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االعالم كسلطة رابعة

في كل نظام دیموقراطي ھناك ثالث سلطاٍت رئیسّیٍة : السلطة التشریعّیة، السلطة التنفیذّیة والسلطة القضائّیة، ولقد 
منحت الدساتیر كلَّ سلطٍة من ھذه السلطات استقاللّیًة قانونّیًة، لضمان مناٍخ من العدالة والمساواة في الحقوق بین 

أفراد ومؤّسسات المجتمع، بغضِّ النظر عن االنتماءات الطائفّیة أو المذاھب الدینّیة أو المعتقدات السیاسّیة.

الى جانب ھذه السلطات ھناك سلطة رابعة وھي االعالم, نتیجة الدور الفاعل الذي تلعبھ وسائل 
اإلعالم لیس في تعمیم المعرفة والتوعیة والتنویر فحسب، إنما في إثارة القضایا الحیاتّیة، تشكیل وتوجیھ الرأي 

العام، باإلضافة للضغط على الطبقة السیاسّیة الحاكمة وإجبارھا على القیام بواجباتھا تجاه الشعب.
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اذا ....
تتمتّع وسائل اإلعالم بقوٍّة ھائلٍة تؤثّر في قناعات الشعب، وتعادل أو حتى تفوق قوّة ◼

الحكومة، فاإلعالم يحظى بسلطٍة افتراضیٍة غیر رسمیّة، قادرٍة على التدّخل في خط 
أعمال السلطات الثالث لمراقبة أدائھا، وبالتالي فإن وسائل اإلعالم على اختالف 
أنواعھا، تأخذ على عاتقھا مھّمَة النھوض بالمجتمع، من خالل ما ُتثیره من أخبار 
وحقائق، وما تنبّه إلیه من أخطاء، إثر مراقبتھا الدقیقة والمتواصلة ألداء السلطات 

الرسمیّة وتصحیح مسارھا.

وبالرغم من إمكانیّاتھا المحدودة، فقد برھنت السلطة الرابعة أنھا قادرة على تغییر ◼
الكثیر من المسارات الخاطئة في بعض البلدان، وحماية واسترداد حقوق المضطھدين 

واألقلیّات في العالم.
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 اخالقیات الصحافة

 المبادىء التي يجب أن يتحلى بھا العمل اإلعالمي:◼

١ -المسئولیة: وتعنــي التــزام المصــداقیة والموضــوعیة والحیــاد فیمــا تكتــب لتكســب ثقــة الــرأي العام.◼

 ٢ -حرية اإلعالم والصحافة: وذلـك بالـدفاع عنھـا ( فـال تقلـل مـن شـأن مھنتـك، والتصـفھا بالسـوء عطفـاً علـى تعامل ◼
وسلوكیات بعض األفراد ممن يعملون بھا) .

 ٣ –االستقاللیة: حـافظ علـى كرامتـك وكـذلك أمانتـك فأنـت أعالمـي وصـحفي تحمـل رسـالة خالــدة، وتقــوم بــدور تنــويري ◼
وتثقیفــي لمجتمعــك ولســت مــتطفالً .. ولســت أداة لتلمیــع اآلخرين . 

٤ -المصداقیة والصدق والدقة: تحرى ذلك في كل كتاباتك لكسب ثقة القارىء.◼

 ٥ -عدم االنحیاز: أكتب بموضوعیة وافصل بین رأيك وعاطفتك من جھـة ومـا تكتبـ ه مـن جھـة أخـرى فأنت ناقل للخبر ولست ◼
مصلحاً اجتماعیاً أوطبیبآ نفسیآ.

 ٦ -المحافظة على حقوق اآلخرين: حــافظ علــى حقــوق اآلخــرين وال تتعــدى أوتتجــاوز علــى حريــاتھم وتكشــف أســرار ◼
بیـوتھم مـالم تكـن قضــیة تعنـي المجتمـع كـالجرائم، وأيضــآ تحـرى كتابـة القصــة الخبرية بإنصاف بحیث تذكر أقوال جمیع األطراف 

وبحیادية تامة ولك الحق فـي إبـداء وجھــة نظــرك الخاصــة ورأيــك الشخصــي مــع إيضــاح أنــه رأي شخصــي وخــاص بــك 
واليمثل رأي الجريدة أوالموقع الذي تتبع له!
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النظرية الشیوعیة (الماركسیة)

شـھد الربـع االول مـن القـرن العشـرين مـیالد نظريـة الصـحافة الشـیوعیة التـي كـان كـارل مـاركس األب ◼
الروحـي لھـا، متـأثرا بفلسـفة زمیلـه األلمـاني ھیغـل. تركـز ھـذه النظرية على توظیف وسائل اإلعالم 
في خدمة الجھاز الحكومي والحزب الشـیوعي، بحیـث يقـوم اإلعـالم والصـحافة فیھـا، بتقويـة وتوسـیع 

النظـام اإلشـتراكي، ولـیس البحـث عـن الحقیقـة. وتعتبـر ھـذه النظريـة وسـائل اإلعـالم أدوات للحكومـة 
و جـزءاً مھما منھا. والدولة تقوم بتشغیل و تمويل ھذه الوسائل. والحـزب الشـیوعي ھـو الذي يقوم 

بالتوجیه الفكري والرقابي للمؤسسات اإلعالمیة.
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مثلث العالقات الثالثي
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