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إساءة لصىرة املرأة العراقية  -أخالقيات مهنة الصحافة واإلعالم
 يف صحيفة الشرق األوسط أمنىذجا  

 مؤيد عبد الجبار خضير                                                 
 زيد سالم سميمان                                                  

 مركز دراسات المرأةالجامعة المستنصرية /                                                 
 المستخمص

ُقدِّمت صورة المرأة في وسائل اإلعالم بصور وأنماط متعددة تراوحت بين مستويات من        
االيجابية والسمبية؛ وان قراءة متأنية لما تقدمو وسائل اإلعالم المختمفة سيعطي انطباعا أوليا عن 

ية ميمة عمى الصعيدين االجتماعي واإلنساني، األمر الذي يستحق البحث وجود إشكال
واالستقصاء. ومن ىنا تبرز معالجتان لتوظيف المرأة وقضاياىا إعالميا؛ تتمثل إحداىما في 
تقديميا إيجابا واألخرى في استغالل صورتيا سمبيآ! وىذا ما يؤكده استقصاء الواقع العممي وما 

 ألبحاث والمقاالت التي تناولت وصف اإلساءة لممرأة وقضاياىا، أكدتو بعض المصادر وا
أساسية وحاسمة في المعالجات االجتماعية   لقد أصبح االىتمام بموضوع المرأة  يعد قضية 

اإلنسانية. وباتت الشغل الشاغل لممرأة ومنظماتيا ولقادة الدول والمجتمعات والمؤسسات المدنية 
ين عمى اختالف مدارسيم ومناىميم المادية والروحية، إذ الشعور ولممختصين والمربين والمصمح

المرأة ما زالت أسيرة األفكار التي تصادر دورىا وتسمط   السائد بين طبقات المجتمع كافة بأن
الرؤية الذكورية واألنظمة القمعية التي زادت األمور تعقيدا نتيجة االقتتال المفتعل عمى المصالح 

وسائل اإلعالم المختمفة دورا بعيدا وواضحا في تجسيد ىذه الظاىرة في الخاصة. وقد مارست 
ضوء تقديميا لصورة المرأة المستمبة أو السمعية أو الخانعة ومن ىنا وجد الباحثان أن الخوض 

العربية ىو ما قد يكشف عن   في كيفية تقديم صورة المرأة وتناول قضاياىا في وسائل اإلعالم
بشكل قصدي أو غير قصدي لتثبيتو في الواقع ليقرأ   سعى وسائل اإلعالمماىية األىداف التي ت

درجة تميزه وصور وأساليب ما تنتجو كثير من أدواتنا اإلعالمية في معالجة قضايا المرأة 
 المختمفة.

Abstract 

    The image of women in the media has been presented in various forms 

and images, ranging from positive to negative. A careful reading of the 
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various media will give an initial impression of a significant social and 

humanitarian problem, which deserves investigation. Hence, two 

treatments for the employment of women and their media issues are 

highlighted; one is to provide positive and the other to exploit its image 

negatively! This is confirmed by the survey of the practical reality and 

confirmed by some sources, research and articles that addressed the 

description of abuse of women and issues, 

 Attention to the issue of women has become a fundamental and crucial 

issue in human social remedies. Women and their organizations, leaders 

of countries, communities, civil institutions, professionals, educators and 

reformers, regardless of their schools and material and spiritual faculties, 

become the dominant feeling among women that women are still captive 

to ideas that confiscate their role and impose patriarchal vision and 

repressive regimes that have complicated matters Special. The various 

media have played a far-reaching role in portraying this phenomenon in 

light of its portrayal of the woman who has become corrupt or 

commodity or subjugated. Hence, the two researchers found that delving 

into how to present the image of women and address their issues in the 

Arab media is what may reveal what the media aims at Intentionally or 

unintentionally to actually install it to read the degree of excellence and 

the images and methods produced by many of our media tools in 

addressing the various issues of women 

 
 المقّدمة
ُقدِّمت صورة المرأة في وسائل اإلعالم بصور وأنماط متعددة تراوحت بين مستويات من          

االيجابية والسمبية؛ وان قراءة متأنية لما تقدمو وسائل اإلعالم المختمفة سيعطي انطباعا أوليا عن 
يستحق البحث  وجود إشكالية ميمة عمى الصعيدين االجتماعي واإلنساني، األمر الذي

 واالستقصاء. 
وُيعد توظيف قضية المرأة والنجاح فى معالجتيا كإشكالية إنسانية إنما يعني من الوجية العامة 

واقع المجتمع بكاممو وتحسين أحوالو . . ومن ىنا تبرز معالجتان لتوظيف   النجاح فى معالجة
واألخرى في استغالل صورتيا سمبيآ! المرأة وقضاياىا إعالميا؛ تتمثل إحداىما في تقديميا إيجابا 

وىذا ما يؤكده استقصاء الواقع العممي وما أكدتو بعض المصادر واألبحاث والمقاالت التي 
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تناولت وصف اإلساءة لممرأة وقضاياىا، وفي ىذا اإلطار: قام الفريق الذي يتبنى رؤية تقوم 
نسانيا بنسج آراء وأساطير عن عمو  عمى إساءة فيم مكانة كل من الرجل والمرأة اجتماعيا وا 

الحط من مكانة المرأة ودورىا في الحياة   مكانة الرجل وسطوتو، وعن قدراتو الخارقة بمقابل
 اإلنسانية بخالف ما ورد في مختمف الشرائع السامية وفي القوانين الوضعية اإليجابية.

الجات االجتماعية أساسية وحاسمة في المع  لقد أصبح االىتمام بموضوع المرأة  يعد قضية 
اإلنسانية. وباتت الشغل الشاغل لممرأة ومنظماتيا ولقادة الدول والمجتمعات والمؤسسات المدنية 
ولممختصين والمربين والمصمحين عمى اختالف مدارسيم ومناىميم المادية والروحية، إذ الشعور 

لتي تصادر دورىا وتسمط المرأة ما زالت أسيرة األفكار ا  السائد بين طبقات المجتمع كافة بأن
الرؤية الذكورية واألنظمة القمعية التي زادت األمور تعقيدا نتيجة االقتتال المفتعل عمى المصالح 
الخاصة. وقد مارست وسائل اإلعالم المختمفة دورا بعيدا وواضحا في تجسيد ىذه الظاىرة في 

ىنا وجد الباحثان أن الخوض  ضوء تقديميا لصورة المرأة المستمبة أو السمعية أو الخانعة ومن
العربية ىو ما قد يكشف عن   في كيفية تقديم صورة المرأة وتناول قضاياىا في وسائل اإلعالم

بشكل قصدي أو غير قصدي لتثبيتو في الواقع ليقرأ   ماىية األىداف التي تسعى وسائل اإلعالم
في معالجة قضايا المرأة درجة تميزه وصور وأساليب ما تنتجو كثير من أدواتنا اإلعالمية 

 المختمفة.
 المبحث األول

 اإلطار المنهجي لمبحث
 أواًل: مشكمة البحث

إنَّ المشكمة األساس التي تثار في بحثنا ىذا ىي ما تعانيو اليوم بعض الصحف         
والمجالت العربية من أزمة أخالقية، إذ فقدت بعضًا من ىذه الوسائل أو تناست الكثير من 

المواثيق التي تبنتيا وسائميم اإلعالمية سواء المكتوبة أو المقروؤة يوم انخرطت في العيود و 
ميدان العمل اإلعالمي، لذا جاء ىذا البحث تذكرة لمكثير من العاممين في ىذا المجال لمقيم 
والمبادئ التي فقدوىا وىو في الوقت نفسو ردًا عمى اإلساءة التي تتعرض ليا المرأة العراقية 

ساءة واضحة، وأكاذيب، خاصة  والمقدسات الدينية لمعراقيين عامة من ىجمة ممنيجة، وا 
 وافتراءات نشرتيا جريدة " الشرق األوسط" مؤخرًا . 
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 ثانيًا: أهمية البحث
إساءة لصورة المرأة العراقية  -تأتي أىمية بحثنا الموسوم )أخالقيات مينة الصحافة واإلعالم      

نموذجا( في ىذا الوقت بالذات إذ تتعرض لو المقدسات والقيم في صحيفة الشرق األوسط أُ 
فمسألة اخالقيات العمل الصحفي ميمة جدا ومسؤولية مجتمعية كبرى واقعة األساس  اإلسالمية 

عمى الصحفي نفسو ووعيو بالصحافة ورسالتيا المجتمعية السامية وضميره الميني الصرف 
إذن فما الفائدة المرجوة من الصحافة إذا  ...من ميامومدى تمسكو بما تفرضو عميو ىذه المينة 

خمقت التنافر والمشاكل في المجتمع اإلنساني؟؟ إن الصحافة ىي عمل نافع من أجل خدمة 
الناظر الى تاريح  المجتمع والوقوف بجانبو، والصحفيون تقع عمييم ىذه الميمة قبل غيرىم، إنَّ 

ول المواثيق الصحفية أكدت عمى أساسيات المينة العمل الصحفى في المجتمع البشري يجد أن أ
التي تتمثل في مصداقية الخبر والثقة والتعامل مع الحدث اي كان بحيادية وموضوعية، فيل 

المطموب منا كإعالميين التمسك بأخالقيات مينتنا السامية   مثل ىذه األمور مطبقة اآلن؟؟
الجديد من أجل خمق صحافة واعية تحمل والعمل عمى نشر مبادئيا في أوساط الجيل اإلعالمي 

ىموم المجتمع، والمطموب أيضا العمل عمى خمق جيل واعي بالرسالة المجتمعية الخيرية 
 .....لمصحافة ودورىا في بناء مجتمع قويم خال من األمراض المجتمعيةالعصرية

 ثالثًا: أهداف البحث:
يفية التزام اإلعالميين العاممين في المجال إنَّ اليدف األساس الذي نسعى إليو  يتمثل في ك       

الصحفي بأخالقيات مينتيم السامية، وما تفرضو عمييم ىذه المينة من الحفاظ عمى خصوصية 
األفراد والمجتمعات والحفاظ عمى أسرارىم والعمل بحيادية ومينية ومسؤولية صحفية ودورىم في 

مجتمعاتنا البشرية قاطبة كان سببيا عدم إن أكثر المشاكل التي أثيرت في  إذ  خدمة المجتم،
التزام الصحفي بأخالقيات المينة وبعادات وتقاليد المجتمعات، وآخر ىذه المشاكل التي أثيرت ما 
تتعرض لو المرأة العراقية من افتراءات عمى يد مجموعة صحفية أساءت لمعمل اإلعالمي نفسو  

خروجا عن أخالقيات المينة وآدابيا ويمس  فنشر مثل ىذه األخبار التي أساءت لممسممين  يعد  
بشريحة كبيرة من أبناء المجتمعات اإلسالمية، احدث مثل ىذا األمر مشاكل كبرى ىزت العالم 

 ...بأسره، ىذا مثال لعدم االلتزام بأخالقيات مينة الصحافة ومواثيق الشرف اإلعالمية

 رابعًا: منهج البحث
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 ىذه البحوث ىو المنيج الوصفي التحميمي.إنَّ المنيج المتبع في كتابة مثل 
 المبحث الثاني

 تحديد مفاهيم ومصطمحات البحث
 مفهوم األخالق

األخالق لغة: جاءت كممة األخالق من الخمق، وىو ما خمق عميو من الطبع وفي   -أ 
الحديث " كان خمقو القرآن" أي: كان متمسكًا بو، وبآدابو، وأوامره، ونواىيو. وما يشتمل 

من المكارم والمحاسن واأللطاف. وقال ابن األعرابي: الخمق المروءة، والجمع:  عميو
. والخمق في كالم 4أخالق، وفي الحديث: " ليس شيُئ في الميزان أثقل من حسن الخمق

العرب ابتداع الشيء عمى مثل لم يسبق إليو، وكل شيء خمقو اهلل فيو مبتدئو، والخمق: دين 
عمى االسالم . لذلك األخالق تعني الطبع والعادة ولممداللة عمى اهلل ألن اهلل فطر الخمق 

 .2مجموعة من الصفات في الشخص محمودة أو مذمومة

األخالق اصطالحا: إنَّ قضية تعريف األخالق قديمة قدم الفمسفة، إذ انقسم  -ب 
الفالسفة في رؤيتيم لالخالق عمى ثالث مدارس ريئسة ربطت كل مدرسو منيا بعنصر 

 :3وعمى النحو التاليمعين 

 أرسطو -األخالق ترتبط بطبيعة الفرد الفاعل نفسو -

 ايمانويل كانت -األخالق ترتبط بطبيعة الفعل  -

 مذىب النفعية عند جيرومي. -األخالق ترتبط بنتائج األفعال -

واألخالق في عمم االجتماع تعني قواعد من السموك يمتزم بيا االنسان الذي يعيش مع 
لخمق ىو قوة راسخة في اإلرادة تنزع إلى اختيار ما ىو خير وصالح إن جماعة معينة، وا

كان الخمق خيرا، أو اختيار ما ىو شر إن كان الخمق ذميمًا، أمَّا السموك يعد خمقا إن كان 
 مستمدا من القواعد والسموكيات التي تحددىا الجماعة.

يل من الميول عمى غيره أمَّا األخالق في اصطالح الفالسفة وعمماء النفس فيي تغّمب م
باستمرار، فالخمق عندىم صفو نفس أو داخمي أي: حالة لمنفس داعية إلى أفعاليا من غير 

 فكرة أو روية، وتنقسم ىذه الحالة عندىم عمى قسمين ىما: 
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تكون طبيعية من أصل المزاج كاالنسان الذي يحركو أقل شيء نحو الغضب، ويييج  -4
 من أدنى سبب.

أو التدريب، وربما كان مبدؤه بالروية والفكرة، ثم يستمر ويداوم عميو،  مستفيدا بالعادة  -2
 .4حتى يصير ممكة وخمقا مثل الشجاعة

يمانو منيا  : 5وتعود األخالق بجممة من الفوائد التي تميز اإلنسان بإنسانيتو وثقافتو وا 

األخالق واإليمان: ىناك ترابط بين األخالق واإليمان حتى روي عن اإلمام  -
لباقر)عميو السالم( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنيم خمقا، وقال اإلمام الصادق)عميو ا

 السالم(: إنَّ سوء الخمق ليفسد اإليمان كما يفسد الخل العسل.
األخالق والتكامل: األخالق تؤدي إلى تكامل الفرد والمجتمع وأمن اإلنسان في حياتو  -

 الفردية واالجتماعية. 
 

 
 المبحث الثالث

 اإلطار التحميمي لمبحث      

 حريتها ومسؤوليتها -أخالقيات المهنة الصحفية

أصبحت أخالقيات المينة الصحفية مطمبا ممحا وأساسا لدى الشعوب، والحكومات 
والتنظيمات؛ نظرا لمدور الذي يؤديو اإلعالم عمى الصعيدين اإلقميمي والدولي، وحتى المحمي في 

ل ما يذكر عنو لما لو من ايجابيات وسمبيات عمى حد سواء، أثناء النزاعات خاصة، وىو دور أق
وفي كثير من األحيان يكون تأثيره السمبي أكثر من ايجابياتو ومنافعو، وقد دفع ىذا بالعديد من 
التنظيمات المينية والجمعيات إلى محاولة وضع إطار أخالقي لمينة الصحافة قصد تجنب 

مية وتحقيق رسالة إعالمية فعالة تتسم بنوع من الشعوب واألمم سمبيات الممارسة اإلعال
 .6الموضوعية
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إنَّ أخالقيات المينة وجدت لترشد األعضاء إلى األسموب األمثل لممارسة العمل، وتعد 
األخالقيات المينية من العوامل المؤثرة في تشكيل المحتوى الصحفي، بذلك تتقدم أخالقيات 

ثل توجييات ثابتة التخاذ القرار في المواقف المختمفة المينة عمى بقية االعتبارات ألنَّيا تم
والمعضالت التي يواجييا الصحفي، وتعرف األخالقيات بأنَّيا قواعد لمسموك التي توجينا نحو 
الطريق األفضل لمتصرف في موقف معين، وتستمد ىذه األخالقيات من مصادر متعددة مثل 

 .7والتقاليد األديان السماوية، وأقوال الفالسفة، والعادات

أمَّا أخالقيات الصحافة فيي مجموعة من القواعد التي ترشد سموكيات الصحفيين عند 
 .8مواجيتيم ألية مشكمة من المشكالت، مثل تعرض المصالح، وسرية العمل، وحماية المصادر

 نشأة أخالقيات المهنة الصحفية في العراق

وعة من القوانين، إذ لم تكن حينيا لقد جاءت بوادر ىذه النشأة في العراق عمى شكل مجم
م من 4865لسنة  الدولة العثمانية مواثيق شرف في المعنى المتعارف عميو، فقد صدر قانون

م 4869أجل تنظيم المطبوعات في العراق، بعد ذلك أمر الوالي التركي مدحت باشا عام 
بوعات، وكانت بأصدار صحيفة الزوراء الرسمية في بغداد،في ظل أول قانون عثماني لممط

أسبوعية تحرر بالعربية والتركية، وتنشر في أعدادىا شؤون الوالية المختمفة، واألنباء الرسمية، 
، فكانت الجرائد التي صدرت قبل أعالن الدستور 9والمعاىدات ورسائل من أنحاء العراق كمو

األوامر رسمية وىي لسان حال الوالية التي تصدر فييا، وميمتيا األساس نشر األخبار و 
 والبالغات الحكومية.

م نافذا ثالثة عشر 4865وبقى القانون العثماني الصادر في األول من كانون الثاني 
 :44عامًا، وتضمن أحكاما ميمة في تنظيم العمل الصحفي وكاألتي
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 ال يطبع جرنال) صحيفة( في الممالك العثمانية من دون إجازة من الدولة. -

آلداب العمومية ومحاسن اأخالق ويحتقر األديان كل صاحب جرنال يطبع ما يغير ا -
 والمذاىب الجارية يغرم أو يحبس.

كل صاحب جرنال يستعمل ألفاظًا وتعبيرات غير الئقة بمقام السمطة أو المجتمع يغرم  -
 أو يسجن لمدة سنة.

تقام دعوى من جانب الحكومة عمى كل من نشر في مطبوع أو جرنال متجاوز بذلك  -
خالق أو تحقير األديان أو المذاىب أو نشر ما يضر ذات السمطة.. اآلداب ومحاسن األ

 يمنع طبع الحوادث الكاذبة تعمدا وعن سوء نية وقصد ومن يفعل ذلك يغرم أو يحبس.

ونتيجة لتعطيل السمطان العمل بالدستور والقوانين وجدت الدولة العثمانية نفسيا بحاجة 
كانون األول  49لمطبوعات فاصدرت في الى صيغة رسمية لمسيطرة عمى ادارة شؤون ا

م نظاما لممطبوعات تضمن تفاصيال دقيقة ما مسموح بو لمنشر وما غير مسموح 4884
بو، ثمَّ توالت بعد ذلك طائفة من القوانين لتنظيم العمل في الصحافة العراقية لتكون بديمة 

ألتحاد والترقي عن سابقتيا بعد أن عزل السمطان عبد الحميد الثاني، وأصدرت جمعية ا
 :44م وأىم ما جاء فيو4949تموز  29قانونا في 

 االلتزام بعدم نشر المقاالت المعادية لألديان. -

 االلتزام بعدم نشر ما يحرض عمى ارتكاب الجرائم. -

 االلتزام بعدم التيديد باالبتزاز والمس بالكرامة االنسانية والشرف. -

 والرسوم المخمة باالداب العامة.االلتزام بعدم نشر االخبار المحرفة والمزورة  -

 م  صدر أول قانون عراقي إذ كانت الدولة العراقية في4932بعد االنتداب البريطاني عام 
تمك المرحمة الجديدة بحاجة إلى إصدار قانون مطبوعات يحل محل قوانين المطبوعات 

الباب الثاني  مادة وثالثة أبواب.. جاء في 43العثمانية، وتضمن قانون المطبوعات الجديد 
 :42منو ما يأتي

 يمنع نشر كل ما يخل بأمن الدولة الداخمي والخارجي -
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يمنع نشر ما يسبب الكراىية والنفور بين المواطنيين، بشكل يقصد منو تعرض الحياة  -
 العامة لمخطر.

 االلتزام بعدم نشر ما يؤثر عمى عالقات العراق الخارجية مع الدول االجنبية. -

 االلتزام بعدم نشر كل ما يخل باآلداب واالخالق العامة. -

 االلتزام بعدم نشر كل ما يخالف الحقيقة ويضر بالمصمحة العامة. -

واستمرت بعد ذلك في العراق سن الكثير من القوانين والتشريعات التي تنظم شؤون 
ألخالق الكتابة الصحفية  وتمزم الكتاب والصحفيين بالكثير من المباديء والقيم وا

م 4969في  478الصحفية... إلى أن أصدرت نقابة الصحفيين العراقيين قانونا برقم 
 الذي تطرق في أحد بنوده إلى المبادئ األخالقية لمينة الصحافة.
 أخالقيات مهنة الصحافة في الوطن العربي

يعود  إنَّ ظيور ميثاق الشرف واألخالق المينية في الدول العربية ليس باألمر الجديد، إذ
إلى البوادر األولى لظيور الصحافة في الوطن العربي، التي كانت عمى شكل أعراف 
ثم تطورت لتكون مواثيق أخالقية ممزم العمل بيا، وبدأ بعد ذلك عقد المؤتمرات بشأن 
أخالقيات المينة وتطوير قواعد السموك الميني، فانطمق تنفيذ ميثاق التضامن العربي 

م الذي استيدف إيجاد سياسة 4965ة بالدار البيضاء في عام الصادر عن مؤتمر القم
إعالمية بنَّاءة عمى الصعيدين القومي واإلنساني، والتزامًا بتوصيات المجنة الدائمة 
لإلعالم العربي التي نصَّت عمى ضرورة وضع ميثاق شرف إعالمي عربي، الذي 

 :43تضمن مواد عدة كاآلتي
 تضمنت حق التعبير وحق اإلطالع. -

 رية التعبير شرط أساس لإلعالم الناجح وىي مكسب حضاري.ح -

 تحرص وسائل اإلعالم العربي عمى مبدأ التضامن العربي. -

 يمتزم اإلعالميون العرب بالصدق والموضوعية في نشر األنباء والتعميقات. -

 يتعين عمى وسائل اإلعالم العربي أن تعطي أىمية خاصة لألخبار والمواد العربية. -

ر ميثاق الشرف العربي اإلسالمي الذي أنطمق من ديباجة ومبادئ اإلعالم بعد ذلك صد
اإلسالمي واشتمل عمى ستة عشر بندًا وقد اشتممت الديباجة عمى ما يبرر خصوصية 
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ىذا الميثاق، واألخالقيات المينية والتي تنطمق من المنيج اإلعالمي اإلسالمي، فيو 
نَّ اإلسالم منظومة من منيج يستمد مشروعيتو من الكتاب والسنة وا لتراث اإلسالمي، وا 

القيم تجسِّد مجموعة متكاممة من المبادئ السياسية واالقتصادية واالجتماعية تشكل 
مجمميا منيجًا لمحياة من منطمق إنَّ اإلسالم منيج لميوية الثقافية، وىو الذي يحدد 

 :44كزات التاليةمالمحيا المميزة، واشتمل  الميثاق اإلعالمي اإلسالمي عمى المرت
 إنَّ اإلعالم في جوىره كممة طيبة تستيدف الفرد والجماعة. -

 إنَّ اإلعالم حق من حقوق المسمم في أن َيعمم وُيعمم عنو. -

 وسائل اإلعالم متحررة من أي سيطرة أجنبية. -

 تأكيد قيم الحرية واإلبداع فيي اليدف األساس من وراء خمق اإلنسان بعد عبادة اهلل. -
 ات المهنة الصحفية عالمياً نشأة أخالقي

إنَّ مينة الصحافة يجب أن تخضع ألخالقيات مينية حتى يكون اإلعالم الدولي 
الصادر من أي جية كانت يتمتع بمصداقية وثقة، لذا وضعت دول عديدة في العالم 
قواعد أخالقيات المينة الصحفية، ففي أواخر القرن الثامن عشر ظيرت أخالقيات 

رقابة مطبقة في القارة األوربية بسبب أوضاع الصحافة األنكميزية، في الصحافة وكانت ال
م صدر مرسوم روماني يأمر 4745أثناء تكونيا فقد ساد عصر من االستبداد، ففي عام 

ساءة السمعة، ويعود صدور  الصحفيين  أن يتقيدوا بالقوانين المتعمقة بالتشيير والقذف وا 
م عندما وضعت رابطة 4944ني إلى العام أول ميثاق لمصحافة بعد العيد الروما

الصحفيين في تكساس األمريكية مجموعة من الضوابط لمممارسة المينية يعدىا 
الكثيرون بمثابة ميثاق شرف يمتزم بو الصحفيون في صحف الواليات المتحدة األمريكية، 

ثل وقد ظيرت مواثيق الشرف اإلعالمية السيَّما الصحفية منيا في الدول الغربية م
م، ويمثل ميثاق الشرف  الصحفي قواعد اختيارية 4948م، وفرنسا 4945السويد 

 .45والتزاما ذاتيا لمصحفيين، وتعد النقابات مسؤولة عن إصدار ىذه المواثيق
إنَّ التفكير في تدوين قواعد السموك الميني لإلعالميين بدأت إرىاصاتيا لممرة األولى 

من القرن الماضي وقادت ىذه المحاوالت بعض  م في بداية العشرينيات4948بعد عام 
المنظمات غير الحكومية وذلك بيدف وضع قواعد سموك مينية إقميمية أو دولية، ففي 
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م اعتمد أول مؤتمر لمصحافة في عموم أمريكا عقد في واشنطن لتدوين ) 4926عام 
قار نة قواعد األخالق الصحفية(، األمر الذي أعطى مينة الصحافة أىمية خاصة بالم

مع أي مينة أخرى ألىمية رسالتيا في مخاطبة اإلنسان ودورىا اإلنساني الميم في 
 .46تشكيل قيمو واتجاىاتو ومعارفو

 

ساءة لصورة المرأة العراقية   التحميل االجرائي لما نشرته صحيفة )الشرق االوسط( وا 
ىي )عناصر الخبر(  إنَّ أول معمومة ُتدرس لمصحفي عند كتابة أو تحرير الخبر الصحفي     

وىذه تشمل )الموضوعية، المصداقية، الدقة، المينية.... الخ(. حيث تداولت العديد من المواقع 
االجتماعية عبر صفحة الفيسبوك والتويتر ما جاء في صحيفة الشرق األوسط التي تصدر من 

صادر األحد الموافق لندن والتي تموليا حكومة المممكة العربية السعودية في تقرير ليا لعددىا ال
والذي جاء تحت عنوان " تحذيٌر أممي من حدوث حاالت حمل  2446من نوفمبر عام  43

غير شرعي في كربالء" والذي ُنسب الى المتحدث بأسم منظمة "الصحة العالمية" السيد 
جاء فيو " أن المناسبات الدينية التي تُقام في جنوب العراق، تشيد في  "غريغوري ىارتل". 

غالب اختالطا غير منتظم بالوفود القادمة من خارج العراق، خصوصا جميورية ايران المجاورة ال
ليا، ويصعب عمى القوات األمنية السيطرة عمى الوضع بسبب كثرة اعداد المشاركين". وأضاف 

حصمت حاالت حمل غير شرعية ألكثر  2445ىارتل " أنو بعد زيارة االربعين لمعام الماضي 
 مرأة عراقية".( ا469من )

بأشد  ، 2446تشرين الثاني  48وقد أدانت المنظمة في نشرتيا األخبارية ليوم الجمعة الموافق  
عبارات األدانة أقحام اسميا في تقرير مفبرك ال يمت لمبادئيا بصمة، وأنيا تتحرى حاليا عن 

صحيفة مصدر الخبر الخاطىء، مرجحة لجوئيا الى مقاضاة الناشر. وقامت عمى اثر ذلك 
الشرق االوسط بنشر نفي لتصحيح المعمومة المغموطة، وانو تم ايقاف التعامل مع محرر 
الصحيفة في بغداد الذي تسبب بنشر التقرير، وتؤكد تقيدىا بالمعايير المينية واالخالقية والدقة 
والموضوعية. اعقبو اصدار رئاسة مجمس الوزراء بيانا تدين بو الصحيفة وتطالب باعتذار 

صحيفة عما ورد في عددىا المذكور آنفا، واستيجنت شبكة اإلعالم العراقي والمرصد العراقي ال
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لمحريات الصحفية العائد لنقابة الصحفيين العراقيين ما ورد في تقرير الصحيفة لما فيو من مس 
 .لكرامة وحرمات المسممين والنساء العراقيات

لحرمة مقدسات المسممين في واحدة من اىم  ان ما نشر في صحيفة الشرق االوسط ُيعد انتياكا
المناسبات التي يعتز العراقيون بيا عمى مدار اكثر من الف واربعمئة عام ، "أربعينة االمام 
الحسين )ع("، ويمس ايضا عفة وطير المراة العراقية التي انجبت رجاالت كانوا عنوانا لمتضحية 

  .قد المتالزم البناء ال سعودوالصمود في جبيات القتال ضد الدواعش احفاد الح

وأمَّا ما افادت بو الصحيفة من أنَّ الخبر مفاده ان المراسمين الصحفيين العراقيين ىم من قام 
بفبركتو ونشره. لمتوضيح ال اكثر، انا رئيس تحرير جريدة، ميمتي االولى ان اقرأ كل خبر قبل 

اضافة الى مدير التحرير. وكمنا يعرف نشره، وانا من يحق ليا اعطاء الموافقة بنشره من عدمو، 
ان صالحية نشر الخبر في اي صحيفة ىي من مسؤولية رئيس التحرير، ومدير التحرير حصرا، 
وال يمكن التجاوز عمى ىذه الصالحية باي شكل من االشكال. ان صحيفة الشرق االوسط تنأى 

انيا تتقيد بالمعايير  بنفسيا وبمسؤوليتيا عن الخطأ، لتمقي بوزرىا عمى االخرين. وتذكر
الصحفية. اسئل اية معايير تمك التي تتوخاىا في نشر االخبار، ومثل ىذا الخبر بالذات، كان 

 االجدر عدم نشره، ألنو:
 أوال: يمس كرامة وشرف وطير نساء عربيات وعراقيات.  

 ثانيا: يمس بمقدسات المسممين .
  ور عمى دينو ورسولو وال بيتو.ثالثا: يتعرض لمناسبة عزيزة عمى قموب اي مسمم غي

إن الحكومة العراقية عمييا اليوم أن تقف موقفا حازما تجاه ىذه االتيامات وان يكون اعتذارا 
رسميا من المممكة العربية السعودية عبر ديوانيا الممكي او وزير االعالم ألن الموضوع يمس 

صحيفة بشكل نيائي، وال يسمح كرامة شعب وعفة نساءه، وشرف أىمو، وأن تغمق ابواب ىذه ال
  .بتداوليا داخل العراق

 ردود االفعال
، ”المفبرك”منظمة الصحة العالمية، الخبر وأدانت وبشدة اقحام اسميا، إذ وصفتو بـ كذبت

ميددة بمقاضاة ناشريو، فيما أثار الخبر حفيظة العراقيين وردود فعل غاضبة طالبت باغالق 
 .ضدىا مكتب الصحيفة ورفع دعوى قضائية
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، إن ”منظمة الصحة العالمية تنفي خبرًا كاذبًا عن العراق“وقالت المنظمة في بيان حمل عنوان 
تشرين  48منظمة الصحة العالمية تشير إلى نشرتيا اإلعالمية الصادرة يوم الجمعة بتاريخ “

 .”ر كاذبوالتي تنفي فييا بشدة ما ورد في أحد المواقع اإللكترونية من خب 2446الثاني/نوفمبر 

تستنكر مرة أخرى استخدام اسميا في خبر عار عن الصحة نشرعمى موقع “واضافت أنيا 
أصوات حرة، يدعي أن أحد إعالمي المنظمة في جنيف صرح بخصوص الزواج غير الشرعي 

 .”خالل المراسم الدينية

ذ تدين المنظمة بأشد عبارات اإلدانة إقحام اسميا في تقرير مفبر “وتابعت أنيا  ك ال يمت وا 
، ”لمبادئيا بصمة، فإنيا تتحرى حاليًا عن مصدر الخبر الخاطئ وقد تمجأ إلى مقاضاة ناشريو

بيذه المناسبة، تييب بكل الجيات اإلعالمية عدم نشر مثل ىذه األخبار الكاذبة دون “مضيفة 
 .”التحقق من صحة مصدرىا

الشرق “ب صحيفة كما طالب ناشطون مدنيون وصحفيون عراقيون، الحكومة بغمق مكت
” إساءات”السعودية ومقاضاتيا عمى خمفية نشرىا تقريرا تضمن معمومات مغموطة و ” األوسط

 .لمنساء العراقيات المشاركات في زيارة أربعينية اإلمام الحسين )عميو السالم(

وسارع ناشطون وصحفيون الى نشر عشرات التدوينات عمى موقعي التواصل االجتماعي 
الكذب ”، متيمين إياىا بـ”اكاذيب_صحيفة_الشرق _األوسط“#تحت ىاشتاك  فيسبوك وتويتر

 .، وسط مطالبات بتحرك حكومي عاجل لمقاضاة الصحيفة السعودية”واالفتراء

في نشر التقرير الذي يسيء ” التعمد”كما اتيمت المنظمة، الصحيفة الشرق االوسط بـ
 .لمعراقيين

ممنظمة ومقره القاىرة، رنا الصيداني، مساء اليوم وقالت المتحدثة باسم المكتب االقميمي ل
 .”رغم نفينا لمبيان الجمعة لكن صحيفة الشرق االوسط نشرتو اليوم“األحد، 

أننا نتشاور “، مشيرة الى ”مفبرك ومغرض عمى المنظمة وأسبابو سياسية“وأكدت ان التصريح 
 .”الصحيفةمع وزارة الصحة العراقية لنتخذ القرار بخصوص الموقف ومقاضاة 
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 خاتمة البحث وأهم نتائجه
توصمنا في ضوء ما تناولناه من أمور المست الجانب األخالقي لمينة الصحافة لعدد         

من النتائج الميمة والضرورية لكل صحفي أن يتحمى بيا من ذلك أىمية أخالقيات مينة 
ية المطمقة والدقة عند كتابة الصحافة التي تتمثل بما يمتاز بو أي إعالمي ناجح وىي الموضوع

الخبر ونشره، وكذلك كونو ال يحتاج دومًا إلى رقابة الحكومة لتنظيم مينتو، وعميو أن يتذكر 
أيضًا الدوافع والرقابة الذاتية، وأخالقيات المينة كضوابط لمعمل اإلعالمي، فأىمية أخالقيات 

المينة في مختمف المواقف  المينة ترجح؛ لكونيا تعد  بمثابة توجيات داخمية لقرارات
 والموضوعات.

وما توصمنا إليو أيضًا أنَّ أخالقيات المينة ىي مجموعة من المبادئ والقيم المنظمة لما ىو 
صحيح وموضوعي، وىي تعتمد عمى مجموعة منتقاة من المبادئ الموجية لمسموك األخالقي 

ات وتستيدف ىذه المبادئ وىذه المبادئ ميمة لممؤسسات اإلعالمية خاصة في أوقات األزم
تشكيل ذاتية المؤسسة اإلعالمية أو الجماعات المينية. لقد بات من الضروري لمعاممين في 
مينة الصحافة االستناد إلى مجموعة القوانين والقيم تسمى) أخالقيات المينة(، ومعظم قواعد 

ولية، وبذلك تسيم السموك الميني لمصحفيين تيدف إلى تحقيق توازن عادل بين الحرية والمسؤ 
مصادر أخالقيات المينة الصحفية بتوجيو الصحفيين باتخاذىم سموكًا حسنا وايجابيا ومجمل ىذه 

 المصادر:
القرآن الكريم والكتب السماوية األخرى والتي ىي المنبع األول لمقيم األخالقية التي  -

 يحمميا الفرد.

  لمبشر.الضمير اإلنساني الحسن والتي ىي اليبة التي منحيا اهلل -

 النصائح المقدمة من اآلخرين)فريق العمل( والسموك الجيد المحتذى بو. -

 القواعد األخالقية والتي ىي أعراف تحددىا المؤسسة أو متفق عمييا في المجتمع -

 القوانين والتشريعات التي تسنيا الدولة لمحفاظ عمى ما ىو صحيح. -
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