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 ومأزق معايرياملهنية الصحافة اإلكرتونية املغربية

  

 *عبده حقي
ٜتأند َٜٛا بعد ّٜٛ ػرزدٚزايصشاف١ اإليهذل١ْٝٚ يف املػٗد اإلعالَٞ املػسبٞ ع٢ً إختالف 

 . أضاْٝدٙ ايٛزق١ٝ ٚايطُع١ٝ ايبصس١ٜ ٚغرلٖا

ٜتأند ٖرا أضاضا َٔ خالٍ إعتُاد أغٗسايفطا٥ٝات ايعسب١ٝ ٚايصشف ايدٚي١ٝ ايطٝاز٠ ٚغرلٖا يبعض 

ٚبايتايٞ قد ْطتطٝع ايكٍٛ . املٛاقع اإليهذل١ْٝٚ املػسب١ٝ َصدزا َٛثٛقا ملدتًف املعًَٛات ٚاألخباز

َٔ خالٍ ٖرا املؤغسإٔ ايصشاف١ اإليهذل١ْٝٚ قد بدأت تتذاٚشغ٦ٝا فػ٦ٝا َسس١ً َأشم ايبداٜات 

املٛض١َٛ بايسٜب١ ٚغٝاب املصداق١ٝ ٚاإلضتدفاف بدٚزٖا اإلخبازٟ قبٌ اإلعالَٞ َٓر أٚاضط 

ايعػس١ٜ األٚىل َٔ ايكسٕ ايٛاسد ٚايعػسٜٔ ، َٚانإ يٝتشكل هلا ٖرا اؿطٛزايسأٖ ٚايٛاشٕ ضٛا٤ 

ع٢ً َطت٣ٛ املػسب أٚايعامل ايعسبٞ يٛال تطافسايعدٜد َٔ ايعٛاٌَ اؿازل١ اييت تستبط أضاضا 

 : ببعض ايػسٚط ايب١ٜٛٝٓ أُٖٗا

ــ اإلْتػازاألفكٞ يإلْذلْت ٚمتهني مجٝع غسا٥ح اجملتُع َٔ ايسبط ايػبهٞ ٚتصٜٚد ايطٛم  1

بتٛابع٘ َٔ أدٗص٠ إيهذل١ْٝٚ َتطٛز٠ َجٌ اؿٛاضٝب ايجابت١ ٚاحملُٛي١ ٚاملٛدميات ٚكتًف 

 . اؿٛاٌَ اؿدٜج١ األخس٣

ــ تطٛزٚعٞ مجٗٛزاملتًكني بطسٚز٠ َٛانب١ َطتذدات تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاإلتصاٍ بطبب  2

 . ايتدفل اهلا٥ٌ ملٛدات ٚصالت اإلعالْات ٚاإلغٗازات املس١ٝ٥ ٚاملطُٛع١ ٚاملطبٛع١

ـــ ؼفٝصاملطتًٗهني ع٢ً إقتٓا٤ ٖرٙ األدٗص٠ ٚاتطاع ثكاف١ ايتبطع اإليهذلْٚٞ يف أٚضاط  3

 .. اإلدتُاع١ٝ ٚكتًف ايػسا٥ح ايعُس١ٜ بايسغِ َٔ تربرب ايكدز٠ ايػسا١ٝ٥

ـــ إنساط ايعدٜد َٔ ايفاعًني املٗتُني باجملاٍ ايصشفٞ يف ٖرٙ ايجٛز٠ ايتٛاص١ًٝ ايسق١ُٝ مبا  4

أتاست٘ َٔ دطٛزددٜد٠ يًتٛاصٌ َع املتًكٞ َٚاأتاست٘ أٜطا َٔ تطٜٛسملٗازاتِٗ ايصشف١ٝ ع٢ً 

 …املطتٜٛني األفكٞ ٚايعُٛدٟ
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نٌ ٖرٙ ايعٛاٌَ ٚعٛاٌَ أخس٣ قد تهٕٛ غابت عٓا أدت إىل خًل إٕ مل ْكٌ صٓع َتًل َػسبٞ 

ددٜد خصٛصا يف ف١٦ ايػباب مبؤٖالت َٚٗازات تًل ٚاضتٝعاب تتطاٚم َع ٖرٙ األضاْٝد 

ايسق١ُٝ اؾدٜد٠ اييت ؽتًف يف تكايٝد تًكٝٗا نُا ٖٛ َعًّٛ عٔ األضاْٝد ايطُع١ٝ ايبصس١ٜ 

ٚايٛزق١ٝ ع٢ً اـصٛص ٚاييت زضدت َٓر ْصف قسٕ أٚأنجسبكًٌٝ يد٣ املتًكٞ بػهٌ عاّ 

َطت٣ٛ إقسا٥ٞ ضًيب ٜفتكد أل١ٜ تفاع١ًٝ َباغس٠ ع٢ً ايطٓد ايًِٗ إال إذا أغسْا إىل ؼفٝصٙ ع٢ً 

تػػٌٝ آيٝات٘ اير١ٖٝٓ ٚكٝاي٘ يتُجٌ أغداص ٚفطا٤ات ٚصٛزٚضٝٓازٜٖٛات أسداخ ذات أبعاد 

 إخل..إدتُاع١ٝ أٚضٝاض١ٝ 

َٚٔ دٕٚ غو إٔ ايصشاف١ ايٛزق١ٝ يف بالدْا قد زانُت ػسب١ إعال١َٝ ٚاش١ْ ١َُٗٚ ع٢ً املطت٣ٛ 

ايعسبٞ تطافست يف تأيكٗا ٚدٚزٖا اإلعالَٞ املتُٝصايعدٜد َٔ ايعٛاٌَ ايرات١ٝ ٚاملٛضٛع١ٝ يعٌ 

أبسشٖا عاٌَ امل١ٝٓٗ ايعاي١ٝ خصٛصا يف بعض املٓابسايطٝاز٠ اؿه١َٝٛ ثِ يف َسس١ً السك١ يف 

املٓابساملطتك١ً اييت زآٖت ع٢ً دعٌ ايصشٝف١ ايٛزق١ٝ َؤضط١ َكاٚالت١ٝ تستهصع٢ً ايهفا٠٤ 

ايتدصص١ٝ ٚاملعاؾ١ اـدل١ٜ اإلسذلاف١ٝ ٚايتشسٜساملتٓاضل ٚاملطؤٍٚ فُٝا ناْت َٚاتصاٍ اؾسا٥د 

اؿصب١ٝ ع٢ً إختالف تٝازاتٗا اإلٜدٜٛيٛد١ٝ ٚايطٝاض١ٝ اي١ُٝٓٝٝ أٚ ايٝطاز١ٜ ؼتفٞ بايدزد١ األٚىل 

 . بآيٝات خطابٗا ايطٝاضٞ ٚتطٜٛسبٓٝات٘ ايطذاي١ٝ إْطذاَا َع َػسٚعٗا ايدميٛقساطٞ ٚايٓطايٞ

َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَسَُٚٗا إختًفت األٖداف ٚايػاٜات ضٛا٤ أناْت ضٝاض١ٝ أّ إقتصاد١ٜ َُٚٗا 

إختًفت أٖداف مجاعات ايطػط يف ٖرا املٓدلأٚ ذاى فالأسد ٜٓهسدٚزامل١ٝٓٗ يف اإلزتكا٤ بأ١ٜ 

 . َؤضط١ أٚأٟ قطاع ضٛا٤ أنإ عاَا أّ خاصا

إٕ دٚزامل١ٝٓٗ يف قطاع اإلعالّ املهتٛب ٚاإليهذلْٚٞ ٚايطُعٞ ايبصسٟ الؽتًف َٔ سٝح 

َستهصاتٗا ايػُٛي١ٝ باعتبازٖا أسد أِٖ دعاَات ايٓٗٛض باملؤضط١ اإلعال١َٝ مبع٢ٓ آخسٚصسٜح 

 … الَهإ يف ٖرا املطت٣ٛ يًعٌُ اهلاٟٚ أٚايفطٛيٞ

فامل١ٝٓٗ َهٕٛ أضاضٞ ضُٔ َهْٛات اإلطازاملٓتر يك١ُٝ َٔ ايكِٝ ايسَص١ٜ أٚ املاد١ٜ يف أٟ فاٍ 

َٔ فاالت ايٓػاط اإلْطاْٞ ٚتعتدلغسطا أضاضٝا يٓذاح أٟ إْتاز َادٟ أٚ َعٟٓٛ ٖٚٞ الؽتًف 

عٔ ايهفا٠٤ ٚاؿرم باعتبازُٖا متًها يهٌ املؤٖالت ٚاألدٚات ٚاآليٝات اير١ٖٝٓ ٚاؿسن١ٝ إللاح 

 … َٓتٛز َا

 : ٚقد تهتطب امل١ٝٓٗ َٔ خالٍ َطتٜٛني إثٓني أُٖٚا َعا

أٚهلُا ايتدصص يف فاٍ َٗين ٚظٝفٞ قد ٜتطًب ضٓٛات َٔ ايتهٜٛٔ ٚايتدزٜب ٚاملٓاٚالت 

اير١ٖٝٓ ٚاؿسن١ٝ ٚمتًو ملٗازات يف ؽصص َٔ ايتدصصات ايتك١ٝٓ أٚاألدب١ٝ أٚايع١ًُٝ 

أٚاهلٓدض١ٝ قصد اؿصٍٛ ع٢ً دٜبًّٛ أٚغٗاد٠ تجبت إملاّ ايػدص بطٛابط امل١ٓٗ اييت ضٛف 

 . متهٓ٘ َٔ َصاٚي١ عًُ٘ يف ضٛم ايتػػٌٝ
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ثاُْٝٗا عٔ طسٜل ايتذسب١ ٚايتهٜٛٔ ايراتٞ ٚاإلستهاى بتذازب ايسٚاد ايصَال٤ ٚايتُسع ٚايرنا٤ فكد 

أثبتت ايعدٜد َٔ ايتذازب لاع١ ايتهٜٛٔ ايراتٞ ٚايدزب١ يف خًل أفساد َٗٓٝني مبٗازات فا٥ك١ 

متهٓت َٔ اإلٜفا٤ مبتطًبات َٚعاٜرلضٛم اإلْتاز ٚاإلضتٗالى مبدتًف ػًٝات٘ املع١ٜٛٓ ٚاملاد١ٜ 

بٌ يكد أثبتت ايهجرلَٔ اؿاالت ألغداص عصاَٝني متهٓٛا َٔ إلاح ػازبِٗ ٚأعُاهلِ بػهٌ 

أدد٣ ٚألع َٔ أفساد آخسٜٔ تًكٛا تهٜٛٓا أنادميٝا ٚبٝداغٛدٝا ٚعًُٝا يف ْفظ اجملاٍ ، فُجال 

دٌٝ ايصشافٝني ايسٚاد يف املػسب َٓر مخطٝٓات ايكسٕ املاضٞ إىل سدٚد أٚاضط ايطبعٝٓات 

دًِٗ مل ٜتًكٛا أٟ تهٜٛٔ أنادميٞ يف فاٍ ايصشاف١ أٚعًّٛ اإلعالّ سٝح إٔ أغًبِٗ قد ٚفدٚا 

ع٢ً اؿكٌ ايصشايف َٔ بٛاب١ ايتشصٌٝ ايجاْٟٛ أٚاؾاَعٞ األدبٞ اٚايكاْْٛٞ أَٚٔ ثكاف١ اإلْتُا٤ 

ايطٝاضٞ فكط ِٖٚ ٜػهًٕٛ ايّٝٛ أعُد٠ ايصشاف١ ٚاإلعالّ املػسبٝني َٚفدستُٗا َِٚٓٗ َٔ 

 . الشاٍ ٜصاٍٚ َُٗت٘ بهٌ ١َٝٓٗ َٚطؤٚي١ٝ ٚعصّ بايسغِ َٔ تعب عػسات ايعكٛد َٔ ايعٌُ

 :َاَع٢ٓ املعاٜرل

األقاِْٝ األضاض١ٝ املتعازف عًٝٗا .. احملددات املتٛافل سٛهلا عًُٝا .. املعاٜرلٖٞ املكاٜٝظ األٚي١ٝ 

ايػسٚط ايطسٚز١ٜ يإلطازاملٓتر ٚاييت ػعٌ َٔ عٌُ َا ، َٔ إْتاز َا ٜبًؼ دزد١ .. تكٓٝا 

أٚاإلضتشطإ ٚتصسٜف َٝجام اؾٛد٠ أٚايسغب١ أٚ ايفا٥د٠ أٚاملتع١ ( le parfait) (ايهُاٍ)

أٚأٟ عالق١ َٔ املطايب ايدلاغُات١ٝ ايصسف١ بني املٓتر ٚاملطتًٗو ، بني ايطٓد اإلعالَٞ 

 . ٚاملتًكٞ

إٕ ٖرٙ املعاٜرلامل١ٝٓٗ ٚإٕ ناْت تًتكٞ يف تكاطعات ٚقٛاضِ بني مجٝع األضاْٝد اإلعال١َٝ 

باعتبازٖا َٝجاقا عاَا فإْٗا ؽتًف يف ايهجرلَٓٗا إْطالقا َٔ خصٛص١ٝ ايطٓد اإلعالَٞ املٓتر 

 . يًُاد٠ اـدل١ٜ

فاملعاٜرلامل١ٝٓٗ يف املٓدلايٛزقٞ ؽتًف عٓٗا يف املٓدلاإلذاعٞ ٖٚرٙ ؽتًف عٔ تًو يف 

املٓدلايتًفصٟ ٖٚرٙ نًٗا ؽتًف عٔ املٓدلاإلخبازٟ اإليهذلْٚٞ ، عٝح إٕ ٖرا األخرلايرٟ إستدت 

خطٛزت٘ اإلعال١َٝ باعتبازٙ أضش٢ ٚعا٤ا إعالَٝا غاَال ؾُٝع املٓابس ايطايف١ ايرنسقد ميهٓ٘ إٔ 

ٜطتٛعب نٌ األضاْٝد ايطابك١ مبا ٜتٛفسعًٝ٘ َٔ إَهاْات زق١ُٝ تتٝح ي٘ إدزاز ايعدٜد َٔ ايسٚابط 

ايتػعب١ٝ ٚايصٛزاملتشسن١ َٚٚطات ايفالغات املػس١ٜ أَٚكتطفات َٔ فٝدٜٖٛات َصٛز٠ ألسداخ 

أٚٚقا٥ع سدثت ٖٓا أٖٚٓاى ٚبجتٗا ايكٓٛات ايفطا١ٝ٥ مما دعٌ املٛقع اإليهذلْٚٞ ايّٝٛ يف َأشم 

أنجسَٔ أٟ ضٓد آخسيطسٚز٠ إسذلاَ٘ ملٗٓٝات َتعدد٠ ٚيٝظ ١َٝٓٗ ٚاسد٠ إٕ صح ايتعبرلضٛا٤ 

ع٢ً املطت٣ٛ ايٛطين أٚايهْٛٞ ع٢ً إعتبازإٔ اإلْذلْت قد ٖدّ تًو اؿدٚد ايتكًٝد١ٜ بني ايدٍٚ 

ٚاؾُاعات اإلْطا١ْٝ ، فًِ تعد األفهازٚاملعازف ٚالاملعًَٛات أٚاألخبازسبٝط١ اضٛازدػسافٝا َع١ٓٝ 

أٚسبٝط١ إزغاَات ايسقاب١ ايكب١ًٝ أٚايبعد١ٜ أٚقسازات املٓع اؾا٥س٠ ، فايعامل أضش٢ ايّٝٛ نٛنبا َٔ 
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شداز تعٗسبداخً٘ بػهٌ عًين نٌ أطٝاف إثٓٝات٘ ٚثكافات٘ ٚخصٛصٝات٘ ٚساالت تٛتسٙ أٖٚدْت٘ ، نُا 

مل ٜعد مبكدٚزأٟ ضًط١ سان١ُ قاصس٠ فهس٠ َا َعازض١ ض٣ٛ بايًذ٤ٛ إىل غٌ ايسبط ايػبهٞ 

أٚايًذ٤ٛ إىل َٓع املٛاقع أٚاملدْٚات املٓاٖط١ يطٝاضاتٗا ٖٚرا إدسا٤ ٜتعازض بػهٌ قطعٞ َع 

 … سل اإلْطإ يف ايتعبرلعٔ إْػػاالت٘ نُا ٖٛ َتعازف عًٝ٘ عاملٝا

إٕ اإلْطا١ْٝ تعٝؼ زآٖا طٛفإ املع١ًَٛ بهٌ َا قد تٓطٟٛ عًٝ٘ ٖرٙ األخرل٠ َٔ تعصٜصأٚتٗدٜد 

يإلضتكسازايداخًٞ ٚبهٌ َا قد تٓطٟٛ عًٝ٘ أٜطا َٔ أيػاّ ضا١َ يًتػهٝو يف يف ايكِٝ ايعًٝا 

يًٛطٔ أٚاإلضٗاّ يف تسضٝدٗا ٚنٌ ٖرا يف إطازإسذلاّ يًشسٜات ايفسد١ٜ أٚاؾُاع١ٝ نُا َٖٛتعازف 

 . عًٝٗا عاملٝا ٚنُا أقست بريو ايدضاترلايدميٛقساط١ٝ ٚاملٓعُات ٚاهلٝآت اؿكٛق١ٝ احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ

َٚا َٔ غو يف إٔ ايصشاف١ اإليهذل١ْٝٚ يف املػسب تعٝؼ َٓر عػسضٓٛات دٜٓا١َٝ َتفسد٠ ع٢ً 

َطت٣ٛ املٓطك١ املػازب١ٝ ٚايعامل ايعسبٞ غرلأْٗا دٜٓا١َٝ َٛض١َٛ بٓٛع َٔ ايفٛض٢ ٚاإلٖتصاشات 

يف ايكِٝ األخالق١ٝ ٚايذلاَٞ ع٢ً أتعاب املٗٓٝني اآلخسٜٔ صاْعٞ األخبازٚقسزٜٗا ٚيكد أضِٗ 

أٜطا يف خًل ٖرا ايٛضع املًتبظ ٚايطبابٞ غٝاب قإْٛ ٜٓعُٗا ٚأٜطا َٔ داْب آخساْفذازايجٛز٠ 

ايسق١ُٝ َٚس١ْٚ متًو أدٚاتٗا ٚتطدرلٖا َٔ أدٌ فسض ايرات ٚايتعبرلعٔ آَاهلا ٚآالَٗا َٔ خالٍ 

إْػا٤ ٚضا٥ط يًتفاعٌ َع املتًكٞ أَٚع د١ٗ َا يف ايطًط١ َٔ ايطًط ايجالخ عدلاملدْٚات 

ايفٝطبٛى )ٚاملٓتدٜات ٚاملٛاقع اإليهذل١ْٝٚ اإلخباز١ٜ ٚأخرلا َٛاقع ايتٛاصٌ اإلدتُاع١ٝ 

ٖرا فطال عٔ ظٗٛزغسنات تصُِٝ َٛاقع إيهذل١ْٝٚ ٚبأغظ األضعازإذ إٔ  (ٚايتٜٛذلٚايالْهد

 أنجسَٔ 2007أغٗساملٛاقع اإلخباز١ٜ اإليهذل١ْٝٚ يف املػسب ايّٝٛ مل تتعد تهًف١ تأضٝط٘ ض١ٓ 

 .  دزِٖ َػسبٞ بُٝٓا تكدزعا٥دات إعالْات٘ ايّٝٛ بعػسات املالٜني َٔ ايطٓتُٝات2000

ٚمل ٜهٔ إقتشاّ فاٍ ايصشاف١ اإليهذل١ْٝٚ َٔ طسف ايعدٜد َٔ ايػباب ايرٜٔ دٌ املُازضني 

 ض١ٓ يد٣ 35 20َٚٚا بني  % 63 يد٣ ايسداٍ بٓطب١ 45 25ٚفِٝٗ تذلاٚح أعُازِٖ َا بني 

مل  (سطب دزاض١ َٝدا١ْٝ ألصتٗا ايسابط١ املػسب١ٝ يًصشاف١ اإليهذل١ْٝٚ) % 26ايٓطا٤ بٓطب١ 

 : ٜهٔ إقتشاَِٗ جملاٍ ايصشاف١ اإليهذل١ْٝٚ ض٣ٛ َػاَس٠ إفذلاض١ٝ تسّٚ باألضاع

ــ إستٛا٤ ايصَٔ ايطا٥ع إذ إٔ ْطب١ ٖا١َ َٔ ٖؤال٤ ايػباب ٜتٛفسٕٚ ع٢ً َطت٣ٛ تعًُٝٞ  1

 . داَعٞ بٝد إٔ ايهجرلَِٓٗ عاطًٕٛ عٔ ايعٌُ

ــ قازب١ اإلقصا٤ اإلدتُاعٞ ٚاإلقتصادٟ ٚايطٝاضٞ َٔ خالٍ تأضٝظ َٓدلإيهذلْٚٞ ٜهٕٛ  2

 .دطسا يًتٛاصٌ َع اؾٗات املطؤٚي١ ٚاجملتُع املدْٞ ضٛا٤ ع٢ً َطت٣ٛ اؾ١ٗ أٚاملسنص

ــ ايسغب١ يف اإلنساط يف عٛامل تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاإلتصاٍ َٚاتتٝش٘ ع٢ً املطت٣ٛ  3

 . ايطٝهٛيٛدٞ ٚاإلدتُاعٞ َٔ ؼكٝل يفسض ايرات ٚإظٗازنفا٤اتٗا يف َطُازايسق١ُٝ ٚ ايتك١ٝٓ
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ــ فازات ػازب غباب آخسٜٔ يف عامل ايٓػساإليهذلْٚٞ اإلخبازٟ خصٛصا َاتعًل ببعض  3

غرلإٔ . املٛاقع اإليهذل١ْٝٚ ايسا٥د٠ اييت سككت غٗس٠ ٚط١ٝٓ ٚيف أٚضاط اؾاي١ٝ املػسب١ٝ يف اـازز 

نٌ ٖرٙ األٖداف اـاص١ ٚايعا١َ مل تهٔ َٔ َٓطًل ٚعٞ َطؤٍٚ بإٔ إزتٝاد ٖرٙ املػاَس٠ ٖٛقبٌ 

نٌ غ٤ٞ ممازض١ إعال١َٝ ٚإخباز١ٜ ٚصشف١ٝ أنجسمما ٖٖٛدف يًبشح عٔ صٛت فسدٟ أٚمجاعٞ 

ايصشاف١ )يف خطِ ايطذٝر ايهْٛٞ ايرٟ أسدثت٘ اإلْذلْت مما دعٌ َٔ ١َٓٗ املتاعب اؿدٜج١ 

يف غايب األسٝإ ١َٓٗ َٔ ال١َٓٗ ي٘ ع٢ً إعتبازإٔ دٌ ممازضٝٗا ٜفتكدٕٚ إىل  (اإليهذل١ْٝٚ 

 . اإلساط١ ايػا١ًَ مبعاٜرلامل١ٝٓٗ ٚأضطٗا ٚأخالقٝاتٗا

 ـــ َاٖٞ َعاٜرلامل١ٝٓٗ بني ايصشاف١ اإليهذل١ْٝٚ ٚايصشاف١ ايٛزق١ٝ

تػذلى ايصشاف١ اإليهذل١ْٝٚ ٚايصشاف١ ايٛزق١ٝ يف ايعدٜد َٔ ايكٛاضِ املتعًك١ مبعاٜرلامل١ٝٓٗ 

 : أُٖٗا

ــ ايتهٜٛٔ ٚايتدصص ُٖٚا َٔ ايػسٚط األضاض١ٝ يف ضرل٠ ايصشايف يف أٟ قطاع َٔ  1

 . ايكطاعات اإلعال١َٝ ايٛزق١ٝ أٚايطُع١ٝ ايبصس١ٜ

 . ــ ايتذسب١ أٚاإلستهاى بتذازب ايسٚاد ٚتكايٝدِٖ ايطًٝع١ٝ يف َكازب١ املاد٠ اإلعال١َٝ ٚؼسٜسٖا 2

َٔ خالٍ صٝاغ١ املاد٠ اإلعال١َٝ بًػ١ ض١ًُٝ ٚدقٝك١ كتصس٠ ٖٚادف١ َٚتُاغ١ٝ : ــ ايتشسٜس 3

َع اـط ايتشسٜسٟ إذا نإ املٛقع اإليهذلْٚٞ اإلخبازٟ ٜعتٓل خطا ؼسٜسٜا َطؤٚال ميٝصٙ عٔ 

 . املٛاقع األخس٣

ٚتعين َكازب١ َٚعاؾ١ املاد٠ اـدل١ٜ بسؤ١ٜ ؼسٜس١ٜ فسد٠ َٔ أ١ٜ خًف١ٝ ذات١ٝ : ــ املٛضٛع١ٝ  4

 … أٚسطابات يصاحل يٛبٝات تسّٚ تػٜٛ٘ دٖٛسٖا َٔ ؼٜٛسايسأٟ ايعاّ إىل ٚد١ٗ أَٚٛقف َا 

 . ٚاملٛضٛع١ٝ الميهٔ إٔ تتشكل إال بايعٌُ يف دَٛٔ اإلضتكالي١ٝ يف نٌ األسٛاٍ

ٜعتدلاـدلٚاملع١ًَٛ َٚا ٜدٚزسٛهلُا َٔ أضايٝب ايصٝاغ١ ٚايتعايٝل أضاع : ــ َصادزاـدل 5

ٚقسى أٟ َٓػأ٠ إعال١َٝ ضٛا٤ أناْت ٚزق١ٝ أٚزلع١ٝ بصس١ٜ أٚ إيهذل١ْٝٚ ، ٖٚٞ أٜطا 

احملفصيًُتًكٞ املفذلض ايػػٛف بايبشح بٌ بايعٝؼ يف غُازقٝط٘ ٚبهٌ َا وفٌ ب٘ َٔ 

َطتذدات يف مجٝع اجملاالت ٚبايتايٞ تهٕٛ َصداق١ٝ اـدلٚاملع١ًَٛ ٖٞ زٚح ايعٌُ اإلعالَٞ 

ٚالميهٔ إٔ تتشكل ٖرٙ املصداق١ٝ إال بسبط املع١ًَٛ ٚاـدل مبصدزُٖا ايس٥ٝطٞ ٚذيو باإلغاز٠ 

إيٝ٘ إٕ نإ َساض١ً أٚتصسوا خاصا أْٚكالعٔ َصدزإعالَٞ آخسضٛا٤ يف آخساملاد٠ اإلعال١َٝ أٚيف 

 َكدَتٗا

ــ إٔ ٜتعٗد بهتُإ َصدزاملع١ًَٛ ضٛا٤ ناْت ضٝاض١ٝ أٚ إقتصاد١ٜ أٚ أ١َٝٓ أٚ إداز١ٜ َا ٜعين  6

محا١ٜ َصدزاملع١ًَٛ املفذلض َٔ أٟ غهٌ َٔ أغهاٍ ايعٛاقب ايٛخ١ُٝ ايٓاػ١ عٔ إغاعتٗا 

 … ْٚػسٖا
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 ــ َاٖٞ ممٝصات َعاٜرلامل١ٝٓٗ يف ايصشاف١ اإليهذل١ْٝٚ ؟

َٔ دٕٚ غو إٔ ايصشاف١ اإليهذل١ْٝٚ قد خًكت ٚضعا إعتبازٜا ددٜدا مل١ٓٗ ايصشايف يف ايعسف 

فإذا ناْت ايصشٝف١ ايٛزق١ٝ قد نسضت تكايٝد إغتػاهلا َٓر عكٛد ضُٔ َؤضط١ قا١ُ٥ . ايسأٖ 

ايرات بسقِ إٜداع قاْْٛٞ َٚكسَٚساضًني ٚفسٜل ؼسٜسٚزٚاتب غٗس١ٜ ٚتعٜٛطات عٔ َُٗات 

إخل فإٕ ..ايتٓكٌ ٚاإلقا١َ ٚبطاق١ ١َٝٓٗ ٚقإْٛ َٓعِ ي١ًُٓٗ ْٚكاب١ ٚط١ٝٓ ٚاؼادات عسب١ٝ ٚدٚي١ٝ 

قد َهٓٗا اإلْذلْت ٚايسق١ُٝ َٔ  (ايبٝذاَا)ايصشاف١ اإليهذل١ْٝٚ ٚاييت ٜٓعتٗا ايبعض بصشاف١ 

ػاٚشنٌ ٖرٙ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ املهًف١ يصٓاع١ اـدلٚاإلضتشٛاذ ع٢ً املع١ًَٛ َٔ أدٌ إضتكطاب 

عػسات اآلالف َٔ ايكسا٤ يف ايّٝٛ ايٛاسد َٔ خالٍ ايتشٝني ايًشعٞ يًُع١ًَٛ ٚايتعًٝل عًٝٗا 

أٚسرفٗا نًُا بدا ذيو ضسٚزٜا يطبب َٔ األضباب ٚاإلعترازأٚال يًكسا٤ ثِ يًذ١ٗ املتطسز٠ َٔ 

اؿرف ٚتدلٜسذيو يف تعًٝل أَٚساض١ً أٚبٝإ سكٝك١ نٌ ذيو بٗدف صٓاع١ املتًكٞ ايٛاثل 

ٚاإلهابٞ ٚاملتفاعٌ َع املاد٠ اإلعال١َٝ َٔ خالٍ إثسا٤ املع١ًَٛ بايتعًٝل اؾاد ٚاهلادف ٚايرٟ قد 

 إٕ ٖرٙ ايتعايٝل ٖٞ َا ىتصٍ صٛز٠ ايسأٟ ايعاّ ٚايكطاٜا …ٜػهٌ إَتدادا يًُع١ًَٛ ْفطٗا 

اييت تػػً٘ ٖٚٞ قد تكًب َٛاشٜٔ ايك٣ٛ ايطٝاض١ٝ املتصازع١ ضُٔ إضتشكاقات َا أٚقد تعًٞ َٔ 

غإٔ ٖرٙ املؤضط١ اٖٚرٙ ايػدص١ٝ أٚ تًو ٚتؤثسيف زأٟ ايٓدب١ اييت بدٚزٖا قد تؤثسيف ٚضطٗا 

 . اإلدتُاعٞ

باإلضاف١ إىل املعاٜرلامل١ٝٓٗ اييت تػذلى فٝٗا ايصشاف١ اإليهذل١ْٝٚ بايصشاف١ ايٛزق١ٝ ٚاييت أغسْا إيٝٗا 

 : ضابكا ٖٓاى فُٛع١ َٔ املعاٜرلاييت ؽتص بٗا ايصشاف١ اإليهذل١ْٝٚ َٚٔ بٝٓٗا

ــ اإلملاّ باملبادئ األٚي١ٝ يًجكاف١ ايسق١ُٝ باعتبازٖا ايكاعد٠ األضاض١ٝ اييت ٜٓٗض عًٝٗا نٌ  1

 . َعٗسَٔ َعاٖسايٓػساإليهذلْٚٞ

ــ إٔ ميًو ايصشايف اإليهذلْٚٞ زؤ١ٜ ثكاف١ٝ ٚف١ٝٓ ٚتك١ٝٓ ٚمجاي١ٝ ٚاضع١ تؤًٖ٘ يٝذعٌ َٔ  2

 . َٛقع٘ اإلخبازٟ َٓدلا درابا َٚصازا إخبازٜا طًٝعا يآلالف َٔ ايسٚاد نٌ ّٜٛ

ــ اإلملاّ بأظدٜات ايتشسٜسايصشفٞ اـاص باؾسٜد٠ اإليهذل١ْٝٚ ٚايرٟ ٜتطًب  3

اإلهاشٚاإلختصازٚايذلنٝصع٢ً ايٛسدات األضاض١ٝ يًُاد٠ اإلعال١َٝ ؾعًٗا َاد٠ خفٝف١ ٚضسٜع١ 

اهلطِ إذ إٔ ايكازئ ٚاملتًكٞ املفذلض ايّٝٛ هد ْفط٘ قاصسا بايعدٜد َٔ اؿٛاٌَ اييت متدٙ 

باملع١ًَٛ ايطس١ٜ يف نٌ ؿع١ ٚسني َٔ ايفطا٥ٝات ايعُالق١ إىل خدَاتٗا اإلخباز١ٜ ع٢ً زضا٥ٌ 

اإلَاٌٜ ٚاهلٛاتف احملُٛي١ ٚايسضا٥ٌ ايٓص١ٝ ايكصرل٠ ٚغبهات ايتٛاصٌ اإلدتُاع١ٝ ٚاحملطات 

اإلذاع١ٝ ٚاؾسا٥د ايٛزق١ٝ املٛشع١ فاْا يف بعض املسافل ايعا١َ َجٌ املكاٖٞ ٚاملهاتب اـاص١ 

 . ٚغرلٖرا َٔ َعاٖسإغسام اجملتُع يف عساملع١ًَٛ اؾدٜد٠
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ــ إٔ هعٌ َٔ املاد٠ اـدل١ٜ املسفك١ بٛثٝك١ َٔ ايٛثا٥ل نايصٛزايجابت١ أٚاملتشسن١ أٚ أٟ ًَف  4

صٛتٞ أٚفٝدَٜٛاد٠ َتها١ًَ إذ الهب إٔ ٜهٕٛ ْص املكاٍ ٚصفا أٚ تعًٝكا ٜهسزٚقا٥ع ايٛثٝك١ ٚإمنا 

َكد١َ تطع ايكازئ يف ضٝام َطُٕٛ ايٛثٝك١ َٔ خالٍ إسايت٘ ع٢ً سدخ ضابل ي٘ عالق١ بٗا َٔ 

خالٍ إضاف١ تفاصٌٝ أخس٣ ٖا١َ مل تتطُٓٗا ايٛثٝك١ َٛضٛع املاد٠ اـدل١ٜ ٚيف ٖرا ايصدد البد 

َٔ اإلغاز٠ إىل إٔ ايسق١ُٝ ٚتكٓٝاتٗا ايطشس١ٜ ٚايػسا٥ب١ٝ قد دعًت َٓٗا ضٝفا ذا سدٜٔ سٝح 

باإلضاف١ إىل نْٛٗا قد خًدًت قُٝتا املهإ ٚايصَإ ١ٜٖٛٚ اإلْطإ ٚاجملتُعات فإْٗا يف ٚدٗٗا 

املتدف٢ عٓا قد أضشت أٜطا ضالسا فتانا يًتػًٝط اإلعالَٞ َٔ خالٍ فدلنات صٛزٚفٝدٜٖٛات 

ًَٚفات صٛت١ٝ اييت مبكدٚزٖا إٔ تتالعب بايسأٟ ايعاّ ٚميهٔ إٔ ْرنسيف ٖرا ايطٝام َجال بتًو 

املصس١ٜ ” األٖساّ“ايصٛز٠ املفدلن١ بدلْاَر ايفٛتٛغٛب اييت ُْػست ع٢ً ايصفش١ األٚىل ؾسٜد٠ 

ٚأظٗست ايس٥ٝظ املصسٟ املدًٛع سطين َبازى ٖٚٛ ٜتكدّ ايٛفد املػازى يف املفاٚضات املباغس٠ 

يف سني ٜعٗس خًف ايس٥ٝظ َبازى باقٞ ايكاد٠ ِٖٚ . بني ايفًططٝٓٝني ٚاإلضسا٥ًٝٝني يف ٚاغٓطٔ

ايس٥ٝظ األَسٜهٞ بازاى أٚباَا ٚايعاٌٖ األزدْٞ عبد اهلل ايجاْٞ ٚز٥ٝظ ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ قُٛد 

. عباع ٚز٥ٝظ ايٛشزا٤ اإلضسا٥ًٝٞ بٓٝاَني ْتاْٝاٖٛ ِٖٚ يف طسٜكِٗ يًُػازن١ يف َؤمتس صشفٞ 

  ٚبايتايٞ فإٕ ١َٝٓٗ ايصشايف اإليهذلْٚٞ تطتٛدب ايتشسٟ ايدقٝل َٔ نٌ ٚثٝك١ أٚ ًَف َسفل

ــ اإليتصاّ ايتاّ بايكٛاْني املٓع١ُ ي١ًُٓٗ باإلضاف١ إىل اإليتصاّ أٜطا بأخالقٝات امل١ٓٗ اييت  5

تؤطس١َٓٗ ايصشاف١ بػهٌ عاّ ٚسطب األعساف ٚاألخالم املتفل عًٝٗا قًٝا ٚعاملٝا ٚاييت تسعاٖا 

 ٖٝآت اجملتُع املدْٞ ٚاهلٝآت ايصشاف١ٝ ايدٚي١ٝ َجٌ َساضًني بال سدٚد إخل

 : ـــ إسذلاّ املًه١ٝ ايفهس١ٜ 6

َٔ بني املعاٜرلاألضاض١ٝ ٚاملجرل٠ يًذدٍ يٝظ يف فاٍ ايصشاف١ اإليهذل١ْٝٚ فشطب ٚإمنا يف 

مجٝع فاالت اـًل ٚاإلبداع ٚاإلْتاز ٚاإلبتهازٚايبشح َعٝازإسذلاّ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ، َٚٔ دٕٚ غو 

إٔ اإلْذلْت نٛضٝط يًتٛاصٌ ٚأضدِ إْطٝهًٛبٝدٜا َعسف١ٝ ٚع١ًُٝ ن١ْٝٛ َتاس١ يًذُٝع ٚبأغظ 

ايتهًفات املاي١ٝ ٚاملاد١ٜ قد فتح ايباب ع٢ً َصساع١ٝ يًطسقات ايفهس١ٜ عٔ طسٜل ايٛصف١ ايطشس١ٜ 

إَا عٔ طسٜل تعًٌٝ ايٓص ْٚطد٘ ع٢ً ايٛٚزد أٚ عٔ طسٜل ْطد٘ بطسٜك١  ( يصل⁄ْطخ )

تكًٝد١ٜ ن١ًُ به١ًُ ٚمج١ً ظ١ًُ ع٢ً ايٛزم ، ٖٚٓا تهٕٛ ايطسق١ َٛصٛف١ ٜٚطٌٗ إيكا٤ ايكبض 

ع٢ً َكذلفٝٗا يهٔ أض٤ٛ ٖرٙ ايطسقات ٚأبػطٗا يف ١َٓٗ ايصشاف١ بػهٌ عاّ ٖٞ اييت ٜعُد 

فٝٗا ايًصٛص إىل ؼٜٛسغهٌ ايٓص ٚايططٛع٢ً فهست٘ احملٛز١ٜ ايعا١َ َٖٚٛا ٜػاع يف أٚضاط 

ٚاألَسٜتعًل ٖٓا أضاضا بايصشاف١ بػكٝٗا  (قَٛعامل اؾسمي١ )  بعض ايصشافٝني بػٝفس٠

يهٔ البد َٔ اإلغاز٠ ٖٓا إىل إٔ األَسيف ايصشاف١ إليهذل١ْٝٚ أعكد َٔ . املهتٛب١ اٚاإليهذل١ْٝٚ 

 image en) ايصشاف١ ايٛزق١ٝ بايٓعسإىل تٓٛع املاد٠ اإلخباز١ٜ اإليهذل١ْٝٚ بني صٛزَتشسن١
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gif animé )  أٚفٝدٜٖٛات أًَٚفات صٛت١ٝ أٚزٚابط تػعب١ٝ أٚغرلٖا َٔ اإلبداعات ايسق١ُٝ

اييت ؼتٌُ ْكٌ َع١ًَٛ أٚخدلأٚ إعالٕ َا ٚعًٝ٘ فُٔ أٚدب ايٛادبات إسذلاّ املًه١ٝ ايفهس١ٜ 

يًػرلعدلآيٝات ١َٝٓٗ ٚأخالق١ٝ ٚقا١ْْٝٛ تتعًل أضاضا مجٝعٗا باإلغاز٠ إىل املصدزأٚاإلتفام املبد٥ٞ 

 . َع املسدع

 . ــ أخرلا عدّ تصٜٚسعداد املٛقع بٗدف إٜٗاّ ايصٚازاؾدد بدٜٓاَٝت٘ يد٣ املطتددَني 7

 : خامت١

إٕ نٌ ٖرٙ ايكٛاعد ٚاملكَٛات اييت تٓٗض عًٝٗا ١َٝٓٗ ايعٌُ ايصشفٞ اإليهذلْٚٞ ئ تهٕٛ ذات 

دد٣ٚ إال إذا نإ ايصشايف ع٢ً ٚعٞ عُٝل ظطا١َ ايدٚزاـطرلايرٟ ٜكّٛ ب٘ يف ْكٌ أٟ 

خدلَٚع١ًَٛ ٚتعُُٝٗا ع٢ً مجٝع املتًكني ٚإٔ ٜهٕٛ ع٢ً ٚعٞ َطؤٍٚ أٜطا بٗرٙ ايًشع١ 

إٕ األَس الٜتعًل بًعب١ . ايتازى١ٝ اييت ميسبٗا املػٗد اإلعالَٞ املػسبٞ ٚايعاملٞ ظُٝع أضاْٝدٙ 

إيهذل١ْٝٚ لصٟ بٗا ايٛقت ايجايح ْٚتبا٢ٖ بٗا يف ضاس١ املٛض١ اإليهذل١ْٝٚ ايعاز١َ ملٛانب١ 

ايعصسيف اؿكٌ اإلعالَٞ ٚإمنا مٔ ْطتجُسساَال إيهذلْٚٝا ىتصٍ نٌ َعامل ١ٜٖٛ أصايتٓا 

ٚسداثتٓا ٚذانستٓا اؾُع١ٝ ايسق١ُٝ يف ايٛقت ايسأٖ نُا يف املطتكبٌ بٓفظ األ١ُٖٝ ٚايدٚزايرٟ 

قاَت ب٘ َالٜني املهتبات ايٛزق١ٝ يف ايعامل باعتبازٖا تسانُا ٚتساثا ٜٓكٌ إيٝٓا ذانس٠ ٚعًّٛ 

فٌٗ ْفهسايّٝٛ نإعالَٝني عدلايصشاف١ . ٚأخبازاألضالف قبٌ ٦َات اآلالف َٔ ايطٓني 

ٚايٓػساإليهذلْٚٝني َاذا ضٛف ْٓكٌ َٔ َعازف ٚعًّٛ ٚأخبازإىل األدٝاٍ ايكاد١َ بعد عػسات 

 عًٝٓا إذٕ إٔ ماضب أْفطٓا ايّٝٛ قبٌ إٔ واضبٓا ايتازٜخ يف …أٚزمبا ٦َات ايطٓني 

 . املطتكبٌ
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