخصااااااية فالصااااااحفي الااااااذي فتحديااااااد مااااااا إذا كااااااان الخباااااار منحااااااازًا لاااااايس إال نوعااااااًا ماااااان 
يحاااااول أن يعماااال باساااام جميااااع قااااراء الصااااحيفة يختااااار ماااان المواقااااف اإلخباريااااة العناصاااار التااااي 
قااااد تباااادو مهمااااة أو لهااااا تأثيرهااااا فااااي أكباااار عاااادد ماااان القااااراء ولكاااان كاااال قااااارئ ياااارى األخبااااار ماااان 
وجهاااااة نظااااار شخصاااااية وماااااد تاااااأثيره بهاااااا ولاااااذلك فهاااااو يحاااااس باالنحيااااااز عناااااد الصاااااحفي إذا لااااام 

كااااااان الخبااااااار المنشاااااااور يتفاااااااق ماااااااع القااااااايم الشخصاااااااية للقاااااااارئ أو يااااااادعمها وكاااااااذلك أولوياتاااااااه، ي
المثاليااااااااة المتمثلااااااااة فااااااااي الموضااااااااوعية والمصااااااااداقية التامااااااااة هااااااااي فااااااااي الحقيقااااااااة شاااااااايء غياااااااار 

 (25)واقعي.

كماااااا أن هنالاااااك انعااااادام للعالقاااااة باااااين مضااااامون الماااااواد اإلعالمياااااة التاااااي تبثهاااااا وساااااائل اإلعاااااالم 
 (26)ية والواقع الحقيقي الذي يدل على ذلك التشويه.الغربية عن الدول النام

واألحاااااداث الساااااالبية جااااااديرة بالنشااااار دائمااااااًا فااااااي اإلعاااااالم الغربااااااي، وهنالااااااك تعتااااايم علااااااى بعااااااض 
األحااااااااداث وإباااااااااراز أحاااااااااداث أخااااااااارى نتيجاااااااااة للتحياااااااااز الثقاااااااااافي أو األيااااااااادلوجي وأيضاااااااااًا لخدماااااااااة 

ى الاااااااادول األخاااااااارى السياسااااااااة الرساااااااامية للدولااااااااة باإلضااااااااافة السااااااااتغالل األخبااااااااار للضااااااااغط علاااااااا
وجعلهااااااااا ترضااااااااخ للسياسااااااااة الرساااااااامية للاااااااادول الغربيااااااااة وتوقعاااااااااتهم السااااااااابقة لألحااااااااداث وتااااااااأثير 
السياسااااة الخارجيااااة الرساااامية علااااى المواقااااف التااااي يتبناهااااا إعااااالم الدولااااة حيااااال الاااادول األجنبيااااة 
كااااااال ذلاااااااك يتناااااااافى ماااااااع قااااااايم المصاااااااداقية واألماناااااااة والموضاااااااوعية التاااااااي يناااااااادى بهاااااااا اإلعاااااااالم 

 الغربي.
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الفطرة البشااااااارية تكااااااااد ال تختلاااااااف فاااااااي إحساساااااااها بنظاااااااام القااااااايم، والنااااااااس يتحااااااادثون دائماااااااًا فااااااا
بطريقاااااة واحااااادة عااااان الصااااادق والحرياااااة والعااااادل والمسااااااواة، لكااااان القااااايم ال يكاااااون لهاااااا مغااااازى إال 

 مع اإليمان باهلل.

كمااااااا أن التطبيااااااق الفعلااااااي عنااااااد الممارسااااااة اإلعالميااااااة تختلااااااف باااااااختالف المجتمااااااع واألصااااااول 
لتاااااي تنباااااع منهاااااا قااااايم المجتماااااع وال تنفصااااال عااااان التشاااااريعات والسياساااااات القائماااااة فاااااي الفكرياااااة ا
 المجتمع.

فاااااااالقيم الحضاااااااارية فاااااااي اإلساااااااالم كثيااااااارة وال يمكااااااان أن نحصااااااارها فاااااااي هاااااااذا البحاااااااث ألن هاااااااذا 
يعتبااااار خروجاااااًا عااااان المااااانهج العلماااااي، لاااااذلك يختاااااار الباحاااااث قيماااااة الحرياااااة كأسااااااس للمقارناااااة 

 لفكر اإلعالمي الغربي.بين الفكر اإلعالمي النبوي وا

 

 

 

 حرية التعبير:

لاااام يااااارد لفااااا  الحرياااااة فاااااي القااااارآن إنماااااا وردت ألفاااااا  أخااااارى مثااااال الحااااار، ضاااااد العباااااد فاااااي قولاااااه 
تعاااااالى: )ُكتِّاااااَب َعَلااااااْيُكُم اْلقَِّصااااااُص فِّاااااي اْلَقْتَلااااااى اْلُحااااارُّ بِّااااااْلُحرِّ َواْلَعْبااااااُد بِّاْلَعْبااااادِّ َواألُنثَاااااى بِّاااااااألُنَثى( 

 .178سورة البقرة، اآلية: 

، )َفَتْحرِّياااااُر َرَقَباااااةف( ساااااورة المجادلاااااة، 89وفاااااي قولاااااه: )َأْو َتْحرِّياااااُر َرَقَباااااةف( ساااااورة المائااااادة، اآلياااااة: 
ًرا( ساااااورة آل 3اآلياااااة:  اااااي َناااااَذْرُت َلاااااَك َماااااا فِّاااااي َبْطنِّاااااي ُمَحااااارَّ ، ولفااااا  محاااااررًا فاااااي قولاااااه: )َربِّّ إِّنِّّ

 .35عمران، اآلية: 
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السااااااام الحرياااااااة، مااااااان كااااااال شااااااايء أعتقاااااااه فااااااي اللغاااااااة: الحااااااارار مصااااااادر حااااااار إذًا صاااااااار حاااااارًا وا
وأخلصااااه، وهااااو الفعاااال الحساااان، وتحرياااار الكتابااااة إقامااااة حروفهااااا وصااااالح السااااقط. وفااااي اللغااااة 

 (27)الفرنسية تعني حرية اإلرادة وقدرتها على الفعل والترك.

وفاااااي اللغاااااة اإلنجليزياااااة الحرياااااة تعناااااي حاااااق اإلنساااااان فاااااي أن يقااااارر ماااااا يفعااااال وكياااااف يعاااااي .. 
كثيااااار مااااان المعاصااااارين الحرياااااة علاااااى وجاااااوه ال حصااااار لهاااااا، ومااااان وفاااااي االصاااااطالح عااااارف ال

أكثاااار التعاااااريف شاااايوعًا "الحريااااة هااااي أن تكااااون لإلنسااااان الخياااارة فااااي أن يفعاااال مااااا يريااااد بشاااارط 
عاااااد اإلضااااارار بااااااآلخرين" ويعرفهاااااا القطاااااب محماااااد القطاااااب بأنهاااااا "إرادة اإلنساااااان وقدرتاااااه علاااااى 

ف قباااال كاااال شاااايء، وهااااي الفعاااال والتاااارك أال يكااااون عباااادًا لغياااار هللا" فالحريااااة فااااي الشااااريعة تكلياااا
بنياااااة االمتثاااااال ه تعاااااالى، وهاااااي الاااااتخلص مااااان الرهاااااب إال ه، وهاااااي تتطلاااااب لااااايس فقاااااط عااااادم 

 اإلضرار باآلخرين وإنما العمل على نفعهم أيضًا.

فالحرياااااااات العاماااااااة جااااااااءت فاااااااي الااااااانظم المعاصااااااارة كنتيجاااااااة لصاااااااراع لااااااام ينتاااااااه بعاااااااد وأطاااااااراف 
ا ومااااااا زالااااااوا يتربصااااااون للظفاااااار بالماااااا رب ولااااااو علااااااى الصااااااراع فااااااي هااااااذا العااااااالم المااااااادي كااااااانو 

 حساب اآلخرين.

م الشااااااهير والصااااااادر فااااااي بدايااااااة 1789والحريااااااة كمااااااا عرفهااااااا إعااااااالن حقااااااوق اإلنسااااااان لساااااانة 
عصاااار الثااااورة الفرنسااااية هااااي حااااق الفاااارد فااااي أن يفعاااال كاااال مااااا ال يضاااار باااااآلخرين وأن الحاااادود 

 (28).المفروضة على هذه الحرية ال يجوز تحديدها إال بالقانون 

فحرياااااة التعبيااااار قيماااااة أساسااااااية وشااااارط الكتماااااال إنساااااانية اإلنسااااااان وهاااااي وسااااايلة للتعبيااااار عاااااان 
حاجاااااات الااااانفس ووسااااايلة لمشااااااركة اإلنساااااان فاااااي هماااااوم اآلخااااارين واهتمامااااااتهم وسااااابيل التفااااااهم 

 (29)على الغايات والوسائل التي تحقق السعادة.



 

 

20 
 

طااااااالق وحالااااااة التعبياااااار عاااااان والحريااااااة قيمااااااة وساااااالوك فهااااااي كقيمااااااة تعنااااااي حالااااااة االنعتاااااااق واالن
فاااااارح الوجااااااود، وهااااااي كساااااالوك تعنااااااي ممارسااااااة حااااااق االختيااااااار والمفاضاااااالة كمااااااا تعنااااااي بااااااالطبع 

 حق النقد، واالعتراض، والمعارضة.

وإذا كاااااان الوجاااااود اإلنسااااااني قيماااااة فاااااي حاااااد ذاتاااااه فاااااإن الحرياااااة هاااااي وسااااايلة التعبيااااار عااااان هاااااذا 
 الموجود فلوال الحرية لما عبر الوجود.

 واالستنتاجات:النتائج 

الغرباااي  تختلاااف القااايم اإلعالمياااة ةاااي الفكااار اإلعالماااي النباااوي عنهاااا ةاااي الفكااار اإلعالماااي
فاااااي المباااااادئ الكلياااااة والفلسااااافة التاااااي تنباااااع منهاااااا القااااايم، وبالتاااااالي يااااانعكس ذلاااااك علاااااى أسااااالوب 

 الممارسة التطبيقية واألداء العملي.

ساااابق الصااااحفي فااااي كاااال ماااان وقااااد وضااااح ذلااااك جليااااًا ماااان خااااالل دراسااااة قيمااااة الحريااااة وقيمااااة ال
 الفكرين في ضوء الدراسة التي كشفت عن النتائج يمكن التوصل لالستنتاجات التالية:

 أ/ هناك خمسة أنواع للقيم اإلعالمية تصنف كما يلي:

 / قيم إعالمية ترتبط بالجانب الروحي مثل قيمة التوحيد والنية واألناة وغيرها.1

 السياسي مثل قيمة الحرية وغيرها./ قيم إعالمية ترتبط بالجانب 2

 / قيم إعالمية تتعلق بسلوك اإلعالمي نحو المجتمع حوله مثل الوطنية وغيرها.3

 / قيم إعالمية تتعلق بالسلوك الشخصي لإلعالمي مثل الصدق وغيرها.4

 / قيم إعالمية ترتبط بصياغة مضمون الرسالة مثل الوضوح وغيرها.5
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المااااي يااااأتي ماااان خااااالل تفاعاااال ثالثااااة متغياااارات هااااي االتصااااال تااااأثير القاااايم علااااى الساااالوك اإلع
والمجتمااااااع والقاااااايم الروحيااااااة، فياااااانعكس ذلااااااك علااااااى الساااااالوك الشخصااااااي لإلعالمااااااي ماااااان جهااااااة 
وساااااالوكه تجاااااااه المجتمااااااع حولااااااه ماااااان جهااااااة ثانيااااااة وكيفيااااااة صااااااياغته للرسااااااالة اإلعالميااااااة ماااااان 

غتها لتفاعاااال تلااااك جهااااة ثالثااااة وعليااااه فالرسااااالة اإلعالميااااة ال تصااااا  ماااان فاااارا  وإمااااا تااااأتي صاااايا
 العوامل مجتمعة.

 .الفصل الثاني                                 

 .سياسة التحرير

 / نظام تحرير األخبار:1

تقااااااوم الصااااااحيفة علااااااى قطاااااااعين أساساااااايين همااااااا قطاااااااع التحرياااااار )السياسااااااة التحريريااااااة( حيااااااث 
يخاااااتص هاااااذا القطااااااع بكااااال ماااااا ينشااااار مااااان أخباااااار وتحقيقاااااات صاااااحفية ومقااااااالت وأحادياااااث.. 
الااااااااااخ، بينمااااااااااا يخااااااااااتص قطاااااااااااع اإلدارة الصااااااااااحفية )اقتصاااااااااااديات وتموياااااااااال( بأعمااااااااااال النشاااااااااار 

، وتعتباااااااار األخياااااااارة )العواماااااااال اإلداريااااااااة واإلعااااااااالن والتوزيااااااااع واالشااااااااتراكات والطباعااااااااة.. الااااااااخ
واالقتصاااااادية( مااااان أهااااام العوامااااال التاااااي تاااااؤثر علاااااى السياساااااة التحريرياااااة فاااااي الصاااااحف حياااااث 
يتوقاااااااف عليهاااااااا رواج الصاااااااحيفة وقااااااادرتها علاااااااى مواجهاااااااة المنافساااااااة ماااااااع الصاااااااحف األخااااااارى، 
إعالنياااااًا، وتوزيعياااااًا فاااااالقراء أو المعلناااااون هااااام الاااااذين يفضااااالون باااااين الصاااااحف المعروضاااااة فاااااي 
السااااوق، ثاااام يااااتم اختيااااار مااااا يناسااااب أذواقهاااام وميااااولهم، ويترتااااب علااااى ذلااااك قااااوة المركااااز المااااالي 
لااااابعض الصاااااحف واساااااعة االنتشاااااار أو العكاااااس بالنسااااابة للصاااااحف األخااااارى التاااااي تتباااااع سياساااااة 
تحريرياااااااااة بعيااااااااادة عااااااااان اهتماماااااااااات القاااااااااراء لاااااااااذا مااااااااان المهااااااااام أن تقاااااااااوم المؤسساااااااااة الصاااااااااحفية 

تخصصاااااااااة إلجاااااااااراء الدراساااااااااات الالزماااااااااة مااااااااان أجااااااااال باالساااااااااتعانة بالمكاتاااااااااب االستشاااااااااارية الم
الوصااااااااول إلااااااااى الحقااااااااائق المهمااااااااة المتعلقااااااااة بطبيعااااااااة وخصااااااااائص القااااااااراء وميااااااااولهم ومعرفااااااااة 



 

 

22 
 

أساااااباب تفضااااايلهم لصاااااحيفة علاااااى أخااااارى وتوضااااايح أثااااار هاااااذا علاااااى أرقاااااام المبيعاااااات وقاااااد تاااااتم 
 مثل هذه الدراسات.

 اكن تجماااااااع قبااااااال صااااااادور الصاااااااحيفة لتقاااااااديم أرقاااااااام المبيعاااااااات المتوقعاااااااة، ومعرفاااااااة أمااااااا
 القراء.

 .بعد الصدور من أجل تصحيح وتقويم مسار الصحيفة 

 .بعد تحقيق النجاح واالنتشار للحفا  على مستواها 

ولهااااااذه الدراسااااااات أهميااااااة كبياااااارة حيااااااث يااااااتم االسترشاااااااد بنتائجهااااااا عنااااااد رساااااام السياسااااااة 
 التحريرية للصحيفة وترتيب نشر المواد التحريرية حسب أولويتها لدي القراء.

جميااااااع المااااااوارد االقتصااااااادية سااااااواء كاناااااات إعالنااااااًا أو توزيعااااااًا أو اشااااااتراكات أو عمليااااااات تعتباااااار 
طبعاااااااة تجارياااااااة أو خااااااادمات مراكاااااااز مساااااااتحدثة، عوامااااااال مهماااااااة تتااااااارك أثرهاااااااا علاااااااى السياساااااااة 

 التحريرية في الصحف.

 سياسة التحرير:

وهااااااااي مجموعااااااااة المبااااااااادئ والقواعااااااااد والخطااااااااوط العريضااااااااة التااااااااي تااااااااتحكم فااااااااي األسااااااااالوب أو 
التاااااااي يقاااااااوم بهاااااااا المضااااااامون الصاااااااحفي، وتكاااااااون فاااااااي الغالاااااااب غيااااااار مكتوباااااااة، بااااااال  الطريقاااااااة

مفهومااااة ضاااامنًا مااااان جانااااب أفااااراد الجهااااااز التحريااااري وتظهاااار فاااااي ساااالوكهم وممارسااااتهم للعمااااال 
الصااااااحفي اليااااااومي، وهااااااي التااااااي تخضااااااع لقاااااادر ماااااان المرونااااااة تختلااااااف درجتهااااااا ماااااان صااااااحيفة 

فسااااااها. ويقصااااااد بهااااااا: ألخاااااارى، وماااااان موقااااااف آلخاااااار، وماااااان فتاااااارة ألخاااااارى، داخاااااال الصااااااحيفة ن
 الوجهة التي تختار الصحيفة اتباعها في إجابتها عن سؤالين بالغي األهمية هما:

 / ماذا ستنشر؟1
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 / وكيف ستنشر ما تنشر؟2

أمااااااااا هااااااااذه الوجهااااااااة فقوامهااااااااا اإلجااااااااراءات والقواعااااااااد والمبااااااااادئ التااااااااي أقرتهااااااااا وسااااااااائل اإلعااااااااالم 
يفة تهااااايمن علاااااى كااااال وجاااااوه لتساااااتهدي بهاااااا عملهاااااا، وهكاااااذا فاااااإن سياساااااة التحريااااار فاااااي الصاااااح

 الوسيلة من نوع األخبار التي تنشرها إلى حجم الحروف التي تعتمدها في الطباعة.

وبعبااااااااارة أخاااااااارى فااااااااإن التقياااااااايم اإلخباااااااااري هااااااااو عمليااااااااة صااااااااحفية يمارسااااااااها الصااااااااحفي أثناااااااااء 
ممارساااااته للعمااااال، ويكتسااااابها مااااان خاااااالل المجتماااااع وقيماااااه، وقواعاااااد وتقالياااااد المهناااااة ومتطلباااااات 

يفته، والااااااذي يحاااااادد لااااااه كيااااااف ينظاااااار إلااااااى المااااااادة الصااااااحفية وكيااااااف يحكاااااام العماااااال فااااااي صااااااح
عليهااااااا وكيااااااف يخلااااااع القاااااايم اإلخباريااااااة، تلااااااك القاااااايم التااااااي تاااااارتبط ارتباطااااااًا عضااااااويًا بااااااالمجتمع 

 (31)والصحيفة.

ألي صاااااحيفة تصااااادر رؤياااااة وفلسااااافة تحكااااام عملهاااااا وتوجهاااااه وتاااااؤثر علياااااه، وهاااااي لااااايس مجااااارد 
ائهاااااا السياساااااي هااااال هاااااو ليبرالاااااي أم اشاااااتراكي، بااااال فلسااااافة جزئياااااة تحااااادد موقاااااف الصاااااحيفة وانتم

هااااااي فلساااااافة شاااااااملة تحاااااادد موقااااااف الصااااااحيفة األساااااااس وأساااااالوبها ومدرسااااااتها الصااااااحفية، هاااااال 
هااااااااي صااااااااحيفة وقااااااااورة للصاااااااافوة أم شااااااااعبية أم معتدلااااااااة؟ هاااااااال تمياااااااال فااااااااي أساااااااالوبها للتغطيااااااااة 

تح المجاااااال اإلخبارياااااة التقليدياااااة المباشااااارة أم إلاااااى التغطياااااة التفسااااايرية أم االستقصاااااائية؟ هااااال تفااااا
لجمياااااع التياااااارات الفكرياااااة أم تميااااال لتياااااار فكاااااري بعيناااااه؟ هااااال تركاااااز علاااااى إعطااااااء القاااااارئ ماااااا 
يريااااد أم ينبغااااي أن يأخااااذ، هاااال تهااااتم بالخدمااااة الصااااحفية الراقيااااة فكريااااًا وثقافيااااًا؟ أم تركااااز علااااى 

 (32)الخدم الصحفية البسيطة؟ تعبر هذه الجوانب هي التي تشكل السياسة التحريرية.

حف لااااااديها سياسااااااة تحريريااااااة تميزهااااااا عاااااان أي صااااااحيفة أخاااااارى، سااااااواء اعترفاااااات وجميااااااع الصاااااا
بهاااااا أم لااااام تعتااااارف، وتظهااااار تلاااااك السياساااااة مااااان خاااااالل إهماااااال الصاااااحيفة لااااابعض األخباااااار أو 
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تحريرهاااااااا أو إبرازهاااااااا لااااااابعض األخباااااااار أو بتااااااار بعاااااااض أجااااااازاء مااااااان الخبااااااار وغالباااااااًا ماااااااا تبقاااااااي 
 سياسة الصحيفة خفية غير ظاهرة.

الصااااااحيفة ورؤساااااااء التحرياااااار بوضااااااع سياسااااااة الصااااااحيفة بااااااالرغم ماااااان ويقااااااوم المساااااائولون فااااااي 
عاااادم تمكاااانهم بمهمااااة جمااااع األخبااااار التااااي يقااااوم بهااااا المحااااررون الااااذين قااااد تتعااااارض اتجاهاااااتهم 
ماااااع تلاااااك السياساااااة التحريرياااااة المرساااااومة فاااااي الصاااااحيفة، والمحااااارر عناااااد بداياااااة عملاااااه ال يجاااااد 

ب التااااااادريجي بااااااادون تعلااااااايم مااااااان يدلاااااااه علاااااااى هاااااااذه الساااااااياحة صاااااااراحة، بااااااال يعرفهاااااااا باالساااااااتيعا
مباشااااار عااااان طرياااااق إدراكاااااه وممارساااااته وتعرضاااااه للعمااااال ومااااان ثااااام تقلياااااد الطريقاااااة التاااااي يقرأهاااااا 
فااااااي الصااااااحيفة، وماااااان أحاديااااااث زمالئااااااه الصااااااحفيين أو المااااااؤتمرات التااااااي تعقااااااد فااااااي الصااااااحيفة 
أو تشاااااااااترط علياااااااااه اإلدارة أن يقااااااااارأ صاااااااااحيفته يومياااااااااًا فيتعااااااااارف علاااااااااي سياساااااااااتها مااااااااان خاااااااااالل 

مرة، أي ياااااتم تطبيااااااع الصاااااحفيين علااااااى سياساااااة الصااااااحيفة التحريرياااااة حتااااااى ال المطالعاااااة المساااااات
 (33)يحيدوا عنها.

 الميزانية :

تلعاااااب الميزانياااااة دورًا باااااارزًا فاااااي التاااااأثير علاااااى السياساااااة التحريرياااااة للمؤسساااااة اإلعالمياااااة تاااااأثير 
مباشااااارًا حياااااث يحااااادد حجااااام الميزانياااااة عااااادد وكااااااالت األنبااااااء اإلخبارياااااة المصاااااورة التاااااي تشاااااترك 

يهاااااااا المؤسساااااااة الصاااااااحفية وتحااااااادد عااااااادد المراسااااااالين وهاااااااذا بااااااادوره ياااااااؤدي إلاااااااى تحدياااااااد كمياااااااة ف
األخبااااااااار التااااااااي يمكاااااااان أن تسااااااااتقبلها الصااااااااحيفة، ممااااااااا يااااااااؤثر فااااااااي الخيااااااااارات المتاحااااااااة إلدارة 
التحرياااار فيمااااا تقدمااااه للمتلقااااين وفااااي نوعيااااة الخدمااااة المقدمااااة كااااذلك كمااااا يااااؤثر حجاااام الميزانيااااة 

كاااااادر ذي الكفااااااءة األقااااال لعااااادم تاااااوفر الماااااوارد المالياااااة التاااااي فاااااي اختياااااار الكاااااادر المؤهااااال أو ال
تغطااااااااااي مرتبااااااااااات العاااااااااااملين ممااااااااااا ياااااااااانعكس تااااااااااأثيره علااااااااااى كفاااااااااااءة العماااااااااال التحريااااااااااري فااااااااااي 

 (34)الصحيفة.
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 مصادر التمويل:

 / اإلعالن:1

اإلعااااااالن أحااااااد المااااااوارد المهمااااااة والرئيسااااااة لتموياااااال وإدارة الصااااااحيفة فهااااااو يساااااااعد فااااااي تموياااااال 
الخاصااااااااة بحيااااااااث ال تضااااااااطر أن تخضااااااااع أو تلجااااااااأ لمصااااااااادر التموياااااااال الصااااااااحيفة بوسااااااااائلها 

السااااارية التاااااي قاااااد تحصااااالها عليهاااااا مااااان األحااااازاب السياساااااية أو الااااانظم الحكومياااااة المختلفاااااة مماااااا 
يجعلهاااااااا تغاااااااض الطااااااارف عااااااان تنااااااااول موضاااااااوعات محاااااااددة أو تصااااااابح ناطقاااااااة بلساااااااان ذلاااااااك 

 الحزب أو تلك الحكومة أو الداعمين.

علااااااى السياسااااااة التحريريااااااة فااااااي الصااااااحيفة فااااااي تااااااأثيره علااااااى وتباااااارز خطااااااورة اإلعااااااالن وتااااااأثيره 
حجااااااااام الصااااااااافحات التحريرياااااااااة بحياااااااااث يجاااااااااب أن ال تتفااااااااااوت نسااااااااابة المسااااااااااحة المخصصاااااااااة 

مااااااااان عاااااااااادد صااااااااافحات الصااااااااااحيفة الكلياااااااااة فااااااااااإذا زادت  %40إلااااااااااى  %20لإلعالناااااااااات مااااااااان 
المسااااااااحة عااااااان هاااااااذه النسااااااابة تحاااااااتم علاااااااى الصاااااااحيفة أن تزياااااااد مااااااان عااااااادد صااااااافحاتها لتحقياااااااق 

 عدد الصفحات إعالنيًا وتحريريًا.التوازن بين 

أمااااااااا ماااااااان حيااااااااث تااااااااأثير اإلعااااااااالن علااااااااى المضاااااااامون الصااااااااحفي والتغطيااااااااة اإلعالميااااااااة فااااااااإن 
للمعلنااااااين دورًا خطيااااااارًا فاااااااي توجياااااااه المقااااااااالت االفتتاحياااااااة واألشاااااااكال التحريرياااااااة المختلفاااااااة بماااااااا 
فقاااااًا يتفاااااق ويتماشاااااى ماااااع المصاااااالح الدعائياااااة لهاااااؤالء المعلناااااين بحياااااث ياااااتم تناولهاااااا وعرضاااااها و 

 التجاه محدد، وبتجنب نشر المعلومات التي تتعارض ومصالحهم الخاصة.

 

 / التوزيع:2
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ماااان إياااارادات  %60إلااااى  %40يمثاااال مااااوردًا رئيساااايًا للصااااحيفة يبلاااا  بعااااض األحيااااان مااااا بااااين 
الصااااااحف، وقااااااد تختلااااااف هااااااذه النساااااابة ماااااان صااااااحيفة إلااااااى أخاااااارى حسااااااب العواماااااال المرتبطااااااة 

، أم مساااااااااائية قومياااااااااة أم إقليمياااااااااة عاماااااااااة أم بالصاااااااااحيفة مثااااااااال أن تكاااااااااون صاااااااااحيفة صاااااااااباحية
متخصصاااااة.. الاااااخ ويعتبااااار التوزياااااع أحاااااد العوامااااال المهماااااة والماااااؤثرة علاااااى السياساااااة التحريرياااااة 
بالصاااااااحف، فالقاااااااارئ هاااااااو المعناااااااي بالمضااااااامون الصاااااااحفي، فاااااااإذا لااااااام يوافاااااااق هاااااااذا المضااااااامون 

ساااااي رغباااااات القاااااراء ال تجاااااد الصاااااحيفة رواجاااااًا وبالتاااااالي يحااااادث نقاااااص فاااااي هاااااذا الماااااورد األسا
، مثااااال أن تلجاااااأ الصاااااحيفة (35)مماااااا يترتاااااب علياااااه كثيااااار مااااان اآلثاااااار علاااااى السياساااااة التحريرياااااة

لزيااااااااادة دخلهااااااااا ماااااااان اإلعااااااااالن فيعطااااااااي المااااااااادة التحريريااااااااة أو اللجااااااااوء إلااااااااى مصااااااااادر أخاااااااارى 
للتموياااااال مماااااااا يجعااااااال الجهاااااااة الممولاااااااة ماااااااؤثرة فاااااااي السياساااااااة التحريرياااااااة، وتعطاااااااي الحكوماااااااات 

اليااااااة لهااااااا فااااااي حااااااين أنهااااااا قااااااد تقيااااااد توزيااااااع المطبوعااااااات كثياااااارًا ماااااان التسااااااهيالت للصااااااحف المو 
المعارضاااااااة للحكوماااااااة وتحاااااااد مااااااان انتشاااااااارها مماااااااا ياااااااؤثر علاااااااى وضاااااااع الصاااااااحيفة االقتصاااااااادي 

 (36)ويشكل تهديدًا لها لتعبر عن سياستها التحريرية الخاصة بها.

 / الطباعة التجارية وعمليات النشر:3

التاااااي تكتسااااابها مااااان عملياااااات الطباعاااااة تعتماااااد كثيااااار مااااان المؤسساااااات الصاااااحفية علاااااى الماااااوارد 
التجارياااااة حياااااث يمثااااال هاااااذا الماااااورد جانباااااًا مهماااااًا يسااااااعد فاااااي ساااااد جاناااااب مااااان العجاااااز الماااااالي 
للصااااحيفة كااااذلك يمثاااال النشاااار عائاااادًا مهمااااًا وكلمااااا زاد اإلقبااااال علااااى هااااذا المااااورد عاااااد بالفائاااادة 

تقرار علااااااى الصااااااحيفة ماااااان النااااااواحي الماليااااااة، وبالتااااااالي يساااااااعد فااااااي تحقيااااااق قاااااادر ماااااان االساااااا
 (37)المادي الذي يساعد بدوره في أن تقوم الصحيفة بأداء رسالتها بشكل موضوعي.

 

 / العمليات الخاصة بتشغيل األجهزة واآلالت لحساب اآلخرين:4
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تسااااااتثمر المؤسسااااااات الصااااااحفية الوقاااااات الفااااااائض عاااااان حاجتهااااااا بتشااااااغيل األجهاااااازة اإللكترونيااااااة 
رهااااااااا ماااااااان أجهاااااااازة لحساااااااااب اآلخاااااااارين والحاسااااااااوب وماكينااااااااات الطباعااااااااة واآلالت األخاااااااارى وغي

مقاباااااال أجااااااور تمثاااااال مااااااوردًا إضااااااافيًا للصااااااحيفة وتسااااااتعين فااااااي هااااااذا الجانااااااب بخباااااارة العاااااااملين 
 داخل المؤسسة في تشغيل تلك األجهزة.

ومهمااااااااا قياااااااال عاااااااان أصااااااااحاب الصااااااااحف ماااااااان أنهاااااااام يجعلااااااااون المااااااااال هاااااااادفهم األول، فهاااااااام ال 
تيهم ماااااان تلااااااك المصااااااادر يسااااااتطيعون الصاااااامود فااااااي المياااااادان الصااااااحفي إال بالمااااااال الااااااذي يااااااأ

الساااااابقة الاااااذكر والمرتبطاااااة ببعضاااااها، وتكمااااان المشاااااكلة األساساااااية فاااااي الموازناااااة باااااين ضااااارورات 
الصااااااحافة كصااااااناعة وتجااااااارة وبااااااين أن تكااااااون الصااااااحافة رسااااااالة تعااااااين المتلقااااااي علااااااى تكااااااوين 

 الرأي السليم والمشاركة االجتماعية الفعالة.

 / أنماط الملكية والسياسة التحريرية:5

أنمااااااااط ملكياااااااة الصاااااااحف فاااااااي البلااااااادان النامياااااااة فهنااااااااك صاااااااحف مملوكاااااااة لألحااااااازاب أو تتناااااااوع 
للحكومااااة وهمااااا يمااااثالن الساااالطة كمااااا توجااااد صااااحف مملوكااااة لألفااااراد وأخاااارى تقااااوم علااااى نمااااط 
الشااااراكة العامااااة المسااااتقلة وهااااو نمااااط يسااااعى إلااااى تأكيااااد درجااااة ماااان االسااااتقاللية للصااااحافة فااااي 

عمااااال بشاااااكل اقتصاااااادي، أماااااا إذا اتبعااااات الااااادول عملهاااااا إلاااااى جاناااااب الشاااااركات التعاونياااااة التاااااي ت
 (38)خليطًا من النظم السياسية واالقتصادية فهي تتبع نمط الملكية المختلطة.

إن ظهاااااور المؤسساااااات اإلعالمياااااة العمالقاااااة )متعاااااددة الشاااااركات( أظهااااارت عااااادم حياااااادة القاااااائم 
ر باالتصااااااااال علااااااااى اسااااااااتقاللية قيمااااااااة ماااااااان قاااااااايم المصااااااااادر الممولااااااااة لنشاااااااااطه وتتمثاااااااال اآلثااااااااا
المترتباااااة نتيجاااااة لالحتكاااااار فاااااي تقااااادم رؤياااااة واحااااادة للواقاااااع وهاااااي رؤياااااة المالاااااك الخاصاااااة حياااااث 
تعتماااااااااد الوساااااااااائل اإلعالمياااااااااة والصاااااااااحفية علاااااااااى اإلعالناااااااااات وتااااااااارتبط باقتصااااااااااد المؤسساااااااااات 
الضاااااخمة مااااان خااااااالل العالقاااااات الخاصاااااة بالمالااااااك أو المماااااولين لاااااذا فااااااإن أداء هاااااذه الوسااااااائل 
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بااااااال إعاااااااالم ياااااااتم إنتاجاااااااه لتحقياااااااق أهاااااااداف الربحياااااااة  يصااااااابح صاااااااناعة ولااااااايس إعالماااااااًا مساااااااتقالً 
وترساااايخ دعااااائم المااااالك، أمااااا ضااااغوط الحكومااااة التااااي تااااؤثر فااااي السياسااااة التحريريااااة للصااااحف 

 تظهر في اآلتي:

  السياساااااات المالياااااة للحكوماااااة وتساااااعيرها للخااااادمات التاااااي تساااااتعين بهاااااا الصاااااحافة أثنااااااء
 أداء أعمالها.

  النشااااااط الصاااااحفي أو اإلعفااااااءات الضاااااريبية الضااااارائب التاااااي تفرضاااااها الحكوماااااة علاااااى
 التي تقدم لبعض الصحف دون األخرى.

  المساااااااااعدات الماليااااااااة التااااااااي تقاااااااادمها الحكومااااااااات للصااااااااحافة مثاااااااال ماااااااانح القااااااااروض أو
تاااااوفير الضااااامانات لشاااااراء المعااااادات واألجهااااازة، أو تمااااادها باإلعاناااااات المالياااااة المباشااااارة 

 أو شراء بعض منتجاتها وخدماتها.

قااااوم علااااى نظااااام التعدديااااة الحزبيااااة، قااااد تقاااادم الحكومااااة فااااي بعااااض األحيااااان وفااااي الاااادول التااااي ت
منحااااااًا ماليااااااة لألحاااااازاب علااااااى أن يخصااااااص جاااااازء منهااااااا لاااااادعم الصااااااحافة الحزبيااااااة ومثاااااال هااااااذه 

 اإلعالنات قد تضر باستقاللية السياسة التحريرية في الصحف.

وميااااااة أو والواقااااااع يقااااااول أنااااااه ال توجااااااد صااااااحافة فااااااي العااااااالم قاطبااااااة خاليااااااة ماااااان الضااااااغوط الحك
غيااااار الحكومياااااة، والوساااااائل الصاااااحفية فاااااي كااااال الااااادول تااااارتبط ارتباطاااااًا وثيقاااااًا بتاريخهاااااا وقيمهاااااا 
ونظمهاااااااااا ومؤسسااااااااااتها االقتصاااااااااادية ومواردهاااااااااا االجتماعياااااااااة، وقاااااااااد وصاااااااااف دنااااااااايس ماكوياااااااااا 

(Denis Mquail)  الفجااااااوة بااااااين القااااااائم باالتصااااااال وبااااااين الجمهااااااور علااااااى أنهااااااا انعكاااااااس
الصاااافوة المثقفااااة، وقااااد حااااددت اتجاهااااات وسااااائل اإلعااااالم علااااى للفجااااوة بااااين الصاااافوة الحاكمااااة و 

 :(39)ضوء ذلك في اآلتي
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 / االتجاه االحترافي حيث يتحول اإلعالم إلى مجرد تجارة مربحة.1

 / اتجاه األبوة حيث يحدد القائمون باالتصال ما هو صالح للجمهور.2

للجمااااااااهير  / الشاااااااعائرية، وهاااااااي تقاااااااديم كااااااال ماااااااا يتماشاااااااى ماااااااع المعتقااااااادات التقليدياااااااة3
 تفاديًا لحدوث أي تعارض اجتماعي.

 الخاتمة :

تتكااااااااون سياسااااااااة تحرياااااااار األخبااااااااار نتيجااااااااة لتضااااااااامن عاااااااادد ماااااااان العناصاااااااار فبعضااااااااها يتعلااااااااق 
بمنظومااااااااة القاااااااايم األخباريااااااااة وبعضااااااااها يتعلااااااااق بسياسااااااااات االتصااااااااال والتشااااااااريعات اإلعالميااااااااة 

اإلعااااااالم وبعضااااااها وقااااااوانين البلااااااد وبعضااااااها يتعلااااااق بالجهااااااات الممولااااااة واقتصاااااااديات صااااااناعة 
يتعلاااااااااق باأليااااااااادلوجيات الساااااااااائدة. ولعااااااااال مجماااااااااوع تلاااااااااك العناصااااااااار يتاااااااااأثر بمنظوماااااااااة القااااااااايم 

 األخالقية السائدة.

الرسااااالة اإلعالميااااة ال تصااااا  ماااان فاااارا  ولكاااان هناااااك جملااااة متغياااارات تتفاعاااال مجتمعااااة وتااااؤثر 
لاااااى علاااااى صاااااياغتها كماااااا أن اإلعالماااااي ال يصااااانع األخباااااار وإنماااااا يقاااااوم بتحريرهاااااا وإطالقهاااااا ع

صااااااياغتها كمااااااا أن اإلعالمااااااي ال يصاااااانع األخبااااااار وإنمااااااا يقااااااوم بتحريرهااااااا وإطالقهااااااا وعرضااااااها 
والمشاااااركة فااااي حاااال المشااااكالت وذلااااك بتااااوفير عاااادد ماااان العناصاااار والصاااافات فيهااااا ماااان خااااالل 

 منظومة القيم األخالقية السائدة.

رد ماااان توصاااالت الباحثااااة إلااااى جملااااة ماااان النتااااائج التااااي تقاااادم ماااان خاللهااااا إجابااااات كافيااااة لمااااا و 
 تساؤالت في مشكلة البحث تتلخص في اآلتي:

/ تااااااانعكس القااااااايم اإلخبارياااااااة  والمعاااااااايير المهنياااااااة علاااااااي سياساااااااة تحريااااااار الصاااااااحف  1
 وتمثل هذه السياسات مرآة عاكسة لمنظومة القيم السائدة
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/ تاااااؤثر سياساااااات التمويااااال علاااااى سياسااااااة تحريااااار األخباااااار إيجاباااااًا أو سااااالبًا حيااااااث أن 2
تطيعون الاااااااااتحكم فااااااااي سياساااااااااة التحريااااااااار وذلاااااااااك بضاااااااااغوط الممولااااااااون والاااااااااداعمون يسااااااااا

 التمويل.

/ أهااااام المباااااادئ التاااااي بنيااااات عليهاااااا القااااايم األخالقياااااة فاااااي الفكااااار الغرباااااي هاااااي تحااااارر 3
الفاااااارد ماااااان المعتقاااااادات الدينيااااااة وماااااان ثاااااام حريااااااة الفاااااارد فااااااي التعبياااااار دون مراعاااااااة لحااااااق 
قااااااايم األخاااااااوة وحاااااااق مااااااان حولاااااااه وبالتاااااااالي تصااااااابح أهااااااام المباااااااادئ التاااااااي بنيااااااات عليهاااااااا ال

الجماعياااااة هاااااي التناااااافس الحااااار والصاااااراع ويصااااابح مضااااامون الرساااااالة اإلعالمياااااة عباااااارة 
عااااااان سااااااالعة تعااااااارض للبياااااااع الاااااااذي يحقاااااااق الاااااااربح أو الخساااااااارة. فاألخباااااااار فاااااااي الااااااادول 
الغربيااااااة ليساااااات مجاااااارد حقااااااائق باااااال هااااااي حقااااااائق تنقاااااال ماااااان خااااااالل نظااااااام القاااااايم التااااااي 

األخبااااااااار أو يعلقااااااااوا  يتبناهااااااااا المراساااااااالون والمحااااااااررون وتااااااااؤثر علاااااااايهم حينمااااااااا يختاااااااااروا
عليهااااااا. كمااااااا يتااااااأثر اإلعالمااااااي بالفلساااااافة السياسااااااية للاااااادول التااااااي ينتمااااااي إليهااااااا بغااااااض 

 النظر عن القيم والقضايا التي تشغل الدول األخرى.

/ أهاااااام المبااااااادئ التااااااي بنياااااات عليهااااااا القاااااايم الفرديااااااة فااااااي الفكاااااار اإلعالمااااااي اإلسااااااالمي 4
تعلقااااااة بااااااالقيم األخالقيااااااة حيااااااث هااااااي فكاااااارة تقااااااوى هللا التااااااي تنبثااااااق منهااااااا المؤشاااااارات الم

قاااااال المصاااااطفي صااااال هللا علياااااه وسااااالم: )إنماااااا بعثااااات ألتمااااام مكاااااارم األخاااااالق( وجااااااءت 
رساااااالته رساااااالة خلقياااااة مااااان أجااااال صاااااالح دنياااااا النااااااس وأخااااارتهم، وجعلااااات أسااااااس هاااااذا 
الصاااااالح التقااااااوى واألخاااااوة فصااااااارت هااااااتين القيمتااااااين ناااااورًا تنبااااااع مناااااه قيمااااااة المساااااائولية 

م الخلقياااااااة. أماااااااا أهااااااام المباااااااادئ التاااااااي بنيااااااات عليهاااااااا القاااااااايم وفيضاااااااًا تنبثاااااااق مناااااااه القاااااااي
الجماعياااااة مناااااذ أول خطباااااة للرساااااول صااااال هللا علياااااه وسااااالم هاااااي فكااااارة المؤاخااااااة حياااااث 
يتقياااااااد التناااااااافس الحااااااار حاااااااين يتعاااااااارض ماااااااع مصاااااااالح اآلخااااااارين هاااااااذا باااااااالرغم مااااااان أن 
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التنااااافس يعااااد واحاااادًا ماااان مطلوبااااات عماااال الخياااار إذا وجااااه بنيااااة عبااااادة هللا حيااااث يقااااول 
 تعااااالى فااااي الحااااث علااااى حااااب الجنااااة: )َوفِّااااي َذلِّااااَك َفْلَيَتَناااااَفسِّ اْلُمَتَنافُِّسااااوَن(. ممااااا ورد هللا

( أعااااااااااله يتأكاااااااااد أن مفهاااااااااوم الاااااااااربح والخساااااااااارة والتناااااااااافس قيااااااااااس 4، 3فاااااااااي البنااااااااادين )
بمعياااااارين مختلفاااااين ومتضاااااادين تماماااااًا وذلاااااك وفقاااااًا للقااااايم األخالقياااااة التاااااي ينبثاااااق منهاااااا 

 كل من المفهومين.

ًا لمجااااااالت الحيااااااة المتنوعاااااة تتناااااوع القااااايم األخالقياااااة كماااااا يلاااااي: القااااايم الدينياااااة، / وفقااااا5
القااااااااايم الجمالياااااااااة، القااااااااايم السياساااااااااية، القااااااااايم االجتماعياااااااااة، القااااااااايم االقتصاااااااااادية، القااااااااايم 

 النظرية التي ترتبط باأليدلوجيات.

/ القااااايم اإلعالمياااااة عباااااارة عااااان مااااازيج مااااان القااااايم األخالقياااااة الساااااائدة فاااااي المجتمعاااااات 6
 ك فمن الصعوبة أن تتوحد هذه القيم اإلعالمية عالميًا.لذل

 التوصيات :        

 انطالقًا من نتائج واستنتاجات الدراسة توصى الباحثة باآلتي:

/ إننااااااا فااااااي عصاااااار يتطلااااااع فيااااااه العااااااالم إلااااااى الاااااابالد اإلسااااااالمية كقااااااوة مسااااااتقبلية ممااااااا 1
يات العصااااار وحماياااااة يجعااااال القااااايم اإلساااااالمية مطلباااااًا إساااااالميًا حضااااااريًا لمواجهاااااة تحاااااد

األمااااااة اإلسااااااالمية مااااااان االنصااااااهار فاااااااي عااااااالم أجنباااااااي تحاااااااول قاااااااواه احتااااااواء الشاااااااعوب 
 اإلسالمية بإذابة شخصيتها في كيانه الكبير.

/ أجهااااااازة اإلعاااااااالم مطالباااااااة بفضاااااااح أعاااااااداء اإلساااااااالم مااااااان صاااااااهاينة ومساااااااتعمرين أو 2
ا متغاااااالين ومواجهاااااة شاااااتى ضاااااروب التميياااااز العنصاااااري وصااااانوف البغاااااي والعااااادوان كمااااا
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إنااااااه يتعااااااين عليهااااااا تعريااااااف الشااااااعوب اإلسااااااالمية ببعضااااااها وتعميااااااق روح اإلخاااااااء فيمااااااا 
 بينها وإبراز واقعها التاريخي وتراثها اإلسالمي.

 المقترحات لدراسات مستقبلية:         

يَن    األناااااة قيمااااة أصاااايلة فااااي اإلعااااالم اإلسااااالمي تنطلااااق ماااان قولااااه تعااااالى: )َيااااا َأيَُّهااااا الَّااااذِّ
ااااااايُبوا َقْوًماااااااا بَِّجَهاَلاااااااةف َفُتْصااااااابُِّحوا َعَلاااااااى َماااااااا آَمُناااااااوا إِّن  اااااااقب بَِّنَباااااااأف َفَتَبيَُّناااااااوا َأن ُتصِّ َجااااااااءُكْم َفاسِّ

يَن( بينماااااا السااااابق الصاااااحفي قيماااااة أصااااايلة فاااااي اإلعاااااالم المعاصااااار، فااااااألولى  مِّ َفَعْلاااااُتْم َناااااادِّ
تحقااااااااق الصاااااااادق واإلخاااااااااء وتجعااااااااال إعالمهااااااااا متوازنااااااااًا بينماااااااااا الثانيااااااااة تخلااااااااق الصاااااااااراع 

تعااااارض إعالمهاااااا للتكاااااذيب وإعاااااادة التصاااااحيح، وتعتماااااد علاااااى عنصااااار اإلثاااااارة والتناااااافس و 
فاااااي تساااااويق أخبارهاااااا فاااااالمطلوب دراساااااة أثااااار كااااال مااااان القيمتاااااين علاااااى سياساااااة تحريااااار 

 الصحف.

 المراجع :          

/ عفاااااااااااف عبااااااااااد هللا محمااااااااااد علااااااااااي، اقتصاااااااااااديات اإلعااااااااااالم وأثرهااااااااااا فااااااااااي السياسااااااااااة 1
لنيااااااال درجاااااااة الماجساااااااتير، كلياااااااة التحريرياااااااة بالصاااااااحف، بحاااااااث غيااااااار منشاااااااور، مقااااااادم 

 اإلعالم، جامعة أم درمان اإلسالمية.

/ مجمااااااع اللغااااااة العربيااااااة )القاااااااهرة(، المعجاااااام الااااااوجيز، مطبعااااااة شااااااركات اإلعالنااااااات، 2
 .321:325، 422م، ص: 1980الطبعة األولى، 

/ محمااااااد عاااااااطف غيااااااث، قاااااااموس علاااااام االجتماااااااع، دار المعرفااااااة الجامعيااااااة، ، ص: 3
503 – 504. 
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سااااااالطان العيساااااااى، التحاااااااديات فاااااااي المجتماااااااع القطاااااااري المعاصااااااار، شاااااااركة / جهيناااااااة 4
 كاظم للنشر والتوزيع، الكويت.

( 5/ فاااااااااروق مصااااااااطفي إسااااااااماعيل، )دكتااااااااور(، دراسااااااااات فااااااااي المجتمااااااااع المصااااااااري )5
التغياااااااار والتنميااااااااة فااااااااي المجتمااااااااع الصااااااااحراوي، دراسااااااااة بيولوجيااااااااة فااااااااي منطقااااااااة امتااااااااداد 

 .209 ،208، 206مريوط، الهيئة المصرية للكتاب، ص: 

/ كماااااااال التاااااااابعي )دكتاااااااور(، القااااااايم والتنمياااااااة الريفياااااااة، دراساااااااة فاااااااي علااااااام االجتمااااااااع 6
 .16الريفي، مكتبة الشرق، القاهرة،  ص: 

/ نااااوال محمااااد عماااار، )دكتااااور(، دور اإلعااااالم الاااااديني فااااي تغيياااار بعااااض قاااايم األسااااارة 7
، 4الريفياااااااة والحضاااااااارية، المطبعاااااااة التجاريااااااااة الحديثاااااااة، مكتبااااااااة نهضاااااااة الشاااااااارق، ص: 

174 ،179 ،139. 

، 10، مطبعااااااة االساااااااتقالل، ص: 1/ محمااااااد محمااااااد الزلباااااااني، القااااااايم االجتماعيااااااة، ط8
73 ،20. 

/ الزبير ساايف اإلسااالم، القيم اإلخبارية الصااحفية، مجلة الدراسااات اإلعالمية الصااادرة 9
 .66،  ص: 38عن المركز العربي للدراسات اإلعالمية، العدد 

فاااااااان، ترجمااااااااة ودياااااااع فلسااااااااطين، دون ناشاااااااار، / جونساااااااون وآخاااااااار، اسااااااااتقاء األنبااااااااء 10
 .170، 50، 41دون تاريخ، ص: 

/ سااااااااااامي زبيااااااااااان، الصااااااااااحافة اليوميااااااااااة واإلعااااااااااالم، دار المساااااااااايرة، بيااااااااااروت، ص: 11
390. 

 .74/ عبد اللطيف حمزة، اإلعالم في صدر اإلسالم، ص: 12
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/ محمااااااود أدهاااااام، الفكاااااارة اإلعالميااااااة، مطبعااااااة دار الثقافااااااة للطباعااااااة والنشاااااار، ص: 13
112 ،117 ،121 ،123 ،127. 

/ عبااااااد اللطيااااااف حماااااازة، الماااااادخل فااااااي فاااااان التحرياااااار الصااااااحفي، دار الفكاااااار العربااااااي 14
 .77، ص: 4للطباعة والنشر، دون تاريخ، ط

/ البااااااااارت. ل. همتاااااااااروواي الت. ج. تاااااااااو، دليااااااااال الصاااااااااحفي فاااااااااي العاااااااااالم الثالاااااااااث، 15
، 41: ترجماااااااة كماااااااال عباااااااد الااااااارؤوف، القااااااااهرة، الااااااادار الدولياااااااة للنشااااااار والتوزياااااااع،  ص

42 ،45 ،57 ،59 ،61. 

 .72ليلي عبد المجيد، فن التحرير الصحفي، ص:  –/ فاروق أبو زيد 16

 .54 – 53/ عبد الفتاح عبد النبي، سوسولوجيا الخبر الصحفي، ص: 17

/ حمااااااااادي حسااااااااان، الوظيفاااااااااة اإلخبارياااااااااة لوساااااااااائل اإلعاااااااااالم، دار الفكااااااااار العرباااااااااي، 18
 .131 – 130القاهرة، ص: 

القحطااااااااني، الحكماااااااة فاااااااي الااااااادعوة إلاااااااى هللا، رساااااااالة ماجساااااااتير / ساااااااعيد بااااااان علاااااااي 19
 .72، 68، ص: 2مقدمة من جامعة اإلمام محمد بن سعود، كلية الدعوة، ط

 .13/ إبراهيم إمام، أصول اإلعالم اإلسالمي، دار الفكر العربي، ص: 20

/ ساااااااعيد حسااااااان منصاااااااور )دكتاااااااور(، القااااااايم الخلقياااااااة فاااااااي الخطاباااااااة العربياااااااة، ص: 21
73 ،51. 

/ جيهااااااان رتشااااااي، قاااااايم األخبااااااار الغربيااااااة ومفهااااااوم اإلعااااااالم التنمااااااوي، ناااااادوة الدولااااااة 22
م، التاااااااااي نظمتهاااااااااا 1985سااااااااابتمبر  24 – 22النامياااااااااة والنظاااااااااام اإلعالماااااااااي الجدياااااااااد، 
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 – 42الجمعياااااااة المصااااااارية لالتصاااااااال بالتعااااااااون ماااااااع فاااااااردري  أيبااااااارت منشاااااااورة، ص: 
43. 

الاااااااادار الدوليااااااااة / ماااااااااكس سااااااااكيدو، كيااااااااف تحكاااااااام أمريكااااااااا، ترجمااااااااة نظمااااااااي لوقااااااااا، 23
 .22، ص: 3للنشر، ط

/ ميخائياااااال سااااااليمان، صااااااورة العاااااارب فااااااي عقااااااول األمااااااريكيين، ترجمااااااة عطااااااا عبااااااد 24
 .64الوهاب، مركز دراسات الوحدة العربية، دون تاريخ، ص: 
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