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تقديم 

يعاين الإعالميون الفل�شطينيون من م�شتويات متعددة من القمع ب�شبب ممار�شات الحتالل الإ�شرائيلي ذات 
الطابع القمعي للمجتمع الفل�شطيني بكل �شرائحه ومكوناته، يف ظل حالة من فقدان التوازن املتفق عليه دوليًا 
فيما يتعلق بتعزيز اأخالقيات مهنة ال�شحافة وحرية الفكر واملعتقدات وحرية ال�شحافة، ب�شكل يجعل من 
اأن يخلق م�شاواة بني �شورة الفل�شطيني  اجلالد �شحية، ويحاول من خالل ال�شيطرة على �شناعة الإعالم 
و�شورة املحتل الإ�شرائيلي جلهة التعاطف الإن�شاين، وذلك ل�شالح هيمنة اإعالمية تفر�س اأمناطًا جديدة من 

�شور ت�شجيع ال�شتعمار ومّده باأ�شباب ا�شتمراره ومتدده.

ي�شري واقع الإعالم الفل�شطيني بقوة لأ�شكال عدة من املعاناة من جهة، ب�شكل يوؤدي اإىل حالة من النك�شاف 
ال�شمني ملهنة الإعالم ولتاأطري الإعالم الفل�شطيني واأن�شنته برغبة من القائمني عليه اأو عدم رغبتهم من 
جهة اأخرى، فواقع الحتالل يخلق مفهومًا تلقائيًا للمقاومة، باعتبار اأن الإعالميني الفل�شطينيني هم جزء 
اأ�شيل من الن�شيج الجتماعي الفل�شطيني، ويتعر�شون لأ�شكال من القهر واملعاناة التي يت�شبب بها الحتالل، 
مبا يف ذلك حماولت الهيمنة على الهوية الفل�شطينية، فقد تت�شابه جتربة ال�شحافيني يف بلدان اأخرى، اإل اأن 
احلالة الفل�شطينية تبقى ا�شتثناًء وتفر�س ذاتها على التجربة الإعالمية ب�شبب وجود الحتالل، ولذا فهنالك 
قواعد و�شوابط تتميز بها احلالة الإعالمية الفل�شطينية عما �شواها نتيجة �شياق مقاومة ال�شتعمار واملجابهة 
النق�شام  م�شتغلة  الفل�شطينية  الهوية  ت�شويه  اإىل  ت�شعى  التي  الإ�شرائيلي  الإعالم  اآلة  مواجهة  يف  امل�شتمرة 
الفل�شطيني، و�شعف وفو�شى امل�شهد الإعالمي الفل�شطيني، وم�شتثمرة كل مقدراتها الإعالمية وال�شيا�شية 
يف تقدمي �شورة متثيلية لدولة الحتالل، مبا ي�شاهم يف حالة انك�شاف اجل�شم ال�شحايف والتيه الإعالمي 

الذي رافق النق�شام.

امليداين  العمل  واق��ع  من  ال�شحافة  مهنة  اأخالقيات  مفهوم  ونحت  اكت�شاف  لتعيد  الدرا�شة  هذه  ج��اءت 
الفل�شطيني يف �شياق ال�شراع الفل�شطيني الإ�شرائيلي، والجتهاد للتعرف على املعوقات وال�شوابط املطلوبة 

واآليات وا�شرتاتيجيات التدخل من وجهة نظر الإعالميات والإعالميني.

اأن  �شاأنه  �شبيل من  البحث عن كل  الفل�شطينية، بهدف  تو�شيف احلالة  الدرا�شة يف حماولة  اجتهدت هذه 
العمل  خالل  من  الفل�شطيني  الإعالمي  الواقع  حت�شني  يف  وامل�شاهمة  التغيري،  اأجل  من  للبناء  اأداة  ي�شّكل 

التنفيذي اجلاد لآليات التدخل من كل اجلهات املعنية بالواقع الإعالمي الفل�شطيني.
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المبحث األول
المطلب األول: أدبيات الدراسة

مفهوم أخالقيات الصحافة
ظهر عدد كبري من الكتب واملن�شورات، ابتداًء من الت�شعينيات، تعالج مو�شوع اأخالقيات مهنة ال�شحافة، 
الأخالق  مو�شوع  اأن  على  توؤكد  ال�شائدة  القناعة  اأن  اعتبار  على  الإن�شانية،  العلوم  يف  التوجه  هذا  وتر�شخ 
الإعالمية ي�شكل حتديًا ورهانًا للمجتمع، ول مبالغة يف القول اإن م�شتقبل و�شائل الإعالم يكمن يف احلفاظ 
على ر�شالتها وعلى موقعها ك�شلطة م�شتقلة، ول يتحقق لها ذلك اإل من خالل التم�شك باأخالق اإعالمية تبعد 

عنها دن�س الإغراءات املتعددة1.

ي�شتعمل  الأخ��الق  فتعبري  والأخالقيات،  الأخ��الق  الإعالمية:  لل�شلوكيات  مفهومني  بني  التمييز  من  بد  ول 
الأخالقيات  تعبري  بينما  اإن�شان،  لأي  العام  الأخالقي  الت�شرف  يتناول  وهو   éthique ”اثيك“ مبعنى 
تن�شاأ  التي  الواجبات واللتزامات اخلا�شة  اأي جمموعة   déontologie« ي�شتعمل مبعنى »ديونتولوجيا 
عن ممار�شة مهنة ما، اإن تعبري »اثيك« éthique ح�شب اأر�شطو يعني »الطبائع ال�شخ�شية الناجتة عن 

العالقة بني الرغبات والعقل”2.

اإن امليدان املف�شل للرتدد وللقرار، اأي ماذا نقرر اأمام ق�شية ما واأي موقف نتخذ، القرار هنا يكون اأخالقيًا 
بقدر ما ي�شعى اإىل البتعاد عن اعتباطية الغرائز والأهواء اأو اأن يكون غري اأخالقي، اإن التطلع اإىل ت�شرف 
“الثيك”  حكيم انطالقًا من القيم ال�شائدة هو ما يعرف اجتماعيًا بالت�شرف الأخالقي، والبع�س يحدد 

القيم3. �شلم  يف  العام  اخلري  من  انطالقًا   éthique

خصوصية األخالق اإلعالمية 
توجد عالقة خا�شة جدًا بني الإعالم واحلكومة يف الدول الدميقراطية، فعلى الرغم من اأن حرية التعبري قد 
يكون من�شو�شا عليها يف الد�شتور، ولها تعريف قانوين حمدد ويتم تنفيذها وفقه، فاإن ممار�شة حرية التعبري 

1) Cornu, Daniel. “Ethique de l’information”. Ed. PUF. Paris 1999. Coll. «Quesais-je?», 
(2eme édition). P.9
2) «Qu’est-ceque l’éthique?».In le Magazine Littéraire. N 472. Février 2008. Aristote, le 
désir des savoirs».
3) Bernier, Marc - François. «Ethique et déontologie du journalisme». Ed. esresses de 
l’Université Laval. Canada, 2004. pp. 5052-.
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بوا�شطة ال�شحافيني من الأفراد هو اأمر يرجع اإىل الختيار ال�شخ�شي والأخالقيات.

قنوات  تتواجد  اأن  ويجب  املواطنني،  من  املاليني  مئات  اإىل متثيل  احلالية  الدميقراطية  ت�شتند احلكومات 
ات�شال فعالة بينهم وبني ناخبيهم، وذلك ليكون املمثلون عر�شة للم�شاءلة، وحتى تتميز العمليات احلكومية 
بال�شفافية، اأما اليوم، فتتكون هذه القنوات ب�شكل رئي�شي من و�شائل الإعالم العامة، لدرجة اأنه اإذا اختفت 
حرية ال�شحافة، ف�شتختفي غالبية اأ�شكال امل�شاءلة ال�شيا�شية، ويف هذا املجال، يتم دمج اأخالقيات الإعالم 

بق�شايا احلقوق املدنية وال�شيا�شية 4.

ولكن،  رئي�شي،  ب�شكل  احل�شي(  )التذوق  اجلمالية  والقيم  التعبري  حرية  بق�شايا  العالم  اأخالقيات  تهتم 
هناك بع�س الق�شايا الأخرى التي متيز اأخالقيات الإعالم كفرع من الأخالقيات التطبيقية يف حد ذاته.

اأن  اعتبار  على  الإع��الم،  باأخالقيات  اخلا�شة  النظرية  الق�شايا  من  واملر�شود  الرا�شد  هوية  ق�شية  تعترب 
واحلقوق  احلريات  من  العديد  على  الدميقراطية  املجتمعات  يف  الأ�شا�شيني  الأو�شياء  اأحد  هي  ال�شحافة 
والواجبات التي يتم مناق�شتها يف الفروع الأخرى من الأخالقيات التطبيقية، ويف اأخالقيات الإعالم تاأتي 
اللتزامات الأخالقية لالأو�شياء اأنف�شهم يف املقدمة، ويتم الرتكيز عليها ب�شدة، من الو�شي على الأو�شياء؟ 

ويتم طرح هذا الت�شاوؤل يف اأخالقيات القانون اأي�شًا.

من اخل�شائ�س الدورية اأو ذات املرجعية الذاتية يف اأخالقيات الإعالم اأن الت�شكيك يف قيمها نف�شها، ميكن 
اأن ي�شبح ق�شايا التعريف مطابقة ملو�شوع اأخالقيات الإعالم، وميكن روؤية هذا بو�شوح عند التعامل مع اأية 

عنا�شر فنية.

من خ�شائ�س اأخالقيات الإعالم الأخرى الطبيعة املتباينة لأهدافها، حيث تن�شاأ امل�شكالت الأخالقية عندما 
تتعار�س الأهداف، وتختلف اأهداف ا�شتخدام الإعالم ب�شورة �شديدة، عند التعبري عن ا�شتخدام الإعالم 
باأ�شلوب تبعي، فاإنه قد يكون عر�شة ل�شغوط زيادة الأرباح القت�شادية والقيمة الرتفيهية وحمتوى املعلومات 

املقدم واإعالء احلريات الدميقراطية وتطوير الفن والثقافة وال�شهرة واحل�شور5.

مع على مبادئ اتباع: احلقيقة والدقة واملو�شوعية واحلياد  تختلف فل�شفات املوؤ�ش�شات ال�شحافية، اإل اأنها جتجُ
والت�شامح وامل�شوؤولية اأمام القراء، ويبداأ اتباع تلك الأخالقيات يف احل�شول على املعلومات ومراعاة اأهميتها 

ثم تو�شيلها اإىل اجلمهور.

وكما هو احلال بالن�شبة لأنظمة احرتام الأخالقيات، تلتزم ال�شحافة هي الأخرى مببداأ “اإحلاق اأقل �شرر”، 
اأو باأخبار ل تتعلق مبو�شوع املقال قد  وهذا يتعلق بعدم ك�شف بع�س التفا�شيل يف الن�شر مثل ا�شم م�شاب 

4)  Bill Moyers, Media and Democracy, The Nation (Editorial), December 15, 2003
5)  Lee C Wilkins (2004). Media Ethics: Issues and Cases, 5th edition. McGraw-Hill. 
ISBN 0302192--07-X
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ت�شيء اإىل �شمعة ال�شخ�س املذكور6.

اإذا ما انتقلنا اإىل تناول الأخبار يف و�شائل الإعالم الغربية، ومنها الوليات املتحدة الأمريكية، فاإنها تعاين 
مما ت�شمى )اأزمة امل�شداقية ب�شبب اإح�شا�س اجلمهور باأن املرا�شلني يهتمون باحل�شول على ق�شة حية اأكرث 
من معاملة النا�س باعتدال، ويرجع هذا اإىل الإفراط يف تناول هذه اخلا�شية املجهولة التي تركز عليها و�شائل 
الإعالم املطبوعة(7، ويق�شد باخلا�شية املجهولة منح امل�شداقية والثقة مب�شادر الأخبار على الرغم مما 
ي�شاعد ال�شحايف على احل�شول  اأن  الإيجابي )ميكن  اأو �شلبيات. ففي اجلانب  اإيجابيات  تنطوي عليه من 
على املعلومات التي رمبا تكون غري متوفرة، وتعطي الراحة اإىل امل�شدر املرتدد وتوؤدي اإىل حماورة مفتوحة 
ما بني ال�شحايف وامل�شدر، وميكن اأن جتعل الق�شة اأكرث اإثارة وحتقيقًا وذلك بخلق النطباع باأن املرا�شل 
عنده م�شادر خفية لي�شت يف متناول ال�شحافيني الآخرين، اأما يف اجلانب ال�شلبي فاإن منح الثقة اإىل م�شدر 
ي�شمح  اأن  فيمكن  املرا�شلني  اأخالقيات  ويف  الأخبار  تقارير  دقة  يف  للجمهور  ثقة  يحدث  اأن  ميكن  الأخبار 

ل�شخ�س واحد اأن ينتقد الآخرين بدون اأن يكون م�شوؤوًل عن اتهاماته(8.

مفهوم أخالقيات مهنة الصحافة فلسطينيًا
ان�شب الهتمام الدويل والرتكيز الإعالمي وردود الفعل ال�شيا�شية على ال�شراع الإ�شرائيلي الفل�شطيني منذ 
احتالل ما تبقى من فل�شطني يف العام 1967، وتلتها احلروب التي خا�شتها اإ�شرائيل �شد الفل�شطينيني و�شد 
الهوية  تعزيز  الحتالل يف  الفل�شطيني يف فرتة  لالإعالم  الرئي�شي  الدور  وتلخ�س  املجاورة،  العربية  الدول 
الوطنية الفل�شطينية واأ�شكال التعبري عن مناه�شة �شلطة الحتالل، ويف �شياق خدمة الهدف الرئي�شي املتمثل 
يف الن�شال �شد الحتالل غابت التغطية ال�شحافية النقدية، وباتت املوؤ�ش�شات التي ل وجود لها يف الأحوال 
العادية بدون هذه التغطية النقدية، ويف خ�شم التطور التاريخي الذي تال النتفا�شة ال�شعبية الكربى عام 
1987، ومن ثم تاأ�شي�س ال�شلطة الفل�شطينية عام 1994، ثم الن�شحاب الإ�شرائيلي من قطاع غزة عام 2005، 
بداأت و�شائل الإعالم الفل�شطينية تغرد خارج �شيطرة الرقيب الإ�شرائيلي، لكن �شراعًا اإعالميًا اآخر ظهر 
الذاتي  ل�شلطة احلكم  نقد موجه  اإىل كل  والإع��الم احلر، فقد نظر هوؤلء  التنفيذية  ال�شلطة  م�شوؤويل  بني 
كاأنه موجه للق�شية والوطن واعتباره خروجًا عن ال�شف الوطني، وبلغ ال�شراع اأوجه عندما قامت ال�شلطة 
الفل�شطينية عام 1995 باإغالق بع�س ال�شحف موؤقتًا اأو نهائيًا وبا�شتخدام القوة يف بع�س الأحيان، وبداأت 

6) Dean, Catherine. Strathmore University Ethics Conference, 2006. see page 11, Harm 
limitation principle) Retrieved on June-092009-)
7) K.TimWulfemyer and Lori L- Mc Fadden, Journalism quarterly Autumn, University of 
South Carolina, College of Journalism, vol.63 NO.3 Autumn 1986, p468
8)h t tp : / /www.ah lu lba i ton l ine .com/karba la /New/h tm l / research / research .
php?ID=24#sthash.JkyZNalR.dpuf
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اأ�شلوب الرقابة الذاتية كي  متار�س رقابة م�شددة على و�شائل الن�شر، وبالتايل مار�شت بع�س هذه الو�شائل 
حتافظ على ح�شورها يف امل�شهد الإعالمي الوطني، وباتت هناك جهود وا�شحة لتجنيد الإعالم يف خدمة 
الربنامج ال�شيا�شي الر�شمي ما يقت�شي اإحكام ال�شيطرة عليه، ويف الجتاه امل�شاد كانت هناك م�شاٍع خللق 

مناخ اإعالمي حر وتعددي اإىل اأق�شى حد ممكن9.

وجتند  الرئي�شي،  املحر�س  دور  الإعالم  لعب   ،2007 عام  الفل�شطيني  النق�شام  مرحلة  اإىل  و�شلنا  عندما 
خلدمة اجلهات القائمة عليه ليعي�س �شراعًا قا�شيًا ويرتك اآثارًا وخيمة على احلريات ال�شحافية واأخالقيات 

مهنة ال�شحافة التي عا�شت اأ�شواأ اأوقاتها.

اأن املو�شوع  اأخالقيات مهنة ال�شحافة، بالرغم من  التي تناولت مو�شوع  الفل�شطينية  قليلة هي الدرا�شات 
متخ�ش�شة  ون��دوات  عمل  ور���س  �شكل  على  تناوله  ومت  طويل،  وقت  منذ  الإعالمية  ال�شاحة  على  مطروح 

ومقالت، وبالتايل تعترب هذه الدرا�شة من الدرا�شات القليلة والنوعية يف هذا امل�شمار يف فل�شطني.

يفتقر امل�شهد الإعالمي الفل�شطيني اإىل منظومة تنظيم ذاتي يلتزم بها ال�شحافيون طوعًا، �شواء يف ال�شفة 
اأو لها اعتبارها  الغربية اأو قطاع غزة، حيث ل توجد مواثيق �شرف اإعالمي اأو مدونات �شلوك متفق عليها 
الذين  الإعالميون  يت�شلم  ول  امل�شموعة،  اأو  املرئية  اأو  املكتوبة  �شواء  الفل�شطينية،  الإعالم  موؤ�ش�شات  داخل 
يح�شلون على وظائف يف و�شائل اإعالم فل�شطينية وثائق تو�شح لهم قواعد ال�شلوك املهني واأخالقيات العمل 
املهني يف املوؤ�ش�شة، ول تعطي و�شائل الإعالم ب�شكل عام اأهمية كبرية ملدونات ال�شلوك اأو مواثيق ال�شلوك اأو 
مواثيق ال�شرف ال�شحايف، بل يعتمد تطبيق معايري املهنة على روؤية رئي�س التحرير يف الو�شيلة الإعالمية، 

وميكن تلم�س ذلك مبا يحدث من اختالف جذري يف املعايري لو�شيلة الإعالم عند تبّدل روؤ�شاء حتريرها10.

كل هذه املعطيات دعت اإىل اإن�شاء جلنة خا�شة يف نقابة ال�شحافيني الفل�شطينيني مهمتها و�شع اإطار مليثاق 
�شرف اأو مدونة �شلوك خا�شة باأخالقيات مهنة ال�شحافية، حيث يقول رئي�س جلنة اأخالقيات املهنة يف نقابة 
ال�شحفيني الفل�شطينيني ح�شام عز الدين اإن »جمتمعنا الفل�شطيني يعاين من احتالل اإ�شرائيلي جاثم على 
كافة مناحي حياته منذ اأكرث من �شتني عامًا، اإل اأنه قد يكون من اأكرث املجتمعات حاجة اإىل اإعالم مهني 
حملي حمرتف يلتزم بقواعد املهنة وفق اأ�شولها واأخالقياتها، من اأجل امل�شاعدة يف ر�شم �شيا�شات قائمة 
العام منذ بدء الحتالل«. فمنذ عام  الراأي  على املعلومة احلقيقية، ولي�س على �شعارات حتري�شية عا�شها 
1994 اأ�شبحت هناك موؤ�ش�شات فل�شطينية تدار باأيٍد فل�شطينية، وهذه املوؤ�ش�شات لها عالقة مبا�شرة بالراأي 

واإير  تاأليف: كري�شتوفر ويرت  – هامبورغ،  الأو�شط  ال�شرق  الأملاين لدرا�شات  الراأي يف فل�شطني: املعهد  9(  معهد العالم/ بريزيت: الإعالم وحرية 
مرتاودزيبولد، ترجمه عن الأملانية: عارف حجاوي، 2001، �س 15- �س17

10(  درا�شة »تقييم تطور الإعالم يف فل�شطني ا�شتنادا اإىل موؤ�شرات تطور الإعالم اخلا�شة مبنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة – اليون�شكو«- 
)2014(- رام اهلل- مركز تطوير الإعالم، جامعة بريزيت- منظمة اليون�شكو، �س88
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العام الذي تعمل و�شائل الإعالم لأجله ومن اأجله من الناحية النظرية، واإن كانت مفاهيم احلرية والتعبري 
تختلف من دولة اىل اأخرى، اإل اأن قواعد مهنة الإعالم هي قواعد عاملية، يتم تدري�شها يف خمتلف جامعات 
العامل بلغة واحدة، �شواء من حيث اللتزام بالإجابة عن ال�شئلة ال�شتة، والهرم املقلوب يف �شياغة اخلرب، 
و�شوًل اىل ت�شجيل املقابالت الإعالمية واحلر�س على نقل الراأي والراأي الآخر، ويتفق العديد من العاملني 
يف و�شائل الإعالم على اأن هناك اإ�شكاليات داخلية، تتعلق بالعمل ال�شحايف اإن كان يلتزم بقواعد املهنة هذه 

واأخالقياتها، يف الوقت الذي يتم فيه احلديث عن حرية الإعالم و�شون حرية الراأي والتعبري.

اإن�شاء جلنة خا�شة يف نقابة ال�شحافيني الفل�شطينيني، باعتبارها اجل�شم  ومن هذا املنطلق، جاءت فكرة 
املفرت�س اأن ميثل كافة ال�شحافيني العاملني يف الأرا�شي الفل�شطينية، بحيث تتحمل هذه اللجنة م�شوؤولية 
متابعة ور�شد اأي خروق لقواعد املهنة واأ�شولها، كما جاء يف م�شودة تعريفية اأولية للجنة اأخالقيات وقواعد 

مهنة ال�شحافة الفل�شطينية11.

عند مراجعة الأدبيات التي تناولت ب�شكل اأو باآخر اأخالقيات مهنة ال�شحافة، تبني اأن هناك درا�شات ركزت 
على ال�شيا�شات التحريرية وتاأثريها على العمل املهني، وكانت يف اأغلبها درا�شات اأكادميية، وركزت درا�شات 
اأخرى على م�شاألة زج الإعالم يف ال�شراع ال�شيا�شي بني حركتي فتح وحما�س وانعكا�شه على اأداء العاملني 
يف اجلهات الإعالمية املختلفة، وهناك مواثيق �شرف �شدرت عن موؤ�ش�شات حقوقية اأو اإعالمية كمخرجات 

مل�شاريع متخ�ش�شة يف الإعالم.

و�شوف ن�شتعر�س يف هذا اجلزء اأهم نتائج وتو�شيات هذه الدرا�شات، على النحو الآتي: 

يف  الفل�شطيني  الإعالم  تورط  مدى  النق�شام«  تعزيز  يف  الفل�شطيني  الإعالم  »دور  بعنوان  درا�شة  اأظهرت 
التحري�س العلني على العنف، والدعوة لإثارة النعرات احلزبية، ما اأخرجه من �شياق املهنية واأخالقياتها، 
وبني اأن تغطية و�شائل الإعالم املحلية ملو�شوع النق�شام وحالة النحياز التي برزت ب�شورة �شارخة والبتعاد 
عن املو�شوعية، ك�شفت حدود افتقار معظم و�شائل الإعالم الفل�شطينية للحد الأدنى من اأ�ش�س املهنية وطغيان 

ال�شيا�شات احلزبية12.

اتفقت درا�شة اأكادميية اأخرى حول »ال�شراع ال�شيا�شي الفل�شطيني واأثره على حرية ال�شحافة« مع غريها 
غياب  بني  جدلية  عالقة  هناك  اأن  اأكدت  حيث  الفل�شطيني،  الإعالمي  ال�شاأن  تناولت  التي  الدرا�شات  من 
الدميقراطية ووجود حالة من الفو�شى الأمنية والقتتال من ناحية وبني ال�شحافة واحلريات الإعالمية من 
ناحية اأخرى، اإذ كان الإعالم اأبرز الأدوات امل�شتخدمة يف تاأجيج ال�شراع الداخلي، وبالتايل كان ال�شحافيون 
عر�شة لالنتهاكات والتكبيل، واأن اخلالفات ال�شيا�شية بني حركتي فتح وحما�س اأدت اإىل قلب اأجندة الإعالم 

21/05/2012http://blog.amin.org/hossamezzedine/2012-5-2 الدين  عز  ح�شام    )11
فل�شطني  ف�شائيتا   - النق�شام  تعزيز  يف  الفل�شطيني  الإعالم  “دور  بعنوان  درا�شة  “مدى”،  12(  املركز الفل�شطيني للتنمية واحلريات الإعالمية 

والأق�شى منوذجًا”
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الفل�شطيني احلزبي واحلكومي، الذي بداأ يرتاخى عن الهتمام بامل�شلحة الوطنية العليا، وحتول الرتكيز 
اىل ال�شراعات اجلانبية وتبنى نهجًا من التحري�س واإثارة النعرات الف�شائلية على ح�شاب ال�شلم الأهلي 

والت�شالح13.

على  2009م«   -2006 ال�شيا�شي  النق�شام  يف  واأثرها  الفل�شطيني  الإع��الم  »و�شائل  بعنوان  درا�شة  واأك��دت 
ا�شتخدام و�شائل الإعالم ب�شكل �شلبي يف ظل غياب الرقابة الر�شمية، وعدم وجود خطوط عري�شة وا�شحة 
املعامل تنظم العمل الإعالمي ما اأدى اإىل نتائج �شلبية، ويوؤدي باملجتمعات اإىل النق�شام، الذي بدوره يقود 

اإىل فقدان ثقة ال�شعب بالإعالم، وبالنظام ال�شيا�شي القائم.

وخرجت الدرا�شة بنتائج اأهمها اأن حتول و�شائل الإعالم الفل�شطيني اإىل اإعالم دعائي، مهد حلالة النق�شام 
اأن هناك ارجتالية يف الإعالم الفل�شطيني وابتعادا عن التخطيط الإعالمي الواعي، وهو  املجتمعي، وثبت 
اأمر �شاعف من �شقة اخلالف وانق�شام املجتمع، ودللت النتائج على اأن الأداء ال�شلبي لالإعالم خالل فرتة 
اإىل جانب تعدد الجتاهات  اأفراد املجتمع،  اإىل فقدان امل�شداقية واحليادية لدى  اأدى  ال�شيا�شي  النق�شام 
وت�شتيته،  الفل�شطيني  الإعالمي  اجل�شد  رئي�شيًا يف متزيق  �شببًا  �شّكل  اأمر  وهو  الفل�شطيني،  املجتمع  داخل 
اأن الثقافة الإعالمية التي تبنتها و�شائل الإعالم الفل�شطينية خالل فرتة النق�شام  واأكدت الدرا�شة اأخريًا 

كانت ثقافة �شيا�شية حزبية ل ثقافة �شيا�شية وطنية.

واأ�شارت درا�شة اأخرى متخ�ش�شة بعنوان »ال�شيا�شة التحريرية يف ال�شحف الفل�شطينية وتاأثريها على حرية 
التعبري« اإىل اأن ال�شيا�شة التحريرية لل�شحيفة تخ�شع ملوؤثرات منها �شخ�شية رئي�س التحرير، والطابع املميز 
والولء  ال�شحافية،  والقوانني  الجتماعية،  وال�شغوط  ال�شحيفة،  ومتويل  القراء،  واحتياجات  لل�شحيفة، 
و�شبكات  م�شاريع  اأ�شحت عبارة عن  الفل�شطينية  العالمية  املوؤ�ش�شات  اأن  اإىل  الدرا�شة  الوطني. وخل�شت 
ات�شال تت�شارع داخلها امل�شالح، كما اأن كل موؤ�ش�شة هي يف حد ذاتها نظام معقد لل�شلطة والنفوذ واملراكز، 
وترى اأن جميع ال�شحف اليومية تلتزم بالثبات على �شيا�شاتها التحريرية غري املدونة بالطبع، ول ت�شمح باأي 
اأن هذه ال�شحف حمددة يف ملكيتها  اإىل  عوامل تعرقل هذا اللتزام، ومرّد ذلك من وجهة نظر الدرا�شة 
ووا�شحة يف التوجهات ال�شيا�شية التي يعتنقها القائمون على ادارتها والعاملون فيها، اإذ ات�شمت ال�شحف يف 
ذروة القتتال الداخلي بخطاب حتري�شي متبادل، وال�شتخدام البغي�س للدعاية امل�شادة، وت�شخيم كل طرف 
اأخطاء الآخر، والنتقائية يف ن�شر الأخبار، والعتماد اأكرث على م�شادر جمهولة، والتالعب بالألفاظ واملعاين 

مع غياب الدارة املهنية يف اإدارة الزمة14.

الإعالميون  يواجهها  التي  التحديات  على  اأك��دت  حيث  خا�شًا،  فل�شطينيًا  و�شعًا  الدرا�شة  هذه  وعك�شت 

13(  مرجع �شابق
14(  و�شائل الإعالم الفل�شطيني واأثرها يف النق�شام ال�شيا�شي 2006-2009م«: اأمل طومان/ جامعة الأزهر غزة
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والإعالميات يف الن�شياع لل�شيا�شات التحريرية لو�شيلة الإعالم التي يعملون فيها، اأو اللتزام بالأخالقيات 
اخل�شو�شية  ه��ذه  يتتبعوا  اأن  والباحثني  الباحثات  على  يفر�س  ما  وه��و  املهني،  اإط��اره��ا  يف  ال�شحافية 
الفل�شطينية، ويجتهدوا يف حماولة التعمق ب�شكل اأكرب يف جوهر اأخالقيات مهنة ال�شحافة، والأ�شباب التي 
توؤدي اإىل الفجوة الكبرية القائمة بني املدونات ال�شلوكية وما هو ممار�س على اأر�س الواقع، وهو ما ت�شعى هذه 

الدرا�شة اأن تتطرق له يف حماولة للفهم والت�شخي�س ومن ثم و�شع الآليات الأن�شب للتدخل.

اتفاق  اأن  اإىل  الفل�شطينية  امل�شاحلة  ق�شية  نحو  الفل�شطيني  ال�شحايف  اخلطاب  حول  درا�شة  وخل�شت 
القائمني بالت�شال على اأن التوجه الأيديولوجي للكاتب، يعد من العوامل املوؤثرة يف ت�شكيل مواقفه نحو ق�شية 
امل�شاحلة الفل�شطينية، واأن لل�شيا�شة التحريرية للموؤ�ش�شة ال�شحافية تاأثريًا كبريًا جدًا على العاملني فيها15.

ال�شحف  يف  التحريرية  وال�شيا�شة  ال�شحايف  الن�شر  اأخالقيات  بني  »العالقة  بعنوان  دكتوراة  درا�شة  ويف 
املهنية  املمار�شة  اأخالقيات  لها  تعر�شت  التي  النتهاكات  وتنوع  تعدد  اأكدت على  الفل�شطينية«،  اللكرتونية 
يف ال�شحافة الإلكرتونية الفل�شطينية، مع تفاوت يف عدد تلك النتهاكات من �شحيفة اإلكرتونية لأخرى وفقًا 

لتوجهاتها ال�شيا�شية )ال�شيا�شة التحريرية(.

وك�شفت الدرا�شة اأن النق�شام الفل�شطيني لعب دورًا اأ�شا�شيًا ورئي�شيًا يف ارتفاع عدد النتهاكات لأخالقيات 
املهنة يف �شحف الدرا�شة التابعة حلركتي فتح وحما�س، وذكرت الدرا�شة اأن معظم النتهاكات التي تتعلق 
بالقذف والت�شهري والآداب العامة والذوق العام تركزت يف خدمة التعليقات، لذلك جندها مرتفعة يف ال�شحف 
الفل�شطيني  واملركز  الآن  وفل�شطني  الوطن  ودنيا  العهد  ك�شحف  التعليقات،  خدمة  تتيح  التي  الإلكرتونية 
لالإعالم، واأكدت الدرا�شة اأن ال�شحف الإلكرتونية ا�شرتكت يف انتهاكها ملبادئ م�شادر الأخبار، وا�شتخدام 
م�شطلحات النق�شام وفقًا لتوجهاتها ال�شيا�شية، وذلك وفقًا للدرا�شتني التحليلية وامليدانية، وقالت اإنه رغم 
اتفاق القائمني بالت�شال على املعايري الأخالقية الواجب اتباعها يف �شحف الدرا�شة الإلكرتونية، اإل اأن تلك 
املعايري كانت الأكرث انتهاكًا وفقًا للدرا�شة التحليلية وخا�شة مبداأ احرتام الكرامة الإن�شانية )عدم ال�شب 

والقذف والت�شهري(16.

التعقيب على الدراسات السابقة
رابعة، وعلى  الإعالم ك�شلطة  وتاأثريه على دور  الفل�شطيني،  النق�شام  ال�شابقة على فرتة  الدرا�شات  ركزت 
ال�شيا�شات التحريرية للموؤ�ش�شات، وانعكا�س ذلك على الر�شالة الإعالمية، كما اقت�شرت املواثيق اخلا�شة 
التعرف  دون  املطلوبة  والأخالقية  النظرية  اجلوانب  على  ال�شحافة  مهنة  واأخالقيات  ال�شلوك  مبدونات 

15(  اخلطاب ال�شحايف الفل�شطيني نحو ق�شية امل�شاحلة الفل�شطينية: رجاء اأبوزيد، اجلامعة الإ�شالمية، 2013
16)  http://www.alwatanvoice.com
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على ت�شخي�س للواقع الفل�شطيني من منظور حقوقي اإعالمي، ومل ت�شر الدرا�شات ال�شابقة اإىل خ�شو�شية 
الفل�شطيني،  لل�شحايف  واملهنية  الأخالقية  للم�شوؤولية  الحتالل  انتهاكات  واق��ع  من  الفل�شطينية  احلالة 
تك�شف  مل  ولكنها  الإعالمية،  الر�شالة  على  وتاأثريه  الف�شائلي  وال�شراع  فقط  النق�شام  متغري  وا�شتهدفت 
باأخالقيات مهنة ال�شحافة،  العاملني يف و�شائل الإعالم  التزام  املبا�شرة يف عدم  املبا�شرة وغري  الأ�شباب 
كذلك مل تو�شح الدرا�شات ال�شابقة �شبل حت�شني اخلطاب الإعالمي من خالل مواثيق �شرف املهنة، وهذا 
ما �شتحاول هذه الدرا�شة التعرف عليه والإجابة عنه من خالل الك�شف بالتحليل الو�شفي والكمي، اأي مدى 
اللتزام مبواثيق مهنة ال�شحافة، وهل تلبي هذه املواثيق حاجة العاملني يف و�شائل الإعالم، وهل �شاهموا يف 
�شياغتها؟ كما اأن اجلانب الأكرث اأهمية يتمثل يف معرفة وفهم القائمني بالت�شال ملفهوم اأخالقيات مهنة 

ال�شحافة، وهل حتولت اإىل اأداة كما الإعالم الفل�شطيني يف اأيدي الف�شيل ال�شيا�شي؟

اأغلب الدرا�شات ركزت على غياب اجلانب املهني  اأن  نالحظ من خالل ال�شياق البحثي لأدبيات الدرا�شة، 
يف التغطية النقدية لو�شائل الإعالم، بينما مل يركز اإل قليل منها على اجلانب الأخالقي كاأ�شا�س ومنطلق 

للجانب املهني، وهو ما افتقدته الدرا�شات ال�شابقة.

قلة  واإىل  امليدان،  يف  ال�شحايف  العمل  ممار�شة  يف  الأخالقي  الفعل  غياب  من  الدرا�شة  لهذه  احلاجة  انبثقت 
الأدبيات التي ركزت على مفهوم اأخالقيات مهنة ال�شحافة يف فل�شطني، وبالتايل متثلت اأهداف هذا البحث يف:

• حماولة ايجاد مفهوم لأخالقيات املهنة يتنا�شب واحلالة الفل�شطينية يف ظل وجود الحتالل.	

• تقدمي واقعي لفهم الإعالميات والإعالميني العاملني يف احلقل ال�شحايف مل�شاألة اأخالقيات املهنة.	

• تقدمي روؤية جادة للتدخالت الواجب القيام بها من قبل اجلهات ذات العالقة.	

مل تقدم الدرا�شات ال�شابقة �شيئًا ذا مغزى فيما يتعلق بالأهداف اآنفة الذكر، واختلفت منهجًا واأ�شلوبًا يف 
الدرا�شات  تلك  وقدمت  النق�شام،  اأو  الإ�شرائيلي  العدوان  ظل  يف  الفل�شطينية  الإعالم  لو�شائل  عام  ر�شد 
ب�شكل حتليلي م�شامني و�شائل الإعالم فيما يتعلق باأخالقيات املهنة، اإل اأن اأحدًا من هذه الأبحاث مل يتطرق 
للمفاهيم من وجهة نظر الإعالميني والإعالميات، اأو يقدم ت�شورًا لتدخالت لتح�شني الواقع الأخالقي ملهنة 
با�شتمرار ممار�شات  بيئة غري دميقراطية وغري �شحية  يفر�شها وجود  التي  ال�شعوبات  ابراز  اأو  الإعالم، 
الحتالل الإ�شرائيلي للت�شييق على �شقف احلريات يف فل�شطني، وا�شتمرار ممار�شته لالنتهاكات بحق ال�شعب 

الفل�شطيني، وهو ما ركزت عليه هذه الدرا�شة �شرحًا وتف�شريًا واي�شاحات.
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المطلب الثاني:
مجتمع وعينة الدراسة

أواًل: إشكالية الدراسة
لل�شحايف  ال�شلوك  مدونة  بن�شو�س  والل��ت��زام  التقيد  اأهمية  على  الفل�شطينيني  ال�شحافيني  نقابة  اأك��دت 
بال�شحافيني، حيث  ثقة اجلمهور  وتعزيز  وال�شفافية  امل�شداقية  تعزيز  من  ذلك  ملا يف  الفل�شطيني طواعية، 
التزام  واأهمية  ال�شحافة  مهنة  اأخالقيات  على  النقابة  ت�شدرها  التي  ال�شحايف  ال�شلوك  مدونة  ا�شتندت 
ال�شحافيني والإعالميني بهذه الأخالقيات وقواعد ال�شلوك، بهدف �شمان اأداء الر�شالة الإعالمية على اأكمل 
وجه، مبا ي�شاهم يف تعزيز مهنة ال�شحافة ب�شكل فعال، وحماية املهنة وفق �شوابط مهنية ومو�شوعية حتتم 
اللتزام بقواعدها، والرتقاء مبكانة ال�شحايف الفل�شطيني يف املجتمع مبا يزيد من م�شتوى امل�شداقية واملهنية 
يف العمل ال�شحايف، وانطالقًا من الفهم الواعي لأهمية دور ال�شحافة يف لعب دور تنويري داخل املجتمع وقوة 
تاأثريها، فاإن نقابة ال�شحافيني الفل�شطينيني اأكدت على اأن اعتماد مدونة �شلوك لل�شحافيني جاءت من�شجمة 

مع اأخالقيات املهنة، ومتثل اأداة فاعلة يف تطوير العمل ال�شحايف وت�شاعف من قوة دوره يف املجتمع17.

النقابة  على  توؤثر  التي  الق�شايا  من  ال�شلوك  مدونة  م�شاألة  اأن  الفل�شطينيني  ال�شحافيني  نقابة  وتعترب 
وال�شحافيني وال�شحافيات، ذلك اأن هذه املدونة ما زالت غري قادرة على اأن تكون مرجعا �شلوكيا للجميع18.

ويفتقر قطاع الإعالم الفل�شطيني ملدونة �شلوك معتمدة اأو نظام للتنظيم الذاتي، وذلك بالرغم من املبادرات 
�شلوك  قواعد  �شياغة  بهدف   2010  -2007 بني  ما  الفرتة  يف  املدين  املجتمع  منظمات  بع�س  قادتها  التي 
مببادئ  اللتزام  فاإن  وهكذا  الإع��الم،  لو�شائل  التحرير  هيئات  من  اعتمادها  يتم  مل  اأنه  اإل  لل�شحافيني، 
واأخالقيات املهنة يتم على م�شتوى بع�س و�شائل الإعالم ب�شكل فردي فقط، ما يدل عموما على غياب ثقافة 
التنظيم الذاتي، وعالوة على ذلك هنالك تدخل حكومي يف حتديد وتطبيق قواعد ال�شلوك املهني والأخالقي 
يف ال�شحافة املكتوبة، وذلك من خالل اللوائح القانونية، حيث يتدخل قانون املطبوعات والن�شر رقم )9( 
ويجرم  املطبوعة،  لل�شحافة  التحريرية  ال�شيا�شة  على  اإلزامية  توجيهات  فر�س  يف  بالتحديد   1995 ل�شنة 

الهفوات املهنية والأخالقية يف العمل الإعالمي، وهو ما يتناق�س مع املعايري الدولية يف هذا املجال19.

17)  http://www.pjs.ps
18(  اخلطة ال�شرتاتيجية 2013- 2018: نقابة ال�شحافيني- نقابة من اأجل اجلميع

19(  درا�شة »تقييم تطور الإعالم يف فل�شطني ا�شتنادا اإىل موؤ�شرات تطور الإعالم اخلا�شة مبنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة – اليون�شكو«- 
)2014(- رام اهلل- مركز تطوير الإعالم، جامعة بريزيت- منظمة اليون�شكو، �س12
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وتظهر مالمح اإ�شكالية هذه الدرا�شة يف البتعاد عن الفهم املو�شوعي لأخالقيات مهنة ال�شحافة، وعالقة 
اإىل  اإ�شافة  الفل�شطيني،  النق�شام  وبحالة  الإعالمي  بالواقع  ارتباطها  ومدى  ال�شلوك  ومدونات  املواثيق 
اإعالمية  و�شيلة  اأو  اإعالمية  موؤ�ش�شة  كانت  �شواء  الإعالمية  باجلهة  يتمثل  الأول  مب�شتويني:  تتمثل  اإ�شكالية 
ر�شمية اأو غري ر�شمية ومفهومها وروؤيتها لأخالقيات مهنة ال�شحافة، وامل�شتوى الثاين يتمثل بحار�س البوابة 
اأو القائم بالت�شال وحتديدًا الإعالميات والإعالميني التابعني لهذه اجلهات، وهو ما �شتحاول هذه الدرا�شة 
الوقوف عليه بالرتكيز على ا�شتقراء املفاهيم والدللت التي مت�س اأخالقيات مهنة ال�شحافة يف فل�شطني 
ومقاربتها بالواقع الفل�شطيني، حيث ان الإعالميات والإعالميني يتحملون ب�شكل كبري م�شوؤولية التدهور يف 

اللتزام باأخالقيات مهنة ال�شحافة، كونهم اأهم حلقة يف هذه الإ�شكالية.

ثانيًا: السؤال البحثي الرئيسي
ما هي املنطلقات املفاهيمية لأخالقيات مهنة ال�شحافة لدى القائم بالت�شال يف و�شائل الإعالم الفل�شطينية 
يف ظل واقع الحتالل؟ وما مدى اللتزام الفعلي باأخالقيات مهنة ال�شحافة يف �شياق ال�شراع الإ�شرائيلي- 

الفل�شطيني؟ وهل بالإمكان فعليًا تطبيق اأخالقيات مهنة ال�شحافة يف ظل وجود الحتالل؟. 

ثالثًا: منهجية الدراسة
يعتمد البحث على املنهج التحليلي مرتكزًا على دمج الأ�شاليب الكمية والكيفية، من ا�شتبيان كمي اإىل مقابالت 
وجمموعات عمل كيفية، بحيث يتيح مزج الأدوات البحثية ب�شقيها يف حماولة للو�شول اإىل املعرفة من عدة 
م�شادر لأ�شئلة حمددة، كما مت العتماد على التحليل الكيفي وال�شتقرائي للبيانات الكمية بالرتكاز على 
العوامل التي بجُني عليها البحث، والتي تتمثل يف وجود الحتالل الإ�شرائيلي كمعيق اأ�شا�شي لتطبيق اأخالقيات 
ال�شحافية  باحلريات  خاللها  من  امل�شا�س  الإ�شرائيلي  الحتالل  يتعمد  التي  والنتهاكات  ال�شحافة،  مهنة 
ومبهنة ال�شحافة، وما انبثق عن ذلك من عوامل النق�شام واحل�شار والعزلة التي توؤدي بدورها اإىل مزيٍد 

من التعقيد لالإ�شكالية البحثية.

مجتمع الدراسة
العامالت والعاملون يف و�شائل الإعالم الفل�شطينية امل�شموعة واملقروءة واملرئية والإلكرتونية يف قطاع غزة 
وال�شفة الغربية، �شاماًل تو�شيفاتهم الوظيفية يف كافة و�شائل الإعالم الفل�شطينية، وفقًا ملعايري اأولها اأن يزيد 
عمل الإعالمي اأو الإعالمية عن )5( �شنوات، حتى تكون متاحة معرفة روؤيته وخربته يف جمال اأخالقيات 

مهنة ال�شحافة، واأن يكون اأو تكون فاعلة يف موؤ�ش�شة اإعالمية.
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عينة الدراسة
مت اختيار العينة العمدية املتاحة يف املجتمع الفل�شطيني يف قطاع غزة، وتلك التي ميكننا الو�شول لها، حيث 

مت ح�شر و�شائل الإعالم العاملة يف املجال ال�شحايف يف قطاع غزة للعام 2015-2014. 

املوؤ�ش�شات  يف  والعامالت  العاملني  يف  الدرا�شة  جمتمع  انح�شر  فقد  الكمية،  ال�شتمارة  ب��اأداة  يتعلق  فيما 
الإعالمية يف قطاع غزة، ب�شبب عدم قدرة الباحثتني على الو�شول اإىل جمتمع الدرا�شة يف ال�شفة الغربية، 
الباحثتني  اأم��ام  اإمكانية  توفر  وعدم  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة  بني  الإ�شرائيلي  الحتالل  ف�شل  ب�شبب 
للو�شول اإىل هناك، ومن ثم مت ح�شر جمتمع الدرا�شة يف عدد من املوؤ�ش�شات الإعالمية الفاعلة، وا�شتملت 

على:

• �شركات الإنتاج الإعالمي	

• الإذاعات	

• الف�شائيات	

• املجالت وال�شحف	

• الوكالت واملواقع الإلكرتونية	

اعتمدت الباحثتان قائمة مكونة )78( موؤ�ش�شة عاملة فقط يف فرتة العمل امليداين، ا�شتجابت منها )41( 
من  ا�شتمارات   )108( ا�شرتداد  ومت  متنوعة،  لأ�شباب  موؤ�ش�شة   )37( ت�شتجب  مل  فيما  اإعالمية،  موؤ�ش�شة 
لعدم  ا�شتمارة  ا�شتثناء )12(  ا�شتمارة، حيث جرى  بن�شبة 95% من جمموع )120(  الإعالمية  املوؤ�ش�شات 

اكتمال بياناتها اأو لت�شلم ال�شتمارات بعد انتهاء فرتة العمل امليداين.

األدوات البحثية التي تم االعتماد عليها في الدراسة
اأوًل: )6( مقابالت ا�شتك�شافية للتعرف على مدى معرفة اخلرباء الإعالميني وروؤيتهم العامة حول اأخالقيات 
مهنة ال�شحافة حيث �شاهمت هذه املقابالت مبعرفتنا ملاهية روؤية اخلرباء يف املجال للجانب املعريف والعملي 
ال�شحايف  والعمل  املهني  ال�شحايف  العمل  بني  اخللط  كبري  ب�شكل  وعك�شت  ال�شحافة،  مهنة  لأخالقيات 
الأخالقي لدى الأغلبية، فيما تركزت روؤية بع�شهم باأن املهنية هي الأ�شا�س، مبعنى اأن الإعالمي اإذا مل يكن 

اأخالقيا يف ممار�شاته فهو بالأ�شل لي�س اإعالميا مهنيا.

نظر  وجهة  من  املطلوبة  البيانات  اأهم  على  احل�شول  لت�شهيل  هدفتا  مركزتني  جمموعتني  تنفيذ  مت  ثانيًا: 
الإعالميات والإعالميني ومتت ال�شتفادة منها يف ت�شميم ال�شتمارة.
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متثلت املجموعة الأوىل بعدد ممن لديهم خربة يف العمل الإعالمي تزيد عن )10( �شنوات ولديهم جتربة 
ثرية يف العمل امليداين اأو التحريري اأو جمال الت�شوير ال�شحايف، حيث متكنا من نقا�س مفهوم اأخالقيات 
امليداين  العمل  ينبثق من  اأكادميي  العمل على وجود عمل  لأهمية  وت�شوراتهم  باعتقادهم  ال�شحافة  مهنة 
لي�شكل خريطة اإعالمية لدليل اأخالقيات مهنة ال�شحافة، وقد �شارك يف املجموعة )14( اإعالمية واإعالميا 
ممثلني عن و�شائل اإعالمية متنوعة، ومت اأي�شًا من خالل تنفيذ جمموعة مركزة ثانية ت�شمنت ذات العدد 
تقريبًا، و�شارك فيها اإعالميات واإعالميون من و�شائل اإعالمية متنوعة ل تزيد خربتهم يف العمل الإعالمي 
اأن  خا�شة  خربة  اأقل  كونها  الفئة  هذه  واأفكار  توجهات  ملعرفة  الباحثتني  من  حماولة  يف  �شنوات   )5( عن 
وعدم  الإع��الم  مهنة  على  اجل��دد  املقبلني  يف  اأي�شا  تتمثل  الإ�شكالية  اأن  بالأغلبية  راأت  الأوىل  املجموعة 
مراعاتهم او معرفتهم باأخالقيات العمل ال�شحايف فطغيان املادة والربيق الإعالمي لل�شبق ال�شحايف لها 
الثانية وتعط�س ملعرفة  الباحثتان بحاجة ما�شة من املجموعة  – على حد تو�شيفهم- وقد خرجت  الأولوية 
اأكرث عمقًا باأخالقيات املهنة التي تتمثل فقط مبعرفتهم الذاتية وال�شخ�شية لالأخالقيات ولي�س لديهم معرفة 
عميقة بوجود مدونات او جلان لالأخالقيات يف نقابة ال�شحافيني واقت�شرت معرفتهم على املادة اجلامعية 

لأخالقيات املهنة ب�شكل عام.

ثالثًا: ت�شميم ا�شتمارة للقائمني بالت�شال وروؤ�شاء التحرير يف و�شائل الإعالم التي �شتتم درا�شتها حيث مت 
الباحثتان  العتماد عليها، حيث قامت  �شيتم  التي  الكمية  الدرا�شة  اأدوات  كاإحدى  ال�شتمارة  اأداة  ت�شميم 
بت�شميم حماور ال�شتمارة، ومن ثم عر�شها على عدد من الزمالء والزميالت ذوي اخلربة لالطالع واإبداء 
املالحظات، ثم مت حتكيمها من م�شرف الدرا�شة د. اأمل جمال، ومن�شق وحدة الأبحاث وال�شيا�شات �شالح 
م�شارقة، حيث مت اإجراء التعديالت الالزمة عليها مبا يخدم البحث، ثم اجتهدت الباحثتان باإجراء اختبار 
اإجراء  مت  ثم  ومن  واإعالميا،  اإعالمية   )12( على  طبقتاها  حيث  فعاليتها  ومدى  ال�شتمارة  لتجربة  قبلي 

التعديالت مرة اأخرية ونهائية ومت اعتمادها للعمل امليداين.

محاور االستمارة:
اأخالقيات مهنة ال�شحافة، والأ�شباب والآثار،  ال�شتمارة بحثية مت توزيعها على )4( حماور وهي: مفهوم 
واملعوقات التي تواجه اأخالقيات املهنة على اأر�س الواقع، واآليات وا�شرتاتيجيات التدخل، اإ�شافة اإىل حمور 

اأ�شا�شي يتمثل يف البيانات ال�شخ�شية.

فريق العمل الميداني: 
مت اختيار باحثتني ميدانيتني للعمل امليداين، وهما �شاحبتا كفاءة بحثية واإعالمية وخربة �شابقة يف تعبئة 
اإ�شافة لكونهما من البيئة الإعالمية ولديهما اخلربة ملعرفة املوؤ�ش�شات الإعالمية  ال�شتمارات واملقابالت، 
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والقائمني عليها ما �شهل العمل امليداين، كما اأنه اأولوية مل�شاندة الإعالميات واإعطائهن فر�شة للعمل امليداين 
ودعمهن وتطوير مهاراتهن البحثية.

تدريب فريق العمل الميداني:
مت عقد اجتماع خا�س بالباحثتني وتعريفهما على ال�شتمارة البحثية وحماورها، وفكرة اأ�شا�شية عن الدرا�شة 
التي يجري اإعدادها، والتن�شيق مبا�شرة مع الباحثتني لإيجاد احللول لأي اإ�شكالت يف امليدان قد تنجم عن 

عدم القدرة على الو�شول للموؤ�ش�شات، حيث مت التوا�شل مع العديد من املوؤ�ش�شات لت�شهيل مهمة الباحثتني.

جمع البيانات:
مت جمع البيانات اخلا�شة بال�شتمارة الكمية ما بني الأول من مار�س اإىل 13 مار�س 2015.

جودة البيانات )معالجة البيانات(:

تدقيق البيانات:
خ�شعت كافة ال�شتمارات والبيانات لعدة مراحل من املراجعة والتدقيق توافقا مع معايري اجلودة املعتمدة يف 

جمع البيانات ومتثلت هذه املراحل فيما يلي:

التدقيق امليداين حيث مت التدقيق امليداين ومراجعة جمموعة ال�شتمارات التي متت تعبئتها من امليدان نهاية 
كل يوم عمل.

لكل  الإجابات  كل  ا�شتكمال  من  للتاأكد  الباحثتني  قبل  من  للتدقيق  ال�شتمارات  خ�شعت  املكتبي:  التدقيق 
ال�شتمارة، والتاأكد من م�شداقية ومنطقية الإجابات.

 وكجزء من عملية التاأكد من البيانات مت فح�س الت�شاق و�شحة ال�شوابط على جميع املتغريات للتحقق من 
اأي تناق�شات اأو قيم متطرفة قائمة.

ترميز ال�شتمارات: وبعد النتهاء من عملية التدقيق، متت ال�شتعانة باإح�شائي لرتميز ال�شتمارات بالرجوع 
اإىل اأدلة الرتميز املعدة م�شبقا، حيث يتم جتهيز ال�شتمارة ب�شكلها النهائي من اأجل اإدخال بياناتها.

.Excel �وبرنامج ال SPSS اإدخال البيانات: متت ال�شتعانة بربنامج التحليل الإح�شائي

حتليل البيانات: بعد النتهاء من عملية الإدخال والتاأكد من �شالمتها وجاهزيتها للتحليل وا�شتخراج النتائج، 
اجلداول  بني  ما  النتائج  تف�شري  وتنويع  املئوية  والن�شب  بالتكرارات  مدعما  الإح�شائي  التقرير  جتهيز  مت 

والأ�شكال البيانية لت�شهيل ا�شتخدامها وتوظيفها يف الدرا�شة البحثية.
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الإعالمية  العالقة  ذات  واجلهات  بالت�شال  القائمني  ا�شتهدفت  مركزة  مقابلة   )14( اإج��راء  مت  رابعًا: 
بعد  ي�شتجيبوا  مل  اأخرى  �شخ�شيات   )7( وهنالك  العالقة،  ذات  اجلهات  من  للمعرفة  للو�شول  احلقوقية 

التوا�شل معهم لإمتام املقابالت.

تو�شح  ال�شحافة بحيث  باأخالقيات مهنة  بالت�شال  القائم  التزام  تو�شح مدى  خام�شًا: )2( درا�شة حالة 
م�شتوى القدرة على اللتزام بهذه الأخالقيات وتو�شيح اجلانب املعريف لهذه الأخالقيات يف �شياق ال�شراع 

الإ�شرائيلي- الفل�شطيني و�شياق العدوان الإ�شرائيلي الأخري على قطاع غزة.

رابعًا: تساؤالت الدراسة:
يحاول البحث الإجابة على الأ�شئلة املطروحة والو�شول ملعرفة اأكرث عمقا باأ�شباب الإ�شكالية البحثية واآثارها 

على البيئة الإعالمية الفل�شطينية يف قطاع غزة وذلك من خالل الإجابة على الأ�شئلة التالية:

• �شياق 	 ال�شحافة يف  اأخالقيات مهنة  ملفهوم  الفل�شطيني  الإعالم  للقائمني على  املعريف  املدخل  ما هو 
الحتالل الإ�شرائيلي؟

• ما مدى مقاربة املفاهيم بالواقع العملي للقائمني على الإعالم الفل�شطيني لأخالقيات مهنة ال�شحافة 	
يف حالة ال�شراع؟

• ما هي ال�شيا�شات التحريرية احلالية يف اجلهات الإعالمية الفل�شطينية يف فل�شطني التي تعك�س التزاما 	
باأخالقيات مهنة ال�شحافة يف حالة ال�شراع؟

• اأو 	 عمله،  وعالقته مب�شادر  ال�شحايف  ال�شحافة مب�شتوى  مهنة  اأخالقيات  ومالم�شة  معرفة  مدى  ما 
عالقة الإعالمي باجلمهور مت�شمنا امل�شكالت الأخالقية التي يواجهها الإعالميون يف عملهم؟

• ما هي اأخالقيات العمل التي يلتزم بها القائمون بالت�شال يف الو�شائل الإعالمية يف قطاع غزة وال�شفة 	
الغربية )من وجهة نظرهم(؟

• ما هي ال�شعوبات واملعوقات التي تواجه القائم بالت�شال اإثر اللتزام باأخالقيات مهنة ال�شحافة يف 	
حالة ال�شراع؟

• ما هي ال�شرتاتيجيات املقرتحة من م�شادر املعلومات املتعددة يف الدرا�شة لتحقيق اللتزام باأخالقيات 	
مهنة ال�شحافة وما �شبل تطويرها؟
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اإلطار الزماني للدراسة: 2015-2014 
التي  الإعالمية  والو�شائل  الفل�شطينية املحتلة كدرا�شة حالة،  الأرا�شي  للدرا�شة: حمافظات  الإطار املكاين 

تعمل بفعالية يف هذه الفرتة بالرتكيز على حمافظة غزة وحمافظات ال�شفة الغربية.

الصعوبات التي واجهت الباحثتين أثناء إعداد الدراسة: 
• العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة )7 يوليو 2014 والذي ا�شتمر 51 يوما(، اأعاق الباحثتني يف فرتة 	

العدوان باأكملها والفرتة التي تلتها ب�شبب الو�شع الكارثي والآثار الوخيمة للعدوان على اجلانب النف�شي 
والجتماعي لكل �شرائح اجلمهور يف قطاع غزة، وتطلب الأمر وقتا اأطول حتى بداأت احلياة تعود نوعا 

ما للعمل املوؤ�ش�شاتي ومن ثم بداأت الباحثتان العمل من جديد على الدرا�شة.

• وعدم 	 ذل��ك،  بها  املنوط  اجلهات  ل��دى  وال�شحافيات  ال�شحافيني  اأع��داد  يف  حتديثات  وج��ود  ع��دم 
ال�شهر، ما  والإعالميني لفرتة تزيد عن �شهر ون�شف  الإعالميني  بقوائم  ال�شريعة ملطلبنا  ال�شتجابة 
اأ�شاف �شعوبة يف حتديد جمتمع الدرا�شة ومن ثم العينة، ما جعلنا جنتهد لتحديث القوائم الأخرية 
التي لدى هذه اجلهات، وحولت الباحثتان ال�شعوبة اإىل حتديث للعديد من املوؤ�ش�شات التي توقفت عن 

العمل اأو حل�شر عدد املوؤ�ش�شات الإعالمية الفاعلة يف قطاع غزة، ما يجعلها اإ�شافة للمهتمني لحقا.

• كونها 	 الغربية  ال�شفة  يف  وال�شحافيات  ال�شحافيني  مع  التوا�شل  يف  متثلت  اأخرى  م�شكلة  الباحثتان  واجهت 
جزءا اأ�شا�شيا يف هذه الدرا�شة، فلم تتمكنا من تعميم ال�شتمارة الكمية على الإعالميات والإعالميني يف ال�شفة 
الغربية ل�شعوبة الو�شول كمقابلة مبا�شرة، اإ�شافة اإىل عدم توفر قائمة حمددة لالإعالميني والإعالميات ميكن 

ال�شتناد اإليها، لذلك مت اإ�شراك العديد من املقابالت املعمقة مع م�شادر املعلومة يف ال�شفة الغربية.

• عدم ا�شتجابة العديد من الإعالميني والعالميات يف ال�شفة الغربية لالإجابة على ا�شئلتنا اأو حتديد 	
عدة مواعيد لإجراء املقابالت عرب ال�شكايب، رغم الت�شالت املتوا�شلة من طرفنا، ويف اأحيان بالكاد 
تكون الإجابات معربة بكلمات قليلة ما يجعلنا ن�شتثني املقابلة من التحليل، الأمر قد يعود باعتقادنا 

لن�شغالت الإعالميني والإعالميات.

• انقطاع التيار الكهربائي والبنية التحتية املرتهلة يف قطاع غزة فاقمت من ال�شعوبات التي واجهتها 	
الباحثتان حيث امتد النقطاع يف اليوم الواحد لفرتة تزيد عن 10 �شاعات، وهو ما يعترب معيقا يواجه 
حمدد،  وقت  يف  املطلوبة  املهام  لإمت��ام  املبذول  واجلهد  الوقت  من  ويزيد  والدار�شني  الباحثني  كافة 
اإ�شافة لتوا�شل الباحثتني مع م�شرف الدرا�شة عرب ال�شكايب ما زاد الأمور �شعوبة يف حتديد الأوقات 

التي يتوفر فيها التيار الكهربائي.
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المطلب الثالث:
مفهوم أخالقيات مهنة الصحافة:

يوجد العديد من املفاهيم النظرية لأخالقيات مهنة ال�شحافة، منها ما يعتمد على اأدبيات �شابقة اأو روؤى 
لأخالقيات  اأولوية  الأكرث  املفهوم  عند  نتوقف  اأن  الدرا�شة  هذه  يف  نحاول  اأننا  اإل  ودار�شني،  ملتخ�ش�شني 
مهنة ال�شحافة من وجهة نظر العاملني والعامالت فيها، �شواء كانوا اأفرادًا اأو موؤ�ش�شات، لذلك اأفردنا يف 
هذا املبحث تف�شياًل حول هذا املفهوم بال�شتناد اإىل املجموعات املركزة واملقابالت كاأدوات بحثية كيفية، 
وال�شتمارة البحثية كاأداة كمية لنتمكن من ا�شتمزاج اأفكار واآراء اجلميع وتقدمي التقاطع يف هذه املفاهيم اأو 

الك�شف عن مكامن اخللل فيها.

وهو  ال�شحافة،  مهنة  لأخالقيات  مواثيق  وجود  باأهمية   %90 بن�شبة  والإعالميات  الإعالميني  اأغلب  يعتقد 
موؤ�شر مهم لتيقننا باإميان الإعالميني والإعالميات ب�شرورة هذه املواثيق يف عملهم ال�شحايف، لأنها ت�شكل 

اأ�شا�شا لعملهم واإطارا عاما حلمايتهم اأثناء تاأديتهم مهام عملهم.

ال�شحايف  التزام  اعتقادهم مبدى  والإعالميات عن  الإعالميون  يعرب  ب�شكل كبري حني  الن�شبة  وتقل هذه 
املبحوثني  تقييم  مدى  الن�شبة  وبنف�س   %58 بن�شبة  ال�شحافة  مهنة  اأخالقيات  ميثاق  باحرتام  الفل�شطيني 

للتزام الإعالميني والإعالميات باأخالقيات مهنة ال�شحافة.

اأخالقيات مهنة ال�شحافية يف فل�شطني  اأبو �شومر مدخاًل لتفكيك مفهوم  يعر�س الكاتب ال�شحايف توفيق 
بالقول: »هناك تعريفات عديدة لالأخالقيات، ما املق�شود باأخالقيات ال�شحافة، هل هو اللتزام بالأخالق 
باأخالقيات  خا�شة  اأخالقا  هناك  اأن  اأم  املدلول،  يف  فرق  هناك  بال�شحافة،  خا�شة  اأخالقا  هناك  اأن  اأم 
ال�شحافة مبعنى اأنها الأ�ش�س التي اتفق عليها اجلميع يف تعريف الفن ال�شحايف ولي�س الأخالقيات باملعنى 
الذي نعرفه، وهي اأ�ش�س اتفقت عليها معظم و�شائل الإعالم كاأ�شا�س لعملها الذي يجب اأن نعرتف به وهو 

تعريف اأويل«. 

اأن نحدد،  اأخالقيات العمل ال�شحايف: »يجب  اأبو �شومر فيما يخ�س وجهة نظره ب�شمولية مفهوم  وي�شيف 
لأن كلمة اأخالقيات ال�شحافة كلمة �شاملة، فاأخالقيات العمل ال�شحايف فيها حمددات كثرية واملحدد الذي 
يربطها وهو حمدد الدميقراطية، وهي الو�شيلة التي تربط معظم اأخالقيات ال�شحافة واملمار�شة ال�شحافية 
وفق النظام الدميقراطي واأن تعطى املعلومات للجميع بحرية وبدون قيود، ولكنه تفرع اإىل عدة اأجزاء، وبع�س 
الدول اأخذت اأجزاء منه وتركت اأجزاء اأخرى، واأخرى اأخذت اأجزاء خمالفة، ولكن يف العامل العربي دائما 
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لي�س هناك تعريف حمدد لأخالقيات ال�شحافة، هناك احلدود التي اتفق عليها اجلميع لت�شيري ال�شحافة«20.

يرى الكاتب واملحلل هاين حبيب اأن »الأخالق اأو�شع من القانون يف الو�شع الفل�شطيني، هناك اإ�شكالية يف 
الفل�شطينية  التجربة  عمق  من  بالرغم  الإعالمي  البعد  ذات  امل�شائل  بالعتبار  القانون  ياأخذ  مل  القوانني، 
يف الداخل واخلارج، يعنى على �شبيل املثال قانون امللكية الفكرية هو غري مثبت نتيجة للو�شع الفل�شطيني 
بالرغم من اأنه جزء من الأخالق، يعنى ل يجوز لأحد اأخذ مقالة اآخر ون�شرها دون ال�شتئذان منه، وذلك 
لأنه ل يوجد جمل�س ت�شريعي مفعل، امللكية الفكرية تعني اأنه ممنوع اأن يت�شرف اأحد مبادة لغريه �شواء مقال 

اأو تقرير من�شور يف �شحيفة ونقله اىل �شحيفة اخرى دون ا�شت�شارة ال�شحيفة واأخذ املوافقة عليها«21.

ويف�شر حبيب: »الق�شاء لدينا لي�س لديه خربة يف هذا املجال فالقانون يعرف امللكية املالية، ولي�س امللكية 
الفكرية يعنى مثال ا�شم �شحيفة مينع ا�شتخدامه ل�شحيفة اأخرى، وهنا يف فل�شطني لأنه ل قانون ول يوجد 
حمامون عندهم خربة يف املجال الإعالمي فال ميكن التعامل معه لعدم وجود خربات. هذا الدعاء ممتاز 

لكنه يتجاوز ال�شحايف والعالم«. 

ويقدم الإعالمي عماد الأ�شفر تو�شيحًا متقدمًا يف ت�شخي�س مفهوم الأخالقيات م�شتندًا لتحليل اأكرث عمقًا 
يف العالقة بني مهنة ال�شحافة واملواقف التحليلية منها بالقول: »ل تخلو ال�شحافة مهما كان �شكلها وو�شفها 
وكذلك ل يخلو اإن�شان من اأجندة اأو توجه فكري اأو عقائدي اأو مذهبي، ومن هنا نبعت احلاجة اإىل القواعد 
املهنية، كي تكون �شابط اليقاع واحلار�س على املو�شوعية التي تكفل عدم الذهاب بعيدًا يف الجندة على 
يجُكيفون املهنية  اإعالم موجه وحزبي وممول  اأن املوغلني يف الأجندات من  ح�شاب احلقيقة، ما يح�شل هو 

لتربير عدم مو�شوعيتهم«22 .

يرتبى  التي  الجتماعية  للتن�شئة  ترجع  ال�شحايف  اأخالقيات  اأن  ترى  اجلديدة  احلياة  جريدة  يف  �شحافية 
عليها، واأ�شحاب الأخالق العالية يف جوهرهم يرف�شون اإعداد اأي تقرير لأنه يتناق�س مع اأخالقهم وبنف�س 
اإعالمية، ول يوجد  اأو �شهرة  اأي �شيء، ملجرد حت�شيل مايل  باأنف�شهم لفعل  الوقت هناك �شحافيون يلقون 
التزام  ب��دون  عليها  يتناف�شون  جتدهم  فكرة  طرح  مت  لو  يعني  اأنف�شهم،  ال�شحافيني  بني  حقيقي  تناف�س 
بالأخالقيات، ومدراء املوؤ�ش�شات الإعالمية بينهم م�شالح اإما جتارية اأو حزبية ح�شب الأهواء ال�شخ�شية، 

يجب اعادة التفكري ح�شب ال�شلوكيات يف العمل امليداين«23.

فقد  والإعالميني،  الإعالميني  لدى  اأغلبية  على  تعريفات حازت  هناك  فاإن  الدرا�شة،  ك�شفته  ما  اإطار  ويف 

20(  مقابلة ا�شتك�شافية مع الكاتب ال�شحايف توفيق اأبو �شومر
21(  مقابلة ا�شتك�شافية مع الكاتب هاين حبيب بتاريخ 2014/9/27

22(  عماد الأ�شفر، مركز تطوير العالم/ جامعة بريزيت، مقابلة بتاريخ 2015/2/10
23(  املجموعة املركزة الأوىل بتاريخ 2015/1/24
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اعتقدت ن�شبة 54.6% منهم اأن مفهوم اأخالقيات مهنة ال�شحافة بالن�شبة لهم »يعني جمموعة مبادئ قانونية 
ومعايري اأخالقية تنظم مهنة ال�شحايف«، وراأى 25% من الإعالميني والإعالميات اأن »مفهوم اأخالقيات مهنة 
ال�شحافة يعني جمموعة احلقوق والواجبات القانونية التي يلتزم بها ال�شحايف«، اأما ما ن�شبته %11.1 من 
يلتزم بها  التي  الواجبات  يتمثل يف: »جمموعة  اأخالقيات املهنة  اأن مفهوم  الإعالميني والإعالميات فريون 
ال�شحايف قانونيًا«، بينما تعتقد ن�شبة اأقل حوايل 6.5% اأن مفهوم اأخالقيات مهنة ال�شحافة يعني جمموعة 

احلقوق التي تكفل ممار�شة ال�شحايف ملهنته قانونيًا.

جمموعة  هو  ال�شحافة  مهنة  اأخالقيات  مفهوم  باأن  واإميانهم  الإعالميني  لت�شور  ن�شبة  اأعلى  من  ويت�شح 
املبادئ القانونية واملعايري الأخالقية التي تنظم مهنة ال�شحايف وهو اإقرار من الإعالميني باأن هنالك اإطارا 
قانونيا اأخالقيا يتوجب البقاء يف اإطاره، وهو ما يجيب على الت�شاوؤل الأ�شا�شي باأن اأخالقيات املهنة هي جزء 
اأنه  ال�شحافة، كما  املهنية لطبيعة مهنة  الأخالقيات  العامة، وتخ�شي�س  الإن�شانية  الأخالقيات  اأ�شيل من 
يتوجب اأن تكون ملزمة، ولي�س غري ملزمة كما هو متعارف عليه يف مدونات ال�شلوك اأو مواثيق اأخالقيات مهنة 
ال�شحافة، فما دام هنالك اإطار قانوين فهذا يعني �شرورة التقيد واللتزام لكل من يعمل يف املجال الإعالمي 
بها، ولي�س جمرد بنود ون�شو�س �شرفية غري ملزمة، ما يعني اأن هنالك اإجراءات تراتبية ميكن العمل عليها 

للدفع بهذا اللتزام ولتعزيز وجود وتطبيق هذه الأخالقيات.

املهنة  باأخالقيات  يتعلق  فيما  املركزة  املجموعات  يف  وتداوله  نقا�شه  مت  ما  املطروح  ال�شياق  يف  يختلف  ول 
حيث طرح يف املجموعات املركزة تعريف لأخالقيات مهنة ال�شحافة على النحو الآتي: هو »�شياغة العالقة 
بني ال�شحافيني وو�شائل الإعالم وبينها وبني املتلقي من ناحية مهنية، يف الإطار الذي مل تتناوله القوانني 
املرعية، مبعنى اأن كل ما تناولته القوانني لي�س له عالقة باأخالقيات املهنة، لأنها مكملة لنظم العالقات بني 
اأن تكون موجودة كاأ�شا�س  اأنف�شهم واملوؤ�ش�شات واملتلقي وهو الراأي العام، واأخالق املهنة يجب  ال�شحافيني 
للمجتمع ال�شحايف ولي�شت فقط ب�شبب وجود انق�شام اأو عدوان اأو تطورات اأخرى لأنها ركيزة اأ�شا�شية لأي 
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عمل �شحايف«24.

ويف املجموعة املركزة الثانية متت الإ�شارة اإىل تعريف اأخالقيات مهنة ال�شحافة باأنها: »تعني لنا ال�شوابط 
اأ�شا�شًا لعمل ال�شحايف ب�شكل رئي�شي وتنظيم العالقة  اأن تكون  التي حتكم عملنا ال�شحايف، وهي يفرت�س 

اأي�شا داخل املوؤ�ش�شة الإعالمية«.

تقول اإحدى العالميات: »اعتقد اأن اأخالقيات مهنة ال�شحافة اأمر غري موجود، هي اأ�شبه باحللم الوردي 
يف مواثيق �شرف، ولكن يف التطبيق جتد الكل يكرر نف�س الكالم لأن هذا الو�شط معقد، ولي�س من ال�شهل 
فر�س �شوابط فيه بدون متابعة«، وهذه اإ�شارة ل�شرورة وجود اإجراءات تنفيذية ت�شاهم يف الن�شباط بهذه 

الأخالقيات وهذا دور اجلهات ذات العالقة«.

اأحد ال�شحافيني ي�شري اإىل جتربته الأوىل يف بداية عمله يف الإعالم بالقول: »اأدركت لحقًا اأن هناك م�شوؤولية 
اجتماعية، يجب اأن األتزم بها، ويجب اأن اأنتقي ما اأقوم بكتابته اأو ت�شويره، ففي العام 2012 ن�شرت �شورًا 
وم�شاهد جلثث واأ�شالء ل�شحايا العدوان، وبعد التجربة وجدت اأن هذه ال�شور ل تخدم العمل الإعالمي ول 

الق�شية املطروحة، بل وت�شر باأخالقيات املهنة«25.

وهنا اإ�شارة وا�شحة اإىل اأن بع�س الإعالميني ل يدركون ول ميلكون املعرفة مباهية الأخالقيات عمليًا على 
اأر�س الواقع، لكن مع ن�شوج جتربتهم ذاتيًا تعلموا اأن هذا مناٍف لأخالقيات املهنة، وهذا يدلل على اأهمية 
التوعية والتثقيف لالإعالميني يف بداية عملهم الإعالمي لتاليف جملة من النتهاكات والتجاوزات التي تتم 

بدون علم اأو معرفة.

الإعالمية  الو�شيلة  للعمل يف  الأخالقي  الناظم  الآتي: »هو  النحو  املهنة على  اأخالقيات  يعرف هاين حبيب 
واأخالقيات املهنة«.

وحول م�شادر معرفة املبحوثني حول مدونات ال�شلوك لأخالقيات مهنة ال�شحافة يت�شح اأن ما ن�شبته 62% من 
املبحوثني اأجابوا اأن لديهم معرفة ب�شدور �شلوكيات ومواثيق لأخالقيات املهنة عن موؤ�ش�شات حقوقية واأهلية، 
بينما هناك 38% اأجابوا باأنه لي�س لديهم معرفة حول مدونات ال�شلوك وهذا يعرب عن اإ�شكالية حقيقية كون 
اأكرث من الثلث لي�س لديهم معرفة بوجود مواثيق، وبالتايل ل ميكن لهم التمييز يف الواقع امليداين بتطبيق 
ال�شحافة كما �شنتعرف من خالل  اأخالقيات مهنة  اأ�شكاًل متعددة لنتهاكات  الأخالقيات وهنا جند  هذه 

هذه الدرا�شة.

وهذا تاأكد وفق املقابالت ونقا�شات جمموعات العمل خا�شة اأن جزءًا كبريًا من الإ�شكالية البحثية ناجت عن 

24(  املجموعة املركزة الأوىل بتاريخ 2015/1/24
25(  مقابلة حممد عثمان، �شحايف ا�شتق�شائي بتاريخ 2015/1/22
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عدم املعرفة والوعي مباهية اأخالقيات املهنة ميدانيًا، لأن الإعالمي يكون وحيدًا يف امليدان، واإذا مل يكن يف 
اإطار موؤ�ش�شة متلك ميثاقًا اأخالقيًا ناظمًا فاإن امل�شاألة ت�شبح اأكرث تعقيدًا.

ومن ن�شبة 62% من املبحوثني الذين يعرفون عن مدونة ومواثيق ال�شلوك، يت�شح تنوع م�شادر معرفة املبحوثني 
اأن م�شدر معرفتهم عن  اأجاب %29.6  ال�شحافيني، حيث  نقابة  لدى  املهنة  اأخالقيات  �شلوك  عن مدونة 
مدونة �شلوك اأخالقيات املهنة موقع النقابة، و27.8% عن طريق الع�شوية، و23.2% عن طريق الور�س، بينما 
19.4% من املبحوثني اأجابوا اأن م�شدر معرفتهم عن مدونة �شلوك اأخالقيات املهنة لدى نقابة ال�شحافيني 
طرق اأخرى مثل: الزمالء ال�شحافيني، وموؤ�ش�شات فل�شطينية متنوعة، وهذا من �شاأنه اأن يعطينا موؤ�شرًا حول 
ما يجب تعزيزه خا�شة اإعادة تفعيل املواقع اللكرتونية وا�شتثمارها جيدًا خا�شة و�شائل الإعالم املجتمعي، 
اأن هنالك حاجة لوقت متباعد و�شل�شلة  اإذ من الوا�شح  اأخالقيات املهنة من خالل الور�س،  اأهمية  وتعزيز 

منظمة من الربامج والأن�شطة للبناء عليها من اأجل تقليل فجوة املعرفة وتنويع اأدواتها.

ووفقًا لروؤية ال�شحافيني حول اأهم البنود املطلوب توافرها كاأخالقيات مهنة ال�شحافة فاإنهم دجموا عددا 
من هذه البنود التي ترتاوح ما بني توقعاتهم واقرتاحاتهم اأي�شا ونلخ�شها كالتايل:

الف�شل بني اخلرب والتعليق، احل�س الوطني، الأخالق والآداب العامة، م�شداقية امل�شادر وذكرها، ال�شدق، 
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املو�شوعية، احليادية، احلقيقة، عدم احلزبية، حلف ميني مزاولة املهنة واحرتام اأخالقياتها، اخل�شو�شية 
واحرتامها، احرتام الذات، احرتام حقوق الن�شر، حقوق الن�شان، الدقة، البعد عن تعزيز النق�شام، اللتزام 
اعطاء  امليدانيني،  وخا�شة  لل�شحافيني  ال�شحي  التاأمني  الثقة،  الوطنية،  الوحدة  تعزيز  املهنة،  مبعايري 
ال�شحايف على  ا�شرتاط ح�شول  املهنة،  اأخالقيات  يتجاوز  الرابعة، معاقبة كل �شحايف  ال�شلطة  ال�شحافة 

دورة تاأهيل اأخالقيات املهنة، امللكية الفكرية وحقوق الطبع، عدم قبول ر�شاوى وهدايا. 

ويلخ�س اأحد ال�شحافيني روؤيته ال�شحافية و�شوابط مهنة ال�شحافة قائال: “نعم اأنا عندي �شوابط مهنية 
مهمة جدًا و�شوابط ان�شانية ووطنية بالن�شبة يل ك�شحايف واأخرى دينية، تتعلق املهنية باأن تكون �شحافيا 
وتراعي نقل الأحداث وتغطيتها بال تقزمي اأو تهويل، والن�شانية هي قبل اأن تكون �شحافيا ل ميكن اأن ي�شاء 
لالإن�شان اأو تنتهك حرمة ب�شر اأو كرامة �شواء ب�شورة اأو معلومة اأو ت�شريح ومن ثم �شوابط وطنية، اأنا ابن 
وطن وابن ق�شية، وهذا ال�شابط الوطني: نحن نغطي مبهنتينا وفل�شطينيتنا، ال�شابط الديني: اأنا م�شلم ل 
ميكن اأن اأقبل اأن ي�شاء اإىل الر�شول الكرمي، كما ل اأقبل ال�شاءة اإىل �شيدنا عي�شى ومو�شى والرموز الدينية26.

أشكال انتهاكات أخالقيات مهنة الصحافة في فلسطين:
ورغم تفاوؤل الإعالميني وت�شورهم بالتزامهم باأخالقيات مهنة ال�شحافة اإل اأن ع�شرات من ال�شواهد على 
لنتائج  الفل�شطيني، ووفقًا  الإعالمي  امل�شهد  اأخالقيات مهنة ال�شحافة قد متت فعليًا وبرزت يف  انتهاكات 

املجموعات املركزة واملقابالت التي متت يف هذه الدرا�شة، نلخ�س اأهم هذه الأ�شكال على النحو الآتي:

وجود تقارير مزيفة تكتب من مكتب �شحايف، وتوؤلف فيه اأ�شماء عائالت اأو تو�شع رموز وكاأنها حماية مل�شدر 
املعلومة بينما هي من وحي الكاتب.

تفعل وهذا مناٍف  اأن  النا�س ماذا يجب  الطلب من  يتدخل امل�شور يف  تتم فربكتها حيث قد  ال�شور  بع�س 
لالأخالقيات لأن ال�شحايف ينقل احلدث ول ي�شنعه ح�شب رغباته.

تزييف  فيه  وهذا  �شحايف  كم�شور  معني  لهدف  لي�شل  م�شاعدة  برامج  وا�شتخدام  ال�شور  بع�س  تركيب 
للحقائق وت�شويه للواقع.

الإجماع اأن التهويل والت�شخيم يف الأخبار ال�شحافية من اأبرز انتهاكات اأخالقيات املهنة التي يت�شابق فيها الإعالم.

الرقابة الذاتية لها ارتباط وثيق يف اأخالقيات املهنة، لكنها قد تكون �شلبية حني تتقاطع مع حق اجلمهور 
يف املعرفة ويحدث الت�شادم هنا، فلي�شت كل رقابة ذاتية هي اإيجابية ومن هنا يجب اإعادة تعريف املعرف 

26(  تامر امل�شحال، مرا�شل قناة اجلزيرة الف�شائية.



كالرقابة الذاتية يف مو�شوع اأخالقيات مهنة ال�شحافة.

قبول الهدايا من رجال الأعمال اأو ال�شركات املروجة اأو طلبها يعد انتهاكا لأخالقيات مهنة ال�شحافة لأنها 
توؤثر على ر�شالة ال�شحايف يف امل�شتقبل ويجب النتباه لالأمر لأنه بات مقبول لدى بع�س الأو�شاط ال�شحافية 

ويعتربونه امتيازا بينما هو مناٍف لأخالق املهنة.

�شور الأ�شالء والدماء الكثرية يف ال�شور كانت خميفة وتوؤثر كثريا خا�شة فيمن يتعر�شون للعدوان فعليا.

�شور امل�شاعدات الإن�شانية، وت�شوير النا�س وهي تتلقى امل�شاعدات مل تكن حتمل اأي كرامة لل�شحايا بل كانت 
ت�شكل اإهانة للنا�س.

ا�شتخدام �شور الأطفال ال�شغار وهم يحملون ال�شالح وترويجها م�شيء لأخالقيات املهنة وانتهاك حلقوق 
الطفل، ومتكن الحتالل من ا�شتغاللها لأهداف حتول اجلالد اإىل �شحية27. 

27(  المجموعة المركزة األولى بتاريخ 2015/1/24
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المبحث الثاني:
العوامل التي يتأثر فيها االنضباط وااللتزام 

األخالقي

اأوًل: الحتالل

ثانيًا: النق�شام

ثالثًا: البيئة الإعالمية وجهات انفاذ القوانني الإعالمية

مقدمة 
البيئة ال�شحافية الفل�شطينية يف املقام الأول هي حتت الحتالل الإ�شرائيلي، ورغم وجود موؤ�ش�شات واأطر 
�شيا�شية متعددة للفل�شطينيني، اإل اأنه ل يوجد د�شتور، وثالثية التعددية احلزبية املتناق�شة، فكل حزب يجتهد 
ليحل مكان الآخر ل اأن ي�شكل تكامال، من هنا فالبيئة الفل�شطينية لي�شت موؤهلة لإطار قانوين اأخالقي متفق 

عليه وممكن يف ظل الفجوة بني النظري والعملي فيما يتعلق باأخالقيات مهنة ال�شحافة.

ورمبا ا�شتجابت اأغلب م�شادر الدرا�شة احلقيقية واحتملت التفاق والختالف يف اإ�شكالية اأخالقيات مهنة 
ال�شحافة ما بني املفاهيمي والتطبيقي، نظرًا لغياب البنية ال�شحية لتحقيق اأخالقيات املهنة، دومنا الوقوع 
يف فخ امل�شطلحات والنظريات الإعالمية وامل�شاقات والتنظري، فيما اأن جوهر الأخالقيات مرتبط ارتباطا 

وثيقا بالت�شريعات الإعالمية وال�شيا�شات التحريرية والعمل امليداين بالأ�شا�س.

اإن ل�شتمرار �شيا�شة الحتالل الإ�شرائيلي التاأثري الأكرب يف تغليب الوطني على املهني، والنحياز لالإن�شاين 
دون املو�شوعي، فوجود ممار�شات الحتالل التي ت�شوه احلقائق وتقلب املعايري الأخالقية يف خطابها الدويل 
يجعل املهمة اأكرث �شعوبة يف و�شوح الروؤية الإعالمية الفل�شطينية خا�شة يف واقع ماأزوم ل يتجاوز احل�شار 
والعدوان الإ�شرائيلي املتكرر والنق�شام الفل�شطيني، الأمر الذي ي�شاهم يف �شرورة نحت مفاهيمي من عمق 
الذي  ال�شحايف  العمل  جوهر  لتبيان  والإعالميات  الإعالميون  يواجهه  وما  الفل�شطيني،  الإعالمي  البيت 

يو�شف باملهني.

يو�شح ماجد العاروري وجهة نظره بالقول: »املنطلقات املفاهيمية لأخالقيات مهنة ال�شحافة يف فل�شطني 
�شعيفة من وجهة نظري لأن تطبيق القواعد القانونية اأ�شاًل �شعيف، فالتحري�س ميار�س يف و�شائل العالم 
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ب�شكل علني دون اأن تتم معاجلته معاجلة قانونية، كذلك القذف والت�شهري، وحماية اخل�شو�شية، وغري ذلك 
من القواعد التي نظمها القانون، يف حالت كثرية تنظر جلان الأخالقيات يف �شلوكيات اأ�شاًل نظمها القانون، 
قواعد  بناء  يغيب  وبالتايل  الأخالقية،  القواعد  القانونية هي  القواعد  ويجعل  ي�شعف من معاجلتها،  وهذا 

اأخالقية �شحيحة«28.

وي�شيف توفيق اأبو �شومر الكاتب واملحلل ال�شيا�شي: » نحن لو اأردنا اأن نق�شم الإعالم اإىل اإعالم مرا�شلني 
واإعالم الر�شائل الإعالمية والإعالم الجتهادي لن ينطبق عليه �شوى احلزبية وال�شلطوية، وهو حمدد باأطر 
�شيا�شية، والإعالم املحدد باأطر �شيا�شية لي�س اإعالما حرا، حتى الإعالم الر�شمي الفل�شطيني لي�س اإعالما 
حرا، يف حالتنا الإعالمية الفل�شطينية نحن حتى اللحظة مل نر�س قواعد البنية الأ�شا�شية لالإعالم فهو اإعالم 

اجتهادي حتى اللحظة متعدد النزعات، والأ�شعب درا�شته«29.

ويتفق املحلل ال�شيا�شي والكاتب هاين حبيب م�شيفًا: »نحن يف فل�شطني ل يوجد لدينا تقاليد �شحافية، نحن 
لي�س لدينا اأي خربة، نعم لدينا اعالم، ولكن لي�س لدينا خربة اإعالمية، ول قوانني، ول يوجد ا�شتقرار للدولة 

ل�شن القوانني اأي�شًا، كما اأن العامل الثالث لي�س لديه هذه اخلربة ال�شحافية الكافية«30.

ب�شار برماوي لديه روؤية خمتلفة نوعا ما يف املنطلقات املفاهيمية لأخالقيات مهنة ال�شحافة اإذ يخ�ش�شها 
ح�شب قوله: »اأهم املنطلقات تكمن يف اخللفية الثقافية وامل�شتوى املعريف والطالع على املعايري الأخالقية 
املن�شئة  بالبيئة  املرتبطة  الثقافية  واخللفية  والدولية،  املحلية  والأعراف  ال�شلوك  مدونات  مثل  ال�شلة  ذات 
لل�شحايف واملنظومة القيمية املكت�شبة، بالإ�شافة لالرتباط الديني يف بع�س الأحيان واملعايري املنبثقة عنه، 

اإ�شافة ملعايري و�شوابط املوؤ�ش�شة التي ينتمي لها ال�شحايف و�شيا�شاتها التحريرية«31.

ويتفق معه حممد اأبو عرقوب بالقول: »منطلقات اللتزام باأخالقيات العالم هي التمتع با�شتقاللية التحرير، 
وتقدمي املعلومات اىل اجلمهور دون اأي حتريف لها، اإ�شافة اىل اأن اخالقيات العالم هي ال�شمانة ال�شا�شية 
العالميني  قبل  التزام طوعي من  فل�شفتها هي  لأن الخالقيات يف  والتعبري  الراي  العالم وحرية  حلرية 

بقواعد ال�شلوك املهني«32.

ت�شهد احلالة الفل�شطينية ارتباكًا وا�شحًا يف النظام ال�شيا�شي بفعل ا�شتمرار وجود الحتالل الإ�شرائيلي، لذا 
فالبيئة القانونية وال�شيا�شية والجتماعية يف حالة ترهل، خا�شة مع كل املراحل القا�شية التي عاناها ال�شعب 
الفل�شطيني وما زال يحاول الحتفاظ بقوته اإل اأن انعكا�شات كل هذه النهيارات تبدو اأكرث و�شوحًا يف اجلانب 

28(  ماجد العاروري: باحث وخمت�س يف جمال العالم الق�شائي وحقوق الن�شان: مقابلة بتاريخ 16 اأبريل 2015
29(  مقابلة ا�شتك�شافية مع الكاتب توفيق اأبو �شومر بتاريخ 2014/10/26

30(  مقابلة ا�شتك�شافية مع الكاتب هاين حبيب بتاريخ 2014/9/27
31(  ب�شار حممد جنيب برماوي: نائب رئي�س حترير احلياة اجلديدة/ مقابلة بتاريخ 15 اأبريل 2015

32(  حممد اأبو عرقوب: من�شق اخلطة ال�شرتاتيجية لتطوير العالم الفل�شطيني- جامعة بريزيت: مقابلة بتاريخ 15 اأبريل 2015
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اأكرث  تبدو  النك�شاف  م�شاحة  فاإن  لذلك  املجتمع،  م��راآة  الإع��الم  القدمية،  النظريات  فح�شب  الإعالمي، 
جت�شدًا يف املجال الإعالمي وهو ما توؤكده م�شادر الدرا�شة، حيث يعتقد 86% من الإعالميات والإعالميني 
اأن الدافع الوطني لتغطية الأحداث يطغى لدى ال�شحايف الفل�شطيني يف ال�شراع الإ�شرائيلي الفل�شطيني، 
كما يعتقد 84% من الإعالميني والإعالميات اأن الوطنية اأكرث اأهمية من اأخالقيات مهنة ال�شحافة يف حالتنا 

الفل�شطينية يف ظل ال�شراع الفل�شطيني ��� الإ�شرائيلي.

ويف تو�شيف مرا�شل وكالة معًا لأخالقيات املهنة باأنها »التريمومرت يف كل املجالت ونحن يف فل�شطني نفتقد 
منظومة الأخالق، فهناك انهيار كامل يف اأ�ش�س املجتمع ما ينعك�س على البيئة الإعالمية، وهنا تكمن اخلطورة 

اأننا يف حقل الإعالم الأكرث ح�شورًا وواجهة لهذا املجتمع«33.

لأخالقيات مهنة ال�شحافة منطلقات متنوعة ومتعددة ترجع يف الأ�شا�س اإىل املدر�شة ال�شحافية لكل �شحايف 
ويف املقام الأول الأخالق الإن�شانية واحلقوقية، اإل اأن لدى البع�س معايري اأخرى لها عالقة بالإطار احلزبي 

والتنظيمي والوطني كجزء اأ�شا�شي مكمل للم�شهد الإعالمي الذي يحيط بالإعالمي الفل�شطيني.

الفل�شطيني  ال�شراع  طبيعة  هي  والإعالميات  الإعالميني  من  كبري  قطاع  يعتقدها  التي  الأوىل  القاعدة 
الإ�شرائيلي، الأمر الذي ي�شع اأي اإعالمي فل�شطيني امام ح�شم اأمره باأنه يعمل يف ظروف غري عادلة واحتالل 
ل يعرتف بحقوق بلده وق�شيته، واإما اأن يقع يف منطقة الرتباك اللحظي اأو الأكرث عمقا بني املهنية والوطنية 
الإن�شاين  الطابع  ويغلب  امليدان،  يف  جميعها  تن�شهر  وحتلياًل  �شمولية  اأكرث  بروؤية  كانت  واإن  والإن�شانية، 
والوطني وهو الأكرث تف�شريا للمداخل النف�شية والتحليلية وهو ما يخلق ت�شاحلًا بني الإعالمي والإعالمية 

و�شاحلهم الذاتي واجلمعي. 

اأخذت نقا�شات الإعالميني والقائمني على املوؤ�ش�شات البعد الأكرث وعيًا بخ�شو�شية الإعالم الفل�شطيني حتت 
الحتالل الإ�شرائيلي.

نتم�شك  ال�شحافيني  نحن  يجعلنا  �شبب  الإ�شرائيلي  الحتالل  وجود  اأن  »اأعتقد  ال�شحافيات:  اإحدى  تقول 
اأكرث باأخالقيات مهنة ال�شحافة، لأنها ر�شالة وروؤية وهي بالأ�شا�س اأخالقيات مرتبطة بالأخالق ال�شخ�شية، 

ق�شيتنا عادلة ول حتتاج لأكرث من التم�شك بالأخالقيات«34.

احتالل  حتت  فل�شطينية  فاأنا  �شحافية،  اأك��ون  اأن  »قبل  قائلة:  اأخ��رى  �شحافية  مقاربة  بروؤية  وت�شاطرها 
اإ�شرائيلي، وهناك امور ينبغي جتاوزها وعدم تغطيتها يف حال العدوان، لن يف تغطيتها معلومات جمانية 
للمحتل، وهذا اجتهاد �شخ�شي هناك من يحمل اجتهادا اآخر واأي�شا يبقى مقنعا، فمثال اعدام العمالء اأثناء 
العدوان الإ�شرائيلي الأخري على قطاع غزة، نقله اجتهاد واخفاوؤه اجتهاد اخر، ولكن �شاأكون مرتاحة اأكرث لو 

33(  املجموعة املركزة الأوىل بتاريخ 2015/1/24
34(  نائلة خليل، �شحافية، مقابلة بتاريخ 2015/3/1
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اأن املقاومة مل تفعل هذا اأ�شاًل«35.

اأما مديرة مكتب امليادين يف غزة، فتوؤكد على الوطنية كاأ�شا�س للعمل ال�شحايف لكل فل�شطيني: »ل ميكن 
رمبا  ق�شية،  وعندي  فل�شطني  بنت  لأين  كفل�شطينيني،  علينا  اإ�شرائيلي  عدوان  تغطية  يف  حيادية  اأكون  اأن 
يعيد  وقد  لكن هو عنده �شوابطه،  يتاأثر  يغطي جرائم احلرب عندنا  الأجنبي حني  م�شاعري. حتى  تظهر 
اأ�شتطيع لأن ر�شالتي  )ال�شكريبت( عدة مرات ح�شب �شيا�شة قناته التحريرية وموقفها ال�شيا�شي، لكني ل 

الأ�شا�شية هي نقل اجلرائم التي يرتكبها الحتالل بحق �شعبنا«36.

بدوره يوؤكد مرا�شل قناة اجلزيرة الف�شائية: »ل ميكن اأن اأخرج �شورة من املمكن اأن تت�شبب مبجزرة، لدي 
بتوازن وحكمة،  والجتماعية  والأخالقية  والدينية  والوطنية  والإن�شانية  املهنية  مل�شوؤولياتي  ووعي  اإطار فهم 

وباإمكاين يف امليدان اأن اأقدر ما يجب ول يجب ا�شتنادًا لذلك«37.

مرا�شل قناة امليادين يدلل على ما حدث يف امليدان اأثناء العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة بالقول: »خالل 
دور  ال�شحايف  يلعب  اأن  يجب  ل  الحتالل،  دور  من  اأكرث  دورًا  لعبوا  لقنوات  مرا�شلني  بعيني  راأي��ت  العمل 
اأقف �شد املقاومة، حني يخرج اعالم الحتالل بروايته اخلا�شة،  اأن  اأنا يف احلرب ل يجب  املقاومة، لكن 
هل املق�شود اأن اأعزز الرواية الإ�شرائيلية!! اأو اأنقل احلقيقة، هل يجب اأن اأغلب اجلانب الوطني اأم اجلانب 

املهني؟ باإمكاين القيام بالأمرين معًا، وذلك بالتزامي ب�شوابط املهنة فالأخالق تاأتي بالأ�شا�س«38.

العاروري يلخ�س العمل الإعالمي ومفهوم الأخالقيات وقت ال�شراع، قائاًل: »ال�شراع ي�شعف من اللتزام 
هذه  ان  الع��الم، جند  وراء  تقف  اأخرى  ادوات حتركها جهات  هو  العالم  دام  فما  الخالقية،  بالقواعد 
الطراف منق�شمة ويف حال النزاع تعترب ان العالم هو ال�شالح الذي يجب ان ي�شتخدم يف ال�شراع ويف حتقيق 
نتائج على الر�س وبالتايل يختفي العمل باأخالقيات ال�شحافة يف وقت النزاع، بل نلحظ يف اوقات النزاع اأن 
الطراف املتنازعة متار�س العمل العالمي ب�شكل مك�شوف ووا�شح باعتباره �شالحا بيدها ت�شتخدمه ب�شورة 
مبا�شرة، ويكون ال�شتخدام مرتبطا بالنزاع دون خ�شوعه لأي قواعد اأخرى �شواء كانت قانونية او اأخالقية، 
العامل حتى هذه اللحظة ما زال يناق�س توفري اب�شط القواعد القانونية حلماية العالم يف اوقات النزاعات 
امل�شلحة، ولعجزه عن توفري هذه القواعد ال�شامنة للحماية، ي�شتعي�س عن ذلك ل�شد الفراغ باإر�شاء بع�س 
القواعد الخالقية، كالقول مثاًل ان ممار�شة و�شيلة العالم للتحري�س وقت النزاع ل يجعلها هدفا ع�شكريا 
م�شروعا، نحن نلحظ يف مثل هذه احلالت ان هذه القواعد الخالقية وجهت لالأطراف املتنازعة ومل توجه 

35(  �شريين خليفة، �شحافية، مقابلة بتاريخ 2015/3/9
36(  لنا �شاهني، مرا�شلة ومديرة مكتب امليادين يف غزة، مقابلة بتاريخ 2015/2/9

37(  تامر امل�شحال، مرا�شل قناة اجلزيرة، مقابلة بتاريخ 2015/2/8
38(  املجموعة املركزة الثانية بتاريخ 2015/1/27
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اىل و�شائل العالم«39.

اأخالقيات  اأن هناك بعدًا يف روؤية الإعالميات والإعالميني، فهم يدركون جيدًا مفهوم  يبدو وا�شحا لدينا 
املهنة لكن يف ظل النتهاكات التي ميار�شها الحتالل الإ�شرائيلي، فاإن الوطنية لها الغلبة وهو مدخل طبيعي 
وتلقائي يف مهنة تعتمد على الإن�شانية واملهنية، فمن �شهد العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة �شيدرك جيدًا 
ما عاناه الإعالمي الفل�شطيني لأنه كان جزءًا اأ�شا�شيًا من امل�شهد، وتعر�س ب�شبب مت�شكه باأخالقيات املهنة، 
ونقل احلدث اإىل القتل والإ�شابة ونقل م�شاهد ب�شعة، ما كان باإمكانه احتمالها ب�شبب الحتالل الإ�شرائيلي، 
ومن هنا ت�شبح مقاطعة التواجد مع الإعالمي الإ�شرائيلي، لدى بع�س ال�شحافيني، يف مكان واحد واجبا 
اأن تعمل عليه جادة  وطنيا واأخالقيا ومهنيا، وهذا الأمر بدوره بحاجة اإىل التو�شيح لالآخر، وهو ما يجب 

اجلهات كنقابة ال�شحافيني الفل�شطينيني، وهناك دور مهم لذوي اخلربة من الإعالميني.

ونوجز العوامل التي يتاأثر فيها الن�شباط واللتزام الأخالقي لل�شحافيني يف فل�شطني بثالثة عوامل رئي�شية 
وهي: الحتالل الإ�شرائيلي، والنق�شام الفل�شطيني، والبيئة الإعالمية وجهات انفاذ القوانني الإعالمية.

أواًل: االحتالل اإلسرائيلي معيق أساسي ألخالقيات المهنة

ميثل ال�شراع الفل�شطيني الإ�شرائيلي املحرك الأ�شا�شي للعالقة ما بني الحتالل وال�شعب املحتل بكل مقدراته 
الب�شرية واملادية، وهو احتالل كولونيايل ير�شخ ا�شتحالل كل ما لدى الفل�شطيني، من هنا فاإن نقا�س كيفية 
اإن�شانيًا ووطنيًا، ولي�س مهنيا فقط،  تغطية العالم الفل�شطيني ملمار�شات الحتالل الإ�شرائيلي تاأخذ بعدًا 
فاحلالة الفل�شطينية هي ا�شتثنائية بحد ذاتها، ولي�شت ن�شخًا اأو اقتبا�شًا عن جتارب لدول عربية اأو غربية، 
بل هي جت�شد ق�شية وهوية كل فل�شطيني، ول ي�شتثنى الإعالميون والإعالميات من هذا النبثاق، فلكل ق�شية 
جذورها ولكل جوانب حياة الفل�شطينيني انعكا�س مبا�شر ملعاناة م�شتمرة �شببها وجود الحتالل الإ�شرائيلي.

يحوى  اإط��ار  اأو  املفاهيم  يف  التبا�س  حالة  اأو  مفهوم  اأو  تعريف  من  تعقيدًا  اأك��رث  فالأخالقيات  هنا  ومن   
اأو عدمه، بل الإ�شكالية اأكرب من التحليل التقليدي حلالة ال�شراع  اأ�شا�شية ومقارنة ما يتم تطبيقه  حماور 
اإىل الو�شول ملفهوم الهوية وتقرير امل�شري، ومن هنا يجتهد هذا البحث لي�شكل اخلطوة الأوىل لت�شخي�س 
اأكرث مالم�شة للو�شع ال�شيا�شي وانعكا�شات الحتالل الإ�شرائيلي على  الإ�شكالية البحثية من روؤية اإعالمية 
ق�شاياه، لذلك نفرد عدة عناوين ملحاولة التفكري مع املتخ�ش�شني والإعالميني والإعالميات ذوي اخلربة 
اأنها الأكرث تعبريًا عن  والتجربة لنقدم روؤيتهم لأخالقيات مهنة ال�شحافة ونحت املفاهيم التي يت�شورون 

و�شعهم ال�شتثنائي.

39(  ماجد العاروري: باحث وخمت�س يف جمال العالم الق�شائي وحقوق الن�شان: مقابلة بتاريخ 16 اأبريل 2015
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تعر�س قطاع غزة اإىل عدة اعتداءات وانتهاكات متثلت بقتل املئات من الفل�شطينيني وا�شابة الآلف وتدمري 
عائالت باأكملها يف بيوتها، ومل يخل الأمر من مقتل �شحافيني وانتهاك حريتهم يف احلياة اأو العمل، وكان 
العدوان الأخري على قطاع غزة بتاريخ 7 يوليو 2014 حيث ا�شتمر 51 يومًا متوا�شلة عا�س فيها الفل�شطينيون 
ظروفًا ا�شتثنائية، ونظرًا لأن الو�شع الإن�شاين كان اأكرث من ماأ�شاوي و�شمل جرائم حرب، فقد كان املجال 
وا�شعًا لالجتهادات من الو�شط ال�شحايف �شواء من اإعالميني اأو من موؤ�ش�شات ملواجهة هذا العدوان ال�شر�س، 
ولكل روؤيته اخلا�شة يف هذا الإطار، لذلك حدثت العديد من التجاوزات التي اأثرت على الر�شالة الإعالمية 
داخليًا اأو خارجيًا، وهو الأمر الذي نحاول اأن نفح�شه من باب الدرو�س امل�شتفادة ولي�س لالنتقاد، فهناك 
العديد من التجاوزات التي حدثت يف احلرب نتطرق لبع�شها وفق ما نوهت له م�شادر هذه الدرا�شة من 

املقابالت اأو املجموعات املركزة اأو ال�شتمارة البحثية.

يف  ال�شحافة  حرية  �شد  الإ�شرائيلي  الحتالل  ممار�شات  اأن  والإعالميات  الإعالميني  من   %85.2 اعتقد 
فل�شطني هي من العوامل املوؤثرة يف عدم اللتزام باأخالقيات مهنة ال�شحافة، حيث انها ممار�شات تزيد من 

حدة ال�شطهاد من قبل الحتالل الإ�شرائيلي لل�شحايف لأنه �شاحب ر�شالة وروؤية وطنية.

ال�شحافية،  والأخالقيات  والإن�شانية  الوطنية  مو�شوع  حول  املركزة  املجموعات  داخل  ونقا�س  جدال  اأثري 
فالبع�س اعتقد اأن م�شطلح الوطنية هو اأ�شا�س لكل �شحايف وتنبع اأخالقيات املهنة من خالله كمفهوم �شامل 
ملخ�س لكينونة الفل�شطيني، ويجب اللتزام بكل ما يتعلق بالوطنية يف العمل ال�شحايف حتى لو كان خمالفًا 
للمهنية ال�شحافية، اإل اأن فريقًا اآخر راأى اأنه ل يجب الإغراق يف الوطنية واعتبارها مثل )التابو( فهناك 
كال�شيهات فارغة تروج با�شم الوطنية لكنها بعيدة عن م�شمونها وفحواها، لذلك يجب الهتمام يف املقام 
الأول باملهنية، ومدى قدرة ال�شحايف باأ�شلوبه وبح�شن �شياغته وذكائه اأي�شًا اأن يقدم احلقائق، لكن دون اأن 
ميار�س دورًا غري نزيه، وطرحت العديد من الأمثلة اإل اأن اأكرث الأمثلة التي مت تداولها اأثناء النقا�شات هي 
اإ�شرائيل  اأن يقوم بنقل احلقائق يف الوقت الذي ت�شتخدم  اإطالق ال�شواريخ وكيف ميكن لل�شحايف  ق�شية 
فيه اأقوى اأ�شلحتها الفتاكة وتبيد عائالت باأكملها وقد يكون ال�شحايف وعائلته اأحد اأهدافها ب�شكل ع�شوائي.

“ل مكان لأخالقيات مهنة  قائاًل:  املهنة  اللتزام بحيادية  ال�شعب  ال�شراع من  اأوج  اأنه يف  يعتقد برماوي 
عندما يتعلق الأمر بالحتالل واعتداءاته، اإذ ل ي�شتطيع اأي �شحايف اأو معظم ال�شحافيني اللتزام بذلك عند 
م�شاهدتهم للقتل والق�شف والدمار وا�شتهدافهم ب�شكل مبا�شر، ون�شطر كلنا كزمالء اأن نعمل ل�شالح الرواية 

الفل�شطينية، وهذا منطقي بالن�شبة يل، ففي اأوج ال�شراع احلربي من ال�شعب على املهنيني احلياد”40.

يف التغطية الإعالمية وقت العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة يقول امل�شحال: »يف جزء من هذه التحديات 
على �شبيل املثال يف خزاعة راأيت هناك جثثًا كثرية، ولكن هناك معايري مهنية متفق عليها، كنت اأطلب من 
ال�شباب  امل�شكلة يف كثري من  وا�شعة، ول يركز على مالمح اجلثث، لكن لالأ�شف  ال�شورة  اأن تكون  امل�شور 

40(  ب�شار حممد جنيب برماوي: نائب رئي�س حترير احلياة اجلديدة/ مقابلة بتاريخ 15 اأبريل 2015
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ال�شحافيني اأنهم ياأخذون �شورا قوية موؤثرة جدًا ولكن ل تن�شر لأنه ل يفهم املعايري الوطنية«41.

يعر�س وليد بطراوي وجهة نظره بالأخالقيات يف بيئة الحتالل قائاًل: »بالن�شبة لل�شراع وخا�شة مع اإ�شرائيل 
يغلب الطابع الوطني، ول اأ�شتغرب هذا، وبالتايل تفتقد املهنية واللتزام باملعايري الأخالقية، ووجود الحتالل 
اأ�شا�شًا هو جتاوز للمهنية وهو يوؤدي اإىل حرية ال�شحايف الفل�شطيني يف التغطية، فمن جهة ل ميكنه التخلي 

عن م�شاعره واآرائه الوطنية، اإل اأنه يجب اأن يظل وا�شعًا املهنية ن�شب عينه واملحاولة بالقدر امل�شتطاع«42.

الصور الصحافية أثناء العدوان وأثرها المهني واإلنساني: 
من الوا�شح اأن امل�شطلحات التي يتم ال�شتناد لها مثل الأخالق، الوطنية، والإن�شانية، تخ�شع لروؤية وتن�شئة 

ووعي كل من ي�شتدل بها حيث اإنها ف�شفا�شة وحتتمل كل وجهات النظر.

هناك اختالف )نف�شره باأنه تباين �شحي مطلوب( يف النقا�س بني املجموعات املركزة يف م�شاألة ن�شر الأ�شالء 
يف ال�شور اأثناء العدوان الإ�شرائيلي فالبع�س راأى اأنه من ال�شروري البتعاد عن امل�شاهد الدموية والأ�شالء 
تاأثريًا مريعًا على احلالة  لها  اأن  اإىل الحجام عن متابعة املو�شوع، كما  توؤدي  اأثرا �شلبيا، وقد  لأنها ترتك 
النف�شية للمتلقني �شغارًا اأو كبارًا، يف حني راأت قلة من املجموعة املركزة اأن ا�شتخدام هذه ال�شور هو لتو�شيل 
ر�شالة للعامل عن ب�شاعة الحتالل الإ�شرائيلي و�شاهد على جرائم الحتالل اأثناء العدوان الإ�شرائيلي على 
قطاع غزة. اإل اأن راأي الأغلبية رجح �شرورة التوازن يف ن�شر ال�شور للحفاظ على و�شول الر�شالة الإعالمية.

اجلندي  طف  خجُ فحني  لل�شورة،  الحتالل  دولة  ا�شتخدام  كيفية  منها  الإط��ار  هذا  يف  اأمثلة  عدة  وطرحت 
الإ�شرائيلي �شاليط مت توزيع �شورة له على و�شائل الإعالم الفل�شطينية، والتي بدورها قامت بن�شرها باللبا�س 
الغرب على  اإن لذلك ر�شالة قوية جدًا: كيف يحث  املدين ويبدو كطفل و�شيم ولي�س جنديا يحمل �شالحًا، 

الت�شامن مع جندي واحد خمطوف ولي�س مع �شعب اأعزل تطحنه القنابل وال�شواريخ.

اأن يتم نقل احلقائق  اأنه مهم  اإىل  النقا�س »يف مو�شوع ال�شواريخ  اأثناء  البع�س  يف املجموعات املركزة نوه 
فلي�س مطلوبًا اأن يكون ال�شحايف جا�شو�شًا لدولة الحتالل وي�شاهم يف قتل اأبرياء، وهنا يظهر جليًا الفرق بني 
املهنية والوطنية والإن�شانية، فال�شحايف يف املقام الأول اإن�شان والإن�شانية هي ما يجمعنا. باإمكان ال�شحايف 
النا�شج الواعي اأن يقدم ر�شالته وينقل اخلرب دون اأن يت�شبب باأذى لأي جهة كانت با�شتخدامه ال�شياغات 

املنا�شبة واملدلولت الهادفة وما ي�شاعده ليكون را�شيًا عن نف�شه وعمله ال�شحايف مبهنية عالية«43.

من جهتها تعر�س لنا الإعالمية نائلة خليل جتربتها يف �شرورة الو�شوح يف التعامل مع الحتالل الإ�شرائيلي 

41(  تامر امل�شحال، مرا�شل قناة اجلزيرة، مقابلة بتاريخ 2015/2/28
42(  وليد بطراوي، مقابلة بتاريخ 15 يونيو 2015

43(  املجموعة املركزة الأوىل بتاريخ 2015/1/24
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اأو ال�شحافيني الإ�شرائيليني ب�شكل خا�س قائلة: »عندما تواجد �شحايف اإ�شرائيلي يف موؤمتر يف اأبريل 2014 
قمت بطرد ال�شحايف الإ�شرائيلي من القاعة، لكن امل�شوؤولني الفل�شطينيني خرجوا من املوؤمتر يكلمونه اأو رمبا 
يقدمون اعتذارهم، مل اأجد اأي موؤازرة رغم اأن اأخالقيات مهنة ال�شحافة حتتم على اجلميع طرده، كيف 

ميكن اأن اأن�شى اأنه �شحايف اإ�شرائيلي خدم يف جي�س الحتالل الإ�شرائيلي ورمبا قتل فل�شطينيني«44.

اأخالقيات  ال�شحايف تك�شف غياب  العمل  اأخطاء ج�شيمة يف  »لدينا  يقول:  �شيا�شي من جهته  كاتب وحملل 
مهنة ال�شحافة، وتك�شف مدى قلة الوعي لدى العديد من ال�شحافيني، كما اأن عدم وجود اأي رادع ي�شاهم يف 
ا�شتمرارها وكاأنها جزء من امل�شهد الإعالمي العادي، من اأمثلتها تطبيع بع�س ال�شحافيني مع الإ�شرائيليني 
وهم بالنهاية دولة احتالل ول ن�شتطيع اأن نفقد قدرتنا على التفكري باأننا �شعب حتت الحتالل ومن ثم ل 
يحق لأي �شحايف فل�شطيني اأن يقبل بالتطبيع اأو التواجد مع �شحافيني اإ�شرائيليني حتت اأي م�شمى فامل�شاألة 
اجلانب  يف  خل�شارتنا  ي��وؤدي  اآخر  توظيفا  الحتالل  دولة  لدى  توظف  لأنها  جمامالت  اأي  تبادل  حتتمل  ل 
بيانات  بل جمرد  يعاقبهم  اأحدا مل  اأن  والأدهى  بع�س �شحافيينا،  وعي  قلة  ب�شبب  والإعالمي  الدبلوما�شي 

لال�شتنكار«45.

وحول خطورة ما ميار�شه بع�س الإعالميني يف امليدان يقول اأحد املتخ�ش�شني: »وعند تغطية ال�شراع �شواء 
ي�شر  ب�شكل  الو�شاف  ويطلقون  ويبالغون  يهولون  العالميني  من  املتحم�شني  جند  خارجيا  او  داخليا  كان 
بق�شيتهم قبل ان ي�شر بهم وبو�شائل اعالمهم، ومن الأمثلة على ذلك اطالق اأو�شاف كربى من قبيل جرمية 
حرب اأو ابادة جماعية وتطهري عرقي او اعدام او اغتيال على احداث ل حتتمل هذه ال�شفات، فلمثل هذه 
اجلرائم الكربى تو�شيف حمدد يف القانون الدويل ول يجري ا�شتخدامها اعتباطا حتى لو كان ذلك لغايات 
�شامية ونبيلة، ومن امثلة ذلك عدم حتري الدقة كالقول ان الق�شف كان ع�شوائيا بدون حتقيق، لنجد بعد 

ذلك ان هذا الق�شف قد طال �شخ�شية مركزية، ما يعني اأنه كان اغتياًل«46.

اعتداءات  من  الحتالل  لتعديات  اإ�شافة  الفل�شطينية  ال�شلطة  به  تقوم  مما  خ�شيته  عن  عرقوب  اأبو  ويعرب 
اقل  اجل�شدية  التعديات  ان  واعتقد  ج�شدية  هي  الحتالل  »تعديات  قائال:  الفل�شطينيني  ال�شحافيني  بحق 
خطورة من التعديات على امل�شامني، وهو ما ترتكبه ال�شلطة الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية وحكومة حما�س 

يف غزة«47.

كما نوهت الأغلبية يف املجموعات املركزة اإىل اأنه »يف احلرب ارتكبت اأخطاء �شحافية ل تعد ول حت�شى يف 
موا�شيع الرتجمة، فهناك �شحافيون مت ا�شتغاللهم، بالإ�شافة لبع�س الدار�شني للغة الإجنليزية ول عالقة 

44(  نائلة خليل، �شحافية، مقابلة بتاريخ 2015/3/1
45(  املجموعة املركزة الأوىل بتاريخ 2015/1/24

46(  عماد الأ�شفر، مركز تطوير العالم/ جامعة بريزيت، مقابلة بتاريخ 2015/2/10
47(  حممد اأبو عرقوب: من�شق اخلطة ال�شرتاتيجية لتطوير العالم الفل�شطيني- جامعة بريزيت: مقابلة بتاريخ 15 اأبريل 2015
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كل  برتجمة  ويقومون  الأح��داث  حيثما  بهم  ويرك�شون  اأجانب  ل�شحافيني  مر�شدين  جتدهم  بالإعالم  لهم 
�شيء، ولي�س لديهم اأي معرفة بالعمل ال�شحايف، وهنا تقع م�شوؤولية كبرية على اجلهات الفاعلة على الأر�س 

ب�شرورة تنظيم العمل ال�شحايف خا�شة فيما يتعلق باخلطاب الدويل«48.

ومن املعوقات التي متت فرتة العدوان الإ�شرائيلي وج�شدت انتهاكا لأخالقيات مهنة ال�شحافة كما ي�شفها 
تامر امل�شحال: »الت�شخيم وحتديدًا تهويل الأحداث وهو جتاوز مهني، املهنية ل ت�شخيم ول تقزمي، والأمر 
الثاين هو نقل املعلومة اخلاطئة، والت�شرع وهو ما اأثر على نقل املعلومة اخلاطئة و�شيل هائل من الأحداث، 
ودومًا نقول ان احلروب ل ترحم املعلومات اخلاطئة، والأمر الثالث هو اجلي�س الكبري من ال�شحافة وو�شائل 
التوا�شل الجتماعي نحن كنا اأمام كميات كبرية من املعلومات وامل�شاركات والقوة الكبرية لو�شائل التوا�شل 
واملفربكة  ال�شحيحة  غري  وال�شور  وخاطئة  �شحيحة  اأخبار  فيها  مواقع  عن  نتحدث  ونحن  الجتماعي، 

والتهويل وعليه كان حتديا غري �شهل«49.

اإن احلاجة لهذه الخالقيات ت�شتد كثريًا عند معاجلة ق�شايا اجتماعية ح�شا�شة اأو عند تغطية ال�شراع، ولكن 
هاتني احلالتني ت�شهدان اأكرث اخلروقات الأخالقية ل�شببني، الأول هو ال�شعي اىل ال�شبق والثارة والثاين هو 
الدوافع الوطنية وال�شيا�شية، فال�شرعة وعدم ه�شم الخالقيات وفهمها يقود اىل اخلطاأ، وكذلك احلما�شة 
واعالء �شاأن العتبارات الوطنية وال�شيا�شية على ح�شاب احلقيقة والدقة يقود اىل اخلطاأ اي�شا، يقول عماد 
الأ�شفر »اجتماعيًا كلما قتلت �شيدة تن�شر اأخبار اأولية ل تخلو من اليحاء باأن دافع قتلها كان على خلفية ما 
ي�شمى ب�شرف العائلة، يف حني اأنه قد يكون على خلفية ثاأرية اأو حلرمانها من الإرث اأو جرمية لدوافع ال�شرقة 

اأو قتل بطريق اخلطاأ«50.

ثانيًا: االنقسام الفلسطيني معيق ألخالقيات مهنة الصحافة
�شكل النق�شام الفل�شطيني الذي ا�شتمر قرابة ثماين �شنوات حجر عرثة للكل الفل�شطيني يف كافة املجالت 
الثقافية وال�شيا�شية والإعالمية والجتماعية اإل اأنه يربز اأكرث يف املجال الإعالمي حيث يعترب العالم مراآة 

وانعكا�شا مبا�شرا لكل جمالت املجتمع.

مهنة  على  �شلبي  اأث��ر  له  كان  الداخلي  الفل�شطيني  ال�شراع  اأن  والإعالميني  الإعالميات  من   %93 يعتقد 
تاأدية دوره الريادي يف توجيه الراأي العام ل�شالح ق�شاياه املركزية اإىل  ال�شحافة، فقد جعله يرتاجع عن 

48(  املجموعة املركزة الأوىل بتاريخ 2015/1/24
49(  تامر امل�شحال، مرا�شل قناة اجلزيرة

50(  عماد الأ�شفر، مركز تطوير العالم/ جامعة بريزيت، مقابلة بتاريخ 2015/2/10
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الإعالميني  اعتقد 92% من  كما  الفل�شطيني،  الجتماعي  الن�شيج  زاد من متزيق  ما  املعركة،  ب�شاحة  اأ�شبه 
اأبرزها  الفل�شطيني،  النق�شام  فرتة  الإعالمي  العمل  �شهدها  اأخالقية  جت��اوزات  هنالك  اأن  والإعالميات 

اق�شاء الآخر وا�شتخدام الإعالم كاأداة يف معركة النق�شام التي خ�شر بها كل اأفراد املجتمع الفل�شطيني.

كما اعتقد 90% من املبحوثني اأن الإعالم احلزبي والنتماء لالأحزاب ال�شيا�شية يف فل�شطني �شبب يف عدم 
اللتزام باأخالقيات مهنة ال�شحافة، واأعرب 87% عن اعتقادهم باأن الأولوية كانت لدى الإعالميني لالنتماء 
احلزبي عن اأخالقيات مهنة ال�شحافة يف فل�شطني، ما يك�شف لنا مدى التاأثري ال�شلبي لالنق�شام الفل�شطيني 
على امل�شهد الإعالمي الذي ما زال حتى الآن يعاين من اإفرازات هذا الفرتة التي ما زالت م�شتمرة ما دام 

النق�شام م�شتمرًا.

لن  اأخالقيات،  توجد  ل  معني  بحزب  متعلق  ال�شحايف  »طاملا  ال�شحافيات:  اإح��دى  تقول  الإط��ار  هذا  ويف 
تكون ب�شكل �شحيح، فهو لن يكون حياديا ومو�شوعيا، والأمثلة كثرية فلو اأن هنالك اتفاقا بني فتح وحما�س 
ت�شبح اللغة وردية ويف اأول خالف بينهما تن�شب حرب التهامات بني الطرفني وت�شقط كل الأخالقيات كزر 

الرميونت كونرتول«.

مرا�شل �شحايف يرى اأن: »النق�شام وت�شيي�س الإعالم كان اأداة لغ�شل الدمغة، نحن يجب اأن ننقل احلقيقة 
اإجراء مقابالت وممار�شة  وبالتايل مينع من  الإعالمي حم�شوبا لطرف،  اأ�شبح  النق�شام  وبفعل  كما هي، 
العمل ب�شكل حر، ال�شيا�شة الداخلية، وغياب القانون واملوؤ�ش�شات، ووجود �شحافة ال�شلطة هي امل�شكلة، هناك 

�شحافة تابعة لطرف واأخرى لطرف اآخر ل يوجد �شحافة �شلطة بها اأخالق«51.

ويرى الإعالميون والإعالميات بن�شبة 54% اأن ال�شحافيني العاملني يف الإعالم احلزبي اأبناء مهنة يلتزمون 
باأخالقياتها يف ال�شراع الداخلي والنق�شام.

قائلة:  وال�شحايف،  التحريري  امليدان  يف  عمليًا  يجُرى  ما  وعملها  جتربتها  واقع  من  الأ�شطل  اإ�شالم  وت�شرح 
»تعمل و�شائل الإعالم على التحري�س الإعالمي يف حالت التوتر والنزاعات الداخلية واخلارجية، على �شبيل 
التهامات  وتبادل  »انقالب«،  عبا�س«،  »ع�شابات  حما�س«،  »ميلي�شيات  مثل  م�شطلحات  ا�شتخدام  املثال 
بالعمالة واخليانة دون اأي اعتبار لأخالقيات املهنة، وامل�شوؤولية الجتماعية والوطنية، ويف مو�شوع احلفاظ 
على م�شدر املعلومة وذكر ا�شم املوقع وامل�شدر عند اعادة ن�شر املواد العالمية حدث ول حرج تقوم معظم 
و�شائل العالم بعملية ن�شخ ول�شق مع م�شح ا�شم املوقع ال�شلي وكاتب املادة ويف بع�س الوقات و�شع كلمة 
اإخبارية  اأكرث من مرة خالل عملي يف مواقع  خا�س يف �شرقة وا�شحة وجلية، وعن نف�شي حدث معي ذلك 

اإلكرتونية ل�شهولة ال�شرقة، وعدم متابعة اأي جهة لهذه ال�شرقات يف حالة جلوء ال�شحايف للتظلم«52«.

51(  �شامي العجرمي، مرا�شل ل�شحف عربية واجنليزية، مقابلة بتاريخ: 2015/2/8
52(  ا�شالم الأ�شطل، حمررة ومرا�شلة يف وكالة اأمد الإخبارية مقابلة بتاريخ 2015/4/14
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ويوؤكد اأ�شرف الهور على الختالف اجلوهري يف عمل ال�شحافيني بالقول »نحن ك�شحافيني يجب اأن يكون 
خالفنا ال�شا�شي مع الحتالل نحن خالفنا الداخلي على برنامج، ولكن مع الحتالل نحن يف �شراع، نحن 
�شد  اإعالميا  وا�شحة  ور�شالتنا  هويتنا  تكون  اأن  يتوجب  لذا  جوهرية،  موا�شيع  على  ا�شرائيل  مع  نختلف 
الإعالميني  قبل  من  ال�شحافة  مهنة  باأخالقيات  اللتزام  مدى  يف  توؤثر  التي  العوامل  وتتنوع  الحتالل«53. 
والإعالميات والتي اأ�شا�شها وجود الحتالل الإ�شرائيلي، ودور النق�شام الفل�شطيني، ودور نقابة ال�شحافيني، 
ن�شتعر�شها يف  اأخرى  لعدة عوامل  بالإ�شافة  الإعالم  لو�شائل  ال�شيا�شية  والنتماءات  والنتماءات احلزبية، 

هذه اجلزئية:

باأخالقيات مهنة ال�شحافة من وجهة  التزام الإعالميني والإعالميات  توؤثر يف عدم  التي  العوامل  اأكرث  اإن 
نظرهم هي كالتايل:

اعتقد 91.7% من الإعالميني والإعالميات اأن “وجود النق�شام الفل�شطيني وا�شتمرار هيمنته على الواقع 
والإعالميات  الإعالميني  التزام  تعزيز  يف  ت�شاهم  ل  التي  العوامل  اأك��رث  من  هو  فل�شطني”  يف  الإعالمي 
اإن الغاء العقل والأخالق ل�شالح احلزب  باأخالقيات مهنة ال�شحافة يف فل�شطني، وهذا مدخل مهم حيث 
بل  لالأخالقيات  اأو  للعقل  يحتكم  ل  هادمًا،  اإعالميًا  بوقًا  يجعله  موؤ�ش�شته  اأو  ال�شحايف  اإليه  ينتمي  الذي 

اخلطورة الأكرب اأنه يجيز وي�شرع النتهاكات بح�شب م�شلحته وروؤيته”.

يرى ال�شحايف �شعود اأبو رم�شان اأن هناك تغييبا كبريا ملفهوم الأخالق يف قطاع غزة، حيث ل يوجد ج�شم 
اأو حكومة اأو موؤ�ش�شات جمتمع مدين تهتم بهذا املو�شوع بالذات، م�شيفًا “هناك فرق بني اأن اأكون رقيبًا على 
نف�شي وهذه امل�شاألة تاأتي نتيجة اخلوف النف�شي لل�شحايف يف منطقة م�شطربة، وغري م�شتقرة �شيا�شيًا واأمنيًا 
فيغدو ال�شحايف نف�شه هو رقيب حاله، حني يكتب اأي �شيء، يتاأنى لنتقاء اأي معلومة اأو كلمة ميكن اأن ت�شبب 
له م�شاكل مع اأجهزة الأمن اأو احلكومة اأو الف�شائل، حيث يعاين الكثري من ال�شحافيني من هذا الأمر، وقد 
يتعر�س للتهديد واحلب�س فبالتايل ي�شبح هو رقيب نف�شه، لكن يف نف�س الوقت اأنا ك�شحايف م�شموح يل اأن 
املقاومة  اأو  اأو احلكومة  الف�شائل  تكتب عن  اإذا حاولت  لكن  ا�شرائيل،  اأريد عن  ما  واأكتب  اأ�شتم الحتالل 
فهذا خط اأحمر”. بينما يختلف معه متامًا ال�شحايف العجرمي الذي يو�شح “تكمن خطورة م�شادرة العقل 
فيها  نكتب  اأن  الق�شايا يجب  فكل  مغلقة،  )تابو(  ق�شية  توجد  ل  اإذ  واملهني،  الوطني  م�شاألة  ال�شحايف يف 
طاملا ل اأعر�س الأمن القومي اأو ال�شحة العامة اأو اأمن املواطن للخطر”، ويوا�شل العجرمي “احلكومة لها 
�شكل مطاطي غريب جدًا، متى ما ت�شاء فهي مقاومة، ومتى ما ت�شاء فهي حكومة، ومتار�س كل ال�شغط كي ل 
متار�س عملك، وتقرتب من موا�شيع املقاومة وهي م�شكلة خطرية جدًا لأن فيها تزييف للوعي الفل�شطيني، 

احلكومة تقول ما تريد ومينع منعًا باتًا النتقاد، اإن هذا بدوره مي�س اأهم حق وهو املعرفة”54.

53(  اأ�شرف الهور، مرا�شل �شحيفة القد�س العربي، مقابلة بتاريخ 2015/2/23
54(  �شامي العجرمي، مرا�شل ل�شحف عربية واجنليزية، مقابلة بتاريخ: 2015/2/8
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اإعالمًا م�شتقطبًا، يعني روايات مت�شاربة  »اأ�شبح الإعالم املحلي ب�شكل كبري جدًا  يقول مرا�شل اجلزيرة: 
ومتناق�شة، وهو اأ�شعب فرتة يف املعاجلة ال�شحافية، لأنه عند احلديث عن العدوان الأمور هي اأ�شهل، هناك 

�شعور جماعي ووطني ولكن لالأ�شف حالة �شعبة على ال�شحايف واملواطن وال�شيا�شي«.

مدى االلتزام بأخالقيات مهنة الصحافة
لنتاأكد من العوامل املوؤثرة يف الن�شباط واللتزام الأخالقي، يجب علينا معرفة تقييم وتقدير العالميني 
والعالميات ملدى التزامهم باأخالقيات املهنة حيث قد يعترب كل اإعالمي اأنه ملتزم مبا تتطلبه اأخالقيات 
مهنة ال�شحافة مبيزانه وروؤيته اخلا�شة، والبع�س الآخر لي�س مكرتثًا ول ي�شع اأهمية كبرية لهذا اللتزام لأنه 
عمليًا ل يرتتب عليه اأي م�شاءلة اأو اآثار، اإل اأن هناك عوامل من روؤية الإعالميني والإعالميات يعتقدون اأنها 

توؤثر يف عملهم ولذلك يعملون على مراعاتها بالقدر املمكن.

املادة  م�شمون  يف  التالعب  عدم  مراعاة  على  يعملون  اأنهم  والإعالميات  الإعالميني  من   %93.8 يعترب 
الإعالمية اأو ال�شور خ�شية تغيري احلقائق، وهي اأعلى ن�شبة برتتيب التزام الإعالميني ومن وجهة نظرهم.

وبن�شبة مقاربة يعترب العالميون والإعالميات اأنهم يهتمون مبراعاة عدم الت�شهري اأو التحري�س على العنف 
اأو النتماء ال�شيا�شي بن�شبة  اأو الدين  اأو العرق  اأ�شا�س اجلن�س  اأو موؤ�ش�شة على  والكراهية �شد اأي �شخ�س، 

.%93.5

عن  المتناع  مبراعاة  يهتمون  اأنهم  والإعالميات  الإعالميني  من   %92.9 يعترب  اأي�شًا  مقاربة  ن�شبة  ويف 
اأو مادية، تالها بنف�س الن�شبة تقريبًا مراعاة احرتام  اأي مكا�شب �شخ�شية  ا�شتغالل املهنة للح�شول على 

احلياة اخلا�شة لالأفراد وعدم ا�شتغاللها لأغرا�س �شخ�شية.

يوؤكد 91.4% من الإعالميني والإعالميات اأنهم يعملون على مراعاة اجلوانب القانونية والقواعد الأخالقية 
يف احرتام حقوق الأ�شخا�س املعنيني بالأخبار، واأنهم حري�شون على ذلك.

وكما هو وا�شح فاإن هنالك تقديرا مبالغا فيه من قبل الإعالميني ملدى التزامهم الكبري باأخالقيات املهنة، 
وهو ما يدلل على وجود الفجوة املعرفية الأ�شا�شية مباهية هذه الأخالقيات لأن حجم التجاوزات التي حتدث 
العمل  فاإن هذا مدخل مهم ل�شرورة  اأي�شًا، ومن ثم  العام كبري  الإطار  املهنة يف  عنها اجلميع لأخالقيات 
اجلاد لتعزيز ماهية اأخالقيات املهنة وو�شع مقاربات من العمل امليداين لت�شهيل تاأ�شي�س قاعدة ينطلق منها 

اجلميع.

وت�شرح الأ�شطل روؤيتها يف مدى اللتزام باأخالقيات املهنة قائلة: »اللتزام فعليًا باأخالقيات املهنة يكاد يكون 
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اإل عند بع�س الإعالميني غري املتع�شبني حزبيًا وفكريًا، وهناك ارتباط  منعدما كما ذكرت �شابقًا، اللهم 
وثيق بني عدم اللتزام باأخالقيات املهنة وحالت ال�شراع، كلما زادت حدة ال�شراع قل اللتزام باأخالقيات 
املهنة ومل�شنا ذلك جليًا اإبان النق�شام الفل�شطيني، وما تبعه من مناو�شات وم�شايقات، وتاأثر و�شائل العالم 
كال  من  الأحكام  واإ�شدار  التهامات  وتبادل  والت�شليل  وال�شتم  وال�شب  بالت�شهري  واتباعها  الح��داث  بتلك 
الطرفني، قلة من الإعالميني اتخذت م�شافة واحدة من الطرفني وحاولت اأن تكون حيادية وتتحدث بخطاب 

اإعالمي اأخالقي«55.

اأ�شار 91.1% من الإعالميني والإعالميات اإىل مراعاتهم لعدم ن�شر اأ�شماء ال�شحايا دون التاأكد من هويتهم وقبل 
اإبالغ ذويهم، ورمبا كانت هنالك عدة �شواهد على عك�س ذلك من قبل بع�س ال�شحافيني اإل اأن الأغلبية ت�شعى 
ملراعاة ذلك بالقدر املمكن، ويف ن�شبة اأقل مما �شبق اأ�شار 89.2% من الإعالميني والإعالميات اإىل اللتزام بالعمل 
ال�شريع على ت�شحيح ما يقعون فيه من اأخطاء واإعطاء حق الرد ملن وقع بحقه اخلطاأ، ورمبا اأن ال�شحايف لي�س 

وحده من يقوم بذلك فاجلهة التي يعمل بها هي الأكرث اجتهادًا لتعزيز م�شداقيتها عند اجلمهور.

من الأخالقيات التي تعتقد مديرة مكتب امليادين يف غزة اأنها مهمة ويجب التحلي بها خا�شة وقت الأزمات: 
اأ�شيع ا�شتخدام قنابل ف�شفورية على غزة اأثناء العدوان الأخري، وبث بع�س ال�شحافيني  املثال  �شبيل  “على 
اإ�شاعة  قبل  متاأكدًا  يكون  اأن  يجب  الفل�شطيني،  اجلمهور  مع  اأخالقيات  هناك  تكون  اأن  يجب  هنا  اخلرب، 
اخلرب لأنه �شحايف، ولي�س متخ�ش�شًا ليح�شم اأنها قنابل ف�شفورية، ومن ثم يجب حتري امل�شداقية ول يجب 
�شاأنه  لأن هذا من  ن�شر اخلرب  ولي�س  اأولية  معلومات  نقول  �شبق �شحايف يف هكذا حالة،  اأي  الرك�س خلف 
اأن يثري حالة من الهلع ال�شديد بني النا�س ويوؤثر على حالتهم النف�شية واملعنوية وهم يف �شغط كبري، هنا 
التهويل والت�شخيم الذي ميار�شه  النا�س”، وتنتقد �شاهني  اأخالقيات املهنة بحر�شها على م�شلحة  تتجلى 
العالميون قائلة: “يف عنا تهويل وت�شخيم حتى يف تغطية حدث معني، جتد ت�شخيما للمو�شوع، وهناك كثري 
من افتعال الأزمات يف قطاع غزة، ونحن نعمل ا�شتعرا�شًا اإعالمّيًا على ح�شاب املواطن وال�شواهد كثرية”56.

توؤثر  بطريقة  لل�شحايا  �شور  اأي  ن�شر  عدم  ملراعاة  يجتهدون  اأنهم  واملبحوثات  املبحوثني  من   %88 واعتقد 
على م�شاعر ذويهم اأو مراعاة البتعاد عن الأجندات ال�شخ�شية والفئوية والع�شائرية والقليمية وامل�شالح 
واحلزبية، ومراعاة عدم ن�شر اأي �شور لل�شحايا بطريقة توؤثر على م�شاعر ذويهم اأو م�شاعر املواطنني عامة، 
ويعك�س هذا الهتمام واملراعاة من الإعالميني اإل اأن هنالك من ينتهك خ�شو�شية ال�شحايا ول ينقل اأو يفهم 
الإعالم لدينا وقت احلرب  “نحن مثاًل اهتمام و�شائل  ال�شور مبو�شوعية وتوازن. يقول هاين حبيب:  لغة 
احلقيقية  الإعالمية  الر�شالة  وت�شوه  م�شادة  ر�شالة  حتمل  كثرية  اأحيان  يف  فهي  وال�شالء  الدم  بت�شوير 
والأخالقية وهي ل ت�شتطيع اأن توؤثر على الراأي العام، نحن اإعالمنا ل يزال يغفل عن ا�شتخدام الرمز الذي 

55(  ا�شالم الأ�شطل: حمررة ومرا�شلة يف وكالة اأمد الإخبارية مقابلة بتاريخ 2015/4/14
56(  لنا �شاهني مرا�شلة ومديرة مكتب امليادين يف غزة، مقابلة بتاريخ 2015/2/9



42

يجيد نقل الر�شالة”.

وتطلعنا ال�شحافية ديانا املغربي ب�شفافية على عدم تاأكدها من اللتزام بالأخالقيات الفعلية مبا تفر�شه 
كاماًل  ال�شحايف  للعمل  وجود مرجعية  لعدم  ال�شخ�شي  لالجتهاد  كبرية  م�شاحة  فهنالك  ال�شحافة،  مهنة 
متاأكدة من  ل�شت  ولكنى  املهنة،  تفر�شها  التي  العامة  بالأخالقيات  اللتزام  امل�شتطاع  “اأحاول قدر  فتقول: 
ن�شبة  يعطيني  عام  منوذج  اأو  اإطار  لدي  فلي�س  والح��داث  املواقف  من  كثري  يف  اأخطئ  رمبا  التام  التزامي 
التزامي، اأما الإطار الذي ا�شعه فهو اإطار امل�شوؤولية الجتماعية اأن حريتي تنتهي عند حدود الآخرين، اإ�شافة 
اإىل اللتزام الوطني والعقائدي، كما اأن مرجعيتي يف حال كان هناك اأي �شك مبدى اخرتاق عملي ال�شحايف 

لأخالقيات مهنة ال�شحافة، متمثلة برئي�س التحرير، ومدير التحرير بالإ�شافة اإىل بع�س الأ�شدقاء”57.

برماوي يعرب عن واقع العمل ال�شحايف قائاًل: »الأهم هو التزام املوؤ�ش�شة ال�شحافية باأخالقيات املهنة، فمن 
املمكن اأن يلتزم املرا�شل ال�شحايف مثاًل باأخالقيات املهنة لكن م�شوؤول التحرير قد يلغي كلمات اأو فقرة مثاًل 
منها وتخرج للقارئ بعيدة عن املو�شوعية، ويف هذه احلالة اأرى اأن املرا�شل ظلم وقد ل ي�شتطيع عند مراجعته 

الدفاع عن موقفه خوفًا على وظيفته«58.

ثالثًا: الجهات اإلعالمية ذات العالقة بأخالقيات مهنة الصحافة
هناك دور مهم للجهات الإعالمية لتعزيز اأخالقيات مهنة ال�شحافة يف الو�شط ال�شحايف، وقدرة كبرية على 
اأو العمل  اإطار توا�شلهم مع هذه اجلهات  الدعم باجتاه تقوية الأجيال اجلديدة من الإعالميني خا�شة يف 
حتت اإطارها، فال�شيا�شة التحريرية كما هي هوية لكل موؤ�ش�شة اإعالمية وب�شمة فاإن مواثيق العمل ال�شحايف 
الأخالقي ل بد اأن تكون اأي�شًا جزءًا من الهوية، ومن ثم جند اأن املعيق الثالث ل تقل خطورته عن العوامل 
املوؤثرة يف مدى اللتزام، وهو امل�شتوى احلقيقي الذي ميكننا يف ظل حالة ال�شراع القيام بتطويره والبناء 

عليه لك�شف ممار�شات الحتالل الإ�شرائيلي ومعوقاته التي يت�شبب بها. 

لقد اعتقدت ن�شبة 89.2% من الإعالميني والإعالميات اأن “�شعف نقابة ال�شحافيني يف اأداء دورها حتديدًا 
يف جلنة اأخالقيات مهنة ال�شحافة” هو من العوامل التي توؤثر يف عدم التزامهم باأخالقيات مهنة ال�شحافة، 
وعزت ن�شبة مقاربة بلغت 88.8% ذلك اإىل “النتماءات ال�شيا�شية لالإعالميني” تلتها بن�شبة مماثلة تقريبًا 

من اأرجعت الأمر اإىل “النتماءات ال�شيا�شية لو�شائل الإعالم”.

واعتقد 85.8% من الإعالميني والإعالميات اأن عدم وجود عقوبات رادعة �شد غري امللتزمني اأخالقيًا” هي 

57(  مقابلة ديانا املغربي، مذيعة يف اإذاعة الر�شالة
58(  ب�شار حممد جنيب برماوي: نائب رئي�س حترير احلياة اجلديدة/ مقابلة بتاريخ 15 اأبريل 2015
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من العوامل التي ت�شاعد يف جتاهل اأخالقيات مهنة ال�شحافة واللتزام ب�شوابطها وبنودها.

والإعالميات  الإعالميون  يعتقد  كما  املهنة  باأخالقيات  اللتزام  اإىل عدم  توؤدي  عوامل  عدة  هناك  اأن  كما 
اأن   %79.3 وبن�شبة  ال�شبب،  بهذا   %80.6 بن�شبة  اعتقدوا  حيث  الإع��الم  و�شائل  يف  التحريرية  كال�شيا�شة 
ال�شحافة،  مهنة  باأخالقيات  اللتزام  عدم  يف  ي�شاهم  عامل  هي  والجتماعية  وال�شيا�شية  الذاتية  الرقابة 
وبن�شبة 74.1% خ�شية الإعالميني والإعالميات اأن تكون املواثيق ملزمة وخانقة حلرياتهم يف العمل الإعالمي.

غيابا  تت�شمن:  �شبق،  ملا  اإ�شافة  اأخ��رى  معوقات  اأي�شًا  فهناك  للدرا�شة  املتعددة  البحثية  الأدوات  وح�شب 
وا�شحا للنقابة، عدم وجود نقابة متثل اجلميع، عدم وجود و�شائل اإعالم م�شتقلة حتت�شن الكفاءات وتلتزم 
باأخالقيات املهنة، غيابا وا�شحا للموؤ�ش�شات الإعالمية، غيابا وا�شحا للجامعات، عدم وجود قانون اأو د�شتور 
ينظم العمل الإعالمي، اإ�شكالية ا�شتقالل الق�شاء، ترهل املوؤ�ش�شات الإعالمية احلكومية، عدم وجود ندوات 
اأو اإر�شادات للعمل )توعية(، الإقبال ال�شديد على التخ�ش�س ما يجعل كثريا من اخلريجني ل يجدون عمال ول 
جهات تنظم ذلك، غياب احلق يف احل�شول على املعلومات. وتعرب �شريين خليفة عن ت�شورها لهذه املعوقات 
وعمله  ال�شخ�شي  انتمائه  بني  ال�شحايف  تفريق  وكذلك عدم  ال�شحايف  العمل  “التدخل احلزبي يف  قائلة: 

ك�شحايف، بحيث يجب الف�شل بني المرين، واخللط احلا�شل هو الذي يوقع ال�شحافيني يف الخطاء”59.

كما يعتقد العالميون والإعالميات اأن هناك عدة معوقات منها الذاتية وتلك اخلا�شة باملوؤ�ش�شات اأو املجتمع 
ونلخ�س اأهم ما ورد يف ت�شور الإعالميني والإعالميات كالتايل:

أواًل: معوقات ذاتية
للمهنة  ال�شحافيني  فهم  عدم  و�شوحها،  بعدم  واعتقادهم  املهنة  باأخالقيات  ال�شحافيني  معرفة  عدم 
واأ�شولها، احلزبية، النق�شام ال�شيا�شي، غياب التن�شيق بني املوؤ�ش�شات الإعالمية، عدم توعية ال�شحافيني 
بدورهم يف املجتمع، غياب الدور الرقابي على ال�شحافيني، غياب املو�شوعية، عدم وجود حماية لل�شحافيني، 
الرغبة يف ال�شبق ال�شحايف دون مراعاة الأ�شول، ال�شرعة يف الن�شر دون التحقق من امل�شداقية، قلة خربة 
ال�شحافيني، عدم اللتزام باأخالقيات املهنة، قلة التدريب، غياب امل�شادر، عدم وجود معرفة قانونية لدى 
كثري من ال�شحافيني، التزام ال�شحافيني ب�شيا�شات املوؤ�ش�شات احلزبية التي يعملون بها، عدم وجود قرارات 

�شارمة باللتزام باأخالقيات املهنة، عدم وجود جلنة عقوبات اأو تفعيل �شلم العقوبات يف النقابة.

يرى اأبو عرقوب اأن املعوق الوحيد الذي يحول دون حتقيق الن�شباط باأخالقيات مهنة ال�شحافة هو فقط 
�شعف ثقافة ال�شحافيني باأخالقيات العالم واأهميتها واجنرارهم وراء حتقيق م�شالح ذاتية ت�شعهم يف 

59(  �شريين خليفة، حمررة يف وكالة نوى مقابلة بتاريخ 9 مار�س 2015
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ح�شن رجالت الأمن ورجال الأعمال وامل�شوؤولني60.

ثانيًا: معوقات مجتمعية
عدم قدرة املجتمع على تقبل مهنة ال�شحافة، العادات والتقاليد، النحياز للقرابة والعائلة، النظرة الذكورية 
لعمل املراأة يف جمال الإعالم، عدم توعية املواطنني يف اإبراز دور الإعالميني يف ن�شر احلقيقة، وجود خطوط 
حمراء كثرية، غياب التثقيف وعدم الهتمام من قبل املوؤ�ش�شات احلكومية باأهمية اأخالقيات املهنة، عدم 
الوعي والهتمام باأهمية اأخالقيات املهنة، �شطوة املوؤ�ش�شة الدينية، عدم تطبيق قانون املطبوعات والن�شر 

الفل�شطيني، عدم تقبل املجتمع للمراأة يف طرح بع�س الق�شايا. 

ثالثًا: معوقات سياسية:
تركزت املعوقات ال�شيا�شية يف: ا�شتمرار حالة النق�شام الفل�شطيني، النتماء ال�شيا�شي لالإعالم »احلزبية« 
)الإعالم احلزبي(، �شيطرة ال�شلطات احلكومية على الإعالم، الحتالل الإ�شرائيلي، القيود احلكومية على 
ن�شر املعلومات، املوؤ�ش�شات القائمة على الربح وال�شهرة دون اأهداف وا�شحة، وجود فراغ د�شتوري وقانوين، 

انق�شام نقابة ال�شحافيني.

فل�شطني  يف  �شحافية  باأخالقيات  الن�شباط  حتقيق  دون  حتول  التي  املعوقات  من  جملة  عن  برماوي  يعرب 
قائال: »عدم و�شع و�شائل العالم ملدونات �شلوك تلزم موظفيها بها، اأو ان املدونات موجودة ولكن الزمالء 
غري ملتزمني بها، عدم تبني نقابة ال�شحافيني لذلك، واقت�شار الأمر على تنظيم ور�شات اأو ندوات، عدم 
حيادية و�شائل العالم ب�شبب امللكيات املتعددة اجلهات وب�شبب النتماءات ال�شيا�شية للمالكني، وعدم حيادية 

معظم ال�شحافيني، حيث انهم م�شطرون لتباع ال�شيا�شة التحريرية يف و�شيلة العالم التي يعملون فيها61.

العوامل التي حتد من ممار�شة اأخالقيات املهنة

هناك العديد من العوامل التي حتد وتعيق ممار�شة اأخالقيات مهنة ال�شحافة وجتعل احلاجة اأكرب جلهود 
مكثفة ومن عدة جهات، حيث اأكدت املجموعات املركزة على جملة من ال�شعوبات التي تتقاطع مع ما اأكدته 

اأدوات الدرا�شة الأخرى:

�شرورة  ال�شحايف، عن  عملهم  يتابع  من  يوجد  ل  الذين  اجلدد،  ال�شباب  ال�شحافيني  من  مئات  يعرف  ل 
اللتزام باأخالقيات مهنة ال�شحافة، ول يعرفون اأي مواثيق لأخالق املهنة، فهم يكتبون ما يريدون دون اأي 

60(  حممد اأبو عرقوب: من�شق اخلطة ال�شرتاتيجية لتطوير الإعالم الفل�شطيني- جامعة بريزيت: مقابلة بتاريخ 15 اأبريل 2015
61(  ب�شار حممد جنيب برماوي: نائب رئي�س حترير احلياة اجلديدة/ مقابلة بتاريخ 15 اأبريل 2015
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تدقيق اأو مراعاة لأ�ش�س املهنة عن جهل وقلة وعي.

اأو تنبه للمخاطر يف جتاوز اأخالقيات املهنة ما يرتك  ل توجد جهة نقابية قوية تتابع كل ما ين�شر وتر�شد 
انطباعا اأن ل حماية مطلقة ول يوجد من يدافع عن ال�شحايف اأو ينبهه لأي جتاوزات.

ب�شوق  الطالب  يلتحق  وحني  املهنة،  لأخالقيات  الدار�شني  لل�شحافيني  باجلامعات  حقيقي  تاأهيل  يوجد  ل 
العمل لن ت�شعفه النظريات التي در�شها دون مقاربتها بالواقع.

بطرق  ت�شل  ل  لكنها  النقابة،  موقع  على  فهي  الإعالمي  ال�شلوك  مدونة  عن  من�شورة  ورقية  ن�شخ  توجد  ل 
خمتلفة لل�شحافيني، كما اأن هنالك اإ�شكالية يف التطبيق ملا هو موجود يف مدونة ال�شلوك فهي ل يجب اأن تكون 

جامدة بل مرنة تراعي كل الظروف ال�شتثنائية التي تواجه ال�شحافيني يف فل�شطني.

يجب اأن تكون القاعدة الأ�شا�شية لأي مدونة �شلوك اأو ميثاق �شحايف اأن تنطلق من امل�شوؤولية الجتماعية.

اأن  والأج��در  املوؤ�ش�شات  اأو  اجلامعات  يف  يكتب  فهو  طرحه  جلمود  هو  املهنة  لأخالقيات  ميثاق  وجود  ف�شل 
اأن  العمل امليداين لأنه مدر�شة، يجب  ياأتي من  اإمنا  ا�شتنباطه من امليدان فالن�شوج لهذه الأخالقيات  يتم 
تكون نقطة البدء من ال�شحافيني العاملني يف امليدان والإ�شغاء جيدا لتجاربهم ومن ثم البدء ب�شوغ ميثاق 
ومتجدد  مرن  مو�شوع  لأنه  ال�شحافيني،  على  فر�شه  ثم  باجلامعات  تعليمه  العك�س  ولي�س  لالأخالقيات، 

وعالقته املبا�شرة مبا يحدث يف اأر�س امليدان.

املنطلق الأ�شا�شي والأهم هو املهنية ال�شحافية و�شوابط امليدان ول عالقة له بالدين ول بالعادات ول ب�شيء 
اآخر �شوى املهنية.

هناك خيط رفيع بني الأخالقيات والرقابة الذاتية ل يجب ان تزيد اأو تنق�س بل تعتمد على املهنية كي تخدم 
ال�شالح العام.

على  فالعتماد  لذا  مواتية  قانونية  اأو  �شيا�شية  بيئة  لدينا  توجد  ل  الن�شوج  قبل  ما  حالة  يف  زلنا  ما  نحن 
اأخالقيات ال�شحايف ولي�س على ميثاق لأخالقيات الو�شيلة الإعالمية.

هناك ربط وثيق بني املهنية والأخالقية مبعنى اآخر اأقل مهنية غري اأخالقية وكلما كان مهنيا، كان اأكرث تقيدا 
مهنية  املقايي�س يف  اأحد  يكون  اأن  يجب  بالتايل  الأخالقية،  العمال غري  اإىل  يهرب  املهني  بالأخالق، غري 

ال�شحايف اأن مقدار املهني يوازي مقدار الأخالقي.

يعترب الإعالم الإلكرتوين وكيفية تتبعه ور�شد ما ين�شر اأمرا �شاقا وم�شوؤولية كبرية وهو غري خا�شع لقوانني، 
لذلك يفاقم هذا الأمر م�شاكل الر�شد والتوثيق لدى اأي جهة نقابية اأو حقوقية62.

62(  املجموعة املركزة الأوىل بتاريخ 2015/1/24
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ويبدو اأن هنالك جهودا من عدة جهات اإعالمية ونقابية اإل اأنها مل ت�شل للثمرة املتوقعة ومل يتم ال�شتفادة 
منها، وباتت حربا على ورق باعتقاد البع�س بينما هي اإطار مهم باعتقاد البع�س الآخر، اإل اأنها بحاجة لثورة 
واقتحام  الجتماعي،  التوا�شل  اأدوات  تطور  مع  امليدان، خا�شة  العاملني يف  ال�شحافيني  قبل  اأخالقية من 
الإعالم اللكرتوين بقوة ودخول اآلف الأفراد الذين قد ل تكون لهم عالقة بالإعالم ملمار�شة هذه املهنة، ما 
يحتم وجود اإطار اأخالقي اإعالمي. وي�شعنا عماد الأ�شفر يف ت�شوره قائاًل: »ل يوجد اإطار اأخالقي مكتوب 
ومعروف ومتفق عليها للجميع، حيث ل توجد وثيقة واحدة جممع ومتفق عليها ومتبناة من قبل اي ج�شم 
اعالمي �شواء ر�شمي كوزارة العالم اأو اأهلي كنقابة ال�شحافيني، وجرت مبادرات عديدة من قبل منظمات 
غري حكومية كمركز تطوير العالم يف جامعة بريزيت وغريه من املراكز املهتمة بالإعالم من اأجل �شياغة 
موؤ�ش�شات  مدراء  قبل  من  عليها  التوقيع  وجرى  بل  بنودها يف حالت عديدة  اىل  التو�شل  ومت  الوثيقة  هذه 
الكايف، ومل حتدث  بالقدر  اأو�شاط ال�شحافيني  تنت�شر يف  الوثيقة مل  اعالمية كربى ومن �شحافيني، ولكن 

بنودها علمًا باأن اأي وثيقة لأخالقيات املهنة يجب اأن تخ�شع للتجديد والتطوير با�شتمرار«.

ما  ال�شيف  حد  على  ي�شري  عمله  اأثناء  »ال�شحايف  الفل�شطينيني:  ال�شحافيني  نقيب  نائب  تو�شيف  وح�شب 
بني امل�شوؤولية الجتماعية وما بني نقل احلقائق التي قد ت�شر، وعمل ال�شحايف هو عمل ان�شاين وهو مهنة 
�شامية، هناك ميثاق �شرف هل نعمل فيه اأم ل، هذا يرجع لل�شحايف نف�شه، ولكن امليثاق63 متفق عليه وو�شعته 

النقابة«64.

واأ�شبح  الجتماعية،  النواحي  ومن  الف�شائلية،  ناحية  من  اللتزام  وبني  املهنة  اأخالقيات  بني  خلٌط  هناك 
اخلوف متزايدا لدى ال�شحافيني لتغطية ق�شية معينة لعدم وجود قوانني حتمي ال�شحايف، ويف حال تعر�س 
من  الكثري  حتدد  عائلي  قبلي  كمجتمع  الفل�شطيني  املجتمع  تكوين  فطبيعة  اعتقال  اأو  لتهديد  �شحايف  اأي 
التابوهات واملحاذير مثل انتهاك حقوق املراأة اأو انتهاك حقوق الطفال يف الأ�شر والبيوت وق�شايا الطالق 
للحكومة  وباأدلة قاطعة  انتقاد مهني  امل�شت�شفيات  النواحي ال�شحية يف  التق�شري من  والزواج، لكن ق�شايا 

واجهزة المن اأو الف�شائل الفل�شطينية.

لذلك راأينا اأن ناأخذ �شواهد على ذلك من خالل درا�شة احلالة لواقع العالميات، فاخرتنا منوذجا لدرا�شة 
حالة لتجربة اإعالميتني للم�شاهمة يف ت�شخي�س واقع العمل امليداين وامل�شاحة اخلا�شة والعامة تلك التي قد 

يقع فيها الإعالمي يف ارتباك، ويكون بحاجة يف اأحيان كثرية لالجتهاد بح�شب قدراته وامكاناته.

code-of-Conduct/http://www.pjs.ps/ar/pjs2 :63(  مدونة ال�شلوك املهني العالمي
64(  املجموعة املركزة الأوىل بتاريخ 2015/1/24
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دراسة حالة )1(
– Free Lance حاليا حمررة يف  ال�شحافية: مريفت ابو جامع خربة )15( عامًا يف جمال الإعالم 

�شبكة نوى خريجة من اجلامعة الإ�شالمية وحا�شلة على درجة املاج�شتري من معهد الإعالم الأردين 

ترى مريفت اأنها تلتزم بقدر ما باأخالقيات املهنة، باعتبارها حدودًا ذاتية ت�شعها لنف�شها، مرجعيتها، على 
املحلية  القوانني  على  واطالعها  فهمها حلدود حريتها،  ال�شحايف،  الإعالم، �شمريها  ملهنة  فهمها  اأ�شا�س 
اإن  �شرية م�شادرها،  واحلفاظ على  تهويل،  اأو  دون حتريف  املعلومة  نقل  امل�شداقية يف  كالتزام  والدولية، 
اأي�شًا يف  التدقيق  للح�شول على معلومات، وكذلك  انتحال �شخ�شية  با�شمها، وعدم حماولة  البوح  رف�شت 
املعلومة من خالل التثبت باأكرث من م�شدر معلوماتي وحي، واحلفاظ على حدود امللكية الفكرية لالآخرين، 
وعدم �شرقة جهدهم، وحماولة احرتام خ�شو�شية النا�س بقدر الإمكان، وحقهم يف الرد والعرتا�س، وعدم 

ال�شتغالل.

تجربة العدوان
قبل  الإعالميني،  لدى  قبله،  اأو حتى  العدوان  تكن موجودة فرتة  الأخالقية مل  ال�شوابط  اأن  تعتقد مريفت 
العدوان هناك الكثري من الأخطاء التي يقع فيها العالميون، وكانوا مثار ال�شائعات وتاأجيج ال�شراع وغياب 
الدقة يف نقل املعلومة وامل�شداقية وعدم احرتام حرية الختالف وحرية الراأي والتعبري، وقت العدوان ل اأحد 
ميكن اأن يفكر يف اأخالقيات اأو قبل اأن يكتب اأو يلتقط �شورة يفكر يف ذلك، كان كل ما ي�شغل بال الإعالميني 
اأن ال�شورة ان مل يتم التقاطها �شيلتقطها غرينا اأو �شت�شيع وتدفن معها اجلرمية لالأبد، كثري من الق�ش�س 
كانت مريفت تذهب للكتابة عنها، وال�شتماع اإىل معاناة النا�س، كانت تفكر يف اخلرب، وتبدي تعاطفًا اأقل 
لكنها  وموؤملة،  �شادمة  م�شاهد  وفيها  ت�شتاأذنهم،  اأن  دون  للنا�س  �شورا  تلتقط  كانت  اأخرى  واأحيانًا  معهم، 

احلرب!

عندما كانت مريفت حتاول التدقيق يف الأماكن اأو اأعمار ال�شهداء جتد فرقًا �شا�شعًا بني الق�شة التي تنت�شر 
يف و�شائل الإعالم وبني ما تقوم بجمعه ميدانيًا.

اأكرث ما كان ي�شايقها هو ات�شال زمالء لها يعملون يف و�شائل اإعالم من مكاتبهم، يطلبون منها اأن تر�شل 
للميدان،  النزول  ولي�س عرب  ت�شكنها من خالل مكاتبهم  التي  املنطقة  اأعدوها عن  لهم �شورًا عن ق�ش�س 
ا�شت�شهاد  واأجرى معها حوارًا افرتا�شيًا بعد  اإحدى املرات وجدت مريفت زمياًل لها يكتب ق�شة عنها  ويف 
اأحد افراد عائلتها، وي�شتعني مبا كتبته على �شفحتها اخلا�شة مبوقع التوا�شل الجتماعي )في�شبوك( دون 
التقرير �شدفة، تربطها عالقة زمالة  اأ�شاًل، لكنها راأت  اأجرى حوارًا معها، وهو مل يجره  اإخبارها، وكاأنه 
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جيدة مع زميلها هذا وعندما �شاألته مل قام بذلك، قال اإن ما قلته ن�شرته على �شفحتك، مع العلم اأنها مل 
تتطرق للمو�شوع بالطريقة التي ت�شمنها حمتوى التقرير. كانت مريفت ل حتبذ ن�شر �شور الأ�شالء املتقطعة 
واملتفحمة لل�شهداء، على اعتبار اأنه ينبغي اأن تبقى �شورهم حّية يف الذاكرة، كثري من الزمالء كانوا يرف�شون، 
وي�شرون اأن هذه اجلرائم ل بد اأن يراها العامل، كذلك كانت تعرت�س على ن�شر �شور الأطفال لدى حملهم 
اأ�شلحة اأو رايات الف�شائل اأو امل�شاركة يف تدريبات ع�شكرية، ول ترى جدوى من ذلك �شوى اأنها تظهر اأننا 
دمويون، ويف اإحدى املرات وجدت �شحافية با�شم م�شتعار �شرقت منها مو�شوعًا �شحافيًا كانت قد ن�شرته قبل 
عام، ويف العام التايل ن�شرته با�شمها يف �شحيفة خليجية كما هو، فاأر�شلت مريفت ر�شالة لل�شحيفة وو�شحت 

لها حقيقة املوقف، مرفقة بن�شها الأ�شلي وتاريخ الن�شر القدمي، وتعتقد اأن هذا اأكرث ما ميكنها فعله.

ومن �شمن التعديات على حرية ال�شحافة فرتة العدوان التي تعر�شت لها ك�شحافية كان حجب املعلومات، 
مرة طلبت اإح�شائية بعدد ال�شهداء واأ�شماء �شهداء عائلة احلاج الذين ا�شت�شهدوا يف احلرب، فرف�شت اإدارة 
م�شت�شفى نا�شر اإمدادها بالأ�شماء، وحجبت عنها املعلومات مع ان املعلومات من�شورة، ولكنها اأرادت التدقيق 

اأكرث يف الأ�شماء، والأعمار.

معوقات
منها  فل�شطني،  يف  ال�شحافة  مهنة  باأخالقيات  يتعلق  فيما  الن�شباط  حتقيق  دون  حتول  معوقات  هناك 
بتعليم  الكايف  الهتمام  وعدم  واملحا�شبة،  امل�شاءلة  على  وقادرة  وموؤثرة  فاعلة  نقابة �شحافيني  وجود  عدم 
اأمر  وهو  احلزبي،  والتع�شب  النق�شام  حالة  وا�شتمرار  الفل�شطينية،  اجلامعات  يف  ال�شحافة  اأخالقيات 
يجعل من الختالف ظاهرة ت�شيع كل الود، وغياب مدونات ال�شلوك اأو القوانني التي حتمي الإعالميني من 
ال�شلطة وحتمي النا�س من �شلوك الإعالميني ال�شاذ، اإ�شافة اإىل جهل بع�س الإعالميني بحقوقهم وواجباتهم 

وحدودهم.

جرى  اأنه  ال�شحايف  عملها  بداية  يف  تذكر  لكنها  طويلة،  فرتة  منذ  ال�شلوك  مدونات  على  مريفت  تطلع  مل 
اأنه يتوجب خلق حالة نقا�س جديدة ب�شاأن املو�شوع،  نقا�س معمق حول الأمر ولكن منذ فرتة طويلة، وترى 
فهناك كثري من الأخطاء لدى الإعالميني والإعالميات، قد يكون بح�شن نية اأو عن جهل، وفيها ا�شاءة كبرية 

لالإعالم و�شورة الإعالميني لدى املجتمع.

كانت مريفت تّطلع يف ال�شابق على مدونات ال�شلوك وميثاق ال�شرف ال�شحايف، اأثناء مناق�شة هذه املدونات، 
يف الجتماعات والندوات التي تقام بهذا اخل�شو�س، اأما يف الوقت احلايل فهي غري مطلعة وغري مهتمة، 
لكرثة الن�شغالت، وغياب الهتمام لدى الو�شط ال�شحايف، وكرثة الأخطاء التي يقع فيها الإعالميون، وعدم 
و�شوح الروؤية يف كثري من املواقف، ما يجعل كل اإعالمي يقي�س الأخالقيات مبقيا�شه اخلا�س، دون ال�شتناد 
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للحديث  اإخ�شاعها  اأو  املدونات  ولعدم طرح مثل هذه  روؤيته،  امل�شاألة من خالل  اأو مرجعية،  اأي مدونة  اإىل 
والنقا�س.

يف كثري من الق�ش�س التي كانت مريفت تغطيها، يكون النا�س متذمرين من الإعالميني الذين كتبوا عنهم، 
اإحدى  عن  تقريرًا  مريفت  اأعدت  املرات  اإحدى  ويف  احلقيقة،  غري  كتبوا  اأو  بالغوا  لأنهم  لهم  اأ�شاءوا  وقد 
لهم يف  ال�شحافيني  اأحد  ا�شاءة  ب�شبب  لالإعالم  بعدم احلديث  منهم  توجه  كان هناك  العائالت يف غزة، 

تقرير �شحايف.

تعتقد مريفت اأن ال�شحايف نف�شه بالدرجة الأوىل من يتحمل امل�شوؤولية الأوىل فيما يتعلق باأخالقيات املهنة، 
لأن اللتزام بالأخالقيات التزام اأدبي، اأي�شًا نقابة ال�شحافيني التي ل بد اأن يكون لها دور يف توعية ال�شحايف 
وخا�شة ال�شحافيني اجلدد باأخالقيات ال�شحافة واقرار مدونة �شلوك حتدد حرية ال�شحايف، وم�شوؤوليته 

الجتماعية، وال�شلطات القائمة.

دراسة حالة )2(
 - فل�شطني  �شكرتري حترير يف جريدة   ����� الإع��الم  عامًا يف جمال   )18( �شاهني، خربة  �شمر  ال�شحافية: 

خريجة اجلامعة الإ�شالمية وحا�شلة على درجة املاج�شتري من جامعة القد�س )اأبو دي�س(

ترى �شمر اأن الإعالم الفل�شطيني يف حالة تذبذب اأحيانًا يغيب عنه ال�شتقرار الكلي، نتيجة تغري متو�شط 
الأو�شاع ال�شيا�شية والجتماعية يف املجتمع الفل�شطيني، ونتيجة التجاذبات يف ال�شاحة الفل�شطينية، وهو اأمر 
اأدى اإىل زيادة عدد ال�شحافيني لياأخذ منحنيات غري �شحيحة، ولأن النتماء احلزبي يف بع�س الأحيان يحكم 
العديد من توجهات ال�شحافيني، فالإعالم احلزبي له كثري من املزايا ل ميكن انكارها يف جمابهة الإعالم 
الر�شالة  تو�شيل  من  الإع��الم  هذا  متكن  حيث   2014 متوز  حرب  فرتة  ذلك  على  دليل  وخري  الإ�شرائيلي، 
ب�شورة كاملة، ولكن يعاب عليه اأنه ي�شوق الذرائع ملن ينتمي له، وبالتايل يف الإطار احلزبي يكون ذراعًا للجهة 
التي ينتمي لها، فتغيب املهنية واملو�شوعية، ولكن اإذا قي�س ب�شورة عامة فهو اإيجابي يف نقل �شورة املقاومة 

وف�شح ممار�شات الحتالل الإ�شرائيلي والإ�شادة باملقاومة. 

اإطارا مكتوبا مي�شى عليه، لأن الأ�شا�س هو يف التن�شئة، والرتبية  اأخالقيات املهنة ل حتتاج  اأن  تعتقد �شمر 
بع�شهم  بني  ال�شحافيون  يعي�شها  التي  وامل�شاحنات  الأو�شاع  نتيجة  ولكن  الأخالقيات،  تعزز  املجتمعية 
تتطلب ميثاق �شرف وميثاق اأخالق، ول بد اأن يوقع عليه اجلميع، واأن ل يتم جتاوزه لأن تاريخ العالقات بني 
ال�شحافيني يدلل على وجود جتاوزات كبرية يف جملة هذه الأخالقيات، وهناك ميثاق متت كتابته ووزع على 
الإعالميني، ورغم قناعتها اأن الخالقيات ل حتتاج اإىل ورقة تكتب واإمنا حتتاج اإىل املمار�شة، ومن التن�شئة 
والرتبية ويت�شربها الإن�شان قبل بداية خطوته الأوىل يف الإعالم، وتاأتي قبل قراره الدخول يف عامل الإعالم 
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لأنه عمل ميداين موجه مع زمالء وعامل وجمتمع و�شلطات قد حتاربه وما اإىل ذلك.

فيما يتعلق مبنطلقات اأخالقيات مهنة ال�شحافة، توؤيد �شمر وجود قانوٍن وا�شٍح يف هذا اجلانب، ي�شع الثواب 
والعقاب بحق ال�شحافيني، وهو قانون يفرت�س تدري�شه يف اجلامعات، لأن طالب الإعالم ينبغي اأن يدر�س 
القانون داخل اجلامعات، واأن يكون هذا املو�شوع مبثابة م�شاٍق اأكادميي اإجباري ومعتمد، واأن يلم بالقانون 
كل ع�شو يف نقابة ال�شحافيني، لأن هذه ال�شكاليات ناجتة عن غياب جزء من اأخالقيات العمل ال�شحايف، 
واأي�شًا يف اأي وظيفة ل يعاب اأن يكون من اأ�شئلة التوظيف ما يتعلق مبدى اتقانه والتزامه باأخالقيات مهنة 
ال�شحافة، اأي يتوجب اأن يكون هناك مناهج جامعية يتم تناولها يف اجلامعات، ومن �شمنها اختبارات يف 
هذا اجلانب، ول بد اأن تكون هناك لوائح وقوانني يف النقابة اإذا كانت هناك جتاوزات لأخالقيات املهنة يتم 

�شحب الع�شوية، لأن ما يفعله ال�شحايف غري امللتزم باأخالقيات املهنة يت�شبب باإحلاق �شرر باآخرين.

ال�شرف  الفل�شطينيني وميثاق  الإعالميني  اأ�شدره منتدى  الذي  ال�شرف  اأنها اطلعت على ميثاق  �شمر  تذكر 
الأردين، وب�شكل عام هي من هواة الطالع، لكن امل�شكلة لي�شت يف املدونات، امل�شكلة يف التطبيق، وهو العقبة 

الكربى التي تواجه الإعالمي الفل�شطيني ب�شكل عام.

ترى �شمر اأن فرتة العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة كانت جت�شد ميثاق ال�شرف مبعنى عملي، حيث كان 
النواحي،  كل  ال�شحايف من  زميله  يحافظ على  الزميل  وكان  ب�شورة عامة،  الإعالميني  تكاتف بني  هناك 
تكون  اأي�شًا  واملوؤ�ش�شة  منه،  �شقطت  لو  املعلومات  يف  وي�شاعده  للخطر،  تعر�س  لو  زميله  انقاذ  يف  وي�شاعد 
حري�شة على موظفيها وتوفر كل ما يحتاجه طاقمها، واأي�شًا زالت العديد من اخلالفات التي كانت موجودة، 
اأي�شًا توفر بقوة يف فرتة احلرب،  وكان جهًدا مميزًا جدًا، والتوا�شل فوق املمتاز، واحلر�س على ال�شالمة 
بع�س  ال�شحافيني، ويف  الزمالء  الفعال بني  والتعاون  الفريق  وروح  ال�شال�شة  بكثري من  ت�شري  الأمور  كانت 
الأحيان كان الزمالء ي�شتكي بع�شهم من بع�س، ولكن فرتة احلرب فر�شت واقعًا خمتلفًا واأزيلت اخلالفات 

اإىل اأن تال�شت بني الزمالء. 

مرجعية 
املهنة  اأخالقيات  الزمالء عن  لو خرج واحد من  اأنه  املهني داخل �شحيفة فل�شطني، ترى �شمر  يف جمالها 
تتم مراجعته يف ال�شحيفة، والنظام عبارة عن تن�شئة و�شلوك يعني الحرتام الأويل بني الزمالء واملناف�شة 
يكون  ال�شحيفة  اإىل مبنى  ال�شحايف  وبالتايل عند دخول  الزمالء،  العمل وحتديد مهام  وتنظيم  ال�شريفة 

واعيًا مبهام عمله وما يرتب عليه من التزامات وما له من حقوق، وما يتوجب عليه اللتزام به. 

العدوان  وتغطية  الوطنية،  والق�شايا  بالقد�س  يتعلق  فيما  عليها  متفقا  م�شطلحات  هناك  اأن  �شمر  تعتقد 
الإ�شرائيلي، وم�شطلح الحتالل الإ�شرائيلي، اأما املقاومة فهي خط اأحمر يف امل�شطلحات التي يتم ا�شتخدامها.
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حرب 2014 مل تكن الأوىل التي تعي�شها �شمر، وكانت هناك حمطات �شاهمت يف تعزيز التجربة، ويف النهاية 
ترى اأن هدفها هو اأن تنقل هموم وطنها، وكل امل�شطلحات الإعالمية ينبغي اأن تخدم هذا الهدف لأننا ل 

نزال حتت احتالل بكل ما حتمله الكلمة من معنى. 

المعوقات التي تحول دون تحقيق

االنضباط بأخالقيات صحافية في فلسطين
تعتقد �شمر اأن النق�شام يف وقته كان معوقًا كبريًا جدًا، واأ�شبح ال�شحايف بوقا حلزبه وارتدى ثوب احلزب، 
بالتايل بداأ يقول عن ال�شواب خطاأ وهذا انعك�س بال�شلب على الكثري من ال�شحافيني، واأ�شبحوا حال ل�شان 
احلزب، ولكن بداأت الأمور الآن تاأخذ اجتاهًا اآخر، وتغري �شكل تعاطيهم مع الأحداث الإيجابية على ال�شاحة 
وهى  موحدة،  والأخالقيات  يعاين،  ال�شحايف  فالكل  اأ�شا�شيًا،  معوقًا  الحتالل  يعترب  كذلك  الفل�شطينية، 
تك�شف املك�شوف لأن العامل اأعمى وخا�شة العامل الغربي، ولذلك فاإن وجود الحتالل يفرت�س اأن يكون اأداة 

لتعزيز اأخالقيات املهنة يف مواجهته، ولي�س التغطية على جرائمه.

ك�شف  تكون يف  اأن  واأخالقياتنا يجب  �شمر،  تعتقد  كما  ل يجب جتاوزها،  للمقاومة  هنالك خطوط حمراء 
الحتالل، حيث يجب اأن يعطي ميثاق ال�شرف لل�شحافيني ا�شتثناًء يف هذا اجلانب، فهناك احتالل والعامل 
يتعامل بازدواجية وا�شحة، هل يتوجب على ال�شحايف الفل�شطيني اأن يعزز الرواية الإ�شرائيلية؟!، املفرو�س 

نقل كل جرائم الحتالل وتعزيز دور املقاومة. 

ول يجب اأن يكون ال�شحايف اأداة ت�شاعد الحتالل، يعنى الحتالل حني ي�شتهدفنا بعملية ع�شكرية، ويطلق 
�شواريخ حربية ويقتل 2000 اإن�شان فل�شطيني، فاإن العالم ال�شرائيلي ينزهه ويقلب احلقائق ويجعلنا نحن 
اجلناة كفل�شطينيني، اإنه اإعالم حربي بال اأخالق، وميتلك القوة الإعالمية ما ي�شاهي القوة العالمية يف 

املجتمع العربي كافة، هذا يحتم علينا الحتاد قول وفعال لأنه ي�شتهدفنا جميعا.

اأن  اإل  اأبدعه اجلميع  التغطية العالمية حتى يف فرته احلرب، رغم كل ما  لدينا �شعف كبري لالأ�شف يف   
احلرب كانت قا�شية جدا ونالت منا جميعا. 

المسؤولية 
تعتقد �شمر اأن نقابة ال�شحافيني هي امل�شوؤول الأول، وترى اأن دورها ميكن اأن يكون اإيجابيًا يف هذا اجلانب، 
فغيابها  املوجود،  امليثاق  او  الأخالقيات  من  تعزز  اأن  النقابة ميكن  قبل  من  اأي حماولت  تلم�س  ولكنها مل 
يجُعلق عليها انق�شام  اأن  اأن الحتالل والنق�شام �شماعة يجب  وا�شح جدًا وملمو�س، وهذه املرة ل ترى �شمر 
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واأن  ب�شكل موحد،  تعمل  زالت  ما  واملحا�شبني  املحامني  نقابة  اأن  مثال على ذلك  ال�شحافيني، وخري  نقابة 
بني  ال�شحافة  مهنة  وتوزعت  عملهم،  يف  ف�شلوا  اأنهم  اإل  الرابعة  ال�شلطة  ميثلون  اأنهم  رغم  ال�شحافيني 
»دكاكني« اأو »ِعزب«، وهو اأمر انعك�س على اأخالقيات املهنة وميثاق ال�شرف، وتوؤكد �شمر اأنها منذ ح�شولها 
على ع�شوية نقابة ال�شحافيني مل تجُوجه لها دعوة من النقابة، ول تذكر اأن النقابة طالبت يومًا ب�شرورة كتابة 

ورقة لأخالقيات مهنة ال�شحافة، وبالتايل وجودها ي�شاوي �شفرا يف هذه النقطة بالتحديد.

تجاوزات 
ترى �شمر اأنه مل تكن هناك منطقة اآمنة يف كل قطاع غزة، ول �شمان �شالمة حتى لل�شحافيني، ومل تكن 
هناك اأي حماية لهم، كان الكل م�شتهدفا، غابت التجاوزات على اعتبار اأن احلدث وا�شع، ويف كل مكان ميكن 
لل�شحايف اأن يجد خربًا، ويف ظل وجود ال�شحايا مل يعد ال�شحايف يبحث عن �شبق، وكان هم اجلميع مرتبطا 
وتعر�شوا  املبا�شر،  الق�شف  حتت  يومًا   51 طيلة  ال�شحافيون  عا�س  فقد  احلربية،  العمليات  وقف  بلحظة 
كغريهم للت�شليل الناجم عن ت�شريبات اجتماعات التهدئة يف القاهرة، كان هناك لعب يف اأع�شاب النا�س، 
وكان ال�شحافيون يحطمون اأع�شاب النا�س بت�شريباتهم الغريبة، وهذه قمة التجاوزات، وفيها لعب بالنا�س 

وبحياتهم.

نواجه  ل  اأننا  اعتبار  على  املهنة،  باأخالقيات  تلزمنا  �شمر،  نظر  وجهة  من  الفل�شطيني،  املجتمع  طبيعة 
�شعوبة، بل يكون ال�شحايف حري�شا على التم�شك باأخالقيات املهنة يف احلرب، مل تكن الر�شالة هي ال�شبق 
الرئي�س  غاب  لو  وحتى  الحتالل،  ف�شح  يتم  اأن  وهي  ومهمة،  كبرية  ر�شالة  هناك  كانت  ولكن  ال�شحايف، 
واملدير اأو ال�شكرتري، كان ال�شحايف يعرف ماذا يريد، وكان مت�شلحًا باأنه يجب ك�شف ممار�شات الحتالل، 

وبالتايل مل يواجه ال�شحافيون اأي �شكاوى خالل فرتة العدوان بني ال�شحافيني. 
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المبحث الثالث
نتائج الدراسة

ك�شفت هذه الدرا�شة، نظرًا لتعدد اأدواتها البحثية، والهتمام مبزج اجلانب الكمي واجلانب الكيفي، وتقدمي 
تعزيز  يف  الأوىل  اللبنة  متثل  التي  املهمة،  النتائج  من  العديد  عن  واملعلومات،  للبيانات  املعمق  التو�شيف 
الهتمام باأخالقيات مهنة ال�شحافة، وت�شخي�س املفهوم والعوامل والآثار، ونظرًا لهذا الزخم من املعلومات، 
فقد ق�ّشمت الباحثتان النتائج اإىل حماور، تلبية لحتياجات املهتمني واجلهات ذات العالقة بهذا النوع من 

املعلومات.

أواًل: مفهوم أخالقيات مهنة الصحافة
مهم  موؤ�شر  وهو  ال�شحافة،  مهنة  لأخالقيات  مواثيق  وجود  باأهمية  الفل�شطينيني  الإعالميني  اأغلب  يعتقد 
اأ�شا�شًا لعملهم واإطارًا عامًا  اإميانهم الرا�شخ ب�شرورة هذه املواثيق يف عملهم ال�شحايف، لأنها ت�شكل  على 

حلمايتهم اأثناء تاأدية مهامهم.

نبهت الدرا�شة اإىل اأن اأخالقيات مهنة ال�شحافة يف فل�شطني اأكرث تعقيدًا من جمرد تعريف اأو مفهوم اأو حالة 
التبا�س يف املفاهيم اأو اإطار يحوى حماور اأ�شا�شية ومقارنة ما يتم تطبيقه من عدمه، وتبدو الإ�شكالية اأكرب 

من التحليل التقليدي حلالة ال�شراع و�شوًل اإىل مفهوم الهوية وتقرير امل�شري.

يعتقد 58% من الإعالميني الفل�شطينيني اأن هناك احرتاما من طرف ال�شحايف الفل�شطيني مليثاق اأخالقيات 
مهنة ال�شحافة، وبنف�س الن�شبة ي�شريون اإىل مدى تقييمهم للتزام الإعالميني والإعالميات باأخالقيات مهنة 
ال�شحافة، وهذه الن�شبة القليلة تعك�س حالة ال�شعور برتاجع م�شتوى اللتزام باأخالقيات مهنة ال�شحافة يف 

فل�شطني.

املبادئ  من  »جمموعة  يف  يتمثل  انه  بحيث  ال�شحافة،  مهنة  اأخالقيات  ملفهوم  بتعريف  الدرا�شة  خرجت 
القانونية واملعايري الأخالقية التي تنظم مهنة ال�شحايف«، وتعني بالن�شبة لل�شحافيني »ال�شوابط التي حتكم 
داخل  اأي�شًا  العالقة  وتنّظم  رئي�شي  ب�شكل  ال�شحايف  للعمل  اأ�شا�شًا  تكون  اأن  ويفرت�س  ال�شحايف،  عملهم 

املوؤ�ش�شة الإعالمية«.

اأهمية توافرها كاأخالقيات ملهنة ال�شحافة، وكانت  يدمج ال�شحافيون بني جمموعة من البنود التي يرون 
هذه البنود مبثابة توقعاٍت واقرتاحات، ميكن تلخي�شها على النحو الآتي: 

امل�شادر  م�شداقية   .4 العامة،  والآداب  الأخ��الق   .3 الوطني،  احل�س   .2 والتعليق،  اخل��رب  بني  الف�شل 
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وذكرها، 5. ال�شدق، 6. املو�شوعية، 7. احليادية، 8. احلقيقة، 9. عدم احلزبية، 10. حلف ميني مزاولة 
الن�شر،  الذات، 13. احرتام حقوق  اأخالقياتها، 11. اخل�شو�شية واحرتامها، 12. احرتام  املهنة واحرتام 
14. احرتام حقوق الن�شان، 15. الدقة، 16. البعد عن تعزيز النق�شام، 17. اللتزام مبعايري املهنة، 18. 
تعزيز الوحدة الوطنية، 19. الثقة، 20. التاأمني ال�شحي لل�شحافيني وخا�شة امليدانيني منهم، 21. اعطاء 
ال�شحافة م�شماها احلقيقي ك�شلطة رابعة، 22. معاقبة كل �شحايف يتجاوز اأخالقيات املهنة، 23. ا�شرتاط 
ح�شول ال�شحايف على دورة تاأهيل يف اأخالقيات املهنة، 24. احرتام امللكية الفكرية وحقوق الطبع، 25. عدم 

قبول ر�شاوى اأو هدايا من طرف اجلهات التي يتناولها يف عمله ال�شحايف. 

ثانيًا: مدى االلتزام بأخالقيات مهنة الصحافة
يعترب 93.8% من الإعالميني اأنهم يراعون عدم التالعب يف م�شمون املادة الإعالمية اأو ال�شور خ�شية تغيري 

احلقائق، وهي اأعلى ن�شبة يف ترتيب التزامات الإعالميني من وجهة نظرهم.

العنف  على  التحري�س  اأو  الت�شهري  عدم  يراعون  اأنهم  الإعالميون  يعترب   ،%93.5 بلغت  مقاربة،  وبن�شبة 
والكراهية �شد اأي �شخ�س اأو موؤ�ش�شة، على اأ�شا�س اجلن�س اأو العرق اأو الدين اأو النتماء ال�شيا�شي.

اأي  على  للح�شول  املهنة  ا�شتغالل  عن  ميتنعون  اأنهم  مرتفعة،  ن�شبة  وهي  الإعالميني،  من   %92.9 يعترب 
مكا�شب �شخ�شية اأو مادية، وتالها بنف�س الن�شبة، مراعاة احرتام احلياة اخلا�شة لالأفراد وعدم ا�شتغاللها 

لأغرا�س �شخ�شية.

اأكد 91.4% من الإعالميني اأنهم يراعون اجلوانب القانونية والقواعد الأخالقية يف احرتام حقوق الأ�شخا�س 
املعنيني بالأخبار، واأنهم حري�شون على ذلك.

يراعي 91.1% من الإعالميني عدم ن�شر اأ�شماء ال�شحايا دون التاأكد من هويتهم وقبل اإبالغ ذويهم، وبالرغم 
من وجود عدة �شواهد تثبت عك�س ذلك من قبل بع�س ال�شحافيني، اإل اأن الأغلبية ت�شعى ملراعاة ذلك بالقدر 
املمكن، وبن�شبة اأقل ي�شري 89.2% من الإعالميني اإىل التزامهم بالعمل ال�شريع على ت�شحيح ما يقعون فيه 
يقوم  وحده من  لي�س  ال�شحايف  فاإن  وبطبيعة احلال  بحقه،  وقع اخلطاأ  ملن  الرد  ويعطون حق  اأخطاء،  من 

بذلك، فاجلهة التي يعمل لديها رمبا كانت اأكرث اجتهادًا يف حماولة تعزيز م�شداقيتها عند اجلمهور.

اأو  ذويهم  م�شاعر  على  توؤثر  بطريقة  لل�شحايا  �شور  اأي  ن�شر  يراعون عدم  اأنهم  املبحوثني  يعتقد 88% من 
م�شاعر اجلمهور ب�شكل عام، كما يراعون البتعاد عن الأجندات ال�شخ�شية والفئوية والع�شائرية والإقليمية 
وامل�شالح ال�شيقة واحلزبية، ويعك�س هذا الهتمام من الإعالميني اأن هناك من ينتهك خ�شو�شية ال�شحايا 

ول ينقل اأو يفهم لغة ال�شور مبو�شوعية وتوازن. 
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التزامهم  متيقنني من مدى  اأنهم غري  يبدو  ما  وعلى  امل�شهد،  ب�شيء من �شبابية  ال�شحافيني  بع�س  ي�شعر 
باأخالقيات املهنة جلهلهم مباهية ما ينبغي اأن يفعلوه يف مواقف كثرية تواجههم يف امليدان، ويعتقدون اأنهم 

قد يخطئون واأنهم بحاجة ما�شة للمتابعة والإر�شاد يف هذا الإطار. 

ثالثًا: العوامل التي تساهم في عدم

االلتزام بأخالقيات مهنة الصحافة
تتنوع العوامل التي توؤثر يف مدى اللتزام باأخالقيات مهنة ال�شحافة من قبل الإعالميني، اأولها ممار�شات 
الحتالل الإ�شرائيلي والنتهاكات التي ميار�شها بحق الإعالم وال�شعب الفل�شطيني، كذلك ا�شتمرار النق�شام 
الإعالم،  لو�شائل  ال�شيا�شية  والنتماءات  احلزبية،  والنتماءات  ال�شحافيني،  نقابة  وانق�شام  الفل�شطيني، 

بالإ�شافة اإىل عدة عوامل اأخرى ميكن ا�شتعرا�شها على النحو الآتي: 

يعتقد 91.7% من الإعالميني اأن “ا�شتمرار النق�شام الفل�شطيني وهيمنته على الواقع الإعالمي يف فل�شطني” 
هو من اأكرث العوامل التي ل ت�شاهم يف تعزيز التزام الإعالميني باأخالقيات مهنة ال�شحافة يف فل�شطني.

اأداء دورها، وحتديدًا يف جلنة  “�شعف نقابة ال�شحافيني، واخفاقها يف  اأن  يعتقد 89.2% من الإعالميني 
اأخالقيات املهنة” هي من العوامل التي توؤثر يف عدم التزامهم باأخالقيات مهنة ال�شحافة، كما راأت ن�شبة 
ال�شيا�شية  “النتماءات  اأن  الن�شبة  وبنف�س  لالإعالميني”،  ال�شيا�شية  “النتماءات  اأن  بلغت %88.8  مقاربة 

لو�شائل الإعالم” هي من �شمن العوامل املوؤثرة يف عدم اللتزام باأخالقيات مهنة ال�شحافة.

يعتقد 85.8% من الإعالميني اأن عدم وجود عقوبات رادعة تنفذ �شد غري امللتزمني اأخالقيًا هي من العوامل 
التي ت�شاعد يف جتاهل اأخالقيات مهنة ال�شحافة واللتزام ب�شوابطها وبنودها.

يف  التحريرية  كال�شيا�شة  الإعالميون،  يعتقد  كما  املهنة،  باأخالقيات  اللتزام  عدم  اإىل  عدة  عوامل  توؤدي 
ال�شيا�شات التحريرية �شبب مهم يف تراجع  اأن  و�شائل الإعالم، ن�شبة 80.6%، ويو�شح 84% من املبحوثني 
عدم  يف  �شببًا  تعد  العالم  لو�شائل  الإعالمية  املوؤ�ش�شات  ملكية  اأن  ويعتقدون  ال�شحافة،  مهنة  اأخالقيات 

اللتزام باأخالقيات مهنة ال�شحافة.

يعترب 79.3% من املبحوثني اأن الرقابة الذاتية وال�شيا�شية والجتماعية هي عامل ي�شاهم يف عدم اللتزام 
باأخالقيات مهنة ال�شحافة، وترى ما ن�شبته 74.1% اأن هناك خ�شية من طرف الإعالميني اأن تكون املواثيق 

مكبلة وخانقة ومعيقة حلرياتهم يف العمل الإعالمي.
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رابعا: أخالقيات مهنة الصحافة والصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
تاأخذ البيئة القانونية والإعالمية لاللتزام باأخالقيات مهنة ال�شحافة بعدًا حترريًا، فاملجتمع الذي يعي�س 
حتت الحتالل ويف حالة �شراعات ل ميكن مقارنته باملجتمع الذي يعي�س يف بيئة متحررة وتتمتع بال�شتقالل 
كما يف باقي دول العامل، ومن هنا فاإن وجود الحتالل الكولونيايل الإ�شرائيلي وممار�شاته التي تتعمد انتهاك 
حقوق الإن�شان، يف كل ما يتعلق باإن�شانيته وحقه يف التعبري وحرية احلركة والتنقل والعي�س يف اأمن و�شالم، 
والعمل  التنقل  على  وقدرتهم  الفل�شطينيني  الإعالميني  حلقوق  اأي�شًا  الحتالل  �شلطات  انتهاك  وا�شتمرار 
وتوفري الت�شاريح التي متكنهم من الو�شول اإىل م�شادر املعلومات، بالإ�شافة لنتهاكها احلق يف احلياة اأي�شًا 
بتعمد قتل ال�شحافيني الفل�شطينيني، وهي جرمية مزدوجة باعتبار اأنهم ناقلون للحقيقة ورا�شدون للجرائم 
التي يرتكبها الحتالل، وهو اأمر يرتتب عليه ت�شويه �شورة الأخالقيات كقاعدة اأ�شا�شية عاملية، وبذلك فاإن 
الحتالل يخلق بيئة غري منا�شبة اأبدًا لتوفري احلد الأدنى من �شروط العمل وفق اأخالقيات مهنة ال�شحافة، 
ومن ثم ل ميكن املقاربة بني الإعالم واأخالقيات مهنة ال�شحافة يف الدول التي نالت ا�شتقاللها وحريتها 
ومتار�س �شيادتها يف بلدها، وبني اأرا�س فل�شطينية ما زالت خا�شعة لحتالل يتحكم يف كل تفا�شيل حياتها 

اليومية.

يلعب ا�شتمرار الحتالل الإ�شرائيلي يف �شيا�شاته بحق كل ما هو فل�شطيني على هذه الأر�س التاأثري الأكرب 
يف  الحتالل  ا�شتمرار  اأن  اعتبار  على  املو�شوعي،  دون  لالإن�شاين  والنحياز  املهني،  على  الوطني  تغليب  يف 
�شعوبة،  اأكرث  الفل�شطيني  الإعالم  مهمة  جعل  الأخالقية،  املعايري  وقلب  احلقائق  ت�شويه  يف  دوره  ممار�شة 
يف ظل غياب الروؤية الإعالمية الفل�شطينية، خا�شة يف ظروف واقٍع ماأزوٍم ل يتجاوز احل�شار الإ�شرائيلي 

والعدوان الإ�شرائيلي املتكرر والنق�شام الفل�شطيني.

مهنة  اأخالقيات  غياب  تك�شف  ال�شحايف،  العمل  يف  ج�شيمٍة  اأخطاٍء  بوجود  الفل�شطينيون  الإعالميون  يقر 
ال�شحافة، وتدلل على قلة الوعي لدى العديد من ال�شحافيني، كما اأن عدم وجود اأي رادع قانوين ي�شاهم يف 

ا�شتمرارها، لتبدو وكاأنها جزٌء من امل�شهد الإعالمي ب�شورته العتيادية.

تعترب اأغلبية الإعالميني الفل�شطينيني اأن التطبيع باأي �شكل من الأ�شكال مع ال�شحافيني الإ�شرائيليني هو نوع 
من اأنواع انتهاكات اأخالقيات مهنة ال�شحافة، ول يحق لأي �شحايف فل�شطيني اأن يقبل بالتطبيع اأو التواجد 

مع �شحافيني اإ�شرائيليني حتت اأي مربر اأو ذريعة اأو م�شمى.

يرتبط جوهر اأخالقيات مهنة ال�شحافة ارتباطًا وثيقًا بالت�شريعات الإعالمية وال�شيا�شات التحريرية والعمل 
امليداين بالأ�شا�س، رغم وجود جمالٍت وا�شعٍة لالجتهادات ال�شحافية.

ت�شهد احلالة الفل�شطينية ارتباكًا وا�شحًا يف النظام ال�شيا�شي، بفعل ا�شتمرار وجود الحتالل الإ�شرائيلي، 
لذا فالبيئة القانونية وال�شيا�شية والجتماعية هي بالأ�شا�س يف حالة ترهل، خا�شة مع كل املراحل القا�شية 
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التي عاناها ال�شعب الفل�شطيني، والذي ل يزال يحاول الحتفاظ بقوته ومتا�شكه، بيد اأن انعكا�شات كل هذه 
املعاناة تبدو اأكرث و�شوحًا يف اجلانب الإعالمي.

يعتقد 86% من الإعالميني الفل�شطينيني اأن الدافع الوطني لتغطية الأحداث يطغى لدى ال�شحايف الفل�شطيني 
مهنة  اأخالقيات  من  اأهمية  اأكرث  الوطنية  اأن  منهم   %84 يعتقد  كما  الفل�شطيني،  الإ�شرائيلي  ال�شراع  يف 

ال�شحافة يف احلالة الفل�شطينية.

ور�شالتهم،  بقلمهم  مقاومون  واأنهم  الفل�شطيني،  ال�شعب  مكونات  من  جزٌء  اأنهم  الإعالميني  اأغلب  يدرك 
وي�شتمدون خ�شو�شية مهنتهم من اجلانب الوطني كاأ�شا�س لعملهم. 

�شعبهم،  بحق  الحتالل  يرتكبها  التي  اجلرائم  ف�شح  هي  الأ�شا�شية  ر�شالتهم  اأن  الإعالميني  اأغلب  يعترب 
ول ميكنهم اأن يتجاهلوا ممار�شاته بدعوى املهنية، لأن ممار�شات الحتالل تلغي هذه اخلا�شية )املهنية( 

مل�شلحة البعد الإن�شاين والوطني. 

الوعي  اإعالمية تنطلق من  الأدبي، لأي تغطية  اللتزام  اإىل  اأقرب  لكنه  اإطارا غري مكتوب،  اأن هناك  يبدو 
بامل�شوؤوليات املهنية والإن�شانية والوطنية والأخالقية والجتماعية، وهي اأقرب خليٍط رفيٍع يح�شم الإ�شكالت 

يف امليدان، وفق ما اأ�شار له قدامى الإعالميني.

يعتقد اأغلب الإعالميني الفل�شطينيني اأن ممار�شات الحتالل الإ�شرائيلي �شد حرية ال�شحافة يف فل�شطني، 
هي من العوامل املوؤثرة يف عدم اللتزام باأخالقيات مهنة ال�شحافة، حيث اإنها ممار�شات تزيد من حالة 

�شعور ال�شحايف بال�شطهاد لأنه �شاحب ر�شالة وروؤية وطنية. 

خامسًا: أخالقيات مهنة الصحافة واالنقسام
عّطل ال�شراع، كاإطار للبيئة ال�شيا�شية والإعالمية، قدرة الإعالمي الفل�شطيني على اختيار الطرق البديلة 
التي جتعله ينحاز لق�شية وطنه، كما اأنه يعترب نف�شه جزءًا من حالة ال�شراع، خا�شة اأن الإعالم يف مثل هذه 
البيئة يعترب اأداة و�شلطة رابعة، لكن لي�س للدولة بل للموؤ�ش�شة ولالأحزاب وللف�شائل وللحكومات، ويف احلالة 
الفل�شطينية، زاد النق�شام الفل�شطيني من تعقيد احلالة الإعالمية، حيث وجود الناطقني با�شم الأحزاب، 
وارتباط �شناع القرار باأيديولوجيات معينة، لي�شبح من يعي�شون يف قطاع غزة طرفًا ومن يعي�شون يف ال�شفة 
وتقل  املهنة،  لأخالقيات  النحياز  وتراجع  الإعالمي،  اجلهد  تفتيت  من  زاد  اأمر  وهو  اآخر،  طرفًا  الغربية 
اأولويته من منطلق الفكر الأيديولوجي للو�شيلة الإعالمية، ومن ثم تفتقد املهنية واللتزام مبعايري اأخالقيات 
النتائج اخلا�شة بهذا املحور على  الأوىل، وكانت  الأولوية  ال�شحافة وي�شبح الجتهاد مل�شلحة احلزب هو 

النحو الآتي:
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يعتقد 93% من الإعالميني اأن ال�شراع الفل�شطيني الداخلي كان له اأثٌر �شلبٌي على مهنة ال�شحافة، وجعلها 
ترتاجع عن تاأدية دورها الريادي يف توجيه الراأي العام ل�شالح ق�شاياه املركزية، وباتت ال�شاحة الإعالمية 
اأ�شبه ب�شاحات املعارك، وهو اأمر زاد من متّزق الن�شيج الجتماعي الفل�شطيني، كما يعتقد 92% من الإعالميني 
اأبرزها اق�شاء الآخر  اأن هناك جتاوزات اأخالقية �شهدها العمل الإعالمي يف فرتة النق�شام الفل�شطيني، 

وا�شتخدام الإعالم كاأداة يف معركة النق�شام التي خ�شر فيها كل اأفراد املجتمع الفل�شطيني.

يعتقد 90% من املبحوثني اأن الإعالم احلزبي والنتماء لالأحزاب ال�شيا�شية يف فل�شطني كانا �شببًا يف عدم 
اللتزام باأخالقيات مهنة ال�شحافة، ويرى 87% باأن الأولوية كانت لدى الإعالميني لالنتماء احلزبي على 
ح�شاب اأخالقيات مهنة ال�شحافة يف فل�شطني، ما يك�شف لنا مدى التاأثري ال�شلبي لالنق�شام الفل�شطيني على 

امل�شهد الإعالمي الذي ما زال حتى الآن يعاين من اإفرازات هذا الفرتة التي تتوا�شل طاملا بقي النق�شام.

مهنة  اأبناء  احلزبي  الإع��الم  يف  العاملني  ال�شحافيني  اأن  يرون  الإعالميني  من   %54 اأن  الدرا�شة  ك�شفت 
الإعالميني  ثقة  عدم  توؤكد  القليلة  الن�شبة  وهذه  والنق�شام،  الداخلي  ال�شراع  يف  باأخالقياتها  يلتزمون 

بالإعالم احلزبي ودوافعه واأهدافه ومنطلقاته و�شيا�شاته التحريرية ومنهجه الإعالمي.

سادسًا: اآلثار المترتبة على عدم االلتزام بأخالقيات مهنة الصحافة 
واملواثيق  ال�شلوك  اللتزام مبدونات  اإهمال  على  ترتتب  اآثارا  هناك  اأن  تبني  املبحوثني،  اإجابات  من خالل 

اخلا�شة باأخالقيات مهنة ال�شحافة، وهي على النحو الآتي:

يعتقد 55% من الإعالميني اأن هناك فلتانا اإعالميا وفو�شى يف كافة جمالت الإعالم، كاآثار لعدم اللتزام 
بن�شبة  ومهنية  اأخالقية  اأخطاء  يف  ال�شحافة  بوقوع  الإعالميني  اعتقاد  يليها  ال�شحافة،  مهنة  باأخالقيات 
الأط��راف  لكافة  مب�شاكل  والت�شبب  الف�شاد  وطغيان  احلقائق  اختالط   %47.2 بن�شبة  تالها  ثم   ،%49.1

الإعالمية.

اأن هناك غيابا للنزاهة الإعالمية واملو�شوعية والتوازن يف امل�شهد الإعالمي  يرى 45.9% من الإعالميني 
الفل�شطيني، وهو من اآثار عدم اللتزام باأخالقيات مهنة ال�شحافة، تالها بن�شبة مقاربة 45.4% وجود تبعية 

من طرف ال�شحايف والو�شائل الإعالمية لذوي النفوذ ومراكز القوى.

تعتقد ن�شبة 42% اأنه يتم ت�شخري الإعالم يف خدمة قوى الأمر الواقع، ون�شبة 38.6% راأت اأن الف�شاد متف�س يف 
الإعالمي الفل�شطيني، وهي مبجملها اآثاٌر برزت نتيجة عدم توفر بيئة �شحية قانونية اإعالمية �شفافة تلتزم 

ب�شوابط واأخالقيات مهنة ال�شحافة.



61

سابعًا: الجهات المسؤولة عن االلتزام بأخالقيات مهنة الصحافة
لٌح بعد ت�شخي�س مفاهيم وم�شطلحات و�شوابط اأخالقيات مهنة ال�شحافة، اإ�شافة اإىل العوامل  ينبع ت�شاوؤل مجُ
الرتباك  م�شهد  عن  مبا�شرة  م�شوؤولية  امل�شوؤول  من  الآت��ي:  النحو  على  �شياغته  وميكن  املوؤثرة،  واملعيقات 
والحتمالت يف هذه امل�شاحة التي يتوجب العمل عليها بالإمكانات والأجواء املتوفرة، هل هي م�شوؤولية جهة 

واحدة اأم اأن امل�شوؤولية ت�شاركية لكل من له عالقة بالعمل ال�شحايف؟

وميكن القول اإن الإعالميني اأنف�شهم هم اأكرث اجلهات حتماًل مل�شوؤولية الأخالقيات من وجهة نظرهم، حيث 
كل  دون  من  الأوىل  املرتبة  ويف  للم�شوؤولية،  حتماًل  الأكرث  اأنف�شهم  هم  اأنهم  املبحوثني  من   %71.3 اعتقد 
اجلهات، ثم جاءت بن�شبة 66.7% اجلامعات الفل�شطينية كجهة م�شوؤولة ح�شب الإعالميني بتحمل م�شوؤولية 
تعزيز اأخالقيات مهنة ال�شحافة، ويبدو اأن هذا ي�شكل عالمة فارقة فيما يتعلق بنقابة ال�شحافيني، حيث 

جاءت يف املرتبة الثالثة بفارق �شئيل مقارنة باجلامعات.

ورمبا هذه هي املرة الأوىل التي يجُحّمل فيها الإعالميون اجلامعات الفل�شطينية دورًا مهمًا يف تعزيز اأخالقيات 
باأخالقيات مهنة  بدرا�شة م�شاقات خا�شة  الإعالم  تجُلزم طلبة  اأن  يتوقع هوؤلء من اجلامعات  املهنة، حيث 
ال�شحافة، ت�شجعهم وتوؤ�ش�شهم معرفيًا ومهنيًا للتعاطي �شلوكًا وقناعة مع اأخالقيات املهنة، ومن ثم يتهياأون 
حني تخرجهم وانخراطهم يف العمل امليداين لتطبيق ما در�شوه، اإ�شافة اإىل اأن اجلامعات تتحمل م�شوؤولية 

دجمهم الإطار العملي والتطبيقي اأثناء الدرا�شة.

نظر  وجهة  من   %65 بن�شبة  املهنة  اأخالقيات  تعزيز  عن  امل�شوؤولية  يف  دورًا  ال�شحافيني  نقابة  حتميل  جاء 
الإعالميات، على اعتبار اأنهم يتوقعون منها القيام بهذا الدور، حيث يتوجب عليها ر�شد وتوثيق النتهاكات 

اخلا�شة باأخالقيات مهنة ال�شحافة على اأقل تقدير.

اللتزام  �شمان  عن  امل�شوؤولية  املهنة،  هذه  يف  العتباري  وزنه  ح�شب  كٌل  كاماًل،  ال�شحايف  اجل�شم  يتحمل 
باأخالقيات املهنة، فالأ�شل اأن معايري اأخالقيات املهنة ي�شوغها ال�شحافيون اأنف�شهم من اأجل الزام اأنف�شهم 
بها حماية لهم وملهنتهم وللمجتمع، ورغبة يف تقييد اأنف�شهم، ومنعها من الوقوع يف الزلل واخلطاأ ولو بح�شن 
وهي  لحقًا،  ولهم  لها  الإ�شاءة  من  دخيل  اأو  متطفل  لأي  ومنعًا  الإن�شانية،  مهنتهم  ملبادئ  و�شيانة  النية، 
بذلك متثل تعبريًا عن م�شوؤوليتهم الجتماعية والإن�شانية، واإذا كانت النقابة هي ممثل ال�شحافيني، فعليها 
نعلم اخل�شو�شية  »كلنا  ال�شحافيات  اإحدى  وت�شيف  الأ�شفر65،  اعتقاد عماد  الأكرب بح�شب  امل�شوؤولية  تقع 
وغزة  ال�شفة  ال�شحافيني يف  بني  كبريا  هناك متايزا  اأن  اعتبار  على  اجلغرافيا،  واملتمثلة يف  الفل�شطينية 

والقد�س من حيث القوانني والجراءات وطبيعة العمل ونوعية املوؤ�ش�شات حملية كانت اأم دولية«66.

65(  عماد الأ�شفر، مقابلة
66(  �شريين خليفة، مقابلة بتاريخ 9 مار�س 2015
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يبدي الكثري من ال�شحافيني اهتمامًا كبريًا بوجود ميثاق لأخالقيات املهنة يف فل�شطني، رغم كافة التحديات 
وال�شعوبات التي تواجه تطبيقها، كما عرّب هوؤلء عن ا�شتعدادهم للم�شاركة يف اإعداده، وقد طرح املبحوثون 
عدة طرق اعتقدوا اأنها منا�شبة لتعميم التوعية باأخالقيات مهنة ال�شحافة يف الو�شط الإعالمي الفل�شطيني، 

واأظهروا رغبة جادة يف امل�شاعدة يف حتقيق هذه الغاية.

يعتقد 81% من املبحوثني �شرورة الهتمام باإعداد وتنفيذ دورات تدريبية متخ�ش�شة تناق�س اأخالقيات املهنة 
و�شوابطها وبنودها، وهذا اأحد اأهم التدخالت املقرتحة من قبل ن�شبة كبرية من الإعالميني، على اعتبار اأن 
هذه الدورات املتخ�ش�شة من �شاأنها تقدمي املعرفة واملعلومات يف اإطار اأخالقيات مهنة ال�شحافة، وهي تعرب 
اإنها تلبي حاجتهم ملزيد من التمكني والتطوير، ومن  عن حاجة ما�شة وفجوة ي�شعر بها الإعالميون، حيث 
ثم �شتنعك�س على �شلوكهم وقدرتهم على الت�شرف ح�شب املعطيات التي يتلقونها يف التدريبات ذات الطابع 

العملي وامليداين. 

ال�شحافيني  نقابة  قبل  من  املعد  الأخالقي  ال�شرف  ميثاق  تطوير  اإع��ادة  املبحوثني  من   %74 ن�شبة  تقرتح 
وينبغي  الروح  فيها  تبث  اأن  بل يجب  ن�شًا جامدًا،  لي�شت  املدونة  اأو  امليثاق  اأن  ويعترب هوؤلء  الفل�شطينيني، 
ميثاق  و�شياغة  تعديل  على  العمل  �شرورة  بو�شوح  توؤيد  الن�شبة  وهذه  امليدانية،  متطلباتهم  مع  مواءمتها 
ال�شرف مبا ي�شمن روح امليدان فيها، ل اأن تكون جمرد ن�شو�ٍس �شماء غري فاعلة وغري متفاعلة مع احلدث 

اليومي يف امليدان الإعالمي.

يعتقد 65% من املبحوثني اأن هناك اأهمية و�شرورة لتنفيذ ور�س عمل تناق�س اأخالقيات املهنة بكل تفا�شيلها، 
واإتاحة امل�شاحة للحوار والنقا�س والإ�شغاء لعقل الإعالميني وروؤيتهم، ومن �شاأن هذه الور�س اأن ت�شاعد يف 
خلق حالة ع�شٍف فكرٍي، وت�شنع تفهمًا لوجهات النظر املختلفة، وتقدم روؤية متكاملة ل�شورة اأخالقيات مهنة 
ال�شحافة، خا�شة اأنها تطرح العديد من املو�شوعات والق�شايا ذات العالقة بهذا املو�شوع الذي يكت�شب كل 

يوٍم املزيد من الأهمية.

اأن يكون فيها  ي�شري 48% من املبحوثني اإىل اأهمية املوؤمترات التي تناق�س اأخالقيات مهنة ال�شحافة، على 
ح�شوٌر مكثٌف من ذوي التخ�ش�س واخلربة من �شخ�شيات اأو موؤ�ش�شات اأو �شناع قرار، من اأجل طرح كافة 
وجهات النظر وروؤية امل�شهد ب�شمولية، وبالرغم من اأن هذه الن�شبة تقل قلياًل عن ن�شف املبحوثني، اإل اأنها 
ت�شري اإىل �شرورة اإ�شراك �شناع القرار الإعالمي، ولي�س ال�شحافيني العاملني يف امليدان فقط، لتكون ثمة 
اإمكانية للعمل ومواءمة بيئة اإعالمية منا�شبة، وهذا ل يتحقق من جهة الإعالميني فقط، بل يتوجب العمل 
مع �شناع القرار لأن لهم دورًا كبريًا يف تر�شيخ قواعد اأخالقيات املهنة، وتعزيز مبداأي التطبيق واملحا�شبة، 

وهوؤلء ل يقل دورهم وجهدهم عن اأي دوٍر اأو جهٍد اآخر. 

معايري  ل�شرح  وغريها(  ومل�شقات  )بو�شرتات  املطبوعة  املواد  اإنتاج  اأهمية  املبحوثني  من   %36 ن�شبة  ترى 
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اأخالقيات مهنة ال�شحافة و�شوابطها، خا�شة تلك التي ت�شتهدف الأجيال اجلديدة من الإعالميني وتوعيتهم 
بال�شكل الكايف، وتاأتي هذه التدخالت �شمن جهود حماولة الو�شول لفئات م�شتهدفة متنوعة ومتعددة، وتعميم 
هذه املواد الإعالمية على اأكرب عدٍد ممكٍن من هوؤلء الإعالميني، وهو اأمر من �شاأنه اأن ي�شاهم يف ت�شهيل 
الو�شول للمعلومات، ومن ثم �شينعك�س باأثر تراكمي على العمل الإعالمي ومدى قدرته على مراعاة اأخالقيات 

مهنة ال�شحافة م�شتقباًل.

ويف اإطار ت�شور الإعالميني للجهات القادرة على اإحداث فرق، وميكنها العمل على تعزيز وزيادة اللتزام 
باأخالقيات مهنة ال�شحافة، فقد ا�شتجاب املبحوثون لعدة تدخالت ت�شتكمل ال�شورة التي طرحتها الباحثتان 

يف بداية الدرا�شة، وميكن تف�شري ذلك من خالل النتائج الآتية: 

تعزيز  مهمة  عاتقها  على  تاأخذ  اأن  واأهمية  ال�شحافيني  نقابة  دور  على  املبحوثني  من   %79.6 ن�شبة  توؤكد 
اأخالقيات املهنة يف �شفوف الإعالميني، ويعد هذا مبثابة دعوة لتحميل نقابة ال�شحافيني م�شوؤولياتها، كونها 

اجلهة التي يتوقع الكثريون منها اأن حتمي حقوق الإعالميني وتعّزز وعيهم يف جمال عملهم.

توؤكد ن�شبة 67.6% من املبحوثني على �شرورة اإعداد دليل اإر�شادي يقدم تو�شيحًا ميدانيًا لأخالقيات مهنة 
باأمثلة ومناذج تو�شيحية ت�شاهم يف تقدمي فهٍم حقيقٍي لأخالقيات مهنة  اأن يكون مدّعمًا  ال�شحافة، على 

ال�شحافة وتعزز الإميان بها والعمل عليها.

توؤيد ن�شبة 59.3% من املبحوثني �شرورة زيادة الور�س التوعوية والدورات التدريبية يف مو�شوع اأخالقيات 
م�شاحة  تعترب  اأنها  كما  و�شقلها،  املهارات  واكت�شاب  والتفاكر  للتعلم  اأ�شا�شًا  متثل  كونها  ال�شحافة،  مهنة 

للحوار وامل�شاركة.

باجلامعات  الإع���الم  اأق�شام  يف  م�شاقات  ع��دة  اإ�شافة  ���ش��رورة  اإىل  املبحوثني  من   %49.1 ن�شبة  ت�شري 
الفل�شطينية، يقع اهتمامها يف �شلب اأخالقيات مهنة ال�شحافة، كجزء اأ�شا�شي مبدئي لأي دار�س يف اأق�شام 

الإعالم باجلامعات الفل�شطينية.

ال�شحافة  مهنة  اأخالقيات  يف  املعمقة  البحوث  من  املزيد  اإج��راء  اإىل  املبحوثني  من   %48.1 ن�شبة  تدعو 
فل�شطينيًا، لأن من �شاأنها اأن ت�شاهم يف ت�شخي�س دقيق للواقع الفل�شطيني، وا�شراك كافة م�شادر املعلومات 

ذات العالقة.

من  اأخ��رى  ملجموعة  تاأييدهم  اإىل  �شاملة،  اإع��الم  ا�شرتاتيجية  لوجود  تاأييدهم  اإط��ار  يف  املبحوثون،  ي�شري 
التدخالت، من بينها: 

توؤيد ن�شبة 96.3% بناء ا�شرتاتيجية اإعالمية حقيقية تاأخذ بعني العتبار اأخالقيات املهنة، وت�شعها مو�شع 
التنفيذ والتطبيق، وهو ما يفتقده امل�شهد الإعالمي الفل�شطيني.
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يخ�س  فيما  الإع��الم  و�شائل  كافة  على  تعميمها  يتم  املهنة،  لأخالقيات  مدونة  اق��رار   %95.1 ن�شبة  توؤيد 
يتعلق  فيما  الزام  اأداة  واعتباره  وتعميمه  اإليه  اللجوء  ميكن  مرجعي  اإطار  ين�شاأ  وبذلك  املهنة،  اأخالقيات 

بتطبيق معايري اأخالقيات املهنة.

ترى ن�شبة 92.6% �شرورة اأن يكون لنقابة ال�شحافيني دوٌر يف ممار�شة الرقابة على مدى التزام ال�شحافيني 
باأخالقيات املهنة، وهو اأمر من �شاأنه اأن يعزز مت�شك الإعالميني بنقابتهم واعتبارها امل�شوؤولة املبا�شرة عن 

تفعيل دور الرقابة يف هذه امل�شاألة بالذات.
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المبحث الرابع
آليات واستراتيجيات التدخل المقترحة

يحمل هذا املبحث يف طياته جممل ت�شورات الباحثتني جتاه الأفكار والق�شايا التي متت مناق�شتها من خالل 
الأدوات البحثية املتنوعة واملتعددة، حيث يجتهد ليكثف كافة التدخالت التي تتوقعان اأن تكون فاعلة وعملية، 
جوهر  الدرا�شة  من  اجلزء  هذا  ميثل  لذلك  درا�شة،  منت  يف  حدودها  تقف  تقليدية  تو�شيات  جمرد  ولي�س 
العمل امل�شتقبلي، حيث ان ما �شبق هو حمطة اأ�شا�شية للوقوف على اأهم جتليات امل�شهد الإعالمي الفل�شطيني 
بكل تناق�شاته، اإل اأن الأهم هو ما ميكن اأن ن�شاهم فيه من عمل جدي وباإ�شراك كافة اجلهات الإعالمية 

والقانونية ذات العالقة.

بات من املهم، يف �شياق الفهم التحليلي جلدوى اإدراك مفهوم اأخالقيات مهنة ال�شحافة، ومن ثم اأهم العوامل 
التي تت�شبب يف الن�شباط الأخالقي، ومعرفة الآثار الوخيمة التي تواجه امل�شهد الإعالمي الفل�شطيني يف ظل 
ا�شتمرار الفو�شى، وعدم توفر بيئة قانونية اإعالمية ت�شاهم يف حت�شني الو�شع، ويرتتب على هذه الفو�شى 

مزيٌد من النتهاكات التي من �شاأنها اأن جتعل هناك �شرورة ملحة للتدخل وحت�شني الواقع.

تقدم هذه الدرا�شة جمموعة من التدخالت التي ميكن لها اأن تجُخرج ق�شية اأخالقيات مهنة ال�شحافة من 
عنق الزجاجة وفقًا لالإمكانات املتاحة، التي من �شاأنها اأي�شًا اأن توؤطر مل�شوؤوليات ومهام توزع على اجلهات 

ذات العالقة بح�شب التخ�ش�س، وميكن عر�شها على النحو الآتي:

• اإعداد دليل عملي تطبيقي يحتوي على اأمثلة وحالت لكيفية مراعاة اأخالقيات مهنة ال�شحافة، يوّجه 	
اإىل طلبة اأق�شام الإعالم باجلامعات الفل�شطينية، ولالإعالميني، وخا�شة حديثي العهد بالإعالم، بحيث 
ويتم  عليه  يعتمد  اأ�شا�شيًا  مرجعًا  ويكون  املق�شود،  الن�شاط  »اأن�شنة«  على  الدليل  هذا  ويعتمد  يراعي 

حتديثه من وقت لآخر.

• الدعوة اإىل اخلروج من »تقليدية« مدونات ال�شلوك التي تتلفع بعباءة الأوامر واملمنوعات، اإىل �شياغة 	
اأكرث قربًا اإىل املهنية والواقع امليداين احلقيقي.

• تكليف جهة فاعلة يف نقابة ال�شحافيني ميكنها ر�شد وتوثيق اأي خروقات وجتاوزات من �شاأنها التاأثري 	
للعمل  مهنية  نافذة  روؤي��ة  وتقدمي  الإعالميني،  بني  اخلالفات  ف�س  اأو  الإعالمية،  الر�شالة  مهنية  يف 
الإعالمي، كما ميكن جلهات متطوعة فاعلة برعاية نقابة ال�شحافيني واجلهات احلقوقية والإعالمية 
الفاعلة ت�شكيل جهة ميكن اأن يتلقى ال�شحايف من خاللها امل�شورة يف اأي اإ�شكالت من املمكن اأن تواجهه 
يتم  اأن  فيما يجب  ت�شاهم يف احل�شم  اأن  الوقت ميكنها  ول يجد جهة منا�شبة ل�شت�شارتها، ويف ذات 

مراعاته يف مهنة ال�شحافة.
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• �شرورة اإجراء وتنفيذ عدة جل�شات حوارية تناق�س امل�شاكل التي تن�شاأ يف امليدان من اأ�شحاب التجارب، 	
والتعلم من جتارب  والأفكار،  التوجهات  وت�شويب  والتعبري،  الراأي  تعميم حلرية  اإىل  الو�شول  بهدف 

الآخرين، والتعرف على ما قد يواجه الإعالمي يف امليدان.

ال�شلوك واملواثيق ما زالت �شماء، لأنها مل ترتافق مع دليل تطبيقي يقارب  اأغلب مدونات  ان  القول  ميكن 
الفهم احلقيقي لالأخالقيات والواقع الفعلي، لذلك ين�شاأ دائمًا جفاٌء بني الإعالمي واملدونة، وي�شبح الأمر 
الأخطاء  ويف�شر  منطقي  غري  وهذا  واجتاهاته،  ووعيه  ن�شاأته  ح�شب  وحده  اإعالمي  لكل  ويعود  �شخ�شيًا، 

الفادحة التي تقع يف جمال العمل الإعالمي ول تراعي اأخالقيات مهنة ال�شحافة.

نظرًا لزدياد ا�شتخدام و�شائل العالم التفاعلي من قبل املواطنني ب�شكٍل كبري، فاإنه يجُقرتح اأن يتم تخ�شي�س 
الإلكرتوين،  الن�شر  يف  توفرها  يجب  التي  الأخالقيات  يف  الأ�شا�شية  للمحاور  اإن�شاين  تطبيقي  معريف  دليل 

وتن�شر ب�شكل وا�شع وتوجه لغري الإعالميني اأي�شًا.

تقرتح الباحثتان كذلك ر�شم خريطة معرفية، متّكن من حتقيق الهدف الأ�شا�شي اخلا�س بتعزيز اأخالقيات 
مهنة ال�شحافة، من خالل اإجراءات تنفيذية مت�شل�شلة، ميكن تكثيفها على النحو الآتي: 

التدخل  �شرورة  على  الوقوف  ثم  ومن  ال�شحافة،  مهنة  باأخالقيات  الإعالميني  التزام  مدى  وتوثيق  ر�شد 
ال�شرتاتيجي املرحلي للتخفيف من هذه التجاوزات، ولدعم ت�شكيل معرفة ووعي اأكرب لدى العاملني يف حقل 

الإعالم.

العمل  اأهميته و�شرورة  توؤكد  بنتائج  املو�شوع واخلروج  لتداول  ونقا�شات  ور�س عمل منتظمة  وتنفيذ  اإعداد 
عليه.

ال�شحايف  الواقع  من  مواقف  وتدوين  الإعالميني،  جموع  اإ�شراك  خالل  من  تطبيقي،  عملي  دليل  �شياغة 
الفل�شطيني لت�شهيل حتديد املفاهيم والروؤى.

لها، من  الو�شول  وكيفية  امل�شتهدفة،  للفئات  واإجراء تخطيط  ب�شكل دوري،  الدليل  تعديل وحتديث �شياغة 
خالل تعاون كافة اجلهات الإعالمية ذات العالقة.

تقييم مدى اأهمية وفاعلية الدليل من خالل متابعة العمل مع الإعالميني العاملني يف امليدان.

�شرورة موا�شلة جهود تعميم وتعزيز اأخالقيات مهنة ال�شحافية ب�شكل عملي تطبيقي، وعدم الكتفاء مبواد 
يتم تدري�شها يف اجلامعات.
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كشف المقابالت االستكشافية
الصفةاسم اإلعالميالرقم

كاتب ومحللتوفيق أبو شومر1

كاتب ومحللهاني حبيب2

اعالمي- مركز مدى غازي بني عودة3

صحافيمحمود حريبات4

إعالميةديانا المغربي5

كشف بالمقابالت المعمقة 

التاريخالصفةاسم اإلعالميالرقم

2015/2/10مركز تطوير االعالم- جامعة بيرزيتعماد األصفر1

15 /2015/4نائب رئيس تحرير الحياة الجديدةبشار برماوي2

2015/2/8مراسل لصحف عبرية وانجليزيةسامي العجرمي3

9 /2015/3صحافيةشيرين خليفة4

15 /2015/4منسق الخطة االستراتيجية لتطوير االعالم الفلسطيني جامعة بيرزيتمحمد أبو عرقوب5

مراسل وكاتب صحافي باللغة االنجليزيةسعود ابو رمضان6

2015/2/9مراسلة ومديرة مكتب الميادين في غزةلنا شاهين7

2015/4/14محررة ومراسلة في وكالة أمد اإلخباريةاسالم األسطل8

2015/3/1صحافيةنائلة خليل9

2015/2/8مراسل في قناة الجزيرةتامر المسحال10

2015/2/23مراسل صحيفة القدس العربيأشرف الهور11

16 /2015/4باحث ومختص في مجال االعالم القضائي وحقوق االنسانماجد العاروري12

2015/1/22صحافي استقصائيمحمد عثمان13

2015/6/15اعالمي في BBCوليد بطراوي14
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المؤسسات االعالمية التي تمت زيارتها لتعبئة االستمارات

أواًل: شركات اإلنتاج اإلعالمي

المالحظاتشركات اإلنتاج اإلعالمي

تمالوطنية

تمالمجموعة اإلعالمية

تمميادين

تم الواحة

تمالقدس لإلنتاج االعالمي

تمشركة ميماس

تمشهاب

تم سكرين لالنتاج االعالمي

تمميديا فور

تم شهاب

تمشبكة الجزيرة

تم العروة الوثقى
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�شركات الإنتاج التي متت زيارتها لكن مل ت�شتجب اأو مل يتم العثور على عناوينها وهي يف قائمة ال�شركات 
الإعالمية لكنها مل ت�شارك يف ال�شتمارة: 

المالحظاتالشركة#

لم يستجببيت الفن لإلنتاج الفني1

كان مغلقا اكثر من مرة أثناء فترة العمل الميدانيفلسطين2

ليس له عالقة باإلعالمرؤى لإلنتاج الفني واالدبي والثقافي 3

ال يوجد مقرالبيومي وخطاب لإلعالم4

لم يستجبميار لإلنتاج اإلعالمي5

لم يستجبغزة لإلعالم6

غير معروفةفاكت نيوز7

مغلقميديا فري8

لم يستجبميديا كام9

لم يستجبعالم نيوز10

لم يستجببال ميديا 11

تم هدم البرج في الحربالمقدسية12

تم هدم البرج وال يوجد مقرايست ميديا جروب 13

تمت الزيارة، لكنهم كانوا مشغولينبروافينت14

تم هدم البرج في الحرب وال يوجد مقرشركة اهالينا15
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الوكاالت والمواقع االلكترونية:

المالحظاتاسم المؤسسة#

تمت التعبئة وكاله فلسطين اليوم اإلخبارية1

تمت التعبئةوكاله شبكة معا التلفزيونية2

تمت التعبئةوكاله صفا لألنباء3

لم تتم الزيارة وكالة جذور لألنباء4

لم تتم مكتب وكالة االناضول5

تمت الزيارة والتعبئةوكاله الرأي الفلسطينية6

تمت التعبئةمكتب األسوشييتدبرس7

تمت التعبئةسما اإلخبارية8

لم تتم فلسطين االن 9

الفضائيات

المالحظاتاسم المؤسسة#

تم عمل استماراتاألقصى

تم عمل استماراتالكتاب

رفضوا التعبئة قناة القدس

تمت تعبئة استمارةفلسطين اليوم 
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االذاعات

المالحظاتاسم المؤسسة

تمت تعبئة استماراتاألقصى

تمت التعبئةاالقصى مباشر

تمت التعبئةالقدس

تمت التعبئةاالسرى

تمت التعبئةالشعب

تمت التعبئةااليمان 

تمت التعبئةفرسان اإلرادة

االذاعة على الطابق 14 وفترة العمل الميداني وفي عدة مرات الوان 
الكهرباء مقطوعة

fm تمت زيارته وكان مغلقاغزة

لم تتم الزيارةالقرآن الكريم اإلسالمية

لم تتم الزيارةالقرآن الكريم األوقاف

لم تتم الزيارةالمنار

لم تتم الزيارةالبراق

تم عمل استمارة سكرين 

لم يشارك الصحافيون، فيه اطفالالصحافي الصغير 

----الجزيرة

BBC----

----اذاعة التربية والتعليم 

لم نزره بسبب ازمة الكهرباء والمكتب في الطابق 16 امواج الرياضية

لم نزره بسبب الكهرباءألوان الرياضية

تمت تعبئة استماراتالراي الفلسطينية
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المجالت والصحف

المالحظاتالمؤسسة 

تمت التعبئةمجلة السعادة

تمت التعبئةصحيفة الرسالة

تمت التعبئةصحيفة فلسطين

تمت التعبئةصحيفة االستقالل

تمت التعبئةصحيفة الراي 

لم نزرها العنوان غير متوفرصحيفة الشباب

لم نزرها العنوان غير متوفرمجلة الدليل االعالنية

متوقفةمجلة يزن 

متوقفةمجلة عين على المقدس

تمت تعبئة استمارة صحيفة االقتصادية

تم تعبئة استمارةصحيفة الرياضية

غير معروفةصحيفة الصحة 

لم تتم الزيارة، العنوان غير متوفرنساء من اجل فلسطين

تمت التعبئة االيام 

تمت التعبئةالحياة الجديدة

تمت التعبئةالقدس 








