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  *ــةـــلمقـــــــدمـــا
عألدعوإلعكلهامككلإلإل(ائاإلعكلمقككون وإلنعكلمسككمنملإلنعكلموئيككلعكلنسكك)إلكل رونيكك يشكك اإلعالمككل إلعال

نعكلفعاكللإلفك إلم افةكلإلعكلفسكادإلف افكلإللشك اكل إلفمكاإلكلك إلمكاإليكنوإلسياسكيلإلنعيرفكاديلإلن قافيكل إل  إل
إلررةماإلنسائاإلعالمل إلمسؤنكليلإلراويخيلإلنلساسيلإلف إلم افةر .

اإلسككككشعلإلشككككعفيلإلرعفككككوإلمككككاإلاككككميوإلعكلم رمكككك إلنرةككككاف إلمشكككك إلنفاكلرككككاكل إلفهكككك إلرشكككك 
نيؤ وإلفش اإلمفاشوإلمش إللفوعدإلعكلم رمك إلأليك إل نإلفكشلإلن يقكلإلف قافرك  إل إلمفاكلة إلعكلنعييل

 ماإلليك إلمفكدوإلوئيسك إلكلشمعشنمكلإلميكدإلللشكسإلعكليكان إلني كناإلثك عإلعكلركل يوإلمكاإلخكلاإليكدووإل
دورككك إلمشككك إليعكككابإل فيكككوإلمكككاإلعكليكككانإلريعشككك إلمكككاإلي كلككك إلإلنسكككائاإلعالمكككل إلمشككك إلعكلنفكككنا

مخاعفككككلإل مككككاثيوإلموياككككلإلفكككك إلنيككككنإلنعةككككد إلنثكككك  إلخافككككيلإلمككككاإلخفككككائ إلعالمككككل إل
ياككيلإلمعييككلإلنعسكككريها إللنإلإلعكل مككاثيوبإلفمككاإليم ككاإلمعككك إلعكلرن يكك إلعكل مككام إليةككنإلثكككد 

لنإلإل ي افا إلنفك إلمشكاموإلمعييكلإلرةكوجإلعكل مكاثيوإليةكنإلسكشنجلنإلإلعكلولبإلعكلعا إلكلعماإلماإلسشفا إل
إلع كوإلسككشف إلمشك إلعكلفكودإلنعكلم رمكك إلنمكاإليكورفعإلفكك يكوعوإلمةكدد إلني ككوعإلكلمكاإليشك ش إلعكلفسككادإلمكاإل

 إلنمككاإلييككرهإلميكك إلمككاإلعخككرلةنإلفكك إلممشيككلإلعكلرعككنوإلمككاإل ككوعئ إلنعيرهككاجإلكلةقككن إلعاليسككاا
عةيرفادبإلنعة رمام إلنلاكلفاإلماإليرةماإلعكليانإلعأل  وإلفقوعإلرفعار إل  ااإلةفدإلمكاإلرنميكلإل

نسكككائاإلشكككامشلإلاكككدإلمخكككاعو إلنعكل شككك إلمكككاإللسكككاكليف إلنمور فيككك إلنكلكككينإلثيكككاجإللفاكككاإلمكككاإل
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 ك كلجإل إلعالمل إلكلشقيا إلفه  إلعكلمهمل إلماإلخلاإلوفدإلن ش إلنمرافعلإلعكلفسادإلف افلإللشك اكل 
رنميككلإلعكلمككنععاإلنعكلككولبإلعكلعككا إلكلخشكك إل قافككلإلوعدمككلإلرسككاث إلمكك إلعكلككودبإلعكلة ككنم إلفكك إلع ر ككا إل

إلآفلإلعكلفسادإلنر في إلميافعها.
 اواًل: أهمية الدراسة

ادوإلركدعناإلمفكعشاإلعكلفسكادإلررم اإللثميكلإلدوعسكلإلعكلمناكنبإلفك إلفيكااإلعكلسكفسإلفك إل يكإل
إلف إلنسائاإلعالمل إلنماإل كلقا إلعكلان إلدنوإلث  إلعكلنسيشلإلعكلر إلكلهاإلةدياإلعكلهد إلنعكلفيا .

 ثانيًا: أهداف الدراسة 

فم افةلإلث  إلعكل اثووإلعكلعاكلميلإلنعكلعمكاإلإلكل روني  اإلعالثرما إلفإفوع إلدنوإلعالمل إلعال
ي ككككادإلعكلةشككككنا إلعكلككككدنكل إللإلنعكلم رمكككك مككككاإلخككككلاإلرشككككديدإلعكلويافكككك إلمشكككك إلناكككك إل سككككروعري يلإلنع 

نميكك إل إلنثكك عإللثكك إلةككاف إلكلشفةكك  إلعكلمي مككلإلعكلعككافووإلكلشةككدندإلنرففككيو إلفمخككاعوإلثكك  إلعكل ككوعئ 
إلإلف إلم افةلإلعكل اثوو.إل\رع ي إلعكل هندإلعكلدنكليلإلنعكلنعييلإل

  منهجية البحث ثالثًا:

إلكلشنين إلميدإلمنانبإلفة ياإلعمرمدياإلعكلميههإلعةسرقوعئ إلنعكلمقاواإلعةيايا إل

 :رابعًا: هيكمية البحث 

مقدملإلمفة ياإلعةناإلةماإلمينعاإلمدخاإلممهدإل كل إلإلنعرسايا إلم إليدميا إلفقدإليسمياإلعكلفة 
نعيهياياإلإلف إلم افةلإلعكلفساد إلكل روني كلمفهن إلعكلفسادإلنعالمل إلنعكل اي إلآكليانإلعالمل إلعال

إل..إلنماإلعهللإلعكلرنفي إلنإللث إلعةسريرا انإلنعكلمقروةانإل.عكلفة إلفخارملإلرامي
 املبحث األنل

 مفهوم اكلفساد ناإلعالم مدخل ممهد يف
 اإل معكككا إلمفهكككن إلفقهككك إلنيكككايني إلكل كككاإلمكككاإلمفكككعشاإلعكلفسكككادإلنمليرككك إلفكككاالمل  إل

رقسكي إلثك عإل كلك إلإليسرن سإلمشيياإللاإلينااإل اإلميه إلمش إلةدعإل كلجإلعألموإلعكل بإلي ثسإلفيا
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ننفكك إلإلمعشفككياإلعألناإليفككياإلرعويكك إلعكلفسككادإلنعكل ككاي إليناككاإلرعويكك إلعالمككل  كلكك إلإلعكلمفةكك 
 :عآلر عكلرففياإل

 مفهوم اكلفساد نأسبابه: طلب األنلامل
كلشنين إلميدإلرعويك إلعكلفسكادإلةفكدإلكليكاإلمكاإلفيكااإلرعويفك إلفك إلعكلشالكلإلنعةفكعل إلنمكاإل

 كلكك إلإلثكك  إلعكل ككاثووإل ككاإل كلككجإلمككاإلخككلاإلرقسككي إلعكلمعشككس كلكك إلإل كك إلفيككااإلعألسككفاسإلعكلركك إلرككؤدب
إل:إلاآلر فومياإلن 

 الفرع األول: تعريف الفساد
عأليفنإلنعألفدعاإلنعألشكيا  إلفمكاإلمعيكا إلإلعكلفسادإلادإلعالفل إل  إليم اإلعسرعماكل إلف 

ـر  مادبإلنمعينب إليااإلرعاكل إلف إل رافك إلعكلع يك )) ب َمـا َكَسـَب ف  َظَهـَر الفَفَسـادف ي ـل الفَبـرا َوالفَبحف
مفـوا يَقهفم َبعفَض الَّذ ي َعم  عفـونَ َلَعمَّهفـمف  َأيفد ي النَّاس  ل يفذ  َن نينكلك إلرعكاكل إل،(ٔ)إل((َيرفج  ـَعوف )) وَيسف

 فاكلفسادإلف إلعكلشاللإليقي إلعكلفل  إلَفَسَدإلَيْفُسُدإلنَيْفِسُدإلنَفُسَدإلَفسادع إلإل،(ٕ)يسادًا(( يل اأَلرض 
نُفُسككككندع  إلفهككككنإلفاسككككديإلنَفِسككككيديإلفيهمككككا إلنةإليقككككااإلعْيَفَسككككدإلنَلْفَسككككْدُر إلَليككككا إلنعةسرفسككككادإلخككككل إل

نييككاإل كك كلجإلفليكك إلعكلرشكك إلنعكلععككسإلنعةاككعوعسإلنعكلخشككاإلنعكل ككدسإلنعكلقةككعإلإل،(ٖ)عةسرفككل 
كلةا إل  .(ٗ)عكلاووإلفاآلخويانع 

ثككر إلفهكك عإلعكلمناككنبإلثكك إلفقهككا إلعكلقككايناإلفعككو إلمشكك إلعاإلل  ككوإلمككاإلإلمككاإلعفككعلةا إلفكك
 مكاإلمكو إلنفقكا إلإل،عي "إل سكا وإلعسكرعمااإلعكلسكشعلإلعكلعامكلإلمكاإلع كاإلرةقيك إلم سكسإلشخفك "

فليك "إلسكن إلعسكرعمااإلإلٕٔٓٓكلموشدإلعألم إلعكلمرةكدوإلعكلخكا إلفمنع هكلإلعكلفسكادإلعكلفكادوإلمكا إل

                                                           

إل.ٔٗسنووإلعكلون  إلعآليلإل(ٔ)
إل.ٖٖسنووإلعكلفقوو إلعآليلإلإل(ٕ)
 إلٖٕٓٓ إلدعوإلعكل ركككسإلعكلعشميكككل إلفيكككونن إلٖ مكككااإلعكلكككدياإلاإلمي كككنوإلعأليفكككاوب إلكلسكككااإلعكلعكككوس إلمكككهإل(ٖ)

إلنماإلفعدثا.إلٖٔٗ 
 إلدعوإللةيككككا إلعكلرككككوع إلٕ إلجٕ فككككوعثي إلليككككينإلنآخككككونا إلعكلمع كككك إلعكلنسككككيع إلم مكككك إلعكلشالككككلإلعكلعوفيككككل إلعإل(ٗ)

إل.ٛٛٙ إل ٖٜٚٔس إلفيونن إلعكلعوإل
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لماإلعرفاييكلإلإل،(ٔ)مش إلم اسسإلشخفيلإلنياوإلفاكلمفشةلإلعكلعامل"عكلسشعلإلعكلعاملإلكلشةفناإل
مككّدنإلعكلفسككادإلةككامل إلكلكك عنإلإلٕٓٓٓعألمكك إلعكلمرةككدوإلكلم افةككلإلعكل ويمككلإلمفككوإلعكلنعييككلإلكلعككا إل

يفكنإلإلٖٕٓٓف إلةياإل اإلعرفاييكلإلعألمك إلعكلمرةكدوإلكلم افةكلإلعكلفسكادإلكلعكا إل، (ٕ)مفهن إلعكلوشنو
لنإلإل سكككا وإلعسكككراللاإلكلمنيككك لنإلإل مشككك إلعيككك "إلعكلقيكككا إلفلممكككااإلرم كككاإللدع إلليكككوإلسكككشي إلكلشنع كككس

لنإلإلسكككعيا إلكلشةفكككناإلمشككك إلم يكككلإلينمكككدإلفهكككالنإلإلسكككشعلإلفمكككاإلفككك إل كلكككجإللفعكككااإلعاللفكككااإلرنيعكككا إل
إلع وإليفناإلم يكلإلممينةكلإلفشك اإلمفاشكولنإلإلليوإلمفاشولنإلإلرعشسإلفش اإلمفاشولنإلإلرعو 

لبإللاإلميافككوإلعكلفسككادإلإل كلفككاكلاإلشككخ إللخككو"لنإلإلليككوإلمفاشككو إلسككنع إلكلششككخ إل عركك  لنإل
م منملإللممااإلفيهاإلعيةوع إلماإللدع إلعكلنع سإلكلشةفناإلمش إلمقافكاإللنإلإلاث إلعكلقيا إلفعم

إلةر إلفرةقي إلمي وإلمعييل.لنإلإلف إلعأل النإلإلليوإلمشونبإلف إلعكلةاا

مككاإل كلككجإليراككاإلمككد إلن ككندإلرعويكك إلمةككددإلكلشفسككادإلولكك إلعرفككا إلعأللشفيككلإلعاإلكلكك إلي ككاإل
ش إلةاكللإلماإلعكلةاةنإلملنإلإلعكل مي إلمش إلعكلنين إلميدإلعكلة  إلمش إلرفو إلماإلعكلرفوفان

ل  وثكاإلركدعنة إلعكلمعيكاوإلعكلقكايني إلنإلإللكلمفكشة نإلإلليهاإلفسادإلم كاإلعةمرمكادإلمشك إلعكلي كا إللكلقيمك 
عكلكك بإلي كككناإلفيككك إلخككو إلكلشقكككنعيياإلنعألي مكككلإلفهككد إل سكككسإلعكلميكككاف إلعكلشخفككيل إل يكككادوإلمشككك إل
معيكككاوإلعكلكككولبإلعكلعكككا إلعكلككك بإليعكككدإلمكككاإلعكلمعكككاييوإلعكلةدي كككلإلعكلرككك إلر شككك إلمكككاإليعكككدإلفاسكككدع إلمكككاإل

 .(ٖ)عكلة  إلعكل بإليعشق إلعكلم رم سشن يانإللبإلعةمرمادإلمش إل

 اإلعكلفسكادإل كاثووإلمامكلإلمرعكددوإلعكلمعكاي إلفلفكفاإلمكاإلعكلفكعسإلإل:كل كلجإليم ييكاإلعكلقكنا
ناكك إلرعويكك إلمةككددإليعرمككدإلمشيكك  فه إل ككاثووإلمرعككددوإلعألن كك إلنعكليككنعة إليككدإلر ككناإل ككاثووإل

 ملميكلإلكلكينإلكلهكاإلةكدندإلمعييكلإليكدإلر كناإللنإلإل قافيللنإلإلسياسيللنإلإلع رماميللنإلإلعيرفاديل
مافوإلكلشةدندإلعكلنعييل إلنةإلفو إلفيهاإلفياإللاإللنإلإللبإلنعييلإلدعخاإلةدندإلدنكللإلنعةدوإلمةشيل

                                                           

(1)UN Corruption Tool Kit Abuse of public power for private Gain That 

Hummers the public Interest, 2001. 

إل.ٕٓٓٓماإلعرفاييلإلعألم إلعكلمرةدوإلكلم افةلإلعكل ويملإلمفوإلعكلنعييلإلكلعا إلإل(ٛعكلمادوإل)إل(ٕ)
مفدإلعكلسراوإلمفدعهلل إلم افةلإلعكلفسكادإلعالدعوبإلفك إلنكلشنين إلميدإلعينعبإلعكلفسادإلنرفييفار إليي و:مقدعدإلإل(ٖ)

 إلٕٙٔٓعكلقكككايناإلعكلكككدنكل إلنعكلكككدعخش  إلوسكككاكللإلما سكككريو إل امعكككلإلعكلسكككشيماييل إل شيكككلإلعكلقكككايناإلنعكلسياسكككل إل
إلنماإلفعدثا.إلٙٔ 
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مرقدملإلنررم اإلفاسراللاإلعألفكوعدإلةسكيماإلفعك إلعكلمسكئنكلياإلموع ك ث إللنإلإلر ناإلعكلدنكللإلياميل
إلماإلع اإلرةقي إلمفاكلاإل عريل.

 أسباب الفسادالفرع الثانل: 
عكلكدناإلفك إلنيريكاإلعكلةكاكل إلمديكدوإل اإلعيرشاوإلث  إلعآلفلإلعكلر إليخونإلففييااإلعكلعديدإلماإل

نمرينمكككلإلعألمكككوإلعكلككك بإللديإلفاكلفكككاة ياإلفككك إلشكككر إلعكلم كككاةنإلعةثرمكككا إلفهكككا إلفيككك  وإلفعككك إل
عألسكككفاسإلمشككك إلسكككفياإلعكلم كككااإلةإلعكلةفكككوإلميهكككاإلرعكككنوإلنسكككائاإلعكلر ينكلن يكككاإلعكلككك بإلعسكككرخد إل

رعكنوإلعألممكااإلعكلدنكليكلإلةسكيماإل كلك إلإل سل إل نإلةدياإلةسيماإلف إل كاإلعكلعنكلمكلإلعكلرك إللدن
وإلعكلعاكلميككلإل ر ككاووإلعكلسككل إلنعكلمخككدوعنإلنةركك إلعكليسككا إلنعألعفككااإلممككاإللرككا إلعةةر ككاجإلعكلر ككاوإل

عكلمر عيككدإلفككياإلعكلفشككوإلمشكك إلمخرشكك إلفقككابإلعألو إلنمككاإل كك إلييككا إلعكلشككو انإلفاكلةفككناإلمشكك إل
إل إل يادوإلمش إلمد إلن ندإلويافكلإلنعييكل(ٔ)ماإلخلاإلوشنوإلعكلمسئنكلياإلفيهاإلومقندإلرشجإلعكلر اوإل

مككاإلثك  إلعكل ككاثووإلفكاإلمشك إلعكلع ككنإليكدإلرعككاي إلثك إل عرهككاإلكلشةكدإللنإلإلدنكليكلإلفامشكلإلكلشقاككا لنإل
ماإلعكلفسادإل ماإلثكنإلعكلةكااإلفك إلفعك إلمؤسسكاريا إلفكاإللاإلعورفكابإلمؤشكوإلعكلفسكادإلدكليكاإلمشك إل
فكلنإلعكلمفسككدياإلمكاإلعكلعقككاس إلنثكنإلمككاإل ركدي إلفامشيكلإلعكلويافككلإلناكع إلعكلرشككويعانإلعكلفعاكلكلإلنع 

كلمفككاكلةه إلةسككيماإلإليسككم إلففسككادإلعكلمشككومياإلعكلكك بإليرككياإلعكلفوفككلإلكلكك نبإلعكليفككن إلفاسككراللكلها
عكل الكككوعنإلعكلرككك إلرةنيهكككاإلعكلدسكككاريوإلنينعمكككدإلعألي مكككلإلعكلرككك إلرعكككدإلميفككك ع إلةإلةكككاإلعكلفسكككادإلمةكككاإل
عكلرعامكككاإلعكلي يكككك  إل يككككادوإلمشكككك إل كلككككجإلفككككلاإلمككككاإلعألسككككفاسإلعألخككككويإلثككككنإلعكلفككككوع إلفكككك إلعكلسككككشعلإل
عكلسياسككيلإللبإلعكلميافسككلإلليككوإلعكلمشككونملإلفككياإلعألةكك عسإلعكلسياسككيلإلمككاإلع ككاإلعكلسككيعووإلمشكك إل

مسؤناإلمعياإلنماإل  إلرةقي إلمياف إلشخفيلإللنإلإل ويسهاإلكلخدملإلة سمؤسسانإلعكلدنكللإلنر
 كككاإل كلكككجإلفسكككسإلعكلناككك إلعألميككك إلعكليكككارهإلمكككاإلعكلي عمكككانإلعكلمسكككشةلإلعكلرككك إلمفكككفنإلفا ريكككا إل
فعككك إلعكلكككدناإليكككنيإلعكل كككل إلدعمكككالإلعالوثككككاف إلنعسكككراللاإلفعككك إلعكليفكككننإلعكلاكككعيفلإلكلهكككك  إل

يككككلإلمشكككك إلةسككككاسإلعكل ككككون إلعسككككراللة إلعيرفككككاديا إلنسياسككككيا إلنعمييككككا إلكلرةقيكككك إلمفككككاكلة إلعكل عر
عكلمفشةلإلعكلعاملإل اإل كلجإلفسفسإلعالوعدوإلعكلسياسيلإلعكلاعيفلإلعكلر إلفدلنإلررعايالإلم إلعكلفسادإل

                                                           

د.إلمفعف إلينس إل اف  إلعالمل إلنعكلفسادإلعالدعوبإلنعكلماكل إلنردعميارك إلمشك إلعكلعمكاإلعكلة كنم  إلدعوإلإل(ٔ)
إل.ٖٙ إل ٕٙٔٓعكلةامدإلكلشيشو إلممااإل
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 عر إلنةإلرمرشجإلعكلمفادووإلمش إلم افةر إلنعاإلسعنإلفلاإل كلجإلي ناإلماإلفكاسإلعكلعفك إلنمكاإل ك إل
إليففاإلن ندإلعكلمفشةياإلفلإلسفس.

دإلعألمكوإلعكلك بإلنيعدإل فشا إلعكلمعشنمانإلعكلسويلإلعكلخافلإلفاكلعماإلماإللث إللسفاسإلعكلفسا
يهككددإلعكلريميككلإل مككاإليهككددإلدمككائ إلعاليفككا إلنعكلعدعكلككلإلنعةسككرقوعوإلعة رمككام إلنمككاإل كك إليشككن إل
فكككنووإلعكلخدمكككلإلعكلعامكككلإلنيقشكككاإلعةسكككر ماوعنإلنيميككك إلعأللييكككا إلمشككك إلعكلفقكككوع إلنياكككع إل قكككلإل
عكلم رم إلفاكلة نمل إل  إللففةنإلعكل قلإلفياإلعكلمكنععاإلنعكلمسكئناإلنمؤسسكانإلعكلدنكلكلإلمعدنمكلإل

عكلةككدإلفكك إلعسككرخدع إلعكلعيكك إلمشكك إلرشككجإلعكلمؤسسككانإلنعكلقككائمياإلمشيهككاإل إل كلككإلفككاإلنفككاإلعكلعيكك 
ن كلجإلةيعدع إلعكلعدعكللإلعة رماميلإلفياإللفيا إلعكلنعاإلعكلنعةد إلنرشعسإلعكلفعاكللإلنردي إلعكلونعرسإل

عكلرمييككك إلعكلةافككككاإلفيهكككاإلفمكككياإلفعكككك إلنإلإلكلكككفع إلعكلكككن عوعنإلفركككدي إلمسككككرنيإلعكلكككدخاإلعةسكككم 
يناإلونعركسإلمكن ف إلعكلدنكلكلإلنعكلقعكابإلعكلمن فياإلةقن إلنعمريا عنإل يادوإلمش إلماإل  وإلفك إليكا

نرخفككي إللمككنعاإلعائشككلإلكلككلدعوعنإلعكلة نميككلإلكلريفيكك ثاإلدناإلعاإلر ككناإلثيككاجإلويافككلإلإلعكلعككا  
 إلنعخيكوع إلفكلاإلكلشفعككدإلعة رمكام إلدنوإلفامكاإل  إللفكفاإل ككاإلشك  إليقكانإلفاكلعمشككلإل(ٔ)نمسكا كلل

عك إل إ وع إللبإلمعامشلإلف ماإلنةر إلكلش شملإلف إلنسائاإلعالمل إل ماإلنكلة  إلعكلقاا إلف إلف
إلعكلةاةنإل ماإلنميدماإليففاإلكل اإلش  إل ماإلفلاإلعكلم رم إليدإلعفرش إلفماإليسمي إلفاكلفساد.

 تعريف اإلعالم: املطلب اكلثاي 
عخرشكك إلعكلفقهككا إلفكك إلناكك إلرعويكك إلدييكك إلنمةككددإلكللمككل إلن كلككجإلةخككرل إللي مككلإلإل

ااإلعكلة  إلعكلدنكليلإلنعكلفشسفلإلنعكلميههإلعكلمرف إلماإليفشهاإلني ووإلعكلم رم إلكلك  إل  إلييكاإلفليك إل"عكلم ك
فيكككوإلعكلرككك إلعكلنعسككك إلكلرفكككاداإلعكلمعشنمكككلإلنعكلنيكككائ إلنعآلوع إلفكككياإلعكلفشكككوإلنيشكككماإل افكككلإلعكككو إلعكلرع

إلعكلمعشنمكان فهكا ريرقكا عكلرك  عكلرقييكللنإلإلعكلنسكيشل ثكن  إلفكاالمل (ٕ)رفكشاإلكلشرفكاث إلعكلمرفكادا"

                                                           

دوعسكلإلعسكرعلميلإلفك إلمةاف كلإلإل-مش إلسك وإلمفكند إلرةشيكاإلفكنوإلنلسكفاسإلعكلفسكادإلعكلمكاكل إلنعالدعوبإل(ٔ)
إل.ٕٖ إل ٕٓٔٓ إلعكلقادسيل إلٔ إلبٕٔعكلدينعييل إلم شلإلعكلقادسيلإلكلشعشن إلعالدعويلإلنعةيرفاديل إلمه

وفك إلكلشيشكوإلنعكلرن يك  إل إلدعوإلعكلع-دوعسكلإلي ويكلإلميدعييكلإل- فوعثي إلمفدعهللإلعكلمسشم  إلعالمكل إلعاليشيمك إل(ٕ)
إلٜٔ 
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لنإلإلمي مكلإلمرخففكلإلوفةيكللنإلإلر اويكل خكلاإلمؤّسسكان مكا رريقا نمادو عآلخويا  كل إل
إل كلج نرعنو عألخفاو  يشو مهامهاإلعألساسيل ألاإل خافل لنإلإلمامل   إلر نا وفةّيل  ليو
 عالمكل  فمهمكل رقكن  خكلاإلر ينكلن يكا مكا عالمكل  ني كنا نعكلرسكشيل  عكلروفيك  م كاا كلك إل

عكلركك إليككدإلر ككناإلسككمعيلإللبإلرعرمككدإلمشكك إلعكلسككمابإلفكك إل يفككااإلإلعالمككل  فنسككائا نُرسككم 
ائاإلشكينما  إلنعكلنسكائاإلعكلففكويلإلعكلرك إلعكلمعشنملإلعكلر إليوعدإل مل إلعكليانإلفهكاإلنرعكدإلليكد إلعكلنسك

رعرمككككدإلمشكككك إلةاسككككلإلعكلففككككوإلنثكككك  إلعكلنسككككيشلإلمككككاإلل  ككككوإلعكلنسككككائاإلعالملميككككلإليفككككنة إلكلككككديإل
عكلمشككاثديا إلفاالاكككافلإلعكلنسككائاإلعكلمدم كككلإلعكلسكككمعيلإلنعكلففككويلإلنرعكككدإلل  ككوإلعكلنسكككائاإلركككل يوع إل
نعفشالهككككاإلناككككنةا إلنلخيككككوعإليككككدإلر ككككناإلعكلنسككككيشلإلمعفنمككككلإللبإلم رنفككككلإل اكل رككككسإلنعكلمشفككككقانإل
نعكلخوعئعإلنعكلفة إلنعكلم لنإلعكلر إلررمي إلفاكلعم إلف إلعكلرف يوإلنعكلففوإلميكدإلعكلفةك إلكل كناإل
عكلمككادوإلعكلمعفنمككلإلرةمككاإلفكك إلعيارهككاإلنررككياإلكلشقككاووإلفوفككلإلكلشرلمككاإلنعكلككرمعاإلأل  ككوإلمككاإلمككووإل

نيرم كككاإلعالمككككل إلإل عألمكككوإلعكلككك بإليرككككياإلكلشقكككاووإلعكلنيكككن إلميككككدإلمنعاككك إلعكلفسكككادإلنرشخيفككككها
إل-ركككنيروإل– رمكككام إلعكلسنشكككيااإلميكككدياإلعكلفكككينإلفكككنجإلف كككاإلنسكككائاإلعكلرنعفكككاإلعةإلكل رونيككك عال

مي مككلإلفككفةلإللنإلإلمؤسسككللنإلإللبإلعةيرويككنإلفشكك اإلمككا  إلفلفككفةنإلكل ككاإلن عووإل-عيسككرالوع 
فوع إلمنععاإلعكلفسادإلفيهاإلماإل كل رونيي لإلرعماإلمش إل فوع إليشاعارهاإلنرشق إلعكلش انيإلمشيهاإلنع 

إلخلاإلماإلي رسإلمشيهاإلماإليفاإلعألفوعد.

يعكك إلفخعكنووإلعكلفسككادإلمشك إلعكلةيككاوإلعة رماميكلإلفاكلقككدوإلكلك إلي كاإلعكلككنم إلعكلم رمعك إلإل  
فعليككلإلعالمكل إلفاكلفسككادإلمليككلإلم دن كلإلفهككنإلميككناإلإلعكلك بإلين ككدإلمشيك إلفكك إلعكلنيككنإلعكلكوعثا 

كلشة نملإلعكلر إلرع نإلةقيقلإلماإلي وبإلمش إلعو إلعكلنعي إلف إلم رمعارهاإلكل اإل كلجإلةاإلير إل
ادإلمككاإلخككلاإلرسككشيعإل ةإلفإمعككا إلعالمككل إليككدوإلمككاإلعكلةويككلإلميككدإلعكل شكك إلمككاإل ككاثووإلعكلفسكك

عكلاككككن إلمشكككك إلمشكككك لنإلعكل هككككا إلعكلة ككككنم إلن شكككك إلمعنيككككانإلرةسككككياإلعألدع إلعكلمؤسسكككك إل
كلشة نملإلنمرافعلإلعكليدنعنإلنعكلمؤرموعنإلعكلر إلرخر إلفمنانبإلعكلفسادإلنمكاإل ك إلعكلعمكاإلمشك إل
يشوإلعكلرقاويوإلميها إلث عإلماإل ايسإلنماإل ايسإللخوإليشوإلر كاوسإلعكلشكعنسإلعألخكويإلعكلرك إل

إلمووإل اإل كلجإلفشفافيلإلني عثلإلميدسرككككخلاإلعكلمرافعلإلعكلمإلا إلمشي إلماكككي ةنإلف إلعكلقا
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إل.(ٔ) ش إلعكلةقائ إلكلي ناإلعالمل إلموآوإلما سلإلكلشةقيقلإللما إلعألفوعد

 املبحث اكلثاي 
 يف متافحة اكلفساد كلتورني آكليات اإلعالم اإل

رسرةن إلنسائاإلعالمل إلفلإلفشجإلف إلنيريكاإلعكلةااكوإلمشك إلعثرمكا إلنعيرفكا إلعكلم رمك إل
اإلم ككااإليكك ثسإل كليكك إلنفكك إل ميكك إلعألنيككان إلأليهككاإلرسككه إلفكك إلر نيككدإلعكليككانإلنرةاككوياإلفكك إل كك

فاكلمعككاو إلنعكلعشككن  إلنرعككدإلنسككيشلإلفعاكلككلإلعكلرككل يوإلفكك إلسككشنجإلعكلم رمكك  إلنعرسككايا إلمكك إلمككاإلنودإل
إل:اآلر معشفياإلن  كل إلإلسيقس إلعكلمفة 

 اآلكليات األساسية كلإلعالم يف متافحة اكلفساد: املطلب األنل
عكليكن إلعسكهاما إلإلكل رونيك نعكلموعيفكل إل  إليسكه إلعالمكل إلعالإلررم اإلث  إلعآلكليكانإلفاكلنيايكلإل

 فيوع إلف إلرنميلإلعكليانإلفمفهن إلفاكلفسادإلنلسفاف إلنيرائ  إلنسفاإلم افةر إلنمعاكل ر إلنعكل ش إل
ماإلةاةنإلعكلفسادإلعكلمرينملإلكلمسامدوإلعكلة نملإلف إلعكلةكدإلميهكا إلنعكلركل يوإلمشك إلعكلكولبإلعكلعكا إل

  ككوع إلعكلرةقيقككانإلنعكلرةويككانإلعكلركك إل كلكك إلإللكل عشكك إلل  ككوإلمككدع إلكلشفسككادإلندفكك إلعكل هككانإلعكلوسككمي
ررةماإلنسائاإلعالمل إلعكلمقون وإلنعكلمسمنملإل كل كلج رخش إلعكلم رم إلماإلعكلفسادإلنعكلمفسديا 

نعكلموئيلإلمسؤنكليلإلراويخيلإلنع رماميكلإلنلخلييكلإلنمهييكلإلفك إلم افةكلإلعكلفسكادإلفامرفاوثكاإلمكاإل
عككككدإلعكلرقفكككك إلمككككاإللثكككك إلعكلنسككككائاإل عنإلعكلفعاكليككككلإلعكلمككككؤ ووإلفكككك إليشككككوإلنرع يكككك إليككككي إلعكلي عثككككلإلف
 إلفعليلإلعالمل إل(ٕ)عكلمعشنمانإلعكلر إلر ش إلعكل  يوإلماإلعكلقااياإلنخافلإلعكلفسادإلنعكلمفسديا

فم افةلإلعكلفسادإلمليلإلثاملإلرقن إلف إللساسهاإلمش إل ش إلعكلةقكائ  إلنرعويكلإللفعكااإلعكلفسكادإل
عكلر إلرور سإلف إلعكلخفا  إلفاكلفاسدناإلفاومناإلف إلمماوسلإلفسادث  إلنث إلمش إلععكلبإلنعسك إل

                                                           

فككككاكلاإلعكلعككككائ  إلدنوإلعالمككككل إلفكككك إلم افةككككلإلعكلفسككككادإلعكلمككككاكل إلنعالدعوب إلمقككككااإلمرككككا إلمشكككك إلعكلمنيكككك إلإل(ٔ)
إل.ٕٛٔٓ/ٕ/ٔٔراويخإلعكل ياووإلإلإلإلإلإلإلwww.inciraq.com:إلإلإلإلعالكل روني 

 كا  إلةار إلفدنبإلعكلشموبإلنعفرهااإل اس إلوشيد إلدنوإلنسائاإلعالمكل إلفك إلم افةكلإلعكلفسكادإلعكلعكوع إلعيمن إل(ٕ)
 إل فكككدعوإلخكككا إلفكككاكلمؤرموإلعكلكككنعي إلكلشعشكككن إلنعآلدعس إلٗ إلبٙم شكككلإلمو ككك إلعكلدوعسكككانإلعاليسكككاييل إلمكككه

إل.ٕٛٛ إل ٕٙٔٓ
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مكككلإلكلمخرشككك إلعكلرشكككويعان إلنكلكككديه إلعكلقكككدووإلعكل فيكككووإلنعكلمهكككاووإلعكلعاكليكككلإلمشككك إلعكلرمنيككك إلندوعيكككلإلرا
إل.نعالخفا  إلنف إلفع إلعألةيااإلعكلراشياإلماإلخلاإلنسائاإلعالمل 

 مككاإلنرقكك إلمشكك إلمككار إلنسككائاإلعالمككل إلمسككئنكليلإل فيككووإلفكك إلم افةككلإلياككاياإلعكلفسككادإل
اكلككككلإلمككككاإلعكلويكككك إلنعكلعمككككاإلمشكككك إلمعاكل رهككككاإلنعكلةككككدإلمككككاإلعيرشككككاوثاإلفكككك إلعكلم رمكككك إلنفككككنة إلكلة

عة رمككككام إلنعكلسياسكككك إلنعةيرفككككادبإلنروسككككيخإلمفككككدلإلعكلعدعكلككككلإلنعكلمسككككانعو إلمككككاإلخككككلاإلدنو إل
ي ويكككانإل كلككك إلإلرسكككريد إلعكلنيكككائ إلةيككك إليقكككن إلفوسككك إلسياسكككلإل ملميكككلإلنيائيكككلإلكلم كككافاإلعكلفسكككاد

عكلفةكك إلعكلعشمكك إلعكلمرخفكك إلنعكلرخعككيعإلعكلمسككف إلندمككهإلعكلخفككوعنإلعكلمرفككشلإلفقاككاياإلعكلفسككادإل
 إل  إل اإلعفيعككلإلعكلفسككادإلثكك إلمرعككددوإلعألن كك إلعألمككوإلعكلكك بإل(ٔ)اشككووليككوإلمفلنإلإلففككنووإلمفاشككوو

يسككككرش  إلاككككونووإلعكلقاككككا إلمشيكككك إلفعويقككككلإلمسككككردعملإلررعشككككسإل رفككككابإلرككككدعفيوإلنيائيككككلإلنعسككككعلإل
 إل  كلجإلررنكل إلنسكائاإلعالمكل إلمهكا إلعكلرنميكلإل  إل يهكاإلرشعكسإلدنوإلفك إلوفك إلعكلكنم إل(ٕ)عكليعا 

اإلخكككلاإل رفكككابإل سكككروعري يلإلعكلعكككا إلةكككناإلرفشككك إل كككاثووإلعكلفسكككادإلنآ اوثكككاإلمشككك إلعكلم رمككك إلمككك
م رمعيككلإلرقككن إلمشكك إل فقككا إلياككاياإلعكلفسككادإلفكك إلولنإليائمككلإلعثرمامارهككاإلنعكلعمككاإلمشكك إلروسككيخإل
يكككي إللخلييكككلإلمعاواكككلإلكلشفسكككادإلنمقفنكلكككلإلمكككاإليفكككاإلعكلم رمككك  إلنعكلقيكككا إلفكككدنوإل ملمككك إلنعسككك إل
وسا إللسنإلعكل قافلإل نمسرموإلف إلسفياإلعكلرنميلإلنريميلإلعكلقي إلعكلمياثالإلكلشفسادإلعكلة نم  إلنع 
فكدعوإليشكوعنإلعكلرنميكلإل عكلمدييلإلنعكلةكنعوإلمكاإلعويك إلعكلركدويسإلنعكلرعكنيوإلنعكليشكوإلنعالمكل إلنع 
مكككدعدإلعكلدوعسكككانإلنعألفةكككا  إل ككك كلجإلرةويكككجإلياكككاياإلرهككك إلعكلكككولبإلعكلعكككا إلنعسكككرقعاسإلن ككك سإل نع 
ي كادإلع فكوإليامكدوإلع رماميكلإلكلمي مكانإلعكلم رمك إلعكلمكدي إل عايانإلنفئكانإلمسكرقشلإلنفعاكلكل إلنع 

عكلوسكميلإلمشك إلعكلمنعفقكانإلعكلة نميكلإلمكاإلخكلاإلعكلرعكاناإلإلنرنميلإلعكل مهنوإلةناإلعال كوع عن
يشا إلموع  إلمعشنمانإلةناإلعكلفسادم إلعكلدنعئوإلعكلوسميلإلننا إلعآلكليانإلعكلمياسفلإلكل كلجإل إلنع 

                                                           

ينوإللينوإلماشنوإلعكلدكلن إلدنوإلعكلرةقيك إلعكلفكةف إلفك إلمعاكل كلإلياكاياإلعكلفسكادإلفاكلفكةافلإلعكلفشسكعيييل إلإل(ٔ)
 إلٕ٘ٔٓلكككك و إلإل-وسككككاكللإلما سككككريو إل شيككككلإلعآلدعس إليسكككك إلعكلفككككةافلإلنعالمككككل  إلعكل امعككككلإلعالسككككلميل

إل.ٜٛ-ٜٚ 
عرفاييكككلإلعألمككك إلإل-د.إلةسكككا إلمفكككدإلعألميكككوإلخشككك  إلعألعكككوإلعكلقاينييكككلإلعكلدنكليكككلإلنعاليشيميكككلإلكلم افةكككلإلعكلفسكككادإل(ٕ)

إل.ٙ إلفة إلليوإلميشنو إل -دوعسلإلمقاوي –عكلمرةدوإلنعةرفاييلإلعكلعوفيلإلكلم افةلإلعكلفسادإل
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إل.(ٔ)ننا إلخعإلمماإلمةددوإلنيافشلإلكلشرةقي إلنا إلخععإلرو  إلمش إلعكلنيايلإلماإلعكلفساد

نعأل  وإلرعقيكدعإللماإلم ااإلعكلموعيفلإلنعكلرقف إلنعكل ش إلنث إلعكلمهملإلعألفعسإلنعةث إل
نف إليفنإلعكلنينإلرم اإللفااإلنسيشلإلكلنإللةساإلعسر ماوثاإلنعكلرعاع إلمعهاإلفمهييلإلنةكو إل

ليك إلنإلإلنشفافيلإلني عثلإلنةياديلإلل  وإلنسكائاإلعكلويافكلإلعكل ماثيويكلإلعكلعنميكلإلي امكلإلنةكو 
 إل  إلررةمكككاإلنسكككائاإل(ٕ)مكككاإلةيككك إليركككائهإلعكلمنع هكككلإلفككك إلعكلمعو كككلإلاكككدإلعكلفسكككادإلنعكلمفسكككديا

 إلعكلن ائ إلنمو إلعكلةقائ إلعكلمرعشقلإلفقايلإلماإلنمرافعرهاإلكلشرةقيقانإلعالمل إلمسؤنكليلإل ش
 إل ةاكلرهككاإلكلشقاككا إلنعكلفككنإلفيهككاإلنمةاسككفلإلعكلمفسككدياإلنودإلعكلةقككن  كلكك إلإلعكلخافككلإلفهككاإلنفككنة

مرافعككلإلسككيوإلنإلإل كك كلجإليوفككدإلعالمككل إلخشفيككانإللبإلياككيلإلرةقيقيكك إلفقاككاياإلعكلفسككادإلعالدعوب
عككد  إلل ككوع إلكل شكك إلةككاةنإلمككاإلعكلفسككادإلعكلمةككا  إلعكلمخرفككلإلفقاككاياإلعكلفسككاد إلممككاإليم ككاإللاإلي

عكلمكككاكل  إلنكل ككك إلرشعكككسإلعكلفكككةافلإلدنوثكككاإلعكلويكككاف إلي كككسإللاإلر كككناإللنإلإلعالدعوبلنإلإلعكلسياسككك 
يشكككككوإلرةقيقكككككانإليشيشكككككلإل كلككككك إلإلفميكككككليإلمكككككاإلعكلركككككدخلنإلعكلسياسكككككيلإلألاإلثككككك عإلعكلركككككدخاإليكككككؤدب

عكلمفدعييلإلي ناإلثدفهاإلعسكريعاسإلعكلكولبإلعكلعكا إلنرونياك إلكلشةفكا إلمشك إلعألناكابإلعكلقائمكل إل
راةلإلعكلم ااإللما إلنسائاإلعالمل إلإلكل ع ماإلعكلاونوبإلةمايلإلعالملميياإلماإلليلإلاالنعإلنع 

كلشةفناإلمش إلعكلمعشنمانإلنعالةفا عنإلماإليفاإلعكلمؤسسانإلعكلعامل إلفخكل إل كلكجإلسكر دإل
نسائاإلعالمل إليفسهاإلمةافووإلنيشيشلإلعكلفعاكليكلإلفك إلمةاوفكلإلعكلفسكاد إلفاكلمقافكاإلفكااإلعكلقكنعيياإل

ي إلماإللخعا إلعكلفةافلإلنكلةمايلإلعآلخوياإلماإللبإلرعاناإلرشرماإلمش إلفع إلعكلردعفيوإلكلشريف
كلككك كلجإلييفالككك إلمشككك إلعأل هككك وإلعكلمعييكككلإلفم افةكككلإلعكلفسكككادإلإل مشكككيه إلمكككاإليفكككاإلنسكككائاإلعالمكككل 

إلعةسرفادوإلمكاإلعكلرعكنوإلعكل فيكوإلكلنسكائاإلعالمكل إلن كلكجإلي كوع إلكلقكدورهاإلمشك إل يفكااإلعكلمعشنمكل
مككاإلعويكك إلري ككي إلإلل فككوإليككدوإلمم ككاإلمككاإلعكلمككنععيياإلمككاإلل ككاإلفاككاإللممككااإلعكلفسككاد كلكك إل

ةمككلنإلعكلرنميككلإلنعكلرعككاناإلمكك إلعكلهيئككانإلعكلفامشككلإلفكك إلمةاوفككلإلعكلفسككادإلنعكلقاككا إلمشكك إل افككلإل

                                                           

مو ك إلعكلدوعسكانإلعالسكروعري يلإلد.إلثيفا إلعةمدإلمةمد إلعكلفسكادإلنعثك إلآكليكانإلم افةرك إلعكلعكوع إلعيمن  كا  إلإل(ٔ)
إل.ٔٔنعكلدنكليل إل امعلإلفالدعد إلس.ن إل 

عالكل رونيكك :إل عكلمنيك  مشك  ميشككنو عكلفسكاد إلمقكاا مةاوفكل فكك  عالمكل  عكلع يشك  إلدنو يكا  إل(ٕ)
www.ijrda.org/newsإل.ٕٛٔٓ/ٕ/ٖعكل ياووإل راويخإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

http://www.ijrda.org/news
http://www.ijrda.org/news
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عكل كككوعئ إلعكلماكليكككلإلنفككك اإلم هكككندعنإلكلش شككك إلمكككاإلثككك  إلعكل كككاثوو إلفنسكككائاإلعالمكككل إلفلينعمهكككاإل
لفكككفةنإلعكليكككن إليكككنوإلماكلميكككلإلرسكككاث إلفككك إلرالييكككوإلمكككنع ياإلعكلقكككنيإلنمةاوفكككلإلعكلفسكككادإلمكككاإلل كككاإل

إل.(ٔ)يوإلعكلردوي  إلكلشقاا إلمش إلل ملإلعكلفسادإلعكلعاكلم عكلمساثملإلف إلعكلرالي

 اآلكليات اكلقايويية كلإلعالم يف متافحة اكلفساد: املطلب اكلثاي 
لاإلعةرفاييككككككانإلعكلدنكليككككككلإلعكلعاكلميككككككلإلميهككككككاإلنعاليشيميككككككلإلن كككككك كلجإل كلكككككك إلإلر ككككككدوإلعالشككككككاوو

عكلرشويعانإلعكلنعييلإل عنإلعكلفشلإلفم افةلإلعكلفسادإللشاونإل شهاإلمش إلدنوإلعالمل إلف إل كلج إل
يفككنإلعرفاييككلإلعألمكك إلعكلمرةككدوإلكلم افةككلإلعكلفسككادإلمشكك إللثميككلإلمشككاو لإلعكلم رمكك إلفكك إلميكك إل  إل

عكلفسككادإلنمةاوفركك إلنع   ككا إلنمكك إلعكليككانإلفيمككاإليرعشكك إلفن ككندإلعكلفسككادإلنلسككفاف إلن سككامر إلنمككاإل
نيكككر إلركككدمي إلثككك  إلعكلمشكككاو لإلفعكككدوإلركككدعفيوإلنعكلرككك إلميهكككاإلعكلقيكككا إلفليشكككعلإل إليم شككك إلمكككاإلخعكككو

فوعمهإلرنميلإلماملإلرشماإلعكلمياثهإلعكلمدوسيلإلنإلإلعكلفساد  ملميلإلرسه إلف إلمد إلعكلرساماإلم إل
نعكل امعيل إلم إلامااإلريّسوإلةفناإلعكليانإلفعشياإلمش إلعكلمعشنمان إل ك كلجإلعةركوع إلنرع يك إل

 إلنعاإلثيكاجإل(ٕ)نةمايلإلةويلإلعكلرمانإلعكلمعشنمانإلعكلمرعشقلإلفاكلفسادإلنرشقيهاإلنيشوثاإلنرعميمها
ناإلعكلككدنكل إلمككاإلع ككاإلم افةركك إلوعفككعإللساسكك إلفككياإلعكل ويمككلإلعكلمي مككلإلنعكلفسككادإلرفككو إلعكلرعككا

نرو كك نإلثكك  إلعكل هككندإلعكلعاكلميككلإلفناكك إلخعككعإلميهككاإلمقككدإلعكلمككؤرموإلعكل ككاماإلكل مكك إلعكلمرةككدوإل
كلشنيايككلإلمككاإلعال ككوع إلنمعاكل ككلإلعكل ككايةياإلنعكلعمككاإلمشكك إلرفككمي إلإلٜٜٓٔمككؤرموإلثافايككاإلمككا إل

شهككاإلآكليككانإل ديككدوإلكلرفككادبإل ميكك إللشكك ااإلعكلفسككادإلنميهككاإلعآلكليككانإلعالملميككلإلندييامي يككلإلمم
إل.كللسرفادوإلميهاإلف إلرعمي إلمدنيلإلدنكليلإلكلقنعمدإلسشنجإلعكلمن فياإلعكلعاميا

لمككاإلمشكك إلعكلمسككرنيإلعكلككدنكل إلعاليشيمكك إلي ككدإللاإلعرفاييككلإلعةرةككادإلعألفويقكك إلكلميكك إلعكلفسككادإل
نم افةركك إللكل مككنإلعكلككدناإلعألماككا إلفيهككاإلفم افةككلإلعكلفسككادإلفاكلمشككاو لإلمكك إلنسككائاإلعالمككل إل

ملئملإلرم كاإلنسكائاإلعالمكل إلنعكلم رمك إلعكلمكدي إلإلنعكلم رم إلعكلمدي  إلم إلاونووإلخش إلفيئل

                                                           

 عكلماكليكل إلوسكاكلل عكل كوعئ  مكا كلشنيايكل  آكليكل عكلكدنكل  عكلفسكاد ي كاو إلم افةكل يفكو كلييكدوإلنفكن مك ن إل(ٔ)
إل.ٚٛ إل ٕٚٔٓ إل,عكلسياس  نعكلعشن  عكلةقن  ف ايل إل شيل ميوو عكلوةما مفد- ما سريو إل امعل

إل.ٖٕٓٓ كلعا  عكلفساد كلم افةل عكلمرةدو عألم  عرفاييل ما(إلٖٔعكلمادوإل)إل(ٕ)
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لمشكككك إلمسككككرنيانإلمككككاإلعكلشككككفافيلإل كلكككك إلإلنرشكككك عهماإلمشكككك إلةمككككاإلعكلة نمككككانإلمشكككك إلعةورقككككا 
نعكلمسؤنكليلإلف إل دعووإلعكلشكؤناإلعكلعامكل إلناكمااإلمكياإلنسكائاإلعالمكل إلسكفاإلعكلةفكناإلمشك إل
 إلعكلمعشنمككانإلفككك إلةكككاةنإلعكلفسكككادإلنعكل كككوعئ إل عنإلعكلفكككشلإلشكككويعلإللاإلةإليكككؤ وإلفككك إلم كككاإلثككك 

 إل كك كلجإل(ٔ)عكلمعشنمككانإلففككنووإلميانئككلإلمشكك إلممشيككانإلعكلرةقيكك إلنعكلةكك إلفكك إلمةا مككلإلمادكلككل
رقككن إل كككاإلدنكلككلإلعكككو إلفكككإيوعوإلرككدعفيوإلرشكككويعيلإلنليوثككاإلالاكككفا إلعكلفعاكليكككلإلمشكك إلعكلةككك إلفككك إل
عكلةفككككناإلمشككككك إلليككككلإلمعشنمكككككانإلمعشنفككككلإلكلشمسكككككامدوإلفكككك إلم افةكككككلإلعكلفسككككادإلنعكل كككككوعئ إل عنإل

إل.(ٕ)عكلفشل

لإلكلم افةلإلعكلفسادإلكلرا إلرش ي إلعألفكوعدإلنمؤسسكانإلف إلةياإل ا نإلعةرفاييلإلعكلعوفي
 إلمكاإل(ٖ)عكلم رم إلعكلمكدي إلمشك إلعكلمشكاو لإلعكلفعاكلكلإلفك إلميك إلنم افةكلإلعكلفسكادإلاكماإللثكدعفها

خككلاإلعكلقيكككا إلفليشكككعلإل ملميككلإلرسكككه إلفككك إلمككد إلعكلرسكككاماإلمككك إلعكلفسككادإلن ككك كلجإليشكككوإلفكككوعمهإل
إل (ٗ)رنميلإلرشماإلعكلمياثهإلعكلمدوسيلإلنعكل امعيل

ي إلفي ككدإل اإلعكلرشكويعانإلعكلدعخشيككلإلكلشككدناإلعكلمرعشقككلإلفم افةككلإلآمكاإلمشكك إلعكلمسككرنيإلعكلككنع
عكلفسككادإلكلكك إلرالفككاإلعكلككدنوإلعكلهككا إلكل مككل إلفكك إلمةاوفركك  إليكك  وإلميهككاإليككايناإلعكلنيايككلإلمككاإلعكلفسككادإل
نم افةرككك إلفككك إلعكل  عئكككوإلعكلككك بإلعن كككسإلرشككك ي إلمشكككاو لإلعكلم رمككك إلعكلمكككدي إلفككك إلعكلنيايكككلإلمكككاإل

عكل مهكككنوإلمكككاإلعكلةفكككناإلمشككك إلرم كككياإلنسكككائاإلعالمكككل إلنإلإلعكلفسكككادإلنم افةرككك إلفركككدعفيوإلميهكككا
عكلمعشنمككككككانإلعكلمرعشقككككككلإلفاكلفسككككككاد إلمكككككك إلموعمككككككاوإلةومككككككلإلعكلةيككككككاوإلعكلخافككككككلإلنشككككككو إلن وعمككككككلإل

إل.عألشخا  إلنمقرايانإلعألماإلعكلنعي إلنعكلي ا إلعكلعا إلنةيادإلعكلقاا 

 ككك كلجإللناكككةنإلعالسكككروعري يلإلعكلنعييكككلإلكلم افةكككلإلعكلفسكككادإلفككك إلعكلعكككوع  إللثميكككلإلدنوإل
فلرفككابإللسككشنسإلميه كك إلفكك إلم ككااإلعكلرخعككيعإلعالمككل إلفكك إلمنع هككلإلعكلفسككادإلنعكلقاككا إلمشيكك إل
دمككهإلسياسككانإلعكلميكك إلثكك  إلفكك إلعكلرخعككيعإل كلكك إلإلعالملمكك إلكلميكك إل ويمككلإلعكلفسككادإلممككاإليككؤدب

                                                           

إل.ٖٕٓٓفويق إلكلمي إلعكلفسادإلنم افةر إلكلعا إلماإلعرفاييلإلعةرةادإلعالإل(ٕٔعكلمادوإل)إل(ٔ)
إل.ٖٕٓٓماإلعرفاييلإلعةرةادإلعالفويق إلكلمي إلعكلفسادإلنم افةر إلكلعا إلإل(ٜعكلمادوإل)إل(ٕ)
إل.ٕٓٔٓماإلعةرفاييلإلعكلعوفيلإلكلم افةلإلعكلفسادإلكلعا إلإل(ٕعكلمادوإل)إل(ٖ)
إل.ٕٓٔٓماإلعةرفاييلإلعكلعوفيلإلكلم افةلإلعكلفسادإلكلعا إلإل(ٔٔعكلمادوإل)إل(ٗ)
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 إلنرقككن إلثكك  إلعكلخعككلإلمشكك إللسككانإلرشككخي إلعكل ككنعثوإلعكلسككشفيلإلنرةديككدإل(ٔ)عاليمككائ إلعكلككنعي 
لسككفاسإليشككنئهاإلفشكك اإلنعاككاإلندييكك إلنرةديككدإلمككاإل  عإل ايككنإلعكل ككاثووإلفسككادإلل إلاككع إلفكك إل

عألدع  إلنناككك إلعكلفكككوعمهإلعكلل مكككلإلكلمعاكل رهكككاإلمكككاإلخكككلاإلعسكككرخدع إلر ينكلن يكككاإللنإلإل مكككلعألي
لاإلعكلمشككوبإلعكلعوعيكك إلكلكك إليخفكك إليككايناإلكلم افةككلإل كلكك إلإلعالمككل إلفكك إل كلككج إلر ككدوإلعالشككاوو

يماإللنود إلاكماإلمكدوإليكنعيياإلميهكاإلعكلفكاس  عكلعوعيك  عكلعقنفكان يكاينا مكا عكلسكادن عكلفسادإلنع 
 كلويافك  يكايناإلديكنعانإلإلٕٔٔٓكلعكا إل ٖٓإلويك  عثكلعكلي إل ثيئكل نيكاينا عكلمعكداإلٜٜٙٔ كلعكا 

 إلن  كلجإلرك إلرلسكينإلعكلم شكنإلعكلمشكروجإلكلم افةكلإلٕٔٔٓكلعا إلإلٖٔ عكلموي  عةرةادب عكلماكليل
فوئاسككككلإلعألمككككياإلعكلعككككا إلإلٕٚٓٓ/٘/ٖٓفكككك إلإلٜٜعكلفسككككادإلفمن ككككسإلعألمككككوإلعكلككككدينعي إلعكلمككككوي إل

عكلماكليككلإلإلكلم شككنإلعكلككن وع إلنماككنيلإلم شككنإلعكلقاككا إلعألمشكك إلنثيئككلإلعكلي عثككلإلنديككنعاإلعكلويافككل
م ارككسإل كلكك إلإلنعكلركك إلرسككه إلثكك  إلعكلمؤسسككانإلفكك إلريفيكك إل سككروعري يلإلم افةككلإلعكلفسككادإلفاالاككافل

عكلمفرشياإلعكلعمنميياإلنعكلمؤسسانإلعكلقاائيلإلنمي مانإلعكلم رم إلعكلمدي  إل ةإللاإلعألثك إلمكاإل
 كلجإل ش إلثنإلشف لإلعالمل إلنعكلر إلليشلرهاإلعكلهيئكلإلعكلعوعييكلإلعكلعامكلإلكلخكدمانإلعكلفك إلنعالوسكااإل

عكلهككد إلإلٕٗٓٓكلسككيلإلإلٙٙفمن ككسإللمككوإلسككشعلإلعةئككرل إلويكك إلإل-ل إلعكلعوعيكك شككف لإلعالمكك–
إلميهاإل يشا إلميفوإل ملم إلةوإليةرو إلةقن إلعاليسااإلنةويار إلنيع  ثاإلفامايان.

ياككككي إلثيككككاإللاإلدنوإلنسككككائاإلعالمككككل إلولكككك إللثميركككك إل ةإلعيهككككاإلرخاكككك إلكلشعديككككدإلمككككاإل
د إلعكلسكما إلكلش هكانإلعكلرعري إلنم كل إلإلعكلاالنعإلنعكلقيندإلسنع إل اينإلة نميلإلل إلسياسيلإلرعمد

عالملميلإلفاكل ش إلماإلعكلفسادإلنعكلفاسكدياإلسكيماإللاإل كااإلعكلشكخ إلعكلماكعش إلفيك إل عإليفكن إل
 إليم ككاإللاإلي ككناإلعالمككل إل عركك إلمرفشكك إلفاكلفسككادإلنيفرقككدإلكلشمفككدعييلإلنعكلةياديككللنإلإلنسككعنو 

ليككوإل ييككاإلعكليككن إلفكك إلمفككوإلعكلرعككنوإلعكلر ينكلككن  إليشمككنإلميككافوإل ملميككلإلكلككديهاإلمرسكك إلمككاإل
يكككنإلليكككوإلمعشقكككلإل ةإلليهكككاإلفعاكلكككلإلفككك إلعكلمسكككاثملإلفككك إلم افةكككلإلعكلفسكككادإلنثككك إلعكلةويكككلإلنعاإل ا

ررم اإلفاكلنسائاإلعالملميلإلنعكلرنعفشيلإلعكلةدي لإلم اإلعةيروينإلنماإلينفو إلماإلمنعي إلرنعفكاإل
فعيكككدوإلينمكككا إلمكككاإلمكككاإلعائشكككلإلع رمكككام إلريشكككوإلنرريايكككاإلعألخفكككاوإلفسكككوملإلنلاكلفكككاإلمكككاإلر كككناإل

إل.عكلرعري 
                                                           

إل-ٗ إل ٕٗٔٓ-ٕٓٔٓكلشسينعنإل عكلفساد كلم افةل عكلعوعييل كلنعييلع عالسروعري يلإل(ٔ)
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 الخاتمة
إل:اآلر فع إلعةسريرا انإلنعكلمقروةانإلن  كل إلإليافعدإلعيهيياإلفة ياإلرنفش

 أواًل: االستنتاجا 
 اإلعكلفسادإلفلينعم إلعكلمخرشفلإلنمسميار إلعكلمردعخشلإلآفلإلعيرشونإلف إل سدإلعلشسإلدناإلعكلعاكل إل -ٔ

فه إلسوعااإلعكلعفكو إلن كلكجإلكلعكد إلعكلقكدووإلعكلةقيقيكلإلمشك إلعسرئفكاكل إلكلركدعخاإللينعمك إلميهكاإل
 كلمةش إلنعكلدنكل .نعةيرفادبإلنعنإلإلعكلماكل إلنعالدعوبإلنعكلسياس 

يعدإلماإللث إلعكلنسائاإلعكلويافيلإلنعكلنيائيلإلكلشةدإلإلكل روني  اإلعالمل إلف افلإللينعم إلةسيماإلعال -ٕ
ماإل اثووإلعكلفسادإلف إلعكلم رمعان إلةسيماإلف إلعكلم رمعانإلعكلر إليرمر إلفهاإلعالمل إلفقدوإل

إل فيوإلماإلةويلإلعكلرعفيو.
عكلنسكائاإلعكلرك إلرشك  إلإلدنوإلفعااإلف إلعكلنينإلعكلةااوإلكل ني إلمكاإللثك إلكل روني كللمل إلعال -ٖ

مش إلعكلرعاناإلعكلمشروجإلفياإلمؤسسانإلعكلدنكلكلإلمكاإل هكل إلنفييهكاإلنفكياإلعكلمكنععاإلمكاإل هكلإل
إللخوي.

 ثانيًا: المقترحا 
رفعيككاإلعكلويافككلإلعالملميككلإلعكلنعييككلإلنعكلدنكليككلإلمككاإلخككلاإلرنسككي إلفككلةيلإلعالمككل إلعكلي يكك إل -ٔ

عكلفسكككادإلفككك إلرخفكككي إلةكككاةنإللنإلإلنعكلشكككفا إلكلملةقكككلإلعكلفاسكككدياإلكلرقكككديمه إلكلشعدعكلكككل إلكلشةكككد
إلعكلم رمعان.

ةكك إلم شككنإلعكليككنعسإلعكلعوعيكك إلمشكك إلرشككوي إليككايناإلخككا إلفمعاكل ككلإلعكلفسككادإلف افككلإللشكك اكل إل -ٕ
 عكلرشويعانإلعكلمسامدوإلعألخوي. كل إلإلنلينعم إلفاالاافل

 ي ككككادإليككككنبإلمككككاإلعكلرعككككاناإلعكلمسككككرموإلفككككياإلثيئككككلإلعكلي عثككككلإلنم ارككككسإلعكلمفرشككككياإلعكلعمككككنميياإل -ٖ
لنإلإللإلمشكك إللكوعوإلعكلموفكدإلعالملمكك نييككل روإلنعالمكل إلف افكلإللينعمك إلةسككيماإلعكلفكةافلإلعال

 مي ملإل ملميناإلفلإلةدندإلمهمرهاإلعكلوفدإلنعكلعماإلعكلفةف إلادإلعكلفساد.
 افكككلإلعكلن كككائ إلعكلدنكليكككلإلعكلمعييكككلإلفم افةكككلإلعكلفسكككادإل كلككك إلإلدمكككنوإل مهنويكككلإلعكلعكككوع إلكللياكككما  -ٗ

 كلك إلإلنعكلعماإلمشك إلةاكنوإل كاإلعكلمكؤرموعنإلعكلدنكليكلإلالي كادإلعكلةشكناإلعكليا عكلإلكلعكندوإلعكلعكوع 
إلفةياإلعكلخاكل إلماإلعكلفسادإلف إل اإلمفافاإلمؤسسار .مساو إلعكل
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 قائمة المصادر والمراجع

 ن الكريمآالقر ** 

 اواًل: المعاجم والقواميس
 إلدعوإللةيككا إلٕ إلجٕ فككوعثي إلليككينإلنآخككونا إلعكلمع كك إلعكلنسككيع إلم مكك إلعكلشالككلإلعكلعوفيككل إلعإل -ٔ

إل.ٖٜٚٔعكلروع إلعكلعوس إلفيونن إل
دعوإلعكل رككسإلعكلعشميككل إلفيككونن إلإل ٖ مككااإلعكلككدياإلاإلمي ككنوإلعةيفككاوب إلكلسككااإلعكلعككوس إلمككه -ٕ

إل.ٖٕٓٓ
 ثانيًا: الكتب 

 إلدعوإلعكلعوفكك إل-دوعسككلإلي ويككلإلميدعييككلإل- فككوعثي إلمفككدعهللإلعكلمسككشم  إلعالمككل إلعاليشيمكك  -ٔ
 كلشيشوإلنعكلرن ي  إلس.ن.

 إلةسكككياإلةمكككندبإلعكلعككك عنب إلمناككككنمانإلعكلفسكككادإلعكلمكككاكل إلنعالدعوبإلفككك إلعكلفككككةافلإلآة -ٕ
 .ٕ٘ٔٓدعوإلعكلةامدإلكلشيشو إلمماا إلإل ٔعكلمرخففل إلع

سكككن عاإلون إلع ومكككاا إلعكلفسكككادإلنعكلة ككك :إلعألسكككفاسإلنعكلعنعيكككسإلنعالفكككل  إلرو مكككلإلفكككؤعدإل -ٖ
إل.ٖٕٓٓ إلعألثشيلإلكلشعفاملإلنعكليشو إلمماا إلٔسون   إلع

 إلدعوإلعكلشككون إلكلشيشككوإلٔمفككدإلعكلفرككا إلعفككنإلمعككاا إلع ككوإلنسككائاإلعالمككل إلمشكك إلعكلعفككا إلع -ٗ
 .ٕٓٓٓنعكلرن ي  إلمماا 

 لةككككدإلمةككككددعنإلعكلعيكككك إلفكككك إلد.إلمككككديااإلمةمككككدإلعكلاككككمنو إلعكلفسككككادإلنعكلمككككاكل إلنعالدعوبإل -٘
 .ٕٗٔٓعكلم رم  إلدعوإلعكلةامدإلكلشيشو إلمماا إل

د.إلمفكعف إلينسك إل كاف  إلعالمكل إلنعكلفسكادإلعالدعوبإلنعكلمكاكل إلنردعميارك إلمشك إلعكلعمكاإل -ٙ
 .ٕٙٔٓعكلة نم  إلدعوإلعكلةامدإلكلشيشو إلممااإل

د.إلثيفا إلعةمدإلمةمد إلعكلفسادإلنعث إلآكليانإلم افةر إلعكلعوع إلعيمن  كا  إلمو ك إلعكلدوعسكانإل -ٚ
إل يلإلنعكلدنكليل إل امعلإلفالدعد إلس.ن.عالسروعري

 ثالثًا: الرسائل الجامعية
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عكلماكليكل إل عكل وعئ  ما كلشنيايل  آكليل عكلدنكل  عكلفساد ي او إلم افةل يفو فننإلإلكلييدو م ن -ٔ
ل إلعكلسياسكي نعكلعشكن  عكلةقكن   شيكل إلف ايل ميوو عكلوةما مفد- ما سريو إل امعل وساكلل

إل.ٕٚٔٓ
عكلقاينييككلإلعكلدنكليككلإلكلم افةككلإلعكلفسككاد إلوسككاكللإلإلممككوإلمفككدإلعكلةميككدإلممككوإلعكليعيمكك  إلعكل هككند-ٕ

إل.ٕٙٔٓما سريو إل امعلإلر وين إل شيلإلعكلةقن  إل
مقكككدعدإلمفكككدإلعكلسكككراوإلمفكككدعهلل إلم افةكككلإلعكلفسكككادإلعالدعوبإلفككك إلعكلقكككايناإلعكلكككدنكل إلنعكلكككدعخش  إلإل-ٖ

إلٕٙٔٓوساكللإلما سريو إل امعلإلعكلسشيماييل إل شيلإلعكلقايناإلنعكلسياسل إل
ي إلعكلفةف إلف إلمعاكل لإليااياإلعكلفسادإلفاكلفةافلإلينوإللينوإلماشنوإلعكلدكلن إلدنوإلعكلرةقإل-ٗ

عكلفشسككككعيييل إلوسككككاكللإلما سككككريو إل شيككككلإلعآلدعس إليسكككك إلعكلفككككةافلإلنعالمككككل  إلعكل امعككككلإل
إل.ٕ٘ٔٓل و إلإل-عالسلميل

 رابعًا: البحوث والدوريا 
ةككار إلفككدنبإلعكلشككموبإلنعفرهككااإل اسكك إلوشككيد إلدنوإلنسككائاإلعالمككل إلفكك إلم افةككلإلعكلفسككادإلإل-ٔ

 إل فككككدعوإلخككككا إلٗ إلبٙو كككك إلعكلدوعسككككانإلعاليسككككاييل إلمككككهعكلعككككوع إلعيمن  ككككا  إلم شككككلإلم
إل.ٕٙٔٓفاكلمؤرموإلعكلنعي إلكلشعشن إلنعآلدعس إل

إل-د.إلةسككا إلمفككدإلعألميككوإلخشكك  إلعألعككوإلعكلقاينييككلإلعكلدنكليككلإلنعاليشيميككلإلكلم افةككلإلعكلفسكككادإل-ٕ
 إلفة إلليكوإل-دوعسلإلمقاوي –عرفاييلإلعألم إلعكلمرةدوإلنعةرفاييلإلعكلعوفيلإلكلم افةلإلعكلفسادإل

إلميشنو.
ملإلثاش  إلدنوإلعالمل إلنعالمل إلعكلروفنبإلف إلم افةلإلعكلفسكاد إلفةك إلميشكنوإلماموإليعإل-ٖ

ف إلم شلإلنيائ إلنفةن إلعكلمؤرموإلعكلعشم إلعكل كاي إلكلهيئكلإلعكلي عثكل إلفالكدعد إلثيئكلإلعكلي عثكل إل
إل.ٜٕٓٓ

دوعسكلإلعسكرعلميلإلإل-مش إلس وإلمفند إلرةشياإلفنوإلنلسفاسإلعكلفسكادإلعكلمكاكل إلنعالدعوبإل-ٗ
 إلٔ إلبٕٔيلإلكلشعشككن إلعالدعويككلإلنعةيرفككاديل إلمككهفكك إلمةاف ككلإلعكلدينعييككل إلم شككلإلعكلقادسكك

إل.ٕٓٔٓعكلقادسيل إل
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إلنعكلمكاكل   عالدعوب عكلفسكاد  شك  فك  عالمكل  نسكائا دنوإل ةسكيا  سكماميا ممكوإل-٘
إل.ٖٕٔٓعكلي عثل إل كلهيئل عكلساف  عكلسينبإل- عكلعشم  عكلمؤرمو كل إلإلمقد  فة 

 فك  عالمكل  نسكائا دنو - عالفكلةيل عكلمدييكل إلعكلفكةافل كلشروفيكل عكلشفيكاي  مو ك إل-ٙ
إل.ٕٔٔٓ إل,عسروعكليا سيرو  ديدو يين إلردويف  دكلياإل-عكلفساد م افةل

 خامسًا: االتفاقا  والوثائق الدولية
إل.ٕٓٓٓعرفاييلإلعألم إلعكلمرةدوإلكلم افةلإلعكل ويملإلمفوإلعكلنعييلإلكلعا إلإل-ٔ
إل.ٖٕٓٓعرفاييلإلعألم إلعكلمرةدوإلكلم افةلإلعكلفسادإلكلعا إلإل-ٕ
إل.ٖٕٓٓكلفسادإلنم افةر إلكلعا إلعرفاييلإلعةرةادإلعالفويق إلكلمي إلعإل-ٖ
إل.ٕٓٔٓعةرفاييلإلعكلعوفيلإلكلم افةلإلعكلفسادإلكلعا إلإل-ٗ

 سادسًا: التشريعا  الوطنية
إلمعداإلنمرم إليرعش إلفاكلنيايلإلماإلعكلفساد.إلٕٙٓٓكلعا إلإلٙٓ-ٔٓعكلقايناإلعكل  عئوبإلوي إل -ٔ
إل.ٕٗٔٓ-ٕٓٔٓكلشسينعنإل عكلفساد كلم افةل عكلعوعييل عكلنعييل عالسروعري يل -ٕ

 ةلكترونيسابعًا :المواقع ال 
إل:كل روني وم بإلي ثل إلعالمل إلنم افةلإلعكلفساد إلمقااإلمرا إلمش إلعكلمني إلعال -ٔ

www.alrai.com/articale/631074.htmlإل 
فكككاكلاإلعكلعكككائ  إلدنوإلعالمكككل إلفككك إلم افةكككلإلعكلفسكككادإلعكلمكككاكل إلنعالدعوب إلمقكككااإلمركككا إلمشككك إل-ٕ

إل.إلwww.inciraq.com:إلإلإلإلكل روني عكلمني إلعال
 عكلمنيك  مشك  ميشكنو مقكااإلعكلفسكاد  مةاوفكل فك  عالمكل  دنوإلعكلع يشك   يكا  إل-ٖ

إل.إلإل www.ijrda.org/news:إلكل روني عال
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إل:ـمخــــصــالمـ

 اإلمسككرقفاإلعألمكك إلةسككيماإلعألمككلإلعكلعوفيككلإليعرمككدإلمشكك إلفيككا إلعاليسككااإلفيككا  إلةقيقيككا إل
فعيدع إلماإل اإلعكلم اثوإلعكلر إلرخاإلفاكل وعملإلعاليساييل إلنف اإلعكلمسكميانإلعكلمخرشفكلإلكل كاإلفك إل

خيككوإل هككونإل ككاثووإلييككديإلكلهككاإل فككياإلعكلفشككويلإليكك  وثاإلعكلقافكك إلنعكلككدعي إلآةإلنثكك إلعكلعقككدإلعأل
إلعكلفسككادإلعكلمككاكل إلنعالدعوبإلنعكلسياسكك إلنعكل قككاف إلنعة رمككام إلنعةيرفككادب إلعألمككوإلعكلكك بإللدي

فراإلعكلعديدإلماإلعألفنعسإللمكا إلميايشكانإلعكلرشكويعانإلنعكلفقهكا إلنعكلقاكا إلمكاإلع كاإل يشكا إل كل إل
نروسككيخإلم منمككلإلمككاإلعكلمفككادوإلعكلهادفككلإلكلشقاككا إلإلثيئككانإلنعييككلإلدنكليككلإلكلشعمككاإلمشكك إلناكك 

إل.عكلر إلفر نإلفاكلعديدإلماإلعكلفشدعاإلمش إلث  إلعآلفل
ناك إلةكدإلكلهك  إل كلك إلإلعكلول إلماإلرعددإلعآلكليانإلنعكلنسكائاإلعكلرك إلسكعنإلنرسكع عش إلف

عكل ككاثوو إلمكك إلعاليككوعوإلسككشفا إلميككاإلفليكك إلةإلميككسإلفكك إلعكلعشككن إلنعكلرشككويعانإلنعألي مككلإلعكلقاينييككلإل
عكليفكننإلعكلفشكويلإلفسكفسإلعكلعمك إلنعكل شك إلنةكسإلعكلك عنإلني كوعاإلكل اإلعكلعيسإل اماإلف إلفع إل

إلفقدعاإلعكلهنيلإلعكلنعييل. كل إلإلعكلم رم إلعكل بإليؤدبإلفيهايلإلعكلمعا 
نمككككاإلثكككك عإلعكلميعشكككك إل ككككا إلعكلفةكككك إلكليعككككوبإلثكككك  إلعكل ككككاثووإلنكلي شكككك إلمككككاإللسككككفافهاإل
نعكلمسككميانإلعكلمفعيككلإلكلهككا إلنمككاإل كك إلعكلعمككاإلمشكك إلمل هككا إلنلفاككاإلنسككيشلإلكلكك كلجإلثككنإل فككوع إل

عاليسكااإل كلك إلإلعكلك بإللاكة إلعيكوسإلمكاإلي كناإلكل رونيك نلبإل مكل إلعالمكل إلعالدنوإلعالمل إل
فسفسإلعكلرعنوإلعكلةافاإلف إلنسكائاإلعكلر ينكلن يكا إلفكاكلول إلمكاإلعآل كاوإلعكلسكشفيلإلكل ييكاإلةإليي كوإل
عآل اوإلعةي افيكلإلعكلمرم شكلإلفك إلفيكااإلدنو إلفك إلم افةكلإلعكلفسكاد إلفهك  إلعكلعليكلإلعكلم دن كلإلفكياإل

 إلنمليكككلإلن كككندإلنعكلككك بإليم كككاإلعكلسكككشعلإلعكلوعفعكككلإلفعكككدإلعالمكككل إلنعكلفسكككادإلرم كككاإلمليكككلإل شككك
عكلكككك بإلرعمككككاإلفيهايككككلإلعكلمعككككا إلمشكككك إلةمايككككلإل إلعكلسككككشعانإلعكلريفي يككككلإلنعكلرشككككويعيلإلنعكلقاككككائيل

  إلسكن إلرسكشعإلعكلاكن إلمكاإلخكلاإلمةكانوإلعكلفةك إلمشك إلعالمكل إلعكلمفشةلإلعكلعاملإلكلشم رم
إلندنو إلف إلم افةلإلعكلفساد.إلكل روني عال
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ABSTRACT : 

The future of nations, especially the Arab nation, depends on 

the building of the human being, a real building away from all 

manifestations that violate human dignity, and in all the different 

names, but in the last decade there emerged a phenomenon that 

the human face reminds of the distressed and the financial, 

administrative, political, cultural, social and economic, which led 

To open a number of doors to the discussions of legislation and 

jurists and the judiciary for the establishment of national 

international bodies to work on the development and 

establishment of a set of principles aimed at eradicating this 

scourge that has plagued many countries. 

Despite the multiplicity of mechanisms and means that have 

sought and seek to put an end to this phenomenon, with the prior 

recognition of us that there is no defect in the science, legislation 

and legal systems, but the disadvantage inherent in some human 

souls because of greed and greed and self-love and denial of 

society, which ultimately lead to the loss of national identity. 

The best way to do this is to highlight the role of the media 

and any information about the electronic media, which has 

become closer to the human being because of the development in 

the means of technology, despite the negative effects. However, 

we do not deny the positive effects of the statement of its role in 

the fight against corruption. This double relationship between 

media and corruption is a relationship of disclosure and the 

relationship of existence, which represents the fourth authority 

after the executive, legislative and judicial authorities, , Will shed 

light through the axes of research on the electronic media and its 

role in the fight against corruption . 


