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  الممخص:
 نرن ددلمراالقية ددلماثتد مت ددهممادد مش نددلمتدور مشكدد الماث عددثممدنماثشتددلرث  تماث 

ماثصع فلماالث ت رن لمف ماثع اقمرشوىماثتزاش  م  ذ نماثج ن  نماثش ش نمراثع ر  ن.
رث ومإنطا تمف  ةمهذاماثشرضرعمشدنماث  ةدلماالميش دلماثجو دوةماثتد متكد اتم عدوم

مراتتدد عمنطدد قماتددتقواممكدد  لماالنت ن ددتمثددوىماثشتددتقوش نم عددومانمم كددتم9/4/2003
اثصع فلماثع اة لمثتنراتمطر الماثع ش نمشن  م ت بماثع ربمراثعص  مراالعتيلماثت م

مش م   .
رةومترصلماث عثم عومات  عماالط ماثشن ج لمراثشعتشدوةمفد ماث عدرثماثعاش دلمانم
اثصع فلماثع اة دلمرف دً مثشراةع د ماالث ت رن دلمت دوممشضدشرنً مشت  رتدً مشدنماالثتدزامم  ثشعد    م

قية  تماثصع فلمشثلمموممنك مش م ث  ماثك راتمراثغ اةزمراالعت د ظم ستد ا ماثش ن لمال
االق  نمرمومم ك   ،مراال تع وممنماثتك   مراثتبمراث ذفمر ذثكماال تع وممنمنك مش م
 عدد ضممادد ماثعنددف،مرهددذام رضددفمانماثصددع فلماالث ت رن ددلمفدد ماثعدد اقمتعدد متش شددً مانم

بماالثتدددزامم  ددد مرات ددد عمشراث دددقماثكددد فمراث دددران نمما  ددد ماثتزاشددد تم قية دددلمرة نرن دددلم جددد
اثجو دددوةماثق صدددلم جددد اةمماثشعارش ت دددلمرجددد اةمماثنظددد مماثعددد ممرا وابمرانممشا دددلماثقددد رجم
من د م ع ضدد  ماثد مم ر دد تمة نرن دلمرش ن ددلمتدرادم   نددتمصد و ةمشددنمج د تمع رش ددلم مم

من    لمراثت متع ممت  ماثعشلماثصع  ماالث ت رن مف ماثع اق.
 (. قيقم،مة نرنم،مش ن لم،مصع فلماث ت رن ل)كممات المفتاحية: ال
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Electronic Journalism in Iraq Between Legal Responsibility 

and Professional Ethics 

Dr. Mohammed Abbood Mahdi 

College of Mass Communication / University of Baghdad 
Abstract: 

 The problem revolves around the search for the legal and ethicalم

responsibilities that fall on the electronic journalism profession in 

Iraq and the extent of its commitment to these two important and 

vital aspects. 
 The idea of this topic stemmed from the new media environmentم

that was formed after 9/4/2003 and the expansion of the use of the 

Internet by users after the Iraqi press lived for many years 

deprivation of it due to the wars, siege and occupation that it went 

through. 
 After following the methodological frameworks adopted inم

scientific research, the research found that the Iraqi press, 

according to its websites, offers a varying content of adherence to 

professional standards of journalism ethics, such as not publishing 

what provokes desires and instincts, keeping secrets of others and 

not revealing them, and avoiding defamation, insults and slander, 

as well as staying away from publishing what incites  on violence, 

and this shows that the electronic press in Iraq is fully aware that 

it has moral and legal obligations that must be adhered to and that 

it must follow the codes of honor and the new laws related to 

information crimes and crimes of public order and morals, and 

that the process of leaving them exposes them to legal and 

professional penalties, whether issued by government or union 

agencies, which  Controlling the electronic journalistic workflow 

in Iraq. 

Keywords: (Ethics, Law, Professionalism, Electronic 

Journalism). 
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 :مقدمة 
مماثذيم شثلماثتطر ماثع    مثاصع فلماالث ت رن لمف ماثع ثمم1981ش م  نمم مم

رماثع مماثذيمظ  تمف هم رث مشيشفماثصع فلماالث ت رن لمف ماثع اق،مممره2000رم مم
م   بماثد) مف مه19ش  ماثت وم مشن م    ًة ماكراطً  مت  ن  مةو ماثع ثم م  ن مم شً  ماثش وانمذ( ا

ماث    مراثع ري.
مف م ماالش     ماالعتيل م عو ماال ماثع اق مف  مراضعً  ماثظ ر  مهذا م  ن رثم

ماثشراةه9/4/2003 مز وت مإذ مالاالم، متو  ج  مازو  و مشه ماثشتتقوش نمث ت رن ل مواو
مفضًيممنماتق ذماثصعفماثر ة لمشراةهماث ت رن لمث  مما ماثك  لماثعن  رت ل.

م ماثزش ن مشن مم و ن مشن ما ث  مان ض د مثاصع فلمرشه ماثع اق ماتتقوام ما 
ك م رن لمفسنهم راجهماث رممتعو  تم    ةمالت ش مف مج ن  نمش ش نمث ش متش سمش  ت االث

مراال ماث  نرن ل ماثشتلرث ل مهش  ماثصع   ماثعشل مهذ نمقيةف  م  ن مفش  ماثش ن ل،   ت
م   ماثترازن ممشا ل مف  مصع ً  مشرة ً  ماثصع فل مت ف مناثج ن  ن م ثن د   اثشش  تلممف 

ماثصع  م مراثعشل ماثتعرالتماثو ش  اط ل ماثت مشنعت   ماثع  ل مف مظل مالت ش  اثصع  ل
م ماثعو ثل مت ن  تماالتص ل من لمروقرل مف  ماث  ة ل مشنمقص ةصم  ثت مل متشتا ه رش 

مرا  مراثرضرح مراثش  ن ماثزش ن مراقتزال ماالعواث مشراةه مشن ماثت مملن االق    رغ  ه 
 لماثجو وةمراثت مثممت نمشرجروةمميشف ض  ماثرت الماثجو وةم)االث ت رن ل(مف ماث  ةلماال

م رمشت علمثوىماثصع فلماثر ة لمشنمة ل.
ماثض رم مشن م  ت م)اث  نرن مثذا ماثن طت ن مه ت ن ممنو مراث عث ماثرةرف مجوًا  ي

مف ماثشش  تلمقيةراال مف ماثع اقمرعت مالمت رنماثع  ل ماالث ت رن ل مف ماثصع فل ) 
ماثصع  لمشن اتهمرتعشلمشنمغ  مضرا طمتع مممشا  .

 المحور األول : اإلطار المنهجي لمبحث :
 أواًل : مشكمة البحث :
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زار لمث لم عثمماش م تصوىمث  ماث  عثم  ثو اتلمتعومشك الماث عثمعج ماث
م مرمهما م تسمشرضرم ل مرت  م نمت رنمجو وة مإث مضش نمو اتت   مجو وًا  فمك ةً 

م(.23،مص1984اثعام) و ،م
 وتتمخص مشكمة البحث بالتساؤل اآلتي:

  لماثت مت همما مش نلماثصع فلماالث ت رن ل.قيةش ماثشتلرث  تماث  نرن لمراال -

مشوىماث - مراالش  م  ثجرانبماث  نرن ل ماالث ت رن ل ماثصع فل ماث  ةلمقيةتزام مف مظل  ل
  لماثجو وة.ميشاال

 ثانيًا : أهمية البحث :
 لماثت مقيةشنمقيلماثتصويمإث ماثجرانبماث  نرن لمراالمتتضفم هش لماث عث

م ن غ  مراثت  ماالث ت رن ل ماثرت ةل ماتتقوام مراتت ع ماثع اة ل ماثصع فل مت  ممشل متع م
،مراثت م ش نمانمتض فمك ةً ماالثتزامم   مقيلماثشش  تلماثش ن لمثاصع فلماالث ت رن ل

م.جو وًامإث ماثعام
 ثالثًا : أهداف البحث :

مشك اتهم مف  مرضعت ماثت  ماالتةال ممن ماج   ت مإث  ماثرصرل ماث عث  تع 
مره :

 ت رن ل. لماثت مت همما مش نلماثصع فلماالث قيةشع فلماثشتلرث لماث  نرن لمراال -

اثترصلمإث مشع فلمشوىماثتزامماثصع فلماالث ت رن لمف ماثع اقم  ثجرانبماث  نرن لم -
  ل.قيةراال

 رابعًا : مجتمع البحث ومجاالته :
 نعصدد مشجتشددهماث عددثمفدد مثدديثمشراةددهماث ت رن ددلمثددثيثمصددعفمم اة ددلمهدد م
 لمصع  لماثزش نمره مصع  لمشتت المرصع  لماثص  حمره مصدع  لمع رش دلمرصدع 

ط  ددقماثكدددعبمرهددد مصدددع  لمعز  ددلمرةدددومرةدددهمهدددذاماالقت دد  مث دددذ ماثصدددعفم  تج ه ت ددد م
اثشقتا دلمثت درنمششثاددلمثاصدع فلماالث ت رن ددلمفد ماثعد اق،مرةددومتدمماقضدد م  مثا عدثمثشددوةم

معص ًامك شًي.م31/3/2022إث مم1/3/2022ك  مشنم
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 خامسًا : نوع البحث ومنهجه :
م كد  هلمرتدمماالتدتع نلم د ثشن لماثشتدع م نتش مهذاماث عثمإث ماث عرثماثرصد  

ط   ددلمتعا ددلماثشضددشرنمثجشددهماث   ندد تمرتتددج ا  ممعش لاثرصدد  مراثتعا ادد مرذثددكم  تددت
ث ددذاماثغددد ضمرتضددشنتماث ةددد تماثشن تدد لمثشرضدددرعممترتعا ا دد ممددنمط  دددقماتددتش  ةممدددو

ش ام ددً مرعددواتماثتعا ددلمم(253،مص1998اث عددثمرشكدد اتهمراهوافه)م  ددواتمر قدد رن،م
قواممرعددددددددوةمتعا ددددددددلماثشرضددددددددرعم رماث  دددددددد ةمث رن دددددددد ماثرعددددددددوةماثشيةشددددددددلمثتعا ددددددددلم  تددددددددت

م(.88،مص1976)عت ن،ماثشعترى
 المحور الثاني : اإلطار النظري لمبحث :

 أواًل : الصحافة اإللكترونية النشأة والتطور :
تعدددوماثصدددع فلماالث ت رن دددلماعدددوىماثشنظرشددد تماثتددد متتتدددمم ت  ما ت ددد مراش  ن دددلم

  وماثشتتقومم شد مان د متش ندهمشدنمنكد مشد م   دوم  دلم  رماث يممف   م ش ممتك  لماث ت ثل
و ش  اط لمر ورنمة دروم رمعدورومفد مايمزشد نمرش د نمرشدهمشدنم   دومفد م دلماثعد ثممرفد م
ايمشرضدددددددرعم   دددددددومشدددددددهماقدددددددتيفماتدددددددتقواش  مرترظ   ددددددد مرعتدددددددبمرمددددددد ماثشتدددددددتقومم

م(.26م،مص2011رث  فته)إ  اه ممرعت م،م
تم وا دلمظ ددر ماثصددع فلماالث ت رن ددلمفد ماثعدد ثممرفدد ممدد مم  نددم1976ف د ممدد مم

 دد نماثتطددر ماثع   دد مث دد ،مرفدد مشنتصددفماثتتددع ن تمشددنماث دد نماثش ضدد منكددستمم1981
 دددددددددددددلمجو دددددددددددددوةمش ت طدددددددددددددلم ثدددددددددددددر ةمت نرثرج ددددددددددددد ماثشعارشددددددددددددد تمإميشركددددددددددددد اتمظددددددددددددد ه ةم

م.(20)اثشا  ري،مو.ت،مصراالتص الت
 ثانيًا : الصحافة االلكترونية في العراق :

ممظ  تماثشيشفماالرث مثاصع فلماالث ت رن لمف ماثع اقمف وم2000همم ممشطا
صددو تماثعو ددومشن دد مراثت  عددلمثاصددعفماثر ة ددلمراث ضدد ة  تمراالذامدد تمرر دد التماالن دد دم
ر  نددتماةدد بمإثدد ماثشراةددهماالث ت رن ددلمشن دد مإثدد ماثصددعفماالث ت رن ددل،مر عددوماالعددتيلم

  مماالش   ددد مثاعددد اقم دددرلم   شددد ماث ددد ا ماصدددو ماثعدددم9/4/2003االش   ددد مثاعددد اقمفددد م
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نذاك)تدا ش ن،م را   فمجش دهماثصدعفماثصد و ةممميماالاثذيمعلم شرج همرزا ةمم1483
م(.74،مص2001

   ددد ةمشدددنماثشراةدددهماالث ت رن دددلممالمدددواوركددد وماالنت ن دددتمرجدددروًامع   دددً مرشاشرتدددً م
ثددفمشتددتقومم(ما120لممددوومشتددتقوش ماالنت نددتمإثدد م)صددرمم2004ف دد ممدد ممم،اثع اة ددل

م،ممرازواوتممددددووماثشراةددددهماالث ت رن ددددلم2005اثددددفمشتددددتقومممدددد مم(م212ث صددددلمإثدددد م)
ممإذمكد اتمهدذ ماثط د ةم2006شرةدهممد مم ثدفم(م846 ثفمشرةعدً مإثد م)م50اثع اة لمشنم

اثنرم ددلم  التددتقواممإثدد ماعددواثمتطددر م   دد مفدد ماصددوا ماثصددعفمراالنت دد لمإثدد ممدد ثمم
ىماثصددعفماثر ة ددلمف ددومات عددتمكدد  لماالنت ن ددتمشجدد اًلمثرفددً مشددنمة ددلمثددوسجو ددومثددمم  ددنمش

 مميشدد ددلمرغ  هدد مانمتشدد  سم ن تدد  ماثنكدد طماالميشراتددعً ماشدد مماثعو ددومشددنماثج دد تماال
فضددًيممددنماالالفمشددنماثشراةددهمثشلتتدد تمصددع  لمرتا ز رن ددلمراذام ل) رتددفمرعتدد ن،م

م(.68،مص2016
 االشكال والصفات :

شثدددددلماثصددددعفماالث ت رن دددددلمشدددددنمملشقتا دددددم الًم تتقددددذماثصدددددع فلماالث ت رن دددددلماكدددد
اثصعفماثر ة لمرهد مم د  ةممدنمشراةدهمثاصدعفماثر ة دلمماد مكد  لماالنت ن دتمرتتضدفم
اك  ث  م ثيثمانراعمهد م:م راًلم:مصدعفماث ت رن دلمت دومماثشضدشرنماثر ة دلماث  شدلم عدوم

نماثر ة .متعر اهمإث ماثك لماالث ت رن .مرث ن ً م:مصعفماث ت رن لمت ومم عضماثشضشرم
 ددلمرتقددتصمهددذ ماثشراةددهمفدد منكدد ماالق دد  مميشرث ثثددً م:ماثشراةددهماالق    ددلم  ث را دد تماال

راثتعادددد يتمراثتع   دددد تممادددد ماالنت ن ددددتمرت ددددرمم تعددددو ثماالق دددد  ممادددد مشددددوا ماثتدددد ملم
صددددعفمهن ثددددكمراثعدددد شارنمف  دددد مهددددممصددددع  رنمشتش تددددرنممادددد ماتددددتقوامماالنت ن ددددت.مرم

،م2008ط دددرعمرانشددد مترجدددومف دددطمماددد ماالنت ن ت)اث  صدددل،ماث ت رن دددلمالمتددد ت طم سصدددلمش
م(.6ص

  فدددلمهددد مممددد وةم ج دددومفددد ويمرتغطددد مشجددد التماالق ددد  مرتدددوا مهدددذ ماثصدددعف
م(.7،مص2008صعفم رش لمتعوثماق   ه م ك لمفر ي)اث  صل،م
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  ددددلمفدددد متزر ددددومرم:مرتتصددددفماثصددددع فلماالث ت رن ددددلم عددددوةمصدددد  تم  ث مصدددد  ت  
 مغ د مش  ددوةمهد دلماالق د  مفدر مرةرم د ،مرملماالعدواثمرن دخق ماالق د  مرشيع دماثشتا د ن

 رةددتمثاط  مددل،مرتشتدد زماثصددع فلماالث ت رن ددلما ضدد م تعددووماثرتدد ةطمرتعندد ماثت  شددلمشددهم
ا ثدد مشددنمرتدد المرتتددشفمثاشتددشرحمراثش ةدد م  النددوش جم طدد قمجو ددوةمالغدد اضماثتراصددلم

لماثشتا د نمراثكقصد لمر ذثكماثت  ما لماثجش ر مشهماثرت المرت رثلماثتع ضمث  مشنمة د
اثش ندددلمرذثدددكم  متش وهددد مماددد مت نرثرج ددد ماثشعارشددد تمرت دددرنمت ا ت ددد ماثش ث دددلمةا ادددلمرث ددد م
ا كدددددد فماث ت رندددددد مفددددددر يمتتدددددد فمث دددددد ماش  ن ددددددلماث عددددددثممددددددنمشرضددددددرم ت  مشددددددنمغ دددددد م

م(49،مصم2011)اثوث ش ،ممن د.
 يات المهنية :خاقالصحافة االلكترونية واأل

 دلمثدممت دنمإميشعماثجو ومشنماثصدع فلمر د رزم  ةدلمشهماتت عماتتقواممهذاماثنرم
اثت ا ددددويمالم ددددومث دددد مر نمتراجددددهماثعو ددددومشددددنمممدددديمشسثرفدددلمرشقتا ددددلممشدددد م  نددددتمثددددوىماال

  ثصددع فلماثر ة ددلمماثشكدد يتمراث ددرا فمشددنمع ددثمان دد مالمتشتاددكمت  ث ددومرث  فددلماث ت رن ددل
شكدد يتممددوةمتتعاددقممشضدد ش نمشتعددووةمششدد مارةع دد مفدد م إنتدد جتتددشفمث دد ماثتدد متدد  ت  م

 ش ن،م ددد تماثش ندددلماثصدددع  لمراثتددد م ش دددنمرضدددع  مماددد مشكددد لمن ددد طمر دددد  ت )سقية 
م(:259،مص2007

 رث شدد م:مضددعفماثتدد ط ةممادد ماثضددرا طماثش شددلمثضددش نممددومماثشتدد سم دد ث  مم
ماثو ن لمراالجتش م ل.

رث ن  شدد م:مت ت ددتمواةدد ةماثشتا دد مرشق ط ددلماثجش مدد تماثصددغ  ةمرعتددبماثش دددرلم
مالتج ه تماثكقص ل.را

راضددددددد فم ددددددد عثرنم قددددددد رنمشكددددددد يتم قددددددد ىمتراجدددددددهماثصدددددددع فلماالث ت رن دددددددلم
م(:130،مصم2014اثا  ن،مه )
انت  كمع رقماثنك مراثشا  لماث  و لمرا ت  بماثجد اةمماالث ت رن دلم  تدتقوامماثت ن د تم -1

 اثعو ثل.

 ل.موممرجروم رم    لماثتك  ع تماثتنظ ش لماثت متع مماثصع فلماالث ت رن  -2
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ر ا ددد مرتتدددو ومشتعددد ن ماث ث ددد مشدددنماثصدددعفماالث ت رن دددلمصدددعر  تمش و دددلمتتعادددقم ت -3
 شص      .

مةالماثك م لماث  نرن لماثت متع ن مشن  ماثصع فلماالث ت رن ل. -4
،م2014اثا ددد ن،مرهنددد كمتدددا   تم قددد ىمثاصدددع فلماالث ت رن دددلمرتدددتاقصم   ت )

م(:104ص
االث ت رن لمةوم لويماث مف وانمموممقضرم  مثا ة  لمراثت ملمف منك ماالق   م

اثشصواة لممنوممومماثتس ومشنمصعلمش منك مر ذثكماث را قماثت ن لم  نماثدورلماثشت وشدلم
رورلماثعد ثمماثندد ش مشددنمع دثماثق دد ةمرتددراف ماالش  ن د تماثت ن ددل،مفضددًيممشد مذ دد م ش ددنم

اش  ن دلممذ  مشرضرعم مط لماالنت نتم نتلممنهممومماث و ةمما متص فماثج  دوةمر دذثك
ماثعجبمشنمة لماثورثلماليمشرةهم رمج  وةمشع نلمشنماثظ ر مما ماالنت نت.

 الصحافة االلكترونية والمسؤولية القانونية :
 لمإذمتعوماعواهش مقية طماثشتلرث  تماث  نرن لما ت  طً مرث  ً م  ثشتلرث  تماالتت م

ش دددلمرت دددرنمشازشدددلمش شادددلمثىقددد ىمفددد ث ران نمراثتكددد  ع تمانشددد متصدددو مشدددنمج ددد تمع رم
شراث دددقماثكددد فماثتددد ممن مإر قيفدددهم تعددد ضماثشقددد ثفمثع ر ددد تمة نرن دددل،مرفددد ماثش   دددلمفددد

تصدددو مشدددنماالتعددد واتمراثن   ددد تماثش ن دددلمتعدددومش شادددلمثاتكددد  ع تمراث دددران نمراثتددد متعدددثم
م(:52،مص2005اثشنتش نماث   م  الثتزامم   مره )ش  ري،م

 اثعشلم  لمشرضرم لمروةلمرشصواة ل.م  تماثش نلمثضش نسقيةض ر ةماالثتزامم  -1

 دد نمرتدرف  ماثعش  دلمث دممقديلماثشش  تددلمميشثعشدلمماد مت ر دلماثج ندبماثش ند مثإا -2
 اثصع  ل.

انممومماثشصواة لمرنك ماالق   ماث  ذ لمراثشا  لمراثشج رثلماثشصو متعومشنما  د م -3
م .ميش  ت  مرشراث قماثك فماال قيةاثتعو  تماثت متراجهماثصع فلمرم

 دلم عشا دد تماثتضددا لمراثقددواعمقيةرتدوقلمفدد مهددذاماثشجد لماثشش  تدد تمغ دد ماال
مراثت     مراثش  التمراث نرنماثصع  لم شقتافماك  ث  .مق   راثتار نمراث    لمثى

م
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 قانون جرائم المعموماتية :
االث ت رندد مفدد ماثعدد اقمممدديم عددومةدد نرنمجدد اةمماثشعارش ت ددلمشددنم هددممضددرا طماال

)نصمةد نرنمجاسماثنرابماثع اة ،مر  دوفمهدذاماث د نرنمإثد شممراثذيمت ن همم2020ثع مم
مم:(2020ج اةمماثشعارش ت ل،م

 عش  لماالف اومراثشجتشهمشنماثج اةمماالث ت رن ل. -1

 ش  فعلماثج  شلماالث ت رن لمراثت متك لمت و وًامالشنماثورثلمرتيشت  . -2

 مم شق ط ماثج  شلماالث ت رن ل.ز  وةماثرم ماثع  -3

تطر  مةو اتماثع شا نمما مان  ذمهذاماث  نرنمرت و مماثوممماثت ند مثاتداطلماث ضد ة لم -4
 ثشرا  لم ق ماثتطر اتم شج لماثج اةمماالث ت رن ل.

ر تضددشنمهددذاماث دد نرنمجدد اةمماثتعددويممادد متدد  لمرتدديشلماث   ندد تمراثشعارشدد تم
مت :االث ت رن لمرنظمماثشعارش تمر   

 لمشنمتنصتماليم ت ةلممنمط  دقمكد  لماثشعارش ت دلم رم ج دزةماثع تدربم رمشد م -1
 ف مع ش  م رماثت ط  م رمامت ض  مورنمتص  فم ذثكمشنماثج لماثشقتصل.

 لمشنموقلممشوًامورنم نم  رنمشص عً مثهمشرةعً ماث ت رن ً م رمنظ شً مشعارش ت ً م رم -2
 دد الطيعممادد مشعتراهدد م رمنتددق  م رم عددوم ج ددزةماثع تددربم رمشدد مفدد مع ش دد مرةدد مم

ةدددد مم إثغدددد دماث   ندددد تم رماثشعارشدددد تماثششار ددددلمثاغ دددد م رمةدددد مم عددددذف  م رمتددددوش  ه م رم
 افك ة  م رمتغ  ه .

 ددددلمشددددنموقددددلممشددددوًامشرةعددددً م رمنظ شددددً م رماج ددددزةمع تددددربم رمفدددد مع ش دددد م  صددددوم -3
 مثا اددوماثعصددرلممادد م   ندد تم رمشعارشدد تمتشددسماالشددنماث ددرش م رماالةتصدد وماثددرطن

  رمعذف  م رمتوش  ه م رمتغ   ه .

 جرائم النظام العام واآلداب :
 راًلم:م ددلمشددنماتددتقومماج ددزةماثع تددربم رمشدد مفدد مع ش دد م رمكدد  لماثشعارش ت ددلم  صددوم

مم  ع ل. اومشراومإنك م رمت ر لم رمك ادم رم  هم رماتت 
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لماثث شنددلممكدد مشددنمشعتددرىماال دد ع مشرج ددً مإثدد معددوثمثددمم  تشدداثث ن ددً م:مإذام دد نمشعددلم
ماثعش .

ث ثثدددً م:م دددلمشدددنماتدددتقواممكددد  لماثشعارش ت دددلم رم عدددوم ج دددزةماثع تدددربمرشددد مفددد مع ش ددد م
  ث راتفماثن  ثلمف مانت  كمع شلماثع  ةماثق صلم رماثع ةا لمثىف اومرذثكم  ثت  طم
صددددر م رمنكدددد م ق دددد  م رمتتددددج يتمصددددرت لم رمش ة ددددلمتتصددددلم  دددد مرثددددرم  نددددتم

مصع عل.
 مع ش د م  صدومرش ت لم رم عدوم ج دزةماثع تدربمرشد فشنماتتقوممك  لماثشعام ا عً م:م ل

ماالمتوادمما ماثش  وئمراث  مماثو ن لم رماالت  لم رماالجتش م ل.
ق شتددً م:م ددلمشددنماتددتقوممكدد  لماثشعارش ت ددلم رم عددوماج ددزةماثع تددربمرشدد مفدد مع ش دد م

 مشتددد موتهم  صدددومتعددد  ضم رماغدددرادمذ ددد م رم نثددد مماددد مشش  تدددلماثدددوم  ةم رمفددد
مما مذثكمرضهمثهمم ر ل.
 المحور الثالث : اإلطار العممي :

 كشلماثج نبماثعشا م)اثتط    (مرف ً مثإج اداتماثشن ج لماثشذ ر ةمف ماثشعر م
االرلماالطدد  ماثشن جدد مثا عددث،مرذثددكم   دد مماث  عددثم دد ج ادماثشتددفممادد ماثشرضددرم تم

 ت رن لمت  علمثثيثمصعفمشعا لمه ماثشنكر ةمثشوةمك  معص ًامك شًيمثثيثمشراةهماث
اثزشدددد نمراثصدددد  حمرط  ددددقماثكددددعبمراتددددتق اجماث ةدددد تمذاتماثشعدددد    ماثش ن ددددلمراث  نرن ددددلم

 دد مرفددقمجددوارلمرضددعتمث ددذاماثغدد ضم  ددلمرت  دد نمت  ا ات دد مرنتدد   ماثشةر ددلمرت ات قيةراال
مشهمك ع  م غ لماثرصرلمإث ماثنت ةلمر   ت :
 (5جدول )

 للموضوعات بحسب المجال الزماني للبحثيبين الحصر الشامل 

 يالتسمسل التراتيب عدد الموضوعات المواقع االلكترونية لصحف العينة ت
م1م2037مشرةهمج  وةماثزش نم1
م2م1474مشرةهمج  وةماثص  حم2
م3م647مشرةهمج  وةمط  قماثكعبم3

مم4158ماثشجشرع
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ثمراثتددد متدددمم رضدددفماثجدددورلمامدددي ماعصددد ة لمثاشرضدددرم تمذاتماثصدددالم  ث عددد
شرضرمً مثثيثمصعفمشنمم4158 ماث  عثمصاتتق اج  مالقض م  مثا عث،مف وماع

شراةع دددد ماالث ت رن ددددلمرشرزمددددلم  ثش ت ددددلماالرثدددد مثشرةددددهمج  ددددوةماثزشدددد نمع ددددثم ادددد ممددددووم
م1474شرضدددددرمً ،متا  دددد م  ثش ت دددددلماثث ن ددددلمشرةدددددهمج  ددددوةماثصددددد  حمم2037شرضددددرم ت  م

مشرضرمً م.م647 وةمط  قماثكعبمر راةهمشرضرمً مر  ثش ت لماثث ثثلمشرةهمج م
رشددددددنمهددددددذام تضددددددفمانمج  ددددددوةماثزشدددددد نمةددددددومت رةددددددتممادددددد مزش يت دددددد مفدددددد ممددددددووم

 دل،مرهدذامقيةكد مراثتد مت امد مف  د ماثشعد    ماثش ن دلمراالناثشرضرم تماثتد متن رثت د م  ث
مت  همشنمق  ات  ماثطر المرةوش  مرش متشتا همشنمط ع تمشعا لمرورث ل.

 يات المهنية لموقع جريدة الزمان :خاقأواًل : فئات األ
 (2جدول )

 يات المهنية لموقع جريدة الزمانخاقيوضح الفئات المستخرجة من فئة األ
 المرتبة النسبة % تكرار يات المهنية المستخرجةخاقاأل ت
م1م%2662م1972مموممنك مش م ث  ماثك راتمراثغ اةزم1
م2م%2568م1946ماالق  نمرمومم ك   مست ا  االعت  ظمم2
م3م%2563م1879ماال تع وممنماثتك   مراثتبمراث ذفم3
م4م%2267م1713ماال تع وممنمنك مش م ع ضمما ماثعنفم4

مم%100م7510ماثشجشرع
  ددد نماثجدددورلم مدددي معصدددرلمفةدددلممدددوممنكددد مشددد م ث ددد ماثكددد راتمراثغ اةدددزمماددد م

  ثش ت ددلماالن ددلمفةددلم%،متا  دد م2662ت دد ا ًامر نتدد لمم1972اثش ت ددلماالرثدد مرذثددكم ت دد ا م
%،م ش مف ماثش ت لم2568ر نت لمم1946ا ق  نمرمومم ك   مر ت  ا ممست ا االعت  ظم 

%مر ت دد ا م2563اثث ثثددلمف ددومجدد دتمفةددلماال تعدد وممددنماثتكدد   مراثتددبمراث ددذفمر نتدد لم
،م شددد مفددد ماثش ت دددلماالق ددد ةمف دددومجددد دتمفةدددلماال تعددد وممدددنمنكددد مشددد م عددد ضمماددد م1879

مت  ا ًا.م1713%مر ت  ا م2267اثعنفمر نت لم
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اثنت جلم:ماثنت ةلمراثنتبماثشةر لماثت م رضع  ماثجدورلمامدي مت د نمشدوىماثتدزامم
اثشرةدددددهماالث ت رنددددد مثج  دددددوةماثزشددددد نم  ثشعددددد    ماثش ن دددددلمفددددد منكددددد ماثشرضدددددرم تمماددددد م
صددد ع ت  مررف دددً مثتتاتددديت  ماثت ات  دددل،ما تدددواًدمشدددنممدددوممنكددد ه مثاشرضدددرم تماثتددد متث ددد م

تمراثغ اةددزماثجنتدد لمراثتدد معظ هدد مةدد نرنمجدد اةمماثشعارش ت ددلمرشدد م تعاددقم دد  وابماثكدد را
ا قد  نمرمدومم كد   مراال تعد وممدنماثتكد   مراثتدبممستد ا اثع شلمراثق صلمراالعت د ظم 

مراث ذفمرش م ع ضمما ماثعنف.
 يات المهنية لموقع جريدة الصباح :خاقثانيًا : فئات األ

 (3جدول )
 يات المهنية لموقع جريدة الصباح خاقستخرجة من فئة األيوضح الفئات الم

 المرتبة النسبة % تكرار يات المهنية المستخرجةخاقاأل ت
م1م%2768م1416مموممنك مش م ث  ماثك راتمراث ذفم1
م2م%2763م1382مموممنك مش م ع ضمما ماثعنفم2
م3م%2269م1170ماالق  نمرمومم ك   مست ا االعت  ظم م3
م4م%22م1125ماثغ اةزمراثك رات مش م ث  مموممنكم4

مم%100م5093ماثشجشرع
(معصرلمفةلمموممنكد مشد م تعادقم  ثتكد   مراث دذفم  ثش ت دلم3 رضفماثجورلم)

جدد دتمفةددلممددوممنكدد مشدد م عدد ضممت دد ا ًانمف شدد م1416%مر راةددهم2768االرثدد مر نتدد لم
%م2269ر نتددد لممت ددد ا اًمم1382%مر راةدددهم2763ماددد ماثعندددفم  ثش ت دددلماثث ن دددلمر نتددد لم

ت ددد ا ًا،مراق دد ًامعصددداتمفةددلممدددوممنكدد مشددد م ث دد مراثكددد راتممادد ماثش ت دددلمم1170ر راةددهم
مت  ا ًا.م1125%مر راةهم22اث ا علمراالق  ةمر نت لم

 ددد نماثشرةدددهم (م3اثنت جدددلم:ماثتتاتدددلماثت ات  ددد مثا ةددد تماثشرضدددعلمفددد ماثجدددورلم)
عوممنك مش م تعاقم  ثتك   مراث ذفماالث ت رن مثج  وةماثص  حمامط ماالرث لم  ثتزاش  م 

  مراثش  التمق ر ذثكمموممنك مش م ع ضمما ماثعنفمرذثكمشنمقيلمش متتضشنهماال
اثصدددع  لمراثتع   ددد تمراثصدددر ماثشنكدددر ةمماددد مصددد ع ت  ،مر عدددوه م دددست م  التددد   لمفةدددلم
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ا قدددد  نمرمددددومم كدددد   مرفةددددلممدددوممنكدددد مشدددد م ث دددد ماثغ اةددددزمراثكدددد راتممستدددد ا االعت ددد ظم 
مصر ماث  ضعلمراث اش تماث ذ ةل.  ث

 يات المهنية لموقع جريدة طريق الشعب : خاقثالثًا  فئات األ
 (4جدول )

 يات المهنية لموقع جريدة طريق الشعبخاقيوضح الفئات المستخرجة من فئة األ
 المرتبة النسبة % تكرار يات المهنية المستخرجةخاقاأل ت
م1م%2569م627مفاال تع وممنماثتك   مراثتبمراث ذم1
م2م%2563م632ماال تع وممنمنك مش م ع ضمما ماثعنفم2
م3م%2466م611ماالق  نمست ا االعت  ظم م3
م4م%2462م604مموممنك مش م ث  ماثك راتمراثغ اةزم4

مم%100م2494ماثشجشرع
  ددد نماثجدددورلمامدددي معصدددرلمفةدددلماال تعددد وممدددنماثتكددد   مراثتدددبمراث دددذفمماددد م

ف شدد معصدداتمفةددلماال تعدد وممددنمنكدد مشدد مم627%مرت دد ا م2569ماثش ت ددلماالرثدد مر نتدد ل
ف شدددد معاددددتمفةددددلمم632%مرت دددد ا م2563مدددد ضممادددد ماثعنددددفم  ثش ت ددددلماثث ن ددددلمر نتدددد لم

م611%مرت دد ا م2466االقدد  نمرمددومم كدد   م  ثش ت ددلماثث ثثددلمر نتدد لممستدد ا االعت دد ظم 
 ا عدلمراالق د ةمر نتد لمراق  ًامج دتمفةلممدوممنكد مشد م ث د ماثكد راتمراثغ اةدزم  ثش ت دلماث

م.604%مرت  ا م2462
(م ت ددد نمانمج  دددوةماثكدددعبمشاتزشدددلم4اثنت جدددلم:مشدددنمقددديلماتدددتع اضماثجدددورلم)

  ال تعدد وممددنمنكدد مشدد م تعاددقم  ثتكدد   مراثتددبمراث ددذفمر ددذثكمشدد م عدد ضممادد ماثعنددفم
لم  دد مفدد ماثش ت ددلماثث ثثددتاراثج  شددلمرهددذامشدد متل ددو مةددران نماثنكدد مرشراث ددقماثكدد فمر ددذثكم

مستدد ا راث ا عددلمفةددلماال عدد وممددنمنكدد مشدد م ث دد ماثكدد راتمراثغ اةددزمفضددًيممددنماالعت دد ظم 
ماالق  ن.
م
م
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 االستنتاجات :
ماف زماث عثم ك  هماثنظ يمراثعشا ماالتتنت ج تما ت ل:

 أواًل : الجانب النظري :
تتقددذماثصددع فلماالث ت رن ددلمفدد ماثعدد اقماكدد  اًلمشقتا ددلمرهدد ممادد مثيثددلم نددراعمهدد م -1

اث ت رن لمت ومماثشضشرنماثر ة ماث  شلم عدومتعر ادهمإثد ماثكد لماالث ت رند مصعفم
رصعفماث ت رن لمت ومم عضماثشضشرنماثدر ة مراثندرعماثث ثدثمشراةدهمتقدتصم نكد م

 االق   مراثتعا يتمراثتع    تمما ماالنت ن تمرتعوثماق   ه م  تتش ا .

كدددد  لمشددددنمانمتقضددددهمالمتن ددددكماثصددددع فلماالث ت رن ددددلماثع اة ددددلم ددددسيمكدددد لمشددددنماال -2
   تماثش نلماثصع  لمقيلماثشش  تل.قيةثاشتلرث  تماث  نرن لمرال

 لما ت  طً مرث  ً م  ثشتلرث  تماث  نرن لمقيلمشزارثلماثعشلمقيةت ت طماثشتلرث  تماال -3
اثصدددع  مرانمايممشا دددلمثاقددد رجممن ددد م عنددد ماثرةدددرعمتعدددتمط ةادددلماث ددد نرنمرجددد اةمم

 اثنظ مماثع ممرا واب.

 يًا : الجانب العممي :ثان
مترصلماث عثم ج ن هماثعشلم)اثتط    (ما ت م:

ت دد رتمصددعفماثع نددلم)اثزشدد نمراثصدد  حمرط  ددقماثكددعب(مرف ددً مثشراةعدد ماالث ت رن ددلم -1
 د تماثش ندلماثصدع  ل،مإذمجد دتم  ثش ت دلماالرثد مفةدلم قيةرثا ة تماثشتدتق جلمشدنم

ج  دوةماثزشد نمراثصد  ح،مف شد ممموممنك مشد م ث د ماثكد راتمراثغ اةدزمث دلمشدنمشدرةع 
 عاتمهذ ماث ةلم  ثش ت لماث ا علمثوىمج  وةمط  قماثكعب.

االقدد  نممستدد ا ترصددلماث عددثمرف ددً مثاتعا ددلماثش دد نمفدد ماثجددوارلمإنمفةددلماالعت دد ظم  -2
رمومم ك   ماثث ن لمثوىمج  وةماثزش نمف ش مجد دتم  ثش ت دلماثث ثثدلمث دلمشدنمج  دوت م

 اثص  حمرط  قماثكعب.

ةلماال تع وممنماثتك   مراثتبمراث ذفمف ومج دتم  ثش ت لماثث ثثلمثج  وةماثزش نم ممف -3
ف شدددد معاددددتمن ددددسماثع نددددلم  ثش ت ددددلماالرثدددد مثددددوىمشددددرةع مج  ددددوت ماثصدددد  حمرط  ددددقم

 اثكعب.
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ف شدد معاددتمفةددلممددوممنكدد مشدد م ث دد ماثغ اةددزمراثكدد راتممادد ماثش ت ددلماث ا عددلمثشددرةع م -4
 ج  وت ماثص  حمرط  قماثكعب.

وممنصددلمغادد مع   ددلمانماثصددع فلماثع اة ددلمرف ددً مثشراةع دد ماالث ت رن ددلمت ددوممف شدد مت دد -5
 ددد تماثصدددع فلمرعتدددبمشددد مقيةشضدددشرنً مشت  رتدددً مشدددنماالثتدددزامم  ثشعددد    ماثش ن دددلمال

 شرضفمف ماثجوارلماثت ماموه ماث  عثمث ذاماثغ ض.

م دلمرة نرن دلم جدبمات  م د  قيةرشنمج نبم ق مف  متع فم نمما  د ماثتزاشد تم
رانممشا ددلماثقدد رجممن دد م عشا دد م م دد دمرم ر دد تمة نرن ددلمرش ن ددلمهدد مفدد مغندد ممن دد ،م
ر  ذام عتممما ماثصع فلماالث ت رن لماثع اة لماالثتدزامم شراث دقماثكد فمراث دران نماثجو دوةم

ماثق صلم ج اةمماثشعارش ت لمر ذثكمج اةمماثنظ مماثع ممرا واب.
 المصادر :

م(،ماالميمماثجو و،ماثوا ماثج شع لمثاط  مدلم2011،م)إ  اه م،متع ومرمعت م،مص و -
 راثنك مراثت جشل،مج شعلم غواو.

(،ماثصددددع فلماالث ت رن ددددلمفدددد ماثددددرطنماثع  دددد ،م2007 شدددد ن،م ضدددد مم ددددوماثراعددددو،م) -
 )اث  ه ة:موا ماث ج مثانك مراثترز ه(.

(،ماصدددددددرلماث عدددددددثماثعاشددددددد مرشن هجددددددده،م)اث ر دددددددت:مر  ثدددددددلم1984 دددددددو ،ماعشدددددددو،م) -
 اثشط رم ت.

 (.2020ج  وةماثرة ةهماثع اة ل،م)نصمة نرنمج اةمماثشعارش ت ل،م -

(،م عددرثماالمدديمماالتددسمراثش دد وئ،م)اث دد ه ة،ممدد ثمم1976عتدد ن،متددش  مشعشددو،م) -
 اث تبمثاط  ملمراثنك (.

(،ماالمدددديمماثجو ددددومراثصددددع فلماالث ت رن ددددل،م2011اثددددوث ش ،مم ددددوماثدددد زاقمشعشددددو،م) -
 .)اال ون:موا مراةلمثانك مراثترز ه(

م(،ماثصددع فلماالث ت رن ددل،م)اال ون:موا ماتدد شلمثانكدد م2011تددا ش ن،مز ددومشن دد ،م) -
 راثترز ه(.
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(،ماث عددددثماثعاشدددد مش  رشددددهمراوراتددددهمراتدددد ث  ه،م1998م  ددددوات،مذرةدددد ن،مر قدددد رن،م) -
 )مش ن:موا ماث   مثاط  ملمراثنك مراثترز ه(.

ثع اة دددل،مرةددد ةهمم(،ماثصدددع فلماالث ت رن دددلماثتج  دددلما2008اث  صدددل،مم دددوماالش ددد ،م) -
 اثشلتش ماثعاش ماثتنريماثث ن ،م ا لماالميم،مج شعلم غواو.

(،ماثضددرا طماثش ن ددلمراالقية ددلمراث  نرن ددلمثإمدديمم2014اثا دد ن،مكدد  فمو ر ددش،م) -
 .اثجو و،مج شعلماث  ه ة،م ا ل

م(،م قية دددد تماثعشددددلماالميشدددد ،م)اث دددد ه ة:ماثددددوا م2005ش دددد ري،معتددددنممشدددد و،م) -
 لماثا ن ن ل(.اثشص  

اثشا دد ري،مج  دد ن،م)و.ت(،مع  ددلماث دد ومرع  ددلماثصددع فل،م)اث دد ه ة:ماث  ةددلماثشصدد  لم -
 ثا ت ب(.

(،ماثشتدلرث لماالجتش م دلمفد ماثصددع فلم2016 رتدف،مث دثم دو ،مرعتد ن،مزهدد اد،م) -
 االث ت رن ل،م)مش ن:موا ماشجومثانك مراثترز ه(.


