أخالقيات الميديا

دعاوي التنظري ومربرات التفعيل
بهاء درويش

[*]

[[[

غالباً ما تنهال األسئلة اإلشكالية يف معرض الكالم عىل منظومة القيم التي تحكم الفضاءات
املفتوحة لثورة امليديا .لعل أبرز هذه األسئلة هي تلك التي تدور حول ما إذا كان هناك
أخالقيات يف اإلعالم وهل يجب أن يحكم اإلعالم ضوابط أخالقية معينة حاكمة أوموجهة ،أو
تشكل هذه الضوابط قيوداً عىل تحقيقه ألهدافه وإنجازه لعمله عىل الوجه األكمل؟
هذا البحث محاولة لالقرتاب من بعض دعاوي تنظري هذا املبحث وتأطريه الذي نزعم أنه
ما زال يف طور التشكل .سيالحظ القارئ أن يف دعاوي التنظري ذاتها تكمن أهمية تفعيل نواتج
هذا التنظري ومسوغاته.

المحرر

رمبا علينا أن نبدأ البحث مبقدمة نبني فيها كيف بدأ مبحث األخالق مبحثاً فلسفياً نظرياً
إىل أن نشأت أخالقيات العلم والتكنولوجيا أو «األخالقيات التطبيقية[[[» والتي يُعد مبحث
«أخالقيات اإلعالم» أحد فروعها .نحاول بعد ذلك اإلجابة عن السؤال :ملاذا ظهرت أخالقيات
العلم والتكنولوجيا؟ ثم ننتقل بعد ذلك إىل معالجة محاوالت تنظري هذا املبحث من خالل وضع
مباديء ضابطة وموجهة له .وملا كانت صناعة اإلعالم ذات تأثري خطري يف تشكيل الرأي العام
وكان العلم واكتشافاته التكنولوجية املتالحقة ذات تأثري بعضها نافع وآخر ضار ،كان لإلعالميني
الذين يتحدثون عن العلم ومنتجاته دور مهم يف تبصري الجمهور وتوعيته بكيفية التعامل مع هذه
*ـ أستاذ الفلسفة ،جامعة املنيا ،مدرب ومستشار لدى هيئة اليونسكو يف مجال أخالقيات العلم والتكنولوجياـ مرص.
[[[ -تسمى أحيانا «األخالقيات العملية» practical ethics
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املنتجات .وأخريا ً يناقش البحث – محاوالً دحض -دعاوي بعض الكتاب الغربيني الذين يزعمون
أن مبادئ أخالقيات اإلعالم الكونية -Global media ethicsالتي تصلح لالنطباق يف كل مكان
– وهو االتجاه األكرث حداثة يف أخالقيات اإلعالم -مباديء غربية يف األساس ،إسهامات الثقافات
األخرى فيها قليل.
مقدمة
كان مبحث األخالق منذ الحضارات الرشقية القدمية والحضارة اليونانية القدمية مبحثاً فلسفياً
نظرياً يهتم بوضع قواعد ومباديء أخالقية عامة حول ماهية الخري والرش أو يهتم بتحديد القيم
األخالقية الواجب اتباعها .ولكن مع تقدم العلم والتكنولوجيا – وتحديدا ً بدءا ً بالقرن العرشين-

بدأت تظهر مشكالت أخالقية ناجمة عن هذا التطور العلمي املستمر واملتالحق وذلك يف شتى
املجاالت مثل مجال االقتصاد والبيولوجيا والهندسة والفضاء واإلعالم...الخ .متثل املشكالت
األخالقية لكل علم مجال بحث مستقل ،هناك أخالقيات لعلم الطب ،وأخالقيات للبيولوجيا،
وأخالقيات للهندسة ،وأخالقيات اإلدارة ،وأخالقيات اإلعالم....الخ .هذه املباحث – التي تشكل
يف مجموعها ما يعرف بأخالقيات العلم والتكنولوجيا -مباحث فلسفية بينية .توصف هذه املباحث
باألخالقيات التطبيقية ،أي تطبيق املعايري واملباديء األخالقية يف حل املشكالت الناجمة عن
تطور هذه العلوم .ت ُعد أخالقيات الطب -والتي تستخدم بشكل خاطئ أحيانا مرادفاً ألخالقيات
البيولوجيا -أكرث هذه املباحث اكتامال ،لقدمها النسبي عن بقية فروع األخالقيات التطبيقية ،بينام
يقف مبحث «أخالقيات اإلعالم» ضمن املباحث األكرث حداثة التي مل تتشكل بعد بشكل نهايئ،
بل وتتطور باستمرار.
ملاذا أخالقيات العلم والتكنولوجيا؟
لإلنسان كرامة متيزه من بقية الكائنات الحية :كرامة املريض تتطلب أن تعامله معاملة كرمية
وأن تقدم له أفضل عالج متاح ومن ثم أن تحمي حياته (أخالقيات الطب) ،وكرامة اإلنسان تتطلب
أن يضع املهندس -ومنتج التكنولوجيا بصفة عامة -يف اعتباره حياة اإلنسان ورفاهيته وهو يقدم
املنتجات الهندسية أو التكنولوجية ،إذ إن لكل نواتج التكنولوجيا تقريباً تأثرياتها يف صحة اإلنسان
وحياته ورفاهيته (أخالقيات الهندسة والتكنولوجيا) .وكرامة االنسان تتطلب أن تستأذنه قبل
استخدامه مادة بحث يف تجربة ،وتكون رصيحاً معه بإعالمه بكل املنافع واملضار التي قد تنتج
عن التجريب عليه (أخالقيات البحث العلمي يف مجال الطب والصيدلة) .وكرامة اإلنسان تتطلب
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أال ترضه باحتكار بعض البضائع حتى ترهقه مادياً (أخالقيات اإلدارة) .وكرامة اإلنسان تتطلب عدم
اإلرضار به والخاصة مبنتجات التقانات الدقيقة (النانوتكنولوجيا) بحيث ال تظهر يف السوق سوى
البضائع التي تم اختبار سالمتها وضامن عدم إرضارها باملستهلك ،سواء عىل املدى القصري أو
الطويل (أخالقيات النانوتكنولوجيا) ،وكرامة اإلنسان تقتيض أال تقدم له صورة مزيفة للواقع تؤثر
يف حكمه عىل مجريات األحداث التي تدور يف العامل حوله (أخالقيات اإلعالم).
يتسارع التقدم التكنولوجي يف شتى املجاالت بصورة مدهشة ،تاركاً لنا مشكالت أخالقية ال
ميكن أن نقف منها موقف املتفرج .فها هو ذا اإلنسان قد شارف عىل أن يتمكن من استنساخ إنسان
آخر ،وها هو ذا قد أصبح يف إمكانه أن يتحكم يف جنس الجنني القادم ،وها هو ذا قد أصبح يف

إمكانه إفناء األرض ومن عليها بضغطة زر .فاالستنساخ وتحديد جنس الجنني وإفناء الكرة األرضية
نواتج تكنولوجية .أال تثري مشكالت أخالقية؟ وماذا عن املجتمعات مثل عاملنا العريب – املجتمع
املتدين -الذي يحيل املشكالت األخالقية لرجال الدين ليحكموا له عام هو مقبول أخالقيا (رشعاً)
وما هو غري مقبول؟
ال شك أن اإلجابة قد أصبحت واضحة .نعم :ال علم دون أخالقيات توجهه ،وذلك إذا ما أردناه
علامً يخدم البرشية ،ويحقق لإلنسان رفاهيته .العلم كام أصوره دامئا عربة قائدها الحكيم هي
األخالقيات ،من دونه ال ضامن لوصول العربة بسالم إىل مبتغاها أي ال ضامن لتحقيق العلم لهدفه
أال وهو خدمة البرشية.
ماهية أخالقيات اإلعالم
قلنا إن «أخالقيات اإلعالم» مبحث فلسفي شديد الحداثة بالنسبة للفروع األخرى من األخالقيات
التطبيقية يعني بالتساؤل حول ما الذي يشكل املامرسات اإلعالمية األخالقية وملاذا وما الذي يجب
عىل رجال اإلعالم من الناحية األخالقية أن يفعلوه .اإلجابة عن هذين التساؤلني تقتيض اإلجابة عن
مجموعة من األسئلة الفرعية مثل :هل يجب عىل رجال اإلعالم دامئاً من الناحية الواقعية االلتزام
بالصدق يف نرش األخبار؟ هل يجب عىل رجال اإلعالم االلتزام باملوضوعية يف عرض األخبار
واألحداث؟ وإذا أرادوا ذلك ،فهل مبستطاعهم؟ هل من حقهم نرش األخبار الخاصة بالشخصيات
العامة واقتحام حيواتهم الشخصية ؟ هل ميكن تسويغ اتجاه رجال اإلعالم أحيانا للكذب من أجل
الحصول عىل قصة ما ؟ هل هناك ما يسوغ اقتحامهم خصوصيات اآلخرين تحت اسم املصلحة
العامة ؟ هل عرض األفالم الجنسية يف التلفاز أو السينام أمر ميكن تسويغه أخالقيا ؟ هل من حقنا
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أن نقلق بشأن عرض أفالم الرعب ؟ هل ميكن تقديم تسويغات عقلية للرقابة بكل صورها ؟ هذه
هي بعض اإلشكاليات التي يقدمها مبحث «أخالق اإلعالم».
 4.1هل هناك أخالقيات يف اإلعالم ؟
بداية فإنه يجب أن نعرف أن األبحاث التي تدور حول أخالقيات اإلعالم تسري يف اتجاهني:
اتجاه يرفض القول إن هناك أساساً ما ميكن تسميته بأخالقيات اإلعالم انطالقا من أن تصور أخالق
اإلعالم هو يف ذاته تصور متناقض ذاتياً ،ذلك أنه كيف ميكن للصحفي أن يكشف عن بعض
القصص التي يريد الناس معرفتها إذا كان يجب عليه دامئا التحيل باألخالقيات واحرتام مشاعر

وخصوصيات أولئك الذين يقوم بفضحهم ؟ ثم إن نوع األخبار التي ينرشها والطريقة التي يحصل
بها عليها أحيانا ما تكون غري أخالقية ،كيف ميكن أن يكون هناك -إذا ً -اتساق بني مهنته ومسؤوليته
األخالقية ؟ أضف إىل ذلك أن الغالبية من الناس ينظرون إىل رجال اإلعالم – أو الصحافة تحديدا ً-
عىل أنهم أولئك الذين يبحثون دامئا عام يروج بضاعتهم أكرث ،أي عن فضائح الناس ،إذ هي مصدر
كل من الشهرة واملال للصحفي .كيف ميكن -إذا ً -أن تكون هناك أخالقيات لإلعالم أو للصحافة ؟
وما يقوي هذه النظرة هي إرصار رجال اإلعالم عىل ما يسمى حرية التعبري .ثم إنه إذا كانت وظيفة
رجال اإلعالم ترتاوح من نرش الفضائح السياسية لبعض الشخصيات إىل عرض األحداث املهمة
التي تحدث يف العامل ،فإن هذه املهام جميعها ال صلة لها من قريب أو من بعيد باألخالق.
أما الفريق اآلخر فريى عىل العكس أنه إذا كانت وظيفة الصحفي نرش األخبار املهمة ذات
الداللة مبا يف ذلك عرض أشكال الفساد والغش واملسائل الالأخالقية التي تحدث يف املؤسسات
الحكومية وغري الحكومية ومن بعض السياسيني والحديث عن الجرمية املنظمة وفضح الرثاء غري
الرشعي لبعض الشخصيات ،وهو ما جعل من الصحافة «السلطة الرابعة» كام يسمونها من حيث
إنها من ميلك مراقبة ذوي السلطة والنفوذ يف املجتمع ،فإذا كانت وظيفة الصحفي باختصار هي
الكشف عن الفساد وفضحه ،فإن هذا وحده يقف دليالً عىل صلة اإلعالم باألخالق ،مبعنى أنه
إذا كانت مهمتها الكشف عن املسائل الالأخالقية ،فإنه يجب عىل رجالها أن يكونوا أبعد الناس
عن هذا الذي يريدون كشفه وفضحه ،فرجال اإلعالم عليهم واجب أخالقي يتمثل يف الكشف
بإخالص عن األعامل غري األخالقية ،من هنا فإنه ليك يكونوا متسقني مع أنفسهم فإن هدفهم
يجب أن يتمثل يف احرتام املعايري األخالقية للسلوك التي يطلبون من غريهم التمسك بها.
والجدير بالذكر أنه إذا كان فحص املامرسات الصحفية والتحقق من فهم العامة للدور
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الذي تلعبه الصحافة يندرجان أيضا ضمن اهتامم الدراسات اإلعالمية وعلم النفس وعلم االجتامع،
فإن هذه الدراسات جميعها ال ميكنها اإلجابة عن السؤال :ما الذي يجب – وما الذي ال يجب –
عىل الصحفي – من الناحية األخالقية – أن يفعله ؟ إن البحث يف االلتزامات األخالقية للصحافة
واإلعالم مبحث فلسفي خالص من حيث إنه مبحث معياري.
أخالقيات اإلعالم – إذا ً – مبحث أخالقي يعني بالبحث يف تلك املعايري التي تجعل من
اإلعالم إعالماً جيدا ً ،مبعنى أن املعايري األخالقية هي معيار التمييز بني اإلعالم الجيد واإلعالم غري
الجيد ،ومبا أنه بحث يف املعايري فهو باألساس مبحث فلسفي.
واآلن ما املعايري التي تجعل من اإلعالم إعالماً جيدا ً ؟
كام هي الحال يف سائر املباحث الفلسفية فإن هذه املعايري مثار خالف بني الفالسفة كام
سرنى اآلن:
الصدق
دعنا نتساءل أوال ما املقصود بالصدق يف نرشات األخبار .املقصود بالصدق يف نرشات
األخبار هو تقرير أمور اقعية ،أي أمور ال يتدخل فيها الصحفي بالخيال ،أمور حدثت بالفعل ،ذلك
أن األخبار قد أصبحت بشكل متزايد مصدرنا الرئيس يف معرفة ما يدور يف العامل من حولنا ،من
دون أن يتدخل فيها بالتحريف أو اإلضافة أو عرضها عرضاً جزئياً.
والحقيقة أنه ما إذا كان عىل اإلعالمي أن يكون صادقاً يف نقل الخرب أو عرضه أو املادة اإلذاعية
يرتبط بالرضورة بتصورنا لوظيفة اإلعالمي.
لقد اختلف الباحثون حول تصور وظيفة اإلعالمي ،خاصة وأن تصور اإلعالم من حيث إنه
السلطة الرابعة يكاد يكون أمرا ً متفقاً عليه .ومن هنا فإن السؤال هو ما الذي نعنيه بأن اإلعالم هو
السلطة الرابعة ؟
أحد تفسريات أن اإلعالم هو السلطة الرابعة أنه ما ميلك سلطة مراقبة ذوي السلطة والنفوذ
لصالح الشعب .فالشعوب يف الدول الدميقراطية تريد أن تعرف ما إذا كان أصحاب السلطات
الثالث األخرى – الترشيعية والتنفيذية والقضائية – يؤدون عملهم الذي أنابهم الشعب عنهم عىل
أكمل وجه .فإذا كان الشعب قد فوض أصحاب السلطات الثالث يف إدارة شؤونه من ترشيع لتنفيذ
لقضاء ،فإنه يريد أن يطمنئ عىل أن هؤالء يعملون لصالحه ،أي إن القوانني توضع ويتم تنفيذها
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ملصلحة الشعب ال ألغراض خاصة ،وأن رجال القضاء يحكمون بالعدل .العني التي تراقب هذا
بالنيابة عن الشعب هي الصحافة .من هنا كانت هي السلطة الرابعة ،فهي الجهة املوجودة لتطمنئ
الشعب أن األمور تسري عىل ما يرام أو لتنبهه عىل أن هناك خلالً يحدث .وأن تفعل ذلك يتطلب
بالرضورة صدق نقل األخبار .من هنا كان عىل اإلعالمي أن يكون صادقاً يف نقل األخبار أو عرضها.
إال أن هناك رأياً آخر يذهب إىل أن هذا التصور لوظيفة اإلعالمي يضيق من إطار هذه
الوظيفة ،أو أنه يحرصها يف اإلعالم السيايس وحسب .فالناس تهتم باملثل بأخبار نجوم الكرة
واملرسح والسينام والحوادث وغري ذلك من األمور ،من هنا فإن وظيفة اإلعالمي هي نقل األخبار
التي تهم الناس من حيث إنهم كائنات برشية ،ال أن تنحرص وظيفته يف اإلعالم السيايس.
هنا نجد أنه حتى مع هذا الرأي ،فإن اإلعالمي يجب أن يتصف بالصدق .ذلك أن الصدق هو
ما يساعد الناس عىل الحكم عىل شتى أمور الحياة التي تنقلها له وسائل اإلعالم حكام صحيحاً.
أما تشويه األخبار بالنقل املتعاطف أو الجزيئ للمعلومات فمن شأنه تقديم صورة مشوهة للواقع
ومن ثم ال ميكن الناس من الحكم حكامً صحيحاً مام قد ينعكس عىل سلوكياتهم وردود أفعالهم.
رأي ثالث يذهب إىل أن وظيفة اإلعالم تسلية الناس وهو ما يعني أن ميول الناس ورغباتهم
هي ما تحدد األجندة اإلذاعية ،أو تحدد نوع القصص واألخبار التي يريدها الناس أو تكون مثار
اهتامماتهم.
يرى املعرتضون عىل هذا الرأي أن جعل رغبات الناس وميولهم هي املحدد املطلق
للخدمات اإلخبارية التي يقدمها اإلعالم سيؤدي حتام إىل إعالم يسء ،ألن ذلك لن يؤثر فقط يف
نوع األخبار املختارة للعرض والتي قد تهم الناس ،ولكنه سيؤثر أيضا يف طريقة تغطية األخبار،
إذ سيعتمد بالرضورة عىل إستثارة مشاعر الناس أو محاولة جذب تعاطفهم أو عرض القصة أو
الخرب من الزاوية التي تجذب املشاهد أو املستمع أو القارئ ،وهو ما يعني البعد عن الحقيقة
واملوضوعية يف عرض الخرب ،فقد يكون الخرب صحيحاً ولكن الوقائع التي يتم اختيارها للرتكيز
عليها يف النرش دون غريها من وقائع الحدث ،ونربة املراسل الصحفي أو املحلل واأللفاظ التي
يختارها للتعبري بها ،كل هذا قد ميثل الحدث متثيالً سيئاً للدرجة التي قد ينتهي بها املتلقي إىل
االنطباع املعاكس متاما لالنطباع الذي كان يجب أن يخرج به املتلقي إذا ما تم نقل الخرب نقالً
موضوعياً.
ولكن أليس لهذا الصدق الواجب عىل الصحفي أن يلتزم به حدود أو استثناءات؟
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مام ال شك فيه أن األمن القومي يعد أحد استثناءات هذا الصدق الواجب عىل اإلعالمي أن
يلتزم به .إذا ما شعر اإلعالمي أن قص قصة ما من شأنه أن يوقع الرضر مبجتمعه ،فال شك أن
االمتناع عن اإلعالم بالخرب هو الترصف األكرث أخالقية يف هذه الحالة ،فهو أفضل من الكذب أو
القص املتجزئ .ويندرج تحت مبدأ أن دفع الرضر يقدم هنا عىل جلب املنفعة.
املوضوعية
عىل الصحفي – إذا ً -االلتزام باملوضوعية يف نقل الخرب أو الواقعة أو الرشيط اإلخباري،
واملوضوعية مقصود بها عرض املادة اإلعالمية من شتى جوانبها ،ال عرضها من جانب واحد ،كام

تعني عدم تدخل اإلعالمي بأهوائه أو ميوله يف اختيار جانب معني يعرض من خالله املوضوع.
وإذا ما تم عرض املادة اإلعالمية من زاوية محددة ألنه يرى أن هذه هي الزاوية الصحيحة التي
من خاللها يتم عرض مادته عرضاً أميناً فعليه أن يضع دامئا إمكانية أن تكون هناك زوايا أخرى من
املمكن تفسري املوضوع من خاللها .كذلك تعني املوضوعية رضورة تحقق اإلعالمي من صحة
وشمولية مصادره.
ولكن السؤال اآلن  :هل ميكن ملعيار املوضوعية هذا أن يتحقق ؟
يرى رافضو معيار املوضوعية يف اإلعالم أن مطلب املوضوعية كرشط لإلعالم الجيد أمر
خيايل صعب التحقق لألسباب اآلتية :
 1إنه حتى عىل افرتاض أمانة الصحفي ورغبته الصادقة يف النقل والعرض املوضوعي للخرب،فإن لكل منا بالرضورة -من حيث إننا برش -رؤيته الخاصة وتصوره الخاص ألمور الواقع ،من هنا
ينشأ التساؤل :ألن يتأثر الصحفي -رغامً عنه -بهذه الرؤية الشخصية للواقع الذي يحيط به؟ ألن
يتأثر بفهمه الخاص لألمور؟ هل ميكن للصحفي أن يفصل تحليالته الصحفية عن تراثه واعتقاداته
وتصوراته التي تكونت عرب السنني لشتى أمور الحياة؟ ألن يؤثر هذا يف عمله رغام عنه ؟
 2كيف ميكن الفصل بوضوح بني ما هو مجرد وصف ،وما هو تفسري وما هو تقييم للحوادث؟وما دامت األفراد واملجتمعات املختلفة تفرس وتقيم العامل بصور مختلفة ،أي ينظر كل منهم إىل
العامل من وجهة نظر مختلفة ،فإن الخرب عىل هذا النحو ذو طبيعة نسبية ،أي إن الخرب هو كذلك
بالنسبة لجامعة معينة يف سياق معني .ثم إن لكل خرب عادة العديد من التفسريات والتقييامت من
قبل محللني مختلفني .انظر مثال – وإن كان هذا مثاالً بسيطاً ولكنه مثال ُممثل – ملباراة يف كرة
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القدم ،واستمع إىل محلل من الفريق الضيف ،ثم استمع لتحليل آخر – للمباراة نفسها من الفريق
املضيف ،تجد اختالفاً يف التحليلني قد يصل إىل أن تشعر وكأنك تستمع لتعليق عن مباراة مختلفة.
 3كثريا ما نرى صحفاً تنرش خربا ً واحدا ً ولكن كالً منهم ينرشه من زاويته املختلفة .ثم إنالصحفيني والصحف تختار عادة األخبار التي ترى أهمية نرشها .يكمن يف عملية االختيار هذه
والزوايا املختلفة للحدث الواحد التي تركز كل صحيفة عىل إحداها أو بعضها تربير القول
إن رجال اإلعالم يقومون بتغطية األحداث مدفوعني باهتامماتهم وقيمهم الخاصة وإن ما يسمى
املوضوعية يف اإلعالم أمر خيايل.
أما دعاة املوضوعية فعىل الرغم من أنهم يسلمون بأن النرش يخضع دامئا لعملية اختيار،
وأن لكل محلل ميوالً وعواطف وتحيزا ً لجانب معني يرى منه صحة الخرب ،إال أن هذا ال مينع من
القول مبوضوعية النقل أو التحليل .تكمن املوضوعية يف عرض األمور من جوانب شتى ويف
استعداد املحلل دامئا أو اإلعالمي أن يرى أنه أحيانا كان عىل خطأ ،ال أن يتخذ من الحدث مثاال
يدعم به تحيزه .فهذا هو ما من شأنه أن ميكن املشاهد من الخروج بحكم موضوعي وهو ما ميثل
الصحافة الجيدة.

إن جوهر الصحافة الجيدة لدى أنصار املوضوعية يكمن يف القدرة عىل وزن األدلة مبوضوعية
وكتابة قصة من املمكن التحقق منها أو تكذيبها بواسطة األدلة والوصول إىل نتيجة مربرة ،ال أن
يكتب من زاوية عاطفية.
يسوغان عرض العنف يف وسائل اإلعالم
هل الصدق واملوضوعية ّ
قلنا إن اإلعالم الجيد هو ذلك اإلعالم الذي يقدم صورة صادقة وموضوعية للواقع ،صورة
متكن املتلقي من الحكم عىل ما يدور حوله يف العامل بشكل صحيح وهو ما لن يتمكن من فعله
متى قدمنا له صورة غري أمينة ومشوهة للواقع .من هنا فإنه ملا كان العنف والجرمية أحداثا فعلية
وواقعية تحدث وتشكل جزءا من األحداث التي نحياها ،كان عرضها – سواء يف صورة أخبار أو
أفالم – ميثل جزءا ً من واجب الصحفي املتمثل يف رضورة تقدميه لصورة صادقة وموضوعية
للواقع الذي نحياه.
لذا يرى أولئك الذين ال يعارضون عرض الجرمية والعنف عن طريق وسائل اإلعالم – سواء
أكانت الجرائم املدنية (القتل والرسقة) أو جرائم الحرب (القتل والدمار) أو األفالم التي تعرض
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لقصص الجرمية – أن أولئك الذين يقفون ضد عرض صور العنف عىل شاشات العرض ،إمنا
ينطلقون من أيديولوجية معينة تكمن يف محاولة تقديم صورة جيدة مثالية لواقع ال نحياه.
ومع هذا فإنه عىل الرغم من أن واجب اإلعالمي تقديم صورة واقعية وموضوعية للواقع ،فإن
هناك الكثريين ممن يقفون ضد عرض صور العنف .ميكن إجامل األسباب التي يستندون إليها
عىل النحو اآليت:
لإلعالم تأثري قوي يف املشاهد والقارىء واملستمع يصل إىل حد غرس سلوكيات معينة لديه
تصل إىل حد تقليد ما يراه – بدءا مبا يعرضه ممثلو اإلعالنات مرورا ً باملغنيني وصوال للممثلني-
وذلك يف حركاتهم وأقوالهم بل وحتى يف طريقة ارتدائهم مالبسهم .من هنا كان عرض الجرائم
وطرق ارتكابها من شأنه أن يولد عند بعضهم بعض السلوكيات العنيفة.
إن التعريض املتكرر للمشاهد لصور العنف قد يحوله إىل كائن المبا ٍل ال يتعاطف مع ضحايا
العنف ،وال يقدر بصورة صحيحة حجم املعاناة التي يعانيها ضحايا العنف يف صورتيه املدنية
والعسكرية.
إن فضح مرتكبي الجرائم قد يحولهم إىل أشخاص مستهجنة اجتامعياً هم وعوائلهم ،ونكون
بذلك قد عاقبناهم مرتني ،مرة عقاباً قانونياً محدد املدة (كالسجن مثال) ومرة عقاباً اجتامعياً يظل
يطاردهم إىل األبد.
يزداد القلق من عرض العنف متى أخذنا يف االعتبار تزايد سهولة إمكانية رؤية األطفال ملثل هذه
األنواع من األفالم ،ذلك أن األطفال – خالف الكبار – ليس لديهم خربة سابقة بنوعية هذه األحداث
واملشاعر التي يتم عرضها مام قد يجعلهم يعتقدون أن هذه الصورة املشوهة للحب والجنس
والعنف واملقدمة عن طريق الفيلم مثالً هي الصورة الطبيعية لهم وأن هذه هي السلوكيات الطبيعية
التي يجب أن يسلكها اإلنسان العادي .ويزداد األمر سوءا ً مع الطفل الذي يعاين إهامالً عاطفياً
فيعتقد هو اآلخر أن هذه هي العواطف واملشاعر الطبيعية التي يسلكها الناس الطبيعيون ،فالطفل
يتعلم بالخربة والتقليد ،ومن ثم فإذا كانت هذه هي فقط أمثلة املشاعر والسلوكيات التي رآها
نتيجة إهامله وعدم رؤيته ملشاعر أو سلوكيات مختلفة ،فقد يعتقد أن هذه هي املشاعر والعواطف
والسلوكيات الطبيعية .وأخريا فإن اإلفراط يف عرض أفالم العنف قد يعكس صورة ملجتمع يتبنى
ضمن ما يتبنى ثقافة العنف.
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األمانة
أن يرى الجمهور يف الصحافة السلطة الرابعة يعني ضمن ما يعني ثقة من جانب الشعب يف
الصحافة .هذه الثقة ثقة يف أمانة األخبار والتحليالت واملصادر التي تأيت بها الصحافة ،كام أنها
ثقة يف أمانة رجال اإلعالم وصدقهم.
من هنا يثار السؤال :هل هناك ما يس ّوغ للصحافة ورجال اإلعالم أحيانا الكذب والغش وااللتواء
واملناورة وسيل ًة يكشف بها رجال اإلعالم عن فساد ما وذلك ملصلحة الشعب؟ هل «الغاية تربر
الوسيلة» مبدأ ميكن للصحفيني أحياناً اتخاذه من أجل الكشف عن أوجه فساد بعض ذوي السلطة
أو النفوذ وذلك من أجل إعالم الشعب بالحقيقة؟
هناك رأيان متعارضان:
يرى كانط أن الكذب والغش وعدم الوفاء بالوعد أساليب الأخالقية ال يوجد عىل اإلطالق ما
يس ّوغها ،وبالتايل يجب عىل املرء – صحفياً كان أو أياً ما كانت مهنته – أال يتبعها.

يرى الرأي اآلخر أن الصحفيني إذا ما اتبعوا الصدق واألمانة دامئا فلن يحصلوا عىل أخبار
متكنهم من فضح املفسدين ،ومن ثم فإنه كام أننا نقبل أحيانا يف أوقات الحرب واألزمات رسية
بعض األخبار والكذب عىل الشعب من أجل الحفاظ عىل الرسية أو لعدم إثارة الفزع بني الناس،
فإن هناك باملثل ما يس ّوغ للصحافة املناورة يف الحوار مع رجال السلطة وعدم الفصح عن الن ّيات
وراء األسئلة املوجهة لهم وذلك من أجل التأكد من سالمة سلوكياتهم وأنها موجهة لصالح الشعب
وكذلك هناك ما يس ّوغ مراقبة أفعالهم رسا ً وذلك للتحقق من عدم استغاللهم سلطاتهم استغالال
سيئاً ،كأن نتحقق من عدم تعرضهم ألخذ رشاوى أو من عدم إساءة استغالل مواقعهم ملصالحهم
الخاصة.
حق اخلصوصية
هنا نجد باملثل رأيني متعارضني :
هناك من مييل عادة الفرتاض أن اقتحام الخصوصية يعد شكالً من أشكال االعتداء عليها
إذا ما تم من دون موافقة صاحبها سواء تم هذا الغزو بواسطة الصحفي أو الربامج اإلعالمية ومن
ثم فهو مرفوض أخالقياً .إذ إن أدىن ما يعنيه هذا هو عدم احرتام أحد حقوقنا بوصفنا أفرادا ً .ولهذا
السبب فإن القوانني تكفل للفرد صيانة حرمة املنزل واألوراق الخاصة .ليس ألحد الحق يف
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معرفة خصوصياتنا .إن جزءا ً مام تعنيه الصداقة هو حقنا يف الكشف لألصدقاء فقط عن بعض

خصوصياتنا .من هنا تكمن قيمة الخصوصية يف أنها متنع اآلخرين من مامرسة أي حقوق ترض بنا.

من هنا كان غزو الخصوصية ال يعني فقط الحصول من دون إذن عىل معلومات خاصة بنا ولكن
تعني معرفة اآلخرين بالعالقات والنشاطات واالهتاممات التي نراها ال تهم أحدا ً سوانا.

ثم إن الخصوصية متكننا من تنمية هويتنا وشخصيتنا بوصفنا أفرادا ً وإقامة عالقات وصداقات

خاصة ،بحيث إنه إذا ما قلنا لكل الناس كل يشء يخصنا أو سلكنا املسلك نفسه مع األصدقاء

والغرباء والزمالء ،فإن داللة الكثري من األفعال الخاصة واألقوال التي نخص بها بعضهم دون

بعضهم اآلخر ستتالىش .نحن عادة نختار أن نكشف فقط لبعضهم عن جوانب خاصة من جوانبنا
وهو ما يساعدنا عىل إقامة عالقات ترثي حياتنا.

إال أن هناك من يرى أنه قد ال يكون لدينا حق يف خصوصية بعض املعلومات أو النشاطات

التي منارسها متى كان يجب أن يتم عرض هذه املعلومات والنشاطات يف إطار عام .متى كان ما

يتم مامرسته بصورة خاصة يندرج تحت املصلحة العامة ،هنا يزول حق الفرد يف الخصوصية .فحق
السيايس يف الخصوصية ال نقول إنه تم غزوه أو االعتداء عليه متى قام أحد الصحفيني بالتحري

والبحث يف أحد شؤونه السياسية الخاصة تحققاً من واقعة فساد مثال .فلو اعتربنا حق السيايس يف
الخصوصية حقاً مطلقاً ،فإن هذا سيعطي الفساد الفرصة لالزدهار والتفيش .من هنا ال يُعد بحث
الصحفي يف األوراق الخاصة لرجل السياسة اعتداء عىل خصوصيته خاصة إذا كانت هذه األوراق

هي التي ستكشف عن بعض تفاصيل واقعة فساد معينة ،بل هو فعل مربر من أجل املصلحة العامة،
إذ ال ميكن إدراج الفساد السيايس مثال ضمن الشؤون أو األفعال الخاصة ألي شخص والتي ال

يجب ألحد االقرتاب منها.

من هنا كان هناك ما يس ّوغ البحث يف الشؤون الخاصة لذوي السلطة متى كان لدى الصحفيني

مس ّوغ قوي لالعتقاد يف تورطهم يف إحدى وقائع فساد ،كأن يكون هناك اعتقاد أن أحد رجال
السلطة هؤالء قد تلقى مثال أمواالً الستخدام سلطته السياسية ،وما يسوغ لرجال اإلعالم هذا البحث
والتدخل يف خصوصية ذوي السلطة أن جمهور العامة قد أنابهم ملعرفة ما إذا كان ممثلو الشعب

ميثلون مصالح الشعب متثيالً صحيحاً أو ال .فواجب رجال اإلعالم هنا واجب أخالقي تجاه
الشعب وهو أن يكشفوا للشعب عن أشكال الفساد .وباملثل متى مل يكن رجال اإلعالم واألطباء
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واملعلمون يعملون من أجل مصلحة من هم من املفرتض أن يعملوا لصالحهم ،ولكن يستغلون

وظائفهم ملصالحهم الشخصية ،فإن أفعالهم ال تندرج تحت الخصوصية التي يجب عدم االقرتاب

منها .فمن حق الناس أن يطمئنوا إىل أن استثامراتهم تتم بالشكل الصحيح وأن األطباء يلتزمون

بالقواعد األخالقية ملهنتهم ،وأن املعلمني يوجهون أبناءهم التوجيه الصحيح.
 4.2إعالم العلم وأمهيته

هناك جانب عىل قدر كبري من األهمية بدأ اإلعالميون واملشتغلون بالعلم معاً االنتباه إىل أهميته

يف اآلونة األخرية أال وهو مسؤولية اإلعالميني يف نقل أخبار العلم والعلامء.

ملا كان نقل املعلومات العلمية للعامة – من خالل وسائل اإلعالم -بصورة غري دقيقة وإعطاء

العامة صورة غري صحيحة عن العلم واملنتجات التكنولوجية من شأنه أن يفقد العامة الثقة يف العلم

والعلامء ،كان لإلعالميني دور مهم يف الحديث عن العلم .قناعة بهذه األهمية بدأت تظهر يف

أماكن كثرية من العامل – وخاصة يف الواليات املتحدة -مؤسسات أو جمعيات للكتاب يف مجال

العلم .تُعد املؤسسة القومية لكُتاب العلم the National Association of Science Writers

إحدى هذه املؤسسات التي تأسست عام  1955يف الواليات املتحدة .وضعت هذه املؤسسة
مدونة أخالقية تم تحديثها عام  2014حددت فيها الواجبات األخالقية التي يجب عىل اإلعالميني

يف مجال العلم اتباعها ،نوجزها فيام يأيت:

عىل اإلعالميني يف مجال العلم أن يتحروا دقة املعلومات العلمية ومصادرها ودقة صياغتها ونرشها.
عىل اإلعالمي تجنب كل أشكال التمييز القائم عىل الجنس أو العرق أو الدين أو أي شكل من

أشكال التمييز غري املس ّوغ.

يجب أن يكون عمل اإلعالمي يف مجال العلم هو عمله الخاص وليس منقوالً من غريه.

االنتحال غري مقبول تحت أي ظرف.

عىل كتاب العلم ،مع هذا ،تشجيع تبادل اآلراء يف مجال العلم ،وتجنب أي تضارب يف املصالح

واإلبالغ الفوري عن أي تضارب مصالح ال ميكن تجنبه.
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عىل الكتاب يف مجال العلم أن يقبلوا اإلعالن الفوري والعلني عن أية أخطاء وتصحيحها فورا ً[[[.
هذه الثقافة – ثقافة الكتابة اإلعالمية عن العلم ومنتجاته -مع األسف مازالت غائبة عن محيط

ثقافتنا العربية لعدة أسباب أهمها أن العامل العريب متأخر إىل حد كبري يف إنتاج العلم ،ال يشارك يف
إنتاجه ،فهناك فجوة علمية وتكنولوجية عميقة بيننا وبني الغرب ،فالعامل العريب باألحرى مستهلك
ملنتجات العلم أكرث منه منتج لها وبالتايل فمسألة القلق من التصوير غري الدقيق ملنتجات العلم ال

تقلق املتمعات العربية مثل املجتمعات األجنبية .السبب الثاين :غياب تطبيق مبدأ املحاسبية يف

معظم البالد العربية أو ضعفه .من ذا الذي ميكن أن يحاسب إعالمياً عربياً أعطى معلومة خاطئة
عن منتج تكنولوجي معني؟ أضف إىل هذا أن معظم الصحف اليومية واملجالت األسبوعية ال
تفرد مساحات كافية تربز بها أهمية العلم والتكنولوجيا ،فالنسبة العالية لألمية والبطالة تجعل نسبة

قراءة الصحف واملجالت نسبة ضعيفة وتأيت القراءة يف العلم يف ذيل اهتاممات القاريء العادي.

تفرس هذه األسباب عدم إدراج أي قواعد أخالقية ضابطة لإلعالميني يف مجال العلم ضمن مدونات

أخالقيات اإلعالم.

ولكن ملا كانت اإلرادة السياسية يف اآلونة األخرية يف الكثري من الدول العربية قد أظهرت

اهتامماً بالعلم والتكنولوجيا حني قطع قادة العرب -الذين اجتمعوا يف رست – ليبيا  2010يف

الدورة  22ملجلس جامعة الدول العربية عىل مستوى القمة -وعدا ً عىل أنفسهم بـ «زيادة اإلنفاق

عىل البحث العلمي والتقني وتوطني التقنية الحديثة وتشجيع ورعاية الباحثني والعلامء ،وتطوير
القدرات العربية العلمية والتكنولوجية والنهوض مبؤسسات البحث العلمي» [[[ وصدرت بالفعل
استجابة لهذا االجتامع من خالل « االسرتاتيجية العربية للبحث العلمي والتقني واالبتكار» الصادرة

يف  ،2014فمن الرضوري أن يواكب االهتام َم بالعلم والتكنولوجيا اهتام ٌم بأخالقياته ،وهو ما يعني
يف مجال حديثنا هنا رضورة رفع درجة الثقافة العلمية لإلعالميني الذين يتحدثون يف العلم وأن
تتضمن مدونات السلوك اإلعالمي ضوابط لسلوكيات هذه الفئة من اإلعالميني.

[1] National Association for Science Writers (2014). Code of Ethics for Science Writers. In https://www.
تم الدخول بتاريخ nasw.org/code-ethics-science-writers. 2017 12- – 18
[[[ -الكسو « االسرتاتيجية العربية للبحث العلمي والتقني واالبتكار» .جامعة الدول العربية ،2014 .ص 1
 html.24-56-07-06-04-http://www.alecso.org/en/2016تم الدخول بتاريخ 2017 – 06 – 20
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 4.3هل يمكن أن تكون هناك أخالقيات كونية لإلعالم؟ Global Media Ethics
مع بداية سبعينيات القرن املايض نشأ اتجاه ينادي مبا عرف بأنه أخالقيات كونية لإلعالم .نشأ

هذا االتجاه يف بدايته كمحاولة إلصالح نظام اإلعالم الكوين أو تطويره وذلك بعد أن سيطرت قلة
من البلدان الغربية عىل اإلعالم الستحواذها عىل أدوات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة وهو

ما ُعد شكالً من أشكال عدم املساواة .إذ أصبح اإلعالم اإلخباري يستخدم تكنولوجيا االتصال
لجمع النصوص واألفالم والفيديوهات حول العامل برسعة غري مسبوقة وتوزيعها عىل الجمهور يف
مختلف أنحاء العامل برسعة أيضاً .من هنا جاءت املطالبة بأخالقيات كونية لإلعالم والتي عنت
وضع مجموعة من املبادئ واملعايري العامة ملامرسة الصحافة واإلعالم يف عرص العوملة تنطبق

عىل كل مكان وزمان[[[.

وخشية أن تهدد القيم الغربية التي يحملها اإلعالم الغريب القيم األخالقية للبلدان األخرى غري

الغربية وبصفة خاصة البلدان النامية ،نشأ تجمع أطلق عليه « النظام العاملي الجديد للمعلومات
واالتصاالت  »New World Information and Communication Orderتكون هذا التجمع من

دول عدم االنحياز واليونسكو وأعضاء لجنة ماكربايد  .[[[ MacBrideوخرج التقرير باسم «عامل
واحد وأصوات متعددة  »One World Many Voicesومل ترض الواليات املتحدة وال بريطانيا
عن هذا التقرير.

ومل ميت حلم الوصول إىل مجموعة واحدة من املبادئ والسياسات التي تنظم النرش املسؤول

والعادل لألخبار عىل مستوى العامل .فلقد عقدت األمم املتحدة عام  2003اجتامعاً يف جنيف

تحت عنوان «القمة العاملية ملجتمع املعرفة» انتهى بتبني  175دولة إعالن ملباديء موحدة .تال
هذا االجتامع اجتامع آخر يف تونس عام  2005للنظر يف كيفية تطبيق مباديء جنيف .كان أهم ما

شغل هاتني القمتني هو النمو املتزايد لإلعالم عرب اإلنرتنت .online media

ميكن أن نجد عىل األقل سببني لنشأة اتجاه محاولة إيجاد أخالقيات كونية لإلعالم .السبب
[1]- Ward، S. Global Media Ethics. Center for Journalism Ethics. School for Journalism and Mass
Communication. University of Wisconsin-Madison. In https://ethics.journalism.wisc.edu/resources/
تم الدخول بتاريخ global-media-ethics/ 2017 12- – 17
[[[ -وهي لجنة دولية كونتها هيئة اليونسكو  1977من خمسة عرش عضواً برئاسة سني ماكربيد وهو ايرلندي حاصل عىل جائزة نوبل وذلك
لدراسة مشكالت االتصال .صدر التقرير عن اليونسكو عام .1981
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األول أن األخالقيات املحلية اإلقليمية مل يعد مبقدورها مناقشة املشكالت الجديدة التي تواجه
الصحافة العاملية .الثاين :لقد فرضت مسؤوليات عامليةجديدة نفسها وأصبح لها تأثري كوين عاملي.

فالتقارير اإلخبارية من خالل االنرتنت أو األقامر الصناعية تصل إىل كل مكان يف العامل وقد تؤثر

يف الحكومات وجيوش البالد املختلفة .من هنا أصبح هناك حاجة ألخالقيات كونية تناسب عاملاً

تصل فيه األخبار لجامعات ذات ثقافات وأديان وتقاليد مختلفة .كام أن مبدأ املوضوعية التقليدي
الذي يجب أن يتصف به الصحفي التقليدي أصبح معناه اآلن أن يكون الصحفي موضوعياً يف

تقاريره بإزاء عامل متعدد الرؤى والتقاليد والثقافات وليس فقط بإزاء مجتمعه الذي كان يخاطبه
الصحفي يف املايض[[[.

يضيف بعضهم مس ّوغاً آخر للحاجة ألخالقيات كونية لإلعالم ،أال وهو أننا نحيا اآلن يف عامل

هو باألحرى قرية كونية يحكمها مجموعة أنساق من اإلعالم الحكومي ،يحتكر كل منها بناء صورة
لآلخر تغذي روح االنقسام والفرقة هي يف أغلب األحيان صورة ليست صحيحة .نحن يف حاجة
إىل إعالم مختلف يؤسس لصحافة سلمية  peace journalismتهدف للوصول إىل فهم للتعددية
الثقافية والكونية التي نحياها .إذا كانت أخالقيات اإلعالم قد ركزت حتى وقت قريب عىل أخالقيات

اإلعالمي الفرد ،فإننا يف حاجة ألخالقيات لإلعالم تناسب العامل الكوين الذي نعيش فيه ،تتأسس

عىل اتفاقيات دولية ترى يف التواصل حقاً من حقوق البرش[[[.
 4.4ماهية هذه األخالقيات الكونية.

يرى بعض أدعياء هذا االتجاه أنهم يف محاولتهم تأسيس هذا النسق الكوين من ثقافات مختلفة،

مل تكن التصورات األخالقية لهذه الثقافات غري األوربية واألمريكية – مثل رضورة احرتام الكرامة
اإلنسانية وقول الصدق وعدم اتباع العنف -سوى تصورات غربية اقتبسها أصحاب هذه الثقافات

الالأورو-أمريكية وضمنوها أنساقهم الفكرية بحيث تناسب ثقافتهم .وبالتايل تبقى األطر املمثلة

[1]- ibid
[2]- Tehranian، M. (April 1، 2002) Peace Journalism: Negotiating Global Media Ethics. In The
International Journal of Press/Politics. In Journals.Sagepub.com/doi/abs/10.11771081180/x0200700205.
تم الدخول بتاريخ 2017 12- – 17
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لألخالقيات الكونية لإلعالم يف النهاية أطرا ً غربية[[[.
الحقيقة أن هذا الزعم يجافيه الصدق واملوضوعية ،إذ إن هذه القيم – وسأقرص حديثي هنا عىل

الثقافة العربية اإلسالمية -ليست يف أساسها قيامً غربية .لقد كتب صاحب هذه األسطر مقاالً بعنوان

[[[ Arab Perspectivesنُرش عام  2014رشح فيه املنظور العريب اإلسالمي للخمسة عرش مبدأ
من مباديء أخالقيات البيولوجيا التي أقرتها سائر الدول األعضاء يف اليونسكو عام  2005يف وثيقة
اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان Universal Declaration of Bioethics

 .and Human Rightsهذه املباديء هي احرتام الكرامة اإلنسانية ،املنفعة والرضر ،االستقاللية
واملسؤولية الفردية ،املوافقة املستنرية ،ناقيص وفاقدي األهلية ،احرتام الضعف البرشي والسالمة
الشخصية ،الخصوصية والرسية ،العدالة واملساواة واإلنصاف ،عدم التمييز وعدم الوصم ،احرتام
التعددية والتنوع الثقايف ،التضامن والتعاون ،املسؤولية االجتامعية والصحة ،التوزيع العادل

للمنافع ،حامية األجيال املستقبلة ،حامية البيئة والتنوع البيئي واملحيط الحيوي .مل يعن كاتب
هذه األسطر برشح املنظور العريب اإلسالمي لهذه املبادئ من حيث إنها يف أصلها مبادئ غربية

تم االستعانة بها يف ثقافتنا العربية اإلسالمية ولكنه أراد أن يبني كيف أنها جزء ال يتجزأ من الثقافة
اإلسالمية منذ نشأة اإلسالم .حيث دلل كاتب هذه األسطر عىل ذلك باستشهادات من القرآن

والسنة .كان ملخص رأي كاتب هذه األسطر أن سائر املبادئ ميكن أن نجد أساسها يف املبدأ

األول أال وهو احرتام كرامة اإلنسان .لإلنسان كرامة يف املفهوم اإلسالمي ألن الله اختاره خليفة

له عىل األرض .لحفظ هذه الكرامة يجب االمتناع عن اإلرضار بها ونسعى إىل نفعها ،واحرتام
كرامة اإلنسان تعني احرتام خصوصيته واستقالليته يف اتخاذ القرارات ،وهي االستقاللية املحكومة
باملسؤولية .تظهر استقاللية اإلنسان يف حقه يف تقديم املوافقة .يجب حامية ناقيص األهلية
وفاقديها كجزء من احرتام كرامتهم ،وكذلك يجب احرتام ضعفهم .وألن البرش خلفاء الله عىل
األرض ،فال متييز بني شخص وآخر وهو ما يعني رضورة تحقيق العدالة واملساواة واإلنصاف،
وعدم التمييز وعدم الوصم .ال ينطبق هذا عىل األجيال الحالية فقط ولكن ينسحب عىل األجيال

[1]- Shakuntala Rao and Herman Wasserman (2007). Global Media Ethics Revisited. A postcolonial
critique. in Global Media and Communication [17423:1)2007(7665-] Volume 3(1): p.30. In http://
تم الدخول بتاريخ journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ 1742766507074358 2017 12- – 17
[2]- ‘Arab Perspectives’ (2014) in H.A.M.J. ten Have، B. Gordijn (eds.)، Handbook of Global Bioethics،
Springer Reference، pp. 269- 291
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املستقبلية أيضا .وألن البيئة بكل مكوناتها من خلق الله ،فلها قيمة يف ذاتها ،وهو ما يعني رضورة
حاميتها لذاتها وليس فقط من أجل األجيال القادمة[[[.

نعم يتفق كاتب هذه األسطر عىل أن حظ العرب حتى اآلن من التنظري قليل ،للدرجة التي يزعم

بها أنه ال وجود لنظرية أخالقية عربية إسالمية تتأسس عىل مباديء أخالقية نابعة من البيئة اإلسالمية
ميكن االستعانة بها بشكل كيل يف حل املشكالت األخالقية ألي ميدان من ميادين األخالقيات
التطبيقية .إال أن هذا ال يعني أن هذه املباديء غري موجودة وأنها ليست جزءا ً من ثقافتهم .هناك

فارق بني عدم تنظريي للمباديء التي تحكم – أو يجب أن تحكم -سلويك وبني عدم وجودها.
قد يقول قائل إن هذه املبادئ التي رشحها كاتب هذه السطور يف املقال األجنبي سالف الذكر
مبادئ خاصة مبيدان بحث آخر وهو أخالقيات البيولوجيا ولكننا نقول إن الكثري من هذه املبادئ

ينطبق عىل مجال اإلعالم مثل حامية كرامة اإلنسان ،وعدم اإلرضار واملنفعة وعدم التمييز والعدالة
واحرتام التعددية والتنوع الثقايف والخصوصية والرسية واملسؤولية االجتامعية ،وأن معنى املبادئ
األخالقية ثابت ال يتغري .يختلف األمر فقط يف طريقة تطبيق املباديء واستخدامها من مجال

آلخر .فمعناها ال يختلف سواء طُبقت عىل مجال البيولوجيا أو اإلعالم أو اإلدارة أو أي مجال من
مجاالت األخالقيات التطبيقية.
املراجع املستخدمة
أوال :املراجع العربية
الكسو «االسرتاتيجية العربية للبحث العلمي والتقني واالبتكار» .جامعة الدول العربية2014 .
 html.24-56-07-06-04-http://www.alecso.org/en/2016تم الدخول بتاريخ – 06 – 20

2017

ثانياً :املراجع األجنبية
Darwish، B. (2014). ‘Arab Perspectives’ (2014) in H.A.M.J. ten Have، B. Gordijn

(eds.)، Handbook of Global Bioethics، Springer Reference، pp. 269- 291
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