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للتفكيربعض االسئلة 

ينبغيالتي المھنيةبخرق القواعد يقوموناحيانا؟ الصحفيونيخطئعندما يحدثماذا 

؟بموجبھاالتصرف عليھم

؟الشخصيةصحفي دون اقحام المواقف تقريراعداد يمكنھل

؟تتضمنھابالحقائق التي يتعلقمن الخطأ الذي الخاليھالتقاريرنشر يمكنھل

؟الجمھورلدى الرائجهواالراءالمواقف لجميعتمثيلاعطاء يمكنھل



مقدمة
تنطوي حرية الصحافة على حريتين أساسيتين بالنسبة للمواطن في النظام الديمقراطي، ھما حرية التعبير*

.وحرية المعلومات

، والتيمعينةأو لدى مجموعة معينةمھنةفي الصحيحةالسلوكيةأخالقيات المھنة ھي األسس والمبادئ *

ر، وما ھوالالئق، وما ھوما -واألعرافالقيمتأتي لتؤكد . تحدد عتبة السلوك المتوخى عكس ذلكھوالمبرَّ

المھنيالرسمي أو المجتمع الجھازالمؤسسة أو تتبناھاقيميةھويةھي بمثابة بطاقة : المھنيةاألخالقيات*

وإلنتاج العالقاتالسليموتكون بمثابة البوصلة للسلوك . مناسبةيراھاالتي السلوكيةاألعراف صياغةبھدف

.مع ذوي الشأنالسليمة

لنافتبينالمھنيةاألخالقياتنعمل، أما كيفلنا وتبينھي التي تخلق لنا النظام الرسمي القانونيةالمنظومة *

.أن نتصرفينبغيكيف



يھافيتدخلفي الخطأ حتى في األمور التي ال يقعوالكي ال كبيرةجھودا، تشغلھم، ووسائل اإلعالم التي الصحافيونيبذل

.القانون

؟صحيحةامور يكتبونانھموالتأكد من االستيضاحجاھدينيحاولونلماذا 

:إجابتانھناك

لن رالجمھو، فإن أيضادقيقةغيرأشياء، بل أكاذيبكتبوا أنھمتبينفإذا . الجمھورفي نظر بمصداقيتھملتجنب المس : األول

.أيضاوالجريدةالصحفي بعدھا،وسيتضرربھميثق

اإللكترونية، والصحف ووسائل اإلعالم الصحفيينعمل تقيدأخالقيةقواعد ھناكأن ھو: الثاني



.عامةجھاتإشراك يجب، بل سلوكھميخصفيماالوحيدينالقضاة ھميكونواأن للصحافيينيمكنال 

:مجلس الصحافةأقيمھكذا

غيرعامة شخصياتعن الصحافة، ممثلين، باإلضافة إلى عضويتھالذي ضم في 1963في عام 

القيمالمحافظة على مسؤوليةمجلس الصحافة يتولى. أو تجاريمھنيسياقمرتبطة بوسائل اإلعالم في 

فيوالجمھورالصحافة يمثلوھو، إسرائيلالمعلومات، وحرية التعبير عن الرأي في كحرية، الصحفية

.القيمھذهالصراع من أجل صون 

، كماالصحفيةاألخالقياتلمبادئ صحيفةفي أي العاملينجميعمجلس الصحافة على ضمان والء يعمل

، والدقة، واإلنصاف، والدفاعبالحقيقةالقائمة على االلتزام المھنيةالمعاييروتطبيقصياغةعلى يعكف

.الفردخصوصياتواحترام وأعمالھعن كرامة اإلنسان 



مجلس الصحافة؟ھوما \من
المؤسساتترتكبھاالشكاوى المتعلقة بخروقات أخالقيات المھنة التي جميعالجسم المسؤول عن فحص *

العامة لمجلس الصحافة ھي التي تحدد دستور أخالقيات المھنة، وتُناقشالھيئة. إسرائيلفي الصحافية

العامة،الھيئة: مؤسسات المجلسجميعفي الصحفيةالمھنيةاألخالقياتفي مجال المبدئيةالقرارات 

.المختلفةالمواضيعالرئاسة، واللجان الخاصة التي تقام لغرض فحص 

ويقومحرية المعلومات وحرية التعبير، ومنھاالصحافة الحرة، قيمالمسؤول عن المحافظة على ھو*

يخوضونھومن خالل النضال الذي الكنيستفي ظھورھمحرية الصحافة من خالل بحمايةممثلو المجلس 

الوحيدةالجھةھما محاكمھاوھيئةالتابع لمجلس الصحافة المھنيةاألخالقياتدستور . على الرأي العام

.مكوناتھجميع، وإلزام وأشكالھأطيافھ، بكل برمتھالتي تسعى لتعبر عن إجماع الوسط اإلعالمي 

، بحثعليھايجبمخولة، بل "قرر المستشار القانوني للمجلس أن محكمة المجلس 1977في عام *

ان ومنومثلما.ال، سواء كانوا أعضاء في مجلس الصحافة أم صحيفةالشكاوى المقدمة ضد أي صحفي أو 

واجب الوھو، مجتمعھفي بھاالمعمول المعاييروفق اآلخرينسلوكياتفي التحقيقواجب الصحفي 

".أيضاواجب المحكمة ھوھكذا، عنھميكتبالذينعلى موافقة أولئك يتوقف



الجمھوركمفوض شكاوى )اإلعالميةشكاوى مستقلة تابعة للمؤسسات مفوضيةھناكحتى وإن كانت أنھأيضاوتقرر *

على الرغم من أن . ال تحل محل محكمة أخالقيات المھنة التابعة للمجلسصالحيتھا، فإن (الثانيةالتابع لسلطة البث 

يقودقد خرقھافي القانون، فإن عليھامنصوصا ليسمجلس الصحافة يمتلكھاأدوات فرض أخالقيات المھنة التي 

.مؤلمةوجنائيةبل قانونيةإلى فرض عقوبات األحيانفي بعض 

قل إلى تُنأخالقيةتوصياتتشكل مجرد وھيملزمة، ليستوتوصياتھواستنتاجاتھمجلس الصحافة بشكل تطوعي يعمل*

.وكيفسيتبنونھاإن كانوا يقررونالذينوھم، والصحافيينمؤسسات البث اإلعالمي 



إسرائيلمن أخالقيات المھنة التابعة لمجلس الصحافة في 
:الستقامة واألمانةا

.العمل باستقامة وأمانةوالصحيفةعلى الصحفي يجب. أ

االلتزام بالوعدعليھماأو الصحفي وعدا لمصدر الخبر بعدم نشر الرسالة أو الرأي، وجب الصحيفةإذا قطعت . ب

.الجمھوريھمما فيھماواالمتناع حتى وإن كان 

بالحقيقةااللتزام 

.عن الصحة، أو الدقةمضلل،ملفَّق،عارالمتعمد بنشر أي خبر غيرالمتعمد أو القياموالصحفي عن الصحيفةتمتنع . أ

عليھما، حتى وإن مورست بنشرھاالجمھوريھتموالصحفي عن نشر معلومات التي الصحيفةال تمتنع . ب

.بالمقاطعةالتھديد، أو المقاطعة، أو غيرھاأو واالقتصاديةالسياسيةالضغوطات 

يُسمحوفي المقابل، . خطياأو كالميامباشرة، بنفسھھوعنھاباسم أي شخص إال إذا عبر المضامينال تُبث . ت

تحريرھايتضمنذلك مسبقا، وإذا لم كاتبھايمنعحرفي، إذا لم غير، نشرا التحريرھيئةبنشر الرسالة التي تصل إلى 

لمعانيهأو لمضمونھاجوھريتغييرأي 



فحص الحقائق

، وبالحذرمصداقيةلدى أكثر المصادر صحتھوالصحفي، قبل نشر أي خبر، بفحص الصحيفةتقوم . أ

.وحيثياتھالمطلوب حسب ظروف الموضوع 

.الضرورة الملحة للنشر ال تعفي من فحص صحة الخبر المذكور أعاله. ب

، اعتمادا على النشر السابق، منجديدبنشره من يقومنشر خبر ما في السابق ال تعفي من حقيقةإن . ت

.الخبر مجددامصداقيةفحص 

الموضوعية

.األخبار واآلراءبينفي النشر التمييزوالصحفي الصحيفةعلى يجب. أ

.قواعد أخالقيات المھنة المتعلقة باألخبارعليھفي إطار التعبير عن الرأي تنطبق يُنشرالخبر الذي . ب

.ميولمواربات أو أيةدون وأمينانشر األخبار منصفا يكونأن يجب. ت

الالعنوان يكونأال يجب. ث .مضلھ ِّ

ال تُنشر إعالناتبحيث، اإلعالميةاإلعالن والمادة بينفي النشر التمييزوالصحفي الصحيفةعلى يجب. ج

إعالميةمادة وكأنھاتظھر



االلتزام بقواعد أخالقيات المھنة؟يصعبلماذا 
جھة، من يؤديولكن التنافس . الحصريةاألخبار تحقيقوسائل اإلعالم على بين، عن تنافس جھةنحن نتحدث، من . 1

.التي قد تتسبب باألخطاء وعدم الدقةالفورية، إلى ثانية

.بموجبھايعملونأخالقيات المھنة وال يعرفونال منھم، لذا فإن البعض للصحافيينالمنظم التأھيلغياب. 2

الجھاتالتعبير ألن وسائل اإلعالم تعمل على إرضاء بحريةعلى مس ينطويأكثر، األمر الذي تجارياأصبح اإلعالم . 3

.التيارية

مثال، وموزيسدانكنرأخرى، كعائلتي تجاريةوشركات إعالميةوسائل يمتلكونالذينرجال األعمال : المتشعبةالملكية. 4

الخاصةالتياريةتمتلكان الصحف واألنشطة اللتين

.المختلفة



ة الصحفّية"-עיתונאיברווז
ّ
" :البط

لون أخبار" البط الصحفّي "بالغالب، . هو لقب للخبر الصحفّي الذي نشر دون أساس واقعيّ 
ّ
حول شخصّيات أو أحداث هم باملجال السياس ّي، عندما ينشر الصحفّيون واملحل

.سياسّية يّتضح الحُقا أنها غير صحيحة

حص صّحة ونجاعة خطأ من املراسل، ولكن كثٌر يضعون اللوم على املحّررين أيضا، ألن جزًء من وظيفته ومسؤولّيته هو ف": حادثة عمل"هو " עיתונאיברווז"بمعظم الحاالت 
ة اصنشر هذا النوع من األخبار يمكن أن يحصل نتيجة خطأ أو تهّور الكاتب، الذي يكون تحت ضغط محاولة جمع األخبار والحصرّيات، لذلك ال يفح. املضمون 

ّ
ملصادر ودق

.  اس لهاولكن بحاالت أخرى السبب يكون هو تضليل مقصود من مصادر خارجّية التي تزّود الصحفّي باملعلومات الكاذبة التي ال أس. املعلومات بصورة كافية

 مقصوًدا من الصحيفة، أو من صاحبها، وهذه الصحف تكون تحت سلطة معّينة" ברווז"بحاالت معّينة نشر ال
ً

.  يكون تضليًل


