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 مركز الميزان لحقوق اإلنسان

لها، وتتمتع بالصفة االستشارية لدى مركز الميزان لحقوق اإلنسان هو مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة ال تهدف إلى   الربح، تتخذ من قطاع غزة مقراً 

الديمقر بأهميتها، وتعزيز أسس  الوعي  اإلنسان ورفع  احترام حقوق  تعزيز  إلى  المتحدة، وتهدف  التابع لألمم  االقتصادي واالجتماعي  اطية في  المجلس 

 .األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة

 
 اع غزة  قط –فلسطين 

 

 مكتب غزة:
   –حي الرمال الغربي، الميناء، شارع عمر المختار، مقابل محطة عكيلة للبترول، )مقر السفارة الروسية سابقاً( 

   7/ 2820442-8(0)-970+تليفاكس:   5270ص.ب: 
 

 مكتب جباليا 
   4/ 2484555-8(0)-970+ :تليفاكس: ،  2714العيلة الطابق األول، ص.ب :  عمارة  -شرق مفترق الترانس  -مخيم جباليا

 

 مكتب رفـح: 
 2137120-8(0)-970+تليفاكس: ، الطابق األول –عمارة قشطة  -شارع عثمان بن عفان

 

 البريد االلكتروني: 

info@mezan.org 

mezan@palnet.com 
 

 www.mezan.org: الصفحة االلكترونية

 www.mezan.orgلتقديم الشكاوي والمقترحات، الرجاء الدخول على موقع المركز االلكتروني واختيار أيقونة الشكاوي واالقتراحات 

  2021 ©حقوق الطبع والنشر محفوظة لدى مركز الميزان لحقوق اإلنسان 

 
 
 
 
 

 مقدمة 
 

الثاني  أخالقيات  ُتعتبر   وضلعه  الصحافة،  لمهنة  الناظم  الوطني  القانون  قاعدته  مثلث  في  الثالث  الضلع  واإلعالم  الصحافة 
 دوليا، وتّدرسها جميعا معظم كليات الصحافة في شتى أنحاء العالم. المعايير المهنية المتعارف عليها 

 

mailto:info@mezan.org
mailto:mezan@palnet.com
http://www.mezan.org/
http://www.mezan.org/
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وبعد أكثر من مئة عام على ظهور أول ميثاق شرف إعالمي في الواليات المتحدة، أصبحت مواثيق الشرف، ومدونات السلوك،  
ال يتجزأ من وثائق أي مؤسسة أو وسيلة إعالمية، مكتوبة    ومعايير ولوائح التنظيم الذاتي منتشرة في كل بقاع األرض، وجزءا  

 أم مرئية، ارتباطا بتطور مفاهيم ومبادئ منظمومة وحركة حقوق االنسان العالمية.  مسموعةأم كانت 
البحثيةهذه  تناول  تو  اإلعالم  مدخال    الورقة  و ألخالقيات  لها،  وتعريفا  تاريخيظهور ،  تطورها  ومراحل  وتطور ها   هامفاهيم  ا، 

 ها.مبادئو   ها،ومحددات
الدوليةتناول  تكما   والمواثيق  الفلسطيني  القانون  في  اإلعالم  فضال  أخالقيات  الخصوصيةعن    ،  الصحافيين    احترام  قبل  من 

 اإلعالم، والسرية الطبية.ووسائل 
ل الكراهيةوسيكون  ل  خطاب  كما  الورقة،  هذه  في  مساحة  العنصري  والتمييز  العنف  على  والتحريض  والصور ألخبار  والتنمر 

 والكاذبة.  المضِللة
ألهمية فإنه  ونظرا  ونزاهتها،  وللميترك  ااالنتخابات  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  تغطية  أخالقيات  على  الوطني ز  جلس 

 . تباعا   2021 لجاري ا العامخالل تنظيمها  الفلسطيني، التي سيتم
 

الحماية تعزيز  في  فعالية،  بطريقة  يسهم  إنما  واإلعالمي،  الصحفي  العمل  أخالقيات  تكريس  في  االهتمام  العمل   إن  لحرية 
تجاوزات كون  والتعبير،  الرأي  حرية  من  يعزز  أن  شأنه  من  أمر  وهو  واإلعالمي.  العمل    الصحفي  ألخالقيات  الصحفيين 

القانون  تن  ومحددات  مدخال   وسائل    منه  فذتشكل  وتخويف  لترهيب  الحر،  اإلعالم  يزعجها  ما  والتي عادة  المستبدة،  السلطات 
اإلعالم والعاملين فيها باستخدام القانون في حالة تجاوز الصحفي أو الوسيلة اإلعالمية ألخالقيات ومحددات العمل الصحفي 

   لرأي والتعبير.وحرية ا
 

عليه ومن هذا المنطلق يجد مركز الميزان أهمية لتعزيز الوعي واالهتمام بأخالقيات العمل الصحفي واإلعالمي، كونه أحد أهم  
 تدابير حماية الحق في حرية الرأي والتعبير والوصول للمعلومات وتداولها ونشرها. 
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 :مدخل ألخالقيات اإلعالم وتعريفها أواًل/
، من دون إرغام أو لتزامها طوعا  فق على إتوالمبادئ والسلوكيات والتوجهات، إوثيقة تضم مجموعة من القيم    أخالقيات اإلعالم

المكتوبة  كافة،  تخصصاتها  في  الصحافة  مهنة  ممارستهم  أثناء  وسلوكهم  عملهم  لتحكم  الصحافيين،  من  مجموعة    إكراه، 
 .لكتروني والجديدعالم االوالمسموعة والمرئية، فضال عن اإل

وُيقصد بمجموعة المبادئ والقيم أنها ليست قوانين ُملزمة تتم معاقبة من ينتهكها أو يخالفها، بل سلوكيات ايجابية وفّعالة توجه  
والمهنية والسمو،  األخالق  من  أعلى  درجة  الى  تقودهم  أو  واإلعالم،  الصحافة  مهنة  في  الرابعة   العاملين  السلطة  بالط  في 

 .تلقين، وحماية الصحافيين والمُ صاحبة الجاللة
بأنها   أيضا  ُتعّرف  و كما  والتوازن،  والموضوعية،  النزاهة،  بمفاهيم  تتصل  ومبادئ  قيم  والخصوصية،  عدم  مجموعة  التحيز، 

النمطية،    والمصلحة والصورة  الُفحش، واألالعامة،  ومحاربة  التعبير،  وحرية  العامة،  ومحاربة  داب  والتشهير،  السرقات    والقذف 
الوسيلةاأل وملكية  الصحافية،  للمؤسسة  االقتصادية  والمصالح  التجارية  االعالنات  وضبط  وسائل  عالميةاإل  دبية،  وعالقة   ،
   (.1) .عالم بالجهات السياسية، وقضايا التنظيم الذاتي للعاملين في المهنةاإل

األولى لعمله في جمع المعلومات، واالقتباس منها،   ةأخالقيات المهنة، بإتباع مبادئها وقيمها من اللحظويبدأ الصحافي الملتزم  
والنزع واألهواء  الميول  من  بعيدا  وموضوعية،  ونزاهة  وأمانة  صدقية  بكل  للجمهور  وايصالها  أو وصوغها،  االنتقامية،  ات 

 أو إلحاق الضرر باألخرين والنيل من شرفهم وسمعتهم. التوظيف واالستخدام المصلحي، أو التضليل، أو التلفيق، 
، وال فرق جوهريا بينهما، إذ  ونة سلوكول ميثاق شرف مهني، والثاني مدّ األخالقيات االعالم في شكلين،  أصوغ    غالبا،  ،يتمو 

 يهدف الميثاق والمدونة إلى الوصول إلى الغايات المنشودة نفسها. 
و مجالس  أ،  في نقابات الصحافة وجمعيات اإلعالميين أو االتحادات الوطنية واالقليمية والدولية  عالماإلخالقيات  أ لجان    وتقوم

بتقويم   القبيل على    ي مشكلةأو حل  أممارسة مهنية،  سلوك أو  ي  أالتحكيم  الوثيقة  أسامن هذا  وقيم  و أس مبادئ وتوجيهات 
 .ونةالمدّ 

اللجانوتكون   ومعاقبتهم على    وأو ضد بعضهم بعضا،  أ،  الصحافيينعلى  الجمهور  الرد على شكاوى    مهمة هذه  محاسبتهم 
في الوصول إلى    ، تقوم بدور مهم جدا نزيهة  وشرفها كسلطة رابعة، حفاظا على قداسة الصحافة  و تجاوزات ارتكبوهاأخطاء  أ

 ع.، والرقابة على السلطات والمجتمونشرها وتحليلها الحقائقو  المعلومات
 

 
 
 
 

 
 . 9، ص 2017اإلعالم، مركز تطوير اإلعالم، جامعة بريزيت، ط ( كتاب مساق1)



 

 

 ورقة بحثية حول: أخالقيات اإلعالم 

 

5 

 : اوتطورهظهور مواثيق الشرف  /اً نيثا
عام   وتحديدا  عشر،  السابع  القرن  في  العالم  في  األولى  للمرة  الصحف،  فرنسا  1632ظهرت  في  صحيفة  أول  صدرت  إذ   ،
 والعالم، وأطلق عليها "األخبار اليومّية"، تلتها بعد فترة قصيرة صحيفة "ال غازيت". 

ة أحضرها فرنسيمطبعة    تمت طباعتها في   ،بالصحيفة الفرنسية  فظهرت بعنوان "الحوادث اليومّية" تيمنا  ، أما أول صحيفة عربية
 . 1798 عام غزو مصر أثناء نابليون بونابرت معه 

كان لرابطة الصحافيين في والية كنساس األمريكية االهتمام بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، إذ  ومع بداية القرن العشرين ظهر 
وروبا  خمس سنوات ظهر أول ميثاق شرف في أ ، وبعدها ب1910أول ميثاق أخالقي للصحافة في العالم في عام  رف وضع  ش 

 . 1915في السويد عام 
، ثم  1918ة" في فرنسا، ظهر أول ميثاق شرف في بالد السين عام  عاما على ظهور صحيفة "األخبار اليوميّ   286وبعد زهاء  

الذي تم تعديله    ،1926عام    فيين المحترفيناوميثاق جمعية الصح  ،1923عام    كيةير ف األمجمعية رؤساء تحرير الصح  بيان
 . 1975، ثم بيان رؤوساء تحرير الصحف األميركية الشهير عام 1973 في عام

،  الصحافةمهنة  وضعت نقابة الصحافيين البريطانيين القواعد المهنية الواجب على الصحف تبنيها في ممارسة  ١٩٣٨وفي عام 
 ول ميثاقأوضعت مصر    1960عام  ، وبين العام نفسه و 1958عام    الهند ميثاق الشرف الصحافيفيما وضع الصحافيون في  

    (.2)  صحافي. شرف 
نحو   قبل  الصحافي  الشرف  ميثاق  الصحافيين  نقابة  وضعت  فلسطين  الصحافة    20وفي  أخالقيات  مواثيق  تطور  ومع  عاما، 

 المهني، أصبح من الضروري والواجب تطوير هذا الميثاق، كي يتضمن مبادئ وقيم لم يأِت على ذكرها. ونات السلوك ومدّ 
)يناير(    21وفي   الثاني  الصح  2007كانون  نقابة  الصح  الفلسطينيين  افيينأعلنت  لحماية  شرف  ميثاق  إطالق  فيين  اعن 

 . فية وحرية الصحافةاوالمؤسسات الصح
في ضوء االعتداءات المتتالية على الصحافيين والمؤسسات الصحافية من قبل   ،غير المعتاد  ،الميثاق الجديدوجاء االعالن عن 

 وأجهزة أمنية وغيرها. وعائالت ناشطين وأفراد 
للصح  وينص الموجهة  والتهديدات  االعتداءات  أشكال  تحريم  أي  االميثاق على  ورفع  تاما   تحريما   اإلعالمية،  والمؤسسات  فيين 
    (.3).وتقاليده الوطنية الشعب الفلسطينيسياسي عن المعتدين، واعتبار هذه االعتداءات والتهديدات جريمة موجهة ضد  غطاء

في   واإلعالم  االجتماعية  التنمية  ووزارتا  الفلسطينية،  العامة  والنيابة  الصحافيين،  نقابة  وقعت  متقدمة،  خطوة  آب    18وفي 
 اإلعالمية.على ميثاق شرف حماية األطفال من االنتهاكات  2020( غسطس )أ 

الصح وعي  ثقافة  مستوى  رفع  في  الميثاق  أهمية  الفلسطينيةاوتكمن  واألنظمة  القوانين  وفق  الطفل  بحقوق  المواثيق  و   ،فيين 
 .من حقوقه أيا   كينتهوالمبادئ الدولية، والتركيز على إعالم صديق للطفل يحميه ويحترم خصوصيته، وال  

 
 املصدر السابق.  (2)
 http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=nhf9USa131285760%20573anhf9USموقع وكالة األنباء الفلسطينية وفا. رابط: ( 3)

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=nhf9USa131285760%20573anhf9US
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الفلسطينية قضايا الطفل وشراكته اإلعالمية لضمان نمائه وتطوير مداركه   البيئة اإلعالمية  تبني  الميثاق على ضرورة  ويشدد 
اإلجراء واتخاذ  المجتمعية،  القضايا  صحتجاه  أو  مؤسسة  أي  تجاه  اإلعالم  ووزارة  العامة  النيابة  من  والقانونية  اإلدارية  في اات 

   (.4) ينتهك حق أي طفل
 

 
 :مواثيق الشرف أنواع

سنوات على ظهور أول ميثاق شرف للصحافة أن المواثيق تطورت كثيرا، وبات لدى كل جهة    110  أكثر من   بات واضحا بعد
ونتها للسلوك المهني واألخالقي القويم المرتكزة الى جملة مبادىء ومفاهيم  دولية واقليمية ومحلية وقطاعية أيضا ميثاقها أو مدّ 

العالمي لحقوق االنسان في  ظهور اال  التي بدورها شهدت تطورا كبيرا بعدحقوق االنسان،   كانون األول )ديسمبر(    10عالن 
1948 . 

 

 : ثاق شرف االتحاد الدولي للصحافيينمي عالمي، -1
)يونيو(   حزيران  من  عشر  الثاني  تونس  2019في  في  ُعقد  الذي  للصحافيين،  الدولي  لالتحاد  الثالثين  المؤتمر  وخالل   ،

 دولة النسخة الحديثة من ميثاق الشرف الصحافي.  100الصحافيين من حوالي  ممثل عن نقابات  300العاصمة، اعتمد نحو 
، فإن ميثاق االتحاد الدولي تم وضعه، للمرة  2019حزيران )يونيو(   29في عددها الصادر في  ووفقا لصحيفة الصباح التونسية

، "ومن  1986م تعديله مرة أخرة عام  (، وت1954عاما )عام    65قبل    األولى، خالل مؤتمر االتحاد في مدينة بوردو الفرنسية
 هنا جاءت الحاجة إلى ميثاق جديد يتكيف مع التحديات، التي تواجه وسائل االعالم األن". 

فصال، إلى المواثيق والمعايير الدولية، وفي مقدمها اإلعالن العالمي لحقوق    16ويستند الميثاق الجديد، المؤلف من ديباجة و  
ه الجمهور لها  يباجة على أن مسؤولية الصحافي تجاوتنص الد  بات الصحافيين من حيث األخالق،واجاالنسان، و"يحدد حقوق و 

 ( 5)مسؤولية أخرى". األسبقية على أي
 

 : نموذجا  ميثاق اتحاد الصحافيين العرب قليمي،إ -2
رية القاهرة بين الثاني والخامس من تشرين  في العاصمة المصقر المؤتمر العام العاشر لالتحاد العام للصحافيين العرب المنعقد أ

)أكتوبر(   أنه  2004األول  على  مشددا  والتزام"،  عهد   .. العرب  الصحافيين  "  "ميثاق  وحرية جاء  الديموقراطية  عن  دفاعا  
 الصحافة".

ديباج في  الميثاق  اإلصالح  وينص  وطالئع  التقدم،  حماة  الديموقراطية،  دعاة  الحرية،  جنود  العرب  "الصحافيين  أن  على  ته 
 بمرور  ، واحتفاال2004القاهرة أكتوبر  عهم في المؤتمر العاشر التحادهم في  الوطني والقومي الحقيقي، يعلنون بمناسبة اجتما

ترجم حقيقة موقفهم الواضح من الدفاع العهد والميثاق وااللتزام، الذي يُ تحاد الصحافيين العرب، هذا  أربعين عاما على تأسيس إ
الديموقراطية السليمة، وحق   المبدئي والصلب، عن حق الشعب العربي بكل أقطاره في الحرية واالستقالل والسيادة، وممارسة 

 
   https://www.wafa.ps/Pages/Details/7279وكالة األنباء الفلسطينية وفا. رابط:  (4)
   9201حزيران )يونيو(  29صحيفة الصباح، تونس، بتاريخ  (5) 

https://www.wafa.ps/Pages/Details/7279
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إال اللهم  ضغوط،  أو  قيود  دون  المسئولة،  الحرية  في  انتماءاتها  بكل  العربية  القانون  الصحافة  وسلطة  المهني  الضمير  قيود   
 (6) العادل والقضاء النزيه". )ميثاق الصحافيين العرب(.

 

 : وطني -3
الواليات المتحدة وضعت جمعية   و المقاطعات، ففيلى مستوى الدول متعددة الواليات أتحادات عشارك في وضعه نقابات أو إوتُ 

عام   المحترفين  عام  "قواعد    ١٩٧٣الصحافيين  وفي  االميركية  ١٩٧٥االخالقيات"،  الصحف  تحرير  رؤوساء  جمعية  وضعت 
 .بيانها الشهير 

العالم من ميثاق شرف للصحافيين، أو مدّ  يلتزم بها اإلعالميون ووسائل اإلعالم،  وتكاد ال تخلو دولة في  ونات سلوك مهنية 
 ومن بينها فلسطين ومعظم الدول العربية. 

 

 : ميثاق المؤسسة -4
أ شرف  مواثيق  كثيرة  إعالمية  مؤسسات  مدّ وضعت  بهاو  خاصة  سلوك  فيها،  ،  ونات  العاملين  لكل  االذاعة  ُملزمة  هيئة  مثل 

 (، وقناة الجزيرة القطرية، وغيرها من وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية.B.B.Cالبريطانية )
 

 : قطاعي ميثاق -5
و االنتخابات، اإلعاقة، أ  سخاص ذويالصحية، أو الخاص بالتعامل مع االطفال، أو األة، أو  البيئيالصحافة  شرف  مثل ميثاق  

 . وغيرهاأو البيئة، 
 

 : أهم نظريات ساهمت في تطور اخالقيات االعالم
التي    2017استعرض مساق "اخالقيات اإلعالم"، الذي أصدره مركز تطوير اإلعالم في جامعة بيرزيت عام   النظريات،  أهم 

تطور مفاهيم وأسس أخالقيات اإلعالم، وتراوحت بين من يسعى إلى تحكم السلطة في وسائل االعالم، ومن يهدف  ساهمت في 
 إلى وضع زمامها في يد الجماهير. 

 

 : ة نظرية السلط -1
 ( 7) .وسائل االعالم و حجب تراخيص تأسيسية على ان للحكومات الحق في منح أوتقوم هذه النظر 

 

 : نظرية المسؤولية االجتماعية -2
االنتشار،   واسعة  نظرية  ألوهي  السلطة،  نظرية  من  بديال  اإل  نهاجاءت  ووسائل  الصحافيين  إلتزام  طوعيا،  عالم تراهن على   ،

نابعةبمسؤولية فكرية وأخالقية وأ ثقافة داخلية عميقة، و   مينة تجاه المجتمعات،  ،  الكراهيةم على الصدق، ونبذ خطاب  تقو من 
 
s://misralhura.wordpress.com/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82http-موقع صحيقة مصر احلرة  (6) 

-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%8a%d9%86
%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%87%d8%af/   

   15، ص 2017ة بريزيت، ط كتاب أخالقيات اإلعالم، مركز تطوير األعالم، جامع  (7) 

https://misralhura.wordpress.com/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%87%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85/
https://misralhura.wordpress.com/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%87%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85/
https://misralhura.wordpress.com/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%87%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85/
https://misralhura.wordpress.com/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%87%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85/
https://misralhura.wordpress.com/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%87%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85/
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  عالمي إ   عالم وأجندتها، وانتاج محتو  المجتمع في عمل وسائل اإل   والعنصرية وغيرها، وقبول تدخالت  والعنف الداخلي، والتمييز 
 (8) .خر، والرأي األوحرية التعبير  ،ومضامين تحترم حقوق االنسان

 

 : لمعياريةلنظرية ا ا -3
تصنع جمهورها نابعة من جمهورها، وبالتالي    مبادئ سياسية واجتماعية وفلسفيةعالم تعكس  ن وسائل اإلتفترض هذه النظرية أ

 (9).عبر عكس مجموعة من البنى السياسية والثقافية

 

 : المشاركة الديموقراطية نظرية -4
اإل أنواع  أفضل  أن  النظرية  هذه  المواطنون   عالمافترضت  ينتجه  الذي  للدول  هو  المملوك  أوليس  القطاع  ،  أالخاصو  و  ، 

 .االحزاب
النظريةوحضت   التدخل  ا  هذه  على  واألقليات  الصغيرة  والمجتمعات  وسائل لمواطنين  عمل  محاربة  ،  عالماإل  في  الى  ودعت 

لكنها   ،و مهنية صغيرة، أهليةلشرائح وفئات أ   عالمعالم، وشجعت على تأسيس وسائل إ ، أو القطاع الخاص لإلاحتكار الحكومة
 (10).تناقش قضايا كبرى 

 

 : عالمأهم مبادئ أخالقيات اإل ثالثًا/
 .صحيحةحقيقية و حق الجمهور في الحصول على معلومات   -
 .لتزام الموضوعيةإ -
 .المسؤولية االجتماعية -
 كرامة الصحافيين. -
 نزاهة الصحافيين وشفافيتهم. -
 .المشاركة المجتمعية -
 وكرامته وحقوقه ورأيه.   نساناحترام خصوصية أي إ -
 . احترام المصلحة العامة والحفاظ عليها -
 لتزام الحفاظ على السرية وعدم نشر كل ما يتعلق باألمن القومي. إ -
 لتزام الحفاظ على سرية التحقيقات في القضايا الجنائية. إ -
 لتزام الحفاظ على سرية الملف الطبي وكل ما يتعلق بصحة المرضى.إ -
 احترام أحكام القضاء، وعدم التعليق عليها، وعدم انتقاد القضاة.  -
 .والتعدد الثقافي والعرقي والديني ،حترام القيم العالميةا -

 
 املصدر السابق   (8) 
 املصدر السابق   (9)
  املصدر السابق ( 10)
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 . نساني في زمن الحروب والصراعاتالتعامل اإل -
 . المساءلة -
 . العدالة -
 . الحرية -
 .المهنية -
 االستقاللية. -
 (.11)  المشتركة.القيم  -

 

 : المبادئ المهنية ألخالقيات اإلعالم رابعًا/
خاصة    ومحل اختبار دائم من قبل الجمهور،  ،المحك  منذ زمن كانت استقاللية وسائل اإلعالم وصدقيتها ودقتها ومهنيتها على

والمتسارع الهائل  التكنولوجي  التطور  ظل  في  المواطن  صحافة  ظهور  في  بعد  والفرصة  الحق  المواطن  أعطت  التي  صوغ  ، 
 .كيفما يشاء المحتوى والرسالة اإلعالمية

وفي ظل هذا الواقع، والمنافسة الشديدة من ِقبل اإلعالم الجديد واإلعالميين )المواطنين( الجدد، أصبح لزاما على الصحافيين  
 بالقيم والمعايير المهنية المتعارف عليها عالميا. ووسائل اإلعالم التقليدية التمسك أكثر 

 

 : الصدقية -1
على الصحافي أن يحرص باستمرار على صدقية أخباره ومعلوماته، وأن يتحقق من مدى صدقيتها قبل أن يبثها إلى الجمهور،  

ة، أو مضللة، أو ملفقة، أو مزورة، أو توظيفها نشر أخبار كاذب  ر وأكثر ما يهدم الثقة ويزيد الفجوة بين الصحافي وجمهوره، تكرا
 أهدافها، أو لمصلحة طرف أو أطراف بعينها.في غير 

وعلى الصحافي ووسيلة اإلعالم البحث عن الحقيقة، والتأكد من صدق األخبار من مصادرها الموثوقة قبل نشرها، وعدم الجري 
 وراء السبق الصحافي على حساب الصدقية.

أن تكون الثاني في نشر  : ، تقولة في هذا الشأن "، قبل عشرات السنوات، قاعدة ذهبيB.B.Cووضعت هيئة االذاعة البريطانية "
   األخبار الصحيحة خير من أن تكون األول وتنشر أخبارا كاذبة.

 : ز()عدم التحي الموضوعية -2
" على  B.B.Cيحلو لبعض الصحافيين ووسائل اإلعالم استخدام مصطلح الحياد، األمر الذي دأبت هيئة االذاعة البريطانية "

 لتزما شبه حديدي.إلتزامها ب على الصحافيين والعاملين فيها إخالل عدد من المحددات الواجالترويج له من 
ز، أو الموضوعية، كمعيار مهني، أكثر دقة وضرورة  ل اإلعالم يرون أن مصطلح عدم التحيلكن كثير من الصحافيين ووسائ

 للعمل الصحافي المهني.

 
  املصدر السابق، بتصرف.( 11)
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وغيرها من المفاسد    ،االحتالل مثال، أو الظلم أو الفساد، أو خطاب الكراهية  ويحاجج أصحاب هذا الرأي بالقول إنه ال حياد مع
 واألعمال غير القانونية، وغير األخالقية.

 
 

 : الِدقة -3
ُتعتبر الدِقة واحدة من أهم المعايير المهنية الضروية للعمل الصحافي بكل أشكاله، ومن العوامل، التي تؤثر ايجابا في الجمهور 

 الكاملة الصادقة والدقيقة والُمنِصفة. الحقيقة الباحث دوما عن 
لدى   الدِقة  توافر  عدم  عن  سلبيا  انطباعا  الجمهور  ُتعطي  المتكررة  الثقة  واألخطاء  فقد  يعني  ما  اإلعالم،  ووسائل  الصحافي 

 تدريجيا، والتحول عنهما إلى صحافيين أخرين ووسائل إعالم مختلفة ومنافسة. 
شارة إلى معلومات دقيقة أخرى حصل عليها  بعض المعلومات الدقيقة وُيغفل اإلن الصحافي تقريره أو قصته الصحافية وقد ُيضمّ 

 .فقد الثقة تماما عالم أخرى، ما يعنيها لدى صحافيين أخرين، أو وسائل إ من مصادرها، واكتشف الجمهور وجود
ة مع بعض المعلومات والحقائق،  وعلى الصحافي البحث باستضافة عن المعلومات الدقيقة، وعدم التعامل باستخفاف أو ال مباال

 بل أخذ األمور على درجة عالية من الجدية واالهتمام.
، أن يستشير زمالئه في العمل، أو كبار المحررين، قبل عرض قصته على عليه األمور تبست  وفي حال حار الصحافي، أو ال

 رئيس التحرير ألخذ موافقته على نشرها. 
 

 : األمانة -4
جأ الصحافيون، عادة، إلى اقتباس األجزاء األكثر  لوي األمانة في النقل واالقتباس من أهم عناصر ومقومات كسب ثقة الجمهور. 

المقابالت الصحافية، أو تضمين القصة بعض المعلومات عن حدث ما، ويجب أن يتم االقتباس أو النقل على لسان  أهمية من  
أو دون أي تغيير في مضمونه، أو بعض كلماته )إال في حال اقتضت ضرورات التدقيق اللغوي ذلك(،    المصادر أمينا، من 

أخر، أو ضد    المقصود منه، خدمة لطرف سياسي على حساب طرفاقتطاعه من سياقه، أو توظيفه، أو استخدامه في غير  
 طرف لصالح طرف أخر. 

 : التوازن  -5
بأي قضية أو حدث في شكل عادل، ومنح كل طرف فرصة   ،أو ذات العالقة  ،التوازن يعني عرض مواقف األطراف الضالعة

 مكافئة للطرف، أو األطراف األخرى.
ة والقسوة على طرف، واللين مع طرف أو أطراف أخرى،  أو الشدِ م محاباة طرف على حساب األخرين،  ويعني التوازن أيضا عد

 لتوجيه الجمهور أو الرأي العام نحو استنتاج أو غاية بعينها.
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 : اإلنصاف  -6
حل  على الصحافي أن يقف في منتصف المسافة بين طرفين، وعلى مسافة واحدة من مختلف أطراف القضية المثيرة للجدل م

أن يكون ُمنصفا في اختيار األسئلة وعددها وطريقة توجيهها، وعادال في  النقاش، وعدم الدفاع عن طرف وإتهام طرف أخر، و 
 تامة.  ةتوزيع الوقت وادارته بكفاء

ل، توخي اإلنصاف، وعدم توظيف في زمن التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات وأدوات االتصال والتواصعلى الصحافي  و 
والحديثة  التقليدية  االتصال  االضاءة  وسائل  أو  بالصورة  التالعب  من خالل  أخر،  طرف على حساب  من   ،لصالح  أو غيرها 

 الوسائل واألدوات. 
 

 : االستقاللية  -7
ما ال توجد صحافة مستقلة في فلسطين، بل صحافة لديها توجهات وأجندات محددة، تعمل كل ما في وسعها من أجل فرضها  رب

 على الجمهور عنوة.
وهناك ثالثة أنواع من وسائل اإلعالم في فلسطين، من حيث الملكية، األول رسمي يتبع للحكومة، وليس للدولة أو األمة، على  

تتنافس، بل تتصار   رغم أنه يمول من جيوب  يتبع أحزابا سياسية  ع وتعمل بكل ما لديها من قدرات  دافعي الضرائب، والثاني 
 مكانات ومهارات لغوية لتمرير روايتها وترسيخها في أذهان الجمهور.وإ

و شركات خاصة، عائلية، وغير عائلية، يحلو للبعض بوصفه إعالما مستقال، في وقت  النوع الثالث، فهو مملوك ألفراد أأما  
وسائل   فيه  إلترضخ  والصحافيون  على  اإلعالم  حفاظا  السياسيين  أهواء  وأحيانا  التجارية،  والشركات  الُمعِلن  وطلبات  رادة 

 مصالحهم المادية والمعنوية.
المهنية من متطل المعايير والمبادئ  بات وأساسات أي صحافة ناجحة حرة ومستقلة، فال حرية وال ديموقراطية من  وُتعتبر هذه 

 دون حرية الصحافة وحرية التعبير. 
والصحافة الحرة المستقلة حجر األساس في أي نظام ديموقراطي، وال يمكن ألي نظام سياسي أو بلد إدعاء أنه يتمتع بالحرية  

ق معايير مهنية وأخالقية، وتعمل بكل جد وكد من أجل الحقيقة والصدقية  والديموقراطية من دون صحافة حرة مستقلة تعمل وف
وغيرها والدقة  احترام  والموضوعية  فيها  بما  المبادئ،  أمام  من  الفرص  وإتاحة  وخصوصيته،  وكرامته  االنسان  وأحقوق  مام  ه، 

والد الحرية  قيم  عن  والدفاع  اإلعالمي،  المحتوى  صنع  في  وإشراكه  صوته،  إلسماع  والمساوة المجتمع  والعدالة  يموقراطية، 
وتنوع األعراق والثقافات واالنتماءات والخلفيات   ،، واحترام التعددية السياسية واإلعالميةونبذ خطاب العنف والكراهية  ،والتسامح
 .والديانات

ما   في  يقع  أال  الصحافي  أي  وعلى  المصالح"،  بـ"تضارب  كناقل  ُيعرف  مهمته  مع  الشخصية  مصالحه  للحقائق  تعارض 
 والمعلومات صادق ودقيق ونزيه وأمين وموضوعي. 

كما أن على الصحافي والمحرر والناشر عدم قبول أي رشاوى أو هدايا أو تسهيالت، قد تؤثر على عمله وفقا لمبادئ أخالقيات  
، من دون  صحافية  موادَ   فية واالعالنات، بمعنى نشر مواَد إعالنية على أنهاالمهنة ومعاييرها، وعدم الخلط بين المادة الصحا

 شارة إلى ذلك بوضوح وفقا للقانون.اإل
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وفي الصحافة الفلسطينية هناك صحافيون يعملون في وسائل إعالم مختلفة محلية وعربية ودولية، ويعملون لدى جهات حكومية 
 في المصالح مخالفا ألخالقيات المهنة. اأو وزارات، أو شركات تجارية، ما ُيعتبر تضارب

دور في فلك أحزاب بعينها،  اع غزة، لعب فيها عدد من وسائل إعالم حزبية، أو تومرت أوقات على فلسطين، وخصوصا قط
 سلبيا وخطيرا جدا في التحريض على العنف والكراهية وقتل األخر أحيانا. دورا 

الترويج لخطاب األحزاب والفصائل   واصطفت أعداد من وسائل اإلعالم واإلعالميين إلى جانب الفرقاء المتقاتلين، وشاركت في 
السياسية التابعة لها الفئوي والمقيت، والدفاع، باستماتة، عن مواقفها، والتنظير ألفكارها وأيدلوجيتها بعيدا من المعايير المهنية  

 سوداء في تاريخ الصحافة في فلسطين.  اواألخالقية، ما ُيعتبر نقاط
 

 : أخالقيات اإلعالم في القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية خامسًا/
األساسي القانون  في    الفلسطيني،  تضمن  مطابقة  واألخالقية،  المهنية  والمعايير  المبادئ  من  والنشر جملة  المطبوعات  وقانون 

 األحيان للمواثيق واالعالنات الدولية، وأحيانا على نقيض معها.
المادة   القانون    19وتنص  الفلسطيني المعدل لعام  من  )الدستور الموقت( على أنه "ال مساس بحرية الرأي،    2005األساسي 

أحكام  مراعاة  مع  الفن  أو  التعبير  وسائل  من  ذلك  غير  أو  الكتابة  أو  بالقول  ونشره  رأيه  عن  التعبير  في  الحق  إنسان  ولكل 
 القانون".

مادة في العاشر    30في  ن العالمي لحقوق االنسان، الذي صدر  من االعال  19وجاءت هذه المادة مشابهة تماما لنص المادة  
والمادة نفسها من العهد الدولي للحقوق    وُيعتبر أساس القانون الدولي لحقوق االنسان،  ،1948عام  من كانون األول )ديسمبر(  

 . 1966عام الصادر في الثامن من آب )أغسطس( المدنية والسياسية 
الثانية من   المادة  رقم  وتنص  "الصحافة والطباعة حرتان، وحرية    1995لعام    9قانون  في شأن المطبوعات والنشر على أن 

 عرب عن رأيه بحرية قوال ، كتابة، وتصويرا  ورسما  في وسائل التعبير واإلعالم". الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن يُ 
ديم األخبار والمعلومات والتعليقات، وتسهم في نشر الفكر  مارس الصحافة مهمتها بحرية في تق وحضت المادة الثالثة على أن "تُ 

الخاصة   الحياة  واحترام حرية  العامة  والواجبات  والحقوق  الحريات  على  الحفاظ  إطار  وفي  القانون،  في حدود  والعلوم  والثقافة 
 لآلخرين وحرمتها". 

القيام عليها  وما  الصحافة،  حرية  حدود  الرابعة  المادة  فبه  وحددت  المتمثل  "أ،  ا  -ي  واألفكار إطالع  الوقائع  على  لمواطن 
واإلسالمي والدولي. بواإل والعربي  المحلي  المستوى  والمعلومات على  ج  -تجاهات  آرائهم.  لنشر  للمواطنين  المجال   -إفساح 

وا ونشرها  وتداولها  وتحليلها  المختلفة  مصادرها  من  المواطنين  تهم  التي  واإلحصاءات  واألخبار  المعلومات  عن  لتعليق البحث 
 . "عليها في حدود القانون 

ومصادر أخباره، إذ نصت   وخشية   الفلسطيني الى حماية الصحافي  سعى المشّرع  التنفيذية على الصحافة،  من تغول السلطة 
 كشف المصدر أمام المحكمة فقط. ضوح، باستثناء ثالث حاالت محددة، ويتم  المادة الرابعة على ذلك بو 
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البند   "  (د)وينص  على  ذاتها  المادة  الصحمن  المطبوعة  ووكالة  احق  والصحفية  والمحرر  مصادر  ااألنباء  إبقاء  في  في 
الجزائية حماية    كمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوى إال إذا قررت المح  ، المعلومات أو األخبار التي يتم الحصول عليها سرية

 ."ألمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقا  للعدالة
 

 السابعة كل ما يتعارض مع تلك القيم. مادةال وللحفاظ على حرية المواطن واحترام حقوقه وكرامته، حظرت
( البند  الس   (أونص  المادة  أنامن  والمسؤولية "  بعة على  الحرية  مبادئ  مع  يتعارض  ما  نشر  تمتنع عن  أن  المطبوعات  على 

 . "وأن تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير واالطالع حقا  للمواطنين كما هي حق لها ،الوطنية وحقوق اإلنسان واحترام الحقيقة
يجب أن ال تتضمن المطبوعات الدورية  الى حماية األطفال، إذ أكد على أنه "  من المادة نفسها  (ب)   وسعى المشّرع في البند

 ."والقيم والتقاليد الفلسطينية  الموجهة إلى األطفال والمراهقين أية صور أو قصص أو أخبار تخل باألخالق
عاما، إال أن المشّرع    26وعلى رغم حداثة مفاهيم أخالقيات الصحافة في فلسطين، عندما صدر قانون المطبوعات والنشر قبل  

 أكد على مبادئ أخالق المهنة في شكل جلي. 
د التام بأخالق المهنة وآدابها بما بالصحافة التقيّ في وعلى كل من يعمل  اعلى الصحعلى أن "من القانون  الثامنة    مادةونصت ال

فية اتقديم المادة الصح  -ب  احترام حقوق األفراد وحرياتهم الدستورية وعدم المساس بحرية حياتهم الخاصة.  -أ  في ذلك ما يلي:
االمتناع   -ألحداث. دتوخي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على األخبار وا  -بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازية. ج

عدم استغالل المادة    -أو يدعو إلى العنصرية والطائفية. هـ  ،ذكي العنف والتعصب والبغضاءعن نشر كل ما من شأنه أن يُ 
 ."فية للترويج لمنتوج تجاري أو االنتقاص من قيمته االصح

 

 : احترام الخصوصية سادسًا/
 : الخصوصية الفردية  -1

التي ُتعتبر أساس الحق في الكرامة االنسانية، وعدم التطفل   ،المواطن والخصوصية الفردية احترام حقوق هذا القسم أهمية يتناول 
 على األخرين، وتركهم وشأنهم. 

ية، على  وتباينت قوة القوانين المتعلقة بالخصوصية في الدول المختلفة، إذ شددت معظم الدول الغربية، التي تقّدس الحرية الفرد
وعمله، فيما  نسان في جسده ونفسه واتصاالته وتواصله مع األخرين وفي مكان معيشته وسكنه  وصية كل إضرورة احترام خص

نسان  والقمعية، التي ال تحترم حقوق اإلحياة المواطنين في الدول البوليسية    لتتدخل أجهزة الدولة األمنية والمدنية في كل تفاصي
 وكرامته وخصوصيته. 

البند ) "احترام   أ(وينص  اإلعالم  ووسيلة  الصحافي  أن على  الفلسطيني على  والنشر  المطبوعات  قانون  من  الثامنة  المادة  من 
وشؤونهم   حياتهم  في  والتدخل  التطفل  عدم  أي  الخاصة"،  حياتهم  بحرية  المساس  وعدم  الدستورية،  وحرياتهم  األفراد  حقوق 

 .الخاصة
نشرت المطبوعة الصحافية خبرا  غير صحيح أو مقاال  يتضمن معلومات غير  إذا من القانون نفسه على أنه " 25ونصت المادة 

رئيس   وعلى  بتصحيحه،  المطالبة  أو  المقال  أو  الخبر  على  الرد  المقال  أو  الخبر  به  يتعلق  الذي  للشخص  فيحق  صحيحة، 
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والحروف نفسها التي نشر فيها    التحرير المسؤول نشر الرد أو التصحيح مجانا  في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد في المكان
 .وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحافية"

من القانون نفسه المتعلقة بالمحظور نشره على أنه يحظر نشر "المقاالت أو األخبار التي    37وينص البند السادس من المادة  
 بسمعتهم".ضرار ألفراد أو حرياتهم الشخصية أو اإلمن شأنها اإلساءة لكرامة ا

 ساءة إلى كرامتهم أو سمعتهم. ساس بحرية األفراد الشخصية أو اإلويدل هذا البند صراحة على الخصوصية الفردية، ويمنع الم
االذاعة   في  العمل  تعالج  عصرية  قوانين  وجود  وعدم  المطبوعة،  الصحافة  على  مواده  واقتصار  القانون  هذا  لتقادم  ونظرا 

الهائل ف المعلومات، وعلوم االتصال والتواصل، واإلعالم االلكتروني، وإعالم المواطن الجديد، والتلفزيون والتطور  ي تكنولوجيا 
عليها،   واد قانون المطبوعات والنشرإال أن القضاء الفلسطيني ُيسقط، عند النظر في أي قضية تتعلق باإلعالم في شكل عام، م

 وفقا لنصوصه القانونية.   ويقيس
م التاسعة  المادة  األساوتنص  القانون  بينهم  س ن  تمييز  ال  سواء  والقضاء،  القانون  أمام  "الفلسطينيون،  أن:  على  الفلسطيني  ي 

 بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة".
ال "ونصت  أن  على  العاشرة  االحترام.1مادة  وواجبة  ملزمة  األساسية  وحرياته  اإلنسان  حقوق  تعمل  2  .  الوطنية  .  السلطة 

نسان" بما فيها الحق الفلسطينية، دون إبطاء، على االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية والدولية التي تحمى حقوق اإل
 مس".الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال تُ  -1" مادة الحادية عشرة علىوأكدت ال، في الخصوصية

ب ووفقا  سبّ للمساكن حرمة، فال تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إال بأمر قضائي مُ على أن "  وتنص المادة السابعة عشر 
يقع باطال  كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل   ألحكام القانون.

 تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية". 
.  1"  على أن  حت عنوان "في التفتيش"ت  2001لعام    3قانون اإلجراءات الجزائية رقم    منالفصل الرابع    من   39وتنص المادة  

تهام موجه  العامة أو في حضورها، بناء على إ دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق ال يتم إال بمذكرة من قبل النيابة
وز  كابها، أو لوجود قرائن قوية على أنه يحجنحة أو باشتراكه في ارتإلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو 

 أشياء تتعلق بالجريمة".
ال نصت  كانت    41مادة  كما  إذا  إال  ليال،  يجوز دخولها  وال  نهارا  يكون  أن  يجب  المنازل  "تفتيش  أن  نفسه على  القانون  من 

إذا كان الشخص المراد تفتيشه على أنه "  47  مادةال  ونصت،  كانت ظروف االستعجال تستوجب ذلك"الجريمة ُمتلبسا بها، أو  
 ".فال يجوز تفتيشها إال بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش ،أنثى

الخصوصية الفردية المتعلقة بالشبكات ووسائل التواصل   شأن الجرائم اإللكترونيةفي    2018  لعام   10  قرار بقانون رقموتناول  
 بات لكل من يخترقها أو يتطفل على أصحابها. و المتطورة، وحددت عق

أو    ،كل من دخل عمدا  دون وجه حق بأي وسيلة موقعا  إلكترونيا    -1"  على أنمن القانون    الرابعة  مادةونص البند األول من ال
أو استمر في التواجد    ، أو تجاوز الدخول المصرح به  ،منها  ا  وسيلة تكنولوجيا معلومات أو جزءأو    ،أو شبكة إلكترونية  ،نظاما  
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بها بعد علمه بذلك، يعاقب بالحبس، أو بغرامة ال تقل عن مائتي دينار أردني، وال تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها  
 ".بالعملة المتداولة قانونا ، أو بكلتا العقوبتين

لكترونية الدخول إلغاء بيانات أو معلومات اإذا ترتب على  "  نص البند الثالث من المادة الرابعة من القانون نفسه على أنهكما  
أو   ،أو نسخها  ،أو التقاطها  ،أو نقلها  ،أو تغييرها  ،أو إتالفها  ،أو إفشاؤها  ،أو إضافتها  ،أو حذفها  ،نة في النظام المعلوماتيمخزّ 

نشره  ،نشرها إعادة  اإللكتروني  ، اأو  الموقع  تغيير  أو  المستفيدين،  أو  بالمستخدمين  ضررا   ألحق  إلغاؤه  ،أو  تعديل    ،أو  أو 
عاقب بالحبس  أو شغل عنوانه أو تصميماته أو طريقة استخدامه، أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته، يُ   ،محتوياته

دني، وال تزيد على ثالثة آالف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة مدة ال تقل عن سنة، أو بغرامة ال تقل عن ألف دينار أر 
 ". المتداولة قانونا ، أو بكلتا العقوبتين

العنكبوتية، أو نشر أي معلومات عن فرد أو عائلته التدخل في خصوصيات األفراد على الشبكة  القانون على حظر    ، وشدد 
 من دون موافقتهم. ،حتى لو كانت صحيحة

يحظر التدخل التعسفي، أو غير القانوني في خصوصيات أي شخص، أو    -1من القانون نفسه على أنه "  22المادة  ونصت  
، أو نشر معلومات على الشبكة  كل من أنشأ موقعا  أو تطبيقا  أو حسابا  إلكترونيا    -2في شؤون أسرته، أو بيته، أو مراسالته.  

المعلاال تكنولوجيا  وسائل  إحدى  أو  كانت  لكترونية،  سواء  مرئية،  أو  صوتية  تسجيالت  أو  صور  أو  أخبار  نشر  بقصد  ومات 
مباشرة أو مسجلة، تتصل بالتدخل غير القانوني في الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد، ولو كانت صحيحة، ُيعاقب بالحبس مدة  

ينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة  ال تقل عن سنة، أو بغرامة ال تقل عن ألف دينار أردني، وال تزيد على ثالثة آالف د
 قانونا ، أو بكلتا العقوبتين". 

تحظر التدخل في  اإلنسان إلى تضمينه مبادئ  اإلعالن العالمي لحقوق  عاما سعت الدول المشاركة في صوغ    70وقبل نحو  
البريدي مراسالته  وحماية  سمعتهم،  تشويه  أو  عليهم،  التطفل  أو  الخاصة  األفراد  وتطور  حياة  االنترنت  ظهور  قبل  وذلك  ة 

 و مذهل وسريع. المعلومات واالتصاالت على نح وجياتكنول
ال في في حياته الخاصةمن اإلعالن على أنه "  12ادة  مونصت  أو    ،أو في شؤون أسرته  ،ال يجوز تعريض أحد لتدخُّل تعسُّ

وسمعته  ،مسكنه شرفه  تمسُّ  لحمالت  وال  مراسالته،  في    ،أو  الحق  شخص  على  من    القانونية  ايةحمال ولكلِّ  االعتداء 
 ".طفل على حياتهتالأو  خصوصيته،

 

 : خلفية تاريخية
القرن الرابع تقول مدونة "سالمتك" السورية على الشبكة العنكبوتية إن مفهوم حماية الخصوصية الفردية ظهر، للمرة األولى، في 

 عشر، عندما صدر أول قرار قضائي في هذا الشأن. 
" أنه  إلى  االنترنت،  على  األفراد  بحماية  ُتعنى  التي  المدونة،  عام  وأشارت  يُ   ١٣٦١في  قضائي  قرار  أول  اعتقال  صدر  جيز 

حد المواطنين ومصادرة من الشرطة  باقتحام منزل أ االقاضي اإلنجليزي اللورد كاميرون طلبرفض  ١٧٦٥وفي عام  ،المتنصتين
 ".أوراقه
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وإن    ،يمكننا القول بثقة بأنه ما من قانون  في هذه البالد يعذر هؤالء فيما يقومون به"  :مذكرة القرار   في كاميرون  القاضي  وكتب  
ا حيث أن األوراق هي األشياء األعز إلى أنفسن  ،فإن ذلك سيعصف بكل أسباب الطمأنينة في هذا المجتمع  ، كان األمر كذلك

 (.12) مدونة سالمتك(. -البشر". )الخصوصية من منظور حقوق االنساننحن 
القاضي   اعتبر   ١٨٩٠ففي عام    ،عبر تطوره في المراحل المختلفة بفكرة الحريةاقترن  مفهوم الخصوصية  واعتبرت المدونة أن "

وبأنه يجب    ،المجتمعات الديمقراطيةهي أعز الحريات في  و   وشأنه"، ترك المرء  "  كي لويس برانديس أن الخصوصية هيير األم
 (. 13) .لحظها في الدستور 

الخصوصية هي رغبة األشخاص بأن يختاروا بملء  "بأن    1967عام    في كتابه حول الخصوصية والحريةكتب أالن ويستن  و 
 (.14) ".وسلوكهم لآلخرين، ومواقفهم  ،التي يتم بموجبها الكشف عن أنفسهم ،حريتهم الظروف

يمكن ألفقر الرجال في هذه البالد أن يتحدى : "الخصوصية يقولفي كتب عن حق اإلنسان فأما البرلماني اإلنكليزي ويليام بيت 
لترا ال  إنجلكن ملك    ، وقد تدخله الرياح  ،وقد يدخله المطر  ،يترنح سقفه  ،من منزله كل قوى العرش. قد يكون هذا المنزل هشا  

 (.15) للسقوط".ولن تستطيع كل قواته اجتياز عتبة هذا البيت اآليل  ،يستطيع الدخول إليه
ا أهمية عدم  على  ويؤكد  بوضوح  يشير  سبق  ما  وشؤونه كل  الفرد  خصوصية  على  أو غير    العتداء  كانت  وممتلكاته، عينية 

التشريعات والقوانين الوطنية القانونية من خالل  بلد  عينية، وتوافر الحماية  ة الخصوصية، فإنها احتلت، ونظرأ ألهمي،  في كل 
واإلعالم الصحافة  في  واألخالقي  القانوني  النقاش  من  مهما  حيزا  مدّ ،  دائما،  تضمين  إلى  كثيرة  إعالم  وسائل  ونات  وعمدت 

 السلوك الخاصة بالعاملين لصالحها قواعد ومرجعيات أخالقية تمنع قطعيا التدخل في حياة الفرد أو التطفل عليها. 
 

 : الطبيةالسرية  -2
حقوق االنسان ومعاييرها الدولية،    كل دساتير الدول وقوانينها حقوق المريض استنادا إلى منظمومة  ،تناولت معظم، إن لم يكن

قسم على  الونص    ،المرجعية األساس ألخالقيات الطب  فيما ُيعتبر القسم، الذي وضعه أبقراط قبل الميالد بنحو خمسة قرون،
 أسمعه حولي وأنا أباشر مهنتي، لن أتحدث به، وسأعتبره سرا". أن "كل ما أراه أو 

من دون رضاه    ،جراء عملية جراحية أو تجربة علميةإناول عقار أو دواء أو  وعدم إرغام أحد على ت  ،السّرية الطبية  وجاءت
 بما في ذلك عقب وفاته.  ،يربط الطبيب بمريضه اأخالقي اواجب مهالتزاإوُيعتبر ، ذه القواعد القانونية واألخالقيةضمن ه

حدث إبان جائحة كورونا في  صمة، كما  و ر االلكتروني، أو المكثيرة لحق ضرر جسيم بمرضى وقعوا فريسة التنوفي حاالت  
رة وكان حري بوزا،  أنها خاضعة لمبدأ السرية التامة  فلسطين، بعدما تم تسريب أسماء أالف المرضى ومعلومات عنهم ُيفترض

قوق اإلنسان ومبدأ  " استنادا إلى قواعد ح19الصحة الفلسطينية عدم تسريب أسماء المرضى المصابين بفيروس كورونا "كوفيد  
 
D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9https://www.salamatech.org/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B%5-مدونة سالمتك  (12)  

-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/   

 املصدر السابق. (13)
 املصدر السابق. (14)
 املصدر السابق. (15)

https://www.salamatech.org/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://www.salamatech.org/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://www.salamatech.org/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://www.salamatech.org/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://www.salamatech.org/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
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ال ُيعطي الصحافي الحق في اإلفصاح عن   يب بقواعد السرية الطبية،أو المستشفى أو الطب   وزارةالعدم التزام  ، و السرية الطبية
 . اء المرضى أو أحوالهم الصحيةأسم

 

 
 : تغطية االنتخابات أخالقيات سابعًا/

يستعد الفلسطينيون هذه األيام للتوجه الى صناديق االقتراع لالدالء بأصواتهم واختيار ممثليهم في المجلس التشريعي )البرلمان(،  
الفلسطينية  ثالث انتخابات تشريعية منذ قيام السلطة الوطنية  ، سيتم تنظيم  2021العام الجاري  نائبا، في    132البالغ عددهم  

إ1994عام   توقيع  بعد  األميركية  ت،  العاصمة  في  االسرائيلية  والحكومة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بين  للسالم  أوسلو  فاق 
 . 1993أيلول )سبتمبر(  13واشنطن في 

، وفاز فيها الرئيس ياسر عرفات،  1996كانون الثاني )يناير(    20، للمرة األولى، في  والتشريعية  الرئاسيةوتم تنظيم االنتخابات  
نائبا، فيما قاطعتها معظم األحزاب والفصائل الوطنية   88  آنذاك  لحركة "فتح" في البرلمان، البالغ عدد نوابهمع أغلبية مطلقة  

 واالسالمية.
)يناير(   الثاني  كانون  من  التاسع  اضطراريا،    جرت،  2005وفي  الثانية،  للمرة  الرئاسية،  ياسر االنتخابات  الرئيس  وفاة  بعد 

في   شكل غامض  في  الثاني  عرفات  تشرين  من  عشر  الحادي  في  باريس  الفرنسية  العاصمة  في  العسكري  "بيرسي"  مستشفى 
 ، وفاز فيها الرئيس محمود عباس. 2004)نوفمبر( 

، توجه الفلسطينيون إلى  2006كانون الثاني )يناير(    25، وتحديدا في  على االنتخابات التشريعية األولى  وبعد نحو عشرة أعوام
الثانية،  صناديق االقتراع، ل الفلسطيني في عام    نائبا، بعد زيادة عددهم من خالل تعديل  132النتخاب  لمرة  القانون األساسي 

 ، استجابة لتفاهمات بين الفصائل والقوى الوطنية واالسالمية.2005
مجلس متفوقة مقعدا من مقاعد ال  74"حماس"، التي شاركت في االنتخابات، للمرة األولى،  المقاومة االسالمية  وحصدت حركة  

 بذلك على غريمتها التقليدية حركة "فتح"، التي فقدت األغلبية المطلقة.
"حماس" بها، وقعت خالفات شديدة بينها وبين شقيقتها اللدودة    بات وفوز حركةونظرا لعدم قبول المجتمع الدولي نتائج االنتخا

"فتح"، تدحرجت حتى وصلت حد االقتتال الداخلي وقع اال  ،حركة  الفلسطيني في  إلى أن  ،  2007حزيران )يونيو(    14نقسام 
 على قطاع غزة وحكمه في شكل منفرد حتى األن. بالقوة الذي انتهى بسيطرة "حماس" 

الفلسطيني رأسيا، وأصبح هناك حكومتان، واحدة في قطاع غزة، وأخرى في الضفة  النظام السياسي  ومنذ ذلك الوقت، انشق 
 تشريعيان، يشّرع كل منهما ما يحلو له من قوانين، وكذلك نظامان قضائيان.الغربية، ومجلسان 

من  وغيرها  القاهرة  المصرية  العاصمة  في  المصالحة  اتفاقات  من  وتوقيع عدد  والمباحثات،  الحوارات  من  طويلة  سنوات  وبعد 
الفصيلين األكبر على تنظيمها ات بين التوصل إلى تفاهم عاما على تنظيم سابقتها، تم  11ن بعد أكثر م مدن العالم، و عواصم و 
في   )مايو(    22أوال  فيها  ،  2021آيار  في  قائمة،    36يتنافس  الرئاسية  )يوليو(    31تليها  الذي    2021تموز  للقانون،  خالفا 

 . 2021آب )أغسطس(  31ينص على تزامنها، وتليها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني )برلمان المنفى( في 
 تغيرات االنتخابات والم
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حدد فيه مواعيد تنظيم   2021مرسوما رئاسيا في الخامس عشر من كانون الثاني )يناير(    منذ أن أصدر الرئيس محمود عباس 
لمواكبة عملية  االستعداد  في  الفلسطينية  اإلعالم  ووسائل  الصحافيون  شرع  الوطني،  والمجلس  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات 

 يائها. االنتخابات من ألف إلى 
اع على العمل وتغطية االنتخابات، خصوصا وأن أصحاب حق االقتر وفتح المرسوم الرئاسي شهية وسائل اإلعالم والصحافيين  

أكثر العمر  من  بلغوا  الصحافي  30من    ممن  فيهم  بمن  عام  عاما،  أعمارهم  تسعفهم  لم  ا  2006ون،  باإلدالء  من  لمشاركة 
 بأصواتهم، ويتوقون اليوم لفعل ذلك. 

طي هؤالء هذه االنتخابات،  س مهما إن كان الصحافيون سيدلون بأصواتهم في االنتخابات المقبلة أم ال، بل المهم كيف سيغولي
فيما تعود ملكية معظم وسائل اإلعالم لفصائل وجهات حزبية وفصائلية متنافسة في االنتخابات، وعدد قليل منها شبه مستقل،  

 ثون عن اإلعالنات التجارية لتمويلها.أو تعود ملكيته لشركات أو أفراد يبح
لية ونتائجها،  ، قد تؤثر ايجابا أو سلبا في سير العم2006ويمكن رصد عدد من المتغيرات، التي ظهرت عقب انتخابات عام  

 . اسلميها تداولودورية تنظيمها و 
يتمثل في أن االنتخابات التشريعية المقبلة سُتنظم وفقا لنظام القوائم )التمثيل النسبي(، وليس وفقا للنظام المختلط   :المتغير األول

الفوز بأغلبية مقاعد المجلس،  من  ، ما قد يسفر عن عدم تمكن أي من الحركتين الكبيرتين  2006، و  1996كما جرى عامي  
والقو  الصغيرة  للفصائل  المجال  في  يفسح  البرلمانبل  قبة  تحت  الجلوس  من  وغيرها  المهنية  خفضائم  بعد  خصوصا  نسبة   ، 

 في المئة.  1.5في المئة الى  2الحسم من 
الثاني السياسي    :المتغير  النظام  في  االنقسام  ظل  في  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  سيتم  االنتخابات  تنظيم  أن  في  يتمثل 

"حماس"  حركة  سيطرة  تحت  وغزة  األمنية،  وأجهزتها  الفلسطينية  والسلطة  "فتح"  حركة  سيطرة  تحت  الضفة  وبقاء  الفلسطيني، 
 وحكومتها وأجهزتها األمنية.

القوائم األخرى بحرية، أو التأثير والضغط عليها لمنعها من الدعاية االنتخابية    في تقييد عمل ف  والخشية هنا أن يتدخل كل طر 
شكل   خطبمبدأ    يمّس في  مساسا  سيشكل  ما  الفرص،  جوهر  تكافؤ  في  بنتائج  حرية  يرا  القبول  عدم  أو  ونزاهتها،  االنتخابات 

 االنتخابات.
جتماعي المتنوعة والمختلفة، التي أضحت أدوات ال غنى عنها لكل جهة،  وجود شبكات التواصل االيتمثل في    : المتغير الثالث

القطاع التي منحت كل مواطن حق    حكومية كانت أو أهلية، أو من  نشر ما يشاء من كالم أو ة و باكتالخاص، والمواطنين، 
 صور أو فيديوهات.

والهواتف   واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  في  الهائل  التطور  وعمل  إن  اإلعالم  تطور  في  كبير  شكل  في  ساهم  الخليوية، 
اإلعالميين والمواطنين، ما أوجد منصات إعالمية مجانية، وسهلة االستخدام، وسريعة الوصول، وتقدم وجبات إعالمية متعددة 

 المحتوى.
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االنتخابات التشريعية والرئاسية   وألنها المرة األولى، التي سُتظم فيها االنتخابات في ظل وجود شبكات التواصل االجتماعي، فإن
عبر شبكات التواصل االجتماعي، خصوصا "فيسبوك" األوسع انتشارا  هد، ربما، طفرة في النشر والتغطيةوللمجلس الوطني ستش 

 في فلسطين. 
وضع قواعد لى  االنتخابات المركزية الفلسطينية إعمدت لجنة  أو نشر الشائعات،  وتحسبا الرتكاب مخالفات أو جرائم انتخابية  

 عالم التقليدي أو الجديد. صحافية والنشر، سواء في اإلمهنية وأخالقية للتغطية ال
لضمان عدم ارتكاب مخالفات أو جرائم   المعايير هذه القواعد و لتزام  إبفيين المحليين والدوليين  االصحوطالبت لجنة االنتخابات  

المكثفة ومانتخابية، و  التغطية االعالمية  أثناء  العدالة قدر اإلمكان  التمييز أو لق متساوية لفرص    حنتوخي  المتنافسة وعدم  وائم 
 التواطؤ.  وأالمحاباة أو االصطفاف 

قية والموضوعية، الصد، القائمة على  متنظم عملهالتي    ،مبادئ ومعايير العمل المهنيلتزام  ودعت اللجنة كل الصحافيين إلى إ
 . بين المواطنينوالتمييز واالمتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يثير التعصب والكراهية والعنصرية والطائفية  

ة  فيين، واحترام سياداتنفيذ أحكام األنظمة والقوانين ذات العالقة، بما فيها قواعد السلوك الخاصة بالصحعلى  اللجنة  وحضت  
 صحتها. عليها، وعدم نشرها إال بعد التأكد من  ون التي يحصل ،دقة المعلومات، وتوخي القانون، والحفاظ على النظام العام

تُ وطالبت    التي  المركزية،  االنتخابات  بلجنة  يتعلق  فيما  األساسية  المرجعية  تفاصيل  عتبر  االنتخابيةكل  ومراحلها   العملية 
 الصحافيين بالرجوع اليها للتحقق من صحة األخبار ودقتها قبل النشر.

الراغبين في تغطية مراحل والصحافيين  حقوق وسائل اإلعالم  لى التركيز على  ياق نفسه، حرصت لجنة االنتخابات عوفي الس 
التسجيل  جميع  دخول  السماح لهم ب، و لجنةالمن  صحافي  الحصول على بطاقة اعتماد    كافة، وأهمها  العملية االنتخابية مراكز 

فيين من بيانات اللصحفي اللجنة  التي تقدمها وحدة اإلعالم  كافة،  االستفادة من الخدمات  و   االنتخابي،  ول المركز مسؤ بموافقة  
 اللجنة. في بالتصريح لوسائل االعالم ولين المخولين المسؤ فية مع اإجراء لقاءات صح، عالوة على فيةاومؤتمرات صح

اتجاه نزاهة عملهم الصحافي وشفافية االنتخابات  فيين ووسائل اإلعالم  االتزامات الصحولم يفت لجنة االنتخابات التركيز على  
،  عدم استخدام البطاقة الصادرة عن اللجنة في غير األوجه المخصصة لها، وعدم إعطائها ألي شخص آخر ونزاهتها، وطالبتهم ب

 . كز التسجيلوإبرازها داخل مرا البطاقةحمل و 
عدم تدوين أي معلومات  ، و اكتظاظو فية داخل مراكز التسجيل واحداث فوضى  اعدم إجراء أية مقابالت صحكما طالبتهم التزام  

 . ول مركز التسجيلمسؤ االستجابة التامة لتعليمات ، و شخصية تتعلق بالمسجلين
ثبت قيامه بمخالفة أحكام القوانين النافذة، أو األنظمة  يفي  اإنهاء اعتماد أي صح  لهايحق  وأعلنت لجنة االنتخابات بوضوح أنه  

 فيين ووسائل اإلعالم، واتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة وفقا  ألحكام القانون. االمعتمدة، أو قواعد السلوك الخاصة بالصح
 

 
 
 



 

 

 ورقة بحثية حول: أخالقيات اإلعالم 

 

20 

 ثامنًا: خطاب الكراهية:  
اإل التغطية  ضرورية  ُتعتبر  االنتخابات  لعملية  الحقائق  عالمية  على  والمرشحين  والناخبين  المواطنين  الطالع  جدا  ومهمة 

 ومجريات العملية ومراحلها وتطوراتها القانونية واالجرائية. 
عالم في الحصول على المعلومات  إلوحق المواطنين في تلقي المعلومات وتداولها ال يقل أعمية عن حق الصحافيين ووسائل ا

أو توظيف أو استخدام من    ،ف من دون أي تدخل أو رقابة مسبقة، وال تعسّ   ،لها بحرية تامةمن مصدرها الحقيقية ونشرها وتداو 
 قبلهم في غير اتجاهها الصحيح ومعانيها ومقاصدها.

القاتل على نطاق واسع وفر  الفيروس  بينها  ض إ ونظرا الستمرار جائحة كورونا، وانتشار  جراءات صحية ووقائية متعددة، من 
ت الكبيرة واغالق المرافق العامة، بما فيها قاعات وصاالت وغيرها من األماكن المرشحة، في األحوال  حظر التجول والتجمعا

فلسطين   انتخابات  فإن  انتخابية،  ولقاءات  تجمعات  فيها  تُعقد  أن  االعالم   2021الطبيعية،  وسائل  كبيرا على  اعتمادا  ستشهد 
 التقليدية وشبكات التواصل االجتماعي.

 36واصل االجتماعي المرتبة األولى في األدوات والوسائل، التي ستعتمد عليها القوائم المتنافسة البالغ عددها  وتحتل شبكات الت
يليها   العام،  أهم وسائل الحصول على المعلومات، والتأثير في الرأي  ُتعتبر أحد  التي  يليها االذاعات المحلية،  القنوات قائمة، 

 الشبكات واالذاعات، وأخيرا الصحف. بسبب المنافسة الشديدة من ِقبل  اهدتهي تراجعت معدالت مشاية، التالتلفزيون
التواصل االجتماعي، وسرعة انتشارها على  ستلجأ إ  ونظرا لمجانية استخدام الشبكات ووسائل  لى  نطاق واسع، فإن كل الكتل 

 ائم الشباب وغيرهم. و في المئة من قبل القوائم الصغيرة، وق 100بنسب متفاوتة قد تصل الى  هااستخدام
وربما سيكون من الصعب مالحقة ومحاسبة القائمين على شبكات التواصل االجتماعي في كثير من األحيان في حال ارتكبوا 

السياسي   االنقسام  بسبب  انتخابية،  أو غير  اتخابية،  أو جرائم  وإممخالفات  الفلسطيني،  إوالجغرافي  بأسماء   اتنشاء حسابكان 
 وهمية، وتسجيلها في دول بعيدة عن فلسطين والمنطقة.

لبعض المنتمين لقوائم انتخابية   ،قة والمحاسبة، سمحت في أوقات سابقة، وستسمح األن وفي المستقبلهذه الصعوبة في المالح
 عالم. مهني، وأخالقيات اإل ن المرعية، وقواعد السلوك الأو مؤيديها استخدام الشبكات في شكل يخالف القواني

  منافسة حامية   2021آيار )مايو(    20و    2021نيسان )أبريل(    30ومن المتوقع أن تشهد فترة الدعاية االنتخابية الممتدة بين  
 مقعدا.  132بين القوائم المتنافسة على مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني البالغ عددها 

له النافذة،  وسيكون  الفلسطينية  والقوانين  االنتخابات  قانون  مع  يتعارض  ال  علني  نظامي  قانوني  األول  وجهان،  الحرب  ذه 
لقوائم انتخابية، خاصة واجراءات ومعايير لجنة االنتخابات، والثاني خفي غير قانوني، سيلجأ من خالله منتمون أو مؤيدون  

 قانونية وديموقراطية ومخالفة ألحكام القانون وقواعد السلوك المهني واألخالقي. وسائل غير استخدام  لى الحزبية، إ
تها، أو للتأثير في يقية، إما لدعم جهة ما وزيادة شعبيشائعات واختالق وفبركة أخبار غير حقوسيعمل هؤالء على بث أكاذيب و 

 عدم التصويت لها.  لىلعام وتنفيره من قائمة ما، ودعوته في شكل مباشر وغير مباشر إالرأي ا
إ هؤالء  سيعمل  الكراهية  كما  بث خطاب  وكذلك  انتخابهم،  لعدم  الناخبين  في  للتأثير  وضعفاء  أقوياء  منافسين  التنمر على  لى 

 .والتمييز العنصري  والحقد والتعصب
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أد واستخدامها  العالم،  إلى  قدمتها  التي  الحرية،  ومساحات  االجتماعات،  التواصل  شبكات  أهمية  رغم  كل  وعلى  رقابية على  اة 
الة للتغيير، إال أنه يتم استخدامها في شكل سلبي في كثير من األحيان، مثل بث خطاب العنف والكراهية،  الجهات، وأداة فعّ 

على   والسطو  والتنمر،  والتهديد  والمالي،  الجنسي  واالبتزاز  والتحرش  واألعراق،  األديان  الى  واالساءة  القتل،  على  والتحريض 
 ت الغير، وسرقة البيانات والمعلومات، وغيرها من الجرائم االلكترونية.أموال وحسابا

 10الكثير من الجرائم االلكترونية، التي جّرمها قانون االنتخابات الفلسطيني، وقانون رقم    2021وقد تشهد انتخابات فلسطين  
  1936مكرر من قانون العقوبات لعام    262في شأن الجرائم االلكترونية المطبق في الضفة الغربية فقط، والمادة    2018لعام  

لعام   األردني  العقوبات  وقانون  البريطاني،  االنتداب  شّرعه  الذي  فقط،  قطاع غزة  في  المفعول  في    1960النافذ  فيه  المعمول 
 الساري المفعول في فلسطين.  1995الضفة الغربية فقط، وقانون المطبوعات والنشر لعام 

التي الكبرى،  الجرائم  بين  واالنتخابات،    ومن  الداخلي  االقتتال  فترتي  خصوصا خالل  فلسطين،  في  سابقة  أوقات  في  ارُتكبت 
و  الكراهية  حقوق خطاب  على  واالعتداء  والشقاق،  والنزاع  والفتنة  والعنف  والتحقير  التمييز  على  يحّرض  الذي  الخطاب،  هو 

قبولهم،   وعدم  وجودهم،  وانكار  وشرفهم،  وسمعتهم  فيهم،  األخرين  ليس  بما  النوع واتهامهم  أو  العرق  أو  الدين  على  ومبني 
 االجتماعي أو اللون أو االنتماء السياسي. 

ومن المتوقع أن ُيستخدم جل خطاب الكراهية بين القوائم المتنافسة، خصوصا وأن االنتخابات الحالية تشهد تنافسا قويا ومثيرا  
 ة وتلك المستقلة. بين معظم األحزاب والفصائل الوطنية واالسالمي

ومن المرجح أن ينصب قسما مهما من خطاب الكراهية على النساء المرشحات على القوائم المختلفة بنسبة وصلت الى نحو  
 . 2006في المئة في زيادة كبيرة عن االنتخابات التشريعية األخيرة عام   30

والمرش  عام  شكل  في  النساء  فإن  السابقة،  السنوات  تجارب  الى  استخدامواستنادا  سيتم  خاص،  شكل  في  كشواخص  حات  هن 
 الفوز بمقاعد المجلس. في  هنليهن، في محاوالت لتقويض فرصلتوجيه سهام الكراهية إ

النوع  بناء على  النساء  وبدا وأن المرشحة أوجين كوشكجي )قائمة الحرية( هي الضحية األولى لخطاب الكراهية والتنمر على 
ر والمالبس والدين والهوية، إذ شن ناشطون سياسيون وغير سياسيين هجمات كبيرة عليها االجتماعي، أو بسبب الشكل والمظه

أخالقي   وغير  مبرر  شكل غير  في  واستغلوا  الذعة،  انتقادات  لها  االسرائيلية ووجهوا  الهوية  بطاقة  والدتها على  منذ  حصولها 
 للتشكيك في هويتها وانتمائها الوطني الفلسطيني.

الفلسطيني كل  إن مهمة مكافحة خطاب ، هالكراهية في كل األوقات، وبخاصة خالل فترة االنتخابات تقع على عاتق المجتمع 
 وفي مقدمه المواطن أو الناخب، الذي يتوجب عليه معاقبة كل من يبث خطاب الكراهية من خالل صناديق االقتراع.

من بخاصة  المدني،  المجتمع  منظمات  االنسان،  وُتعتبر  حقوق  اإلظمات  بوالمؤسسات  ُتعنى  التي  الصحافيين  عالمية،  تدريب 
 .والعنصرية ، العمل على التصدي لخطاب الكراهيةالدفاع عن حرية التعبير وحرية االختالفوتطوير قدراتهم ومهاراتهم، و 

الصحافيين نقابة  كاهل  على  يقع  للمسا  كما  الخطاب  هذا  مروجي  من  الصحافيين  واخضاع  الكراهية  لخطاب    لة ءالتصدي 
 ونات السلوك المهنية الخاصة بتغطية االنتخابات والتغطية اليومية العادية.لزامهم بمدّ والمحاسبة، وحتى شطب عضويتهم، وإ
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أما النيابة العامة، التي ُتعتبر ممثال عن الشعب في اقامة الدعوى، وتمثل ضمير القانون، فيقع على عاتقها متابعة ومالحقة كل  
 لى العدالة. يتناقله ويروج له، وتقديمهم إية و من يبث خطاب الكراه

خطاب الكراهية والعنف وازدراء األديان والتنمر من قبل الصحافيين   ين نبذ وعلى مالكي وسائل االعالم ورؤساء التحرير والمحرر 
 عي. جوا لهذا الخطاب على حساباتهم على شبكات التواصل االجتماوالعاملين لديهم في حال نشروا أو تداولوا أو روّ 

 

 :األخبار المضِللة تاسعًا/
قبل عقود قليلة من الزمن، ربما، لم يسمع أحد بكلمات من قبيل التحقق، وخبر مضلل، وخبر زائف، وغيرها من المصطلحات،  
الهائل في وسائل االتصال والتواصل، وظهور شبكات  التكنولوجي  التطور  التي باتت منتشرة على نطاق واسع، وزاد انتشارها 

 التواصل االجتماعي، وتطورها، وتحولها الى مواقع اعالمية متعددة.
على   طفت  االنترنت  ظهور  ومع  وتلفزيون،  واذاعة  ومجالت،  صحف  بين  مصنفة  االعالم  وسائل  كانت  السابقة  العقود  في 

 . خبارية )الصحف االلكترونية(ونات والمواقع اإلالسطح المدّ 
"تويتر"، بعده  ومن  "فيسبوك"  ظهور  النقالة،   وبعد  الهواتف  تطور  من  رافقها  وما  االجتماعي،  التواصل  شبكات  ظهور  وتوالي 

البش  باليين  من  مواطن  كل  بإمكان  أصبح  اللوحي،  امتالك  والحاسوب  المعمورة  أرجاء  شتى  في  المتعددة  و ر  االعالم  سيلة 
 ، وخط انترنت، والقدرة على الكتابة. ، واستوعب تقنياتها وكيفية عملها بمهارةالخاصة به، طالما امتلك هاتفا أو حاسوبا

لى ظهور "، وغيره من التطبيقات الحديثة، إوأدى تطوير برامج وتطبيقات تعمل على الحاسوب والهاتف النقال، مثل "فوتو شوب
المُ  التي يرغب فيها  بالطريقة،  القدرة على تزييف الصور والفيديوهات، واعادة تركيبها  دعائية وترويجية  ر، ألغراض  زوِ وتطور 

 غير مؤذية، أو ألغراض مسيئة وتحريضية مؤذية. 
، معتمدا على سرعة  وبات أي خبر أو صورة أو شريط مصور ناطق ينتشر على شبكات التواصل االجتماعي كالنار في الهشيم 

إ "فيسبوك"النشر، خصوصا  مستخدمي  أن عدد  مستخ  ذا علمنا  البليون  ونصف  بليونين  يزيد عن  العالم  ويصل عدد  عبر  دم، 
 مستخدمي تطبيق "واتس آب" الى رقم مشابه. 

وفي ظل تدفق باليين الكلمات والصور واألشرطة المصورة كل ساعة، وربما كل دقيقة، زادت صعوبات التحقق من المعلومات،  
صدقها،   من  والتأكد  والزائفة،  والمضللة  الكاذبة  األخبار  ومُ وكشف  ومرسليها،  ناشريها  نية  فائقة هيتداولوحسن  الشبكات  ا عبر 

 السرعة واسعة االنتشار. 
تسريبات تتضمن معلومات حقيقية كاملة أو جزئية هدفها  النشر، فهناك من ينشر  التمييز بين أشكال مختلفة من  وهنا يجب 

 األخبار يصعب التحقق من صدقيتها. ايصال رسائل الى أطراف محددة، وهذه 
حقيقية وصادقة وموثوقة، وهناك من ينشر  سن نية، اعتقادا منه أنها  غير حقيقية خطأ  وبح وهناك من ينشر أخبارا غير دقيقة أو 

ة بهدف تضليل الرأي العام وبلبلته، وحرمانه من  أخبارا بسوء نية، وهو يعلم مسبقا أنها أخبار كاذبة أو مفبركة أو زائفة أو مضللِ 
 نواع كافة.لقضايا، وهو النوع األخطر بين األمواقفه من مختلف احقه في تلقي معلومات حقيقية تساعده في اتخاذ قراراته أو 

ر مواقع ة والزائفة، وهو ما أسفر عن ظهو في المقابل أدى ذلك الى بروز حاجة ملحة لكشف مثل هذه األخبار الكاذبة والمضللِ 
 ظهار الحقائق كما هي. أخذت على عاتقها كشفها وإ
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و"كاشف"،   "مسبار"،  المواقع  هذه  بين  الشائعات، و"تيقن"،  و"فتبينوا"،  ومن  مكافحة  تعمل    وهيئة  التي  المنصات،  من  وغيرها 
ظهار مدى صدقية أو زيف األخبار والصور والفيديوهات، بعدما تبين أن المزورين والمضلِلين  يير محددة إلبمهنية ووفق معا

 والكذب والخداع.  في استخدام التحايل والتضليل وا أدواتهم ووسائلهم وقدراتهمطور 
خبار المضللة في  "األبحثا  جديدا  بعنوان    2020في آيلول )سبتمبر(    "حملة  -نشر "المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعيو 

 مشارقة. ح ستاذ اإلعالم في جامعة بيرزيت صالا أعده  المكافحة"،بحث استكشافي في المضامين والقنوات وطرق  -فلسطين
نوعهوهو  البحث    ظهر ويُ  من  وجاءاألول  المضللِ   ،  األخبار  ظاهرة  وتيرة  الرتفاع  المحلي  استجابة  الصعيد  على  والكاذبة  ة 

 . ةالفلسطينيين تعرضوا ألخبار مضللِ  في المئة من 72والدولي، أن  
اعتمد  و وموضحا  خارطة عمل لمكافحتها،    ، هذه األخبار أنواع  ة مفصال   ويقدم البحث تأطيرا  لغويا  وعمليا  لمفهوم األخبار المضللِ 
بحثية أدوات  ثالث  على  المعلومات  وجمع  المضللِ ى  لاإضافة    ، الستقصاء  األخبار  حول  ومحلية  عالمية  أدبيات  ة؛  مراجعة 

والداخل   قطاع غزة،و ة مع فلسطينيين في الضفة الغربية،  األولى، تنظيم ثالث مجموعات تركيز حول مفهوم األخبار المضللِ 
شخصا ، والثالثة، مقابلة مع خمسة خبراء في اإلعالم ومراصد كشف األخبار   515الثانية، استطالع شمل  و ،  48الفلسطيني  

 (.16).ةالمضللِّ 
شكل عام في فلسطين وفي أي نوع من األخبار تنتشر هذه األخبار بشكل  في  قاس االستطالع نسبة وجود األخبار المضلّلة  و 

وجودها في و بية، عالمية، إسرائيلية(، وكذلك نسبة وجودها في اإلعالم التقليدي من صحف وإذاعات وغيرها،  أكبر )محلية، عر 
 (.17) االجتماعي.اإلعالم االجتماعي ومواقع التواصل 

واالنتعاش  كما   الكوارث،  السياسي،  االنقسام  كالحرب،  األخبار،  هذه  النتشار  انتعاشا   األوقات  أكثر  البحث  االقتصادي،  قاس 
 التي تشكل مناخا  خصبا  النتشارها. ،وغيرها من الفترات

العنكبوتية،  و  الشبكة  على  لـ"حملة"  الرسمي  الموقع  تعرضحسب  االستطالع  المئة  72  رصد  الفلسطينيين  في  ألخبار   من 
 (.18)مضللة.

، تليها  في المئة  54  ائيلية عنها بنسبةن في االستطالع إلى مسؤولية الجهات االسر مشاركو أشار  فأما عن مصدر هذه األخبار،  
 (.19) في المئة. 29 الجهات الفلسطينيةو ، في المئة 32 ناالجتماعييالنشطاء و ، في المئة 39 عالم بنسبةوسائل اإل

ز البحث    لى أنالموقع إ  وأشار  شهدت أزمة فيروس كورونا  أظهر  فترات األزمات، فقد  المستجد  يادة وتيرة هذه األخبار خالل 
 58  سرائيل والفلسطينيين بنسبةين، فيما يليها أوقات الحرب بين إمن المشارك  في المئة  70حوالي  انتشارا  لهذه األخبار، وفقا  ل

الفلسطيني  في المئة المئة  50بنسبة  ، ثم أوقات ارتفاع وتيرة االنقسام  الدعايات السياسية لألحزاب بنسبةفي  في    41  ، وأثناء 
النالمئة )قد تتضا الدعايةعف هذه  وفي فترة الهبوط االقتصادي بنسبة(2021ت فلسطين  االنتخاب  سبة خالل فترة  في    38  ، 
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نسبتهالمئة بما  والتسويق  الترويج  حمالت  وأثناء  المئة  34  ،  وفي  المئة  22،  االنتعاش   في  فترة  في  تزدهر  أنها  إلى  أشاروا 
 (.20).االقتصادي

للموقعو  المضللِ قدم  البحث    فإن،  وفقا  األخبار  مكافحة  سبل  حول  بناء توصيات  على  العمل  يتضمن   وهذا  فلسطين،  في  ة 
ة من وجهة نظر أهلية، وبناء شراكات  مراصد تحقق مهنية تقودها مجالس إدارة مهنية غير مسيسة، لمكافحة األخبار المضللِ 

التقارير في المراصد   إلى تدريب الجمهور على المكافحة والتحقق من صحة  بين المراصد محليا  واقليميا ، واالنتقال من إدارة 
 (. 21) .األخبار، كما أوصى البحث بإدخال التربية اإلعالمية في التعليم الفلسطيني في الكتل الجغرافية الفلسطينية الثالث

نعتقد وأدواتأن    ونحن  سلوك  قواعد  وضع  يتطلب  والفيديوهات  والصور  األخبار  وتزييف  التضليل  لظاهرة  خاصة    التصدي 
ش  مستخدمي  من  والناشطين  تمّ ببالمواطنين  االجتماعي،  التواصل  المضللِ كات  األخبار  كشف  من  والخادعة  كنهم  والزائفة  ة 

 والكاذبة.
ونة سلوك خاصة  مدّ  جتماعي، ومن بينهاونات السلوك الخاصة بالنشر على شبكات التواصل االويجب العمل اصدار وتعميم مدّ 

 ة، وسبل مكافحتها. خصوصا الزائفة والمضللِ  ،بكيفية التحقق من المعلوماتباالنتخابات، تتعلق 
واالجتماعية   الوطنية  المسؤولية  توخي  بأهمية  والصحافيين  والناشطين  المواطنين  وعي  مستوى  رفع  على  العمل  يجب  كما 

على النشر  في  والقانونية  إ  واالخالقية  بشكاوى  التقدم  وأهمية  الالشبكات،  النيابة  بخاصة  المسؤولة،  الجهات  ِقبل  لى  من  عامة 
 .جتمع ككل، وليس على فرد بعينهة ضررا على المخبار المضللِ جهات ترى في نشر األ 

أسماء المواقع   لى مرحلة نشر ة إوالكاذب  ةوالزائف  ةالمضللِ األخبار  من االكتفاء بكشف    منصات ومراصد التحقق  ونرى أن انتقال
 جونها. أو األفراد، الذين ينشرونها ويروّ 

 
 : وثائق ًا/شر اع
 . ميثاق الشرف لنقابة الصحافيين الفلسطينيين -1
حول  مدّ   -2 االجتماعي  التواصل  شبكات  على  بالنشر  الخاصة  بيرزيت  االعالم  تطوير  مركز  عن  الصادرة  السلوك  ونة 

 االنتخابات.
بيان رؤساء تحرير الصحف األميركية، وهو واحد من    ونات سلوك، على سبيل المثالمواثيق شرف ومدّ وثائق مختارة من    -3

 أهم المواثيق العالمية، أو ميثاق شرف اإلعالم العربي، أو ميثاق شرف اإلعالم الصادر عن االتحاد الدولي للصحافيين. 
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