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  ٙ   انًركـــس انــرًٚمراعٙ انؼرتــ

ــترا ٛ ٛح   ــاخ االضـــــــــ  نهرراضـــــــــ

ــا ٚح  ــٛح ٔااللتظــــــــ  ٔانطٛاضــــــــ

 

تأضظ املسنص ايدميكساطٞ ايعسبٞ يًدزاضات اإلضرتاتٝذ١ٝ ٚايطٝاض١ٝ 

١ ذات َط٦ٛي١ٝ ،ٖٚٛ غسن2007ٚاإلقتضاد١ٜ ظُٗٛز١ٜ َضس ايعسب١ٝ يف أعكاب ض١ٓ 

يط١ٓ  1762، ٚال٥شت٘ ايتٓفٝر١ٜ حتت زق81ِيط١ٓ 159ستدٚد٠ خاضع١ ألسهاّ ايكإْٛ 

 املاْٝا . –إضتجُاز، ٚبعد ضٓٛات َٔ ايعٌُ أضظ املسنص َكس ز٥ٝطٞ يف بسيني  2007

ٜٚعترب املسنص َؤضط١ َطتك١ً تعٌُ ف٢ إطاز ايبشح ايع٢ًُ األنادميٞ 

١ٝ ٚاإلعال١َٝ ٚاالقتضاد١ٜ سٍٛ ايػؤٕٚ ايدٚي١ٝ ٚايتشًٝالت ايطٝاض١ٝ ٚايكاْْٛ

ٚاإلق١ًُٝٝ ذات ايض١ً بايٛاقع ايعسبٞ بضف١ خاص١ ٚايدٚيٞ بضف١ عا١َ.   ٜٚطع املسنص 

ف٢ قا١ُ٥ اٚيٜٛات٘ ايعٌُ ع٢ً متهني  ايباسجني  ٚ اإلعالَٝني ٚ األقالّ اذتس٠ َٔ طسح 

ناف١ ٚدٗات ايٓعس  دٕٚ  أزا٥ِٗ مبٛضٛع١ٝ ٚ دٕٚ قٝٛد، إذ ٜطع٢ املسنص إىل عسض 

َضادز٠  تهسٜطا يدميكساط١ٝ،  فكد اضتك٢   امس٘  أضاع َٔ َبدأ زاضخ يد٣ َؤضط٘  

 ٖٛ تهسٜظ ايدميكساط١ٝ دٕٚ غسٚط.

ٜٚتب٢ٓ املسنص ْٗذا عًُٝا ف٢ دزاضات٘ ٚأعاث٘ ايع١ًُٝ اييت قٛاَٗا ايٓكد ايبٓا٤ 

ٜٓطًل َٔ أزض١ٝ ايعٌُ ع٢ً املٛضٛعٞ، فف٢ تٓاٚي٘ يًُعًَٛات ٚايكطاٜا ٚاألفهاز  

ايبٓا٤ ٚايت١ُٝٓ ٚ املطا١ُٖ  يف تكدِٜ اذتًٍٛ يًكطاٜا ايسا١ٖٓ ٚ زؤٜت٘ يتط١ٜٛ 

ايضساعات، ٚيٝظ تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً ايطًبٝات ٚ تطدُٝٗا  ٚ إظٗازٖا ع٢ً أْٗا قدز 

ستتّٛ ال فساز َٓ٘، ٚذيو إقتٓاعا َٔ املسنص إٔ املعسف١ ايع١ًُٝ َا دعًت إال َٔ أدٌ 

دِٜ اذتًٍٛ يًُػانٌ ٚيٝظ تعكٝدٖا، ٚ ٜتشسى املسنص  نريو َاحنا باسجٝ٘ سس١ٜ نا١ًَ تك

 ف٢ إدسا٤ عٛثِٗ ٚارتسٚز َٓٗا بٓتا٥ر َٛضٛع١ٝ تتُٝص بايدق١ ٚاذتٝاد.
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َٔ خالٍ ٖرٙ املٓٗذ١ٝ ٜٓعِ ٚ ٜسع٢ املسنص  ٚ زش عٌُ ٚ سًكات ْكاغ١ٝ  سٍٛ 

ا يريو  اَهاْٝات ايبشح ايع٢ًُ ٚأدٚات٘ ايكطاٜا األ١ْٝ  اإلق١ًُٝٝ ٚ ايدٚي١ٝ   َطدس

َٔ  مجع املعًَٛات ٚأضايٝب ايتشًٌٝ ٚصٛال اىل انرب قدز َٔ املعًَٛات ف٢ ايكطاٜا 

املتعًك١ بٗرٙ ادتٛاْب ايت٢ ميهٔ َٔ خالهلا ايٛصٍٛ إىل ْتا٥ر ٚ تٛصٝات  تطِٗ  يف 

 إجياد سًٍٛ  يًكطاٜا ايسا١ٖٓ.

 الث١ ستاٚز ٢ٖ:ٚف٢ ٖرا االطاز حيدد املسنص يعًُ٘ ث

أٚال: ايدزاضات ايعسب١ٝ ٖٚرٙ ايدزاضات ضتٓضسف اىل اجتاٖني، اإلجتاٙ االٍٚ 

ٖٛ دزاض١ قطاٜا نٌ دٚي١ عسب١ٝ ع٢ً سد٠ ٚع٢ً املطت٣ٛ ايداخ٢ً،ثِ دزاضات 

ايكطاٜا ايت٢ ٜفسضٗا منط ايعالق١ ايجٓا١ٝ٥ بني نٌ دٚي١ ٚأخس٣ َٚد٣ ايتفاعٌ بُٝٓٗا 

 ع٢ً ايعالقات ضًبا أٚ إجيابا.َٚد٣ تأثري ٖرٙ ايكطاٜا 

ثاْٝا : ايدزاضات ايدٚي١ٝ ٢ٖٚ تتذ٘ اجتاٖا ٚاسدا ٖٚٛ دزاض١ ايكطاٜا ايت٢ تٓػأ 

عٔ منط ايعالقات املتبادي١ بني ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚدٍٚ ايعامل املدتًف١،ٚتطتدع٢ ٖرٙ 

 ايدزاضات حتدٜد غهٌ ٖرٙ ايعالق١ َٚد٣ تأثريٖا ع٢ً ايكطاٜا املػرتن١.

زاضات االسداخ ادتاز١ٜ فهجري َٔ االسداخ اييت تكع ف٢ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ثايجا : د

ٚتهٕٛ ف٢ ساد١ اىل ادسا٤ دزاضات ٚأعاخ ٚاضتطالعات زأ٣ عٓٗا ملعسف١ أضبابٗا 

ٚدٚافعٗا ٚايٓتا٥ر ايت٢ ميهٔ إٔ ترتتب عًٝٗا،ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايدزاضات َِٗ يًغا١ٜ 

 ع٢ً اختاذ ايكساز ايطًِٝ. سٝح ٜطاعد صاْع ايكساز ف٢ َطٜٛات٘ املدتًف١

 أٖداف املسنص:

ٜٗدف املسنص َٔ خالٍ عًُ٘ ف٢ اْػطت٘ املدتًف١ اىل حتكٝل عددا َٔ االٖداف 

 ايت٢ ميهٔ إ ٜعٗسٖا ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل:

 يف زتاٍ ايعًّٛ ايطٝاض١ٝ ٚايكإْٛ ٚعًّٛ االدتُاع   ْػس ايٛع٢ ٚايبشح ايع٢ًُ

ٚاالقتضاد ٚاألعالّ يد٣ ادتُاٖري ايعسب١ٝ ٚذيو َٔ خالٍ زتُٛع١ ايدزاضات ايٓعس١ٜ 



  ............................................................................احلكامة االعالمية 

 

5 
 برلين  –المانيا                                                       المركز الديمقراطي العربي  

ٚاملعسف١ٝ ايت٢ ٜكّٛ بٗا،ٚتعترب دزاضات َؤضط١ ٜتِ َٔ خالهلا تكدِٜ ايجكاف١ 

خالٍ املفاِٖٝ ايت٢  ايدميكساط١ٝ اذتكٝك١ٝ يٝظ َٔ خالٍ َفاُٖٝٗا ايغسب١ٝ ٚيهٔ َٔ

 تتٓاضب َع ٚضعٝتٓا ايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ اٜطا.

  ْٔكٌ صٛز٠ ٚاضش١ عٔ زتسٜات األسداخ ايدٚي١ٝ ٚ اإلق١ًُٝٝ يف صٝغ١ أنادمي١ مته

 َٔ  إشاي١ ايطباب١ٝ عٔ املػٗد ايطٝاضٞ  َٔ خالٍ حتًٝالت عُٝك١ ٚ سٝاد١ٜ.

 ري١ٜ ٚتكدِٜ ناف١ املعًَٛات عٓٗا ٚذيو َٔ تٜٓٛس ايسأ٣ ايعاّ ايعسب٢ بكطاٜاٙ املض

خالٍ اعداد عدد َٔ ايتكازٜس االضرتاتٝذ١ٝ ف٢ شتتًف املٓاس٢ ايطٝاض١ٝ 

ٚاالضرتاتٝذ١ٝ ٚاالقتضاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف٢ٖٚ،١ٝ تكازٜس تعد بطسٜل ستاٜد٠ 

 تعسض يًُعًَٛات ٚتكدّ ايتشًٌٝ َٔ خالٍ االضايٝب ايع١ًُٝ املٓٗذ١ٝ.

 ٌ املسنص:َضادز متٜٛ

 ٜعتُد املسنص ف٢ متًٜٛ٘ ع٢ً عد٠ َضادز َٔ أُٖٗا:

  املطبٛعات ايت٢ ٜضدزٖا َٔ تكازٜس ٚدٚزٜات ٚنتب ٚنتٝبات ٚنساضات إضرتاتٝذ١ٝ

ف٢ شتتًف َٓاس٢ ايدزاضات ايبشج١ٝ َٔ ايعًّٛ ايطٝاض١ٝ ٚاإلقتضاد١ٜ ٚايكإْٛ 

املؤضطات ٚاملسانص  ٚاإلعالّ ٚايعًّٛ اإلدتُاع١ٝ ٚضٛف تٛشع ٖرٙ املطبٛعات ع٢ً

االضرتاتٝذ١ٝ ٚٚضا٥ٌ االعالّ املدتًف١ َطُٛع١ َٚس١ٝ٥ َٚكس٠٤ٚ ٚايباسجني 

ٚاحملًًني ايطٝاضٝني ٚاألسصاب ايطٝاض١ٝ ٚايتٓعُٝات املدتًف١ ٚايدٚا٥س احمل١ًٝ 

 ٚايدٚي١ٝ ٚذيو نً٘ ْعري اغرتاى غٗس٣.

 ٚزات ايتدزٜب١ٝ االغرتانات ايت٢ ضٝكّٛ املسنص بتشضًٝٗا َٔ املػرتنني ف٢ ايد

املدتًف١ ايت٢ ضٛف ٜكّٛ بعكدٖا بػهٌ دٚزٟ، ٚضٛف ًٜذأ املسنص هلرا ايُٓط  َٔ 

 ايعٌُ ٜٚكضد ب٘ منط اإلغرتانات يطُإ دد١ٜ املػازن١ ٚاملػرتنني ف٢ ٖرٙ ايدٚزات.

 ٕٖٛرٙ ايسعا١ٜ  َٔ خالٍ ايسعا٠ املػازٜع ايبشج١ٝ ايت٢  ٜكّٛ املسنص باعدادٖا،ٚته

َػسٚط١ بااليتصاّ بأٖداف املسنص ٚفًطفت٘ ف٢ ايعٌُ ٚذيو ست٢ ال خيطع املسنص ألٟ 

 أدٓد٠ ٚافد٠ عًٝ٘.
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 األقطاّ ايعا١ًَ ف٢ املسنص:

ٜٓكطِ ايعٌُ ف٢ املسنص اىل زتُٛع١ َٔ ايتدضضات طبكا جملُٛع١ َٔ األقطاّ 

 املتدضض١ ٢ٖٚ نايتاىل:

 .ٞقطِ ايدزاضات ٚايٓعِ ايطٝاض 

 .قطِ ايدزاضات ٚايعالقات ايدٚي١ٝ 

 .قطِ ايدزاضات االقتضاد١ٜ 

 .قطِ ايدزاضات ايعطهس١ٜ 

 .قطِ ايدزاضات االعال١َٝ ٚايضشف١ٝ 

 .قطِ ايدزاضات االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ 

 .قطِ ايدزاضات االٜسا١ْٝ 

 .قطِ ايدزاضات ارتًٝذ١ٝ 

 .قطِ ايدزاضات ايعرب١ٜ ٚاالضسا١ًٝٝ٥ 

 ميكساط١ٝ.قطِ ايرباَر ٚاملٓعَٛات ايد 

 .قطِ ايدزاضات ايد١ٜٝٓ ٚادتُاعات االضال١َٝ 

 .ٌٝٓقطِ ايدزاضات ايطٛدا١ْٝ ٚسٛض ٚاد٣ اي 

 .قطِ دزاضات املسأ٠ 

١  ف٢ املسنص بإعداد زتُٛع١ َٔ املػسٚعات ايبشج١ٝ ايت٢ ٝٚتكّٛ ايفسم ايبشج

ترتدِ أٖداف ٖرٙ األقطاّ املدتًف١،ٚضٝكّٛ نٌ قطِ َٔ ٖرٙ االقطاّ بعٌُ دٚزات 

دزٜب١ٝ إلعداد نٛادز عج١ٝ يًٛصٍٛ اىل ْتا٥ر عج١ٝ ع١ًُٝ ٚدقٝك١ َٚٛضٛع١ٝ سٝح ت

ضتتطُٔ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ ايتدزٜب ع٢ً املعاٜري ايع١ًُٝ احملاٜد٠ ايبعٝد٠ عٔ 

 ايتشٝص.
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 اصدازات املسنص:

عدد َٔ  ٜكّٛ املسنص َٔ خالٍ االْػط١ ايبشج١ٝ املدتًف١ ايت٢ جيسٜٗا باصداز

االصدازات ايت٢ ضتعٌُ ع٢ً حتكٝل أٖداف٘ ايبشج١ٝ َٚٔ أِٖ ٖرٙ االصدازات َا 

:٢ًٜ 

  ٌاملػسٚعات ايبشج١ٝ ايت٢ ميهٔ تكدميٗا اىل ادتٗات االقتضاد١ٜ ٚايطٝاض١ٝ َٔ أد

إدسا٤ عٛخ َتها١ًَ يتكدِٜ خربات ْٚتا٥ر ميهٔ اضتدداَٗا يتطٜٛس ٚحتدٜح ٖرٙ 

 املؤضطات

  ٌَتكازٜس دٚز١ٜ عٔ األسداخ ادتاز١ٜ ف٢ املٓطك١ ايعسب١ٝ ٚايعامل١ٝ ٚتكدِٜ حتًٌٝ َتها

 هلرٙ األسداخ بغ١ٝ تفطريٖا ٚايتعسف ع٢ً خًفٝاتٗا.

  تكازٜس ٚإصدازات إضرتاتٝذ١ٝ ف٢ ايػ٦ٕٛ احمل١ًٝ ٚايعسب١ٝ ٚايدٚي١ٝ ٚضٝتِ حتدٜد

ا١ٜ متٗٝدا إلصدازٖا بػهٌ دٚز١ٜ إصداز ٖرٙ ايتكازٜس ٚميهٔ إٔ تهٕٛ فض١ًٝ ف٢ ايبد

 غٗس٣.

  ايدٚزٜات: ٜضدز عٔ املسنص عدد َٔ ايدٚزٜات ايت٢ حتٌُ طابعا عًُٝا  أنادميٝا

 إعالَٝا ضٝاضٝا ٜتِ َٔ خالهلا طسح زؤ٣  ايباسجني  ٚاإلعالَٝني ٚ ايضشافٝني .

 .ايهتب ٚايهتٝبات املتدضض١ 

  يعسب١ٝ.ايهتب ٚايبشٛخ املرتمج١ َٔ ايًغات املدتًف١ اىل ايًغ١ 

 :زتالت ع١ًُٝ دٚز١ٜ سته١ُ 

o Zeitschrift für Afro – Mitteloststudien 
o Journal of Afro-Asian Studies 

o ْٕٛزت١ً ايعًّٛ ايطٝاض١ٝ ٚايكا 

o زت١ً ايعًّٛ االدتُاع١ٝ 

o زت١ً اجتاٖات ضٝاض١ٝ 

o زت١ً ايدزاضات اإلعال١َٝ 

o ٌٝٓزت١ً ايدزاضات األفسٜك١ٝ ٚسٛض اي 

o ات االقتضاد١ٜاجمل١ً ايدٚي١ٝ يًدزاض 
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o اجمل١ً ايدٚي١ٝ يًدزاضات ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ 

o زت١ً َدازات إٜسا١ْٝ 

o زت١ً ت١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ يًدزاضات ٚاألعاخ 

o زت١ً ايدزاضات اإلضرتاتٝذ١ٝ ٚايعطهس١ٜ 

o زت١ً ايدزاضات ايجكاف١ٝ ٚايًغ١ٜٛ ٚايف١ٝٓ 

o زت١ً ايكإْٛ ايدضتٛزٟ ٚايعًّٛ اإلداز١ٜ 

o زت١ً قطاٜا آض١ٜٛٝ 

o زت١ً قطاٜا ايتطسف ٚادتُاعات املطًش١ 

o زت١ً ايدزاضات االضرتاتٝذ١ٝ يًهٛازخ ٚإداز٠ ايفسص 

o زت١ً ايكإْٛ ايدٚيٞ يًدزاضات ايبشج١ٝ 

o ٞزت١ً ايتدطٝط ايعُساْٞ ٚاجملاي 

 أْػط١ املسنص:

ٜٓعِ   املسنص ٚ ٜسع٢ األْػط١ اييت ٜهٕٛ ٖدفٗا يف ايٓٗا١ٜ تطبٝل ٚحتكٝل 

عًٝٗا املسنص ٚتتطُٔ ٖرٙ االْػط١ َا ٢ًٜ: ايٓدٚات ٚٚزش ايفًطف١ اييت ٜكّٛ 

ايعٌُ ٚايدٚزات ايتدزٜب١ٝ ٚاملؤمتسات اييت حيسص املسنص ع٢ً إٔ ٜهٕٛ هلا طابع 

 عاملٞ.

 

 أ. عُاز غسعإ

 ز٥ٝظ املسنص ايدميكساطٞ ايعسبٞ
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 يهخض

"معرض الحمير"ىي أشير كذبة في أوروبا أطمقتيا جريدة ايفند ستار اإلنجميزية 
عندما أعمنت أنو في األوؿ مف أبريؿ سيقاـ معرض لمحمير في غرفة  1746عاـ 

الزراعة لمدينة اسمنجتوف، فيرع الناس لمشاىدة تمؾ الحيوانات واحتشدوا احتشادا عظيما 
إلنتظار سألوا عف وقت عرض الحمير فمـ يجدوا وظموا ينتظروف العرض، فمما أعياىـ ا

أي عرض وال أي حمير، فعمموا أنيـ خدعوا، إنما جاءوا يستعرضوف أنفسيـ فكأنيـ ىـ 
 الحمير! ىذا ىو اإلعبلـ. 

قد يجد البعض أف ىذا المثاؿ قاس وال يناسب أف يعمـ عمى كافة وسائؿ 
 نى أف يكوف العكس. اإلعبلـ، غير أف ىذه ىي الحقيقة، والغافؿ ىو مف يتم

رغـ االنجازات التي تحسب لوسائؿ اإلعبلـ مف فضحيا لؤلكاذيب الحكومية، 
وتقديميا لؤلدلة عمى مجرمي الحروب، ودورىا في التثقيؼ والتربية والترفيو واإلبداع 

 والسبلـ، إال أنيا تظؿ مجرد أداة تسويؽ موجية ومسيرة وليست حرة ومخيرة.
مية إلى االستقبللية التامة في تقديـ الخبر ومناقشة لف ترقى المنظومة اإلعبل

الرأي والرأي االخر ما دامت خاضعة ماديا لمؤسسات إقتصادية وسياسية ليا توجيات 
أيديولوجية تحاوؿ تحقيقيا. ولف يكوف ىناؾ حياد إعبلمي ما داـ مف يقدـ األخبار ويعد 

مجمعة عمى رأي بعينو، فاإلنساف التقارير ىو إنساف. فمف الطبيعة البشرية أف ال تكوف 
بطبعو متشكؾ ومختمؼ لذلؾ كيؼ بإمكاننا أف نطالب وسائؿ إعبلـ بشرية أف تكوف 
محايدة وال تظير ميوالتيا عمنا! فالسمو الفكري واألخبلقي أمر يندرج في بوتقة المثالية 

ور لنا األفبلطونية ونحف ال نعيش في عالـ المثؿ بؿ في العالـ الواقعي، والواقع يص
وسائؿ اإلعبلـ عمى أنيا كياف مؤسساتي/ تقني/ فكري/ إنساني/ محايد/ متعصب... 
ىي صورة الواقع الذي نعيشو بإختصار ىي صورة عف االنساف وحسب، االنساف الذي 
خمؽ مركبا مف العديد مف المتناقضات كؿ تتجاذبو والغمبة لما تضعؼ ارادتو نحوه قد 

 عاطفة أو األسوء الماديات، وحاليا الغمبة لبلخيرة.يكوف: الضمير أو القيـ أو ال
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 انتًٓٛر

المقيػاس الحضػاري ألي  والتعبير والػرأي بر مستوى حرية وسائؿ اإلعبلـيع
وأثبتػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات العمميػػػة الحديثػػػة فػػػي مجػػػاؿ اإلتصػػػاؿ السياسػػػي  ٬بمػػػد

وأنيػػا  ٬فػػي المجتمػػع ؤثرةاسػػة أف لوسػػائؿ اإلعػػبلـ قػػوة مػػوكػػذلؾ فػػي نطػػاؽ عمػػـ السي
تمعب أدوارا أساسية عمى الصعيد السياسػي مػف خػبلؿ مػا تقدمػو مػف مػواد اتصػالية 

إذ تتعػػػدد األدوار التػػػي تقػػػـو بيػػػا فػػػي الحيػػػاة  ٬وفػػػي عمميػػػة صػػػنع القػػػرار السياسػػػي
فوسائؿ اإلعػبلـ تتػدخؿ فػي تشػكيؿ مفػاىيـ النػاس وتصػوراتيـ  ٬السياسية المعاصرة

 1لحياة.لمحقيقة في كافة مناحي ا
 حػػر إعػػبلـ بػػدوف حريػػة فػػبل ،الحريػػة بمفيػػوـ وثيقػػا ارتباطػػا مػػرتبط اإلعػػبلـ

 أشػػػكالو تعػػػدد خػػػبلؿ مػػػف أوضػػػح بشػػػكؿ تظيػػػر اإلعػػػبلـ فحريػػػة. صػػػحيح والعكػػػس
 مصػػالح خدمػػة أجػػؿ مػػف التعدديػػة ىػػذه اسػػتغبلؿ يػػتـ األحيػػاف بعػػض فػػي. وأنواعػػو
 التػػي القنػػوات ذلػػؾ عمػػى دليػػؿ وخيػػر ؛المحايػػد/النزيػػو/الحػػر اإلعػػبلـ مبػػادئ تخػػالؼ
 تسػػمـ ولػػـ. عديػػدة مسػػميات وتحمػػؿ مبػػادئ تتبنػػى والتػػي والشػػتات الفتنػػة إلػػى تػػدعوا
 مػػػدمرة سػػػوداوية أفكػػػار إلػػػى الػػػدعوة مػػػف ضػػػعيفة المحتػػػوى الترفيييػػػة القنػػػوات حتػػػى

 .التخريب عبر تحقيقيا إلى تيدؼ خاصة مصالح ليا معينة جيات مف مدعومة

والمعاىدات الدولية التي تنص عمى حماية حقوؽ رغـ كثرة المواثيؽ 
ورغـ العقوبات التي تفرض عمى بعض الدوؿ  ٬اإلنساف والسير عمى ضمانيا
ورغـ النصوص والمواد التي يحتوييا القانوف  ٬لعدـ إحتراميا حقوؽ اإلنساف

اإلنساني الدولي إباف النزاع المسمح والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف التي تدعوا 
ورغـ كوف القانوف  ٬إحتراـ حقوؽ األفراد والجماعات سواء في السمـ أو الحرب إلى

 ٬اإلنساني الدولي إباف النزاع المسمح يحمي الصحفييف واإلعبلمييف في تمؾ البقاع
يبقى إنتياؾ ىذه الحقوؽ قائما عمى قدـ وساؽ بداية في فمسطيف التي ما زالت 

                                                           
ستراتيجية _ سامية أبو النصر: 1 اإلعبلـ والعمميات النفسية في ظؿ الحروب المعاصرة وا 

 .18ص: ،  2010المواجية، القاىرة، الطبعة األولى، درا النشر لمجامعات، 
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ة ويقتؿ فييا الصحفيوف والمراسموف تنتيؾ حرمة شعبيا منذ أكثر مف خمسيف سن
اإلفريقية  ومرورا بعدد مف الشعوب ٬بدماء باردة تحت درائع االخطاء العسكرية

وصوال إلى الشعوب العربية التي يزعـ سياسيوىا  ٬ة والديفيمالتي تباد باسـ القب
لذلؾ فبل ، الثورة نحو الديمقراطية "وزعماؤىا أنيا تمر مف ممر ضيؽ إسمو " 

بأس أف يموت بعض األبرياء مف أجؿ الوصوؿ إلييا مثمما الحاؿ في سوريا 
اذف ما الجدوى مف كؿ ىذه القوانيف الدولية والدساتير والمحاكـ واليمف وليبيا... 

 اف كنا لف نمجأ الييا؟
طالب العديد مف المفكريف بإصبلح المنظومة االعبلمية عبر ضخ دماء 

ومسيريف وعبر تحرير مجاؿ االعبلـ وحرية التعبير مف  جديدة فييا مف صحفييف
التبعية الحكومية ولممؤسسات المالية واالقتصادية الكبرى عبر ضماف استقبلليتو 
وخمؽ قوانيف تضمف ذلؾ بشكؿ صريح؛ وسميت ىذه العممية ترشيد وحسف تدبير 

حقا  ، لكف ىؿبالحكامة االعالميةوتسيير المجاؿ االعبلمي ككؿ؛ أي ما يسمى 
 تـ حوكمة المجاؿ االعبلمي أـ تـ تقييده أكثر فأكثر؟

الواقع يبيف أف االعبلـ حقا لـ يعد موجيا تماما لكنو مازاؿ تابعا في  
الكثير مف االحياف، حتى االعبلـ البديؿ وااللكرتوني أييضا اعبلـ المواطف ال 

دوف قيود يمكف أف نقوؿ عنو حرا مطمقا ألنو في األصؿ ال توجد حرية مطمقة ب
حتى ولو كانت ضعيفة لكنيا موجودة وىذا القيد يسمى باالنحياز، فبل يمكف أف 
تجد مؤسسة اعبلمية غير منحازة حتى بصمتيا فيي منحازة، حتى بنشرىا الخبر 
كما ىو ففي األصؿ ىي منحازة، فبل يمكنؾ أف تجد أي شيء يقوـ بو بشري دوف 

ا اخفاءىا فيو في نفس الوقت أف يضع فيو وجية نظره حتى ولو حاوؿ جاىد
قد يتساءؿ البعض عف الجدوى مف ىذا  بشكؿ غير مباشر يبرز وجية نظره .

الكتاب، ىؿ سيقدـ حموال لمعضمة حرية االعبلـ والتعبير؟ أـ أنو مجرد كتاب 
 تنظيري فمسفي سيمؤل رفوؼ المكتبات فقط دوف تقديـ فائدة؟ 

يكوف، قد يجده البعض مفيدا الكتاب سيكوف حسب ما يريد القارئ منو أف 
قدـ حموال أو تفسيرات ألمور معينة، وقد يجده البعض االخر تحصيبل حاصبل 
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مجرد اعادة وتكرارا لما سبؽ وكتبو البعض، ىو حسب ما تريد أف تراه أنت 
لكف ىدؼ الكاتبة منو ىو اشراؾ القارئ في أفكارىا وتصوراتيا حوؿ  كقارئ.

صر وتعاني منيا البشرية؛ وىي استغبلؿ القوى اشكالية عميقة يعانيا مف الع
لممنظومة االعبلمية  "الموبيات االقتصادية والسياسية والعسكرية.."العظمى 

لتحقيؽ غاياتيـ التي ىي ال تنفع البشرية ككؿ بشي؛ بؿ ىي نافعة لمصالحيـ ىـ 
  أوال وربما بعض الفتات يصؿ لبعض الجيات.

يئ مف الجدية بعيدا عف المصطمحات ىذه االشكالية وجب النظر الييا بش
الرنانو والنظريات الفمسفية واالجتماعية التي تجعمنا مقيديف في حدودىا، بؿ وجب 
االنفتاح عمى الواقع ووضع حدود جدية؛ في رأيي لف يستطيع وضعيا سوى عمماء 

 العمـو القانونية.
قد يقوؿ البعض أف الترسانة القانونية التي تنظـ مجاؿ االعبلـ وحرية  

التعبير والرأي اكثر مف الترسانة العسكرية األمريكية، أرد بالتأكيد عمى ذلؾ، لكف 
وضع القانوف غير تفعيؿ القانوف، وحاليا وجب تفعيؿ والعمؿ بالقانوف الدولي 

اتير المحمية  ثانيا مف التضميؿ والتدليؿ وفرضو لحماية المتمقي أوال والقوانيف والدس
والتغميط االعبلمي، وحماية المؤسسات االعبلمية مف التأثير والضغط السمبي 

  لموبيات .
اذف كيؼ يمكف حماية حرية االعبلـ والتعبير والرأي؟ وىؿ لمقوانيف الدولية 

قط كياف تأثير عمى الحكومات في حماية ىذه الحرية وحماية ممتينييا؟ أـ أنيا ف
ناقؿ لمخبر يتكوف مف أقساـ ومكاتب ليا أسموب معيف في التسيير والتدبير المالي 

مؤسسات ليا دور محوري في خمؽ اإلجماع  أيضاواالداري الغير؟ أـ أنيا 
الشعبي وتوجيو الرأي العاـ عبر استخداـ مفاىيـ التضميؿ والتغميط االعبلمي رغـ 

 أنيا أساليب المينية؟ 
 اؤالت واكثر سيتـ االجابة عنيا في محاور الكتاب بالتفصيؿ.كؿ ىذه التس
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 انفظم االٔل: يفٕٓو اإلػالو ٔ غٕرِ

إف لربط الكممات ببعضيا وقع جديد ومعنى جديد وأيضا قوة أكبر أو    
فبعض المفاىيـ  ٬لذلؾ فمف الواجب عمينا توضيح ىذه الفكرة بشكؿ أوسع ٬العكس

د تـ كتابة مؤلفات وبحوث التي ارتبطت في العديد مف القضايا مع اإلعبلـ ق
لذلؾ وجب عمينا في المبحث االوؿ التطرؽ بشكؿ  ٬حوؿ قوة تأثيرىاحوليا و 

رىا وتأثي ،وعبلقتيا باإلعبلـ وبعض فروع اإلعبلـ ،مستفيض ألىـ ىذه المفاىيـ
وسنحاوؿ في المبحث الثاني تقديـ  .يااقتصادعمى الساحة الدولية سياسيا و 

مجموعة مف القضايا المرتبطة باإلعبلـ والتي تؤثر بشكؿ أو بآخر عمى 
 المجتمعات.

 انًثحث األٔل: اإلعار انًفاًْٛٙ نحرٚح اإلػالو ٔاال ظال

أىـ المفاىيـ المرتبطة باإلعبلـ واالتصاؿ ودراستيا ) المطمب ىنا سنتعرض 
ثـ سنمر إلى تقديـ بعض أنواع اإلعبلـ التي تؤثر في شتى المجاالت  ٬األوؿ(

 والتي ليا دور ميـ في توجيو الرأي العاـ دوليا ووطنيا )المطمب الثاني(.

 انًغهة األٔل: اإلػالو ٔػاللتّ تانًفاْٛى األخرٖ

سنقوـ ببياف مفيوـ اإلعبلـ وعبلقتو بأىـ المفاىيـ عمى الساحة مف خبلؿ     
 ٬نتعرض في الفرع األوؿ إلى مفيوـ عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ ؛مف الفروع مجموعة

اما الفرع الثالث فنخصصو  ٬وفي الفرع الثاني مفيوـ الحؽ في اإلعبلـ واالتصاؿ
 لديمقراطي. والفرع الرابع نفرده لئلعبلـ والبعد ا ٬لئلعبلـ وحقوؽ اإلنساف

 انفرع األٔل: يفٕٓو ػهٕو اإلػالو ٔاال ظال

استحداث عمـ اإلعبلـ واالتصاؿ عقب اجتماع أجراه بعض الباحثيف تـ 
 شانون التناسبيإنبنى ىذا العمـ عمى نموذج . 1974 واألساتذة الجامعييف سنة

ولكف نظرا لغياب القاعدة الفكرية  ٬المعروؼ التوجيو اآلليوعمـ  ٬الحديث حينيا
شترؾ االختصاصات المشتركة وتعدد النظريات أصبح ىذا العمـ الجديد عمما م
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يستدعي التفاعؿ والتبادؿ بيف الباحثيف في حقوؿ عديدة مف أجؿ تطويره 
  1والصيرورة بو.

إنبثؽ عمـ اإلعبلـ واالتصاؿ مف صمب وسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية المكتوبة     
وىو وليد لتطور تكنولوجيا االتصاؿ وتحوؿ المجتمع  ٬والسمعية والسمعية/البصرية

 العممي الحديث إلى مجتمع اتصالي بحث.
استمد ىذا العمـ نظرياتو مف مفاىيـ العموـ اإلنسانية األخرى كعمـ النفس وعمـ 

دراة األعماؿ ٬االجتماع والفمسفة وا 
ومف الغريب جدا أف ال نجد تعريفا واحدا يحدد  2

ـ واالتصاؿ بؿ نجد في المقابؿ العديد مف المحاوالت لشرح المقصود بعموـ اإلعبل
قد »أف عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ  برنار مياجالواقع بالنماذج والمخططات. ويرى 

ظيرت ألف مجتمع االتصاؿ يحتاج إلى عمـ يدرس عمميات اإلعبلـ أو االتصاؿ 
أشكاؿ  ومشاركة في ٬مرتكزة عمى التقنيات ٬ىادفة ٬الناجمة عف أعماؿ منظمة
 3«.التواصؿ االجتماعية والثقافية

 عمـ اإلعبلـ واالتصاؿ عمـ يرتكز عمى ثبلث اتجاىات أساسية ىي:    
يقؼ بيف العمـو العصبية والعمـو المعرفية ويعالج االتصاؿ  :االتجاه األول -

 تفكيؾ الصورة والمغة... ٬ذاكرة ٬في عبلقتو مع الدماغ: إدراؾ

يقؼ بيف العموـ المعرفية والعموـ الطبيعية ويرتكز عمى  االتجاه الثاني: -
 مشاكؿ االتصاؿ بيف اإلنساف واآلالت.

الذي يرتكز عمى عموـ اإلنساف والمجتمع يدرس االتصاؿ  االتجاه الثالث: -
  4بيف األفراد والجماعات وكذلؾ تأثير تقنيات االتصاؿ عمى مسار المجتمع.

                                                           
1 _ Dominique Wolton: Penser La Communication, Flammation, Paris, 
1997,  P: 83/84. 

 .38، ص: 2005والديمقراطية، دار النيضة الحديثة، طبعة  _ مي العبد اهلل: االتصاؿ 2
3 _ Bernard Miage: La Pensée Communicationnelle, Pug Grenoble, 
1995, P: 84. 
4 _ André Vitalis, Médias Et Nouvelles Technologies, Apogée Paris, 
1994, P: 36/37. 
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 اإلػالو ٔاال ظالانفرع انثاَٙ: يفٕٓو انحك فٙ 

حؽ األفراد والجماعات والشعوب في » الحؽ في اإلعبلـ واالتصاؿ يقصد بو    
أو مف خبلؿ وسائط حرة  ٬الحصوؿ عمى المعمومات الصحيحة مف مصادرىا

ونقميا لآلخريف  ٬ويشمؿ ىذا الحؽ حؽ تمقي المعمومة ونشرىا «.تتمتع بالمصداقية
ولتعزيز  ٬واالستعانة بيا لممارسة حؽ التعبير والنقد ٬بشتى الوسائؿ المتاحة

 1والسعي إلى تحقيؽ التنمية. ٬المشاركة في توعية الرأي العاـ وصناعة القرار
بتحديد المقصود بالحؽ في االتصاؿ؟ والحؽ لذلؾ وجب عمينا بداية أف نقوـ     

 في اإلعبلـ؟ وقبؿ ذلؾ تحديد ما ىو مفيـو الحؽ؟

 فٕٓو انحكانفمرج األٔنٗ: ي

قبؿ التطرؽ لتحديد مفيوـ الحؽ سنعمؿ بادئ األمر عمى تقديـ تعريؼ لغوي     
 واصطبلحي وقانوني يوضح لنا أكثر وبشكؿ أدؽ معنى الحؽ.

 أٔال: انحك نغح ٔاطغالحا

 سنقوـ بإعطاء تعريؼ مقتضب عف الحؽ لغة واصطبلحا.   

 أ: انحك نغح

وحؽ الخبر بمعنى  ٬ويقاؿ حؽ األمر أي أتبثو ٬الحؽ لغة مف حؽ يحؽ حقا    
أف الحؽ نقيض الباطؿ وجمعو حقوؽ  لسان العربوجاء في  2عرؼ حقيقتو.

}َبل َنْقِذُف ِبالَحقِّ َعَمى الَباِطِل َفَيْدَمُغُو َفِإَذا ُىو زَاِىق{ صدق وحقات، قاؿ تعالى 
وقيؿ مف  ٬الحسنى اهللوالحؽ إسـ مف أسماء  .18 سورة األنبياء اآليةاهلل العظيم، 

                                                           
مج المندمج حوؿ: تدعيـ دور وسائؿ اإلعبلـ _ اإلعبلـ العربي وحقوؽ اإلنساف نتائج البرنا1

، المعيد العربي لحقوؽ اإلنساف 1999العربية في النيوض بثقافة حقوؽ اإلنساف ونشرىا 
، اإلعداد الفني وحدة الطباعة واإلنتاج الفني بالمعيد العربي 2000تونس  ،الطبعة االولى
 .196ص:  ،لحقوؽ اإلنساف

بلـ واالتصاؿ، دار النشر ديواف المطبوعات الجامعية، _ زىير احدادف: مدخؿ لعمـو اإلع2
 .14، ص: 2007طبعة 
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سورة }ُثمَّ ُردُّوا إلى اهلل َمواَلُىم الَحّق{ صدق اهلل العظيم، قاؿ تعالى  ٬صفاتو
 .  62األنعاـ اآلية 

قاؿ  ٬ويحؽ عميؾ أف تفعؿ كذا أي يجب بمعنى وجب ٬والحؽ ىو الواجب   
وقاؿ  .13 سورة السجدة اآلية}وَلِكن َحقَّ الَقوُل ِمنِّي{ صدق اهلل العظيم، تعالى 

يقاؿ:  ٬والحقة اخص منو ٬الحؽ خبلؼ الباطؿ و الحؽ واحد الحقوؽ» الجوىري
ىو الثابت الذي ال يسوغ » في الحؽ الجرجاني وقاؿ 1.«ىذه حقت يأي حقي

 ٬إلييتو ٬الموجود حقيقة المتحقؽ وجوده»عف الحؽ أنو  ابن األثيروقاؿ  2.«إنكاره
}َوَلْو ِاَتَبَع الَحقَّ َأْىَواَءُىْم َلَفُسَدِت السََّماَواُت  وقولو تعالى ،«والحؽ ضد الباطؿ

 صدق اهلل العظيم. 3واأَلْرُض{
وضد  ٬الحؽ مف أسماء اهلل تعالى أو صفاتو»عف الحؽ  الفيروز آبادي ويقوؿ  

والممؾ والموجود الثابت والصدؽ  ٬والعدؿ واإلسبلـ والماؿ ٬الباطؿ واألمر المقضي
 4«.والحـز والموت وواحد الحقوؽ

 ب: انحك اطغالحا 

وفي اصطبلحي أىؿ المعاني ىو »الجرجاني فيو  أما الحؽ اصطبلحا فقاؿ    
الحكـ المطابؽ لمواقع يطمؽ عمى األقواؿ والعقائد واألدياف والمذاىب بإعتبار 

 5«. اشتماليا عمى ذلؾ ويقابمو الباطؿ
اليقيف والعدؿ والحظ والنصيب و ىو ضد »وىناؾ مف يعرفو عمى أنو     

الواجب الثابت والمؤكد وىو ما »يوجد مف يعرؼ الحؽ عمى أنو  كما «.الباطؿ

                                                           
 ،_ أبو نصر إسماعيؿ بف حماد الجوىري الفارابي: الصحاح تاج المغة وصحاح العربية1

 .1460، الجزء الرابع، باب الحاء، ص: 1987بيروت: دار العمـ لممبلييف، طبعة 
جاني: كتاب التعريفات، بيروت: دار الكتب _ عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجر 2

 .67، ص: 1983العممية، طبعة 
 .71_ سورة المؤمنوف، اآلية: 3
 .221، ص: 1993، طبعة 3_ الفيروز أبادي: قاموس المحيط، ج4
 .67_ عمي بف محمد بيف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني، مرجع سابؽ، ص: 5



  ............................................................................احلكامة االعالمية 

 

21 
 برلين  –المانيا                                                       المركز الديمقراطي العربي  

ويعرفو أخروف  ٬«يستطيع الفرد العمؿ بو في إطار ما يسمى بالشرعية القانونية
 «.كؿ صالح مشروع يحميو القانوف»عمى أنو 

 انمإٌَ ثاَٛا: انحك فٙ

 .لقد اختمؼ فقياء القانوف حوؿ تعريؼ الحؽ وبياف مدلولو وتحديد ماىيتو    
ركز بعضيـ إىتمامو  ؛ولـ ينعقد اإلجماع بينيـ حوؿ وضع تعريؼ لمحؽ حيث

واتجو فريؽ  ٬عمى شخص صاحب الحؽ ومنيـ مف اىتـ بمحؿ الحؽ أو موضوعو
معنى الحؽ عند أصحاب  ثالث إلى اتجاه وسط بيف المذىبيف السابقيف. وورد

رابطة قانونية بمقتضاىا يخوؿ القانوف شخصا مف »القانوف الوضعي بأنو 
األشخاص عمى سبيؿ االنفراد واالستئثار لمتسمط عمى شيء أو اقتضاء أداء معيف 

قدرة أو سمطة إدارية يخوليا ليا القانوف »، وقيؿ أف الحؽ ىو «مف شخص أخر
 1«.حؽ مصمحة يحمييا القانوفلشخص معيف يرسـ حدودىا وقيؿ ال

بو الفقيو دوباف أو ما تسمى ثـ ظير اتجاه جديد في تعريؼ الحؽ ناد     
ترتكز النظرية عمى عنصري االستئثار والتسمط في  ٬ DOBINبنظرية دوباف 
ميزة تخوؿ لو التصرؼ متسمطا عمى ماؿ »حيث عرفو عمى أنو  ؛تعريفو لمحؽ

وتـ تعريفو مف قبؿ  2«.بصفتو مالكا لو أو مستحقا لو ٬معترؼ لو باالستئثار بو
 ٬قدرة عمى السموؾ بصورة معينة يمنحيا القانوف ويحمييا»معجـ القانوف عمى أنو 
 «.تحقيقا لمصمحة يقررىا

 انفمرج انثاَٛح: انحك فٙ اال ظال 

لكنو لـ يتـ  1969٬ تـ اإلعبلف ألوؿ مرة عف الحؽ في االتصاؿ سنة    
ومع تطور وسائؿ االتصاؿ ودخوؿ  ٬إعطاء مفيوـ ليذا الحؽ أو تحديد مضمونو

                                                           
والعبلقات الدولية في الفقو اإلسبلمي، مطبعة دار _ محمد رأفت عثماف: الحقوؽ والواجبات 1

 .19الضياء، المجمد األوؿ، ص: 
_ نبيؿ إبراىيـ سعد: المدخؿ إلى القانوف نظرية الحؽ، منشورات الحمبي الحقوقية، الطبعة 2

 .24، ص: 2010االولى 
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حركة عدـ دوؿ العالـ الثالث باحتياجاتيا كطرؼ في المعادالت الدولية عبر 
أذى ذلؾ إلى البروز التدريجي لعدـ كفاية المفاىيـ المتعمقة بحرية  االنحياز

تدفؽ الحر المتوازف لئلعبلـ والتي أدمجت في اإلعبلـ والتعبير وحرية الصحافة وال
اتفاقيات دولية. فحرية التعبير المنصوص عمييا في اإلعبلف العالمي لحقوؽ 

 1اإلنساف تؤكد عمى مضموف االتصاؿ وليس عمى عممية االتصاؿ.
أوؿ مف رسـ بعض الخطوط الكبرى  Jean D’arcyجان دارسي وكاف     

 ٬لمفيوـ الحؽ في االتصاؿ عندما دعا إلى حؽ أوسع نطاقا مف الحؽ في اإلعبلـ
عمى حؽ اإلنساف  ٬وينطوي ىذا الحؽ ضمف أمور أخرى ٬وىو الحؽ في االتصاؿ

 يسمع وأف يعمـ ويعمـ".أف يسمع و "في 
شكؿ حقا فيرى حؽ االتصاؿ ي Desmond Fisherدسموند فيشار أما     

ويتفرع عنو عدد مف الحقوؽ والحريات األخرى، مثؿ الحؽ في  ٬أساسيا لئلنساف
 وحرية التعبير وحرية الرأي...  ٬اإلعبلـ
والواقع أف الحؽ في االتصاؿ يتجاوز حريات الصحافة واإلعبلـ إلى أسس     

ذلؾ ألف االتصاؿ ال يكوف  ٬ديمقراطية أكثر وثوقا ومجاالت مشاركة أكثر اتساعا
وذلؾ مثاؿ أعمى  ٬لو معنى، إال إذا كاف تيارا ذا اتجاىيف، وتبادال بيف متساوييف

.  لـ يتحقؽ أبدا حتى اليـو
األول أما فيما يتعمؽ بضبط مفيوـ ىذا الحؽ فإف ىناؾ نيجيف متباينيف:     

تصاالت. يؤسس ىذا الحؽ عمى اإلطار الراىف لمحريات والحقوؽ في المجاؿ اال
يركز عمى ضرورة وضع مفيوـ جديد وأسس جديدة ليذه الحريات الثاني و

حوؿ الحؽ في في تقريرىا  1975 منذ سنة اليونسكو والحقوؽ. وقد الحظت
تعقد ىذا الموضوع مبررة بأنو ينطوي عمى مشكبلت تختمؼ في شكميا  ٬االتصاؿ
مختمؼ المستويات  وتنطبؽ عمى ٬ويختمؼ تأويميا مف مجتمع إلى آخر ٬وجوىرىا

وفي  ٬وىو يتعمؽ بالدوؿ في عبلقتيا مع الدوؿ األخرى ٬والتنظيمات االجتماعية

                                                           
 .201_ اإلعبلـ العربي وحقوؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص: 1
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 ٬وفي عبلقات وسائؿ اإلعبلـ مع الحكومة ٬عبلقاتيا مع الجماعات واألفراد
ويرجع منشأ عناصر حؽ االتصاؿ إلى المواقؼ  ٬ومصادر اإلعبلـ والجميور
ل ٬االجتماعية والثقافية والدينية لى السياسة والقوانيف وتنظيمات وا  ى دساتير الدوؿ وا 

الحكومات وأنشطتيا عمى مختمؼ المستويات. وينطوي ىذا الحؽ عمى واجبات 
 ومسؤوليات مماثمة.

ومف ىنا تبرز ضرورة  ٬ويعتبر الحؽ في االتصاؿ أساسا لمقانوف الدولي    
وضع اتفاقية دولية بشأف الحؽ في االتصاؿ مف شأنيا أف تضمف ما يترتب عمييا 
مف واجبات والتزاـ باحتراميا مف لدف المسؤوليف عف وسائؿ االعبلـ. ويجب عمى 
القانوف الدولي الذي سيحمي حؽ االتصاؿ أف ينطمؽ مف المبادئ االساسية 

 التالية: 
شعوب في المشاركة في تبادؿ المعمومات احتراـ حؽ جميع ال -

 عمى المستوى الدولي عمى اساس االنصاؼ والعدؿ وتكافؿ المصالح؛

حؽ كؿ أمة مف األمـ في استخداـ مواردىا الخاصة مف  -
المعمومات لحماية سيادتيا والدفاع عف قيميا السياسية واالخبلقية 

طبلع العالـ عمى مصالحيا وتطمعاتيا؛ ٬والثقافية  وا 

راـ حؽ التجمعات االجتماعية المختمفة واألفراد في االنتفاع إحت -
 بمصادر المعمومات واالشتراؾ عمى نحو فعاؿ في عممية االتصاؿ؛

 الحؽ في إحتراـ قيـ الشعوب وحياة االفراد الخاصة. -

ونأمؿ في القريب العاجؿ أف يتـ رفع الستار عف قانوف دولي لبلتصاؿ     
بؿ تتجاوزىا وتتمميا  ٬ال تتنكر لمحريات القديمةيحمؿ في جعبتو حريات جديدة 

 1لتستجيب لمبادئ الديمقراطية والعدالة لكؿ أمة وفقا إلحتياجاتيا وتطمعاتيا.
تحديد ولفيـ أكثر عبارة االتصاؿ والغرض منيا والمعاني مرتبطة بيا سنقوـ ب    

 إطارىا المغوي واالصطبلحي.
                                                           

، طبعة أكتوبر 94: مصطفى المصمودي، عالـ المعرفة، العدد _النظاـ اإلعبلمي الجديد1
 .107، ص: 1985
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 أٔال: انتؼرٚف انهغٕ٘ نكهًح اال ظال

 ٬«ما تصؿ بالشيء»لساف العرب البف منظور االتصاؿ والوصمة جاء في     
 ٬كؿ شيء إتصؿ بشيء فيما بينيما وصمة أي إتصاؿ وذريعة»قاؿ الميث 

 1«.والوصؿ خبلؼ الفصؿ ٬والوصؿ ضد اليجراف ٬ووصمت الشيء وصبل وصمة
في مادة وصؿ أي يصؿ  المعجم الوسيطوورد مدلوؿ كممة االتصاؿ في     

بلف وصوال ووصؿ لمشيء عميو وصوال واتصؿ بو اتصاال بمعنى بمغو وانتيى ف
ولكممة إتصاؿ مدلوليا االشتقاقي الذي ىو الفعؿ الذي يؤدي إلى المشاركة  ٬منو

وأصؿ  ٬فاالتصاؿ عممية تفاعؿ بيف المرسؿ ومستقبؿ ٬أي يجعؿ طرفيو في عبلقة
فمقد ظير ىذا المصطمح  Communicareكممة إتصاؿ في المغة البلتينية ىو 

حيث كاف يرمز في تمؾ الفترة إلى معنى المشاركة أي  14بفرنسا في القرف 
Participation  والتقاسـ أيPartage.  ارتبط المصطمح  17و 16وخبلؿ القرف

وفي  .بنمو وسائؿ النقؿ أي نقؿ البضائع والسمع وليس نقؿ األخبار واألفكار
االتصاؿ عمى وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ  طبؽ فعبل مصطمح 20منتصؼ القرف 

 Les Medias. 2مف صحافة إذاعة وتميفزيوف وسينما أو ما يطمؽ عميو اآلف 
 ثاَٛا: يفٕٓو اال ظال

 ٬فالبعض ينظر إلييا عمى أنيا عمـ ٬كممة االتصاؿ تشير إلى معاف كثيرة    
 ٬وىناؾ مف يجدىا فنا ٬وآخروف عمى أنيا مجاؿ لمدراسة ٬والبعض يراىا نشاطا

وىي قد تكوف نشاطا عفويا ال شعوريا أو عمبل مخططا لو وىادفا. وتعدد معاني 
 ففي سنة ٬ىذا المصطمح راجع إلى التطور الذي حققو ىذا العمـ خبلؿ تاريخو

قاموس ىاربر الخاص باالستخدامات المغوية المعاصرة عف كممة ذكر  1975
ثيرا وبغير سبب... يستخدميا البيروقراطيوف و كممة جذابة تتردد ك»اتصاؿ أنيا 

وجاء في قاموس  .«المعمقوف والصحفيوف كما تذكر في برامج اإلذاعة والتميفزيوف
إنتقاؿ المعمومات أو األفكار أو »المصطمحات اإلعبلمية أف االتصاؿ ىو 

                                                           
 .936/937_ ابف منظور: لساف العرب، بيروت دار الفكر العربي، الجزء السادس، ص: 1

 .9_ زىير احدادف: مرجع سابؽ، ص:  2
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 ٬االتجاىات أو العواطؼ مف شخص أو جماعة أخرى مف خبلؿ الرموز
كؿ تفاعؿ إجتماعي فيو يمكننا مف نقؿ معارفنا ويسر  واالتصاؿ ىو أساس

 «.التفاىـ بيف األفراد
العممية اإلجتماعية والوسيمة التي »وعرفو األستاذ إبراىيـ إماـ عمى أنو     

ستقرار وتغيير حياتو ونقؿ أشكاليا ومعناىا مف جيؿ  ٬يستخدميا اإلنساف لتنظيـ وا 
أما تشارلز كولي فقاؿ عف  1.«عميـإلى جيؿ عف طريؽ التعبير والتسجيؿ والت

 .«ذلؾ الميكانيـز الذي مف خبللو توجد العبلقات البشرية تنمو»االتصاؿ أنو 
مرسؿ  ٬ىو عممية تبادؿ لممعاني فييا طرفاف»وىناؾ مف يجد أف االتصاؿ 

فاالتصاؿ يتـ بطريقة ثنائية أو متعددة  ٬أو مرسؿ وعدة مستقبميف ٬ومستقبؿ
انتقاؿ المعمومات والحقائؽ واألفكار »مفيوـ االتصاؿ كعمـ فيو أما  2«.االتجاه

واآلراء والمشاعر أيضا واالتصاؿ ىو نشاط إنساني حيوي وأف الحاجة إليو في 
  «.ازدياد مستمر

بث رسائؿ واقعية أو خيالية »وفي مجاؿ اإلعبلـ فاالتصاؿ يعرؼ عمى أنو     
ية والسياسية يوجدوف في مناطؽ في النواحي االقتصادية واإلجتماعية والثقاف

ظاىرة عامة و منتشرة تقـو »ومنو يعرؼ عمماء اإلعبلـ االتصاؿ بأنو  .«متفرقة
بدور ال غنى عنو في تحقيؽ التفاعؿ الفكري والحضاري داخؿ المجتمع الواحد 
وبيف المجتمعات أي أف الخبر أو المعمومة سواء كانت واقعية أو خيالية تتحقؽ 

شاركة بيف المرسؿ والمستقبؿ مف خبلؿ عممية التغذية العكسية خبلؿ عممية الم
أي يصؿ إلى المؤسسة مف آراء واتجاىات نحو سياستيا وخدماتيا والعامميف فييا 
ستقباؿ لمعمومات أو أفكار أو مشاعر بؿ إنيا تفاعؿ  ليست مجرد عممية إرساؿ وا 

 «. بيف جميع العناصر وبالذات بيف المرسؿ والمستقبؿ

                                                           
، 1971عة _ إبراىيـ إماـ: اإلعبلـ واالتصاؿ بالجماىير،  دار النشر القاىرة ذو المعارؼ، طب1

 .5ص: 
 .9_ زىير احدادف: مرجع سابؽ، ص: 2
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مضموف سياسي مباشر أو »ما بخصوص مفيوـ االتصاؿ السياسي فيو أ     
غير مباشر ينساب مف خبلؿ الرسائؿ االتصالية الشخصية أو الجماىيرية ويعبر 

إلى تحقيقيا مف  -الحكومي أو غير الحكومي-عف أىداؼ يسعى القائـ باالتصاؿ 
ي أو وطني( داخمي )محم–خبلؿ خمؽ نوع مف اإلقناع واالقتناع مع جميور معيف 

يرى القائـ باالتصاؿ السياسي أف االتصاؿ بو  -أو خارجي )إقميمي أو عالمي(
يعتبر أحد المسالؾ التي تمكنو مف تحقيؽ أىدافو التي يعبر عنيا ذلؾ المضموف 

أف يغفؿ المحددات الذاتية والموضوعية التي قد تكوف ليا  السياسي وذلؾ دوف
مى جيده االتصالي الذي يمارسو مف خبلؿ انعكاساتيا االيجابية أو السمبية ع

  1«.األدوار االتصالية المختمفة

 انفمرج انثانثح: انحك فٙ اإلػالو

ظير مفيوـ الحؽ في اإلعبلـ في شكمو الحالي الذي نجده في الدساتير     
في سياؽ البحث عف أساليب  ٬والمواثيؽ الدولية بعد الحرب العالمية الثانية

ووسائؿ تمكف اإلنسانية مف تفادي مآس شبيية بتبعات تمؾ الفترة. أما الجذور 
الفمسفية لمفيوـ الحؽ في اإلعبلـ فتمتد عمى األقؿ إلى عيد الحركة الميبرالية في 

عمى أف معالمو إتضحت أكثر مع قياـ الثورتيف الفرنسية واألمريكية  17٬القرف 
كما نجد ىذا الحؽ قد تضمنتو اإلتفاقية األوروبية لحماية  18٬قرف في نياية ال

 03والتي دخمت حيز التنفيذ في  1951٬نوفمبر 04حقوؽ اإلنساف في 
  1953.2سبتمبر
ميثاؽ  أوؿ إشارة دالة عف الحؽ في اإلعبلـ في التاريخ الحديث جاءت في    

حيث أشارت  1789عاـحقوؽ اإلنساف والمواطف الذي أعمنتو الثورة الفرنسية 
حرية تبادؿ األفكار واآلراء ىي مف حقوؽ »مف اإلعبلف إلى أف  11المادة 

                                                           
_ مناؿ طمعت محمود: مدخؿ إلى عمـ االتصاؿ، مدرس بالمعيد العالي لمخدمة االجتماعية، 1

 .18، دار النشر غير متوفرة، ص: 2001/2002جامعة اإلسكندرية، طبعة 
 .14_ زىير احدادف: مرجع سابؽ، ص: 2
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ثـ أكد «. ولكؿ مواطف الحؽ في أف يتكمـ ويطبع بصورة حرة ٬اإلنساف الميمة
لكؿ شخص حؽ » 19اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ىذا الحؽ في المادة 

ويشمؿ ىذا الحؽ حريتو في اعتناقو اآلراء دوف  ٬التمتع بحرية الرأي والتعبير
وفي التماس األنباء واألفكار وتمقييا ونقميا إلى اآلخريف بأية وسيمة  ٬مضايقة

المتخذ في  59وجاء ذلؾ بعد قرار األمـ المتحدة رقـ «. ودونما اعتبار لمحدود
حرية تداوؿ المعمومات وحقوؽ »والذي نص عمى أف  1946 كانوف األوؿ 14
نساف األساسية وىي المعيار الذي تقاس بو جميع الحريات التي تكرس األمـ اإل

حرية اإلعبلـ تتطمب بالضرورة ممف يتمتعوف »وأف « المتحدة جيودىا لحمايتو
فااللتزاـ األدبي  ٬بمزاياىا أف تتوفر لدييـ اإلرادة والقدرة عمى عدـ إساءة استعماليا

شيء يشكؿ أحد  ٬ومات دوف تعمدونشر المعم ٬يقتضي الحقائؽ دوف انحياز
 «.القواعد لحرية اإلعبلـ

حؽ األفراد والجماعات والشعوب في الحصوؿ »في اإلعبلـ  يقصد بالحؽ    
 .«عمى المعمومات الصحيحة مف مصادرىا أو مف خبلؿ وسائط تتمتع بالمصداقية
إلى غير أف ىذا الحؽ ال يقؼ عند تمقي المعمومات ولكف يشمؿ إستعماليا ونقميا 

واعتمادىا لتعزيز المشاركة في توجيو الرأي العاـ  ٬اآلخريف بمختمؼ الوسائؿ
 وصناعة القرار وتحقيؽ التنمية.

ىو تمؾ الصبلحيات القانونية التي » وىناؾ مف يرى أف الحؽ في اإلعبلـ    
ويعني ذلؾ مجموعة مف  ٬تمنح لؤلفراد ممارسة تمؾ الحريات الجزئية لئلعبلـ

وىذه األخيرة تؤدي بدورىا إلى الحؽ  ٬الحقوؽ المجردة لموصوؿ إلى حقوؽ كاممة
في تمقي الرسالة اإلعبلمية وتمتد إلى صبلحيات قانونية تؤدي إلى الوصوؿ 
لممعمومات الحقيقية والنزيية بحيث تخوؿ ألصحابو القياـ بمينتيـ بصفة 

 «.موضوعية
 بلـ: ويتضمف الحؽ في اإلع

  حؽ تبميغ األنباء والمعمومات واآلراء: وىذا الحؽ يتعمؽ
 بالصحفي أو معد الرسالة اإلعبلمية سواء كاف فرادا أو مؤسسة إعبلمية؛
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  حؽ تمقي األنباء والمعمومات واآلراء: وىذا الحؽ متعمؽ بمستقبؿ
 الرسالة اإلعبلمية.

وعند الحديث عف الحؽ في اإلعبلـ يجب أف نتحدث عف الدولة في ىذا     
أي إصدار قانوف أو عدة قوانيف أساسية وتنظيمات تحكـ السموؾ  ؛المجاؿ

 1اإلعبلمي في جميع مراحمو.
 انفرع انثانث: اإلػالو ٔ حمٕق اإلَطاٌ

مرده الى إف الدور الريادي الذي يقوـ بو االعبلـ في مجاؿ حقوؽ االنساف     
 .حرية االعبلـ إحدى روافد حرية الرأي التي تعد حقا اساسيا مف حقوؽ اإلنساف

ليذا نجد أف اإلعبلـ ىو الوسيمة األولى التي تسعى إلى نشر مبادئ حقوؽ 
 اإلنساف ودعـ آلياتو.

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لممفيوـ اإلنساني لحرية اإلعبلـ لقد أضافت     
فقد تضمف البياف  1966البياف الدولي الذي أصدرتو في العاـ  بعدا جديدا في
أف الحؽ في حرية التعبير يتضمف حرية البحث عف المعمومات »نصا يؤكد عمى 

واألفكار مف كؿ نوع والحصوؿ عمييا ونشرىا دوف أي اعتبار ألية حدود سياسة 
أـ متمفزا أـ بأي وبالشكؿ الذي يختاره الفرد سواء كاف شفييا أـ كتابيا أـ مطبوعا 

 «.شكؿ آخر
يعتبر تأثير اإلعبلـ عمى صناعة القرار وعمى التوازف اإلجتماعي وعمى     

الشيير والتر فمقد كاف يؤكد الصحفي  ٬حياة األفراد والجماعات في تزايد متواصؿ
أف الصورة المتمركزة في »عمى  1921منذ سنة  Waltare Lippmannليماف 

سية مف الصورة التي نحصؿ عمييا مف أجيزة رؤوسنا تتشكؿ بصورة أسا
قائبل  1787حتى أف الرئيس االمريكي توماس جفرسوف كتب في عاـ 2.«اإلعبلـ

                                                           
واإلعبلـ في الوطف العربي، الناشر مركز دراسات الوحدة _ راسـ محمد الجماؿ: االتصاؿ  1

 .19، ص: 2004العربية بيروت، طبعة الثالثة 
2 _ Walter Lippmann, Public Opinion-Ny Harcourt Barce, 1992. 



  ............................................................................احلكامة االعالمية 

 

29 
 برلين  –المانيا                                                       المركز الديمقراطي العربي  

لو ترؾ لي الخيار بيف أف تكوف لنا حكومة مف دوف صحؼ أو صحؼ مف »
 «.دوف حكومة فمف أتردد في اختيار الثاني

 ٬إف صمة الوصؿ بيف اإلعبلـ وحركة حقوؽ اإلنساف وثيقة ال تنفؾ عراىا    
تربطيما عبلقة موضوعية بحيث توفر الثانية مادة غنية وموضوعا ثريا في 
مختمؼ المناحي الثقافية واالجتماعية والسياسية لؤلولى التي أمنت بدورىا األولوية 

جتمعات. فاإلعبلـ يتحمؿ مسؤولية العممية لنشر المفاىيـ وتنامييا في مختمؼ الم
 إيضاح مفاىيـ حقوؽ اإلنساف مف خبلؿ:

شاعة ثقافة احتراميا  - مسؤولية التعريؼ بالحقوؽ اإلنسانية وا 
 والتمسؾ بيا؛

 مسؤولية التحريض عمى المطالبة بالحقوؽ المنتقصة؛ -

 مسؤولية التنبيو إلى عدـ التعسؼ في استخداـ الحؽ؛ -

الحقوؽ اإلنسانية لؤلخر فردا كاف أو  مسؤولية التربية عمى احتراـ -
 1جماعة.

ولنجاح اإلعبلـ في ترسيخ ثقافة حقوؽ اإلنساف يجب استنياض منظمات     
وتزويد اإلعبلـ  ٬المجتمع المدني لممشاركة الفاعمة في التنمية الحقوقية

عداد البرامج الفرعية والمتخصصة عف حقوؽ الطفؿ  ٬بالمعمومات وتصحيحيا وا 
والتوسع في تخصيص صفحات حقوقية في  ٬وي االحتياجات الخاصةوالمرأة وذ

قامة ورش عمؿ حقوقية دورية. ٬الصحافة المحمية  وا 
  

                                                           
_ اإلعبلـ وحقوؽ اإلنساف: أعماؿ الندوة اإلقميمية حوؿ اإلعبلـ وحقوؽ اإلنساف، تحرير عبلء 1

، الناشر: المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف، 2003يناير كانوف الثاني  22-21شمبي، القاىرة، 
 .65و 37، ص: 2004الطبعة االولى 
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 انفرع انراتغ: اإلػالو ٔانثؼر انرًٚمراعٙ

كوف اإلعبلـ  ٬اإلعبلـ ىو أحد الركائز األساسية في كؿ تحوؿ ديمقراطي    
وذلؾ عمى الرغـ مف إختبلؼ الباحثيف في تحديد  ٬والديمقراطية ثنائية متبلزمة

فبل يمكف في الحقيقة الجـز بأف اإلعبلـ الحر ىو  ٬أسبقية طرفيا األوؿ عف الثاني
بيد أف ما ٬ الذي ينتج الديمقراطية أو بأف الديمقراطية ىي التي تنتج اإلعبلـ الحر

بادئ يمكف تأكيده ىو أف حرية اإلعبلـ ال يمكف أف تقارب بمعزؿ عف م
 الديمقراطية. 

ولذلؾ يعد تحرير وسائؿ اإلعبلـ جزءا ال يتجزأ مف عممية التحوؿ     
وىو ما يدفع األنظمة السياسية التي تتطمع إلى االنتقاؿ الديمقراطي  ٬الديمقراطي

 .الى تفعيؿ قدرة وسائؿ اإلعبلـ عمى ممارسة حرية الرأي والتعبير
إف الحديث عف اإلعبلـ والبعد الديمقراطي يدفعنا إلى ضرورة تحديد مفيـو     

فرغـ كوف ىذا األخير مف أكثر المصطمحات تداوال بيف السياسييف  ٬الديمقراطية
فإنو عند االستفياـ  ٬واالقتصادييف ورجاؿ الصحافة واإلعبلـ و عامة المواطنيف

ف الضروري محاولة تقديـ تعريؼ لذلؾ فإنو م ٬عف ماىيتو تتداخؿ التفسيرات
 بسيط لمديمقراطية.

 انفمرج األٔنٗ: يفٕٓو انرًٚمراعٛح

إف االختبلؼ حوؿ مفيوـ الديمقراطية يعود إلى وجود إشكاالت فكرية تحوؿ     
دوف قبوؿ تيارات إيديولوجية وسياسية لمفيـو الديمقراطية. وال ينحصر اإلختبلؼ 

وجية نظر الدولة مف المجتمع أو وجية نظر  حوؿ مفيـو الديمقراطية في إختبلؼ
إنما يمتد اإلختبلؼ حوؿ مفيوـ الديمقراطية  ٬الحكومات مف قوى المعارضة

والعمؿ مف أجؿ تحقيقيا إلى التيارات السياسية واألحزاب والحركات التي تنشد 
التغيير وتعمؿ مف أجؿ. إف اإلختبلؼ حوؿ مفيوـ الديمقراطية يطاؿ تيارات دينية 

جتماعية وسياسية ويتحفظ كؿ طرؼ عمى مفيوـ الطرؼ األخر لمديمقراطية.  وا 
فيناؾ  ٬وقد نتج عف كثرة اإلختبلفات كثرة المفاىيـ الموضوعة لمديمقراطية    

مف يقوؿ أف الديمقراطية ىي منياج وطريقة وعممية إلتخاذ القرارات العامة. 
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عممية فريدة التخاذ القرارات »روبرت دال  والديمقراطية المعاصرة كما يطرحيا
  1«.الجماعية الممزمة

تقوـ كؿ األنظمة الديمقراطية عمى »السياسية ما نصو وجاء في الموسوعة     
أساس فكري واحد ىو أف السمطة ترجع إلى الشعب وانو ىو صاحب السيادة أي 

وفي الموسوعة العربية  ٬«أف الديمقراطية في النياية ىي مبدأ السيادة الشعبية
الديمقراطية معناىا سيادة الشعب وىو نظاـ سياسي تكوف فيو السيادة »الميسرة 

وقاؿ المفكر اإلسبلمي الكبير محمد قطب  .«لجميع المواطنيف ال لفرد وال لطبقة
ومعناىا الحكـ الذي تكوف فيو السمطة لمشعب وتطمؽ »عف معنى الديمقراطية 

كوف الشعب فيو رقيبا عمى أعماؿ الحكومة بواسطة الذي ي عمى نظاـ الحكـ
  2«.المجالس النيابية ويكوف لنواب األمة سمطة إصدار القوانيف

 انفمرج انثاَٛح: ػاللح اإلػالو تانرًٚمراعٛح

الديمقراطية في مفيوميا العاـ تحمي حؽ اإلنساف في نشر أفكاره والتعبير    
وقد نصت معظـ الدساتير والمواثيؽ الدولية والعربية عمى  ٬عنيا بشتى الوسائؿ

وعمى ضرورة حماية الحقوؽ  ٬ضرورة تبني المنياج الديمقراطي في التسيير
ستقاء  ٬المترتبة عنو بداء اآلراء ونشر األفكار وا  والتي مف أبرزىا حؽ التعبير وا 

ز اإلعبلـ كحؽ األخبار و إذاعتيا، ومف أبرز ىذه المواثيؽ والمعاىدات التي تبر 
مف الحقوؽ التي يجب أف تدعيا و تحمييا الدوؿ التي تعتمد المذىب الديمقراطي 

 نجد: 
 الذي أقرتو الجمعية العامة  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

منو التي تنص عمى الحؽ  21المادة والسيما  1948٬ لؤلمـ المتحدة عاـ
ويشمؿ ىذا الحؽ حرية إعتناؽ اآلراء دوف  ٬في حرية الرأي والتعبير

                                                           
 .47و 45_ مي العبد اهلل: مرجع سابؽ، ص: 1
_ اإلماـ احمد ولد الكوري العموي الشنقيطي: فتنة الديمقراطية، دار المودة لمنشر والتوزيع، 2

 .41، ص: 2007طبعة 
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ذاعتيا بأية وسيمة كانت دوف تقيد  ٬تدخؿ إستقاء األخبار واألفكار وا 
 بالحدود الجغرافية.

 ومف بنوده:  2191٬اإلعالن الصادر عن اليونسكو عام 
ضماف حصوؿ الجميور عمى المعمومات عف طريؽ تنوع وسائؿ  -

 اإلعبلـ؛

 اإلعبلـ وتوفير أكبر التسييبلت ليـ؛تمتع الصحفيوف بحرية  -

 إشراؾ الجميور في صنع اإلعبلـ. -

  حوؿ إسياـ ، 2121-22-02إعالن منظمة اليونسكو في
وسائؿ اإلعبلـ في دعـ السبلـ والتفاىـ الدولي وتعزيز حقوؽ اإلنساف 

 ومكافحة العنصرية والفصؿ العنصري والتحريض عمى الحرب.

 الذي أقرتو  مدنية والسياسيةالعيد الدولي الخاص بالحقوق ال
ويديف في  19والذي يعمف المبادئ نفسيا في مادتو  1966الجمعية عاـ 

التحريض عمى الحرب والُمناداة بالكراىية الوطنية أو » 20مادتو 
 «.العنصرية أو الدينية وجميع أشكاؿ التمييز أو العداوة أو العنؼ

ربي العديد مف المواثيؽ منذ ذلؾ الوقت برز في العالـ الغربي والع     
والتوصيات والتوجيات الُمتعمقة بقضايا اإلعبلـ الجديد، التي تنّص عمى قواعد 

 االلتزاـ الميني وطرؽ الُممارسة المينية. ومف أبرز ىذه الوثائؽ:
 ؛1991الُمتعمؽ بوسائؿ اإلعبلـ في أفريقيا  Windhoekإعبلف  -

 ؛1994عاـ  Santiagoإعبلف  -

 ؛Québecدليؿ أخبلؽ المينة  -

- The BBC’S Values and Standards؛ 
 ؛Toronto 1995مؤتمر  -

-  ... 

وقد أكدت كؿ ىذه المواثيؽ عمى إحتراـ سموكيات وأخبلؽ المينة عف طريؽ 
 االلتزاـ بالقواعد التالية:
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إحتراـ الحقيقة ميما كانت نتائجيا عمى الصحافي، ألنو مف حؽ  -
 الجميور معرفتيا؛

 عف حرية اإلعبلـ وحرية التعميؽ والنقد؛ الدفاع -

رفض كؿ أنواع الضغوطات واإلمتناع عف تقاضي أي أجر  -
 مادي أو رشوة أو حتى قبوؿ اليدايا؛

 االحتفاظ بسرية المينة؛ -

- ... 
 انفرع انخايص: انؼٕنًح اإلػاليٛح

العولمة عممية كمية مندمجة األبعاد واآلليات االقتصادية والسياسية     
فثمة  ٬ومف الصعب تناوليا مف زاوية واحدة ٬واالجتماعية والثقافية واإلعبلمية
لكف مف الواضح أف ىناؾ تركيز عمى البعد  ٬تداخؿ وترابط بيف كؿ أبعادىا

وبالتالي التقميؿ مف  ٬تيااالقتصادي في العولمة بوصفو المحرؾ الرئيسي لعمميا
 واعتبارىا مف توابع وأثار العولمة االقتصادية. ٬أىمية األبعاد الثقافية واإلعبلمية

 Giddensوفي سبيؿ وضع تحديد لمفيوـ العولمة اإلعبلمية ناقش جيدنز     
 ٬عمى أنيا ضغط لمزماف والمكاف Media Globalizationعولمة وسائؿ اإلعبلـ 

وأشار إلى أف عولمة اإلعبلـ ىي االمتداد  ٬وىي سمة رئيسية في العالـ المعاصر
وذلؾ كمقدمة لنوع مف  ٬أو التوسع في مناطؽ جغرافية مع تقديـ مضموف متشابو

واكد جيدنز أف وسائؿ االتصاؿ التكنولوجية الجديدة جعمت مف  ٬التوسيع الثقافي
والتقميؿ  ٬الحدود الثقافية والسياسية والقفز فوؽ ٬الممكف فصؿ المكاف عف اليوية

وشدد جيدنز عمى أىمية دور  ٬مف مشاعر االنتساب أو االنتماء إلى مكاف محدد
 اإلعبلـ في خمؽ وتضخيـ الحقائؽ اعتمادا عمى الصورة والرموز.

مما  ٬فالعولمة اإلعبلمية بيذا المعنى تشير إلى وحدة المضموف اإلعبلمي    
وأنيا تعمؿ عمى تآكؿ الحدود  ٬ماىيرية أكثر لدى المتمقيفيحقؽ تنوعا وتعددا وج

فالبرغـ مف أنيا أحد فروع العولمة إال أنيا تؤدي إلى مزيد مف  .التقميدية لمدوؿ
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وأنيا انطبلقا مف نفس الغاية  ٬وتعمؿ عمى نشرىا بيف أرجاء المعمورة ٬العولمة
قنوات اإلعبلمية أف وبإمكاف ال ٬تقمؿ أىمية اليوية واالنتماء إلى وطف بعينو

تضخـ ما تريد تضخيمو، وتيميش ما يريد القائموف عمييا إىمالو. والعولمة 
مزيد مف التركيز في ممكية وسائؿ اإلعبلـ والتكامؿ الرأسي  ؛اإلعبلمية

ومف شأف ىذا خمؽ فرص جديدة أماـ  ٬وتخفيؼ القيود ٬والتكنولوجيا الجديدة
وتخفيض تكمفة التكنولوجيا وخمؽ فرص  المستيمكيف) حرية االنتقاء اإلعبلمي(

المتمقيف( في ظؿ  فالتنافس سيصبح مف مصمحة المستيمؾ )جميور ٬جديدة لمعمؿ
استمرار الصراع بيف الرأسمالية العالمية المتمثمة في الشركات الكبرى متعدية 

 الجنسية والدولة القومية في مجاؿ الثقافة واإلعبلـ.
ويرفض ما يقاؿ عف  ٬عولمة اإلعبلـ بينما نجد فريقا آخر يعارض    

مثؿ ىربرت تشممر الذي يرى أف عولمة اإلعبلـ ما ىي إال تركيز  ٬إيجابياتيا
التي تستخدـ  ٬وسائؿ اإلعبلـ في عدد مف التكتبلت الرأسمالية عابرة الجنسيات

ويؤكد تشممر أف أسموب  .وسائؿ اإلعبلـ كحافز لبلستيبلؾ عمى النطاؽ العالمي
غربي ومضموف اإلعبلـ يدفع إلى التوسع العالمي لثقافة االستيبلؾ اإلعبلف ال

 عبر إدخاؿ قيـ أجنبية تطمس أو تزيؿ اليويات القومية والوطنية.
وفي نفس اإلطار يرى المفكر االمريكي نعوـ تشومسكي أف عولمة اإلعبلـ     

والتركيز  ٬خاصة اإلعبلف عف السمع األجنبية ٬ىي الزيادة الضخمة في اإلعبلف
وبالتالي انخفاض التنوع والمعمومات مقابؿ  ٬في ممكية وسائؿ اإلعبلـ الدولية

وأف العولمة ىي التوسع في التعدي عمى القوميات مف  ٬الزيادة في التوجو لممعمف
خبلؿ شركات عمبلقة يحركيا أوال االىتماـ بالربح وتشكيؿ الجميور وفؽ نمط 

مع  ٬اة قائـ عمى حاجيات مصطنعةيدمف الجميور أسموب حي ؛حيث ٬خاص
حيث ال يدخؿ الجميور الساحة  ٬وفصؿ كؿ فرد عف اآلخر ٬تجزئة الجميور

 السياسية ويزعج أو ييدد نظاـ القوى أو السيطرة عمى المجتمع.
فيي عممية تيدؼ إلى التعظيـ  ؛وأما مفيوـ شوماف لمعولمة اإلعبلمية    

بلـ والمعمومات عمى تجاوز الحدود المتسارع والمستمر في قدرات وسائؿ اإلع



  ............................................................................احلكامة االعالمية 

 

35 
 برلين  –المانيا                                                       المركز الديمقراطي العربي  

بفضؿ ما توفره التكنولوجيا الحديثة والتكامؿ  ٬السياسية والثقافية بيف المجتمعات
وذلؾ لدعـ عممية توحيد  ٬واالندماج بيف وسائؿ اإلعبلـ واإلتصاؿ والمعمومات

وتحقيؽ مكاسب لشركات اإلعبلـ واالتصاالت  ٬ودمج أسواؽ العالـ مف ناحية
متعددة الجنسية عمى حساب تقميص سمطة ودور الدولة في  ت العمبلقةوالمعموما

 1المجاليف اإلعبلمي والثقافي مف ناحية أخرى.
إف عبلقة اإلعبلـ بالمفاىيـ الكبرى لو داللة عمى قوة تأثيره في العديدة مف     

لذلؾ نجد أنو كما لئلعبلـ ارتباطات متعددة مع أىـ المفاىيـ الدولية لو  ٬المجاالت
ية بطريقة مباشرة أو أيضا أنواع متعددة مف األشكاؿ التي تؤثر عمى الساحة الدول

 غير مباشرة.
 انًغهة انثاَٙ: فرٔع اإلػالو انًؤثرج

وىذا  ٬توإف االختبلؼ النوعي لئلعبلـ جعمو غنيا مف حيث إنتاجاتو وتأثيرا    
لكونيا اندمجت في العديد مف  ٬التنوع كاف دليبل عمى قوة المنظومة اإلعبلمية

ومف أبرز فروع اإلعبلـ التي تؤثر عمى الساحة العالمية  ٬مياديف الضغط دوليا
واإلعبلـ االقتصادي في  ٬نجد أوال اإلعبلـ الدولي وىذا ما سنراه في الفرع األوؿ

 واإلعبلـ السياسي والديني في الفرع الثالث والرابع عمى التوالي. ٬الفرع الثاني
 انفرع األٔل: اإلػالو انرٔنٙ

وعت الدوؿ المتقدمة بالدور الحيوي الذي يمعبو اإلعبلـ الدولي في تنفيذ     
والتأثير عمى  ٬والمساىمة في بناء العبلقات الدولية ٬السياسات الخارجية لمدوؿ

  2والتعريؼ بحضارات الدوؿ. ٬ونشر الثقافات واألفكار ٬الرأي العاـ الدولي
  

                                                           
د الواجد أميف: اإلعبلـ والعولمة، القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع، مدرسة _ رضا عب1

 .121، ص: 2007الصحافة واإلعبلـ، جامعة األزىر، الطبعة االولى، 
_ أحمد أنور بدر: االتصاؿ واإلعبلـ الدولي بيف النظرية والتطبيؽ، الدار المصرية السعودية 2

 .2010بعة لمطباعة والنشر والتوزيع القاىرة، ط
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 انفمرج األٔنٗ:  ؼرٚف اإلػالو انرٔنٙ

تزويد الجماىير في الدوؿ األخرى بالمعمومات » يقصد باإلعبلـ الدولي    
قناعيا بعدالة  ٬الصحيحة واألخبار الصادقة بقصد التأثير عمى تمؾ الجماىير وا 

1«.وبالتالي تبني جماىير الدولة األخرى لموقؼ تمؾ الدولة ٬قضايا الدولة
ويعرفو  

اإلعبلـ الذي يسيـ بو مجتمع أو جماعة أو ىيئة »الدكتور محمد سيد محمد بأنو 
أو مؤسسة في الساحة اإلعبلمية بحيث يستجيب لتمقيو رجؿ الشارع العالمي أي 

نقؿ »ويقصد بو أيضا  2،«المستمع أو المشاىد أو القارئ بصفة عامة في العالـ
ولئلعبلـ الدولي دور ميـ . «المعمومات العممية والحقائؽ واألخبار غير الممونة

في نقؿ الحقائؽ أو صورة الشيء وليس في إنشاء ىذه الصورة. وبالتالي فاإلعبلـ 
 3الدولي ال يرسـ سياسة الدولة ولكنو معبر عنيا فقط.

 ظائفّ انفمرج انثاَٛح: أْراف اإلػالو انرٔنٙ ٔٔ

 مف بيف أىـ األىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا اإلعبلـ الدولي:    
يعمؿ اإلعبلـ الدولي عمى تحقيؽ أىداؼ سياسية، تتمثؿ في  -

تحقيؽ المصمحة الوطنية لمدولة في المقاـ األوؿ، وقد تختمؼ قوة ىذه 
 األىداؼ باختبلؼ وزف الدولة ودورىا في النظاـ الدولي؛

يسعى اإلعبلـ الدولي لممنظمات الدولية إلى تحقيؽ أىداؼ ىذه  -
المنظمة كتحقيؽ السبلـ العالمي والتعاوف الدولي، وىنا أيضا تختمؼ 
مكانياتيا  أىداؼ اإلعبلـ الدولي باختبلؼ طبيعة المنظمة الدولية وا 

 ووسائميا. 

 ومف أىـ وظائؼ اإلعبلـ الدولي:    

                                                           
 _ االتصاؿ واإلعبلـ الدولي بيف النظرية والتطبيؽ: مرجع سابؽ.1
_أميف وافي: اإلعبلـ الدولي، محاضرات حوؿ اإلعبلـ الدولي، الجامعة اإلسبلمية غزة، كمية 2

عبلـ، طبعة   .2012اآلداب، تخصص صحافة وا 
 _ االتصاؿ واإلعبلـ الدولي بيف النظرية والتطبيؽ: مرجع سابؽ.3
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 يساىـ اإلعبلـ الدولي في ربط : االتصال بالجماعات المؤثرة
االتصاؿ مع الجماعات المؤثرة في النظـ السياسية المختمفة كاألحزاب 
وجماعات الضغط... وغيرىا مف المؤسسات المؤثرة في صناعة القرار 

 مما يسمح بتأثيره عمى الجماىير مف خبلؿ ىذه النخب. ٬السياسي

 إلييا اإلعبلـ  : عبر تمثيؿ الدولة التي ينتميالوظائف التمثيمية
 1الدولي أو المنظمة التي ينوب عنيا.

نستقي مما سبؽ أف لئلعبلـ الدولي مكانة ميمة في التأثير عمى الدوؿ     
ولكف والرأي العاـ والمنظمات الدولية عموما، فيو أداة ضغط تحقؽ أىدافا معينة. 

 ىؿ يحؽ لنا مما سبؽ أف نسبغ عميو صفة الجماعة الضاغطة؟
 َٙ: اإلػالو االلتظا ٘انفرع انثا

يشغؿ اإلعبلـ االقتصادي ميمة تغيير اتجاىات الرأي العاـ التي بدورىا     
الشيء الذي يؤدي إلى تسريع عممية  ٬تساىـ في تغيير اتجاىات الحكومات

التنمية. ومنو نستنتج أف لئلعبلـ االقتصادي الدور األوؿ في مجاالت الصناعة 
والتجارة واالستثمار والقوانيف االقتصادية ومخططات التنمية واالتفاقات التجارية 
ر الدولية. وىذه المجاالت تعتمد في معالجتيا عمى االطبلع عمى الدراسات والتقاري

والتعرؼ عف قرب عمى مشكبلت المؤسسات االقتصادية في القطاعييف العاـ 
والخاص واإلحاطة بسوؽ العمبلت واألسيـ والسندات. واألىـ مف كؿ ىذا وذاؾ 
عدـ التستر عمى أخطاء المؤسسات التجارية والصناعية والفبلحية. وىنا يطرح 

القتصادي، فاالختبلؼ تساؤؿ حوؿ التشابو بيف ميمة الباحث العممي والصحفي ا
واضح مف خبلؿ طريقة عرض كؿ واحد منيـ لممعمومات وفي كوف الباحث 
العممي يسعى إلى التعميـ. أما الصحفي االقتصادي فييدؼ إلى معالجة حادثة 

  2واحدة في األغمب ويتفقاف في السعي مف أجؿ الحقيقة والدقة وتجنب الذاتية.
                                                           

 _اإلعبلـ الدولي مرجع سابؽ.1
_ اإلعبلـ االقتصادي: المرتكزات والخصائص: زكي جابر، الدورية المغربية لبحوث االتصاؿ 2

 .108إلى  94ص 1998تصدر عف المعيد العالي لئلعبلـ واالتصاؿ العدد التاسع دجنبر 
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 انفرع انثانث: إلتظا ٚاخ اإلػالو

بالرغـ مف أىمية ىذا الحقؿ مف الدراسات اإلعبلمية إال أف االىتماـ الحقيقي     
اصبحت وسائؿ  ؛بو لـ يأت إال في العقديف األخيريف مف القرف العشريف حيث

االعبلـ مؤسسات اقتصادية يرتبط البعد االقتصادي واالنتاجي بيا بالبعد 
اإلعبلمي الذي يستيدؼ المستيمؾ بحكـ أف ىذه المؤسسات اإلعبلمية كيانات 
اقتصادية يتحكـ الجانب المادي فييا. ويعد الجميور المستيمؾ ونقصد ىنا القراء 

تأثير في ىذه الكيانات مف خبلؿ تحديد والمعمنوف أحد العوامؿ الميمة في ال
ختيار المواد المفضمة ومف خبلليا ما يدفعونو في مقابؿ الخدمة االعبلمية  ٬وا 

 واالعبلنية عمى حد سواء.
وتعتبر إقتصاديات اإلعبلـ ىي اإلختصاص الذي يدرس كؿ ما لو عبلقة     

ت حتى يتـ تدبيرىا بتمويؿ وسائؿ اإلعبلـ مف ناحية رأس الماؿ واإليرادات والنفقا
اف اقتصاديات اإلعبلـ فرع مف فروع االقتصاد التطبيقي الذي  .بطريقة رشيدة

أيضا ويقصد باقتصاديات وسائؿ االعبلـ  يدرس اإلنتاج والتوزيع واالستيبلؾ.
دراسة الكيفية التي تدار بيا المؤسسات االعبلمية ومواردىا المحددة النتاج »

رغبات واالحتياجات المتنوعة لمجماىير المختمفة وتوزيع ونشر مضاميف تشبع ال
 «.أيضا
وتعد دراسة اقتصاديات اإلعبلـ إحدى المجاالت الحديثة في حقؿ الدراسات     

ييدؼ ىذا المجاؿ إلى دراسة الجوانب االقتصادية في دراسة اإلعبلـ  .اإلعبلمية
 لؤلسباب التالية:

 ضخامة االستثمارات في مجاؿ االعبلـ؛ -

 المتصاعد لبلقتصاديات العالمية؛النمو  -

 دخوؿ الحكومات في ىذا المجاؿ االقتصادي؛ -

ادى الى تركيز  ٬التطور المتبلحؽ في المجاؿ التكنولوجي -
االىتماـ عمى وسائؿ االعبلـ ليس باعتبارىا فقط مصادر لممعمومات او 

 الترفيو وانما باعتبارىا كيانات اقتصادية ضخمة؛
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 1االعبلـ.صعوبة مشكبلت االنتاج في  -

 انفرع انراتغ: اإلػالو انطٛاضٙ

يعتبر اإلعبلـ إنعكاس لمبيئة السياسية، وبدوف وجود وسائؿ اإلعبلـ     
الجماىيرية ال يمكف ألحد خارج الحمقة السياسية االطبلع عمى ىذه األحداث 
)فالبيئة السياسية تبنى مف قبؿ وسائؿ اإلعبلـ ووسائؿ اإلعبلـ ىي التي تعرفنا 

 2بيذا الواقع(.
ـ السياسي فرع مف الفروع اإلعبلمية ومنياج اإلشارة إلى أف اإلعبل وتجدر    

يستيدؼ نشر األخبار والحقائؽ. كما أنو جزء مف النشاط اإلتصالي الذي تقوـ بو 
الييئات المتخصصة في بث المعمومات واألفكار والمواقؼ عف الشؤوف 

وتتجمى الوظيفة السياسية لوسائؿ اإلعبلـ في اضفاء الشرعية عمى 3الحكومية.
يـ معينة واستبعاد أفكار ومفاىيـ أخرى مف الجدؿ أو النقاش أفكار ومفاى

السياسي. إذف نستخمص أف المفيوـ الدقيؽ لئلعبلـ السياسي ىو اإلخبار بأي 
  4مضموف لو بعد أو مدلوؿ سياسي.

األستاذ راسـ محمد الجماؿ حوؿ الموضوع ولكف في شكمو العربي ويقوؿ     
دعـ سمطة النظاـ القائمة، وتوجياتو في  تتجو السياسات االتصالية كميا إلى«

المجاالت المختمفة، وخدمة مصالحو الحقيقية والمتصورة عمى النحو الذي يخدـ 
مما نجـ عنو أف اصطبغ مضموف االتصاؿ في معظـ  ٬تماسؾ النظاـ وديمومتو

                                                           
امعة قسـ _ ريا نبيؿ: محاضرات حوؿ اقتصاديات اإلعبلـ، مادة اإلعبلـ كمية دجمة الج1

 . 4و 3، ص: 2014_2013اإلعبلـ، السنة الدراسة 
_ عزيزة عبده: اإلعبلـ السياسي والرأي العاـ، دراسة في ترتيب األولويات، دار الفجر لمنشر 2

 .72، ص: 2004والتوزيع، 
_ محمد عمي محمد: العمـو السياسية: دراسة في األصوؿ والنظريات والتطبيؽ، القاىرة عالـ 3

 .5و 4، ص: 1988الكتبظ، 
 _ محمد عمي محمد: مرجع سابؽ.4
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أشكالو في بعض األقطار بالصبغة الدعائية المباشرة التي تعزز مصالح النظاـ 
 1 «.عزز المصالح الُقطرية وتغرس الوالء ليا في عقوؿ الجماىيروأىدافو وت

ومما سبؽ يتضح أنو ال توجد في الدوؿ العربية أيديولوجية لمدولة وأخرى     
لوسائؿ اإلعبلـ بؿ ىناؾ أيديولوجية واحدة ترسميا الدولة وفؽ مخطط سياسي 
واقتصادي واجتماعي، وىذا يخالؼ الرأي القائؿ أف العبلقة بيف التواصؿ والسياسة 

ائؿ االتصاؿ أداة رقابية وتوجييية زاوية أف وس :يجب أف ينظر إلييا مف زاويتيف
مؤثرة في سياسات وقرارات المؤسسات السياسية استنادا إلى المقولة الديمقراطية 

ومف زاوية أخرى أف السمطة  ."إف الصحافة ىي السمطة الرابعة في الدولة"الشييرة 
السياسية تمارس الرقابة والتأثير عمى وسائؿ االتصاؿ لتصبح ضمف أدواتيا في 

 2يؽ أىدافيا السياسية.تحق
وعمى نقيض الوضع العربي نجد أف وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ في الدوؿ     

الديمقراطية ىي التي تمارس الضغط عمى الحكومات خاصة عندما يتعمؽ األمر 
بالشؤوف الداخمية ليذه الدوؿ، أما عندما يتعمؽ األمر بالسياسات الخارجية فإف 

وظائفو ومضمونو  ىذه األنظمة تمارس ضغطيا عمى وسائؿ االتصاؿ مف حيث
 3وحجمو.

 انفرع انخايص: اإلػالو انرُٚٙ

ىو تعبير فضفاض يشمؿ العديد مف وسائؿ اإلعبلـ سواء المكتوبة والسمعية     
وىو في معناه يضـ شتى  ٬والبصرية وحتى االلكترونية إضافة إلى فف الكاريكاتير

 الديانات والمذاىب سواء اإلسبلمية أو المسيحية أو الييودية أو األدياف الوضعية. 

                                                           
 . 52/53 ص:راسـ محمد الجماؿ: مرجع سابؽ، _ 1
المصالحة محمد حمداف: االتصاؿ السياسي، مقترب نظري تطبيقي عماف: دار وائؿ لمنشر _ 2

 .55، ص: 2002والتوزيع، 
مجمة قضايا، مف _ في تجاذب العبلقات بيف اإلعبلـ واالتصاؿ والسياسة: يحيى اليحياوي، 3

 .2013نونبر/تشريف الثاني  14منشورات مركز الجزيرة لمدراسات في 
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ونشر  ٬ييتـ اإلعبلـ الديني بإنتاج وتوزيع الخطابات الدينية المحضة    
نتاج البرامج العقائدية و المق كما تتناوؿ مواضيع  ٬التشريعية وحتى التبشيريةاالت وا 

غيرىا. وىذا المذاىب اإلسبلمية أو المسيحية و بالنزاعات المذىبية بيف  ليا عبلقة
الصنؼ اإلعبلمي ال يقتصر تواجده في منطقة جغرافية معينة أو في مجتمع 

نجد أف الدوؿ الغربية كانت سباقة و  .معيف بؿ ىو نوع إعبلمي متخصص ومنتشر
ليذا الصنؼ الواليات وأكثر الدوؿ الغربية احتواء  ٬في خمؽ ىذا النوع اإلعبلمي

فيي تعد تجمعا ألكبر عدد مف السكاف المسيحييف عمى وجو  ٬المتحدة األمريكية
 5113%مميوف نسمة يغمب عمييـ المذىب البروتستانتي بنسبة  224األرض ب 

 1والباقي يتقاسمو الكاثوليؾ واإلنجيمييف البيض والمورموف.
أما اإلعبلـ اإلسبلمي فيو صنؼ مف أصناؼ اإلعبلـ الديني ولو العديد مف     

الذي قاؿ عف اإلعبلـ  محي الدين عبد الحميممنيا ما جاء بو ٬ المفاىيـ
تزويد الجماىير بحقائؽ الديف اإلسبلمي المستمدة مف كتاب اهلل » اإلسبلمي أنو

ية عامة بوساطة قائـ وسنة رسولو بصورة مباشرة أو مف خبلؿ وسيمة إعبلم
باالتصاؿ لديو خمفية واسعة متعمقة في موضوع الرسالة التي يتناوليا، وذلؾ بغية 

 2.«تكريس رأي عاـ صائب يعنى بالحقائؽ الدينية وترجمتيا في سموكو ومعامبلتو
بأسموب فني إعبلمي يقوـ بو  ٬ستخداـ منيج إسبلميا» وىناؾ مف يعرفو عمى أنو

متفيموف لطبيعة اإلعبلـ ووسائمو الحديثة  ٬مسمموف عالموف عامموف بدينيـ
مستخدموف تمؾ الوسائؿ المتطورة لنشر األفكار المتحضرة  ٬وجماىيره المتباينة
لممسمميف وغير المسمميف في  ٬والقيـ األخبلقية والمبادئ والمثؿ ٬واألخبار الحديثة
بيدؼ التوجيو والتوعية واإلرشاد  ٬وفي إطار الموضوعية التامة ٬افكؿ زماف ومك

                                                           
  ar.wikipedia.org_ المسيحية في الواليات المتحدة األمريكية موسوعة ويكيبيديا: 1
_ محي الديف عبد الحميـ: اإلعبلـ اإلسبلمي: األصوؿ والقواعد واألىداؼ، مؤسسة اقرأ 2

 .54 ، ص:1992الخيرية، طبعة 
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وىناؾ مآخذ  1«.وإلحداث التأثير المطموب والتعرؼ عمى مدى التأثير أوال بأوؿ
 كثيرة عمى الفضائيات الدينية اإلسبلمية نذكر منيا:

جمود الخطاب الديني في ىذه القنوات عمى اختبلؼ أديانيا  -
فغالبية الخطاب الديني بحاجة إلى  ٬الوعظية والفكريةوأنماطيا وتقسيماتيا 

صبلح بنيتو ومنطقو وقضاياه مف  دراسات تحميمية نقدية بيدؼ ضبط وا 
اجؿ تحرير الفكر الديني مف تمؾ التأويبلت البشرية التي قد تحظى 

 بالقداسة بينما ىي يؤخذ منيا ويرد؛

السياسية اتخاذ بعض الفضائيات مف الديف ستارا لمصراعات  -
وبروز  ٬فأدى ذلؾ إلى مزيد مف التشدد والعنؼ وخاصة عنؼ الخطاب

الفتاوى المتشددة لبعض الدعاة وال تخموا بعض الدروس الدينية اإلذاعية 
 مف الرؤى المنغمقة؛

تجمي االنقسامات المذىبية في الفضائيات الدينية عبر البرامج  -
الطائفية ويجعموف ىذه والمقدميف الذيف يؤججوف نار الفتنة المذىبية و 

 المنابر اإلعبلمية وسيمة لمتنابز والفرقة؛

 افتقار الدعاة الجدد إلى سمات عدة منيا:  -
o الوعي التاـ بكؿ األطر المرجعية؛ 

o دراؾ السنف التاريخية؛  القراءة الجيدة لحركة التاريخ اإلسبلمي وا 

o إدراكيـ أف الفتوى تتغير بتغير الزماف والمكاف والحاؿ؛ 

o 2ف في أصولو وكمياتو ال يتغير.أف الدي  

                                                           
مكتبة  ،عالـ المكتب ،_ عبد الوىاب كحيؿ: األسس العممية والتطبيقية لئلعبلـ اإلسبلمي1

 .29، ص: 1985طبعة  ،القدسي
المؤتمر األوؿ لمستقبؿ اإلعبلـ في مصر،  ،_ القنوات الدينية اإلسبلمية... واقعيا ومستقبميا2

 ، الموقع االلكتروني:2و 1، القاىرة، ص: 2012ديسمبر  29في 
www.facebook.com/media.future.in.egypt 
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ومف ىنا نكوف قد قدمنا ألكثر أصناؼ اإلعبلـ تأثيرا عمى الساحة الدولية     
والتي في رأينا يعد اإلعبلـ الديني أكثرىا تأثيرا في نفوس المجتمعات الغربية 

لكونيا تعيش حاليا صراعا طاحنا بيف مذاىب دينية إسبلمية  ٬وباالخص العربية
لموىمة االولى  ٬كؿ واحد منيا يدعي المصداقية والصبلح ويندد ويييف باالخرى

تظف أنيا حقا تدافع عف قناعاتيا المذىبية لكنيا في الخفاء تدافع عف أجندات 
أخرى باحثا عف وىذا ما يجعؿ المواطف العربي يتخبط بيف قناة دينية و  ٬سياسية

 . المصداقية

 انًثحث انثاَٙ: اإلخضاع اإلػاليٙ:  مُٛا ّ ٔ مُُّٛ

فممتربية  ٬يؤثر اإلعبلـ ووسائؿ االتصاؿ عمى قناعات المواطنيف وسموكياتيـ   
اإلعبلمية دور كبير في صناعة المجتمعات. ونظرا لما لئلعبلـ مف ادوار وجب 

اطف مف محتويات بعض وسائؿ تقنينو بمواثيؽ أخبلقية مينية تحمي المو 
 اإلعبلمية ومف مخاطر االعبلـ االلكتروني غير المقنف.

 انًغهة األٔل: أثر انترتٛح اإلػاليٛح ػهٗ انً تًؼاخ

فيناؾ ٬ مف الحقائؽ الثابتة أف وسائؿ اإلعبلـ تؤثر في األفراد والمجتمعات    
ويختمؼ تأثير وسائؿ عبلقة سببية بيف التعرض لوسائؿ اإلعبلـ والسموؾ البشري. 

 اإلعبلـ حسب وظائفيا وطرؽ استخداميا والظروؼ االجتماعية والثقافية لممجتمع.

 انفرع األٔل: انترتٛح اإلػاليٛح: يفٕٓيٓا ٔ ؼرٚفٓا

إلى  ٬لقد ظمت المدرسة المصدر األوؿ لممعرفة حتى بدايات القرف العشريف    
فيو يممؾ النصيب األكبر في  ٬أف برز اإلعبلـ وأصبح منافسا ليا ولبلسرة

 وجيو وتربية الصغار والكبار معا.التنشئة االجتماعية والتأثير والت

 انفمرج األٔنٗ: يفٕٓو انترتٛح اإلػاليٛح

ركز  ؛ظير مفيوـ التربية اإلعبلمية في العالـ في آواخر الستينات حيث    
. "كوسيمة تعميمية"الخبراء عمى إمكانية استخداـ أدوات االتصاؿ ووسائؿ اإلعبلـ 

وبحموؿ سبعينات القرف الماضي بدأ النظر إلى التربية اإلعبلمية عمى أنيا تعميـ 
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ىدفو حماية األطفاؿ والشباب مف المخاطر  مشروع دفاعوأنيا  ٬بشأف اإلعبلـ
 المزيفةوانصب التركيز عمى كشؼ الرسائؿ  ٬التي استحدثتيا وسائؿ اإلعبلـ

 وتشجيع الطبلب عمى رفضيا وتجاوزىا. ،القيم غير المالئمةو
مشروع لـ يعد  ؛في السنوات األخيرة تطور مفيوـ التربية اإلعبلمية بحيث    
، ييدؼ إلى إعداد الشباب لفيـ الثقافة اإلعبلمية التي مشروع تمكينبؿ  دفاع

 وحسف االنتقاء والتعامؿ معيا والمشاركة فييا بصورة فعالة. ٬تحيط بيـ

 :  ؼرٚف انترتٛح اإلػاليٛحانفمرج انثاَٛح

لمتربية اإلعبلمية تعريفات متعددة ذات مضموف متشابو ورؤية واحدة، أكثرىا     
الذي عقد تحت رعاية منظمة  1999عاـ  مؤتمر فيينادقة ما ورد عف  توصيات 

التربية اإلعبلمية: »، جاء فيو اليونسكواألمـ المتحدة لمتربية والثقافة والعموـ 
التعامؿ مع كؿ وسائؿ اإلعبلـ االتصالي، وتشمؿ الكممات والرسـو تختص في 

المطبوعة والصوت والصور الساكنة والمتحركة التي يتـ تقديميا عف طريؽ أي 
نوع مف أنواع التقنيات. كما تمكف أفراد المجتمع مف الوصوؿ إلى فيـ لوسائؿ 

عمؿ بيا ىذه اإلعبلـ االتصالية التي تستخدـ في مجتمعيـ والطريقة التي ت
الوسائؿ، ومف ثـ تمكنيـ مف اكتساب الميارات في استخداـ وسائؿ اإلعبلـ 

 «.لمتفاىـ مع اآلخريف

 انفرع انثاَٙ: يُظًح انَٕٛطكٕ ٔانترتٛح اإلػاليٛح 

الداعـ األكبر  منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعموم اليونسكوتعد     
ير مؤتمرات المنظمة تولي أىمية كبرى لمتربية عالميا لمتربية اإلعبلمية، فتقار 

يجب أف نعد النشء لمعيش في عالـ سمطة »تؤكد عمى أنو  ؛اإلعبلمية حيث
وىي بذلؾ تشير إلى أف اإلعبلـ يممؾ سمطة مؤثرة  ٬«الصورة والصوت والكممة

عمى القيـ والمعتقدات والتوجيات والممارسات في مختمؼ الجوانب اقتصاديا 
 وثقافيا واجتماعيا.
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ومف خبلؿ أنشطة اليونسكو المتعددة في ىذا المجاؿ فإنيا تعتبر التربية     
 ٬د مف بمداف العالـاإلعبلمية جزءا مف الحقوؽ األساسية لكؿ مواطف في كؿ بم

 ٬وتوصي بضرورة إدخاؿ التربية اإلعبلمية ضمف المناىج التربوية الوطنية
 وضمف أنظمة التعميـ غير الرسمية والتعمـ مدى الحياة.

 انفرع انثانث: يظا ر لٕج ٔضائم اإلػالو 

 وذلؾ ألسباب:  ٬تتميز وسائؿ اإلعبلـ في عصرنا بقدرة عالية عمى التأثير    
 :حيث توجد جميع الوسائؿ المقروءة والمسموعة والمرئية؛ التنوع 

 :حيث يتـ توظيؼ جميع الجوانب الجمالية والنفسية في  الجاذبية
 جذب االنتباه والتأثير واإلقناع؛

 :حيث يمكف لممتمقي التفاعؿ مع كثير مف تمؾ  التفاعمية
 الوسائؿ؛

 :تعمؿ كثير مف وسائؿ اإلعبلـ عمى مدار الساعة ولذلؾ  الوفرة
 فيي متوفرة لممتمقي في كؿ وقت؛

 :حيث يمكف لممتمقي التعامؿ مع تمؾ الوسائؿ  الخصوصية
 بخصوصية تامة وفؽ ما يريده؛

 :حيث توجد وسائؿ إعبلـ كثيرة غير مسؤولة ال  عدم االلتزام
 ثقافية واجتماعية؛ ٬يةتمتـز بأي قيـ وال تقيـ وزنا ألي معايير أخبلق

 :حيث لـ تترؾ ىذه الوسائؿ اإلعبلمية مجاال لـ تدخؿ  االختراق
 فجميع المجاالت صارت ميدانا ليذه الوسائؿ اإلعبلمية. ٬فيو

ىذه األسباب وغيرىا جعمت تأثير اإلعبلـ عمى المجتمع يفوؽ تأثير المدرسة     
ولحماية النشء وجب اعتماد قوانيف ومواثيؽ 1واألسرة ومؤسسات التربية األخرى.

                                                           
_ فيد عبد الرحمف الشميمري: التربية اإلعبلمية: كيؼ نتعامؿ مع اإلعبلـ؟، الرياض، فيرسة 1

 .40وص  22إلى  19، ص 2010/1431مكتبة الممؾ فيد أثناء النشر، طبعة 
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فبدوف قوانيف  .أخبلقية تحمي المشاىديف مف الرسالة اإلعبلمية وتحمي اإلعبلميف
 .الفوضى االعالميةستتولد 

 انفرع انراتغ: األخاللٛاخ انًُٓٛح نإلػالو

تمعب المواثيؽ األخبلقية دورا ميما في حماية اإلعبلميف والصحفيف مف     
وحب استباؽ األخبار ونشرىا ميما كانت تؤدي مشاعر اآلخريف   ٬غرورىـ

وتضر بمصالحيـ أو تعرضيـ لمخطر. وىذه المواثيؽ ليست ذات طابع زجري بؿ 
 رجؿ اإلعبلـ والصحافة. ضمير ومبادئتخاطب 

 انفمرج األٔنٗ: يفٕٓو أخاللٛاخ انًُٓح

األخبلقيات المينية مجموعة مف القيـ والمعايير والمبادئ وقواعد السموؾ     
 التي تمثؿ مفيـو الصواب والخطأ في السموؾ الميني.

 انفمرج انثاَٛح: االنتساو تانًٕاثٛك األخاللٛح اإلػاليٛح

فتظؿ مجرد نصوص جامدة لعدـ وجود  ٬إف المواثيؽ األخبلقية ال يمتـز بيا    
ية ضد اإلعبلمي الذي ينتيكيا. لذلؾ توصؼ المواثيؽ األخبلقية عقوبات زجر 

 . بدون أنياببأنيا 
وبالرغـ مف المحاوالت التي بذلت لمبحث عف وسائؿ لتوقيع عقوبات عمى 

 1منتيكي الميثاؽ إال أنيا تظؿ عقوبات غير مؤثرة وال تمزميـ بيا.
إف لمتساىؿ الذي يعامؿ بو اإلعبلمي والصحفي الذي ينشر معمومات سرية     

تمس حياة أشخاص أو قد تيدد أمف دولة... تكوف لو نتائج وخيمة، فرغـ اختبائيـ 
وراء عبارات حرية التعبير والحؽ في الحصوؿ عمى المعمومة ونشرىا، إال أف 

                                                                                                                                             

شخصية وتربية  *_ أثبتت دراسات عممية أف لرسـو المتحركة تـو وجيري التأثير القوي عمى
سنوات حيث أصبحوا مياليف لمعنؼ ضد الحيوانات خاصة القطط  4األطفاؿ ابتداءا مف سف 

 والفئراف وأيضا ميالوف لمعنؼ تجاه األطفاؿ خاصة األقؿ سنا وحجما منيـ.
 .115و 110_ فيد عبد الرحمف الشميمري: مرجع سابؽ، ص: 1
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خطر مف نشر المعمومات استغبلليـ الخاطىء ليا يؤدي إلى مخاطر جمة. واأل
 .خطر اإلعالم االلكترونيعمى الصحؼ والفضائيات واإلذاعات ىناؾ 

 انًغهة انثاَٙ:  أثٛراخ ٔضائم اإلػالو ٔيخاعرْا

جعؿ التطور التكنولوجي والمعموماتي مف وسائؿ االعبلـ واالتصاؿ اكثر     
دمي قربا مف المتمقي وفي نفس الوقت اكثر خطورة عميو خاصة عمى مستخ

 وسائؿ التواصؿ االجتماعي واالعبلـ عمى االنترنت والمواقع التجارية.

انفرع األٔل: يخاعر  كُٕنٕجٛا اإل ظاالخ تئضتخراو 

 شثكاخ انًؼهٕياخ

رغـ المزايا المتعددة التي تتيحيا شبكة االنترنت إال أنيا ال تخمو مف     
 مخاطر. 

 انفمرج األٔنٗ: يخاعر انت ارج اإلنكترَٔٛح

 ٬األمنية أسرع الطرؽ لمتجارة عبر شبكة انترنت WWWتعتبر خادمات     
ولذا نحتاج إلى باحث خاص يدعـ  ٬لمحماية SSLوتستخدـ ىذه الخادمات نظاـ 

SSL  لمتعامؿ معيا. وتستخدـ بعض الشبكات خادماتWWW  لبدء اتصاالتيا
التسويقية؛ حيث ترسؿ معمومات مفصمة عف منتجاتيا وخدماتيا. وقد صممت 

ووقعت  ٬سوقا تخيمية مفتوحة لكؿ مف ينفذ إلى شبكة الويب العالمية MCIشركة 
 MCIالعديد مف عقود بيع منتجاتيا الخاصة بيذه السوؽ المعروفة باسـ 

MARKETPLACE. 
رية والشركات لبلنترنت يساعد عمى إكتساب خبرة ف استخداـ األعماؿ التجاإ    

في ىذا المجاؿ. وقد أدركت العديد مف الشركات أف مستقبؿ التسويؽ والمبيعات 
يكمف في االنترنت، ولذلؾ سارعت إلى االستثمار في مجاؿ تكنولوجيا االنترنت. 

كف وىذه الشركات تدرؾ ببل شؾ أف تحقيؽ األرباح ال يتحقؽ في المدى القريب ول
فإف لـ تتخذ خطوات سريعة لبلستفادة مف تكنولوجيا االنترنت  في المدى البعيد

 فإف منافسييا قد يفعموف ذلؾ.
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انفمرج انثاَٛح: انًخاعر انًتؼهمح ت رائى انكًثٕٛ ر 

 ٔاإل ظاالخ

إف جريمة تكنولوجيا المعمومات يمكف أف تدرج تحت نمطيف مختمفيف مف     
فقد تكوف الجريمة عبارة عف تصرؼ غير قانوني يرتكب ضد أجيزة  ٬الجرائـ

أو قد تكوف عبارة عف استخداـ أجيزة الكمبيوتر  ٬الكمبيوتر أو االتصاالت
 واالتصاالت الرتكاب تصرؼ غير قانوني.

وتتضمف الجرائـ التي ترتكب ضد تكنولوجيا المعمومات: سرقة األقراص     
وسرقة  ٬مف الخادمات الكابمية والتميفونية وسرقة الوقت ٬الصمبة والمرنة

مثؿ: جرائـ تعمد  ٬ىذا باإلضافة إلى التصرفات غير القانونية األخرى ٬المعمومات
 األذى أو الغدر والتدمير.

انفمرج انثانثح: انًخاعر انًتؼهمح تسػسػح ػمٛرج 

 انًطهًٍٛ

 قامت إحدى المنظمات المشبوىة مف خبلؿ شبكة 1998 في صيؼ سنة    
طالبت ىذه المنظمة مف زوار  ؛حيث ٬الكريم القرآناالنترنت بمحاولة لتشويو 

في محاولة  ٬القرآنية الكريمةور تحاكي السور سموقعيا عمى االنترنت بتأليؼ 
بؿ  اهللليس معجزة إليية مف عند  القرآنمنيا إلقناع جميور الشبكة العالمية بأف 

وبعد كـ مف االحتجاجات اليائمة مف قبؿ المسمميف  .ىو مف صنع البشر
المستخدميف لمشبكة العالمية عمى استضافة الشبكة ليذه المنظمة مع ما تبثو مف 

التي تدير االنترنت  مريكا آون الينأأفكار ىدامة وتسيء لئلسبلـ أعمنت شركة 
 رفضيا بث أفكار ىذه المنظمة.

 انفمرج انراتؼح:  ٓرٚر األيٍ انؼاو

لقد أصبحنا نسجؿ عشرات الجرائـ عبر الكمبيوتر وىي تتصؿ بالحؽ     
وقد يمكف ردعيا مف خبلؿ القوانيف القائمة في بعض  ٬الخاص وباألمف العاـ

أو مف خبلؿ القوانيف  الببلد؛ لمقاومة الغش واالستخداـ غير القانوني لمكمبيوتر
عة يوما بعد يوـ بإمكانية العامة المتعمقة بالجنايات والمخالفات. وتزداد القنا
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فقد  ٬االستخداـ السمبي لشبكات المعمومات مف جانب العناصر اليدامة لممجتمع
اكتشفت الجيات األمنية في المجتمعات المستخدمة لشبكة االنترنت رسائؿ مشفرة 

 .تتصؿ بتيريب المخدرات والحث عمى التخريب والعنؼ مف قبؿ المتطرفيف
تعتبر مف أخطر سمبيات الشبكات العالمية، فقد كما أف أعماؿ التجسس     

أصبح البنتاغوف أو وزارة الدفاع األمريكية تخشى ىجمة مماثمة ليجمة بيرؿ 
ىاربور التي تعرضت ليا في أثناء الحرب العالمية الثانية مف قبؿ الياباف أو 

غير أف اليدؼ ىذه المرة لف يكوف األسطوؿ  2001٬دجنبر 11كيجمات 
نما أجيزة الكمبيوتر التابعة لييئة األركافاالمريكي أو   ٬مؤسسات القوة األمريكية وا 

 1ألؼ جياز. 150والتي يبمغ عددىا حوالي 

 انفرع انثاَٙ: حمٕق انًهكٛح انفكرٚح 

يحمي حؽ النشر والتأليؼ التعبير عف فكرة ما ولكنو ال يحمي الفكرة ذاتيا.     
وىكذا فإف اآلخريف قد يقوموف بنسخ فكرتؾ التي قدمتيا ألحد العاب الفيديو أو 
ألحد برامج التحرير الصحفي أو اإلخراج الصحفي، وىـ في سبيؿ ذلؾ ُيَؤِمُنوَف 

 أنفسيـ بنسخ الفكرة بأسموب مختمؼ.
ألنو  ٬وال شؾ أف حماية الممكية الفكرية في العصر االلكتروني تعد أمرا ميما    

جعؿ القياـ بعممية النسخ أمرا أسيؿ بكثير مما كاف عميو الحاؿ في الماضي. إف 
نسخ كتاب باستخداـ آلة النسخ الضوئي قد يستغرؽ ساعات ولذلؾ فإف الناس 

رنامج كمبيوتر عمى قرص في حيف أف نسخ ب ٬عادة ما يفضموف شراء الكتاب
مرف يمكف مف عممية النسخ في ثواف. وييدد التحوؿ إلى استخداـ األجيزة الرقمية 

وعمى سبيؿ المثاؿ.. فإف القوانيف الحالية لحؽ  ٬أو االلكترونية بتعقيد المشكمة

                                                           
خاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعية، _ شريؼ درويش المباف: تكنولوجيا االتصاؿ: الم1

/  126، 117إلى  103، ص: مف 2000القاىرة: الدار المصرية المبنانية، الطبعة االولى 
132. 
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النشر والتأليؼ في معظـ بمداف العالـ ال تحمي حؽ النشر والتأليؼ لممادة 
 1ة كمبيوتر مباشرة.الموجودة عمى خدم

إف مخاطر اإلعبلـ ال تنحصر فقط في الجانب المعموماتي أو في شبكة     
 االنترنت بؿ تتعداىا لتصؿ لمتأثير عمى عقوؿ ونفسية المتمقيف.

 انفرع انثانث:  ٔر اإلػالو ٔانؼًهٛاخ انُفطٛح فٙ انحرٔب 

إال أف  ٬العمميات النفسية بشكميا الراىف تمثؿ ظاىرة القرف الواحد والعشريف    
القراءة العممية لمفيوميا وتاريخ تطورىا تؤكد عمى جذورىا الضاربة في أعماؽ 

حيث شيدت استخداـ وتوظيؼ أساليب ووسائؿ متباينة مف طرؽ  ٬التاريخ
حات والمرادفات لمعمميات العمميات النفسية لتحقيؽ أىدافيا. وتعددت المصطم

 ٬حرب الدعاية، وكاف مف أبرزىا: حروب األفكار ٬النفسية عبر التاريخ الحديث
 ..الحرب الباردة والحرب السياسية.

إف العمميات النفسية تيدؼ باألساس إلى دعـ وتعديؿ أو تغيير اتجاىات     
وسموكيات أفراد المجتمع قبؿ إضعاؼ روحيـ المعنوية والتأثير في درجة تماسكيـ 

جبارىـ عمى قبوؿ الواقع المفروض عمييـ. نزاؿ الرعب واليمع بيـ وا   وا 

 انفمرج األٔنٗ: يفٕٓو انؼًهٛاخ انُفطٛح

النفسية ىي استخداـ مخطط وأساليب نفسية مف جانب دولة أو  العمميات    
لمتأثير عمى آرائيا  ٬مجموعة مف الدوؿ ضد الدوؿ المعادية أو الحميفة أو المحايدة

ومواقفيا وسموكيا بطريقة تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ الجية المستخدة ليذا 
 االسموب.

فيذه األخيرة يقصد  ٬يةويختمؼ مفيوـ العمميات النفسية عف الحروب النفس    
فف استخداـ جميع الوسائؿ واإلجراءات الدعائية أو غير الدعائية المتاحة مف »بيا 

قبؿ طرؼ معيف لمتأثير في معنويات طرؼ آخر، ويتمثؿ ذلؾ في التأثير في 
 .«إرادتو واتجاىاتو ومعتقداتو وأساليب تفكيره وأنماطو السموكية المتعددة

                                                           
 .202_ شريؼ درويش المباف: مرجع سابؽ، ص: 1
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 انؼًهٛاخ انُفطٛح ٔاإلػالو إتاٌ انحرٔبانفمرج انثاَٛح: أثر 

الحرب عمى العراؽ ال تزاؿ رحاىا تدور ولـ تحسـ بعد بإعتراؼ قادة أمريكا     
أنفسيـ؛ فيي تعد الحرب األولى في التاريخ التي تستفيد منيا أمريكا مف 

وعمى الرغـ مف  ٬إستراتيجيتيا الجديدة القائمة عمى العمميات النفسية والصدمات
ثيرا مف مبلمح الخطة النفسية ليذه الحرب لـ تكشؼ بعد إال أف ىناؾ كثيرا أف ك

 مف الدالئؿ التي تشير إلى أىميتيا وثقميا.
وأكد معظـ المحمميف السياسييف والعسكرييف أف ىذه الحرب حرب نفسية     

عبلمية تستيدؼ بالدرجة األولى النيؿ مف معنويات الشعب العراقي عمى وجو  وا 
وتسعى أيضا الى زعزعة ثقتيـ  ٬الخصوص والشعوب العربية واإلسبلمية عموما

ريكية استخدمت وسائؿ فالواليات المتحدة االم .بأنفسيـ ومعتقداتيـ وقدراتيـ
اإلعبلـ لنشر المعمومات المضممة واألكاذيب عمبل بالمبدأ الذي وضعو 

إكذب إكذب ثـ إكذب حتى » أثناء الحرب العالمية الثانية والقائؿغوتن األلماني
 1«.تصبح األكذوبة حقيقة

ب وتعد الحرب العالمية الثانية النموذج المثالي لمدور القوي الذي لعبتو الحرو     
النفسية واإلعبلمية خاصة إباف فترة الحرب الباردة بيف جبية أوروبا وأمريكا 

وقبميا حيث استعانت ألمانيا بفكرة اإلعبلـ الحربي أو العسكري  ٬والجبية السوفيتية
بعد دخوليا إلى بولندا حيث عينت ميمة زعزعة ثقة الجيوش األخرى وتقوية 

وىو وزير الدعاية  جوزيف غوبمزإلى عزيمة الجيش األلماني وجمع التأييد لو 
والميمة التي عيدت لو ىي ترويج الفكر  ٬أدولف ىتمرالسياسية في فترة حكـ 

 غوبمزويعتبر ٬لمفكر اليتميريالنازي واستمالة الرأي العاـ األلماني وحصد تأييده 
ورغـ العداء الغربي لمنازية إال أنو  ٬مؤسس فف الدعاية السياسية بمونيا الرمادي

 شيده لو بتأسيس مدرسة إعبلمية مستقمة بذاتيا. ي

                                                           
ستراتيجية1  _ سامية أبو النصر: اإلعبلـ والعمميات النفسية في ظؿ الحروب المعاصرة وا 

 .77و 36، ص: 2010المواجية، القاىرة: الطبعة االولى، دار النشر لمجامعات، 
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في  خدعة األسمحة الكيماويةومف أبرز الخدع اإلعبلمية الحربية نجد     
إضافة إلى الدعاية  ٬المتاف كاف وراءىما اإلعبلـ االمريكي زىرة كوباالعراؽ و

بي اإلعبلمية والتضميؿ اإلخباري أثناء حرب الخميج الثانية خاصة مف قبؿ قناة 
وغير ذلؾ مف العمميات النفسية التي كاف الغرض منيا  ...المندنية بي سي

وثانيا تحقيؽ أىداؼ سياسية  ٬تضميؿ الرأي العاـ االمريكي والعالمي أوال
ستراتيجية كما ىو الحاؿ في حروب الخميج الثانية والثالثة اضافة  ٬واقتصادية وا 

الخارج خاصة منيا أزمة الى تصدير بعض المشاكؿ واألزمات الداخمية إلى 
قناع الشعب بالميمة السامية التي سيرسؿ إلييا  التجنيدالبطالة وتغميفيا بمسمى  وا 

أبناؤه والمتمثمة في الدفاع عف الشعوب المستضعفة ونشر الحرية والديمقراطية... 
 وىذا ما تفعمو الترسانة اإلعبلمية في الواليات المتحدة.

حر اخ اإلضترا ٛ ٛح فٙ انفمرج انثانثح: االْراف ٔانً

 انً انٍٛ اإلػاليٙ ٔانُفطٙ 

 أٔال: يفٕٓو اإلضترا ٛ ٛح انُفطٛح ٔاإلػاليٛح 

يقصد باإلستراتيجية النفسية واإلعبلمية والعسكرية تحديد القواعد واألسس     
لمدرء العسكري النفسي اإلعبلمي والمنوط القياـ بيا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ 

ية واإلعبلمية بشكؿ عاـ، واإلستراتيجية العسكرية لمدولة بشكؿ اإلستراتيجية والنفس
خاص، فاإلستراتيجية ىي استخداـ القوة في حالة الحرب لمقضاء عمى العدو وتـ 

عمـ وفف استخداـ وتطوير موارد الدولة لتحقيؽ المصالح » تعريفيا عمى أنيا
 «.لظروؼواألىداؼ القومية أو لتحقيؽ أىداؼ األمف القومي تحت مختمؼ ا

ثاَٛا: أْراف االضترا ٛ ٛح االػاليٛح ٔانُفطٛح فٙ 

 انحرٔب انًؼاطرج

تعظيـ الدور السياسي والدبموماسي وفؽ خطة  اليدف األول: 
 مدروسة والمتمثمة في: 

 خمؽ التأثير المناسب عمى المستوييف االقميمي والدولي؛ -
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استمرار الحفاظ عمى التوازف في العبلقات بيف القوى الدولية  -
 المؤثرة داخؿ المنطقة؛

إقامة عبلقات قوية مع مختمؼ دوؿ العالـ وتدعيـ التعاوف  -
حيث أف االستراتيجية ىي المنوط بيا تحقيؽ اليدؼ  ؛االستراتيجي

ستقبلليا؛  السياسي والعسكري لمدولة مف أجؿ تأميف سبلمتيا وا 

إمتبلؾ قوة قادرة عمى الدفاع ومواجية التيديدات المختمفة مع  -
 قدرات ردع مناسبة لمواجية قوى الردع المعادية.امتبلؾ 

 تطوير مؤسسات الدولة االعبلمية مف خبلؿ: اليدف الثاني:  
 إستخداـ أساليب التخطيط في مجاؿ العمؿ اإلعبلمي والنفسي؛ -

 تحقيؽ استراتيجية إعبلمية تساير التطور العالمي؛ -
ارية التأكيد عمى تأميف االىداؼ الحيوية لمدولة بما يضمف إستمر  -

 االنتاج في مرحمة الحرب.
إستخداـ نظـ االدارة الحديثة والتي تعتمد عمى اليدف الثالث:  

االدارة باالزمات ووضع سيناريوىات ليا وحموؿ تسيؿ لمتخذ القرار 
االستعانة بيا مف أجؿ مواجية االزمات المختمفة خاصة في مرحمة 

 عمى: االتجاه نحو تصعيد الصراع المسمح. تشتمؿ ىذه النظـ 
مركز إدارة أزمات عمى مستوى الدولة يختص بمتابعة العمؿ  -

 االعبلمي؛

مركز إدارة أزمات عمى مستوى وزارتي اإلعبلـ والدفاع لمواجية  -
 األزمات العسكرية.

إعداد المواطف لمواجية نتائج الحروب المعاصرة اليدف الرابع:  
 مع التأكيد عمى التالي: 

جية ضد االنساف العربي ألنيا المناخ الدولي واإلتيامات المو  -
 أصبحت ظاىرة تؤدي الى اإلحباط؛
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االحداث في منطقة الشرؽ االوسط ومشاىدة أحداث العنؼ  -
ومشاىدة الخراب في العديد مف دوؿ المنطقة أدت الى زعزعة الثقة لدى 

 االنساف العربي.

ثانثا: انًحر اخ االضترا ٛ ٛح االػاليٛح ٔانُفطٛح 

 انًؼاطرجنهًٕاجٓح فٙ انحرٔب 

 أ. يحر اخ ضٛاضٛح 

 عدـ التنسيؽ والتعاوف فيما يخص العبلقات السياسية مع دوؿ الجوار؛ -
 وجود خبلفات مع دوؿ الجوار المباشر بما يؤثر عمى األمف القومي؛ -
ويقصد بو  ٬وىي مفيوـ غير متبمور حتى اآلف ELITENESSمكانة الدولة  -

المكانة النسبية التي تتبوؤىا دولة ما في المجتمع الدولي وصورتيا إلى الشعوب 
وقد إتفقت الدراسات اإلمبريقية عمى ارتباط متغيرات الصبلت  .والدوؿ اآلخرى

الثقافية وحجـ التجارة وحصة الفرد مف إجمالي الناتج القومي ومكانة الدولة بكـ 
وأثبتت وجود عبلقات ارتباطية ايجابية  ٬لة بيف الدوؿاألنباء والمعمومات المتباد

 بيف ىذه المتغيرات وكـ األنباء والمعمومات.

 ب. يحر اخ إلتظا ٚح

جماعات المصالح السياسية واالقتصادية في األنظمة الرأسمالية تضرب حرية  -
وتوجييا بسمطاف الماؿ الوجية التي تحقؽ أطماعيا  ٬الصحافة في الصميـ

مى حساب المصمحة العامة لمببلد. وتستخدـ ىذه الجماعات كؿ ومصالحيا ع
الطرؽ غير المشروعة والبلأخبلقية في سبيؿ تحقيؽ أغراضيا في مضاعفة 
ثرواتيا، مثؿ: تزييؼ الحقائؽ ونشر األخبار الكاذبة وتضميؿ الرأي العاـ لتغيير 

 اتجاىاتو؛
توظيؼ العديد مف القوى الدولية لوسائؿ اإلعبلـ لخدمة أغراضيا وأىدافيا  -

األيديولوجية والسياسية والثقافية؛ ففي مجاؿ اإلذاعة المسموعة فالدوؿ الصناعية 
% مف الموجات اإلذاعية في العالـ. وتقـو وكالة 90الكبرى تتحكـ في 
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ى المستوى الدولي مف االستعبلمات األمريكية بنشاط إعبلمي واسع النطاؽ عم
نتاج األفبلـ السينمائية  ٬دولة 11مركزا في  178خبلؿ إنشاء المراكز اإلعبلمية  وا 

باإلضافة إلى استخداـ إذاعة صوت أمريكا  ٬فيمما سنويا 200وتوزيعيا حوالي 
لغة في العالـ وتيدؼ إلى بث  32والتي تذيع أكثر مف ألؼ ساعة في األسبوع ب 

 عف الوجية األمريكية.التي تعبر  األخبار

 خ. انًحر اخ انتمُٛح فٙ انً ال االػاليٙ

عدـ التعامؿ مع الواقع والتغافؿ عف قصد أو بدوف قصد عف المتغيرات  -
 المؤثرة عمى الرأي العاـ وعمى النظاـ اإلعبلمي ذاتو؛

نقص المعمومات والبحوث التي يبنى عمييا التخطيط وال تخفى أىمية  -
طيط اإلعبلمي ميما كاف مستواه؛ فالعرب مثبل ال يعرفوف المعمومات في التخ

عمى وجو التحديد حجـ الطاقات اإلعبلمية المتوفرة لدييـ وال يعرفوف أيضا 
 االستخداـ األمثؿ ليا لتحقيؽ األىداؼ القومية.

وضعؼ  ٬عدـ إدراؾ العرب ألىمية التخطيط اإلعبلمي عمى المستوى القطري -
وعدـ تكامؿ  ٬مستوى القائميف عمى التخطيط اإلعبلمي عمى المستوى القومي

وعدـ وجود خطط معاونة أو بديمة أو تفضيمية  ٬الخطط اإلعبلمية الموضوعة
1متفرعة.

 

 
 

                                                           
 .150إلى  132_ سامية أبو النصر: مرجع سابؽ، ص: 1

*_ الدراسات االمبريقية: ىي المذىب الذي يرى أف أصؿ المعرفة ىو التجربة، لذا يطمؽ عميو 
اإلنساف ال يمكنو أف يعرؼ إال  أيضا المذىب التجريبي، فالفكرة األساسية ليذا المذىب أف

األشياء التي ىي نتيجة مباشرة لممشاىدة والمبلحظة والتجربة. وىذا المذىب يمغي وجود أية 
أفكار فطرية عند اإلنساف أو أي معرفة سابقة لمخبرة العممية، أما مصطمح امبريقية فيعبر عف 

نية تستمد شرعيتيا مف مرورىا بيذه الخبرة والخبرة مصدرىا الحواس وبالتالي فإف المعرفة اإلنسا
 الحواس حتى تصبح بذلؾ قابمة لمتحقيؽ.
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 خالطح انفظم االٔل

رغـ أننا حددنا في ىذا الفصؿ مجموعة مف المفاىيـ التي نجدىا مرتبطة     
إال أنيا تعد جزءا  ٬المقاالت والكتابات أو البحوث األكاديميةكثيرا باإلعبلـ في 

بسيطا مف المصطمحات الكثيرة التي ربطت بو. فاإلعبلـ الذي كاف يتمحور حوؿ 
فيو اآلف  ،مفيـو واحد وىو الترفيو ونقؿ الخبر أصبح أوسع وأشمؿ مف ذلؾ بكثير

الواقع بدوف مونتاج صوت الديمقراطية والمدافع عف حقوؽ اإلنساف وصورة عف 
 .اإلعبلـ الحقيقي ىو عيف المواطف والرقيب والحكـ في آف واحد. أو تقطيع

 لرابعة إف سمحت لو األنظمة بذلؾ.اإلعبلـ ىو السمطة ا
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انفظم انثاَٙ: يُظٕيح حرٚح اإلػالو ٔانتؼثٛر: تٍٛ ٔالغ 

 انتُظٛر ٔآفاق انتغثٛك 

وقد  ٬حرية اإلعبلـ والتعبير ضمنتيا العديد مف المواثيؽ الدولية والمعاىدات    
صادقت عمييا معظـ دوؿ العالـ بيدؼ ترسيخ مبادئ الديمقراطية والرقي بالقيـ 

كما أنو توجد العديد مف القوانيف الدولية التي تحمي  ٬والحريات الفردية والجماعية
سواء في حاالت السمـ أو  مف ينتيكياحرية اإلعبلـ وتضمنيا وتعاقب كؿ 

 الحرب. 

 انًثحث األٔل: ان اَة انمإََٙ نحرٚح انتؼثٛر ٔاإلػالو

سػػػنقـو ببيػػػاف اإلطػػػار القػػػانوني الخػػػاص بحريػػػة التعبيػػػر واإلعػػػبلـ مػػػف خػػػبلؿ     
 ٬نتعػػػرض فػػػي المطمػػػب األوؿ لممرجعيػػػة الدوليػػػة لحريػػػة اإلعػػػبلـ والتعبيػػػر ؛مطمبػػػيف

حمايػػػػة القػػػػانوف الػػػػدولي لحقػػػػوؽ الصػػػػحفييف ووسػػػػائؿ ونخصػػػػص المطمػػػػب الثػػػػاني ل
 اإلعبلـ إباف النزاع المسمح.

 انًغهة األٔل: انًرجؼٛح انرٔنٛح نحرٚح اإلػالو ٔانتؼثٛر

سنتطرؽ في ىذا المطمب بداية إلى تعريؼ المفاىيـ األساسية ثـ سنقوـ     
بالتركيز عمى الجانب القانوني مف خبلؿ دراسة مجموعة مف المواثيؽ والمعاىدات 
 ٬الدولية التي تطرقت إلى حرية التعبير واإلعبلـ باعتبارىا إحدى حقوؽ اإلنساف

ثـ  ٬في نصوص المواثيؽ الدولية مع تقديـ تحميؿ ألىـ القيود المفروضة عمييا
سنمر بأىـ المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحماية حؽ التعبير وحؽ 

 اإلعبلـ.
 انفرع األٔل: يفٕٓو حرٚح انتؼثٛر ٔاإلػالو

بداء الرأي جعميا مف أىـ      إف األىمية التي تكتسييا حرية التعبير واإلعبلـ وا 
حمايتيا عبر تخصيص حيز قانوني ليا الحقوؽ التي تنادي المنظمات الدولية ب
لذلؾ يجب أف نقـو بداية بتحديد اإلطار  .ينظـ العبلقة بينيا وبيف االفراد والدوؿ
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عبلـ  المفاىيمي لحرية التعبير واإلعبلـ بالعمؿ عمى تعريؼ عبارة حرية وتعبير وا 
 باعتبارىا الكممات المفاتيح في المبحث واألكثر تداوال في البحث برمتو.

 مرج األٔنٗ: حرٚح انتؼثٛر: نغح ٔاطغالحاانف

 تحديد الغاية المغوية واالصطبلحية مف كممتي حرية وتعبير.    

 أٔال: انحرٚح: نغح ٔإطغالحا ٔلإََا

حالة مف ال يحكمو البلشعور أو الدوافع النفسية أو  ؛حريةالمقصود بكممة     
فيي حالة اإلنساف  ٬األخبلقيةالجنوف أو عدـ الشعور بالمسؤولية القانونية أو 

ولماذا يريد ذلؾ  ٬يعمـ ماذا يريد أف يفعؿ الواعي الذي يفعؿ الخير أو الشر وىو
 1مع وجود أسباب انتيى إلييا تفكيره.

الجزء  لسان العربفي كتابو  في شرح معاني كممة حرية ابن منظوروقاؿ     
األخيرة عف ابف جني  ٬والحّر بالضـ نقيض العبد والجمع أحرار وحرار» الرابع

وفي الحديث مف  ٬وحرره ٬والحرة نقيض األمة والجمع حرائر ٬عثماف الموصمي
المحرر الذي جعؿ مف العبيد حرا  ٬فعؿ كذا وكذا فمو عدؿ محرر أي اجر معتؽ

 .«يقاؿ حر العبد يحرر حرارة بالفتح أي صار حرا ٬فاعتؽ
}إذا قالت امرأة عمران رب إني وتحمؿ مادة حرر معاف كثيرة ومنيا قولو تعالى 

 2.صدق اهلل العظيم ندرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك السميع العميم{
 عمى أنيا: Libertéحرية أو وجاء في تعريؼ كممة 

 وضعية الشخص الحر غير العبد؛ -

  3حالة الشخص غير األسير: مثبل حرية غير محدودة. -
فإنو في مجاليا االصطبلحي  ٬إذا كاف تعريؼ الحرية لغة مف الكثير بمكاف    

ومع مرور الزمف يتـ استحداث مصطمحات لمعنى  ٬أكثر عددا وتنوعا وتشعبا
                                                           

 عربي.-_ معجـ المعاني الجامع عربي1
 .35_ سورة أؿ عمراف، اآلية: 2

3 _ Dictionnaire Du Français Imprimé En France, Hachette 1987, 
Nouvelle Edition 1995, P: 637. 
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 جابر بن حيان الكوفيونذكر ىنا تعريؼ  ٬توفرىا وتخمقيا تطورات الزمف ٬الحرية
 1.«إرادة تقدمتيا روية مع تمييز »لمحرية عمى أنيا 

مكانية ممارسة األفراد والجماعات »ىي  مدلوليا القانونيأما الحرية في     
شريطة االمتثاؿ لمقوانيف والموائح  ٬ألنشطتيـ االجتماعية بعيدا عف كؿ إكراه

 2«.ألنيا مقترنة بجزاء ٬المعموؿ بيا واحتراميا

 ثاَٛا: انتؼثٛر: نغح ٔإطغالحا

والراء أصؿ  ٬والباء ٬عبر العيف»لغة عمى أنيا  تعبيرورد تعريؼ لكممة    
يقاؿ عبرت النير  ٬والمعنى في المضي في المشي ٬صحيح واحد يدؿ عمى النفوذ

  3.«ويقاؿ ناقة عبر أسفار ال يزاؿ يسافر عمييا ٬وعبر النير شطو ٬عبورا
في المغة الفرنسية بكونيا  EXPRESSIONالتي ترادفيا  يروعرفت كممة التعب   
الفف ىو التعبير عف  ٬الوجو ٬الجسـ ٬عف طريؽ الكبلـ ٬اإلعبلف عف شعور»

الفرنسية التي ترادؼ كممة التعبير  EXPRIME، كما نجد كممة «طريؽ الرسـ
أف الشخص غير المقيد بأي تعاقد لو حرية إلغاء واستعادة حريتو »والرأي وتعني 

في التفكير ورد الفعؿ كما تعني القياـ بالفعؿ بكؿ حرية دوف ضغط أو إكراه 
 4.«والكبلـ

 ثانثا: انًمظٕ  تحرٚح انتؼثٛر 

 فولتير.« لكني سأدافع حتى الموت عف حقؾ في أف تقولو ٬أكره ما تقوؿ»    
أف حرية  فولتيرنستشؼ مف خبلؿ ىذه المقولة الشييرة لمفيمسوؼ الفرنسي     

وىذا  ٬الكبلـ جديرة باالستماتة في الدفاع عنيا حتى عندما تكوف غير مقتنع بيا

                                                           
النظاـ السياسي في اإلسبلـ، فيرست مكتبة الممؾ فيد  _ نعماف عبد الرزاؽ السامرائي:1

 .175و 174، ص: 1999الوطنية، الطبعة األولى 
 .8، ص: 2006_ عبد العزيز مياج: قانوف الحريات العامة بالمغرب، مطبعة فضالة، طبعة 2
، دار النشر دار الجيؿ 4_ أبو الحسف أحمد بف فارس بف زكريا: معجـ مقاييس المغة، ج 3

 .207، ص: 1999ت لبناف، الطبعة الثانية بيرو 
4 _ Dictionnaire Du Français: Référence Précédente, P: 637. 
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ىو أساس الديمقراطية وىو حؽ مف حقوؽ اإلنساف وحمايتو رمز لممجتمع 
 المتحضر والمتسامح.

مف أوائؿ مف نادوا بحرية التعبير عف  جون ستيوارت ميليعتبر الفيمسوؼ     
إذا كاف كؿ البشر »حيث قاؿ  ؛أي رأي ميما كاف غير أخبلقيا في نظر البعض

يمتمكوف رأيا واحدا وكاف ىناؾ شخص واحد فقط يمتمؾ رأيا مخالفا فإف إسكات 
ىذا الشخص الوحيد ال يختمؼ عف قياـ ىذا الشخص الوحيد بإسكات كؿ بني 

مف أجؿ تقييد  ميلوكاف الحد الوحيد الذي وضعو ٬ »و القوةالبشر إذا توفرت ل
والزاؿ إلى اليوـ  ٬بشخص أخر إلحاق الضررحرية التعبير ىو ما أطمؽ عميو حد 

فقد يختمؼ تقدير ما يعتبره اإلنساف ضررا لحؽ  ٬الجدؿ قائما حوؿ ماىية الضرر
 بو مف مجتمع آلخر.

حرية التعبير بأنيا حؽ مف حقوؽ وقد عّرفت العديد مف المواثيؽ الدولية     
فنجد في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف أف حرية التعبير ىي تمتع كؿ  ؛األفراد

شخص بحرية الرأي والتعبير ويشمؿ ىذا الحؽ حرية اعتناؽ اآلراء دوف فرضيا 
ذاعتيا بأي وسيمة كانت دوف  ٬عميو مف اآلخريف واستقاء األنباء واألفكار وتمقييا وا 

  1د بالحدود الجغرافية.التقي
كما ضمف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية حرية التعبير     

منو التي أكدت عمى حؽ كؿ شخص في اتخاذ اآلراء دوف  21المادة مف خبلؿ 
وأوجب لكؿ فرد الحؽ في حرية التعبير والذي يشمؿ حؽ البحث عف  ٬تدخؿ

سمميا ونقميا بغض النظر عف الحدود شفاىة المعمومات أو األفكار مف أي نوع وت
 أو كتابة أو طباعة وسواء كاف ذلؾ في قالب فني أو بأية وسيمة أخرى يختارىا.

وقد بحث الفقياء عف تعريؼ متطابؽ فيما بينيـ لحرية الرأي والتعبير لكف     
االختبلؼ في النتيجة أدى إلى توفر مفيومي حرية الرأي والتعبير عمى عدد مف 

قد اوجد  Claude-Albert Colliardتعاريؼ الفقيية، فنجد أف الفقيو الفرنسي ال

                                                           
 مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف. 19_ المادة 1
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أف حرية الرأي تتضمف معنييف مختمفيف »تعريؼ مركزا لحرية التعبير حيث قاؿ 
تماما، ينتيياف إلى نظاميف متعارضيف، وبالتالي فحرية التعبير عف الرأي ال يمكف 

التسمط المبني عمى الديف أو العقيدة،  بعيف االعتبار إذا ما قامت عمى فكرة أخدىا
وما إلى ذلؾ، كما ال ينبغي أف تحمؿ بعدا عممانيا يحيط بالساحة السياسية الرامية 
إلى الميبرالية والتفتح، وبالتالي فيذه الحرية محددة أو نسبية باعتبار أف حرية 

 1.«التعبير عف الرأي تعني حيازة رأي يحتـر فيو رأي اآلخريف
قاعدة »فقد رأى أف حرية العبير ىي  Jean-Denis Archambaultأما     

2«.شكمية مصونة في معظـ الدساتير الدولية تقريبا كحؽ عالمي لمشعوب
  

أما في العالـ العربي فقد اوجد المفكروف العرب لمفيـو حرية الرأي مجموعة     
التعبير عف » عرفيا بكونيا وىبو الزحميفنجد أف األستاذ  ،مف التعريؼ الفقيية

حيوية الطبيعة البشرية وحيوية المجتمع البشري ولكنيا ال تعني التحريض عمى 
العصياف أو التضييؽ أو اإلحراج وعدـ إعطاء الفرصة لآلخريف وال تعني كذلؾ 

  3«.اإلثارة والدفع إلى االنقبلب

 انفمرج انثاَٛح: يفٕٓو حرٚح اإلػالو

األوؿ إظيار المعنى  ٬لتحديد مفيـو اإلعبلـ يجب عمينا إبراز مستوييف منو    
 والثاني إظيار المعنى الفقيي الخاص بو. ٬المغوي لئلعبلـ

  

                                                           
1 _ Claude-Albert Colliard: Liberté Publique, Dalloz 4, Edition France, 
1972, P: 317. 
2 _ Jean-Denis Archambault: Le Droit A La Liberté D’expression 
Commercial La Vérité Et Le Droit Journées Canadiennes Travaux De 
L’association, Henri Capitant, Tome 38, Economica 1987, P: 261. 

نساف، مذكرة مقدـ _ سياـ رحاؿ: حدود الحؽ في حرية التعبير في القانوف الدولي لحقوؽ اإل3
لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو القانونية تخصص قانوف دولي لحقوؽ اإلنساف، جامعة الحاج 
الخضر باتنة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ العمـو القانونية، الجزائر، السنة الجامعية: 

 .14و 13، ص: 2010/2011
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 أٔال: انًؼُٗ انهغٕ٘ نإلػالو

أو  «اإلعالم واإلخبار بأمر ما»معنى اإلعبلـ ىو  نجد في معجـ المغة    
اإلخطار أو إشعار أو تبميغ. ولكف إذا أردنا إيجاد ترجمة أجنبية لكممة إعبلـ إلى 

التي تعني  Renseignementالمغة الفرنسية فنجد ليا العديد مف المرادفات؛ فكممة 
التي تعني  Informationاإلخبار واإلعبلـ أو أخبر وأعمـ بشيء ما، كذلؾ كممة 

نجد ليا مرادفا أيضا  إعالم غة االنجميزية فكممةمعمومات أو أخبار، أما في الم
فميا  إعالميّ أما كممة ... Notificationأو  Informingأو  Informationمثؿ 

  Informatory.1أو  Informativeمرادفات وىي 

 ثاَٛا: انًؼُٗ االطغالحٙ نإلػالو

لئلعبلـ تعارؼ عدة اجتيد فييا الفقياء والخبراء اإلعبلميوف كؿ حسب     
محمد فاألستاذ  ؛منظوره وتصوره لمدور الذي يقـو بو االعبلـ في كافة المياديف

عممية اجتماعية تشمؿ كافة نواحي حياة »يرى أف اإلعبلـ ىو عبد العزيز ربيع
قافية والسياسية دوف غيرىا المجتمع وال تقتصر عمى النواحي االقتصادية والث

وترمي إلى تعريؼ بالذات واإلمكانيات والفرص المتاحة وحث األفراد والجماعات 
والمؤسسات عمى القياـ بالواجبات التي تممييا عمييـ حقيقة انتمائيـ إلى 

2،«المجتمع
فيعرؼ اإلعبلـ عمى أنو  Atto Gruth ترو غ اوتوأما األستاذ  

الجماىير وروحيا وميوليا واتجاىاتيا في نفس  التعبير الموضوعي لعقمية»
فاإلعبلـ تعبير موضوعي وليس ذاتيا مف جانب اإلعبلمي سواء كاف  -الوقت

 3«.صحفيا أو مذيعا أو مشتغبل بالسينما أو التمفزيوف
                                                           

لسنة  7ي، دار العمـ لممبلييف، الطبعة إنجميز -_ روحي البعمبكي: المورد، قاموس عربي1
 .133، ص: 1995

_ اشرؼ الدوؾ: اإلعبلـ والرأي العاـ كمتغيريف في صناعة وتنفيذ السياسة الخارجية، بحث 2
في مدى االستقبللية ودرجات التوجيو اإليديولوجي، رسالة لنيؿ دبمـو الماستر في القانوف العاـ 

كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة، المعمؽ، جامعة عبد المالؾ السعدي، 
 .74و 73، ص: 2007/2008السنة الجامعية: 

 .48و 47_ عزيزة عبده: مرجع سابؽ، ص: 3
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أف أوؿ وظيفة » فيشير إلى وظائؼ اإلعبلـ بقولو خميل صاياتأما األستاذ     
  1«.األخبار وشرحيا والتعميؽ عمييا لمصحافة ىي اإلعبلـ، أي نقؿ

إمكانية إببلغ اآلخريف باألخبار »وعف حرية اإلعبلـ نجد مف قاؿ أنيا     
واآلراء عبر وسائؿ اإلعبلـ وتنطوي حرية اإلعبلـ عمى عدد مف الحريات الفرعية 
أىميا حرية الصحافة وحرية البث اإلذاعي والتمفزي والمتصؿ بشبكات 

  2.«المعمومات
إذن ما المقصود بحرية اإلعالم؟ وما ىي األسباب التي تدفع البعض إلى     

 المطالبة بيا والبعض األخر إلى رفضيا؟

 ثانثا: حرٚح اإلػالو 

لحرية اإلعبلـ مؤيدوف ومعارضوف شأنيا شأف أي توجو أيديولوجي يكثر     
ولكف لكؿ طرؼ أسبابو التي تجعمو يرفض أو يؤيد الحرية  ٬حولو المغط
فمناصروا حرية اإلعبلـ ينادوف بضرورة تأييد حرية اإلعبلـ إلى ابعد  ٬اإلعبلمية

وىذا الرأي يرتكز عمى أسس وأفكار  ٬نطاؽ بدوف قيود رقابية عمى وسائؿ اإلعبلـ
ـ المتحدة واإلعبلف الثورة الفرنسية والمواثيؽ الدولية والمعاىدات كميثاؽ األم

العالمي لحقوؽ اإلنساف التي تؤكد في مجمميا عمى ضرورة التشبث بحرية 
اإلعبلـ والرأي، فيذا الفريؽ المنادي بحرية اإلعبلـ يبرر توجيو بالقوؿ بأف 
األضرار الناجمة عف تقييد حرية اإلعبلـ أكثر بكثير مف األضرار التي تنتج مف 

حيث لـ يعد الناس ينساقوف وراء كؿ ما ينشر  ؛عنوتحرير اإلعبلـ ورفع الرقابة 
أو يذاع في اإلعبلـ ألف حرية اإلعبلـ سمحت بوجود مصادر مختمفة ومتعددة 

                                                           
، 1997_ صالح عازيزي: اإلعبلـ والظاىرة االنتخابية، نموذج الحممة االنتخابية التشريعية 1

دة البحث عمـ السياسة والقانوف الدستوري، جامعة رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة، وح
الحسف الثاني عيف الشؽ، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية الدار البيضاء، السنة 

 .6، ص: 2002/2003الجامعية: 
_ ماجد راغب الحمو: حرية اإلعبلـ والصحافة، دار النشر منشأة المعارؼ اإلسكندرية، جبلؿ 2

 .7، ص: 2006ؤه، حزي وشركا
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حيث أنو لـ تعد المجتمعات بدوف  ؛لئلعبلـ تمكف لمفرد مف مقارنة رأي برأي آخر
تنع بؿ عادة ما يخضع الرأي والخبر لمتدقيؽ وال يق ٬وعي تنساؽ إلى أي رأي كاف

بو الفرد إال بعد تفكير وتحميؿ عميؽ ألف الخبر أصبح يصؿ مف أكثر مف مصدر 
 إعبلمي واحد وىذا مف فضائؿ حرية اإلعبلـ والتعددية اإلعبلمية. 

طبلؽ العناف ليا دوف قيود قانونية      وكاف مف أىـ الدعاة إلى حرية اإلعبلـ وا 
بإلغاء  1976اب الفرنسي سنة الذي قدـ مقترحا إلى مجمس النو  الفريد ناكيوكاف 

خير قانوف لمنشر ىو عدـ »جميع القوانيف المقيدة لحرية اإلعبلـ عمبل بمقولة أف 
 .«وجود قانوف

أما المعارضوف ليذه  ٬ىذا فيما يخص مبررات المطالبيف بحرية اإلعبلـ    
فالمعارضوف يصروف عمى ضرورة الحد مف حرية اإلعبلـ  .الحرية فميـ رأي آخر

حيث يجب  ؛لمصمحة المجتمع الدولي والمجتمعات الوطنية ووضع ضوابط لذلؾ
أف ال يسمح لئلعبلـ بأف يستغؿ الحرية المعطاة لو بأف يسعى إلى إشعاؿ 

ويرى ىذا المذىب أنو ال يجب السماح  .الحروب أو التمييز بيف االفراد والشعوب
ي وسيمة إعبلمية أف تيدد االمف القومي لمدولة أو تتعارض مع النظاـ السائد أل

مف العيد الدولي  21المادة ويرتكز ىذا المذىب في دعـ أفكاره عمى  ٬فييا
الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية التي أقرت أف حرية التعبير حؽ مف حقوؽ 

يا أجازت لمدولة أف تقيد ىذه إال أن ٬اإلنساف فمو أف يعبر عف رأيو بمختمؼ الطرؽ
ومف بيف  .الحرية إذا كانت ضررىا أكثر مف نفعيا شرط أف يكوف ىذا التقييد مقننا

الدوؿ التي كانت تدعوا إلى تقييد حرية اإلعبلـ ىناؾ الدوؿ االشتراكية التي كانت 
غير أف ىذه الدوؿ كانت تطالب  ٬بطبيعة النظاـ السائد بيا تعتمد إعبلما موجيا

وؿ الديمقراطية بمنع وسائميا مف نشر مقاالت أو أخبار تسيء إلييا أو تتدخؿ الد
وتعتمد في ذلؾ عمى مبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة الذي ينص عمى  ٬في شؤونيا

 عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ األعضاء فيو.
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رية إذف نبلحظ مما سبؽ أف كبل المذىبيف مغاؿ في رأيو سواء المطالب بالح    
٬المطمقة لئلعبلـ أو المطالب بتقييد حرية اإلعبلـ

واألفضؿ أف نسعى إلى  1
تحقيؽ حرية معقولة مبنية عمى أسس قانونية تحمي خصوصيات اآلخر دوف 

 المس بمحتوى المعمومة أو الحؽ في مشرىا.
وتظير عالمية ىذا المبدأ  ٬إف حرية التعبير والرأي واإلعبلـ مطمب عالمي    

مف خبلؿ المواثيؽ والمعاىدات التي تنص عميو و تحميو كحؽ مف حقوؽ اإلنساف 
لذلؾ ارتأينا أف نقوـ بتحميؿ مجموعة مف أشير اإلعبلنات  ٬الطبيعية بالفطرة

والمواثيؽ والمعاىدات الدولية واإلقميمية التي أكدت عمى حؽ التعبير واإلعبلـ 
 وحمايتو.

نثاَٙ: حرٚح انتؼثٛر فٙ انًٕاثٛك انرٔنٛح انفرع ا

 ٔاإللهًٛٛح 

تعد المواثيؽ والمعاىدات الدولية الركيزة األساسية التي تحمي حقوؽ اإلنساف     
ومف بيف أىـ ىذه الحقوؽ ضرورة حماية وضمانة حرية  ٬وتسعى إلى ترسيخيا

 2الرأي والتعبير.
لمحقوؽ التي صيغة في اإلعبلف ىناؾ مف ال يتردد في انتقاد الطابع الغربي     

باعتبارىا تصدر عف  ٬العالمي لحقوؽ اإلنساف واالتفاقيات والمعاىدات الدولية
ثوابت الثقافة األوروبية وتعكس خصوصيتيا وال تعكس خصوصيات وثوابت 

ومف ىنا ظيرت المنادات بالطعف في عالمية حقوؽ اإلنساف  .الثقافات األخرى
ف العالمي لحقوؽ اإلنساف بيدؼ الخروج بصيغة جديدة والمطالبة بمراجعة اإلعبل

لو. وقدـ الرافضوف ليذه الحقوؽ مجموعة مف المبادرات التي عممت عمى صياغة 
 لوائح لحقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ أو مف وجية النظر اإلسبلمية ؾ:

 إعبلف حقوؽ اإلنساف وواجباتو في اإلسبلـ؛ -

 البياف اإلسبلمي العالمي؛ -

                                                           
 .84إلى  80_ اشرؼ دوؾ: مرجع سابؽ، ص:  1
 .204_ اإلعبلـ العربي وحقوؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص: 2
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 العالمي لحقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ؛البياف  -

 مشروع وثيقة حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ؛  -

 مشروع إعبلف حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ. -
األولى تخص توظيؼ ىذا  ٬ويرافؽ خطاب حقوؽ اإلنساف دائما ظاىرتاف    

والثانية  .وىذا ما يقوـ بو اإلعبلـ الغربي ٬الشعار كسبلح أيديولوجي ضد الخصـ
  1المنازعة في عالمية اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف باسـ الخصوصية الثقافية.

 8491انفمرج األٔنٗ: اإلػالٌ انؼانًٙ نحمٕق اإلَطاٌ 

يعد االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف بمثابة االعتراؼ الدولي بالحقوؽ     
وىي غير قابمة لمتصرؼ وتنطبؽ عمى الجميع في  ٬األساسية والحريات الرئيسية

مف حيث الكرامة والحقوؽ رغـ االختبلفات في الجنس أو  ؛إطار مف المساواة
 2المكانة االجتماعية والجنسية أو المنشأ القومي أو العرقي أو الموف أو الديف...

3المواد وتعتبر     
01و 21

بمثابة الركيزة  مف اإلعبلف العالمي 102و 4
حيث تعمؿ ىذه المواد عمى إبراز حرية  ؛األساسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير

                                                           
، سمسمة الثقافة 2_ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف: محمد عابد الجابري، قضايا الفكر العربي 1

 .140، ص: 2004، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، 26القومية، العدد 
_ عمر بندورو: مدخؿ إلى دراسة حقوؽ اإلنساف والحريات العامة، مطبعة دار النشر المغربية 2

 .31و 30، ص: 1998عيف السبع الدار البيضاء، طبعة 
مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف: "لكؿ شخص الحؽ في حرية الرأي  19_ نص المادة 3

ناؽ اآلراء دوف أي تدخؿ، واستقاء األنباء واألفكار وتمقييا والتعبير، ويشمؿ ىذا الحؽ حرية اعت
ذاعتيا بأية وسيمة كانت دوف تقيد بالحدود الجغرافية".  وا 

مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف: "لكؿ فرد واجبات نحو المجتمع الذي  29_ نص المادة 4
 يتاح فيو وحده لشخصيتو اف تنموا حرا كامبل.

ارسة حقوقو وحرياتو لتمؾ القيود التي يقررىا القانوف فقط، لضماف يخضع الفرد في مم -  
االعتراؼ بحقوؽ الغير وحرياتو واحتراميا ولتحقيؽ المقتضيات العادلة لمنظاـ العاـ والمصمحة 

 العامة واألخبلؽ في مجتمع ديمقراطي.
ال يصح بحاؿ مف األحواؿ أف تمارس ىذه الحقوؽ ممارسة تتناقض مع أغراض األمـ  -  

 المتحدة ومبادئيا".
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مع التأكيد عمى  ٬الصحافة والرأي والتعبير عمى أنيا مف حقوؽ اإلنساف األساسية
حرية اعتناؽ اآلراء دوف تضيؽ وحرية البحث عف األنباء واألفكار ونقميا بأي 

 2شكؿ ودوف اعتبار لمحدود.
مف اإلعبلف  19جماؿ الديف الناجي لمضموف المادة يؿ األستاذ وفي تأو     

منطوؽ ىذه المادة منظور بكاممو لمدفاع عف حرية الصحافة وعف »العالمي 
 ٬ممارسة الصحفي ليذه الحرية لكف يمكف أيضا إثارتو لمقاربة واجبات الصحفييف

بما أف لكؿ الحؽ في تمقي األخبار )...( ىذا الحؽ  ٬وخصوصا واجب اإلخبار
الذي ظير باعتباره ىاجسا رئيسيا بعد مضي فترة طويمة عمى إعبلف 

كمما أثير صعيد أخبلقيات  -"الحؽ في اإلعبلـ" غالبا ما سوؼ يعني 1948٬
واجب وسائؿ اإلعبلـ والصحفييف في إعبلـ  ٬-الصحافة ومدونات آداب المينة

 3.«الجميور
فيما تنصاف عمى القيود التي تفرض عمى  30و 29المادتيف أما مفيـو     

 ؛29مف المادة  3و 2الفقرة ونقصد ىنا  ٬حرية التعبير وبعض الحقوؽ اإلنسانية
والتي مفادىا أنو ال يخضع أي فرد في ممارسة حقوقو وحرياتو إال لمقيود التي 

وؽ وحريات اآلخريف ويقصد ىنا حصرا ضماف االعتراؼ بحق ٬يقررىا القانوف
والوفاء بالعادؿ مف مقتضيات الفضيمة والنظاـ العاـ ورفاه الجميع في  ٬واحتراميا

 مجتمع ديمقراطي.

                                                                                                                                             
مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف: "ليس في ىذا اإلعبلف نص يجوز  30_ نص المادة 1

تأويمو عمى أنو يخوؿ لدولة أو جماعة أو فرد أي حؽ في القياـ بنشاط أو تأدية عمؿ ييدؼ 
 لى ىدـ الحقوؽ والحريات الواردة فيو".إ
_ حسف محمد ىند: النظاـ القانوني لحرية التعبير: دراسة مقارنة، دار النشر المسؤولة دار 2

 .45و 43، ص: 2008الكتب القانونية، طبعة 
_ جماؿ الديف الناجي: وسائؿ اإلعبلـ والصحفيوف موجز آداب المينة، ترجمة مصطفى 3

ز التوثيؽ واإلعبلـ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، الطبعة االولى يناير الناوي، منشورات مرك
 .25، ص: 2004
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كما ال يجوز بأي حاؿ أف تمارس ىذه الحقوؽ عمى نحو ينافي مقاصد     
تحداف مف سمطات  3و 2الفقرتيف ومفاد ىذا أف ىذه  ؛األمـ المتحدة ومبادئيا

الدولة فيي ال تضمف أال تستخدـ القيود التي تفرض عمى ممارسة الحقوؽ 
مف اإلعبلف العالمي تؤكد عمى أنو ال  30المادة كما أف  .ألغراض غير مقبولة

يوجد في ىذا اإلعبلف أي نص يمكف تأويمو عمى أنو يسمح لدولة أو جماعة أو 
ؼ إلى إضحاد الحقوؽ والحريات الواردة فرد الحؽ في القياـ بنشاط أو عمؿ ييد

أي أف  ؛أو يستيدؼ تقييدىا أكثر مما ىو منصوص عميو في مواد اإلعبلف ٬فيو
ىو أال يتـ التضييؽ عمى الحقوؽ المنصوص عمييا في  30المادة اليدؼ مف 

اإلعبلف إال بالقدر الذي يكوف فيو التحديد ضروريا حتى ال ينتج عف ذلؾ إلغاء 
  1ليذه الحقوؽ.

انفمرج انثاَٛح: انؼٓر انرٔنٙ انخاص تانحمٕق انًرَٛح 

 ٔانطٛاضٛح

اإلعبلف العالمي لحقوؽ  أماـ تعثر الجيود الدولية في إعماؿ نصوص    
ذىبت المجموعة الدولية إلى إيجاد نصوص تعاىديت تمتـز بموجبيا  ٬اإلنساف

اعتماد العيد الدولي فتـ ٬ الدوؿ باحتراـ الحريات العامة وحماية حقوؽ اإلنساف
الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية إلى جانب العيد الدولي الخاص بالحقوؽ 

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية مف طرؼ منظمة األمـ المتحدة
؛مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية 19المادة وقد نصت     

2 
أف لكؿ فرد الحؽ في التعبير وأف ىذا الحؽ يشمؿ حرية البحث عف المعمومات 

                                                           
_ عبد اهلل خميؿ: تشريعات اإلعبلـ العربية مف منظور حقوؽ اإلنساف، منشورات المعيد 1

 43و 42، ص: 2000العربي لحقوؽ اإلنساف، تونس، طبعة 
 والسياسية:  مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية 19_ نص المادة 2

 . لكؿ فرد الحؽ في اتخاذ اآلراء دوف تدخؿ 1
. لكؿ فرد الحؽ في حرية التعبير، وىذا الحؽ يشمؿ حرية البحث عف المعمومات أو 2

األفكار مف أي نوع واستبلميا ونقميا بغض النظر عف الحدود وذلؾ إما شفاىة أو كتابة أو 
 ة أخرى يختارىا.طباعة وسواء كاف ذلؾ في قالب فني أو بأية وسيم
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وسواء  ٬واألفكار مف أي نوع واستبلميا ونقميا بغض النظر عف الحدود اإلقميمية
  1كانت شفيية أو كتابة أو طباعة.

إف االستعماؿ البلمسؤوؿ لحرية التعبير والرأي أو المنحرؼ قد يؤدي إلى     
ة عمى حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ وقد يؤثر عمى السمـ العالمي. لذلؾ نتائج وخيم

عمى مجموعة مف الواجبات والمسؤوليات  21المادة نصت الفقرة الثالثة مف 
الخاصة التي تتولد عف ممارسة الحقوؽ المشار إلييا في الفقرة الثانية مف نفس 

 المادة، وتكمف ىذه الواجبات في: 
 ف أو سمعتيـ؛وجوب احتراـ حقوؽ اآلخري -

حماية األمف القومي أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو اآلداب  -
 العامة.

ونستخمص أف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ركز عمى      
ىي: الحؽ في حرية اعتناؽ ساسية تخص حرية التعبير والرأي و أربعة عناصر ا

 ٬والحؽ في البحث عف اآلراء والمعمومات والوصوؿ إلييا ٬اآلراء والتعبير عنيا
وفي األخير تختـ المادة بمجموعة مف  .والحؽ في تمقي اآلراء والمعمومات

 2الواجبات والمسؤوليات أو القيود التي ترد عمى ىذه الحقوؽ.
 

                                                                                                                                             

. ترتبط ممارسة الحقوؽ المنصوص عمييا في الفقرة الثانية مف ىذه المادة بواجبات 3
 ومسؤوليات خاصة.

وعمى ذلؾ فإنيا قد تخضع لقيود معينة ولكف فقط باالستناد إلى نصوص القانوف والتي 
 تكوف ضرورية:

 ػ مف اجؿ احتراـ حقوؽ أو سمعة اآلخريف
 الوطني أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو األخبلؽ. ػ مف اجؿ حماية األمف

 .45و 44_ حسف محمد ىند: مرجع سابؽ، ص: 1
_ الصحافة وحقوؽ اإلنساف: دورية تكوينية لفائدة الصحفييف صادرة عف المجمس االستشاري 2

، ص: 1998مارس  13/14لحقوؽ اإلنساف والنقابة الوطنية لمصحافة المغربية في الرباط، 
 .50و 48
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انفمرج انثانثح: اال فالٛح األٔرٔتٛح نحًاٚح حمٕق اإلَطاٌ 

 ٔانحرٚاخ األضاضٛح

تعد االتفاقية األوروبية لحماية حقوؽ اإلنساف تجسيدا لمبادئ وأىداؼ     
مجمس أوروبا الذي يقـو نظامو األساسي عمى تعزيز الحرية والديمقراطية. 
وتتجمى أىمية االتفاقية عف غيرىا مف االتفاقيات انيا لـ تأتي بمجموعة مف 

 ٬ئية لحمايتياالحريات والحقوؽ في شكؿ مواد فقط بؿ تضمنت وسائؿ قضا
 الشيء الذي يجعميا تتميز عف اإلعبلنات العالمية والعيديف الدولييف.

كما  ٬تتضمف االتفاقية تعديبلت تيدؼ إلى تعزيز الحريات المعمف عنيا    
في شكؿ بروتوكوالت تخضع لمصادقة الدوؿ األطراؼ في  أضافت حريات أخرى

استثنت الحقوؽ االقتصادية  االتفاقية. وتجدر اإلشارة أف ىذه االتفاقية قد
واالجتماعية مف موادىا وخصصت ليا وثيقة منفصمة يطمؽ عميو الميثاؽ 

 1االجتماعي األوروبي.
خصصت االتفاقية األوربية مادة منفردة تضـ حرية التعبير والرأي وىي     

22٬المادة 
أف لكؿ فرد الحؽ في حرية  ؛والتي جاء في فقرتيا األولى ما مفاده 2

واألفكار بدوف تدخؿ مف قبؿ  ير وتبني اآلراء وتمقي ونقؿ المعموماتالتعب
مف نفس المادة فقد  الفقرة الثانيةأما  ٬السمطات العامة بخض النظر عف الحدود

أكدت عمى أف ممارسة ىذه الحقوؽ يمكف أف تخضع لمشروط والقيود والجزاءات 

                                                           
 .56و 55_ عمر بندورو: مرجع سابؽ، ص: 1
 مف االتفاقية األوروبية لحماية حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية:  10_ نص المادة 2
لكؿ إنساف الحؽ في حرية التعبير. ىذا الحؽ يشمؿ حرية اعتناؽ اآلراء وتمقى وتقديـ  -"

ظر عف الحدود الدولية. وذلؾ المعمومات واألفكار دوف تدخؿ مف السمطة العامة، وبصرؼ الن
 .دوف إخبلؿ بحؽ الدولة في تطمب الترخيص بنشاط مؤسسات اإلذاعة والتمفزيوف والسينما

ىذه الحريات تتضمف واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعيا لشكميات إجرائية، وشروط،  -
لصالح  وقيود، وعقوبات محددة في القانوف حسبما تقتضيو الضرورة في مجتمع ديمقراطي،

األمف القومي، وسبلمة األراضي، وأمف الجماىير وحفظ النظاـ ومنع الجريمة، وحماية الصحة 
 .واآلداب، واحتراـ حقوؽ اآلخريف، ومنع إفشاء األسرار، أو تدعيـ السمطة وحياد القضاء"
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فردية والعامة في بغرض حماية مختمؼ المصالح ال المنصوص عمييا في القانوف
 1المجتمع الديمقراطي.

انفمرج انراتؼح: انًٛثاق اإلفرٚمٙ نحمٕق اإلَطاٌ 

 ٔانشؼٕب

بعد العديد مف الندوات التي  1981 تمت الموافقة عمى الميثاؽ االفريقي سنة    
ىدفت الى تحفيز المجتمع االفريقي نحو اعداده في اطار القارة االفريقية ومنظمة 

 2االفريقية.الوحدة 
دعا الميثاؽ الى ربط الحقوؽ المدنية والسياسية بضماف التمتع بالحقوؽ     

وىنا يظير االختبلؼ بينو وبيف اإلعبلف العالمي لحقوؽ  .االقتصادية واالجتماعية
كما أف الميثاؽ لـ ينص  .اإلنساف والعيد الدولي لحقوؽ اإلنساف المدنية والسياسية

الواجبات أيضا بؿ اعتبر أف إقرار ىذه الواجبات يبلءـ عمى الحقوؽ فقط بؿ عمى 
أما بخصوص المواد التي تحمي الحؽ في الرأي والتعبير  .طبيعة الفرد اإلفريقي
التي أقرت أف لكؿ فرد الحؽ في الحصوؿ عمى  1المادة  فخصص ليا الميثاؽ

 3ولكف في إطار القانوف. ٬المعمومات وعمى الحؽ في التعبير ونشر اآلراء

انفمرج انخايطح: اإلػالٌ األيرٚكٙ نحمٕق ٔٔاجثاخ 

 اإلَطاٌ 

صدر اإلعبلف األمريكي لحقوؽ وواجبات اإلنساف عف ميثاؽ منظمة الدوؿ 
منو مجموعة مف الحقوؽ المدنية  الفصؿ األوؿوتضمف  .1948 األمريكية سنة

 كمو خصص الفصؿ الثانيوقد  ٬والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
عمى عكس ما جاء في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف الذي  ٬لواجبات األفراد

                                                           
 .46_ حسف محمد ىند: مرجع سابؽ، ص: 1

2 _Bériot N’gam ,Charte Africaine Des Droits De L’homme Et Des 
Peuples, In Droits De L’homme, Droit Des Peuples ,Phf ,1982 ,P : 206 

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب:  9_ نص المادة 3
 كؿ فرد لو الحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات-"
 كؿ فرد لو الحؽ في التعبير ونشر أرائو في إطار القانوف".-
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وكؿ الواجبات تفسر ىنا في  .الفقرة األولى 29المادة أشار لواجبات اإلنساف في 
إطار عدـ تجاوز الحقوؽ وعدـ االستعماؿ التعسفي ليا حتى ال تضر بحقوؽ 

 1اآلخريف.
أما فيما يخص حماية اإلعبلف األمريكي لحرية التعبير والرأي فقد نص في     
عمى حؽ كؿ شخص في حرية البحث والرأي والتعبير وفي حؽ نشر  4المادة 

  2أفكاره بأي وسيمة كانت دوف تحديد لصنفيا أو شكميا.

 انفمرج انطا ضح: اال فالٛح األيرٚكٛح نحمٕق اإلَطاٌ

سان جوزي في  1969 ية األمريكية لحقوؽ اإلنساف سنةتـ إقرار اإلتفاق    
San Jose وبخصوص المواد التي تعنى بحرية التعبير والرأي  3.بكوستاريكا

عمى مجموعة منيا وقد شممتيا  13مادتيا والفكر فقد أكدت االتفاقية األمريكية في 
. 1»...حيث جاء فييا:  ٬بالتفصيؿ الدقيؽ أكثر مف أي اتفاقية أو إعبلف عالمي

لكؿ إنساف الحؽ في حرية الفكر والتعبير، ويشمؿ ىذا الحؽ حريتو في البحث 
عف مختمؼ أنواع المعمومات واألفكار وتمقييا ونقميا إلى اآلخريف، دونما اعتبار 

 .لمحدود، سواء شفاىا أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيمة يختارىا

المنصوص عميو في الفقرة السابقة لرقابة  . ال يجوز أف تخضع ممارسة الحؽ2
مسبقة، بؿ يمكف أف تكوف موضوعًا لفرض مسؤولية الحقة يحددىا القانوف 

 :صراحة وتكوف ضرورية مف أجؿ ضماف

 .أ. احتراـ حقوؽ اآلخريف أو سمعتيـ

 .ب. حماية األمف القومي أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو األخبلؽ العامة
ييد حؽ التعبير بأساليب أو وسائؿ غير مباشرة، كالتعسؼ في . ال يجوز تق3

استعماؿ اإلشراؼ الحكومي أو غير الرسمي عمى ورؽ الصحؼ، أو تردد موجات 
اإلرساؿ اإلذاعية أو التمفزيونية، أو اآلالت أو األجيزة المستعممة في نشر 

                                                           
 .110و 109، )انظر اليامش( والصفحات: 89رجع سابؽ، ص: _ عمر بندورو: م1
 _ وثيقة اإلعبلف االمريكي لحقوؽ وواجبات اإلنساف.2
 .91إلى  88_ عمر بندورو: مرجع سابؽ، ص: 3
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راء وتداوليا المعمومات، أو بأية وسيمة أخرى مف شأنيا أف تعرقؿ نقؿ األفكار واآل
 .وانتشارىا

السابقة، يمكف إخضاع وسائؿ التسمية العامة  2. عمى الرغـ مف أحكاـ الفقرة 4
لرقابة مسبقة ينص عمييا القانوف، ولكف لغاية وحيدة ىي تنظيـ الحصوؿ عمييا 

 .مف أجؿ الحماية األخبلقية لؤلطفاؿ والمراىقيف

ف أية دعاية لمحرب وأية دعوة إلى الكراى5 ية القومية أو الدينية، والمذيف . وا 
يشكبلف تحريضًا عمى العنؼ المخالؼ لمقانوف، أو أي عمؿ غير قانوني آخر 
ومشابية ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، ميما كاف سببو، بما في ذلؾ 
سبب العرؽ أو الموف أو الديف أو المغة أو األصؿ القومي، تعتبر جرائـ يعاقب 

 1.«عمييا القانوف
ير المادة اف االتفاقية أكدت عمى حرية التعبير والتفكير وحرية االعبلـ وتظ     

ونشاطات مؤسسات االذاعة والسينما أو التمفزة والحؽ في تمقي المعمومات 
في الفقرة  13المادة وأكدت         2واالفكار ونشرىا واذاعتيا دوف التقيد بالحدود.

كالتعسؼ في  ٬أنو ال يجوز تقييد حؽ التعبير بأي أسموب أو وسيمة غير مباشرة 3
إستعماؿ االشراؼ الحكومي أو غير الرسمي عمى ورؽ الصحؼ أو عمى ترددات 
موجات اإلرساؿ االذاعي أو التمفزي أو اآلالت أو التجييزات التي تستعمؿ في 

دة فأكدت عمى عدـ جواز الما نشر المعمومات... أما الفقرة الثانية مف نفس
لمرقابة المسبقة بؿ  13مف المادة  1الفقرة خضوع أي ممارسة تـ النص عمييا في 

 لية الحقة يحددىا القانوف صراحة.يمكف أف تكوف موضوع لفرض مسؤو 

 انفمرج انطاتؼح: االػالٌ انؼرتٙ نحمٕق االَطاٌ

 2004٬ االنساف سنةصادقت الجامعة الدوؿ العربية عمى الميثاؽ العربي لحقوؽ 
ونص اإلعبلف عمى العديد مف المبادئ االساسية التي أعتمدت سابقا في الكثير 

                                                           
 االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف، مكتبة مينسوتا الموقع االلكتروني:  13_ نص المادة 1

www1.umn.edu/humanrts/arab. 
 . 59سياـ رحاؿ: مرجع سابؽ، ص: _ 2
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00المادة وجاءت  ٬مف المواثيؽ الدولية
منو تضمف حؽ اإلعبلـ وحرية التعبير  1

حتراـ  ٬والرأي ولكف دونما تطاوؿ عمى حقوؽ وحريات اآلخريف والتشيير بيـ وا 
 2القوانيف الداخمية لمبمداف وألمنيا الداخمي.

انفمرج انثايُح: االػالٌ انفرَطٙ نحمٕق االَطاٌ 

 ٔانًٕاعٍ

أصدرت الجمعية التأسيسة الفرنسية االعبلف معروؼ باسـ اعبلف حقوؽ االنساف 
11المادة وقد جاء في نص  ٬والمواطف

منو عمى تأكيد حؽ االنساف في المعرفة  3
مع ضرورة احترامو لمقوانيف وعدـ المساس  ٬و شرطأوابداء ارائو ونشرىا بدوف قيد 

 4بيا.
رغـ اننا حّممنا أغمب المواد التي تطرقت الى الحؽ في حرية التعبير والرأي 

لكنو توجد ضمف نفس االتفاقيات مواد أو بنود أو  ٬والفكر ونشر المعمومات ونقميا
ترى ما ىي ىذه  فقرات تقيد ىذا الحؽ بغرض حماية مجموعة مف الحقوؽ اآلخر.

 البنود؟ وما الغاية منيا؟

                                                           
 مف اإلعبلف العربي لحقوؽ اإلنساف:  32_ المادة 1

وكذلؾ الحؽ في  ،_ يضمف ىذا الميثاؽ الحؽ في اإلعبلـ وحرية الرأي والتعبير 1"
ودونما اعتبار لمحدود  ،استقاء األنباء واألفكار وتمقييا ونقميا إلى اآلخريف بأي وسيمة

 الجغرافية.
وال تخضع  ،ذه الحقوؽ والحريات في إطار المقومات األساسية لممجتمع_  تمارس ى2

إال لمقيود التي يفرضيا احتراـ حقوؽ اآلخريف او سمعتيـ او حماية األمف الوطني أو 
 النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو اآلداب العامة".

بحث لنيؿ دبمـو  ،_ شيماء اليواري: المنظومة االعبلمة: أية حكامة نموذج اإلعبلـ المحمي2
الماستر، تخصص الحكامة المحمية، شعبة القانوف العاـ، جامعة الحسف الثاني لمعمـو القانونية 

 .43، ص: 2008/2009الموسـ الدراسي:  ،واالقتصادية واالجتماعية المحمدية
 مف اإلعبلف الفرنسي لحقوؽ اإلنساف والمواطف: 11_ المادة 3

حؽ مف حقوؽ كؿ إنساف فمكؿ إنساف أف يتكمـ ويكتب  "إف حرية نشر األفكار واآلراء
 وينشر آراءه بحرية ولكف عميو عيدة ما يكتبو في المسائؿ التي ينص القانوف عمييا". 

 .45_ شيماء اليواري: مرجع سابؽ، ص: 4
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انفرع انثانث: انمٕٛ  انًفرٔضح ػهٗ حرٚح انرأ٘ 

 ٔانتؼثٛر 

عمى قوانيف أكدت كؿ المواثيؽ الدولية واإلقميمية عمى أنو يحؽ لمدوؿ أف تنص 
تحد مف فعالية الحؽ في التعبير والرأي إذا كاف ىذا األخير يمس بمجموعة مف 
الحقوؽ الخاصة التي تضر إما بالمصمحة العامة أو األمف القومي أو الصحة أو 

 األخبلؽ العامة أو تحث عمى العنصرية وخمؽ الفتنة أو الدعوة إلى الحروب...

ال يجوز تعريض » 21اإلنساف في مادتو  وقد جاء في اإلعبلف العالمي لحقوؽ
أحد ألي تدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة أو في شؤوف أسرتو أو مسكنو أو 
مراسبلتو وال لحمبلت تمس شرفو وسمعتو، ولكؿ شخص الحؽ في أف يحميو 

فيذه المادة تبيف بوضوح تاـ أف  ؛«القانوف مف مثؿ ذلؾ التدخؿ أو تمؾ الحمبلت
تغدو مقيدة عندما يتعمؽ األمر بشرؼ أو سمعة اآلخر أو حرية الرأي والتعبير 
 ويصبح القانوف ىو الذي يؤطر ىذه العبلقة. ٬بأسرتو أو بمراسبلتو

يظير جميا أف المشرع الدولي قد أكد  في فقرتيا الثانية والثالثة 29المادة أما     
عمى أف الفرد ال يخضع في ممارسة حقوقو إال لمقيود التي يفرضيا القانوف والتي 

 تيدؼ إلى ضماف اإلعتراؼ بحقوؽ اآلخريف وحرياتيـ والنظاـ العاـ...
فقد أكد عمى  ،أما في العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية    

ياة الخاصة لمفرد مف أي تدخؿ يمس سمعتو أو شرفو أو بيتو ضرورة حماية الح
حيث يحؽ لؤلخر أف يمجئ لمقانوف ليحميو مف الحمبلت الغير قانونية  ؛أو أسرتو

 .في فقرتيا األولى والثانية 17المادة وىذا ما نصت عميو  ٬التي تشف عميو
ر والرأي أف حرية التعبي 19المادة ونجد أف المشرع قد أوضح بشكؿ وافر في  

لكنيا يجب أف تقيد بفعؿ قانوف ينظميا كي ال يتـ إستغبلؿ  ٬ىي حؽ لكؿ إنساف
عمى أنو يتبع  الفقرة الثالثةىذه الحقوؽ بشكؿ مطمؽ إليذاء اآلخريف، لذلؾ أكدت 

مجموعة مف االلتزامات أو  19الفقرة الثانية مف المادة الحقوؽ التي نصت عمييا 
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حتراـ حقوؽ اآلخريف أو سمعتيـ وحماية األمف الواجبات التي تيدؼ إلى حماي ة وا 
 القومي أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

فقد نصت  ؛مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية 02المادة أما 
صراحة عمى حضر أية دعاية لمحرب أو الكراىية القومية أو العنصرية أو الدينية 

 التي تيدؼ إلى التحريض عمى التمييز أو العداوة أو العنؼ. 
 الفقرة الثانية 13مادتيا وقد جاء في االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف في 

مف نفس  الفقرة األولىا في أنو ال يجوز خضوع أي ممارسة تـ النص عميي ؛منيا
المادة لرقابة مسبقة بؿ تكوف موضوع لفرض مسؤولية الحقة يحددىا القانوف 
بيدؼ ضماف إحتراـ حقوؽ اآلخريف وسمعتيـ وحماية األمف القومي أو النظاـ 

 العاـ أو الصحة العامة أو األخبلؽ العامة.
مى امكانية إخضاع فأكدت صراحة ع ؛ذاتيا مف المادة الفقرة الرابعةأما     

وسائؿ التسمية العامة لمرقابة المسبقة التي ينص عمييا القانوف بيدؼ واحد وىو 
 تنظيـ الحصوؿ عمييا مف أجؿ حماية أخبلؽ األطفاؿ والمراىقيف.

كاف لزاما إعطاء مساحة لحؽ  13المادة ونظرا لمجموع الحقوؽ التي أفردتيا     
حيث نصت عمى انو يحؽ لكؿ  ؛التفاقيةمف ا 14المادة الرد والتي خصصت ليا 

الفقرة  13المادة فرد تضرر مف الممارسات السمبية لمحقوؽ التي تـ فردىا في 
الحؽ في الرد أو إجراء تصحيح مستعينا بوسيمة االتصاؿ ذاتيا بحسب  األولى

مف االتفاقية األمريكية  14المادة الشروط التي يحددىا القانوف، وىنا نورد نص 
 اإلنساف: لحقوؽ

. كؿ مف تأذي مف جراء أقواؿ أو أفكار غير دقيقة أو جارحة نشرتيا عمى 1»
الجميور وسيمة اتصاؿ ينظميا القانوف، حؽ الرد أو إجراء تصحيح مستخدما 

 .وسيمة االتصاؿ ذاتيا، بالشروط التي يحددىا القانوف

المسئوليات . إف التصحيح أو الرد ال يمغي، في أي حالة مف األحواؿ، 2
 .القانونية األخرى التي يمكف أف تكوف قد ترتبت
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. مف أجؿ حماية فعالة لمشرؼ والسمعة، يكوف لدى كؿ مطبوعة وصحيفة 3
ذاعة وتميفزيوف شخص مسئوؿ ال تحميو الحصانات أو االمتيازات  وشركة سينما وا 

 «.الخاصة
اآلخر عمى ونجد الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب قد نص ىو     

في  27المادة فقد شممت  ؛مجموعة مف المواد التي تنظـ حؽ الرأي وحرية التعبير
عمى أف الحقوؽ والحريات الفردية تمارس في إطار إحتراـ حقوؽ  1فقرتيا الثانية

في  29المادة وأكدت  ٬اآلخريف واألمف الجماعي واألخبلقيات والصالح العاـ
 3تعريض األمف العاـ لمدولة لمخطر.عمى ضرورة عدـ  2فقرتيا الثالثة

يظير ومف خبلؿ ىذه المواد ومف ديباجة الميثاؽ اإلفريقي اف اليدؼ منو     
وال بؿ إف المجتمع اإلفريقي يرى أف ىذه الحقوؽ أليس حماية حرية التعبير والرأي 

تبلءـ المجتمع الغربي أكثر منو اإلفريقي نظرا لموضعية الخاصة لمشعوب 
 4أولوياتيا.اإلفريقية و 

مف خبلؿ ما تقدـ يتضح لنا أف اإلعبلنات والمواثيؽ والمعاىدات الدولية     
 تؤكد ثبلثة أىداؼ: 

 حرية الرأي والتعبير حؽ أساسي مف حقوؽ اإلنساف؛ -

الحؽ في اإلعبلـ مقدس وجزء ال يتجزأ مف حرية الرأي والتعبير وىو  -
لآلخريف عبر مختمؼ وسائؿ يعني الحؽ في تمقي المعمومات وحرية نقميا 

 االتصاؿ بعيدا عف رقابة أو ضغط األفراد والحكومات؛

                                                           
تمارس -مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب: " 27_ نص الفقرة الثانية مف المادة 1

لحريات لكؿ فرد مع احتراـ حقوؽ اآلخريف واألمف الجماعي واألخبلقيات والصالح الحقوؽ وا
 العاـ".

عدـ -مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب: " 29_ نص الفقرة الثالثة مف المادة 2
 تعريض األمف العاـ لمدولة التي ىي وطنو ومحؿ إقامتو لمخطر".

 .46و 45_ حسف محمد: ىند مرجع سابؽ، ص: 3
 .107_ عمر بندورو: مرجع سابؽ، ص: 4
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حرية الرأي والتعبير تخضع لضوابط قانونية تنظميا وال تقمص منيا أو  -
 1تمغييا.

أما اآلف فسنقوـ بدراسة المنظمات الدولية التي تيتـ بحماية والدفاع عف     
ة أصناؼ الحقؿ اإلعبلمي كما يوجد حرية التعبير واإلعبلـ والصحفييف في كاف
 منيا مف ييتـ بتكويف الصحفييف وتدريبيـ.

 انفرع انراتغ: ػهٗ يطتٕٖ انًُظًاخ غٛر انحكٕيٛح

المنظمات غير الحكومية ىي كيانات يؤسسيا المواطنوف مف أجؿ المشاركة     
وىي تشكؿ قوة إجتماعية وضميرية وال  ٬في الشأف العاـ عبر مبادرات حرة مستقمة

وتختمؼ أىداؼ المنظمات  .تسعى إلى إمتبلؾ أي نوع مف السمطة السياسية
بسبب الرسالة المزمع نشرىا سواء كانت تتعمؽ بحقوؽ اإلنساف أو التنمية أو 

فاليدؼ األساسي  .أو األعماؿ الخيرية أو مراقبة الحريات العامة محاربة الفقر
وقد عرفت في  2و ىو تحقيؽ رفاىية لئلنساف وصوف كرامتو.الذي تسعى إلي

روابط »عمى أنيا  1996لسنة  المجمة العربية لحقوق اإلنسان العدد الثالث
خاصة ألشخاص معنييف بالتطور أو باألحرى بتطبيؽ أسس حقوؽ اإلنساف 

 «.المعترؼ بيا دوليا
لحكومية ىو عدـ وما يؤخذ عمى التعارؼ التي أطمقت عمى المنظمات غير ا    

دقتيػػا؛ حيػػث تحديػػد التسػػمية بالمقارنػػة بالمنظمػػات البيحكوميػػة بإعتبػػار المنظمػػات 
ولقػػػػد أدى ىػػػػذا الػػػػنقص بػػػػالبعض إلػػػػى محاولػػػػة إطػػػػبلؽ  ٬المعنيػػػػة غيػػػػر الحكوميػػػػة

 Associationsتسػػػػميات أخػػػػرى عمػػػػى تمػػػػؾ المنظمػػػػات مثػػػػؿ الجمعيػػػػات الدوليػػػػة

Internationales  أو جمعيػػػػات التضػػػػامف الػػػػدوليAssociations De La 

Solidarité Internationales  أو جمعيػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػر دوليػػػػػػػػػةAssociations 
Transnationales  بػؿ بمنظمػات المجتمعػات المدنيػة أيOrganisations Des 

                                                           
 .200_ اإلعبلـ العربي وحقوؽ اإلنساف: مرجع سابؽ، ص: 1
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Sociétés Civiles المنظماات غيار الحكومياة. غير أف التعريؼ الشػائع يظػؿ ىػو 
  1لكونو تكرس في نصوص األمـ المتحدة.

د كاف إلدراج مفيـو المنظمات غير الحكومية في ميثاؽ األمـ المتحدة وق    
حيث إتخذت موقعا إيجابيا داخؿ المؤسسات الدولية وبالتالي في  ؛األثر اإليجابي

فقد حظيت بعض المنظمات غير الحكومية منذ البداية  ٬منظومة العبلقات الدولية
بإمكانية االرتباط بأنشطة األمـ المتحدة عبر الحصوؿ عمى الصفة اإلستشارية 

وتسمح ىذه الصفة بمشاركة  ٬في المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي لؤلمـ المتحدة
العديد المنظمات غير الحكومية الدولية واإلقميمية في أنشطة األمـ المتحدة في 

 2مف المجاالت.
يوجد في الساحة الدولية عدد متزايد مف المنظمات التي تختمؼ في الحجـ     

والخبرة واليدؼ والرسالة... ويعمؿ البعض منيا في مجاؿ الدفاع عف الحؽ في 
 التعبير والرأي وعف حرية اإلعبلـ وعف العامميف في ىذا المجاؿ. 

 انفمرج األٔنٗ: يُظًح انؼفٕ انرٔنٛح

إلى الدفاع عف سجناء الرأي  أمنستيأو  منظمة العفو الدوليةتيدؼ     
ومقاومة التعذيب والقضاء عمى عقوبة اإلعداـ والعناية بظروؼ اإليقاؼ والحؽ 

وىي تولي الصحافة والصحفييف عناية خاصة رغـ أف أىدافيا  .في محاكمة عادلة
ال تبرز بشكؿ صريح بنودا حوؿ وجوب الدفاع عف حرية التعبير أو حماية 

ومع ذلؾ فيي تؤمف أف اإلعبلـ أداة قوية وفعالة في التوعية بحقوؽ  الصحفييف
بلمي كما أف جزءا ىاما مف أعماؿ المنظمة ذو طابع إع .اإلنساف والدفاع عنيا

باألساس فيي تصدر البيانات الصحفية والرسائؿ االخبارية والفقرات اإلعبلمية 
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ليذا يعتقد مسؤولوىا بأف نجاح العمؿ اإلعبلمي لممنظمة أو فشمو يمس  ٬العاجمة
  1الحركة بأكمميا بما في ذلؾ مؤيدوىا والمتعاطفيف معيا.

 انفمرج انثاَٛح: انَٕٛطكٕ

إلى حماية حرية التعبير والصحافة باعتبارىا مف  اليونسكو تسعى منظمة    
الحريات والحقوؽ والواجبات اإلنسانية. وتدافع حسب ما جاء في ميثاقيا 
التأسيسي عمى جميع حقوؽ اإلنساف التي يتضمنيا اإلعبلف العالمي لحقوؽ 

 اإلنساف خاصة المتعمقة بحرية التعبير والصحافة.
 ٬تداوؿ األفكار عف طريؽ الكممة والصورةومف مياـ المنظمة تسييؿ حرية     

 ٬وتقـو باالعداد الميني لمصحفييف ووسائؿ اإلعبلـ وتدعـ الشبكات المينية
وتسدي النصح والمعمومات لمسمطات العامة بشأف أفضؿ الممارسات مف حيث 

ما فتأت ىذه  1992التشريع والتنظيـ المتعمقيف بوسائؿ اإلعبلـ. فمنذ سنة 
تداوؿ المعمومات المتعمقة بحرية الصحافة أو تمكف مف جعؿ  الشبكة في تسييؿ

 2المساعي أكثر جدوى في حالة حصوؿ إنتياكات.

 انفمرج انثانثح: يراضهٌٕ تال حرٔ 

منظمة غير ربحية تتمتع بالعضوية اإلستشارية  منظمة مراسموف ببل حدود    
 ٬ولجنة حقوؽ اإلنساف التابعة لؤلمـ المتحدة واليونسكو ٬لدى المجمس األوروبي

 وأيضا المجنة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف.
تقوـ بنشر تقارير سنوية حوؿ وضعية حرية التعبير واإلعبلـ والصحافييف     

وال تممؾ المنظمة أي فرع في العالـ العربي حيث توجد كؿ  ٬دولة 50في حوالي 
 فروعيا داخؿ أوروبا.

" تتضمف أخبار رسالة مراسمون بال حدودوتمتمؾ المنظمة نشرة بعنواف "    
شرعت في برمجة توأمة بيف  1989وفي آواخر سنة  .الصحافييف المنكوبيف
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وسائؿ اإلعبلـ والصحافييف المعتقميف حيث طمبت مف بعض وسائؿ اإلعبلـ أف 
 1و.تتبنى كؿ واحدة منيا صحفيا سجف بسبب رأيو وتعمؿ عمى إطبلؽ سراح

 ومف بيف المياـ التي تقوـ بيا المنظمة نذكر منيا:
تدافع عف الصحافييف والمساعديف اإلعبلمييف المسجونيف أو  -

 المضطيديف لقياميـ بعمميـ؛

تفضح سوء المعاممة والتعذيب الذي يتعرض لو الصحفييف واإلعبلمييف  -
 في جميع الدوؿ؛

 الصحافة؛تحارب المنظمة الرقابة والقوانيف التي تضعؼ حرية  -

تضع المنظمة عمى موقعيا اإللكتروني الئحة يومية بأسماء الصحفييف  -
 ؛الذيف قتموا أو سجنوا في أنحاء العالـ

- ...2 

 انفمرج انراتؼح: انفررانٛح انرٔنٛح نهظحفٍٛٛ

تقوـ الفدرالية الدولية لمصحفييف بميمة الدفاع عف الصحفييف الميدديف وعف     
كما تيتـ بالدفاع عف الصحافة المستقمة وتقـو  ٬راليةاإلتحادات األعضاء في الفد

بتشجيع المنظمات النقابية القوية والمستقمة وتطوير آليات التضامف بيف النقابات 
وتتولى أيضا تجميع ونشر المعمومات الصادرة عف ىذه النقابات  .األعضاء

وينطوي تحتيا كؿ التشكيبلت  .المتعمقة مثبل بحقوؽ اإلنساف أو المسائؿ المينية
وتنشط في مجاؿ الضغط عمى الحكومات التي تقيد  .التي تمثؿ مبلؾ الصحؼ
 3وذلؾ عف طريؽ توجيو رسائؿ احتجاج باألخص. العمؿ الصحفي بكؿ أشكالو

المجمس العالمي لمفدرالية الدولية تـ تبني ميثاؽ شرؼ الفدرالية مف قبؿ     
ويعد الميثاؽ  1986٬مو مف قبؿ المجمس سنة وتـ تعدي 1954٬سنة  لمصحفيين
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بمثابة معيار لؤلداء الميني لمصحفييف. ورغـ تضمينو الصريح لمعديد مف 
الواجبات المتعمقة بأخبلقيات المينة لكنو يبقى فضفاضا في صياغتو لعدـ تحديده 
بشكؿ كاؼ ما يعتبره بمثابة ممارسات صحيحة وما يعتبره ممارسات غير 

 1صحيحة.

 84انفمرج انخايطح: انًا ج 

منظمة دولية تيتـ بحقوؽ اإلنساف وتدافع عف حرية التعبير واإلعبلـ عف     
 30منظمة في  52طريؽ المنظمات التي تعمؿ معيا عبر العالـ والتي تحدد في 

 دولة. 
٬ فيي مف بيف المنظمات الفاعمة في مجاؿ الدفاع عف الصحافة والصحافييف    

مقاومة الرقابة التي تحد مف حرية الصحفييف في الوصوؿ إلى ومختصة في 
كما تركز المنظمة أعماليا في مجاؿ  .مصادر الخبر أو نقميـ لممعمومات واآلراء

وعرفت أيضا بالدراسات  .التشريعات الدولية المنظمة لحرية الصحافة والتعبير
  2عدة دوؿ. والتقارير التي أنجزتيا ونشرتيا حوؿ ممارسة مينة الصحافة في

أنيينا اآلف الجزء الخاص بالمواثيؽ والمنظمات التي تحمي حرية اإلعبلـ    
لندخؿ إلى مجاؿ ال يقؿ  ٬والتعبير وتدافع عنيما وعف العامميف في ىذا المجاؿ

أىمية عف ما سبؽ وىو اإلطار القانوني الذي يحمي الصحفييف ووسائؿ اإلعبلـ 
 .إباف النزاع المسمح

ٙ: حًاٚح انمإٌَ انرٔنٙ نحمٕق انًغهة انثاَ

 انظحفٍٛٛ ٔٔضائم اإلػالو

خبلؿ السنوات الفارطة نادت العديد مف الحكومات والمنظمات والسياسييف    
وتشير  .رجوع إلى القانوف اإلنساني الدولي وحقوؽ اإلنساف في النزاعات المسمحةمل

في قرارات مجمس األمـ المتحدة بانتظاـ إلى القانوف اإلنساني وحقوؽ اإلنساف 
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كما ترد اإلشارة إلى ذلؾ في  ٬األمف وفي مناقشات مجمس حقوؽ اإلنساف
المناشير السياسية لحركات المعارضة وفي تقارير المنظمات غير الحكومية وفي 

 وفي المناقشات الدبموماسية. الدوريات التدريبية لمجنود
الصحفييف واإلعبلمييف في ثر ىذه القوانيف عمى حماية ألذلؾ فإف دراسة     

النزاعات المسمحة الدولية والغير الدولية شيء ميـ لكوف وضعية الصحفي إباف 
 النزاع المسمح مازاؿ يشوبيا الغموض رغـ المواد القانونية المتوفرة.

انفرع األٔل: انمإٌَ انرٔنٙ نحمٕق اإلَطاٌ ٔانمإٌَ 

 اإلَطاَٙ انرٔنٙ إتاٌ انُساع انًطهح

بتقديـ تعريؼ شامؿ لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني  سنقـو االف
 .الدولي إباف النزاع المسمح

انفمرج األٔنٗ:  ؼرٚف انمإٌَ انرٔنٙ نحمٕق اإلَطاٌ 

 ٔانمإٌَ اإلَطاَٙ انرٔنٙ إتاٌ انُساع انًطهح

ة الحماية القانونية الدولي حوؿ األمـ المتحدة بحسب المنشور الصادر عف    
ىو  القانون الدولي لحقوق اإلنسانالمسمح فإف  لحقوؽ اإلنساف في النزاع

 ٬منظومة مف القواعد الدولية المصممة لحماية وتعزيز حقوؽ اإلنساف لمجميع»
وىذه الحقوؽ طبيعية عند كافة البشر بغض النظر عف جنسيتيـ أو مكاف إقامتيـ 
أو نوع جنسيـ أو أصميـ القومي أو العرقي أو لونيـ أو دينيـ أو لغتيـ أو أي 

 ٬وىذه الحقوؽ تتصؼ بالترابط وىي متداخمة وغير قابمة لمتجزئة ٬مكانة أخرى
الدولي العرفي والمبادئ العامة  والقانوف ٬والقانوف يكفميا في شكؿ المعاىدات

. ويحدد القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف التزامات الدوؿ  والقانوف غير الممـز
بالتصرؼ بطرؽ معينة أو اإلحجاـ عف إتخاذ إجراءات معينة بيدؼ تعزيز 

 1«.وحماية حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لؤلفراد والجماعات
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مجموعة مف القواعد والمبادئ التي تضع  وليبالقانون اإلنساني الدويقصد     
 قيودا عمى إستخداـ القوة وقت النزاع المسمح بيدؼ: 

الحد مف اآلثار التي يحدثيا العنؼ عمى المتحاربيف مما يتجاوز  -
القدر البلـز وتقييد حرية أطراؼ النزاع المسمح في إدارة النزاع وفي 

إنتياكات القانوف  إختيار وسائؿ القتاؿ والنص عمى محاكمة مرتكبي
 الدولي اإلنساني؛

تجنيب األشخاص الذيف ال يشاركوف بشكؿ مباشر في العمميات  -
الحربية األضرار الناجمة عف النزاعات مثؿ المدنيوف والطوائؼ 
المنصوص عمييا في اإلتفاقيات الدولية ومنع أي أضرار جسيمة 

 بالبيئة الطبيعية.
ويفترض أف  ٬بكونو ال يمنع إستخداـ القوة القانون الدولي اإلنسانيويتميز     

وأف القانوف ال يستطيع أف يحمي جميع  ٬أطراؼ النزاع المسمح ليا أىداؼ معقولة
كما أنو ال يضع في إعتباره الغرض مف  ٬األشخاص المتأثريف بالنزاع المسمح

 1النزاع المسمح.
اية وبحسب ما جاء في منشور الصادر عف األمـ المتحدة حوؿ الحم    

 القانون اإلنساني الدوليالقانونية الدولية لحقوؽ اإلنساف في النزاع المسمح فإف 
إلى الحد مف أثار النزاع  ٬ألسباب إنسانية ٬مجموعة مف القواعد تيدؼ»ىو 

كما  ٬فيو يحمي األشخاص الذيف لـ يعودوا يشاركوف في األعماؿ القتالية ٬المسمح
لذلؾ فاف مجالو مقصور مف ناحية االختصاص  ٬يحدد وسائؿ الحرب وطرقيا

                                                           
اؾ حماية الصحفييف ووسائؿ اإلعبلـ _ جميؿ حسيف الضامف: المسؤولية الدولية عف انتي1

ماجستير في القانوف الدولي، دار  ،أثناء النزاعات المسمحة في ضوء أحكاـ القانوف الدولي
 .41، ص:2012طبعة  ،االمارت-الكتب القانونية دار شتات لمنشر والبرمجيات مصر

ويشير النظاـ  ،ة الدولية*_ القانوف الدولي العرفي ىو احد المصادر الرئيسية لبللتزامات القانوني
األساسي لمحكمة العدؿ الدولية الى تعريؼ القانوف الدولي العرفي عمى انو دليؿ عمى وجود 

 ممارسة عامة مقبولة قانونا.
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وىو  ٬وىو جزء مف قانوف الحرب. «الموضوعي عمى حاالت النزاع المسمح
ف إستخداـ القوة أورغـ  .القانوف المتعمؽ بالكيفية التي يمكف بيا إستخداـ القوة

نو عمى جميع أطراؼ النزاعات المسمحة أال إمحظور بموجب ميثاؽ األمـ المتحدة 
بؽ بالتساوي القانوف اإلنساني الدولي بصرؼ النظر عما إذا كاف لدييا ما أف تط

 يبرر موقفيا.
ولكن ىل إىتمت ىذه القوانين بوضعية الصحفيين من حيث الحقوق والواجبات 

  إبان قيام النزاعات المسمحة؟ واألىم ىل سطرت موادا تحميو؟

انفرع انثاَٙ: لٕاػر حًاٚح انظحفٍٛٛ ػهٗ ضٕء 

 انمإٌَ انرٔنٙأحكاو 

سنتعرض في ىذا الفرع لقواعد حماية الصحفييف مف خبلؿ أحكاـ القانوف     
وعبر تبياف  ،الدولي وذلؾ عبر تحديد مفيـو الصحفي في القانوف الدولي اإلنساني

أشكاؿ الحماية الدولية المتوفرة لمصحفييف المعتمديف بالقطاعات العسكرية دوف أف 
ضيح كيفية حماية الصحفييف استنادا لقرار الجمعية العامة ثـ تو  ٬يكونوا جزءا منيا
 لؤلمـ المتحدة.

انفمرج األٔنٗ: يفٕٓو ٔإَٔاع انظحفٍٛٛ فٙ انمإٌَ 

 انرٔنٙ 

سنعمؿ في ىذا الفرع عمى تحديد المقصود مف الصحفي في اطار القانوف     
 وتبياف أنواعو. الدولي

 أٔال: يفٕٓو انظحفٙ فٙ انمإٌَ انرٔنٙ

 لـ تقـ اإلتفاقيات الدولية التي تيتـ بحماية الصحفييف بتحديد تعريؼ    
سواء في الموائح الخاصة بالقوانيف وأعراؼ الحروب البرية الممحقة  لمصحفي
والتي لـ تتطرؽ ىي األخرى لتعريؼ  1907٬و 1899الىاي لسنة  باتفاقيتي

 .13المادة يـ في الذيف يرافقوف القوات المسمحة المنصوص عمي مراسمي الصحؼ
المراسؿ قد نصت عمى  1929جنيؼ لسنة  مف اتفاقية 81المادة كما نجد أف 

دوف أف تعطي أي تعريؼ لو شأنيا شأف اإلتفاقيتيف السابقتيف. أما  الصحفي
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الخاصة بكيفية معاممة اآلسرى  1949جنيؼ الثالثة لسنة  بخصوص إتفاقية
عمى المراسميف الحربيف الذيف يرافقوف القوات المسمحة دوف  4/أ4المادة نصت في 

لممادة أف يكونوا جزءا منيا دوف أف تعطي تعريؼ لمصحفي، كذلؾ الشأف بالنسبة 
والتي لـ يرد فييا أيضا بياف  1977 اإلضافي األوؿ لسنةمف البروتوكوؿ  79

 1مفيـو الصحفييف.
أو المراسؿ الحربي ىو الذي وتجدر اإلشارة أف أوؿ تعريؼ وضع لمصحفي     

مف مشروع اتفاقية األمـ المتحدة لحماية الصحفييف الذيف  /أ2المادة تضمنتو 
 ؛يقوموف بمياـ خطرة في مناطؽ النزاع المسمح والتي لـ يكتب ليا أف ترى النور

كؿ مراسؿ أو مخبر صحافي ومصور تمفزيوني ومصور »حيث جاء فييا 
في السينما واإلذاعة والتمفزيوف الذيف يمارسوف فوتوغرافي ومساعدييـ الفنييف 

القانون  أما في قاموس 2.«النشاط المذكور بشكؿ معتاد بوصفيا مينتيـ األساسية
الشخص »بأنو في زمف النزاعات المسمحة  الصحفيفيعرؼ  الدولي اإلنساني

الذي يسعى لمحصوؿ عمى معمومات أو يقوـ بالتعميؽ عمييا أو يستخدميا لغرض 
ويرى البعض أف  «.نشرىا في الصحافة أو اإلذاعة أو عمى الشاشة أو مساعدييـ

كؿ صحفي متخصص يتواجد » بأف القانون الدوليىو ما عرفو  المراسل الحربي
في مسرح العمميات بتفويض وحماية مف القوات المسمحة ألحد األطراؼ المتحاربة 

 3.«ء وقوع األعماؿ العدائيةوتتمثؿ ميمتو في اإلعبلـ باألحداث ذات الصمة أثنا
 
 
 
 

                                                           
 . 28و 27_ جميؿ حسيف الضامف: مرجع سابؽ، ص: 1
مختارات _ حماية الصحفييف ووسائؿ اإلعبلـ في أوقات النزاع المسمح: الكسندر بالجي جالوا، 2

 ، ص غير متوفرة.2004مف المجمة الدولية لمصميب األحمر 
 .28_ جميؿ حسيف الضامف: مرجع سابؽ، ص: 3
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 ثاَٛا: إَٔاع انظحفٍٛٛ فٙ يُاعك انحرٔب

يختمفوف مف  يعمؿ خبلؿ النزاعات المسمحة ثبلثة أصناؼ مف الصحفييف     
 حيث مواد ونطاؽ الحماية.

 أ. يراضم حرتٙ يهحك تانمٕاخ انًطهحح: 

ىو صحفي مدني يرافؽ القطعات دوف أف يكوف جزءا منيا بناءا عمى     
وىذا النوع يتمتع  ٬تصريح مف القطعات التي يرافقيا ويتبع تعميمات ىذه القوات

 13المادة وىذا وفقا لما نصت عميو  ٬بوضع أسير حرب إذا تـ إلقاء القبض عميو
 4/أ4والمادة  1929 لسنة مف اتفاقية جنيؼ 81والمادة  1907مف اتفاقيات الىاي

مف البروتوكوؿ  79مف المادة  2والفقرة  1949 مف اتفاقية جنيؼ الثانية لسنة
 1979.1 اإلضافي األوؿ لسنة

ونشير في ىذا الصدد إلى أف المبادئ التوجييية لوزارة الدفاع البريطانية فيما     
يتعمؽ باإلعبلـ تكفؿ لمصحفييف الممحقيف بالقوات المسمحة وضع أسرى حرب إذا 

عكس السمطات العسكرية الفرنسية التي تعتبر أف ىذا  .ما وقعوا في األسر
إال في وضع المدنييف كما تنص  الصنؼ ىـ عمى غرار المستقميف ليس ليـ الحؽ

 2.مف البروتوكوؿ األوؿ 79المادة 

 ب. انظحفٙ انًطتمم: 

ىو كؿ صحفي ينتقؿ بمعزؿ عف القطعات العسكرية وليس جزءا منيا     
والبروتوكوؿ اإلضافي  1949 جنيؼ الرابعة لسنةويعتبر مدنيا وفؽ أحكاـ اتفاقية 

بالنزاعات غير ذات الطابع الدولي  الخاص 1977 األوؿ والبرتوكوؿ الثاني لسنة
 .2006 لسنة 1738وقرار مجمس األمف الدولي رقـ 

  

                                                           
 .38_ جميؿ حسيف الضامف: مرجع سابؽ، ص: 1
 .4_ الكسندر بالجي جالوا: مرجع سابؽ، ص: 2
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 خ. انظحفٙ انؼطكر٘: 

ىو عسكري يعمؿ في مجاؿ النشاط اإلعبلمي لمجيش وينطبؽ عميو ما يقع     
1عمى أفراد القوات المسمحة وىو ال يتمتع بأية حصانة خاصة.

 

رغـ أف المشرع الدولي لـ يغفؿ التطرؽ لقواعد حماية الصحفييف في     
النزاعات الدولية إال أنو لـ يأتي عمى ذكر لمصحفييف في المعاىدات التي تطبؽ 

ولكف يعتبر الصحفييف في ىذه األحواؿ  ٬عمى النزاعات المسمحة غير الدولية
شاركة في العمميات مدنييف أو أشخاصا ال يشاركوف مباشرة أو كفوا عف الم

 2وتسري عمييـ وعمى طاقميـ كؿ الحماية المطبقة عمى المدنييف. ٬العدائية

انفمرج انثاَٛح: انحًاٚح انرٔنٛح نهظحفٍٛٛ انًؼتًرٍٚ 

 تانمغاػاخ انؼطكرٚح  ٌٔ أٌ ٚكَٕٕا جسءا يُٓا

تطرقت مجموعة مف اإلتفاقيات والمعاىدات الدولية لكيفية حماية الصحفييف     
 يا. ومف بيف أىـ ىذه اإلتفاقيات:طاعات العسكرية دوف أف يكونوا جزءا منبالق

 8491أٔال: فٙ ا فالٛح الْا٘ نطُح 

مادتيا األولى عمى أف الصحفييف رغـ  في 1907 نصت اتفاقية الىاي لسنة    
كونيـ أشخاصا ممحقيف بالقوات العسكرية غير أنيـ ليسوا جزءا منيا لذلؾ فيـ 

ألف الصحفييف الذيف يصاحبوف  ٬حرب إذا تـ القبض عمييـيعامموف كأسرى 
الجيش يصبحوف بمقتضى القانوف جزءا مف تمؾ الييئة العسكرية سواء رأوا أنفسيـ 

                                                           
 .39و 38_ جماؿ حسيف الضامف: مرجع سابؽ، ص: 1
_ القانوف الدولي اإلنساني وحماية اإلعبلمييف الذيف يغطوف النزاعات المسمحة: كونت 2

دورماف، الموقع االلكتروني لمجنة الدولية لمصميب األحمر: 
www.icrc.org/ara/resource/document.. 

ي المتعمقة بأعراؼ الحرب البرية ىي الوثيقة المدونة األولى الت 1907*_ اتفاقية الىاي لسنة 
تنص عمى حماية الصحفييف المراسميف وقد انبثقت ىذه االتفاقية عف مؤتمر الىاي الثاني 
لمسبلـ الذي انعقد بناءا عمى دعوة قيصر روسيا وقد خمص ىذا المؤتمر إلى وضع خمسة 

عبلف.  عشرة اتفاقية وا 
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اشترطت أف يقدـ المراسؿ الحربي شيادة  20المادة بتمؾ الصفة أـ ال. كما أف 
 1مف السمطات العسكرية التي تثبت أنيـ مرافقوف لمجيش.

  8494ثاَٛا: فٙ ا فالٛح جُٛف نطُح 

نصت اإلتفاقية الخاصة بمعاممة أسرى الحرب التي إنبثقت عف اتفاقية     
األشخاص الذيف »أف  من القسم السابع 12مادتيا في  2101 لسنة جنيف

يرافقوف القوات المسمحة دوف أف يكونوا تابعيف ليا مباشرة كالمراسميف والمخبريف 
أو المقاوليف الذيف يقعوف في أيدي العدو. ويرى العدو  ٬يديفالصحفييف أو المتع

يكوف مف حقيـ أف يعامموا كأسرى حرب بشرط أف  ٬انو مف المناسب اعتقاليـ
 «.يكوف بحوزتيـ تصريح مف السمطات العسكرية التي كانوا يرافقونيا

 مف اتفاقية 20المادة لـ يكف مضموف ىذه المادة بعيدا عف محتوى     
حيث أف لمعدو الحؽ في اإلختيار بيف إعتقاؿ الصحفييف أو عدمو  ؛2122الىاي

ثـ يعود ويشترط أنو يجب عمى الصحفييف أف يثبتوا  ٬وتصنيفيـ كأسرى حرب
ىويتيـ عف طريؽ تصريح يحدد صفتيـ كمراسميف حربييف يرافقوف القطعات 

 2نة تحدد ىويتيـ.العسكرية دوف أف يكونوا جزءا منيا بإعتبار ىذا التصريح قري
                                                           

أف  : "األشخاص الذيف يرافقوف الجيش دوف1907مف اتفاقية الىاي لسنة  13_ نص المادة 1
ينتموا لو بشكؿ مباشر كمراسمي الصحؼ واألخبار والمقاوليف الذيف يقعوف في قبضة العدو 
والذيف يعتقد العدو بضرورة احتجازىـ يجب أف يعامموا كأسرى حرب بشرط أف يقدموا شيادة مف 

 السمطات العسكرية التي يتبع ليا الجيش المرافقيف لو".
المتعمقة  1864اقية ىو اتفاقية جنيؼ االولى لسنة : أصؿ ىذه االتف1929*_ اتفاقية جنيؼ 

بتحسيف حالة الجرحى مف الجيوش في الميداف، ولـ تشر ىذه االتفاقية إلى الصحفييف وتمت 
حيث انبثؽ عف ىذه المراجعة  1929، والمراجعة الثانية في 1906أوؿ مراجعة التفاقية عاـ 

ى العسكرييف في الميداف والتي تضمنت اتفاقيتيف االولى خاصة بتحسيف حاؿ الجرحى والمرض
 مادة.  97مادة، والثانية خاصة بمعاممة أسرى الحرب وقد بمغ مجموع موادىا  39

 _ الكسندر بالجي جالوا: مرجع سابؽ الصفحة غير متوفرة2
: صدرت عف المؤتمر الدبموماسي لوضع اتفاقيات دولية 1949*_ اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة 

لحروب في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لقد أبقت ىذه االتفاقية المتعمقة لحماية ضحايا ا
 4/أ4بمعاممة أسرى الحرب عمى نفس الحماية لمقرر لممراسؿ الحربي حيث نصت في المادة 
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  8494ثانثا: فٙ ا فالٛح جُٛف انثانثح نطُح 

أكدت االتفاقية عمى أف الصحفييف الممحقيف بالقوات المسمحة دوف أف يكونوا     
جزءا منيا في وضع أسير الحرب شرط حصولو عمى تصريح مف القوات المسمحة 
التي يرافقيا. غير أف ىذا الشرط قد تساىؿ فيو المشرعوف نظرا إلمكانية فقداف 

ولكف المشرع أبقى لمعدو أو  ٬بالصحفييف ليذه البطاقة أو التصريح أثناء الحر 
لمقوات العسكرية التي ألقت القبض عمى الصحفييف ولـ تجد معيـ أي وثيقة تثبت 
صفتيـ طمبيـ أف يعامموا كأسرى حرب الحؽ في أف تبقييـ تحت حماية اتفاقية 

حتى يصدر قرار مف المحكمة المختصة بخصوصيـ وذلؾ وفقا  جنيف الثالثة
5من المادة  0لمفقرة 

 2.ف االتفاقية األخيرةم1
  

                                                                                                                                             

عمى: "أ_أسرى الحرب بالمعنى المقصود في االتفاقية ىـ األشخاص الذيف ينتموف إلى إحدى 
 الفئات التالية: 

اص الذيف يرافقوف القوات المسمحة دوف أف يكونوا في الواقع جزءا منيا كاألشخاص _ األشخ4
المدنييف الموجوديف ضمف أطقـ الطائرات الحربية والمراسميف الحربييف ومتعيدي التمويف وأفراد 
وحدات العماؿ أو الخدمات المختصة بالترفيو عف السكرييف شريطة أف يكوف لدييـ تصريح مف 

 محة التي يرافقونيا ".القوات المس
: "ال تنطبؽ ىذه االتفاقية عمى األشخاص المشار إلييـ في 5_ نص الفقرة الثانية مف المادة 1

عادتيـ إلى الوطف بصورة  4المادة  ابتدءا مف وقوعيـ في يد العدو إلى أف يتـ اإلفراج عنيـ وا 
ي وسقطوا في يد العدو نيائية...وفي حالة وجود أي شؾ بشاف انتماء أشخاص قاموا بعمؿ حرب

فاف ىؤالء األشخاص يتمتعوف بالحماية التي تكفميا ىذه  4إلى أحد الفئات المبينة في المادة 
 االتفاقية لحيف البث في وضعيـ بواسطة محكمة مختصة ".

_ حماية الصحفييف المكمفيف بمياـ معينة خطرة: ىافز بيتر جاسر، مقتطفات مف المجمة 2
 .6، ص: 1983مر، يناير/فبراير الدولية لمصميب األح



  ............................................................................احلكامة االعالمية 

 

91 
 برلين  –المانيا                                                       المركز الديمقراطي العربي  

انفمرج انثانثح: حًاٚح انظحفٍٛٛ اضتُا ا نمرار ان ًؼٛح 

 انؼايح نأليى انًتحرج 

صحفييف في مف أىـ قرارات الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المتعمقة بحماية ال    
 بؤر النزاعات المسمحة:

لمصميب عوة األميف العاـ لؤلمـ المتحدة لمتشاور مع المجنة الدولية د -
األحمر والمنظمات الدولية المعنية إلتخاذ الخطوات البلزمة لضماف 
التطبيؽ األفضؿ لقواعد القانوف الدولي اإلنساني في النزاعات 

 المسمحة؛

التأكيد عمى إضافة إتفاقيات دولية إنسانية مبلئمة لضماف حماية  -
مى والتأكيد ع ٬المدنييف وآلسرى والقاتميف في كؿ النزاعات المسمحة

مبدأ أساسي في التمييز بيف المقاتميف وغير المنخرطيف في األعماؿ 
 القتالية؛

دور الصحفييف الريادي في الحصوؿ عمى المعمومات التي تتعمؽ  -
 بالنزاعات المسمحة لتنوير األمـ والشعوب؛

 لسنة جنيف األربعةيؤكد القرار أف المواد التي تنص عمييا اتفاقيات  -
ع الصحفييف العامميف في مناطؽ ال تغطي بعض أنوا 2191

النزاعات المسمحة والمكمفيف بمياـ خطرة ال تنسجـ مع متطمبات 
 عمميـ الراىنة؛

تأكيد القرار عمى الحاجة الماسة إليجاد أدوات إنسانية دولية إضافية  -
وقد  ٬لضماف حماية أفضؿ لمصحفييف في مناطؽ النزاع المسمح

 .»..نصت الفقرة األولى في القرار عمى:

التعبير عف االىتماـ البالغ لؤلخطار الجسيمة التي يتعرض ليا  -
المراسميف الصحفييف المكمفيف بمياـ مينية خطرة في مناطؽ النزاع 

 المسمح؛
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التعبير عف األسؼ العميؽ الف بعض المراسميف الصحفييف دفعوا  -
 «.حياتيـ بسبب ضمائرىـ الحية ألداء ميمتيـ...

إلى  2191 جنيف األربعة لعام اتفاقياتالدعوة إلى إحتراـ وتطبيؽ  -
الحد القابؿ لمتطبيؽ وخصوصا عمى المراسميف الصحفييف الحربيف 
المرافقيف لمقوات المسمحة دوف أف يكونوا جزءا منيا حسب نص 

 1مف القرار. 13المادة 

انفرع انثانث: ػرو يشرٔػٛح انٓ ًاخ انتٙ  طتٓرف 

 انظحفٍٛٛ ٔٔضائم اإلػالو 

 لثانية والعدواف األمريكي عمى العراؽ سنةاولى و حربي الخميج األشاىدنا في  
أف أوؿ مف يتضرر عمى أرض المعركة البنيات التحتية والمؤسسات  2003

لذلؾ فقد تكفؿ القانوف الدولي بحماية  .اإلعبلمية بذريعة نشرىا لمخطابات العدائية
الصحفييف ووسائؿ اإلعبلمية مف اليجمات العسكرية بمجموعة مف النصوص 

 نعرض منيا.

انفمرج األٔنٗ: حًاٚح ٔضائم اإلػالو تاػتثارْا أػٛاَا 

 يرَٛح

تعد المحطات اإلذاعية والتمفزيوف أعيانا ذات طابع مدني وتتمتع بصفتيا ىذه  
قد تـ التنصيص عمى عدـ مياجمة األعياف المدنية في القانوف و  ٬بحماية عامة

 البرتوكولي لسنةوأعيد التأكيد عميو في  ٬الدولي اإلنساني منذ القرف العشريف
 وفي النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية. 2122

                                                           
 .65و 64_ جميؿ حسيف الضامف: مرجع سابؽ، ص: 1
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أف  من البرتوكول األول 48المادة وينتج عف االلتزاـ المزدوج الذي نصت عميو 
تتمتع األعياف المدنية عمى غرار السكاف المدنييف بحماية عامة حددت أحكاميا 

 .من البرتوكول األول 52لمادة ا
إذف فكؿ التجييزات ومرافؽ اإلعبلـ التي ال تستخدـ إستخداما عسكريا وال تنطبؽ 

تدخؿ ضمف األعياف  2الفقرة  52المادة عمييا الشروط المنصوص عمييا في 
 1"ال يجب أف تكوف محبل لميجـو أو ليجمات الردع..".تي المدنية ال

 انفمرج انثاَٛح: اضتٓراف ٔضائم اإلػالو إتاٌ انحرٔب

في كؿ الحروب التي شيدىا العالـ لـ تستثف أي منيا استيداؼ المواقع المدنية 
وحتى المناطؽ الخاصة بانشطة منظمة اليونسكو فما بالؾ بوسائؿ اإلعبلـ 

وكاف المبرر الذي يتكرر عمى لساف الناطقيف بإسـ  ٬ومؤسساتياوتجييزاتيا 
الجيش أو ما يسمى المتحدث العسكري ىو أف ىذه الوسائؿ تستخدـ ألغراض 

 لذلؾ كاف واجبا أف يتدخؿ القانوف الدولي لحؿ ىذا اإلشكاؿ.  ٬عدائية

أٔال: االضتخراو انًس ٔج نت ٓٛساخ ٔضائم اإلػالو 

 ٔيرافمٓا

في حمبلتيا العسكرية عمى األعياف والموارد فتستخدميا بشكؿ  تستعيف الدوؿ 
وىو أمر لو تبعات وخيمة حيث اف األعياف المدنية التي  ٬مزدوج مدني وعسكري

وىذا ما أكدت عميو  ٬تستعمؿ ليذه الغايات تصبح أىدافا مشروعة لمقوات المعادية
 : »...2122لسنةجنيف  اإلضافي إلى اتفاقيات من البرتوكول األول 50المادة 

ال تكوف األعياف المدنية محبًل لميجوـ أو ليجمات الردع. واألعياف  -
المدنية ىي كافة األعياف التي ليست أىدافا عسكرية وفقا لما حددتو 

 .الفقرة الثانية

تقصر اليجمات عمى األىداؼ العسكرية فحسب. وتنحصر األىداؼ  -
العسكرية فيما يتعمؽ باألعياف عمى تمؾ التي تسيـ مساىمة فعالة في 

                                                           
 .6_ الكسندر بالجي جالوا: مرجع سابؽ، ص: 1
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العمؿ العسكري سواء كاف ذلؾ بطبيعتيا أـ بموقعيا أـ بغايتيا أـ 
والتي يحقؽ تدميرىا التاـ أو الجزئي أو االستيبلء عمييا  ٬باستخداميا
  .في الظروؼ السائدة حينذاؾ ميزة عسكرية أكيدةأو تعطيميا 

ألغراض مدنية  إذا ثار الشؾ حوؿ ما إذا كانت عيف ما تكرس عادةً  -
إنما  ٬مثؿ مكاف العبادة أو منزؿ أو أي مسكف آخر أو مدرسة

فإنو يفترض أنيا ال  ٬تستخدـ في تقديـ مساىمة فعالة لمعمؿ العسكري
 «.تستخدـ كذلؾ

م اإلػالو إلغراع  ػائٛح ْم ثاَٛا: اضتخراو ٔضائ

 ٚ ؼهٓا ْرفا ػطكرٚا؟

السالفة الذكر، فإف إتخاذ الدعاية سببا  من البرتوكول األول 50المادة  بحسب
وحيدا لتبرير اليجـو العسكري عمى وسائؿ اإلعبلـ أمر غير مقبوؿ، فبل يمكف 
إعتبار وسائؿ اإلعبلـ ىدفا مشروعا لمجرد أنيا تبث دعاية رغـ أف ىذا النشاط 
يشكؿ دعما لجيود الحرب، كما أف منظمة العفو الدولية ترى أنو رغـ اإلستفادة 

ي قد تنتج عف خمؽ اإلضطرابات في الدعاية الرسمية التي تساعد في تقويض الت
معنويات السكاف والقوات المسمحة ولكنيا تجد أف ذلؾ ليس مبررا لميجوـ عمى 
األعياف المدنية الذي قد يؤدي إلى توسيع مفيوـ المساىمة الفعالة في العمؿ 

 0.1في فقرتيا  50لمادة العسكري بحسب ا

غ: حًاٚح انظحفٍٛٛ ٔٔضائم اإلػالو فٙ انفرع انرات

 انحرٔب

إف حماية الصحفييف ووسائؿ اإلعبلـ إباف الحروب تعد مف األمور التي نص 
عمييا القانوف الدولي وأكد عمى حمايتيا لذلؾ تـ تقسيـ ىذه المسؤولية إلى 
صنفيف: مسؤولية الدوؿ أثناء النزاعات المسمحة عف خروقات قواتيا المسمحة ضد 

والصنؼ الثاني يدور حوؿ تحديد مسؤولية األفراد  ٬فييف ووسائؿ اإلعبلـالصح
 الجنائية عف جرائميـ الحربية ضد الصحفييف ووسائؿ اإلعبلـ.

                                                           
 .11و 10و 9_ الكسندر بالجي جالوا: مرجع سابؽ، ص:  1
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انفمرج األٔنٗ: يطؤٔنٛح انرٔنح ػٍ خرٔلاخ لٕا ٓا 

 انًطهحح ضر انظحفٍٛٛ ٔٔضائم اإلػالو 

تتحمؿ الدولة المسؤولية الكاممة عف أفعاؿ قواتيا المسمحة بحسب ما جاء في  
مف مشروع المواد المتعمقة بمسؤولية الدولة عف األفعاؿ الدولية غير  2المادة 

سموؾ أي جياز »حيث نصت عمى أنو  ؛الشرعية التي أقرتيا لجنة القانوف الدولي
ة بموجب القانوف الدولي إذا تجاوز لدولة ما يمكف اعتباره عمبل مف أعماؿ الدول

 «.سمطتو وخالؼ التعميمات
عمى  3في الفقرة  3مف المادة  1949 لسنةالىاي الرابعة  وقد نصت اتفاقية 
يكوف الطرؼ المتحارب مسؤوال عف جميع األعماؿ التي يرتكبيا أشخاص »

جنيف الثالثة  . إضافة إلى المواد الواردة في اتفاقيات«ينتموف إلى قواتو المسمحة
إضافة إلى بعض المواد المشتركة بيف  59٬و 57في المواد  2191والرابعة لعام 

التي تنص عمى أنو ال يمكف ألي  51/52/131/148:األربعة وىي االتفاقيات
طرؼ ساـ متعاقد أف يعفي نفسو أو يعفي طرفا متعاقدا مف المسؤولية التي 

 1ة التي نصت عمييا اإلتفاقية.يتحمميا طرؼ آخر بسبب اإلنتياكات الخطير 
عمى  1977األوؿ لعاـ من البروتوكول اإلضافي  91المادة كما تبيف     

يسأؿ طرؼ النزاع الذي ينتيؾ أحكاـ االتفاقيات وىذا الممحؽ البرتوكوؿ عف دفع »
تعويض إذا اقتضت الحاؿ ويكوف مسؤوال عف كافة األعماؿ التي يقترفيا 

 «.جزءا مف قواتو المسمحةاألشخاص الذيف يشكموف 
ويندرج ضمف مسؤولية الدولة عف أفعاؿ قواتيا العسكرية اليجمات الموجية     

واليجوـ عمى المواقع المجردة مف  ٬ضد السكاف المدنييف أو األعياف المدنية
وسائؿ الدفاع أو المناطؽ المنزوعة السبلح واليجـو العشوائي الذي يصيب 

 2ياف المدنية...أو األع ٬السكاف المدنييف

                                                           
_ أحمد أبو ألوفا: النظرية العامة لمقانوف اإلنساني، دار النيضة العربية، الطبعة الثالثة لسنة 1

 .155، ص: 2013
 .140و 139_ جميؿ حسيف الضامف: مرجع سابؽ، ص: 2
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انفمرج انثاَٛح: يطؤٔنٛح األفرا  ان ُائٛح ػٍ جرائًٓى 

 انحرتٛح ضر انظحفٍٛٛ ٔٔضائم اإلػالو

إف األفراد الذيف يرتكبوف جرائـ ضد الصحفييف أثناء النزاعات المسمحة ميما     
كانت األسباب فيذه الجرائـ تعتبر جرائـ حرب لكوف الصحفييف أشخاص مدنييف 

والبرتوكول اإلضافي لسنة  2191جنيف الرابعة لسنة  بحسب مضموف إتفاقيات
ر قد صدرت ليـ مف سمطات وال يؤخذ بأي إقرار مف األفراد بكوف أوام ،2122

أعمى لتنفيذ تمؾ األفعاؿ اإلجرامية لدفع المسؤولية عنيـ، حيث أكدت القرارات 
وكذلؾ نصت  ٬الدولية عمى مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي تمؾ األفعاؿ

 1948منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عمييا لسنة  من اتفاقية 4المادة 
عاقب األشخاص الذيف يرتكبوف جريمة إبادة الجنس أو أي مف األفعاؿ ي»أنو عمى 

سواء كانوا حكاما مسؤوليف أو موظفيف عمومييف  3المنصوص عمييا في المادة 
 1«.أو أفرادا عادييف

ورغـ وجود ىذه المواد والنصوص القانونية الدولية تبقى حرية الصحفييف     
لكوف ىذه الدوؿ ال تحتـر ىذه  ٬إباف الثورات أو النزاعات المسمحة في خطر دائـ
بؿ تعمؿ بقانوف الطوارئ الذي  ٬النصوص وتتحايؿ عمييا في غالب األحياف

مثاؿ عمى ذلؾ الحكـ  وخير ٬يساوي بيف اإلعبلمي والصحفي وبيف اإلرىابي
حيث تـ الحكـ  ؛في مصر الماريوت الجزيرة في قضية قناة الصادر ضد صحفيي
سنوات رغـ تدخؿ المنظمات الدولية الحقوقية والصحفية  3عمييما بالسجف لمدة 
.لذا الحكومة المصرية

2  
 انًثحث انثاَٙ: انظُاػح اإلػاليٛح

 1938سنة  THE SUNصحيفتو اليومية  بنجامن دايعندما أصدر األمريكي 
في مدينة نيويورؾ كأوؿ صحيفة يومية شاممة منتظمة وموجية إلى كؿ فئات 

                                                           
 .155_ أحمد أبو الوفا: مرجع سابؽ، ص: 1
_ الصحافة في المناطؽ الساخنة تقرير المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا المنشور 2
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وتحمؿ مف األخبار والتعميقات ما يقابؿ إحتياجات كؿ فصائؿ المجتمع  ٬الشعب
 Attoغروث  اتو)بعد أف إستقر مفيوـ الصحافة الذي وضعو العالـ األلماني 

Gruth).  بدأ الناس يفكروف في وضع أسس عممية وفنية لقياـ المؤسسات
دارتيا بما يحقؽ اليدؼ الذي تسعى اليو الصحيفة سواء بما يتعمؽ  الصحفية وا 

العائد المادي الذي يضمف  أو بتمبية إحتياجات المجتمع مف المعمومات والمعرفة
صناعة كغيرىا مف  لممؤسسة اإلستمرار والتطور وتحقيؽ الفائدة والربح بإعتبارىا

الصناعات. حيث بدأت ىذه المؤسسات تزدىر وتأخذ مكانيا بيف الصناعات 
األخرى في بدايات عصر الصناعة في القرف التاسع عشر. وتتفرع المؤسسات 

 ٬المؤسسات التمفزية ٬المؤسسات اإلذاعية ٬المؤسسات الصحفية: اإلعبلمية لتشمؿ
 .شركات اإلعبلنات ٬دور النشر ٬وكاالت األنباء ٬الفضائيات

لذلؾ إرتأينا أف نقوـ بتقديـ دراسة مستفيضة حوؿ كيفية تسيير وتدبير     
وكيفية إستثمار الموارد البشرية بطريقة  ٬المؤسسات اإلعبلمية وأنماط ممكيتيا

 وكيؼ يتـ تمويؿ ىذه المؤسسات اإلعبلمية والوظائؼ المنوطة بيا. ٬ربحية

 ٘ نهًؤضطاخ اإلػاليٛح انًغهة األٔل: انترتٛر اإل ار

مجموعة مف التقنيات التي تستعمميا مؤسسة أو منظمة أو مقاولة  بالتدبيريقصد 
وتتمثؿ ىذه التقنيات في: التخطيط والتنظيـ  ٬ما لتحقيؽ أىدافيا العامة والخاصة

التدبير مجموعة مف األشخاص الذيف يديروف  والتنسيؽ والقيادة... وقد يعني
المقاولة أو المؤسسة أو المنظمة، سواء أكانوا مديريف، أـ مدبريف، أـ اإلدارة أو 

التدبير مجمؿ التقنيات التي  أطرا، أـ مسيريف، أـ موجييف... وبصفة عامة، يعني
تعتمدىا اإلدارة لتنفيذ أعماليا وتصريفيا. وغالبا ما يتخذ التدبير طابعا كميا 

 .اإلحصاء الرياضي والمحاسباتيباعتماده عمى المعايير الكمية القائمة عمى 
ولمعمـ التدبير وظيفة مركزية تتمثؿ في الوظيفة اإلدارية، لكف تتفرع عنيا 
مجموعة مف الوظائؼ الفرعية التي يمكف حصرىا في: الوظيفة التقنية القائمة 
عمى التصنيع، والتحويؿ، واإلنتاج، والوظيفة التجارية القائمة عمى الشراء والبيع 
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والوظيفة المالية التي تتمثؿ في التوظيؼ األمثؿ لمموارد المالية، والتبادؿ، 
والوظيفة األمنية التي تكمف في حفظ األمواؿ واألشخاص، والوظيفة الحسابية التي 

 تعنى بحساب المداخيؿ والمصاريؼ بطريقة إحصائية.
اإلدارة والتدبير اإلداري ال يعني الرئاسة والنفوذ في إتخاذ القرار، أنو حسب عموـ 

نجاز وظائؼ التدبير وعممياتو لتحقيؽ أىداؼ الوحدة  الحديثة مفيوـ القيادة وا 
اإلدارية بإمتبلؾ كفاءات في عمـو التدبير، ألجؿ تدبير إما الشأف اإلداري أو 
الشؤوف البشرية أو الشأف المالي أو التربوي أو تدبير النزاعات في المنظومة 

أثيرىا سمبا عمى الوحدة اإلدارية، ومف ىذا اإلدارية، والحد مف استفحاليا وت
 فالتدبير إذف ىو عمميات ووظائؼ وتفاعبلت وعبلقات إنسانية.

 انفرع األٔل: إ ارج انًؤضطاخ اإلػاليٛح

قبؿ التطرؽ إلى كيفية التدبير اإلداري لممؤسسات اإلعبلمية سنعمؿ عمى تقديـ 
والمقصود بالمؤسسة  إطار توضيحي عاـ حوؿ مفيوـ إدارة المؤسسة اإلعبلمية

 اإلعبلمية وأنواعيا وطبيعتيا... وذلؾ مف خبلؿ الفقرات التالية.

 انفمرج األٔنٗ: يفاْٛى أضاضٛح

سنتعرؼ في ىذه الفقرة عمى الكممات المفاتيح التي يتأسس عمييا بناء المطمب 
 األوؿ وأىـ ىذه المفاىيـ ىي: 

 أٔال: يفٕٓو اإل ارج

نى اإلدارة يعكس كؿ منيا مرحمة فكرية وخمفية قدمت تعريفات متعددة حوؿ مع 
في كتابو  ذ. عمي عبد المجيد عبدهومف أمثمة ىذه التعريفات ما ذكره  .معينة

اإلدارة عبارة عف النشاط الخاص بقيادة »"االصوؿ العممية لبلدارة و التنظيـ" 
 وتوجيو وتنمية األفراد وتخطيط وتنظيـ ومراقبة العمميات والتصرفات الخاصة

 ٬وأمواؿ ٬وعدد ومعدات ٬وآالت ٬ومواد ٬بالعناصر الرئيسية في المشروع مف أفراد
ويعرؼ  «.لتحقيؽ أىداؼ المشروع المحددة بأحسف الطرؽ وأقؿ التكاليؼ ٬وأسواؽ

ىي معنى أف تدير وأف تتنبأ وتخطط وتنظـ وتصدر األوامر »اإلدارة  ىنري فايول
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ىي الحد الفاصؿ بيف نجاح  وبمعنى آخر فإف اإلدارة 1«.وتنسؽ وتراقب
المشروعات أو فشميا وبيف تحقيؽ األىداؼ الموضوعية أو العجز عف تحقيقييا. 
معنى ذلؾ أف اإلدارة تيدؼ إلى تحقيؽ األشياء الصحيحة بطريقة صحيحة وفي 

 2الوقت الصحيح.

 ثاَٛا: يفٕٓو انًؤضطح اإلػاليٛح

عمى أنيا تنظيـ إقتصادي وتعرؼ أيضا  3.المؤسسة ىي وحدة إقتصادية لئلنتاج
مستقؿ يمتمؾ إمكانيات بشرية ومادية توفؽ بينيا بغية إنتاج سمع وخدمات موجية 

فنجد أف  ؛ولقد حضي مفيـو المؤسسة بتعريؼ إعبلمي خاص بو 4لمبيع.
المؤسسة ىي منظمة اقتصادية واجتماعية مستقمة نوعا ما تؤخذ فييا القرارات 

مادية واإلعبلمية بغية خمؽ قيمة مضافة حسب حوؿ تركيب الوسائؿ البشرية وال
 5األىداؼ في نطاؽ زمكاني.

 انفمرج انثاَٛح: عثٛؼح انًؤضطاخ اإلػاليٛح

 أٔال: انتمطٛى انمإََٙ نهًؤضطاخ

أما سابقا  ٬قسـ المؤسسات اإلعبلمية خاصة وعامة حسب طبيعة نظاـ الممكية
فكاف الشكؿ السائد ليا إما صغيرة أو متوسطة. ومع التقدـ التكنولوجية تطورت 
 ٬المؤسسة الصغيرة التي يمكف تسييرىا بأقؿ يد عاممة وأكثر سرعة وأقؿ تكمفة

وكذلؾ االمر مع المؤسسات المتوسطة التي تحولت لمؤسسات ومجتمعات 
                                                           

1_ Hinri Fayol: General And Industrial Management, London: Sim Issac 
Pitman And Sons, 1949, P: 6. 

_ محمد إسماعيؿ ببلؿ: مبادئ اإلدارة بيف النظرية والتطبيؽ، اإلسكندرية، دار الجامعة 2
 .20، ص: 2004الجديدة، 

3_ Le Petit La Rousse Illustre: Paris, 2001, P: 387. 
4_ Gilles Bressey: Christian Kongt, Economie De L’entreprise, Paris, 
1990, P: 1. 

_عمر صخري: اقتصاد المؤسسة، الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، 5
 .10و 24، ص: 2003
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ى إلى نمو االحتكارات نتيجة تكتؿ إعبلمية ضخمة في األنظمة الرأسمالية مما أد
األمواؿ في وحدات كبيرة تيدؼ إلى التوسع في اإلنتاج وحقف تكمفتو وتجنب 

 خسائر المنافسة بالسيطرة عمى األسواؽ.

 ثاَٛا: انتمطٛى االلتظا ٘ نهًؤضطاخ

تدرج المؤسسات اإلعبلمية ضمف المؤسسات الخدماتية وذلؾ لطبيعة المنتج  
 اإلعبلمي.
 نثانثح: انتؼرٚف اإلجرائٙ نهًؤضطح اإلػاليٛحانفمرج ا

ليا طابع قانوني  .ىي تنظيـ اقتصادي يجمع أشخاص ذوي كفاءات متنوعة
تعمؿ عمى صيانة ثقافة المجتمع ونقميا إلى األجياؿ وفؽ قيـ أخبلقية  ٬واجتماعي

وقواعد سموكية مبنية عمى اقتناع الجميور بيا واعتناقو ليا. وىي التي تخدمو 
وتستخدـ  ٬ر عمى تحقيؽ مصالحو ألنيا تتمتع بحرية انسياب المعموماتوتسي

كما أف ليا  .إستراتيجية المبادأة في تعامميا مع المستجدات البيئية المحيطة بيا
بعد معنوي يتعمؽ بمضموف الرسالة اإلعبلمية وطريقة تجسيدىا، وبعد  ؛بعديف

مادي يتعمؽ بتحوؿ اإلعبلـ إلى صناعة ليا متطمباتيا لتحقيؽ الربحية المالية 
ويكفؿ ليا االستمرار في تقديـ خدماتيا وتحقيؽ رسالتيا اإلعبلمية. وىي أنواع 

والتمفزيونية ووكاالت  مكتوبة ومسموعة مرتبة كالمؤسسات الصحفية واإلذاعية
 األنباء.

انفمرج انراتؼح: انتؼرٚف اإلجرائٙ إل ارج انًؤضطاخ 

 اإلػاليٙ

ييػيمف عمػى نػواحي  ٬ىي الييئػة أو العضػو الموجػود داخػؿ المؤسسػات اإلعبلميػة
دارة المؤسسػػػػػة،  النشػػػػػاط فييػػػػػا بوضػػػػػع مجموعػػػػػة مػػػػػف القواعػػػػػد واألسػػػػػس لتنظػػػػػيـ وا 

وتحقيؽ كفاءة اكبر بقيادة  ٬واالستخداـ األمثؿ لئلمكانيات المادية والبشرية المتاحة
والنيػػػوض باألعبػػػاء االقتصػػػادية واإلداريػػػة  ٬المشػػػروع مػػػف الناحيػػػة الماليػػػة والماديػػػة

ي ضوء الػدور الثقػافي واإلعبلمػي واالجتمػاعي بيػدؼ خدمػة لمصناعة اإلعبلمية ف
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المضػػموف الػػذي ييػػتـ بشػػؤوف الرسػػالة اإلعبلميػػة. ويقػػاس نجاحيػػا فػػي قػػدرتيا عمػػى 
تقػػػديـ اإلنتػػػاج بأقػػػؿ تكمفػػػة وبأفضػػػؿ جػػػودة فنيػػػة وبأمثػػػؿ اسػػػتخداـ لموقػػػت والمػػػوارد 

 1.وبأعمى عائد. ولذلؾ فطبيعة عمميا تحتاج إلى مرونة وحرية في األداء

 انفمرج انخايطح: أْراف انًؤضطاخ اإلػاليٛح

يتعمؽ بمضموف الرسالة اإلعبلمية ويتضمف عددا مف األىداؼ  البعد األول:
 اإلخبار؛ -الفرعية يمكف حصرىا في:

 دعـ المبادئ واألسس التي يقـو عمييا المجتمع؛ -

رفع المستوى الفكري والثقافي ونشر الوعي السياسي لتكويف رأي عاـ  -
 مستنير؛

 2اإلمتاع والترويح. -

يتعمؽ بتحوؿ الصحافة إلى صناعة ليا متطمباتيا وبالتالي ارتباط  البعد الثاني:
 بقاءىا بالمدخوؿ. وييدؼ البعد الثاني الى:

تحقيؽ الربحية بما يضمف عائدا استثماريا عمى رأس الماؿ يكفؿ ليا  -
 االستمرار في تقديـ خدماتيا وتحقيؽ رسالتيا اإلعبلمية؛

االستقبلؿ المالي بما يضمف ليا االستقبللية التامة في ذمة رسالتيا  -
 3اإلعبلمية ومتابعة التطور السريع في تقنية الصحافة.

 انفمرج انطا ضح: خظائض انًؤضطاخ اإلػاليٛح 

 إنيا مؤسسة ثقافية خدماتية بالدرجة األولى. -

                                                           
شكالية إدارة المؤسسة اإلعبلمية دراسة حالة التمفزيوف 1 _ ليمى فقيري: األستوديو االفتراضي وا 

ئري، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ، تخصص تسيير الجزا
المؤسسات اإلعبلمية، كمية العمـو السياسية واإلعبلـ، جامعة الجزائر دالي إبراىيـ، السنة 

 .29و 28و 61وص:  58إلى  57، ص: 2009/2010الجامعية 
اقتصادياتيا، القاىرة، مركز جامعة _ محمود عمـ الديف، أميرة العباسي: إدارة الصحؼ و 2

 .238، ص: 2001القاىرة لمتعميـ المفتوح، 
_ محمود عمـ الديف: الصحافة في عصر المعمومات واألساسيات والمستحدثات، القاىرة، دار 3

 .34، ص: 2000العربي، 
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مردودية إف االرتفاع المستمر في الثقافة واالىتمامات المتخصصة في  -
كؿ ىذه القوى تنوه بالطمب المتزايد عمى  ٬العمؿ والدخؿ وفي وقت الفراغ

اإلعبلـ واالتصاؿ بمختمؼ أنواعو مما يتطمب إقامة مؤسسات إلستيعاب 
 كؿ ىذا اإلقباؿ الجماىيري.

يتخذ التنظيـ العممي لكؿ مف السينما واإلذاعة والتمفزيوف وغيرىا مف  -
ومف ثـ القياـ بآليات تجارية كالتسويؽ وسائؿ ثقافية وآليات صناعية 

 والتوزيع.

يسيطر عمى العمؿ الثقافي ومجمؿ نشاط االتصاؿ الجماىيري في بعض  -
ويتضح ىذا في دخوؿ الكثير مف  ٬بمداف العالـ منطؽ المصالح التجارية

الشركات الكبرى في مجاؿ النشاط االتصالي مثؿ وكاالت األنباء وبنوؾ 
المعمومات والمؤسسات الصحفية ودور نشر الكتب ومحطات التمفزيوف 

وىو ما يسمى بعممية التصنيع الثقافي  ٬واستوديوىات اإلنتاج السينمائي
ومستمزماتيا أيا كانت إلى التي ىي عممية تحويؿ األنشطة الثقافية 

يصاليا إلى المتمقي وفؽ معادلة اقتصادية  منتجات سمعية وخدمية وا 
 1وفنية.

 انفرع انثاَٙ: أْى ٔظائف إ ارج انًؤضطاخ اإلػاليٛح

تتناسؽ فييا جيود العامميف  ٬اإلدارة ىي عمـ متطور وعممية إنسانية اجتماعية
كأفراد وجماعات لتحقيؽ األىداؼ التي أنشئت مف اجميا المؤسسة متوخيف في 

 ذلؾ االستخداـ األفضؿ لئلمكانات المادية والبشرية والفنية المتاحة لممؤسسة.
ىـ وظائؼ االدارة في المؤسسة االعبلمية نجد التنظيـ والتخطيط أومف بيف 
 واتخاذ القرار.

                                                           
نشاء سوؽ ثقافية عربية مشتركة، الدورة الثا1 نية _ ىادي نعماف اليبتي: التصنيع الثقافي وا 

والعشروف لمؤتمر الوزراء المسؤوليف عف الشؤوف الثقافية في الوطف العربي، الرياض، المممكة 
 .16و 428، ص: 2000نونبر  16/22الموافؽ لػ  1421شعباف  26-20العربية السعودية، 
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 ج األٔنٗ: انتُظٛى انفمر

وقد  ٬يعتبر التنظيـ مف أكثر المفاىيـ اإلدارية تعقيدا في الفكر اإلداري المعاصر
التنظيـ عمى أنو  ارويك تعدد كتابات الباحثيف حولو. وعرؼ االستاذ زاد مف تعقيده

تحديد أوجو النشاط البلزمة لتحقيؽ أي ىدؼ وترتيبيا في مجموعات بحيث »
  1«.فراديمكف إسنادىا إلى أ

 ؛ولمتنظيـ اإلداري نوعيف أساسيف مف حيث مدى قانونية التنظيـ ومشروعيتو
النوع األوؿ ىو التنظيـ الرسمي ويقوـ عمى أساس اإلجراءات التي صممت مف 

ثـ  ٬ويقوـ كذلؾ عمى أساس تحميؿ العممية اإلدارية وتجميعيا في وظائؼ ٬جموأ
تصنيؼ الوظائؼ في تقسيمات تنظيمية صغيرة ويجري تجميعيا في تقسيمات 

كبر. أما النوع الثاني والذي سنختصو بالتحميؿ ىو التنظيـ غير الرسمي أتنظيمية 
 في المؤسسات اإلعبلمية.

 أٔال: يفٕٓو انتُظٛى انغٛر انرضًٙ

السموكية والثقافية يعبر التنظيـ الغير الرسمي عف مجموعة مف القيـ واألنماط 
التي تتكوف مف خبلؿ التفاعبلت االجتماعية بيف األعضاء لتحقيؽ أىداؼ 
مشتركة. ويحصؿ أعضاء ىذه التنظيمات غير الرسمية عمى نوع مف الرضا 

 ولرغبتيـ في تنمية وتطوير مصالح مشتركة. ٬نتيجة مشاركتيـ اآلخريف في العمؿ

فٙ ثاَٛا: أضثاب ظٕٓر انتُظٛى غٛر انرضًٙ 

 انًؤضطاخ اإلػاليٛح

 مف بيف أىـ أسباب وجود التنظيمات غير الرسمية في المؤسسات اإلعبلمية:
تعنى التنظيمات غير الرسمية باالحتياجات اإلنسانية التي ال تستطيع  -

فيو ينمي شعور أعضائو بالكرامة  ٬التنظيمات الرسمية لمقياـ بيا
 واالحتراـ الذاتي باإلضافة إلى تدعيـ سموكيـ الشخصي.

                                                           
_ محمد شاكر عصفور: أصوؿ التنظيـ، جدة، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع والطباعة، 1

 فرة.، ص غير متو 1991
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ففي األحواؿ العادية توزعيا  ٬الحاجة إلى المعمومات والمعمومات الفورية -
المنشأت اإلخبارية ببطء أو حتى قد تحجبيا، أما التنظيمات غير الرسمية 

 ا.فتوفر قنوات االتصاالت السريعة مع أعضائي

إف اليدؼ مف وجود التنظيمات غير الرسمية ىو الحاجة لضبط السموؾ  -
فأعضاء الجماعة غير الرسمية قد يجمع بينيـ رغبتيـ في  ٬االجتماعي

وقد يتصؿ التوافؽ المطموب بيف األعضاء  ٬التميز والظيور بطريقة معينة
بممبس أو سموؾ أو بأفكار أو عادات. وىناؾ أكثر مف سبب يدفع العامؿ 

فاألفراد يسعوف لبلماف  ٬إلى االنضماـ لعضوية التنظيـ غير الرسمي
الذي تكمفو عضوية الجماعة. فمعظـ األفراد العامميف يودوف أف يؤمنوا 
 ٬أنفسيـ تجاه التيديدات الخارجية مف زميؿ أو رئيس أو حتى مرؤوس

سواء كانت التيديدات حقيقية أو متخيمة. وقد كانت الحاجة األساسية 
ع العامميف لحماية أنفسيـ تجاه ممارسات متعسفة لئلدارة سببا ىاما لتجمي

 لظيور ونمو النقابات العمالية.

ثانثا: اٜثار انًتر ثح ػهٗ انتُظٛى غٛر انرضًٙ  اخم 

 انًؤضطاخ اإلػاليٛح

 أ. اٜثار االٚ اتٛح

المساعدة عمى تحقيؽ أىداؼ التنظيـ الرسمي إذا تحققت درجة عالية مف  -
واالنسجاـ بيف التنظيميف. فإذا أدركت اإلدارة أىمية التنظيـ غير الرسمي  التوافؽ

وقدمت لو العوف الممكف لتحقيؽ أىدافو فإنو سيساىـ في تحقيؽ أىداؼ التنظيـ 
 الرسمي.

فعف طريؽ االتصاالت  ٬المساىمة في التقميؿ مف متاعب التنظيـ الرسمي -
لنشاطاتيـ يحدث نوع مف المشاركة  التي تتـ بيف أفراد التنظيـ أثناء ممارستيـ

الوجدانية بيف القائميف باالتصاؿ بعضيـ البعض حوؿ مختمؼ األمور في 
 التنظيـ.
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تزويد اإلدارة بطريقة غير مباشرة بالمعمومات والشائعات الخفية التي يتناقميا  -
ومف ثـ تعمؿ اإلدارة عمى استياؽ األحداث وتصحيح المعمومات  ٬أفراد المجموعة

 ووضع الحقائؽ أماـ العامميف.

مما يخفؼ  ٬تحقيؽ نوع مف الرقابة الذاتية عمى األعماؿ التي يقـو بيا األفراد -
 مف نطاؽ اإلشراؼ والرقابة التي يباشرىا المدير عمى المرؤوسيف.

بيانات إلى مختمؼ أجزاء التنظيـ المساعدة في سرعة نقؿ المعمومات وال -
 ٬الرسمي عف طريؽ ما يتناقمو األفراد مف أخبار ومعمومات حوؿ مختمؼ القضايا

وىنا يجب التأكد مف صحة ما يتـ نقمو حتى ال تتحوؿ المعمومات إلى شائعات 
 تضر بالتنظيـ.

 ب. اٜثار انطهثٛح:

 :فإذا  ٬فما ىو جيد لمعامميف قد ال يكوف لممؤسسة صراع الدور
حقؽ العامموف اإلشباع االجتماعي السمبي عمى سبيؿ المثاؿ قد ينعكس 
أثره عمى سوء األداء وانخفاض اإلنتاجية في المؤسسة. ولذا عمى اإلدارة 
أف تعمؿ عمى التخطيط مف أجؿ تحقيؽ تكامؿ وتوازف االىتمامات 
المتعمقة باألفراد والجماعات غير الرسمية بما يحقؽ أىداؼ جميع 

طراؼ عمى أمثؿ وجو ممكف ويوصؿ إلى سد الفجوة بيف األىداؼ األ
 1المرغوبة واألىداؼ المتاحة.

  :ففي محاولة الجماعة غير الرسمية الحفاظ عمى مقاومة التغيير
القيـ الثقافية وأنماط حياتيا تقؼ حجر عثرة أماـ أي تغيير تطرحو 

الجماعة إعادة المنظمة. ففي العادة ينتج عف التغيير عدـ توازف وتحاوؿ 
ويظير  التوازن الذاتي".التوازف بنسقيا االجتماعي وىو ما يطمؽ عميو "

بوضوح في حالة إدخاؿ أي تحسينات تقنية بالمؤسسة قد تؤثر إيجابا أو 

                                                           
، الصفحات: 2009_ بطرس حبلؽ: إدارة المؤسسات اإلعبلمية، سوريا، مطبعة الروضة،  1
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سمبا عمى تغيير مراكز بعض األطراؼ بالمقارنة مع أطراؼ أخرى، فيو 
فإنيا تقؼ  ومف تـ ٬أمر ال يتماشى مع أنماط الجماعة غير الرسمية

معارضة بشدة ذلؾ التغيير. ولذا فعمى اإلدارة أف تدرس تمؾ المواقؼ 
جيدا وأف تتبنى االستراتيجيات التي تمكف مف إدخاؿ ذلؾ التغيير مف 

والتمييد لو فنيا واجتماعيا قبؿ  ٬الناحية الفنية واالجتماعية بطريقة مبلئمة
 1تنفيذه وفقا إلستراتيجيات مدروسة ومحكمة.

 ج انثاَٛح: انتخغٛظانفمر

فيو ييتـ  ٬يعتبر التخطيط أحد أساسيات العصر الحديث في بموغ األىداؼ    
استنادا إلى  ٬بالوسائؿ التي تمكف مف بموغ اليدؼ عمى أساس عممية صحيحة

الدراسات العميقة العممية واإلحصاءات والبيانات الدقيقة والتجارب التي تؤدي إلى 
يجاد الحموؿ السميمة ليا قبؿ تفاقميا.  كشؼ المشكبلت المتوقعة وا 

 ىنري فايولولقد اىتـ العديد مف العمماء بتحديد مفيوـ التخطيط، فمقد عرفو     
وىو يقوـ عمى ىدؼ أو أىداؼ مستقبمية  «والتنبؤ بالمستقبل واالستعداد ل»

محددة يراد تحقيقيا عف طريؽ التنبؤ بالمستقبؿ واالستعداد لو. وىو يتنافى مع 
 العشوائية ويعني االستعداد واإلعداد لؤلمر.

 أٔال: إَٔاع انتخغٛظ

ختيار بيف عدة بدائؿ وصوال إلى      يعتبر التخطيط عممية فكرية ومفاضمة وا 
ثؿ التخطيط ركنا أساسيا في مجاالت العمؿ اإلداري واالقتصادي ىدؼ معيف. ويم

  .والسياسي واإلعبلمي وغيرىا
إتخاذ التدابير العممية لبلستفادة المثمى مف التخطيط اإلعالمي بويقصد    

اإلمكانات المتاحة والكفاءات اإلعبلمية لتحقيؽ أىداؼ واضحة مستقبمية في إطار 

                                                           
_ قاسـ القروي: مبادئ اإلدارة، نظريات ووظائؼ، عماف، جمعية عماؿ المطابع التعاونية، 1

 ، ص غير متوفرة.1984
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سياسة إعبلمية محددة وبإعداد برامج إعبلمية متكاممة يجري اإلعداد ليا وتنفيذىا 
 تنفيذا فاعبل بأجيزة إدارية وتنظيمية وتقويمية قادرة. 

التخطيط اإلعبلمي عمى البحوث العممية لمتعرؼ عمى اتجاىات يعتمد و     
يئات الجماىير والظروؼ المحيطة بيـ. لذا فإف المتعارؼ عميو تمثيؿ الي

اإلعبلمية وقياداتيا العميا في أجيزة وىيئات التخطيط، فاإلعبلميوف بحكـ دراستيـ 
لمرأي العاـ وطرؽ قياسو يعرفوف التوقيت المناسب إلصدار النظـ والتعميمات 
الجديدة واإلعبلف عف المشروعات المقترحة واآلثار المتوقع أف تترتب عمى 

 القرارات التي تتخذىا السمطات العميا.

 ثاَٛا: خظائض انتخغٛظ فٙ انًؤضطاخ اإلػاليٛح

 ينبغي أف يتوفر في التخطيط خصائص منيا:    
التخطيط مف الوظائؼ المستمرة طواؿ حياة المؤسسة  أ. إستمرارية التخطيط:

خاصة في المؤسسات اإلعبلمية التي ال تعمؿ في ظروؼ ساكنة ولكنيا تتسـ 
واالقتصادية والسياسية... ويتطمب االستعداد بالتغيير كالتغييرات التكنولوجية 

لمواجيتيا ويمكف أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ التخطيط. كما أف الظروؼ التي وضعت 
في ضوئيا الخطة قد تتغير مما يستمـز استمرارية التخطيط بالمراجعة والتعديؿ 

فالتخطيط عممية مستمرة قبؿ إعداد الخطة وأثناء  ٬لمواجية الظروؼ المتغيرة
 ذىا.تنفي

يشمؿ التخطيط جميع نواحي النشاط في المؤسسة وال  :ب. شمولية التخطيط
فعممية التخطيط ينتج عنيا ىيكؿ  .يقتصر عمى بعض النواحي دوف األخرى

متكامؿ مف الخطط عمى المستويات المختمفة بالمنظمة، فيناؾ الخطة 
لتسويؽ ويتفرع عنيا خطط وظيفية كخطط اإلنتاج واألفراد وا ؛اإلستراتيجية

 ٬والتمويؿ والبحوث والتطوير... كما يتفرع مف الخطط الوظيفية خطط تشغيمية
وتعتبر الخطة اإلستراتيجية لمنظمة بمثابة اإلطار الرئيسي الذي يتـ إعداد الخطط 

 األخرى والبرامج عمى أساسو.
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يجب أف يتوفر شرط المرونة في الخطة ويقصد  ت. مرونة التخطيط:
خطة لمتعديؿ عمى سوء الظروؼ الجديدة والتغيرات المستقبمية بالمرونة قابمية ال

عداد الخطة.   التي لـ تكف في الحسباف وقت القياـ بالتخطيط وا 

يجب أف تكوف الخطة سرية بحيث ال يعرؼ محتوياتيا  ث. سرية التخطيط:
 إال األفراد القائميف بانجازىا.

 ثانثا: أْراف انتخغٛظ فٙ انًؤضطاخ اإلػاليٛح

عادة ما تسعى المؤسسات اإلعبلمية المختمفة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية     
 منيا:

  :عمى شكؿ برامج إعبلمية أو إعبلنية أو دعائية تقديم الخدمات
فاستمرار  ٬إلشباع رغبات األفراد في المجتمع في الوقت الذي تطمبو فيو

ؿ خاص الوسيمة اإلعبلمية يتوقؼ عمى قدرتيا عمى خدمة جميورىا بشك
 والمجتمع ككؿ.

  :وتحقيؽ االستمرارية أو البقاء ال يعد تحديد ىدف البقاء والنمو
أما اباف  ٬مشكمة إلدارة المؤسسة اإلعبلمية في أوقات الرخاء االقتصادي

الكساد فإف إدارة المؤسسة تعمؿ عمى إبقاء المنظمة حتى تتحسف 
ت أو الظروؼ في المستقبؿ. أما ىدؼ النمو فقد يكوف المبيعا

االستثمارات أو حجـ اإلنتاج أو الربح أو زيادة عدد الجميور... أو بمزيج 
 منيا.

  :بيف مبلؾ الوسيمة اإلعبلمية والعامميف وجميع التوفيق
. وتوافؽ أىداؼ ..المتعامميف معيا مف مورديف ومستيمكيف ودائنيف

 الوسيمة اإلعبلمية مع أىداؼ الجميع.
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 انًؤضطاخ اإلػاليٛحراتؼا: أًْٛح انتخغٛظ فٙ 

التخطيط وظيفة أساسية في المؤسسات اإلعبلمية العامة والخاصة ألسباب    
 منيا:
 المساىمة في تحقيؽ األمف النفسي لمعامميف والجماعات. -

توضيح األىداؼ التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا مما يساعد كؿ فرد  -
باإلضافة إلى توفير اإلطار الذي يساعد  ٬مف أفرادىا عمى تأدية عممو

 عمى توحيد الجيود لتحقيؽ األىداؼ.

 ٬المساعدة عمى التنسيؽ بيف جيود العامميف الذيف يشتركوف في التنفيذ -
كما أف التنسيؽ بيف الخطط الفرعية يضمف التنسيؽ بيف األعماؿ 

 واإلدارات التي تتكوف منيا المؤسسة ويعتبر أساس التنظيـ.

ة عمى االستخداـ األفضؿ لمموارد المتاحة مادية أو بشرية المساعد -
 وتحقيؽ األىداؼ بأقؿ تكمفة ممكنة.

 خايطا: ػٕايم َ اح ٔيؼٛماخ انتخغٛظ اإلػاليٙ

يتأثر التخطيط اإلعبلمي لممؤسسات اإلعبلمية العامة والخاصة بالعديد مف 
وىناؾ  ٬االيجابيةالعوامؿ منيا مف تساىـ في تقدمو وتطوره وتسمى بالعوامؿ 

مشاكؿ تصيب المؤسسة اإلعبلمية نتيجة سوء التخطيط والنظرة الضيقة أو 
 البيروقراطية اإلدارية وتتسبب في اعاقة صيرورتيا وتقدميا.

 أ. ػٕايم َ اح انتخغٛظ اإلػاليٙ

 تعتبر مف أىـ عوامؿ نجاح التخطيط اإلعبلمي: 
المعمومات وعمى  بناء التخطيط عمى أساس التقييـ الموضوعي لجميع -

 .أساس اعتبار الوسائؿ الصحيحة لمتنفيذ وأف يبتعد عف التناقضات
فالتخطيط لنوع معيف مف العمميات أو المشروعات قد يؤدي أحيانا 
 .إلى مناقضة تامة لؤلىداؼ واألغراض التي تؤدي إلييا خطة أخرى

لذا ينبغي أف يدرؾ المخططوف مدى تأثير الخطة عمى الخطط 
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أف يوضحوا ما يجب إتباعو بالنسبة لما قد يبدو مف تعارض السابقة و 
 أو تناقض بيف الخطط حتى يكوف المنفذوف عمى بينة مف اآلمر.

عدـ تقييد المخططيف ألنفسيـ بتجاربيـ الخاصة أو التجارب  -
التي سبؽ دراستيا بواسطة اإلدارة المختصة. وأف ُيعد المخطط نفسو 

وأف يناقض اإلجراءات التنفيذية المتبعة  ٬لمواجية حقائؽ غير سارة
وأف يستفيد مف تجارب اآلخريف فيما يتعمؽ بالمشكمة  ٬إذا لـز األمر

موضوع التخطيط. كما أف فاعمية الخطة الناجحة تعتمد أساسا عمى 
 حسف توقيتيا ومعرفة اتجاىات األفراد وقابميتيـ لتنفيذ الخطة.

 ب. يثثغاخ انتخغٛظ اإلػاليٙ

العديد مف المعيقات التي تحوؿ دوف تنفيذ المخطط اإلعبلمي داخؿ ىناؾ     
ىذه العراقيؿ قد تتجسد في تضييع وقت كبير في التخطيط أو في  ٬المؤسسة

القضاء عمى روح المبادرة واالبتكار؛ أي أف القائـ بالتنفيذ يكوف ممزما بتنفيذ 
ما تظير عراقيؿ ك ٬الخطط كما ىي مما يحوؿ دوف قيامو باالبتكار أو اإلبداع

 تنفيذ المخطط اإلعبلمي أيضا في:  

 الخطة يتـ وضعيا لتطبيقيا في المستقبؿ الدقيق:  ؤصعوبة التنب
 ؤلذلؾ تظير الحاجة إلى التنبؤ بالمستقبؿ إال أف ىناؾ صعوبة في التنب

الدقيؽ بالمتغيرات مثؿ األحواؿ المجتمعية والسياسية واالجتماعية 
قد ينتج عنو عادة عدـ صحة  ؤواالقتصادية... كما أف الخطأ في التنب

المعمومات واإلحصاءات أو عف استخداـ المعمومات واإلحصاءات 
ولكف مع عدـ القدرة عمى تفسير مدلوالتيا أو مع عدـ القدرة  ٬الصحيحة

وقد ينتج أيضا عف عدـ االعتماد عمى  ٬نتائجيا الواقعية عمى تقدير
ويمكف إلى حد ما التغمب عمى ىذه  ٬ؤالطرؽ العممية الصحيحة في التنب

الصعوبة عف طريؽ االستفادة مف أخصائييف ذوي خبرة بالطرؽ العممية 
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بجمع البيانات وتبويبيا وتحميميا لمساعدة إدارة  ؤالصحيحة في التنب
 في مختمؼ النواحي. ؤمية عمى التنبالمؤسسة اإلعبل

  :يتطمب وضع الخطط تكاليؼ كثيرة تتمثؿ في كثرة التكاليف
وخاصة في  ؤتكاليؼ الحصوؿ عمى خبراء لجمع البيانات وأعماؿ التنب

حالة المؤسسات اإلعبلمية الصغيرة وكذلؾ في حالة الخطط وحيدة 
مف ذلؾ فاف  االستعماؿ التي تطبؽ مرة واحدة بالمؤسسة. وعمى الرغـ

التخطيط يعود عمى المؤسسة بما يفوؽ ما تـ صرفو كما أف ظروؼ عدـ 
التأكد وغموض المستقبؿ ىي في ذاتيا المبرر لمقياـ بعممية التخطيط 
حتى يمكف التنبؤ بالمشكبلت أو العقبات المتوقعة والعمؿ عمى تبلفييا أو 

 االستعداد لمتعامؿ معيا.

  :الخطط عمى أنيا تتصؼ بالجمود أي  ينظر البعض إلىجمود اإلدارة
عدـ مرونتيا لتقابؿ ما قد يحدث مف تغيير في الظروؼ. إذ أف الشخص 
الذي قـو بالتنفيذ ليس لو الحؽ في تعديؿ الخطة في ضوء أي ظروؼ 
متغيرة، بؿ وجب عميو الرجوع إلى الرؤساء الذيف ليـ وحدىـ حؽ تعديؿ 

لمقائميف باالتصاؿ الذيف  الخطط. ويمكف معالجة ذلؾ عف طريؽ السماح
يقوموف بالتنفيذ بحرية التصرؼ كما ينبغي فحص الخطط مف حيف آلخر 
 لمتحقؽ مف أنيا مناسبة لمظروؼ الجديدة أو تعديميا بما يتناسب مع الظروؼ.

1 
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 انفرع انثانث: أًَاط يهكٛح ٔضائم اإلػالو فٙ انؼانى

المؤسسة أو األفراد المالكوف ليذه تتعدد ىذه األنماط وتتبايف باختبلؼ الجية أو 
 الوسائؿ. ومف أمثمة ذلؾ:

 انفمرج األٔنٗ: يهكٛح انرٔنح

  :وتسيطر  ٬حيث تكوف ىذه الوسيمة ممموكة لمدولةممكية مباشرة لمدولة
الحكومة عمييا تماما، فيي التي تدير وتعيف اإلدارييف واإلعبلمييف والفنييف 

وكؿ ذلؾ قد يتـ عف طريؽ وزير اإلعبلـ أو رئيس  ٬وتحدد السياسة التحريرية
الوسيمة الذي تعينو الحكومة. والنموذج األبرز عمى ذلؾ ممكية الدولة لوسائؿ 

حيث نجد أف الحكومة تتحكـ بشكؿ مباشر في المحتوى  ٬اإلعبلـ في الصيف
 اإلعبلمي.

 :٬يةىنا تكوف الممكية لمدولة ممثمة في ىيئة غير حكوم ممكية غير مباشرة 
كأف تكوف ىيئة منتخبة مثؿ مجمس الشورى المصري )قبؿ إلغاءه في 

( الذي كاف يتولى اإلشراؼ عمى الصحؼ القومية. وفي ىذه 2013دستور
 ٬تتدخؿ الحكومة بشكؿ غير مباشر في تحديد السياسات التحريرية الحالة

ف كاف ذلؾ غير معمف وفي ىذه  .فيي التي تحدد تعيينات اإلدارة العميا وا 
الحالة تكوف لموسيمة ميزانيتيا وكينونتيا الخاصة وشخصيتيا اإلعتبارية 

 القانونية المستقمة.

  :بحيث تكوف الممكية لمدولة ولكف الوسيمة مستقمة عف النظاـ الخدمة العامة
في بريطانيا التي لدييا  BBCمثؿ نموذج مؤسسة الخدمة العامة  ٬السياسي

 ا مف التحكـ السياسي المباشر.درجة مف االستقبلؿ عف الدولة تحميي

 انفمرج انثاَٛح: يهكٛح خاطح

يقصد بيذا النمط مف الممكية أف تكوف الوسيمة اإلعبلمية ممموكة لفرد أو ألفراد 
الذي يمتمؾ نسبة كبيرة مف  روبرت موردوخمثؿ  ٬عف طريؽ أسيـ مباشرة أو

وىي ثاني أكبر مجموعة إعبلمية عبر العالـ. ورغـ  News Corporationشركة 
أف اإلعبلـ الخاص ىو النمط السائد في الدوؿ الغربية وتحكمو قواعد تفصؿ بيف 
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فذلؾ ال يعني غياب تأثير الرأسماؿ والتوازنات السياسية عمى  ٬اإلدارة والتحرير
 كثير مف الوسائؿ اإلعبلمية.

 انفمرج انثانثح: يهكٛح حستٛح 

بيذا النمط أف تكوف الوسيمة اإلعبلمية ممموكة لحزب سياسي تعبر عف يقصد 
فكره السياسي أو توجياتو أو مذىبو األيديولوجي، وتكوف ميمتيا الترويج لو 

 People's Daily الشعب اليوميةمثؿ صحيفة  ٬والدفاع عف مواقفو وسياساتو
 شيوعي الصيني.الممموكة لمحزب ال

العالـ في مختمؼ المجاالت اختفت الصحافة وفي ظؿ التطور الذي يشيده 
واقتصر اإلعبلـ الحزبي عمى المواقع  ٬الحزبية مف كؿ الببلد الديمقراطية

االلكترونية الخاصة بالحزب وبعض النشرات الحزبية المطبوعة. ولعؿ المثاؿ 
األبرز عمى ذلؾ اختفاء صحيفة الحزب الشيوعي الفرنسي التي تحولت منذ 

ت مف جريدة ناطقو باسـ الحزب إلى صحيفة يسارية بشكؿ منتصؼ التسعينيا
 عاـ.

ولكػػف ال يعنػػي ذلػػؾ انتفػػاء التوجػػو السياسػػي لمصػػحؼ فمػػازاؿ لمػػبعض منيػػا توجػػو 
 le ويمينيػػة مثػػؿ ٬البريطانيػػة الجارديااانو Liberation  الفرنسػػية يسػػاري مثػػؿ

figarouوأخػرى وسػطية مثػؿ ٬البريطانيػة التاايمزالفرنسػية و  le Mond فرنسػا. فػي
وىػػػػذا ال يعنػػػػي تػػػػرويجيـ وعرضػػػػيـ لمتوجيػػػػات الحزبيػػػػة أو مشػػػػاركتيـ فػػػػي التعبئػػػػة 

فنجػػد مػػثبل  .بػػؿ يػػؤثر تػػوجييـ السياسػػي عمػػى القضػػايا التػػي ييتمػػوف بيػػا ٬السياسػػية
الصحؼ التي توصؼ بأنيا يسػارية تركػز عمػى القضػايا االجتماعيػة وحقػوؽ المػرأة 

مع احتراميا لمقواعد المينية المتعارؼ واألقميات بصورة أكبر مف الصحؼ اليمينية 
 عمييا.

 انفمرج انراتؼح: يهكٛح انؼايهٍٛ فٙ اإلػالو 

 Le وتقدـ جريدة  ىناؾ بعض الوسائؿ اإلعبلمية التي يممكيا الصحفيوف أنفسيـ 

Mondeنشأت جريدة  .مثاال ناجحا عمى ذلؾ الفرنسيةLe Monde  1944في 
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في وقت تواترت فيو القرارات إلعادة  ٬القارئكمرجع يومي لؤلخبار جديرة بثقة 
عادة البناء في أعقاب  ىيكمة الجماعة الصحفية بفرنسا فيما عرؼ بمرحمة التنقية وا 

 الحرب العالمية الثانية.
لـ تتبمور فكرة إدارة الجريدة بالتسيير الذاتي إال بعد أزمة سياسية تعرض ليا 

ورفض  ٬آنذاؾ في اليند الصينيةرئيس التحرير بسبب انتقاده لمحرب الدائرة 
االنصياع ألي مف المعسكريف الرأسمالي والشيوعي فتقدـ باستقالتو وقبمتيا 

إال أف العامميف شنوا حممة وطالبوا بإدارة جماعية  ٬الجمعية العمومية عمى الفور
بؿ وىددوا باإلضراب إذا لـ يسمح ليـ بأف يكونوا جزءا مف الجمعية العمومية 

ممكية الجريدة. وبالفعؿ عاد رئيس التحرير وأسست أوؿ شركة  ومساىميف في
% مف مجموع األصوات بما يكفؿ ليـ  25ليحصد ىؤالء  1951لممحرريف عاـ

الحفاظ عمى الخط التحريري لجريدتيـ وانتخاب اإلدارة والتحكـ في اختيار الشركاء 
 الجدد بالرفض أو القبوؿ.

خػػػػبلؿ حقبػػػػة  شااااركات المحااااررينأخػػػػذت ىػػػػذه الصػػػػيغة فػػػػي االنتشػػػػار وتزايػػػػدت 
الستينيات حيث كانت الصيغة تحمي الصحفييف مف بطش المدراء والمبلؾ. ولكػف 
بسػػبب الظػػروؼ االقتصػػادية الصػػعبة التػػي ألمػػت بالصػػحافة فػػي أوائػػؿ السػػبعينات 

ظمػت صػامدة وممتزمػة  Le Monde إال أف ،شاركات المحارريناندثرت العديػد مػف 
تػػـ تأسػػيس شػػركتيف جمعتػػا المػػوظفيف  1968 عػػاـ بصػيغة الممكيػػة الجماعيػػة. وفػػي

 تكونت شركة رابعة وىي شركة خاصػة بقػراء 1985 وفي عاـ ٬واإلدارييف والكوادر
Monde Le الػػػػذيف يحػػػػؽ ليػػػػـ أيضػػػػا أف يكػػػػوف ليػػػػـ كممػػػػتيـ فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػإدارة ،

 واستقبللية الجريدة.
مع بداية التسعينات عرفت الصحافة الفرنسية أزمة اقتصادية جديدة نتيجة لنقص 

قد أقامت لتوىا مطبعة ضخمة في الضاحية  Le Mondeاإلعبلنات وكانت 
مميوف فرنؾ.  400بتكمفة قدرىا  ىاشيتباالشتراؾ مع مجموعة  الباريسية ايفري

مسؤولية محدودة إلى مف شركة ذات  Le Monde وعمى خمفية األزمة تـ تحويؿ
وصاحب ذلؾ ارتفاع في مرتبات المدراء والتوسع في التوظيؼ  ٬شركة مساىمة



  ............................................................................احلكامة االعالمية 

 

115 
 برلين  –المانيا                                                       المركز الديمقراطي العربي  

إلى مجموعة عمبلقة.  Le Mondeوشراء إصدارات صحفية أخرى بيدؼ تحويؿ 
وجري ذلؾ وسط قناعة مف العامميف بأف التوسع كفيؿ بحماية استقبلليـ أماـ نيـ 

 رجاؿ الصناعة والماؿ.
الفرنسية  الجردارعمى دخوؿ مجموعتي  2005وافؽ مجموع المحرريف في عاـ

االسبانية العمبلقتيف في عالـ الميديا كشركاء ليـ في الشركة القابضة  وبريزما
وانتقؿ نمط اإلدارة مف التسيير الذاتي إلى التسيير  ٬% لكؿ منيما 15بنسبة 

وبالتالي لـ يعد في مقدور  ٬مانيالتشاركي أو االشتراؾ في اإلدارة عمى النمط األل
شركة المحرريف التحكـ في مصير جريدتيـ كما كاف يحدث مف قبؿ. وانتيت فكرة 
أف يكوف الغمبة لممساىميف مف الداخؿ )فريؽ العامميف في لوموند( عمى حساب 
المساىميف مف الخارج )المستثمريف( وأصبحت شكمية إلى حد كبير وجردت مف 

 مضمونيا.
الجردار في السيطرة -جيود العامميف في االلتفاؼ حوؿ محاوالت بريزماوتستمر 

حتى يتركز فقط في حؽ االعتراض فيما يتعمؽ  ٬وتقميص دورىـ في اإلدارة
باختيار مدير التحرير دوف رئيس مجمس اإلدارة أو إبداء الرأي فيما يتعمؽ 

 1بالمحتوى التحريري.

 انفمرج انخايطح: يهكٛح  ؼأَٛح 

ا النمط عمى امتبلؾ عدد كبير مف المساىميف في ىذه الوسيمة عمى يقوـ ىذ
وىذا النمط  .وينتخبوف جمعية عمومية ومجمس إدارة يعبر عنيـ ٬أرصدة صغيرة

مف الممكية يحافظ عمى أداء الوسيمة اإلعبلمية بمعزؿ عف التأثر بإستراتيجية 
المالكيف مع ازدياد دور كما أف زيادة عدد .  مالؾ محدد أو عدد قميؿ مف المبلؾ

 الجمعية العمومية يزيد مف مناعة وسائؿ اإلعبلـ تجاه الضغوط السمطوية.

                                                           
_ تجربة جريدة لوموند الفرنسية.. استقبللية تطاردىا الكيانات العمبلقة: داليا شمس، مؤتمر 1

، عمى الرابط: 2001اإلعبلـ والثورة المصرية ما قبؿ وما بعد، القاىرة، يونيو 
www.afaegypt.org. 
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وتقدـ الممكية التعاونية عمى أنيا الحؿ األمثؿ لعبلج مشكبلت وسائؿ اإلعبلـ    
ليس فقط في الدوؿ التي تمر بمرحمة التحوؿ الديمقراطي بؿ أيضا في الدوؿ 

والدوؿ  ٬ائؿ اإلعبلـ فييا تحت سيطرة اإلحتكار الرأسماليالديمقراطية التي تقع وس
 غير الديمقراطية التي تعاني مف سيطرة الدولة عمى وسائؿ اإلعبلـ.

توجد العديد مف التطبيقات الدولية الناجحة في مجاؿ الممكية التعاونية لوسائؿ 
عمى  فيي مف أكثر وسائؿ اإلعبلـ محافظة ؛االسيوشيتد برساإلعبلـ مثؿ وكالة 

وترجع ممكية  .القيـ المينية والجدوى اإلستثمارية وتعكس مصالح مالكيف متنوعيف
الوكالة إلى مساىمات عدد كبير مف الصحؼ وقنوات الراديو والتمفزيوف التي تبث 
أخبار الوكالة وتنشر مادتيا اإلعبلمية. وىناؾ إتجاىا عالميا لمتوسع في الممكية 

وافؽ ىذا مع إعبلف األمـ المتحدة الدولي لمتعاونيات التعاونية لوسائؿ اإلعبلـ ويت
 1دعما لمدور البارز لمممكية التعاونية في دعـ التنمية. 2012سنة 

انفرع انراتغ:   ارب  غٕٚر ٔ ُظٛى يهكٛح ٔضائم اإلػالو 

 فٙ انؼانى

 سنعرض ىنا لتجربتيف مختمفتيف لمحاولة السيطرة عمى ممكية وسائؿ االعبلـ.
 األٔنٗ: إ  اِ انتحرر يٍ ضٛغرج انرٔنحانفمرج 

سعت سياسات اإلصبلح في ىذا اإلتجاه إلى الخروج عف سيطرة الحكومات 
لكف واقع ىذه التجارب اثبت أف دفعيا في ىذا  ٬وفتح المجاؿ لئلعبلـ الخاص

االتجاه ال يعبر بالضرورة عف تحرر الوسائؿ مف سيطرة السمطة السياسية أو 
إضافة إلى أف فتح المجاؿ  ٬اختبلؼ دورىا السياسي عف الذي كانت تمعبو

 لئلعبلـ الخاص دوف ضوابط ساىـ في زيادة االحتكار وتركيز الممكية.

 ضثاَٛحأٔال: انت رتح األ

                                                           
ات تضمف حرية التعبير: محمد جاد، موقع مصرس، بتاريخ: _ الممكية التعاونية لمفضائي1

 . www.masress.com، الرابط:23/10/2011
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ولـ تعد اإلذاعة مطالبة  1977 ألغت الحكومة االسبانية احتكارىا لئلذاعة عاـ
منح الدستور لؤلفراد والمنظمات حؽ  1978 وفي عاـ ٬بنشر األنباء الحكومية

وفي العاـ نفسو سمح القانوف بإنشاء ثبلث محطات تمفزيونية  ٬نشر المعمومات
وقد تزايد عدد وسائؿ االتصاؿ  ٬خاصة تحت إشراؼ ىيئة إذاعية مستقمة

محطة تمفزيوف. ومع تضخـ عدد وسائؿ  224الجماىيرية األسبانية إلى حدود 
االتصاؿ وتقمص السيطرة الحكومية بدأت ىذه الوسائؿ تخضع لعمميات احتكار 

وعمى سبيؿ المثاؿ كاف ثمثي  ٬وتركيز في الممكية خاصة في صناعة الصحافة
 يمتمكيا التكتبلت اإلعبلمية الكبيرة. 1997 الصحؼ األسبانية في عاـ

 ثاَٛا: انت رتح انرٔضٛح

ويوجد  1989٬بدأ تحرر وسائؿ اإلتصاؿ الروسية بعد انييار اإلتحاد السوفيتي
اآلف في روسيا مؤسسات إعبلمية تجارية ذات ممكية خاصة وأخرى ذات ممكية 

ت الصناعية مشتركة بيف الدولة والقطاع الخاص. والمبلحظ أف بعض المشروعا
الروسية الخاصة تشارؾ الدولة في ممكية بعض وسائؿ اإلتصاؿ الروسية مثؿ 

 بوريسلصناعة السيارات التي يمتمكيا الرأسمالي الروسي  Logovasشركة 
 Roussin% مف ممكية التمفزيوف الروسي العاـ49وتستحوذ عمى  ٬بيريزوفسكي

Public Television  ىذه القناة التمفزيونية لطرح أجندتو  بيريزوفسكي. ويستخدـ
 1السياسية واالقتصادية عمى الرغـ مف أنو ليس المالؾ الوحيد ليا.

انفمرج انثاَٛح: إ  اِ انتحرر يٍ ضٛغرج اإلحتكار 

 انرأضًانٙ

تستيدؼ تجارب اإلصبلح في الببلد الديمقراطية الحد مف سيطرة اإلحتكار 
وتعني  Concentration Of Mass Media Ownershipالرأسمالي أو ما يعرؼ 

                                                           
_ راسـ محمد جماؿ: وسائؿ اإلعبلـ والتحوؿ الديمقراطي في الدوؿ العربية، مؤتمر اإلعبلـ 1

 ، ص غير متوفرة2006وتحديث المجتمعات العربية، كمية اإلعبلـ، جامعة القاىرة، ماي، 
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زيادة تركيز ممكية وسائؿ اإلعبلـ في يد عدد صغير مف الشركات. وتتخذ ىذه 
 التجارب عدة خطوات في محاولة لمحد مف ىذه السيطرة مثؿ:

 ؛إلزاـ الوسائؿ اإلعبلمية بالكشؼ عف ممكيتيا أماـ الجميور -

  ؛تعزيز وضع الوسائؿ اإلعبلمية الممموكة لمدولة -

زيادة القيود عمى عمميات اإلندماج بيف المجموعات اإلقتصادية المالكة  -
  ؛لموسائؿ اإلعبلمية

تشجيع الممكية التعاونية لوسائؿ اإلعبلـ في محاولة إلحداث التوازف  -
 ؛المفقود

- ... 

 ونبرز ىنا بعضا مف ابرز التجارب في ىذا االتجاه:

 أٔال: انت رتح انفرَطٛح

جمع القانوف الفرنسي القنوات التمفزيونية العامة والمحطات اإلذاعية التمفزيونية  
، ولكف أبقى خارج ىذا التكتؿ القنوات تمفزيون فرنسافي تكتؿ واحد ىو 

 ؛وكذلؾ المحطات الدولية ٬واإلذاعات التي تبث إلى األقاليـ الفرنسية عبر البحار
 .ألمانيا الثقافية –والقناة الفرانكوا  كراديو مونت كارلو

وقد نص القانوف الفرنسي عمى أنو ينبغي عمى المحطات والقنوات الخاصة  
والعامة ضماف الشفافية بإعبلـ الجميور بشتى الطرؽ. أما فيما يخص االستقبللية 

% مف رأسماؿ 49فيتـ ضمانيا عف طريؽ منع أي مجموعة مف تممؾ أكثر مف 
وال  ٬و فضائية% مف أسيـ أي محطة محمية أ50أي محطة أرضية أو أكثر مف 

 %.20يمكف لممستثمريف األجانب مف خارج االتحاد األوروبي امتبلؾ أكثر مف 
رساء   في ىذا السياؽ يعتبر القانوف الفرنسي أكثر تعقيدا في مسألة الممكية وا 

مبدأ التعددية بشأف وسائؿ اإلعبلـ. فضماف التعددية يقوـ عمى ثبلث قواعد 
فالقانوف يحدد أربع وسائؿ  نين عمى األربعةاالثأوليا يعرؼ بقاعدة  ؛متكاممة

لئلعبلـ: التمفزيوف األرضي واإلذاعة األرضية والراديو والتمفزيوف اليوائي وأخيرا 
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ويحظر القانوف إمتبلؾ اثنتيف مف أصؿ أربع منيا. أما القاعدة  ٬الصحؼ اليومية
ؾ أكثر مف إذ ال يمكف إمتبل ٬الثانية فتخص المشاركة في أكثر مف قناة تمفزيونية

% في حالة 5% مف األسيـ في حالة المشاركة في قناتيف وال أكثر مف 15
المساىمة في ثبلث قنوات. وأخيرا فإف القانوف يحدد معدال تراكميا لممشاىديف 

مميوف  6مميوف مستمع محتمؿ لمراديو و 150والمستمعيف ال يمكف تخطيو ُحدد بػ 
 1احدة لمتمفزيوف األرضي.مشاىد لمتمفزيوف المحمي وتغطية وطنية و 

 ثاَٛا:   رتح انٕالٚاخ انًتحرج األيرٚكٛح 

قاـ اإلعبلـ في الواليات المتحدة عمى فكرة الممكية الخاصة باألساس إرتباطًا  
-Firstبالمفيـو المتداوؿ لما يعرؼ بالتعديؿ األوؿ لمدستور األمريكي 

amendment أنشئت مفوضية  1934 الذي أسس لفكرة حرية التعبير. وفي عاـ
وىي الجية  ٬االتصاالت الفيدرالية بغرض تنظيـ اإلذاعات والقنوات التمفزيونية

المنوط بيا إصدار تراخيص لمقنوات وفؽ شروط إجرائية منيا أف يحمؿ صاحب 
القناة الجنسية األمريكية وأف يثبت قدرتو المالية عمى تمويؿ المشروع. وكانت 
ىناؾ محاوالت عديدة لوضع ضوابط خاصة تنظـ المحتوى ولكف نظرا لتأصؿ 

اإلعبلمي ممتبسا وآخذا في ثقافة السوؽ إستمر دور الدولة كمنظـ لمعمؿ 
حتى أصبح اإلعبلـ األمريكي تسيطر  ٬االنحسار وترؾ األمر برمتو لقوى السوؽ

عميو شركات قميمة تتحكـ في المضموف الموجو لمشعب األمريكي. وتستخدـ ىذه 
الشركات قوتيا السوقية لطرح أجندتيا وأجندة الشركات العمبلقة األخرى وتصبغ 

 مريكية بالصبغة التجارية.كؿ جوانب الثقافة األ
بدأت بعض الحركات بالمطالبة بإصبلح نظـ وسائؿ اإلتصاؿ في الواليات  

 2003 المتحدة األمريكية في منتصؼ التسعينيات مف القرف العشريف. ويعتبر عاـ
حيث توحدت جيود  ٬عاما ميما في تطور نظاـ وسائؿ االتصاؿ األمريكية

                                                           
عربية،  BBC_ أوراؽ عمؿ مؤتمر اإلعبلـ المرئي والمسموع في مصر: رؤى مستقبمية، 1

 .2012مارس  29- 28معيد األىراـ اإلقميمي، نقابة اإلعبلمييف تحت التأسيس، القاىرة في 
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االتصاؿ األمريكي مع جيود إتحاد المستيمكيف الناشطيف المطالبيف بإصبلح نظاـ 
Consumer Union  ومشروع الوصوؿ إلى وسائؿ االتصاؿMedia Access 

Project  ومركز الديمقراطية الرقميةCenter For Digital Democracy ،
 ٬وتحولت ىذه المطالب إلى حركة شعبية إستطاعت رفع القضية إلى الكونجرس

عضاءه قضية إصبلح وسائؿ االتصاؿ ووافقوا عمى الذي تبنى عدد كبير مف أ
مبادرات ىدفيا الدفاع عف التنوع وتوفير بيئة التنافس بيف الوسائؿ والحيمولة دوف 
وقوع وسائؿ االتصاؿ المحمية تحت سيطرة الشركات الكبرى. رغـ ذلؾ يرى 
البعض أف إعادة تنظيـ وسائؿ االتصاؿ األمريكية ليس ىو الحؿ، وأف العبلج 

تديف  ٬مف في وجود خدمات إخبارية ممولة مف الدولة بالكامؿ وغير تجاريةيك
 1بالفضؿ والوالء لجميورىا وليس ألحد آخر.

 ثانثا: انت رتح انثرٚغاَٛح

وىي تمثؿ إعبلـ الدولة  بي بي سيتوجد في بريطانيا ىيئة اإلذاعة البريطانية 
دارتيا وسياستيا التحريرية واإلعبلمية  الذي ال يتبع أي حكومة، وليا ميزانيتيا وا 

 :2المستقمة. وىناؾ عدد مف العوامؿ التي تضمف ىذه االستقبللية
وىو مرسوـ دستوري يجدد كؿ عشر سنوات لضماف  ؛الميثاؽ الممكي -

استقبللية بي بي سي تجاه الحكومة واألحزاب السياسية وكؿ مصادر 
 الضغط األخرى. 

 اتفاؽ ثنائي بيف بي بي سي والحكومة. -

ميزانية يتـ الموافقة عمييا لمدة ستة أعواـ قادمة وليس بشكؿ سنوي، وال  -
 ائمة.يمكف التأثير عمييا مف قبؿ أي حكومة ق

 ىيكؿ داخمي لممحاسبة واإلدارة. -

                                                           
_ نيى الحناوي: رؤى حوؿ كيفية تنظيـ اإلعبلـ المرئي والمسموع في مصر ما بعد الثورة، 1

منتدى البدائؿ العربي لمدراسات بالمشاركة مع برنامج تنمية الجيود الذاتية أعماؿ ندوة عقدىا 
  www.afaegypt.org، الرابط:2011نونبر  16التابع لموكالة الكندية لمتنمية الدولية في 

 _ أوراؽ عمؿ مؤتمر اإلعبلـ المرئي والمسموع في مصر: رؤى مستقبمية مرجع سابؽ.2
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نظاـ لتمثيؿ الجميور عف طريؽ مجالس لممشاىديف والمستمعيف في  -
 أنحاء الدولة والتزاـ بالرد عمى شكاوى الجميور.

إضافة إلى ذلؾ ىناؾ إعبلـ وصحافة خاصة ممموكة ألفراد وشخصيات 
مميا داخؿ الببلد، إعتبارية، ولكنيا تخضع لمنظـ والموائح والقوانيف المنظمة لع

طبقا لممعايير واألسس التي تضعيا ىيئة االتصاالت البريطانية. وال يعني ذلؾ 
إستثناء بريطانيا مف ظاىرة تركز ممكية وسائؿ اإلتصاؿ، ولعؿ فضيحة تنصت 

اإلعبلمية عمى المواطنيف ىي التي جعمت زعيـ  إمبراطورية موردوخصحفي 
تنظـ ممكية وسائؿ اإلعبلـ في الببلد،  حزب العماؿ ينادي بوضع قواعد جديدة

 .موردوخ بيدؼ الحد مما وصفو التركيز الخطير لمسمطة في أيدي قطب اإلعبلـ

 انفرع انخايص:  أثٛر ًَظ انًهكٛح ػهٗ األ اء اإلػاليٙ

ال شؾ أف لممكية وسائؿ اإلعبلـ تأثير عمى األداء اإلعبلمي لموسيمة فبل يوجد 
فإنيما  ورغـ تبايف ىذا التأثير بيف القطاع العاـ والخاص ٬إعبلـ حر بشكؿ كامؿ

 يمتقياف في جوانب متعددة مف أىميا: 
 :يعد اإلعبلـ الصيني مثاال بارزا لمدى تأثير  التأثير عمى الرأي العام

فمازالت الحكومة الصينية تسيطر  ؛ممكية الدولة عمى األداء اإلعبلمي
الرغـ مف أف وسائؿ اإلعبلـ تعمؿ عمى  بشكؿ مطمؽ عمى وسائؿ اإلعبلـ

ولكنيا تعمؿ في ضوء التوجيات الدعائية  ٬وفقًا لقواعد السوؽ الحر
لمحزب الشيوعي وال تستطيع الخروج عف مبادئو وسياساتو وتوجياتو أو 

 .الخروج عف التعميمات الحكومية
 بينما في الواليات المتحدة األمريكية توجد مجموعة مف التكتبلت االقتصادية
العمبلقة تسيطر عمى وسائؿ االتصاؿ األمريكية وتتحكـ فيما يشاىده الجميور 
األمريكي وما يقرأه عف العممية السياسية. وتستخدـ ىذه الشركات تأثيرىا عمى 

وتصبغ كؿ جوانب  ٬السوؽ لطرح أجندتيا وأجندة الشركات العمبلقة األخرى
لشركات والقوى الرأسمالية التي وتنكر ىذه ا .الثقافة األمريكية بالصبغة التجارية
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وال تطرح  ٬تممكيا حقيقة أف الديمقراطية السميمة تقوـ عمى رأي عاـ واعي ومتعمـ
  1القضايا السياسية الحساسة سوى بشكؿ ىزيؿ.

 :تُتيـ المؤسسات اإلعبلمية الكبرى بأنيا  تحقيق مصالح النخبة الحاكمة
تقوـ بدور شرطي الحراسة لحماية وترويج المصالح والتشريعات 

وأف ىذه الكيانات اإلعبلمية  ٬اإلقتصادية لمنخب الحاكمة وأباطرة السوؽ
العمبلقة التي نشأت خبلؿ العقد والنصؼ الماضييف تجاوزت وظائفيا 

يديولوجيا بأيدي المتحكميف في اإلعبلمية التقميدية وصارت سبلحا أ
العولمة الرأسمالية، وانحصر دورىا في تضميؿ الجماىير مف خبلؿ تبرير 
وتجميؿ السياسات العولمية المعادية لحقوؽ غالبية البشر المستضعفيف 
والتصدي بشراسة لممطالب العادلة ليذه الفئات الميمشة والمقيورة 

 اقتصاديا وسياسيا. 
ض ىذه المؤسسات اإلعبلمية العولمية إلى االستحواذ عمى وقد وصؿ األمر ببع 

صاحب  سيمفيو برلسكونيحيث تمكف  ٬السمطة السياسية نفسيا في بعض الدوؿ
إمبراطورية إعبلمية في إيطاليا مف القفز إلى رأس السمطة مف خبلؿ سيطرتو 

 2المطمقة عمى وسائؿ اإلعبلـ وتسخيرىا لخدمة أغراضو السياسية.
 شخصياتلكيانات اإلعبلمية العمبلقة إلى وضع يدىا عمى تسعى ىذه ا

وىو ما تؤكده  ٬بالميديا المعولمةبيدؼ تكويف ما يسمى  ٬ليا تاريخيا ماركاتو
الفرنسية ذات االتجاه اليساري التي تخضع حاليا  Liberationوضعية جريدة 

                                                           
 بؽ، ص غير متوفرة._ راسـ محمد الجماؿ: مرجع سا1
_ أزمة اإلعبلـ العربي بيف التبعية واالختراؽ الثقافي: مبلمح وسبؿ المواجية: عواطؼ عبد 2

الرحمف، مقالة منشورة بالمجمة العممية لبحوث الصحافة، مجمة عممية محكمة، كمية اإلعبلـ، 
 .37و 7، ص: 2010مارس  –/ يناير  2009جامعة القاىرة، المجمد األوؿ، أكتوبر 
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الفرنسية اليومية أصبحت   Le Figarou لمجموعة روتشيمد المصرفية وصحيفة
  1.ممموكة لمجموعة داسو الصناعية

 News الذي يمتمؾ نسبة كبيرة مف شركة روبرت موردوخونرى في بريطانيا 

Corporation وتنشر كتبا وتنتج  ٬وىي ثاني أكبر مجموعة إعبلمية عبر العالـ
أفبلما وتصدر مجبلت وتبث محطات فضائية وتنتج برامج تمفزيونية إلى جانب 

قد تورط في فضيحة تنصت صحفيي  ٬العديد مف األنشطة اإلعبلمية األخرى
وىو ما جعؿ زعيـ حزب العماؿ في حوار لو مع  ٬إمبراطوريتو عمى المواطنيف

دة تنظـ ممكية وسائؿ اإلعبلـ في يدعو إلى وضع قواعد جدي جريدة االوبزرفر
الببلد بيدؼ الحد مما وصفو التركيز الخطير لمسمطة في أيدي قطب اإلعبلـ 

 2.موردوخ
نجد بعض التجارب التي استطاعت أف تحقؽ درجة مف االستقبلؿ مثؿ 

وىذا النموذج يشكؿ بديبًل لئلعبلـ الرسمي الحكومي مف  ٬مؤسسات الخدمة العامة
وىو إعبلـ غير  ٬القنوات الفضائية الخاصة مف جية أخرى جية ويكسر احتكار

كما أنو ال يخضع لتقمبات السوؽ أو ألىواء أجندات  ٬خاضع لسمطة الحكومات
نما لديو درجة  ٬ممولي القنوات الخاصة ف كاف ذلؾ ال يعني أنو مستقؿ تماما وا  وا 

 مف االستقبلؿ تحميو مف التحكـ السياسي المباشر.

                                                           
_ ممكية وسائؿ اإلعبلـ وتأثيرىا عمى األداء اإلعبلمي: نفيسة صبلح الديف، مقالة منشورة 1

عمى الرابط التالي:  11/03/2016عمى موقع الييئة العامة لبلستعبلمات، بتاريخ 
www.sis.gov.eg 

_ محمد ناصر: الفضائيات المصرية: الممكية والمينية، مؤتمر اإلعبلـ قبؿ وبعد الثورة، 2
، متاح عمى 2011منتدى البدائؿ العربي، البرنامج الكندي لتنمية الجيود الذاتية، القاىرة، يونيو 

 www.afaegypt.orgالرابط: 
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 انتًٕٚم فٙ انًؤضطاخ اإلػاليٛحانفرع انطا ش: 

تيدؼ كؿ مؤسسة إعبلمية إلى زيادة دخميا عف طريؽ زيادة استثماراتيا والعمؿ 
وىذا ىو مقياس  ٬عمى موازنة دخميا مع مصاريفيا لكي تحقؽ أرباحا سنوية ميمة

 نجاح اإلدارة في المؤسسة اإلعبلمية.
٬ومصروفاتياويقصد بالتمويؿ في المؤسسات الصحفية موارد المؤسسة 

1
أما  

التمويؿ في النظـ اإلذاعية والتمفزيونية في العالـ فمو أثر كبير عمى حجـ ونوع 
فبل يمكف ألي إذاعة تعاني مف قمة الماؿ  ٬البرامج التي تبثيا المحطات اإلذاعية

أف تشغؿ مف اإلعبلمييف العدد الكافي ذا المؤىبلت والخبرة العالية إلنتاج البرامج 
تحقؽ األىداؼ الموضوعة. ويسعى مدراء اإلذاعات والتمفزيونات رغـ  الجيدة التي

والطريؽ الوحيد لموصوؿ  ٬العقبات إلى الوصوؿ إلى جماىير المستقبميف العريضة
خراجيا وبثيا إلى أمواؿ طائمة  إلييـ ىو البرامج الجيدة التي تحتاج في إعدادىا وا 

عة والمرئية مف مجاؿ التدويف ال بد مف توفيرىا إلخراج الخطط اإلذاعية المسمو 
 إلى واقع ممموس عف طريؽ برامج.

ىناؾ أربعة أنواع مف النظـ اإلذاعية والتمفزيونية في العالـ تبيف عمميات التمويؿ 
 وىي:

 انفمرج األٔنٗ: َظاو اإلشراف انحكٕيٙ انًغهك

تمتمؾ الحكومات تحت ىذا النظاـ المؤسسات اإلذاعية المسموعة والمرئية 
وتكوف عمى شكؿ ىيئة حكومية تتبع إحدى الوزارات كوزارة  ٬عمييا وتديرىاوتشرؼ 

وىو  ٬أو تتخذ ىيئة مستقمة تخضع إلشراؼ الدولة مباشرة ٬اإلعبلـ أو وزارة الثقافة
وينتشر في فرنسا  ٬أمر منتشر في الدوؿ النامية ومنيا بعض الدوؿ العربية

الدولة ىي التي تتولى إدارتيا فيي وبمجيكا والصيف ودوؿ أوروبا الشرقية. وبما أف 
باإلضافة إلى بيع بعض  ٬مسؤولة عف تمويميا وقد تسمح باإلعبلف عف مؤسساتيا

                                                           
صاد المعرفة، القاىرة، _ أميف سعيد عبد الغني: إدارة المؤسسات اإلعبلمية في عصر اقت1

 .64، ص: 2006ايتراؾ لمطباعة والنشر، 
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برامجيا وغير ذلؾ مف الخدمات التي تحقؽ إيرادات تساعد في تخفيؼ العبء 
  1عمى الموازنة العامة لمدولة.

 انفمرج انثاَٛح: انُظاو انت ار٘ انحّر

ات بأية رابطة مع الدولة ويستطيع األفراد أو المؤسسات أو ىنا ال ترتبط المؤسس
الشركات أو الييئات وغيرىا مف تأسيس اإلذاعات ومحطات التمفزيوف التي 

وينحصر دور الدوؿ في منح تراخيص العمؿ لممتقدميف  ٬تستيدؼ تحقيؽ الربح
باإلضافة إلى اإلشراؼ عمى محتويات البرامج بحيث تتضمف  ٬وتوزيع الموجات

قدرا تحدده الدولة. أما مواردىا المالية فيي تحقؽ عف طريؽ اإلعبلنات التي تتخذ 
نتاج البرامج التجارية وبيعيا  شكؿ تمويؿ برامج كاممة وبيع ساعات البث وا 

وفي ىذا النظاـ توجد طريقة تمويؿ أخرى طريقة اشتراكات المستقبميف  ٬وتصدرييا
 لكي تقمؿ مف اعتمادىا الكمي عمى اإلعبلف.

 انفمرج انثانثح: انُظاو االحتكار٘

ىنا تعطي الدولة حؽ اإلذاعة إلى الييئات العامة أو الخاصة التي تتمتع بقدر 
نما تشرؼ الف الحكومات ال تديرىا وال تتدخ ٬كبير مف الحرية ؿ في عمميا وا 

عمييا فقط بواسطة مجمس إدارة. ويتـ تمويميا بتخصيص جزء مف ميزانية الدولة 
أو عف طريؽ فرض ضريبة عمى أجيزة الراديو والتمفزيوف أو  ٬لتمؾ اإلذاعات

فرض ضريبة عمى استيبلؾ الكيرباء. كما أف ىذا النظاـ ال يسمح بإذاعة 
 2البريطانية. BBCعبلنات اآلف وكمثاؿ ىيئة اإلعبلنات ولكف معظميا اتجو لئل

 انفمرج انراتؼح: انُظاو انًختهظ

وفي  ٬نتيجة لمظروؼ االجتماعية تمجأ بعض الدوؿ إلى األخذ بالنظاـ مزدوج
ىذه الحالة تمتمؾ الدولة ىيئة إذاعية رسمية كما أنيا تعطي لمييئات الخاصة 

                                                           
 .147إلى  145_ محمد فريد محمود عزت: مرجع سابؽ، ص: 1
_ حسف عماد مكاوي، عادؿ عبد الغفار: اإلذاعة في القرف الحادي والعشريف، القاىرة، الدار 2

 .45، ص: 2008المصرية المبنانية، 
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بموجب إتفاقيات تحدد فييا  والعامة واألفراد حؽ إمتبلؾ مؤسسات إذاعية أخرى
حقوؽ وواجبات كؿ مف الدولة واإلذاعة. ومف ناحية التمويؿ فإف ىيئة اإلذاعة 

المنحة المالية تقدميا الحكومة سنويا  ؛الرسمية تعتمد عمى مصدريف في دخميا
أما بالنسبة لممحطات الخاصة تعتمد بالدرجة األولى  ٬واإلعبلنات التي تبيعيا

تي تذيعيا وكمثاؿ ىيئة اإلذاعة الكندية والياباف حيث يوجد بيا عمى اإلعبلنات ال
 1إذاعة رسمية وعشرات مف شركات اإلذاعات المسموعة والمرئية.

انًغهة انثاَٙ: انتطٛٛر اإللتظا ٘ نهًؤضطاخ 

 اإلػاليٛح    

التييت مل يي   مػػف اقتصػػاديات اإلعػػبلـ دراسػػات إدارة وتنظػػيـ وسػػائؿ اإلعػػبلـتتفػػرع 

أىػػداؼ ىػػذه الوسػػائؿ فػػي حيػػز النشػػاط االقتصػػادي الػػذي يسػػعى إلػػى تحقيػػؽ عليي  
اليي ال ي دلييف  يييف    إرضػػاء الحاجػػات ويعػػد فػػي نفػػس الوقػػت وسػػيمة لتحقيػػؽ الػػربح

تعبيػػر عػف إدارة الصػػحؼ »ولػذلؾ تعػػد اقتصػاديات اإلعػبلـ  رئيسيي  لذيي ل الئليي ئ .
 «.واإلذاعات وتنظيـ وتسيير المؤسسات اإلعبلمية

 ظائض االلتظا ٚح نهًؤضطح اإلػاليٛحانفرع األٔل: انخ

أصبحت وسائؿ اإلعبلـ مؤسسات إقتصادية يرتبط البعد االقتصادي واإلنتاجي 
بحكـ كوف ىذه  ٬بيا بالبعد اإلعبلمي الذي يستيدؼ مستيمكا في األساس

المؤسسات اإلعبلمية كيانات إقتصادية يتحكـ البعد اإلقتصادي في سموكيا 
أحد العوامؿ  –القراء والمعمنوف  –وقراراتيا وأنشطتيا. ويعد الجميور المستيمؾ 

ختيار المواد المفضمة ومف خبلؿ ما  الميمة في التأثيرىا مف خبلؿ تحديد وا 
أصبح اإلعبلـ  .ية واإلعبلنية عمى حد سواءيدفعونو في مقابؿ الخدمة اإلعبلم

سمعة مثميا مثؿ أي سمعة أخرى تتوفر فييا شروط السمطة التي يطمقيا 
 االقتصاديوف الخمسة وىي: الماؿ، األيدي العاممة، المواد الخاـ، اآلالت، اإلدارة.

                                                           
 .150إلى  148: _ محمد فريد عزت: مرجع سابؽ، ص1
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 ،واإلنتاج اإلعبلمي في شكمو النيائي يجب أف يحقؽ فائدة بالمعنى اإلقتصادي
يتمثؿ في البعد الذي  األول ؛و أصبح لممؤسسات اإلعبلمية ىدفاف مختمفافوعمي

يتعمؽ بمضموف الرسالة اإلعبلمية ويتضمف عددا مف األىداؼ الفرعية يمكف 
حصرىا في اإلخبار، دعـ المبادئ واألسس التي يقـو عمييا المجتمع، رفع 

ـ مستنير اضافة نشر الوعي السياسي لتكويف رأي عا ٬المستوى الفكري والثقافي
فيتمثؿ في البعد الذي يتعمؽ بتحوؿ  اليدف الثانيالى اإلمتاع والترويح. أما 

وبالتالي إرتباط بقائيا  ٬الصحافة إلى صناعة ليا متطمباتيا وأدواتيا المكمفة
تحقيؽ الربحية  ويشمؿ ىذا اليدؼ مجموعة مف األىداؼ الفرعية منيا .بالمدخوؿ

عمى رأس الماؿ يكفؿ ليا اإلستمرار في تقديـ خدماتيا بما يضمف عائدا إستثماريا 
اإلستقبلؿ المالي بما يضمف ليا االستقبللية التامة في  ٬وتحقيؽ رسالتيا اإلعبلمية

 خدمة رسالتيا اإلعبلمية ومتابعة التطور السريع في تقنية الصحافة.
ر عمى وفي ىذا الصدد يؤكد البعض أىمية الربح كبعد إقتصادي لو تأثيره الكبي

ىذه الصناعة حيث لـ تعد كممة الربح في مجاؿ صناعة اإلعبلـ مف الكممات 
فالربح ىو مقياس اإلنتاجية ومقياس  .التي يخجؿ منيا المرء كما كاف في الماضي

إف طبيعة التنافس بيف  .لمدى تحقيؽ الصناعة ليدفيا ولدورىا في المجتمع
الرسالة اإلعبلمية )كمواد(  المؤسسات اإلعبلمية ال يرتبط فحسب بأسموب عرض

نما يرتبط بالتنافس عمى  أو بمضموف ىذه الرسالة اإلعبلمية ) معمومات وفكر( وا 
.األسواؽ

1 
 

                                                           
_ وىيبة بوزيفي: مدخؿ تمييدي حوؿ بداية االىتماـ بوسائؿ اإلعبلـ مف منظور اقتصادي، 1

محاضرات في مقياس اقتصاديات وسائؿ اإلعبلـ، لطمبة السنة الثانية، جامعة الجزائر، كمية 
 ، تـ نشر المحاضرة2016/2015عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ، قسـ االتصاؿ، السنة الجامعية 

 .Bouzifiwahiba.Over-Blog.Com. الموقع االلكتروني: 11/12/2015بتاريخ: 
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انفرع انثاَٙ: حكايح انًٕار  انثشرٚح فٙ انًؤضطاخ 

 اإلػاليٙ

يتحدد مصير المؤسسة اإلعبلمية في عالـ اليوـ وما قد يحققو مف نتائج مادية 
يتوفر ليا مف قدرات تنافسية تصؿ بيا إلى إرضاء جميورىا وغير مادية بما 

المستيدؼ والتفوؽ عمى منافسييا. وتتكوف القدرات التنافسية لممؤسسة اإلعبلمية 
بالتصميـ والتخطيط واإلعداد لتحويؿ األفكار والموارد المتاحة ليا إلى منافع وقيـ 

 عميا لمجميور.
افسية واستمرارىا ىي الموارد البشرية إف المصدر الحقيقي لتكويف القدرات التن

حيث يبرز دورىا في كؿ عنصر مف عناصر القدرة التنافسية لممؤسسة  ؛الفعالة
وفي كؿ ما يتاح لتمؾ المؤسسة مف موارد مادية ومالية وتقنية  ٬اإلعبلمية

ساسي أومعموماتية اضافة الى الخصوصية التي تتميز بيا المؤسسة فيي شرط 
ف التنافسية ال تتحقؽ مف دوف العمؿ البشري المتميز الذي يعد لمتنافسية. إال أ

أساس النجاح في العمؿ اإلعبلمي. وتعتبر تمؾ العمميات البشرية مف منظور 
الفكر اإلداري المعاصر ىي اآللية الحقيقية لتحويؿ ما تممكو المنظمات مف موارد 

 إلى قدرات تنافسية.

فٙ انؼًم انفرع انثانث: يفٕٓو انرأضًال انفكر٘ 

 اإلػاليٙ

كاف مف أىـ نتائج الثورة العممية والتقنية وحركة المتغيرات العولمية أف بدأت 
ظاىرة مختمفة في المؤسسات اإلعبلمية ىي ارتفاع األىمية النسبية لؤلصوؿ غير 

)المعنوية( إذ أصبحت تمثؿ  الممموسة األصول غيرالمادية أو ما يطمؽ عميو 
مؤسسات. وبالتحميؿ البسيط يتضح أف تمؾ األصوؿ النسب األكبر في أصوؿ ال

غير الممموسة ىي المعرفة المتراكمة في عقوؿ الموارد البشرية والناتجة عف 
الممارسة الفعمية لمعمؿ والتوجيو والمساندة مف القادة والمشرفيف وتبادؿ األفكار 

فئات  والخبرات مع الزمبلء في فرؽ العمؿ ومتابعة المنافسيف والتعرض لمطالب
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وكذلؾ نتيجة التدريب وجيود التنمية والتطوير التي تستثمر  ٬الجماىير المستيدفة
 فييا المؤسسات اإلعبلمية مبالغ طائمة.

 ٬إف ىذه المعرفة المتزايدة والمتراكمة ىي الثروة الحقيقية لممؤسسات اإلعبلمية
 رأس المال الفكري.وىي بالتالي ما يطمؽ عميو اآلف 

أصبحت المنافسة الحقيقية بيف المؤسسات اإلعبلمية تتمثؿ في مف أجؿ ىذا 
ولـ ُتدََّخر الوسائؿ  ٬بكؿ الوسائؿ الممكنة محاولة بناء وتنمية رأس الماؿ الفكري

 في محاولة جذب العناصر الفكرية المتميزة مف المؤسسات المنافسة.
والخبرة ىـ  ويعتبر القائموف عمى االتصاؿ في المؤسسات االعبلمية  ذو المعرفة

المصدر الرئيسي لرأس الماؿ الفكري. ومف تـ يتضاعؼ االىتماـ بتطوير نظـ 
وتقنيات إدارة الموارد البشرية مف أجؿ التعامؿ االيجابي مع ىذه الموارد النادرة 

 ذات القيمة.
وبشكؿ عاـ فإف المؤسسات اإلعبلمية األكثر إعتمادا عمى المعرفة بدأت في 

المزيد مف األصوؿ غير الممموسة والتخمص مف أعباء التحوؿ نحو إمتبلؾ 
امتبلؾ األصوؿ الممموسة كالمباني والتجييزات المكتبية والمساحات الشاسعة 

وتحولت كؿ تمؾ األصوؿ إلى أرقاـ  ٬ومعدات النقؿ ومستمزمات التخزيف
 ومعمومات ومعرفة تخزف في الحسابات اآللية وعمى شبكات االنترنت.

ويقصد بو  ؛رأس المال البشريف رأس الماؿ الفكري مفيوـ ويصاحب الحديث ع
قيمة الموارد البشرية المتاحة لممؤسسة اإلعبلمية محسوبة بقدر ما انفؽ عمييا مف 
تعميـ وتدريب ورعاية إجتماعية وثقافية وتوفير فرص التعميـ الذاتي عمى حساب 

 وقت المؤسسة.
بلميػة ىػو مػف يممػؾ المعرفػة. ومف يممؾ رأس الماؿ الحقيقػي فػي المؤسسػات اإلع

إف الػػػػرأس المػػػػاؿ الفكػػػػري يقدمػػػػو أصػػػػحاب المعرفػػػػة، فيػػػػـ أصػػػػحاب الػػػػرأس المػػػػاؿ 
الحقيقػػي، وبػػذلؾ حػػيف تتعامػػؿ إدارة المػػوارد البشػػرية مػػع أفػػراد المؤسسػػة اإلعبلميػػة 
يجب أف ينطمؽ ىذا التعامؿ مػف تمػؾ الحقيقػة. إف القػائميف باإلتصػاؿ ليسػوا أجػراء 

كما أنيػـ ليسػوا شػركاء كمػا صػورتيـ بعػض االتجاىػات الحديثػة  يعمموف لقاء أجر،
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نسػػػػبيا والتػػػػي أدركػػػػت أىميػػػػة دور المػػػػوارد البشػػػػرية وحاولػػػػت الػػػػتخمص مػػػػف بعػػػػض 
السمبيات التػي تمثميػا أفكػار اإلدارة التقميديػة، ولكػنيـ فػي الواقػع أصػحاب المؤسسػة 

ء عنػػػػو. إف ألنيػػػػـ يممكػػػػوف رأس المػػػػاؿ الفكػػػػري الحقيقػػػػي الػػػػذي ال يمكػػػػف االسػػػػتغنا
 األمواؿ يمكف اقتراضيا لكف ال توجد بنوؾ ومؤسسات إلقراض األفكار والمعرفة. 

انفرع انراتغ:  ًُٛح انًٕار  انثشرٚح فٙ انًؤضطح 

 اإلػاليٛح

يقصد بيا زيادة عممية المعرفة والميارات والقدرات لمقوى العاممة المؤىمة، والتي 
ختيارىا عمى ضوء ما  مف اختبارات مختمفة بغية رفع مستوى جري أيتـ إنتقاؤىا وا 

كفاءتيـ اإلنتاجية ألقصى حد ممكف. ويعتبر التدريب اإلداري في عصرنا 
الحاضر موضوعا أساسيا مف موضوعات اإلدارة نظرا لما لو مف ارتباط مباشر 
بالكتابة اإلنتاجية وتنمية الموارد البشرية. وقد أصبح التدريب يحتؿ مكانة الصدارة 

 ٬عدد كبير مف دوؿ العالـ المتقدمة منيا والنامية عمى حد سواء في أولويات
حد السبؿ الميمة لتكويف جياز إداري كؼء وسد العجز والقصور في أبإعتباره 

الكتابات اإلدارية حتى تتحمؿ أعباء التنمية االقتصادية واالجتماعية في ىذه 
ومات المختمفة وييدؼ التدريب اإلداري إلى تزويد المتدربيف بالمعم .الدوؿ

وتحسيف وتطوير مياراتيـ وقدراتيـ  ٬والمتجددة عف طبيعة االعماؿ الموكولة الييـ
يجابا في الرفع مف مستوى الكفاءة إومحاولة تغيير سموكيـ واتجاىيـ بشكؿ يؤثر 

 اإلنتاجية. 

 انفرع انخايص: يظا ر ػائراخ انًؤضطح اإلػاليٛح

اإلعبلمية ىي إيرادات االشتراؾ  تعد المصادر األساسية إليرادات الوسيمة
وال يمكف تصور قياـ أو استمرار صناعة اإلعبلـ في الوقت  ٬والتوزيع واإلعبلنات

حيث أف االقتصار عمى تغطية  ٬الحالي دوف االعتماد عمى اإليرادات اإلعبلنية
تكاليؼ إصدار الوسيمة اإلعبلمية عمى إيراد التوزيع أو االشتراؾ فقط عممية تكاد 
تكوف مستحيمة بؿ إنيا تعرض المؤسسة اإلعبلمية إلى خسائر كبيرة تؤدي إلى 
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وتتأثر إيرادات المؤسسة اإلعبلمية مف االشتراؾ والتوزيع واإلعبلنات  .إنييارىا
 ف العوامؿ عمى النحو التالي.بالعديد م

انفمرج األٔنٗ: انؼٕايم انًؤثرج ػهٗ إٚرا اخ انًؤضطح 

 اإلػاليٛح يٍ االشتران ٔانتٕزٚغ 

 أٔال: انؼٕايم اإللتظا ٚح 

 يمكف إجماليا في نقطتيف: 
  :يرتبط ازدىار توزيع الصحؼ وزيادة عدد المستوى االقتصادي لمجميور

كي القنوات التمفزيونية بالمستوى النسخ المباعة أو زيادة عدد مشتر 
االقتصادي لمجميور المستيدؼ وبإرتفاع مستوى معيشتو. فبلبد لمجتمع 
الوسيمة اإلعبلمية أف يكوف عمى مستوى مف المعيشة يرتفع بو عف حد 

 الضروريات وحدىا.

  :مف الطبيعي أف ينخفض رقـ اإليرادات في أوقات األزمات االقتصادية
بؿ إف حدة األزمات االقتصادية تؤثر عمى عدد  ٬األزمات االقتصادية

وعمى سبيؿ المثاؿ فإف بعض  ٬الصحؼ أو المحطات التمفزيونية ذاتيا
أما الصحؼ التي  ٬الصحؼ تغمؽ أبوابيا نتيجة لبلزمات االقتصادية

 تستمر فإف عدد النسخ المطبوعة منيا يقؿ بشكؿ ممحوظ.

 ثاَٛا: انؼٕايم انطٛاضٛح ٔاالجتًاػٛح

 ىنا التطرؽ الى ما يمي: ويمكف 
 :تتأثر المؤسسة  التحول االجتماعي لمجتمع الوسيمة اإلعالمية

مف حيث  ٬اإلعبلمية بالخصائص االجتماعية لموسط الذي تنتشر فيو
درجة الثقافة والتعميـ ونضج المواطنيف واستعابيـ لحقوقيـ وواجباتيـ 

 الوطنية.

ويرى البعض أف التحوؿ االجتماعي الذي اعترى المجتمع منذ انتياء الحرب 
العالمية الثانية كاف مف شأنو تغير الدور الذي تؤديو وسائؿ اإلعبلـ، وبخاصة 
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حيث أصبحت نسبة متزايدة مف الجميور  ؛المحطات اإلخبارية والصحؼ اليومية
 ات الجادة. تطالب الوسائؿ اإلعبلمية تزويده بالوقائع والمعموم

 :مف المبلحظ أف نسب متابعة  األحداث السياسية واالجتماعية والرياضية
محطات التمفزيوف واالستماع إلى المحطات اإلذاعية ومعدالت توزيع 
الصحؼ تزداد في بعض المناسبات مثؿ البطوالت العالمية لكرة القدـ أو 

سياسية الداخمية في حيف أف ىدوء الحياة ال .عند األحداث السياسية اليامة
فمف المعروؼ أف األحداث والتظاىرات  .والخارجية يقمؿ مف نسب ذلؾ

 تجذب اىتمامات جميور وسائؿ اإلعبلـ.

 ثانثا: انؼٕايم انفُٛح

تعتبر العوامؿ الفنية مف أىـ العوامؿ التي تساعد عمى زيادة نسب المشاىدة 
 إلى زيادة أرقاـ التوزيع وتشمؿ: واالستماع إضافة

 التحرير الجيد في لغة سيمة منبسطة خالية مف التعقيد؛ -

 الطباعة الجيدة المنسقة بطريقة تجذب القراء؛ -

 قوة وشموؿ البث اإلذاعي والتمفزيوني؛ -

 التجديد واالبتكار المستمر في إخراج المادة اإلعبلمية والمادة اإلعبلنية. -

انفمرج انثاَٛح: انؼٕايم انًؤثرج فٙ إٚرا اخ 

 اليٛح يٍ اإلػالَاخانًؤضطح اإلػ

 وتنقسـ اإلعبلنات مف حيث الشكؿ إلى:  
 :وىي التي تنشر عمى ىيئة تصميمات فنية محددة  اإلعالنات التجارية

 مطبوعة أو مرئية أو مسموعة.

 :وىي التي تتخذ شكؿ األخبار أو المقاالت أو  اإلعالنات التحريرية
التحقيقات، والتي ال يدرؾ الجميور ألوؿ وىمة أنيا إعبلنات بؿ تختمط 

 مع المادة التحريرية التي تقدميا الوسيمة لقرائيا.
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 :وىي التي تظير ضمف األعمدة العادية  اإلعالنات الصحفية المبوبة
ناويف مميزة وتنشر في لمصحيفة وتكوف عادة محددة الموضوع وتحت ع

 أماكف معينة بالصحيفة.

ت اإلعبلنية وتتأثر إيرادات المؤسسة اإلعبلمية مف نشاط تسويؽ المساحا 
 بنوعيف مف العوامؿ: 

  :يشمؿ عوامؿ غير مرتبطة بالوسيمة بؿ تتعمؽ بالمجتمع النوع األول
وليا تأثير مباشر عمى نشاط تسويؽ المساحات  ٬الذي تصدر فيو

 اإلعبلنية. ومف أمثمة ىذه العوامؿ: 
 الحالة االقتصادية مف انتعاش أو ركود؛ -

وكذلؾ زيادة  ٬إنتاج سمع جديدة والحاجة إلى ضرورة تعريؼ المستيمؾ بيا -
 الطاقة اإلنتاجية لممشروعات؛

ورة تعريفيـ أينما زيادة عدد السكاف وانتشار توزيعيـ مما يؤدي إلى ضر  -
 وجدوا بأنواع اإلنتاج المختمفة؛

 انتشار األسواؽ وبعد المنتج عف المستيمؾ ووجود عضو المنافسة. -

 ويشمؿ عوامؿ ترتبط بالوسيمة اإلعبلمية ذاتيا أىميا: النوع الثاني : 

 مدى انتشار الوسيمة وعدد المتابعيف أو عدد القراء؛  -

 سيمة؛أسعار بيع المساحات اإلعبلنية بالو  -

 المستوى الفني لموسيمة؛ -

 الخدمات التي تؤدييا الوسيمة لممعمف؛ -

  التشكيمة البيعية لممساحة اإلعبلنية بالوسيمة. -

 انفرع انطا ش: انتطٕٚك فٙ طُاػح اإلػالو

يعد مشكؿ التسويؽ مف أىـ المشاكؿ اإلقتصادية التي تأتي مع اإلنتاج، ولـ يعد 
نجاح المؤسسة اإلعبلمية يتوقؼ عمى تطوير النواحي التكنولوجية فقط بؿ أصبح 



 بني التنظري االصطالحي والقانوني وواقع التضليل ...............................................

 

134 
 برلين  –المانيا                                                       المركز الديمقراطي العربي 

 

شباع رغبات الجميور عف طريؽ رسـ  يعتمد أيضا عمى حؿ مشاكؿ التسويؽ وا 
 السياسات التسويقية.

المتنوعة إلى زمف غير بعيد تيتـ بدراسة تكمفة ولـ تكف المؤسسات اإلعبلمية 
 ٬الخدمات التسويقية وتحميميا وتحميميا عمى الوحدات المباعة بطريقة أو بأخرى

نما كاف االىتماـ موجيا إلى تكمفة اإلنتاج والمحاسبة عمييا. وكاف االتجاه السائد  وا 
دارية والتمويمية ىو معاممة تكمفة الخدمات التسويقية كمعاممة تكمفة الخدمات اإل

 وتحميميا عمى حساب األرباح والخسائر.
وقد دعت عدة عوامؿ إلى العناية بدراسة تكاليؼ الخدمات التسويقية والمحاسبة 
خضاع بنودىا لممتابعة والرقابة. ومف أىـ ىذه العوامؿ إتساع رقعة السوؽ  عمييا وا 

ة واإلعبلف والترويج واشتداد المنافسة والتوسع المطرد في إستخداـ وسائؿ الدعاي
 وازدياد مشاكؿ البيع والتوزيع وارتفاع أعباء تكمفة المبيعات لكثرة مف السمع.

ويشمؿ النشاط التسويقي تسويؽ المواد اإلعبلمية المنتجة وتسويؽ المساحات 
أما أوجو النشاطات التسويقية األخرى المرتبطة باألعماؿ التجارية التي  .اإلعبلنية

ات اإلعبلمية مثؿ الطباعة التجارية والتوزيع لمغير فيي نشاطات تقـو بيا المؤسس
 اقتصادية وتجارية تخضع لقوانينيا الخاصة.

انفمرج األٔنٗ: يفٕٓو انُشاط انتطٕٚمٙ فٙ 

 انًؤضطاخ اإلػاليٛح

يمكف تعريؼ النشاط التسويقي اإلعبلمي بأنو جميع أنواع النشاط التي تستيدؼ 
ثـ ترجمة ىذه الرغبات إلى  ٬والمشاىديف والمستمعيفاكتشاؼ رغبات القراء 

مواصفات لممادة اإلعبلمية والعمؿ عمى جذب عدد مف الجميور لمحصوؿ عمييا. 
كما يمكف تعريؼ نشاط تسويؽ المساحات اإلعبلنية بأنو جميع أنواع النشاطات 
التي تستيدؼ اكتشاؼ رغبات المعمنيف ومطالبيـ ثـ ترجمة ىذه الرغبات إلى 
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واصفات لئلعبلنات المطموبة والعمؿ عمى جذب أكبر عدد مف المعمنيف لمنشر م
 1في الوسيمة اإلعبلنية.

حيث يمكف تعريفو  ؛ويعد مفيوـ التسويؽ اإلعبلمي مف الفروع الحديثة لمتسويؽ
بأنو عممية التحميؿ والتخطػيط والتنفيذ لترويج المنتجات باالستعانة بوسائؿ اإلعبلـ 

ويعرؼ أيضا عمى أنو مجموعػة مف العمميات  ،لتمبية احتياجات ورغبات الزبائف
واألنشطة التي تمكف مف إيصاؿ الرسالة اإلعبلمية لممتمقي بيدؼ التأثير عميو 

  2وكياتو.وتغيير أرائو وسم

انفمرج انثاَٛح: انٕظائف انتطٕٚمٛح فٙ انًؤضطاخ 

 اإلػاليٛح

 ويمكف تحديد الوظائؼ التسويقية في نشاط التسويؽ اإلعبلمي في: 
 وظيفة البيع؛ -

 وظيفة اإلعبلف وترويج المبيعات؛ -

 وظيفة بحوث التسويؽ؛ -

 3 وظيفة البث أو التوزيع. -

 
 
 
 
 
 

                                                           
، ومف 346إلى  343، ومف ص: 338إلى  337_ بطرس حبلؽ: مرجع سابؽ، مف ص: 1

 .432و 431، ص: 427إلى  423، ومف: 351إلى  350ص: 
، مجمة العمـو _ تسويؽ محتوى الصحؼ واإلقناع في الرسالة اإلعبلمية: بغداد باي عبد القادر2

 .101، ص: 2015، مارس 18اإلنسانية واالجتماعية، العدد 
 .432_ بطرس حبلؽ: مرجع سابؽ، ص: 3
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 خالطح انفظم انثاَٙ

مؤسسة إعبلمية ميما كاف نوعيا يتطمب أوال خبرات وكفاءات إف تسيير وتدبير 
وثانيا  ٬عالية في التسيير االقتصادي والتدبير اإلداري وتنمية الموارد البشرية

وأيضا لخبراء في المعموميات وغيرىا. فقواعد  ٬تشغيؿ اآلالت والمعدات المتطورة
تنظيـ مؤسسة إعبلمية أضحت مف أعقد األنظمة اإلدارية واالقتصادية في مجاؿ 

 اإلنتاج االقتصادي الترفييي.
بداء فالقوانيف الدولية والمعاىدات الدولية  اما تحمي حؽ اإلعبلـ وحرية التعبير وا 

ذاعتياالرأي ونشر األفكار والتعبير عنيا  وال تحمي حؽ المواطف في عدـ  ٬وا 
 ٬الكؿ يختبئ وراء مفيوـ الحرية الشخصية في اإلختيار .تغييبو وسوء توجييو

ففي كثير مف األحياف ُيبلـ اإلعبلـ عمى إيقاظ الفتف أو نشر الخبلفات بيف الدوؿ 
وال يتـ متابعة تمؾ المؤسسات اإلعبلمية خضوعا لمبدأ حرية اإلعبلـ  ٬وتأجيجيا

ومف يتجرأ ويتابع إحدى تمؾ الكيانات ُيوسـ بمناىضة حقوؽ  ٬وحؽ التعبير
 اإلنساف وحرية التعبير واإلعبلـ. 
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انفظم انثانث: حكايح حرٚح انتؼثٛر ٔاالػالو : تٍٛ 

 انفشم ٔانُ اح فٙ انتغثٛك

اإلعبلمية في قمب األحداث والوقائع  البروباغنداإف الدور الخطير الذي تمعبو 
فبل يخفى عمى أحد الدور المحوري  .يجعؿ مف الرسالة اإلعبلمية سبلحا ذو حديف

الذي لعبتو إباف الحروب الباردة خاصة البرامج اإلذاعية الموجية لمواطني االتحاد 
باعتباره  ٬السوفيتي بمغاتيـ المحمية بيدؼ إقناعيـ بفضائؿ النظاـ الرأسمالي

ضامنا لمحريات وكبديؿ سياسي لمشيوعية. ونتيجة لمتراكـ اإلعبلمي اليومي 
نجحت ىذه اإلذاعات في خمؽ وعي سياسي جديد ترتب عنو نشوء المجتمع 
السياسي البديؿ الذي يحمؿ أفكارا مخالفة لمنظاـ القائـ وقتيا وأدى في األخير إلى 

 1سقوط القمعة السوفيتية وجدار برليف العنصري.

ىنا نكوف أماـ واقعة دولية تؤكد الدور الفعاؿ لئلعبلـ في قمب السياسات  ومف 
العربي وبالدعـ  حراؾفكمنا عمى عمـ بال واالقتصاديات الدولية فما بالؾ باإلقميمية.

التي  القوة الناعمةنقصد ىنا  ؛الذي قدمو االعبلـ خاصة البديؿ لمثورة الديمقراطية
ساىمة في إسقاط أنظمة استبدادية عف طريؽ الترويج لمفيوـ الحرية والديمقراطية 

 . ودعميما

انًثحث االٔل : حرٚح انتؼثٛر ٔاالػالو تٍٛ كًاشح يا 

  ْٕ لإََٙ ٔناللإََٙ

إنفتاحا غير مسبوؽ وىو ما كانت  العربي حراؾعرؼ المشيد اإلعبلمي عقب ال
فرغـ أف ىامش الحرية قد اتسع لكف الفوضى ضربت الساحة  .لو نتائج متضاربة

 اإلعبلمية في ذات الوقت. 

ومف ىنا فإف الوثائؽ الدستورية لدوؿ الربيع العربي حممت أىمية كبيرة كونيا 
الوثائؽ المنظمة لمرحمة الديمقراطية والتي سترسخ مكتسبات الحرية التي أنتجتيا 

                                                           
_ الدور الحاسـ لوسائؿ اإلعبلـ االتصاؿ في الثورات الديمقراطية العربية: حسيف مجدوبي، 1

 .44، ص: 2011، لسنة 49مقالة بمجمة وجية نظر، العدد 
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الوثائؽ يساىـ في فيـ ديناميات التحوؿ الديمقراطي في الثورات ليذا فإستقراء ىذه 
ىذه الدوؿ وتتيح مقارنتيا وفيـ أبعاد اإلختبلؼ بينيا وطبيعة قواىا السياسية 

 1وبناىا اإلجتماعية والسياسية.

انًغهة االٔل: حرٚح االػالو ٔانتؼثٛر فٙ انرضا ٛر 

 انؼرتٛح

بؿ إف  ٬الحريات العامةعمى باب خاص بالحقوؽ و  بصفة عامة تحتوي الدساتير
وجود ىذه الطائفة مف الحقوؽ والحريات ىو ما يميز الدساتير الديمقراطية عف 

 مف الدساتير.غيرىا 
وقد اكتسبت الحقوؽ والحريات العامة أىمية دولية بعد صدور ميثاؽ األمـ 
المتحدة واإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف واالتفاقيات الدولية الممزمة التي كرست 

وعنيت الدساتير الوطنية الحديثة بإدراج  .الحقوؽ األساسية لئلنساف وحرياتو العامة
الحقوؽ والحريات العامة في صمب مواد الدستور أو في إعبلنات لمحقوؽ تمحؽ 
بالدساتير لتكوف جزءا ال يتجزأ منيا. لذلؾ لـ يعد ىناؾ جداؿ حوؿ الطبيعة 

والتوفيؽ  .داخميا وتدويميا عالميا سترتيا""دالدستورية لمحقوؽ والحريات العامة بعد 
بيف الحقوؽ والحريات الواردة في الدستور والمنظومة الدولية لحقوؽ اإلنساف إتخذ 

 أشكاال متعددة منيا: 
النص عمييا تفصيبل في الدستور وقصر دور القانوف العادي عمى توفير  -

 الحماية البلزمة ليا؛

 ر لتكوف لو قوة الدستور ذاتو؛جمعيا في إعبلف لمحقوؽ يمحؽ بالدستو  -

                                                           
في الوثائؽ الدستورية لدوؿ الربيع العربي: مصر وتونس والمغرب  _ محمود بيومي: اإلعبلـ1

أوراؽ سياسات مشروع: "أزمة الدولة العربية: اإلصبلح المؤسسي والتحوؿ الديمقراطي  ،واليمف
منتدى بدائؿ العربي لمدراسات القاىرة ومركز  ،مراجعة محمد العجاتي ،في العالـ العربي"

تونس، مركز سبا لمدراسات اإلستراتيجية اليمف، ومركز بحوت الدراسات المتوسطية والدولية ب
 .3، ص: 2014أبريؿ  ،التنمية الدولية كندا
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دمج القواعد الدولية لمحقوؽ والحريات في الدستور إلضفاء القيمة الدستورية  -
عمييا في شكؿ ممحؽ بالوثيقة الدستورية يتضمف االتفاقيات الدولية الخاصة 

 .بالحقوؽ والحريات األساسية لئلنساف

الدستورية الخاصة بالحقوؽ ولذلؾ اختارنا القياـ بدراسة حوؿ أخر المستجدات 
والحريات األساسية وخاصة حرية اإلعبلـ والتعبير في دوؿ مصر تونس 

الكيفية التي نظمت بيا  ولكف قبؿ ذلؾ سنعمؿ عمى تقديـ تذكير حوؿ ٬والمغرب
 الدوؿ العربية قبؿ الربيع العربي الحريات والحقوؽ األساسية في دساتيرىا.    

ٔانحرٚاخ األضاضٛح فٙ  انفرع االٔل:  ضترج انحمٕق

 انرضا ٛر انؼرتٛح

وقعت العديد مف الدوؿ العربية وصّدقت عمى العيد الدولي الخاص بالحقوؽ 
المدنية والسياسية والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية. وتضمنت نصوص الدساتير العربية قدرًا كبيرًا مف حقوؽ وحريات 

أف معظميا نص عمى الضمانات التي تكفؿ حماية ىذه الحقوؽ كما  ٬اإلنساف
ومصر( فقد تضمنت الدساتير العربية نصوصًا خاصة  وتونس )مثبًل العراؽ

بحرية التعبير والعبادة وافتراض براءة المتيميف والحؽ في المحاكمة والمشورة 
حتراـ العائمة وحماية الدولة ليا وحرمة البيوت  القانونية وحماية الممكية الخاصة وا 

 واالتصاالت الشخصية...
 ٬كما تورد بعض الدساتير العربية بنودًا محددة ضد اإلعتقاؿ التعسفي والتعذيب

لكف في غالب األحياف ينص الدستور عمى الحقوؽ والحريات ويترؾ أمر تفصيميا 
وتنظيميا لمسمطة التشريعية التي يتوقؼ عمييا تنظيـ ىذه الحقوؽ والحريات أو 

مثبًل فقد نصت الدساتير العربية جميعيا عمى حرية المعتقد  .العتراؼ بياعدـ ا
وفي الدوؿ التي تتعدد فييا الطوائؼ نصت دساتيرىا عمى حرية ممارسة الشعائر 
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الدينية بما ال يخالؼ النظاـ العاـ. لكف بإستثناء اليمف وتونس فقد خضعت 
 1األحواؿ الشخصية لقوانيف الطوائؼ.

لقد أقر المشرع المصري صراحة عمى ضرورة إحتراـ حقوؽ اإلنساف  ٬في مصر
ضد  1919الذي كاف ثمرة ثورة  1923 لسنة والحريات األساسية في دستوره األوؿ

الذي ألغاه قياـ ثورة  1930وقد تـ إلغاؤه والعمؿ بدستور .االنتداب االنجميزي
خراج دستور 1952 الضباط األحرار في الذي بقي  1971ر. ثـ تبله دستو 1954وا 

الذي تـ  2011سائر المفعوؿ إلى قياـ الثورة المصرية واإلعبلف عف دستور
يوليوز  30، الذي تـ تعطيمو بعد قياـ ثورة العسكر 2012تعويضو بدستور
وتجدر اإلشارة أف كؿ ىذه الدساتير قد نصت  .الحالي 2014وتعويضو بدستور

 2ساسية ولو بشكؿ متفاوت بينيا.عمى ضرورة إحتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األ
جاءت نصوص الدساتير المغربية عند تعرضيا لمحقوؽ والحريات  ،في المغرب

العامة مطابقة مع إختبلؼ بعض الكممات التي ال تؤثر عمى المضموف. فقد ضـ 
في بابو األوؿ مجموعة مف الحقوؽ لصالح المواطنيف في حيف أف  1962دستور
 1992لـ يأتيا بجديد في ىذا المجاؿ. وقد أغنى دستور 1972و 1970 دستوري

بشكؿ دقيقة حقوؽ اإلنساف بتبنيو مجموعة مف النصوص المعترؼ بيا عالميا. 
ذا كانت الدساتير الثبلثة األولى قد أضافت إلى النصوص الدستورية مجموعة  وا 

ممممكة والقانوف األساسي ل 1958 مف القوانيف التشريعية كقانوف الحريات العامة
سمحت بإدماج قواعد ذات  1992 فإف المراجعة الدستورية لسنة 1961 لسنة

وذلؾ مف خبلؿ مقاربة قانونية تسمح بتدبير جدلية  ٬أصؿ إتفاقي في الدستور
الخصوصية والكوف في مجاؿ حقوؽ اإلنساف. فأصبح المغرب ممزما بتطبيؽ 

الحقوؽ المنصوص عمييا  اإلتفاقيات والمواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف وليس فقط
  .في الديباجة

                                                           
 الموقع االلكتروني: ،موضوع حوؿ: الحقوؽ األساسية  ،_ المنظمة العربية لمقانوف الدستوري1

www.doustour.org. 
 _ الدساتير المصرية موسوعة ويكيبيديا.2
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بعد أف إستكممت مضاميف حقوؽ اإلنساف مقومات العالمية بإنييار المعسكر 
الشرقي وبروز النظاـ العالمي الجديد، فكؿ موجة مف التعديبلت الدستورية 
المغربية كانت محكومة بسياقات وطنية ومساقات دولية مبلزمة ليا، ومتأثرة بحالة 

 حدود إلى 1962 اف عمى المستوى الدولي. فالفترة الممتدة ما بيفحقوؽ اإلنس
اتسمت برجحاف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية عمى الحقوؽ المدنية  1972

والسياسية، بينما تميزت الموجة الدستورية الثالثة ببروز الجيؿ الثالث مف حقوؽ 
محوظ لمحقوؽ اإلنساف كأكبر محدد لعالميتيا، باإلضافة إلى التقميص الم

  1996.1و 1992 االجتماعية واالقتصادية في ىذا المناخ ظير دستوري
 ؛فمقد كاف المبنة األساسي التي دعمت الربيع المغربي السممي 2011أما دستور

دراكا منيا لضرورة تقوية الدور الذي »حيث جاء في تصدير الدستور الجديد  وا 
لمغربية العضو العامؿ النشيط في تضطمع بو عمى الصعيد الدولي، فإف المممكة ا

المنظمات الدولية تتعيد بالتزاـ ما تقتضيو مواثيقيا مف مبادئ وحقوؽ وواجبات 
. كما أعمف » وتؤكد تشبثيا بحقوؽ اإلنساف كما ىي متعارؼ عمييا عالميا

حماية منظومتي حقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي »الدستور عمى التزاـ الدولة بػ 
مع مراعاة الطابع الكوني لتمؾ  ٬والنيوض بيما واإلسياـ في تطويرىمااإلنساني 

ىذا وأقر بصريح العبارة جعؿ اإلتفاقيات الدولية . «الحقوؽ وعدـ قابميتيا لمتجزئة
كما صادؽ عمييا المغرب وفي نطاؽ أحكاـ الدستور وقوانيف المممكة وىويتيا 

والعمؿ عمى مبلئمة  ٬لوطنيةالوطنية الراسخة تسمو فور نشرىا عمى التشريعات ا
 ىذه التشريعات مع ما تتطمبو تمؾ المصادقة.

فيتضح أف المشرع الدستوري أقر مبدأ السمو صراحة وألوؿ مرة خصوصا عندما 
وتعيد بالتشبث بيا كما ىي متعارؼ  ٬صرح بعدـ قابمية حقوؽ اإلنساف لمتجزيء

و االتفاقيات الدولية في عمييا دوليا. وبالرجوع لمتصدير ذاتو نجده يربط بيف سم
                                                           

مقالة منشورة  ،: عبد الحؽ بمفقيو2011لنموذج المغربي قبؿ وبعد دستور _ دولة القانوف في ا1
.www.ouwazzaneyes.comعمى البوابة االلكترونية عيف وزاف عمى الموقع االلكتروني: 
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حالة عدـ تعارضيا مع أحكاـ الدستور وقوانيف المممكة واليوية الوطنية وعميو فإف 
أي حؽ منصوص عميو في المواثيؽ الدولية ويشكؿ تعارضا مع ما سبقت اإلشارة 
إليو سوؼ لف يعتمد. كما تـ تخصيص باب لمحريات والحقوؽ األساسية يحدد مف 

قوؽ والحريات التي خوليا الدستور الجديد لممواطف المغربي خبلؿ فصولو أىـ الح
وبذلؾ يكوف  .والتي توافؽ ما صادؽ عميو المغرب مف اتفاقيات دولية ومعاىدات

 أىـ دستور ديمقراطي يمر بتاريخ المممكة ويشاد بو دوليا.
سابقة دستورية نوعية في العالـ  "عيد األمان"تعتبر وثيقة  ،أما في تونس    

حيث إعتبرت أوؿ نص قانوني يمنح السكاف التونسييف  ؛العربي واإلسبلمي
بغض النظر عف  ٬حقوقيـ السياسية في األمف عمى أرواحيـ وأمبلكيـ وأعراضيـ

 ديانتيـ وعرقيـ وطبقتيـ االجتماعية.
 .سياسي تونسيالذي يعتبر أحد أبرز حدث تاريخي  1861ثـ تبل ذلؾ دستور

أما دستور الجميورية التونسية االولى فقد صدر بعد اإلستقبلؿ عف الحماية 
الذي وضعو المجمس القومي  1959الفرنسية بثبلث سنوات وعرؼ بدستور

وقد تـ تعميؽ العمؿ بو في  .وىو دستور معاصر في لغتو ومضامينو ٬التأسيسي
و مؤقتا بقانوف التنظيـ المؤقت وتـ تعويض ٬عقب قياـ الثورة التونسية 2011مارس

 2014.1 لمسمطة العمومية إلى أف تـ المصادقة عمى الدستور الجديد لسنة
كونو لـ يضع الحريات والحقوؽ  1959 عف نظيره لسنة 2014تميز دستور

مثمما فعؿ  ٬األساسية في باب خاص بيا كتأكيد عمييا وعمى ضمانتيا
كما أكد عمى أف  .الذي خصص ليا الباب الثاني بمجموع فصولو 2014دستور

تونس تحتـر اإلتفاقيات والمعاىدات الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف والحريات 
غير أنيا مف حيث التطبيؽ تبقى أعمى مف القوانيف  ٬األساسية كما صادقت عمييا

بحيث يمغى العمؿ بيا إذا كانت  ؛رمف الدستو  ىالوطنية أي تسمو عمييا وأدن
 تخالؼ مضموف الدستور والمبادئ والفصوؿ التي جاء بيا.

                                                           
 .3_ فتحي الجراي: مرجع سابؽ، ص: 1
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إذا كانت ىذه ىي وضعية الحريات والحقوؽ األساسية في دساتير ما قبؿ 
فما ىي وضعة ىذه الحريات والحقوق بعد الربيع العربي وبعد المصادقة الثورات 

 العربية؟عمى الدساتير الجديدة في غالبية الدول 

انًظر٘ حٕل  9989انفرع انثاَٙ: يطت راخ  ضتٕر 

 حرٚح انتؼثٛر ٔاإلػالو

 2014٬يناير 15و 14التي جرت في  2014إف نتائج االستفتاء عمى دستور
ستبقى في رأي  ٬وبالرغـ مف حجيتيا القانوني وما يترتب عنيا مف شرعية جديدة

كثير مف المراقبيف نتائج خادعة وال يمكف البناء عمييا وحدىا كأساس لئلنتقاؿ مف 
ورغـ أف  .حالة اإلقتتاؿ السياسي لمرحمة التوافؽ والمصالحة المجتمعية والوطنية

الدستور الجديد الذي كتب تحت ظبلؿ االستقطاب والتطاحف السياسي تبقى 
وال يمكف وصفو بكونو يمثؿ عقدا إجتماعيا جديدا  ٬نصوصو جيدة مف حيث المبدأ

يعكس حاال مف الرضى المجتمعي العاـ بيف المصرييف ويعبر عف أماليـ 
 1تماما كما لـ يكف الدستور السابؽ محققا ليذه الغاية. ٬وتطمعاتيـ نحو المستقبؿ

المصري سنعمد الى دراستو مف حيث  2014ونظرا لممغط الذي دار حوؿ دستور
وسنركز عمى دراسة الباب الثالث الخاص بالحقوؽ والحريات  ٬والمضموفالشكؿ 

األساسية وسنخص منيا المواد التي تنص عمى حرية التعبير واإلعبلـ باعتبارىا 
 مقياس الديمقراطية في كؿ بمد.

 أٔال: يٍ حٛث انشكم

وعمى  يبلحظ أف نص الدستور المصري مركب مف مقدمة تحمؿ عنواف ديباجة
فيما يخص بالتوطئة نجد أف المشرع المصري أكثر مف  .تتكوف مف موادأبواب 

كما تضمف  .بحيث بمغ عددىا خمسيف سطرا في الدستور المصري ؛عدد األسطر

                                                           
سمسمة تقارير صادرة عف  ،: توسيع الشرخ السياسي المصري: شحاتو عوض2014_ دستور 1

 .2، ص: 2014يناير/ كانوف الثاني  28مركز الجزيرة لمدراسات، 
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لذلؾ يمكف تصنيؼ الدستور  ٬فصبل 236خمسة أبواب والنص المصري 
 المصري ضمف الدساتير المطولة. كما ونبلحظ أف: 

إلى التقسيمات المعتمدة طبقا لممعايير يعتبر النص المصري األقرب  -
 الدولية؛

 تـ وضع كؿ السمطات تحت عنواف باب واحد؛ -

 1وقع تقسيـ الباب إلى فصوؿ ثـ فروع. -

بشكؿ عاـ فالدستور المصري يتسـ باإلستطراد واإلسياب مقارنة مع الدستور 
غير أف  ٬وقد أتت الحريات في الدساتير الثبلث متشابية ٬المغربي والتونسي

 الدستور المصري إنفرد بميزة كثرة اإلحالة لمقانوف في العديد مف المواد. 
حيث  ؛وقد أفرد الدستور المصري الباب الثالث منو لمحقوؽ والحريات األساسية

إنتيج منيجا مزدوجا فنص عمى الحقوؽ والحريات األساسية لئلنساف في صمب 
مواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف الدستور ذاتو ثـ أضفى قيمة دستورية عمى ال

وحرياتو األساسية بتمييزىا بنص خاص بيا ضمف مواد الدستور وأخص ىنا 
. لذلؾ فمصدر حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية في النظاـ الدستوري 93المادة 

 مصدر وطني ودولي في الوقت ذاتو. المصري 

 ثاَٛا: يٍ حٛث انًضًٌٕ

 ٬التعبير عف الرأي ىي أصؿ كؿ الحرياتفالدستور المصري إعتبر أف حرية 
ويتفرع عنيا مجموعة مف الحقوؽ والحريات مثؿ حؽ اإلجتماع واإلبداع وحرية 

 فكؿ ىذه الحريات ىي وسائؿ لمتعبير عف الرأي. ٬الصحافة وتكويف الجمعيات
مف الباب الثالث لمحديث  72إلى  65المواد مف لقد خصص الدستور المصري  

المادة ففي إطار حماية حرية التعبير والرأي جاءت  ؛الحقوؽعف أىـ الحريات و 
مف الدستور تؤكد عمى أف حرية الرأي مكفولة لكؿ إنساف ولو الحؽ في إبداء  65

                                                           
 .2014_ الدستور المصري لسنة 1
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1رأيو بالقوؿ أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلؾ مف وسائؿ التعبير
وأكد الدستور . 

صرحت بجواز  لتيا 68المادة المصري عمى حؽ الحصوؿ عمى المعمومة في 
غير  ٬الحصوؿ عمى المعمومات والبيانات واإلحصاءات الرسمية فيي ممؾ لمشعب

تاحتيا. ويمكف مبلحظة أف  2أف القانوف ىو مف ينظـ ضوابط الحصوؿ عمييا وا 
الدستور المصري قد ذكر ىذا الحؽ مقيدا بالضوابط التي يوردىا القانوف دوف 

 مييا القانوف.توضيح أو تحديد لممعايير التي سيستند ع
تناوؿ الدستور المصري حرية الصحافة والطباعة والنشر بمختمؼ أشكاليا مف 

التي نصت عمى أف حرية الصحافة والنشر والطباعة مكفولة  70المادة خبلؿ 
وعمى أف  ٬لممصرييف مف أشخاص طبيعييف أو اعتبارييف عاميف أو خواص

والمحطات واإلذاعات القانوف ىو مف ينظـ إجراءات إنشاء وتممؾ الصحؼ 
فقد افردىا الدستور لمتأكيد عمى عدـ جواز  71المادة أما  3والصحؼ االلكترونية.

                                                           
مف الدستور المصري: "حرية التعبير مكفولة ولكؿ إنساف حؽ التعبير عف رأيو  65_ المادة 1

 بالقوؿ أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلؾ مف وسائؿ التعبير والنشر".
ستور المصري: "المعمومات والبيانات واإلحصاءات الرسمية ممؾ لمشعب مف الد 68_ المادة 2

واإلفصاح عنيا مف مصادرىا المختمفة حؽ تكفمو الدولة لكؿ مواطف وتمتـز الدولة بتوفيرىا 
تاحتيا وسريتيا وقواعد  تاحتيا لممواطنيف بشفافية وينظـ القانوف ضوابط الحصوؿ عمييا وا  وا 

رفض إعطاءىا كما يحدد عقوبة حجب المعمومات او إعطاء إيداعيا وحفظيا والتظمـ مف 
معمومات مغموطة عمدا و تمتـز مؤسسات الدولة بإيداع الوثائؽ الرسمية بعد االنتياء مف فترة 
العمؿ بدار الوثاؽ القومية وحمايتيا وتأمينيا مف الضياع او التمؼ وترميميا ورقمنتيا بجميع 

 انوف".الوسائؿ واألدوات الحديثة وفقا لمق
مف الدستور المصري: "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي  70_ المادة 3

والمسموع االلكتروني مكفولة ولممصرييف مف أشخاص طبيعة أو اعتبارية عامة أو خاصة حؽ 
نشاء وسائؿ اإلعبلـ المرئية والمسموعة ووسائط اإلعبلـ الرقمي  صدار الصحؼ وا  ممكية وا 

بمجرد اإلخطار عمى النحو الذي يضمنو القانوف وينظـ القانوف إجراءات وتصدر الصحؼ 
 إنشاء وتممؾ الصحؼ وتممؾ محطات البث اإلذاعي والمرئي والصحؼ االلكترونية".
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 1فرض رقابة أو مصادرة وسائؿ اإلعبلـ إال في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
 2التزمت الدولة بضماف استقبلؿ المؤسسات اإلعبلمية الحكومية. 72المادة وفي 

دستور المصري عمى المستوى الوطني واإلقميمي لما قدمو لقد تمت اإلشادة بال
غير أف دستور  .مف تغيير واضح عف سابقو الذي تميز بضعؼ الحريات وتقييدىا

المصري ورغـ ما نص عميو مف مستجدات فيما يخص حرية التعبير  2014
واإلعبلـ إال أنو يؤخذ عميو اإلسياب الواضح في نص المواد واإلحاالت الكثيرة 

 إلى القانوف مما يضفي عميو غموضا. 

انفرع انثانث: انثاب انثاَٙ نهحرٚاخ انؼايح فٙ 

  9989انرضتٕر انتَٕطٙ 

، 2011في مارس  1959تعميؽ العمؿ بالدستور التونسي المعروؼ بدستور تـ 
بعد أف شيد تنقيحات جوىرية في عيد الرئيس التونسي المخموع زيف العابديف بف 

، تـ 2011وبعد أوؿ إنتخابات تعددية في تونس التي أجريت في أكتوبر  ٬عمي
ى حيف المصادقة عمى تعويضو مؤقتا بقانوف التنظيـ المؤقت لمسمطة العمومية إل

 مف قبؿ المجمس الوطني التأسيسي. 2014الدستور الجديد في أواخر يناير 
في  ٬ثـ نصا متكامبل جاء التصويت عمى الدستور التونسي الجديد فصبل فصبلً 

حيث أديرت  ؛إطار الترتيبات التي نص عمييا القانوف المنظـ لمسمطات العمومية
. وقد إتسـ 2011أكتوبر 23ة التي أعقبت إنتخاباتوفقا ألحكامو المرحمة اإلنتقالي

السياؽ العاـ الذي إكتنؼ عمميات التصويت بالتجاذبات السياسية الحادة والصراع 
                                                           

مف الدستور المصري: "يحظر بأي وجو فرض رقابة عمى الصحؼ ووسائؿ  71_ المادة 1
ا ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عمييا اإلعبلـ المصرية أو مصادرتيا أو وقفيا أو إغبلقي

في زمف الحرب أو التعبئة العامة وال توقع عقوبة سالبة لمحرية في الجرائـ التي ترتكب بطريؽ 
النشر أو العبلنية أما الجرائـ المتعمقة بالتحريض عمى العنؼ أو التمييز بيف المواطنيف أو 

 ".بالطعف في أعراض األفراد فيحدد عقوبتيا القانوف
مف الدستور المصري: "تمتـز الدولة بضماف استقبلؿ المؤسسات الصحفية  72_ المادة 2

ووسائؿ اإلعبلـ الممموكة ليا بما يكفؿ حيادىا وتعبيرىا عف كؿ اآلراء واالتجاىات السياسية 
 والفكرية والمصالح االجتماعية ويضمف المساواة والتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العاـ".
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األيديولوجي بيف اإلسبلمييف المتزعميف لتيار اليوية والتأصيؿ والعممانييف 
آلية في ظؿ استقطاب ثنائي لـ تفمح  .المدافعيف عف الحداثة والحقوؽ الكونية

التوافؽ التي تـ إقرارىا وتقنينيا بإيعاز مف الرباعي الراعي لمحوار الوطني في 
 1رغـ أنيا حدت مف تأثيره عمى مواقؼ الفرقاء السياسييف بشكؿ واضح. ٬كسره

 أٔال: يٍ حٛث انشكم

وىو  أبواب 10أقساـ و 5موزعة عمى  فصبل 149يضـ الدستور التونسي الجديد 
 37 2014يناير  23حيث غطى مشروعو النيائي نسخة  ؛مف الدساتير الطويمة

ويعزى طولو إلى اإلسياب في إبراز بعض التفاصيؿ القانونية والخوض  .صفحة
في بعض المسائؿ الجزئية التي يكوف موضعيا في األصؿ في النصوص 

 القانونية الترتيبية التي تترجـ النص الدستوري اإلطار.
ونجد أف  ٬قد سمى مقدمة الدستور بالتوطئة نبلحظ أف النص الدستوري التونسي
كما . وقد حرر لكؿ سمطة باب خاص بيا ٬النص يحتوي عمى فصوؿ بدؿ مواد

أنو ال يوجد انسجاـ في عناويف تفريعات األبواب في النص الدستوري إذ مرة يقسـ 
الباب إلى أقساـ وىو حاؿ الباب الرابع الخاص بالسمطة التنفيذية وتارة يقسـ الباب 

 إلى فصوؿ كما ىو الحاؿ في الباب الخامس الخاص بالسمطة القضائية.

 ثاَٛا: يٍ حٛث انًضًٌٕ

مف ناحية المضموف فيناؾ فرؽ بيف المضاميف الدستورية والمضاميف غير 
لكننا  .الدستورية داخؿ الوثيقة الدستورية والتي تكوف عادة بدوف مدلوؿ قانوني

عمى مضموف الحريات العامة التي  سنركز عمى المضاميف الدستورية وخاصة
وسنخص ىنا الفصوؿ التي تطرقت إلى حرية التعبير  ٬أفرد ليا الباب الثاني

 واإلعبلـ.

                                                           
تور التونسي الجديد ومستقبؿ االنتقاؿ الديمقراطي: فتحي الجراي، سمسمة تقارير مركز _ الدس1

 .3، ص: 2014يناير/كانوف الثاني  28الجزيرة الدراسات، 
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لذي ا 20الفصؿ أىـ مبلحظة قد نجدىا في الباب األوؿ مف الدستور وخاصة 
أكد عمى أف المعاىدات الدولية التي وافؽ عمييا المجمس النيابي وصادؽ عمييا 

ويقصد المشرع التونسي انو  ؛مف القوانيف الوطنية وأدنى مف الدستورىي أعمى 
حتى  ٬باالمكاف استبعاد المعاىدات الدولية التي يراىا تتضارب مع أحكاـ الدستور

ولو كاف قد تمت المصادقة عميو. وىو ما يغمؽ الباب أماـ تطبيؽ المعاىدات 
 1ر.واإلتفاقيات الدولية في تونس بدعوى معارضتيا لمدستو 

وقد ضمف الدستور التونسي حرية التعبير والرأي والفكر واإلعبلـ والنشر وعدـ 
وقد أكد عمى ضماف  31.2الفصؿجواز ممارسة رقابة مسبقة عمى الحريات في 

الدولة لمحؽ في اإلعبلـ والنفاد إلى المعمومة والنفاد إلى شبكات االتصاؿ في 
القانوف يحدد الضوابط  مف الدستور عمى أف 49الفصؿ وأكد  32.3الفصؿ

 4المتعمقة بالحقوؽ والحريات وكيفية ممارستيا بما ال يناؿ مف جوىرىا.
بؿ إف  ٬وما يحسب لمدستور التونسي كونو ال ترد فيو ذكر كممة القانوف إال قميبل

شدد عمى أف عبارة بمقتضى القانوف ال ينبغي أف تناؿ مف جوىر  49الفصؿ 

                                                           
: "المعاىدات الموافؽ عمييا مف قبؿ المجمس النيابي 2014مف الدستور التونسي  20_ المادة 1

 الدستور". والمصادؽ عمييا أعمى مف القوانيف وأدنى مف
: "حرية الرأي والفكر والتعبير واإلعبلـ 2014مف الدستور التونسي  31_ نص المادة 2

 مضمونة ال يجوز ممارسة رقابة مسبقة عمى ىذه الحريات".
: "تضمف الدولة الحؽ في اإلعبلـ والحؽ في 2014مف الدستور التونسي  32_ نص المادة 3

 ضماف الحؽ في النفاد إلى شبكات االتصاؿ". النفاد إلى المعمومة. تسعى الدولة إلى
: "يحدد القانوف الضوابط المتعمقة بالحقوؽ 2014مف الدستور التونسي  49_ الفصؿ 4

 والحريات المضمونة بيذا الدستور وممارستيا بما ال يناؿ مف جوىرىا.
دولة مدنية ديمقراطية وبيدؼ حماية  ػ وال توضع ىذه الضوابط إال لضرورة تقتضييا

أو  ،أو الصحة العامة ،أو الدفاع الوطني ،أو المقتضيات األمف العاـ ،حقوؽ الغير
وذلؾ مع احتراـ التناسب بيف ىذه الضوابط وموجباتيا. وتتكفؿ  ،اآلداب العامة

 الييئات القضائية بحماية الحقوؽ والحريات مف أي انتياؾ.
أف يناؿ مف مكتسبات حقوؽ اإلنساف وحرياتو المضمونة في ػ ال يجوز ألي تعديؿ 

 ىذا الدستور".
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القانوف وعمى أولوية الحقوؽ والحريات عمى  الحقوؽ والحريات التي ينظميا
وىذا يخالؼ ما صيغ عميو الدستور المصري الذي إتسـ بكثرة  .الضوابط والمعايير

وكذلؾ الدستور المغربي وىذا ما سنراه  ٬اإلحاالت لمقانوف في العديد مف المواد
 الحقا. 

والرأي إذف نستنتج مما سبؽ أف الدستور التونسي فيما يخص حرية التعبير 
 ٬واإلعبلـ والفكر لـ يشر إلى أي قيود تحد منيا في الفصوؿ التي تنص عمييا

. لكف نبلحظ أنو ُأفرد 2013 مما يبرز التطور الحاصؿ مقارنة مع مسودة دستور
بكاممو لتعداد القيود التي تحد مف ىذه الحريات والتأكيد عمى أف ىذه  49الفصؿ 

 ايتيا مف أي انتياؾ.الحريات تتكفؿ الييئات القضائية بحم
وقد رأت منظمة اليونسكو أف ىذا الفصؿ يقمؿ مف قيمة الدستور التونسي ويحد 

وخاصة حوؿ  2013وقد أبدت مبلحظات قاسية عمى مسودة دستور ٬مف الحريات
ويبدو أف المشرع التونسي قد  ٬الفصوؿ التي تنص عمى حرية التعبير واإلعبلـ

ولـ  32و 31بالفصوؿ ظمات الدولية الخاصة أخد بعيف االعتبار إنتقادات المن
 .49الفصؿ يعرىا اىتماما فيما يخص 

انفرع انراتغ: انثاب انثاَٙ انخاص تانحرٚاخ انؼايح 

 9988فٙ انرضتٕر انًغرتٙ 

إستجابة المممكة المغربية لمناخ اإلنتفاضات الشعبية ولمحراؾ الداخمي الذي     
طالبة بإصبلحات دستورية وتنظيمية التي ٬ فبراير 20كانت تتزعمو حركة 

وقد إنضـ إلى ىذه الحركة طيؼ واسع مف الجماعات السياسية.لذلؾ . وديمقراطية
عتماد عقد إجتماعي جديد. وىذا  1كاف مف الضروري القياـ بإصبلح الدستور وا 

شخصا  19التغيير كاف بمبادرة ممكية حيث قاـ جبللة الممؾ بتعييف لجنة تضـ 
                                                           

، مصادر المؤسسة الدولية لمديمقراطية 2011_ دراسة نقدية لمدستور المغربي لعاـ 1
إدريس  ،واالنتخابات حوؿ بناء الدستور، شارؾ في كتابة ىذه الدراسة كؿ مف: محمد مدني

المؤسسة الديمقراطية واالنتخابات  ،يؽ إدريس المغرويوقاـ بالتنس ،سموى الزرىوني،المغروي
IDEA ،2012 :6، ص. 
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لباحثيف في المجاالت الدستورية والسياسية والقانونية والسوسيولوجية مف األساتذة وا
لوضع الدستور الجديد. فتمت صياغة مسودة الدستور وعرضيا لئلستفتاء الشعبي 

فامتمؾ  .وتـ التصويت عميو باألغمبية الساحقة إيجابا ٬ 2011في فاتح يوليوز
وُوِضع الدستور  .يالمغرب بذلؾ السبؽ الدستوري عف نظيره التونسي والمصر 

 .2011يوليوز  29موضع التنفيذ في 

 أٔال: يٍ حٛث انشكم

في كونو أوؿ تعديؿ دستوري يتـ في عيد العاىؿ  2011تكمف أىمية دستور     
فيو التعديؿ السادس في  1999٬المغربي محمد السادس منذ إعتبلئو العرش سنة 

ثـ  1970يميو دستور  1962تاريخ المممكة الحديث بعد أوؿ دستور لممممكة سنة 
ذا اعتبرنا الدستور 1996وأخيرا دستور  1992ثـ دستور  1972دستور  . وا 

 يمكف أف يصبح التعديؿ السابع في تاريخ المممكة. 1917المغربي لسنة 
مف حيث المنيجية خميطا بيف الطريقة  2011يعتبر الدستور المغربي لسنة     

كما يتضمف بعض سمات الدساتير  ٬يةالفرانكفونية والطريقة االنجموسكسون
وكذا  ٬الديمقراطية كربط المسؤولية بالمحاسبة وتقوية المؤسسة التشريعية والتنفيذية

تعييف رئيس الحكومة مف الحزب السياسي الفائز بأكبر عدد مف المقاعد 
 البرلمانية...

وىو أكثر إسيابا مف  ٬فصبل 180بابا و 14ويتضمف الدستور الجديد     
الوارد في  19لفصؿ اوتـ تقسيـ  .الدستور التونسي وأقؿ مف الدستور المصري

الدستور السابؽ والذي كاف مثارا لمجدؿ بيف الفاعميف السياسييف ليصبح فصميف 
فاألوؿ يحدد الصبلحيات  ؛42و 41الفصؿ اثنيف في دستور فاتح يوليوز وىما 

وذلؾ إلزالة الخمط  ٬الصبلحيات السياسية لمممؾالدينية لمممؾ والثاني يحدد 
كما تـ التغاضي عف بعض  .والتداخؿ بيف السمطة الدينية والسياسية لمممؾ

المصطمحات والكممات التي كانت تثير المبس في الدستور السابؽ فبدال مف 
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"شخص يوليوز  أصبح في دستور فاتح "شخص الممؾ مقدس وال تنتيؾ حرمتو"
 الجديد. 46لفصؿ ابحسب  حرمتو ولمممؾ واجب التقدير واالحتراـ" الممؾ ال تنتيؾ

كما تـ إستبداؿ اسـ الوزير األوؿ برئيس الحكومة والقضاء بالسمطة القضائية 
كما نبلحظ أف الدستور المغربي الجديد  .والمجمس الدستوري بالمحكمة الدستوري

بمناسبة الدستور  2011يونيو  17تـ توطئتو بنص الخطاب الممكي السامي ليوـ 
 1432شعباف  27الصادر في  1.11.91يميو نص الظيير الشريؼ رقـ  ٬الجديد

وتـ تسمية المقدمة أو  .الخاص بتنفيذ نص الدستور 2011يوليوز 29الموافؽ ؿ 
ويختـ الدستور بقرار المجمس الدستوري رقـ  ٬الديباجة أو التوطئة بالتصدير

المعمف عف نتائج االستفتاء في شأف مشروع الدستور الذي أجري يـو  815.2011
ىذا مف حيث  2011٬الموافؽ لفاتح يوليوز  1432مف رجب  28الجمعة 
 1الشكؿ.

 ثاَٛا: يٍ حٛث انًضًٌٕ

ييرات والتعديبلت العديد مف التغ 2011عرؼ الدستور المغربي الجديد لسنة     
أىميا التأكيد عمى أف الحكـ في المغرب نظاـ ممكي دستوري ديمقراطي برلماني 

ومف أىـ المستجدات التي جاء بيا الدستور والتي نص عمييا في  .إجتماعي
كما نص عمى  ٬التصدير تكريس حقوؽ اإلنساف كما ىي متعارؼ عمييا عالميا

وقد نص  .ني وعدـ قابميتيا لمتجزيءحماية منظومتيا مع مراعاة طابعيا الكو 
الدستور عمى مجمؿ حقوؽ اإلنساف الواردة في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف 
باإلضافة إلى تكريس سمو اإلتفاقيات الدولية كما صادؽ عمييا المغرب عمى 

والتنصيص عمى العمؿ عمى مبلئمة ىذه التشريعات مع  ٬التشريعات الوطنية
 .مقتضياتيا

                                                           
، وزارة العدؿ اصدارت مركز الدراسات وأبحاث 2011_ دستور المممكة المغربية لسنة 1

، 2011السياسة الجنائية بمديرية الشؤوف الجنائية والعفو، سمسمة نصوص قانونية، شتنبر 
 .19العدد: 
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فنجد أف  ٬بخصوص المستجدات التي طالت الحريات والحقوؽ األساسية أما    
وصوال  19الفصؿ المشرع المغربي قد أفرد الباب الثاني ليذا الغرض بداية مف 

، وأكد عمى حرية التعبير والرأي والفكر واإلعبلـ وحؽ الحصوؿ 40لفصؿ اإلى 
حيث خصص  ؛28إلى  25 الفصوؿ مفعمى المعمومة واإلبداع الثقافي في 

25الفصؿ المشرع المغربي 
لمتأكيد عمى حرية الفكر والرأي والتعبير والنشر  1

26الفصؿ و  ٬وعمى أنيا مضمونة بكؿ أشكاليا
جعمو ليبيف أف السمطات  2
 العمومية تدعـ اإلبداعات الثقافية والفنية وتطويرىا.

27الفصؿأما     
حيث نص عمى  ؛فيو مف أكثر الفصوؿ أىمية ومثارا لمجدؿ 3

المعمومة الموجودة بحوزة اإلدارة العمومية والمؤسسات حؽ الحصوؿ عمى 
المنتخبة والييئات المكمفة بمياـ المرفؽ العاـ، وأكد عمى عدـ تقييدىا إال بمقتضى 
القانوف ألىداؼ الدفاع الوطني وأمف الدولة الداخمي والخارجي وحماية الحياة 

والحقوؽ والحريات. وبالتالي يمكف القوؿ أف  الخاصة وحماية مصادر المعمومات

                                                           
 : "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكؿ أشكاليا.2011تور المغربي مف الدس 25_ الفصؿ 1

 حرية اإلبداع والنشر والعرض في مجاالت األدب والفف والبحث العممي والتقني مضمونة"
تنمية  ،: "تدعـ السمطات العمومية بالوسائؿ المبلئمة2011مف الدستور المغربي 26_ الفصؿ 2

 بحث العممي والتقني والنيوض بالرياضة.وال ،اإلبداع الثقافي والفني
وعمى أسس ديمقراطية ومينية  ،بكيفية مستقمة ،كما تسعى لتطوير تمؾ المجاالت وتنظيميا 

 مضبوطة".
: "لممواطنات والمواطنيف حؽ الحصوؿ عمى 2011مف الدستور المغربي  27_ الفصؿ 3

والييئات المكمفة بمياـ  ،المنتخبةوالمؤسسات  ،الموجود في حوزة اإلدارة العمومية ،المعمومات 
 المرفؽ العاـ.

بيدؼ حماية كؿ ما يتعمؽ بالدفاع  ،ال يمكف تقييد الحؽ في المعمومة إال بمقتضى القانوف
وكذا الوقاية مف المس  ،والحياة الخاصة لؤلفراد ،وحماية امف الدولة الداخمي والخارجي ،الوطني

وحماية مصادر المعمومات  ،ا في ىذا الدستوربالحريات والحقوؽ األساسية المنصوص عميي
 والمجاالت التي يحددىا القانوف بدقة".
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الحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات مرىوف بعبارات مطاطية وغير واضحة يمكف 
 1تفسيرىا بأشكاؿ مختمفة، كما تركت إحالة إضافية لمقانوف.

لمتأكيد عمى حرية الصحافة التي تضمنيا الدولة  282تخصيص الفصؿ وتـ     
وعمى حرية التعبير واألفكار  ،وغير المقيدة بأي شكؿ مف أشكاؿ الرقابة القبمية

كما يؤكد ىذا الفصؿ  ،والنشر الغير مقيد عدا ما ينص عميو القانوف صراحة
اـ المثير لمجدؿ عمى أف الييئة العميا لبلتصاؿ السمعي البصري تسير عمى إحتر 

مف الدستور الذي ينضـ مياـ ىذه الييئة  1653الفصؿ التعددية بحسب أحكاـ 
 التي أضحت دستورية.

مما يميز الدستور المغربي كونو قد أسيب في شرح الفصوؿ المتعمقة     
باإلعبلـ وحرية التعبير والرأي، وىو ما يمكف إرجاعو إلى رغبة واضعي الدستور 

ة. وما يؤخذ عمى الدستور المغربي كثرة اإلحالة في تدشيف عيد جديد يرسخ لمحري
 4عمى القانوف.

                                                           
 .4_ اإلعبلـ في الوثائؽ الدستورية لدوؿ الربيع العربي: مرجع سابؽ، ص: 1
وال يمكف تقييدىا بأي  ،: "حرية الصحافة مضمونة2011مف الدستور المغربي  28_ الفصؿ 2

 شكؿ مف أشكاؿ الرقابة القبمية.
عدا ما  ،ومف غير قيد ،بكؿ حرية ،ونشر األخبار واألفكار واآلراء ،لمجميع الحؽ في التعبير

 ينص عميو القانوف صراحة.
 ،وعمى أسس ديمقراطية ،بكيفية مستقمة ،تشجيع السمطات العمومية عمى تنظيـ قطاع الصحافة
 وعمى وضع القواعد القانونية واألخبلقية المتعمقة بو.

ويضمف االستفادة مف ىذه  ،قواعد تنظيـ وسائؿ اإلعبلـ العمومية ومراقبتيايحدد القانوف 
 مع احتراـ التعددية المغوية والثقافية والسياسية لممجتمع المغربي. ،الوسائؿ

وفؽ أحكاـ الفصؿ  ،وتسير الييئة العميا لبلتصاؿ السمعي البصري عمى احتراـ ىذه التعددية 
 مف الدستور".  165

: "تتولى الييأة العميا لبلتصاؿ السمعي البصري 2011مف الدستور المغربي  165_ الفصؿ 3
والحؽ في المعمومة في الميداف  ،السير عمى احتراـ التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر

 وذلؾ في إطار احتراـ القيـ الحضارية األساسية وقوانيف المممكة". ،السمعي البصري
 مرجع سابؽ. _ دستور المممكة المغربية:4
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انًغهة انثاَٙ: انتراتٛر انمإََٛح ٔانًؤضطا ٛح 

 فٙ ي ال اإلػالو ٔانظحافح 

وظمت  ٬لطالما كانت تعاني حرية الصحافة مف انتياكات في المنطقة العربية
دوليا تتذيؿ قائمة الترتيب العالمي في حرية الصحافة خبلؿ السنوات القميمة 

إلى أف تفجرت الثورات العربية وانبثقت عنيا دساتير تقارب الدساتير  ٬الماضية
لتعود حرية الصحافة واإلعبلـ إلى واجية االىتماـ مف خبلؿ الدور  ٬الديمقراطية

ت ومف حيث المكتسبات التي حصمت عمييا المحوري الذي لعبتو في ىذه الثورا
 في مجاؿ حرية اإلعبلـ بكؿ وسائمو التقميدية والحديثة. 

لذلؾ سنعمؿ عمى تقديـ أىـ المستجدات التي اكتسبيا اإلعبلـ والصحافة بعد 
ومف أجؿ ذلؾ ارتأينا  .الثورات العربية خاصة عمى المستوى المؤسساتي والقانوني

 .أف نعتمد النماذج التالية

 انفرع األٔل: فٙ  َٕص

بعد الثورة التونسية والمصادقة عمى الدستور تأسس فضاء إعبلمي جديد عمى 
حيث تـ تبني مجموعة مف اإلجراءات عمى المستوى المؤسساتي  ٬الساحة التونسية

 والقانوني مف أىميا: 

 أٔال: ػهٗ يطتٕٖ انًؤضطا ٙ 

كما تـ حؿ الوكالة التونسية  إلغاء وزارة االتصاؿ مف البنية القانونية لمببلد -
 لبلتصاؿ الخارجي.

تشكيؿ المجنة الفرعية لمصحافة ووسائؿ اإلعبلـ مف طرؼ الييئة العميا  -
لتحقيؽ أىداؼ الثورة واإلصبلح السياسي واالنتقاؿ الديمقراطي بموجب مرسـو 

تعمؿ ىذه المجنة عمى صياغة مشروع قانوف  2011فبراير 18قانوف بتاريخ 
 الصحافة.

مف طرؼ مجمس  INRICداث الييئة الوطنية إلصبلح اإلعبلـ واالتصاؿ إح -
 ٬ 2011مارس 2بتاريخ  10الوزراء في الحكومة المؤقتة بموجب مرسوـ رقـ 
وتتولى اقتراح تصورات كفيمة  ٬ىذه الييئة ذات طابع استشاري لرئيس الوزراء
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رة الشعب باالرتقاء بالمؤسسات اإلعبلمية واالتصالية إلى مستوى أىداؼ ثو 
كما أنيا تعمؿ عمى متابعة  ٬التونسي وحماية حقو في إعبلـ حر تعددي ونزيو

 . دراسة طمبات جديدة إلنشاء قنوات إذاعية وتمفزيونية خاصة

 ثاَٛا: أيا ػهٗ انًطتٕٖ انمإََٙ 

إصدار مشروع مجمة الصحافة والطباعة والنشر الذي أعدتو الييئة الوطنية  -
واالتصاؿ وصادقت عميو ىيئة تحقيؽ أىداؼ الثورة إلصبلح اإلعبلـ 

، وقد أشار بعض 2011واإلصبلح السياسي واالنتقاؿ الديمقراطي في شتنبر
المختصيف إلى وجود نصوص فضفاضة في قانوف الصحافة تفتح الباب أماـ 

 التأويبلت مما قد يفسح المجاؿ لممس بحرية الصحافة واإلعبلـ.

بتنظيـ القطاع السمعي البصري الذي يتضمف إصدار المرسوـ المتعمؽ  -
لتعمؿ عمى ضماف قطاع اإلعبلـ  1إحداث ىيئة عميا مستقمة لمسمعي البصري

وقد نضـ الدستور ىذه الييئة ضمف الييئات الدستورية  .ونزاىتو وحريتو
وتـ تحديد مياميا  ٬المستقمة التي افرد ليا بابا مستقبل وىو الباب السادس

كما أنيا ىيئة  ٬والتي تتمحور حوؿ دعـ الديمقراطية 125بموجب الفصؿ 
منتخبة مف قبؿ مجمس الشعب الذي ترفعو لو تقريرا سنويا يناقش بالنسبة لكؿ 

 ىيئة في جمسة عامة مخصصة لمغرض. 

مشروع قانوف حؽ النفاد لمصادر المعمومات والوثائؽ اإلدارية الذي تمت  -
انوف استثنى منو الوثائؽ ، غير أف ىذا الق2011المصادقة عميو في ماي

                                                           
مف الدستور التونسي المحدثة لييئة االتصاؿ السمعي البصري: "تتولى ىيئة  127_ المادة 1

االتصاؿ السمعي البصري تعديؿ قطاع االتصاؿ السمعي البصري وتطويره وتسير عمى ضماف 
 حرية التعبير واإلعبلـ وعمى ضماف إعبلـ تعددي نزيو.

اختصاصيا وتستشار وجوبا في مشاريع القوانيف المتصمة  تتمتع الييئة بسمطة ترتيبية في مجاؿ
بيذا المجاؿ. تتكوف الييئة مف تسعة أعضاء مستقميف محايديف مف ذوي الكفاءة والنزاىة 

 يباشروف مياميـ لفترة واحدة مدتيا ست سنوات ويجدد ثمث أعضائيا كؿ سنتيف".
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كما تـ إقرار مدة سنتيف مف اجؿ اإلفراج عف الوثائؽ  .المختومة بالختـ السري
 اإلدارية بعد الثورة.

اعتماد قانوف انتخابي يتضمف بعض األحكاـ األساسية لتغطية وسائؿ اإلعبلـ  -
 12خبلؿ الفترة االنتخابية منيا منع اإلشيار السياسي بداية مف 

، منع المراسميف العامميف لدى وسائؿ اإلعبلـ األجنبية مف 2011شتنبر
 محاورة مرشحيف أو استضافة ممثميف عف األحزاب المشاركة في انتخابات

 المجمس الوطني التأسيسي في تونس. 

 انفرع انثاَٙ: فٙ انًغرب

الداعـ األساسي لحرية التعبير  2011يعتبر الدستور المغربي لفاتح يوليوز 
والصحافة واإلعبلـ حيث أقر العديد مف التعديبلت المرتبطة بحرية الصحافة 

 واإلعبلـ كاف مف أبرزىا: 

 أٔال: ػهٗ انًطتٕٖ انًؤضطا ٙ 

مف  165الييئة العميا لبلتصاؿ السمعي البصري بحسب الفصؿ دسترة  -
 الدستور وجعميا ىيئة دستورية مستقمة.

إنشاء المجمس الوطني لمصحافة الذي سيكوف ىيئة مستقمة مرجعية  -
 وديمقراطية.

 ثاَٛا: ػهٗ انًطتٕٖ انمإََٙ 

االنتياء مف إعداد التقرير النيائي لمحوار  2011تـ في منتصؼ ماي  -
يناير  28ي حوؿ اإلعبلـ والمجتمع والذي كاف قد انطمؽ في الوطن
بطمب مف الفرؽ البرلمانية في مجمس النواب ومشاركة لناشري  2010

وقدـ ىذا التقرير بعد وضع تشخيص لمحقؿ اإلعبلمي في  ٬الصحؼ
اعتبرىا بمثابة خارطة طريؽ إلصبلح  ،توصية وتوجييا 303المغرب 
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المغرب وصدرت في كتاب أبيض تحت عنواف شامؿ لقطاع اإلعبلـ في 
 1"اإلعبلـ والمجتمع في المغرب التشخيص وخارطة الطريؽ".

إعداد مشروع قانوف الصحافة والنشر الذي تميز بإلغائو العقوبات السالبة  -
واالعتراؼ القانوني بالصحافة االلكترونية وضماف حؽ  ٬لمحرية

ا تـ التأكيد عمى أف كم ٬الصحفييف في الولوج إلى مصادر المعمومات
القضاء ىو السمطة الوحيدة المخوؿ ليا توقيؼ المطبوعات وحجب 

كما تـ اإلعداد لمشروع قانوف ينظـ المجمس الوطني  ٬المواقع االلكترونية
 لمصحافة.

 انفرع انثانث: فٙ يظر

فكانت أوؿ دولة عربية تدخميا آلة الطباعة  ٬عرفت مصر كمنارة إعبلمية عربية
وتعد صحفيا مف أقدـ  ٬أثناء الحممة الفرنسية عمييا بقيادة نابميوف بونابرت

لذلؾ كاف مف الواجب  ٬الصحؼ العربية إصدارا خاصة صحيفة األىراـ المصرية
أو  2011مف يناير 25عمى المشرع المصري بعد الثورة المصرية االولى في 

والدور الذي لعبو اإلعبلـ في اإلطاحة بحكومة  2013٬يونيو 30 الثانية في
مرسي أف يقوـ بتحسيف وضعية اإلعبلـ السمعي البصري والمكتوب وااللكتروني 

وىذا ما جاء بو الدستور المصري عندما خصص مجموع  .لتواكب أىداؼ الثورة
االنتقادات مف المواد لتنظيـ ىذا القطاع رغـ كونيا ووجيت بالكثير مف الرفض و 

ومف بيف أبرز ىذه  .مف طرؼ أرباب وصحفي الحقؿ اإلعبلمي المصري
 المستجدات: 

 
 

                                                           
الربيع العربي: تنسيؽ محمد اإلماـ  _ حالة الصحافة واإلعبلـ بالبمداف المغاربية غداة ثورات1

، مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية 3ماء العينيف وعبد الرحمف عبلؿ، سمسمة تقارير العدد 
 .32وص:  28إلى  15، ص: 2013واالجتماعية بوجدة، طبعة 
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 أٔال: ػهٗ انًطتٕٖ انًؤضطا ٙ 

  إنغاء ٔزارج اإلػالو 

قاـ المشرع المصري بتقسيـ ىياكؿ تنظيـ اإلعبلـ إلى ثبلث ىيئات:  -
والييئة  2والييئة الوطنية لمصحافة 1المجمس األعمى لتنظيـ اإلعبلـ

 3الوطنية لئلعبلـ.

بضماف  022المادة يختص المجمس األعمى لتنظيـ اإلعبلـ بحسب  -
 ٬والحفاظ عمى استقبلليتيا وحيادىا وتعدديتيا ٬حرية الصحافة واإلعبلـ

ووضع الضوابط الخاصة بالميمة وفؽ اعتباريف أصوؿ المينة 
 وأخبلقيتيا ومقتضيات األمف القومي. 

                                                           
مف الدستور المصري: "المجمس األعمى لتنظيـ اإلعبلـ ىيئة مستقمة  211_ نص المادة 1

شخصية االعتبارية واالستقبلؿ الفني والمالي واإلداري وموازنتيا مستقمة. ويختص تتمتع بال
المجمس بتنظيـ شؤوف اإلعبلـ المسموع والمرئي وتنظيـ الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرىا. 
ويكوف المجمس مسؤوال عف ضماف وحماية حرية الصحافة واإلعبلـ المقررة بالدستور والحفاظ 

حيادىا وتعدديتيا وتنوعيا ومنع الممارسات االحتكارية ومراقبة سبلمة مصادر عمى استقبلليا و 
تمويؿ المؤسسات الصحفية واإلعبلمية ووضع الضوابط والمعايير البلزمة لضماف التزاـ 
الصحافة ووسائؿ اإلعبلـ بأصوؿ المينة وأخبلقيتيا ومقتضيات األمف القومي وذلؾ عمى النحو 

القانوف تشكيؿ المجمس ونظاـ عممو واألوضاع الوظيفية لمعامميف فيو.  المبيف في القانوف. يحدد
 ويؤخذ رأي المجمس في مشروعات القوانيف والموائح المتعمقة بمجاؿ عممو".

مف الدستور المصري: "الييئة الوطنية لمصحافة ىيئة مستقمة تقـو عمى  212_ نص المادة 2
ويرىا وتنمية أصوليا وضماف تحديثيا واستقبلليا إدارة المؤسسات الصحفية الممموكة لمدولة وتط

داري واقتصادي رشيد. ويحدد القانوف تشكيؿ الييئة ونظاـ  وحيادىا والتزاميا بأداء ميني وا 
عمميا واألوضاع الوظيفية لمعامميف فييا. ويؤخذ رأي الييئة في مشروعات القوانيف والموائح 

 المتعمقة بمجاؿ عمميا".
الدستور المصري: "الييئة الوطنية لئلعبلـ ىيئة مستقمة تقـو عمى  مف 213_ نص المادة 3

إدارة المؤسسات اإلعبلمية المرئية واإلذاعية والرقمية الممموكة لمدولة وتطويرىا وتنمية أصوليا 
داري واقتصادي رشيد. ويحدد القانوف تشكيؿ  وضماف استقبلليا وحيادىا والتزاميا بأداء ميني وا 

يا واألوضاع الوظيفية لمعامميف فييا. ويؤخذ رأي الييئة في مشروعات القوانيف الييئة ونظاـ عمم
 والموائح المتعمقة بعمميا".
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دارتيا، وتختص الييئة الوطنية لمصحا - فة تختص بالصحافة القومية وا 
والمرئية والرقمية  الييئة الوطنية لئلعبلـ بوسائؿ اإلعبلـ اإلذاعية

  1الحكومية. 

 ثاَٛا: ػهٗ انًطتٕٖ انمإََٙ 

إلى غاية ىذا التاريخ لـ يتـ بعد إعداد قانوف ينظـ المجاؿ اإلعبلمي  -
وبقي العمؿ سائرا بالقوانيف  2014٬والصحفي بحسب مقتضيات دستور

السابقة رغـ مخالفتيا لكؿ المبادئ واألىداؼ التي نادت بيا الثورة 
ومازاؿ الصحفيوف والصحؼ والمواقع  ٬المصرية والدستور المصري

االلكترونية تعاني مف الترىيب واإلغبلؽ أو الحجب واإلكراىات البدنية 
 2الممارسة عمى الصحفييف إلى اآلف.

خبلؿ المستجدات التي جاءت بيا الدساتير الثبلث عمى المستوى نستنج مف 
المؤسساتي أو القانوني؛ أف المشرع المغربي قد جعؿ الييئة العميا لبلتصاؿ 
السمعي البصري مف ضمف ىيئات الحكامة الجيدة التي تيدؼ إلى تطوير الحياة 

ؿ الذي يشيده السياسية والسير بيا نحو الديمقراطية التشاركية. غير أف التماط
إصدار قانوف الصحافة والنشر قد يثير الشكوؾ نحو تطبيؽ المكتسبات الدستورية 

 في القريب العاجؿ.
وفي الدستور المصري فالتعددية في الييئات المنظمة لقطاع اإلعبلـ سيؤدي 
بالضرورة إلى تضارب بينيا مف حيث اإلختصاصات غير مبرر إطبلقا في 

وقد كاف األجدى وضع الييئتيف الييئة الوطنية لمصحافة المختصة  ٬المستقبؿ
بالصحافة المكتوبة والييئة الوطنية لئلعبلـ الحكومي تحت سمطة المجمس األعمى 
لتنظيـ اإلعبلـ أو دمجيا في إطار واحد جامع لكؿ وسائؿ اإلعبلـ الحكومية 

                                                           
 .4_ اإلعبلـ في الوثائؽ الدستورية لدوؿ الربيع العربي: مرجع سابؽ، ص: 1
_ حبر عمى ورؽ حرية بالدستور واعتداء واعتقاؿ ومحاكمة واقع حرية اإلعبلـ والصحافة في 2

 .9، ص: ICFRتقرير صادر عف االئتبلؼ العالمي لمحريات والحقوؽ  ،مصر
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وف لمصحافة كما يؤخذ عمى المشرع المصري تماطمو في وضع قان .المختمفة
وىذا يثير في نفوس اإلعبلمييف  ٬واإلعبلـ والنشر يواكب مستجدات الدستور

ورغـ قياـ المشرع  .الريبة مف كوف النظاـ الحالي سيبقي عمى القوانيف السابقة
بإلغاء وزارة اإلعبلـ إال أف مياميا لـ تمغى وبقيت تمارس مف طرؼ ىيئة مستقمة 

يونيو تـ إحالة  30وبعد ثورة  .حافة وتنظيمياتتولى ممارسة شؤوف اإلعبلـ والص
ىذه المياـ لرئيس إتحاد اإلذاعة والتمفزيوف المصري بشكؿ مؤقت إلى أف تستقر 

 األمور.
ما المشرع التونسي فقد قاـ بالعديد مف الخطوات القوية نحو تحرير قطاع أ

عطاء مساحة واسعة مف الحرية التي  مف خبلؿ إلغاء وزارة االتصاؿ ٬اإلعبلـ وا 
كانت تعتبر الرقيب عمى العمؿ اإلعبلمي التونسي وتعد بذلؾ أوؿ دولة عربية 

كما أف ىيئة االتصاؿ السمعي البصري ليس ليا دور  ٬تقـو بيذه الخطوة الجريئة
رقابي عمى اإلعبلـ وال تخضع لممؤسسة الحكومية وال تقـو بتنظيـ المجاؿ 

ىدفيا ىو دعـ الديمقراطية. وبذلؾ بؿ ىي كياف مستقؿ وىيئة دستورية  ٬اإلعبلمي
 يكوف النموذج التونسي ىو االكثر تعبيرا عف ممارسة الديمقراطية.

انًثحث انثاَٙ: انتضهٛم االػاليٙ: انال يُٓٛح 

 يًسٔجح يغ انتغهٛظ

مينيػػة واالحترافيػػة فػػي مجػػاؿ نقػػؿ الخبػػر  و الػػبلأو التغمػػيط أالتضػػميؿ االعبلمػػي 
وتحميمو وتقديمو لممتمقي اضػحت سػمت العصػر، ليسػت بػاألمر الجديػد فيػي تعتبػر 

، لكػػف مػػع جوزيااف جااوبمزمػػف بنػػات افكػػار العقػػؿ الجينمػػي لػػوزير الدعايػػة النػػازي 
التطور التكنولػوجي والتقنيػات الحديثػة لوسػائؿ التوصػؿ االجتمػاعي، وتنػوع وتطػور 

ئؿ االعبلـ، وفتح المجاؿ اماـ مؤسسات اعبلمية ومقاوالت اعبلمية حرة انواع وسا
مجػػرد تمميػػذ امػػاـ اسػػاتذة عظػػاـ فػػي فػػف  جااوبمزالمتيػػاف صػػفة اعبلمػػي.. اصػػبح 

الكػػذب االعبلمػػي، واخػػتبلؽ القصػػص، وعممػػاء فػػي توجيػػو الػػرأي العػػاـ واخضػػاعو 
 ألفكار وتوجيات معينة .
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ٔضٛاضح اخضاع انًغهة االٔل: انتضهٛم االػاليٙ 

 انرأ٘ انؼاو

 فبلنػاً  أضػممت وُيقػاؿ والرشػاد، اليػدى ضػد وىػو ّضؿ الفعؿ مف المغة في التضميؿ
 اإلعبلمػي التضػميؿ مفيػوـ ُيعد ال الضبلؿ، كثير والضّميؿ الطريؽ، عف أحدتو أي

ف الكػػػذب، ىػػػو عػػػاـ بشػػػكؿ  التضػػػميؿ مفيػػػوـ أف إال الحقيقػػػة، عكػػػس ىػػػو الكػػػذب وا 
 يحتػوي أف يجػب لكنو الحقيقة عكس يكوف أف يجب ال مغزاه يحقؽ لكي اإلعبلمي

 .وجوده ويستنكر التضميؿ معالـ يخفي لكي الحقيقة مف جزء عمى

 عمػػى الخػػاطئ البنػػاء أو الحقيقػػة مػػف جػػزء عػػرض ىػػو اإلعبلمػػي التضػػميؿ فمفيػػوـ
 ىػػذا وجػػود مػػف اليػػدؼ تحقػػؽ إلػػى لموصػػوؿ وذلػػؾ وموثقػػة وثابتػػو واضػػحة حقػػائؽ
 أنيػػػا اعتبػػػار عمػػػى أكثػػػر أو مفيػػػوميف بػػػيف الخمػػػط أو المفػػػاىيـ فػػػي الخػػػاطئ البنػػػاء

 عناصػػر مػػف عنصػػر كػػؿ مفيػػوـ وتغييػػب غيػػاب فػػي وذلػػؾ واحػػد لمعنػػى مترادفػػات
 وتزويػػػد المعرفػػػة نشػػػر عمػػػى قػػػادرة اإلعػػػبلـ وسػػػائؿ كانػػػت فػػػإف حػػػده، عمػػػى الخمػػػيط
 تزييػػؼ اأيضػػ تسػػتطيع فإنيػػا آفػػاقيـ، بتوسػػيع الكفيمػػة والحقػػائؽ بالمعمومػػات النػػاس

 لمػا مضػادة ىابطػة وآراء مفػاىيـ النػاس عمػى تفػرض أف تسػتطيع ثـ ومف الحقائؽ،
 سامية. اجتماعية وقيـ أىداؼ مف إليو يتطمعوف

 تزويد يعني: اإلعبلمي التضميؿ مفيوـ أف إلى الدليمي عبدالرزاؽ الدكتور ويشير
 وتفسػػػيرىا الواقػػػع بػػػيف واضػػػح مػػػزج مػػػف تخمػػػو ال كاذبػػػو بمعمومػػػات اإلعػػػبلـ وسػػػائؿ
 يعػد فػبل التكػذيب تمقػي عنػد المتمقػي يفاجػأ ال كػي باألكاذيػب تخػتمط مقصػود بشكؿ

 اإلنجميزيػػة المغػػة إلػػى المصػػطمح ينقػػؿ ولػػـ. التضػػميؿ مػػف الحقيقػػة معرفػػة بإمكانػػو
Disinformation لممعمومػات المقصػود التسػريب" إلػى ليشير الستينيات في إال 

 القػػػػاموس ودخػػػػؿ ،1974 عػػػػاـ فػػػػي مػػػػرة ألوؿ فظيػػػػر فرنسػػػػا فػػػػي أمػػػػا ،"المضػػػػممة
 أساًسػا، سياسػية دالالت ويتضػمف الماضػي القرف مف الثمانينات بداية مع الفرنسي

 أو خطيػرة، بمشػكمة تػاـ جيػؿ عمػى وابقائػو العػاـ الػرأي لتخطئػة مبيتو النية: أف أي
 ىامة. مسائؿ حوؿ الكفاية فيو بما تنويره عدـ
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 اإلعبلمػي، التضػميؿ بعمميػة القػائموف إلييػا يسػعى التػي األىػداؼ مف العديد توجد
 القضػايا تيمػيش أو الحروب، جرائـ إلخفاء أو الحقيقية، األخبار عمى التعتيـ منيا

 أو األفػراد سػموؾ فػي تغييػرات إلحػداث أو عنيػا، الجمػاىير اىتمػاـ وصرؼ الميمة
 :يأتي ما ومنيا عمًقا أكثر بشكؿ األىداؼ مف مجموعة شيمر ويورد الجماعات،

 بالسػػػمبية تبػػػدأ والتػػػي اإلعبلمػػػي التضػػػميؿ أىػػػداؼ أىػػػـ مػػػف وىػػػي :السااامبية 
 العقػػوؿ قيػػادة أمػػر تجعػػؿ والتػػي جماعيػػة، سػػمبية إلػػى تتحػػوؿ والتػػي الفرديػػة
 . إيجابية جماعات قيادة مف بكثير أسيؿ

  تحػػدث، أف الممكػػف مػػف الفرديػػة أو الجماعيػػة السػػمبية: االنفعاااالت تفرياا 
 الممكػػف فمػف األصػػمي، موقفيػا عػػف تخمييػا وعػػدـ السػتمرارىا ضػػماف دوف لكػف
 لمتحػػػرؾ االجتماعيػػػة القػػػوى ودفػػػع اإليجابيػػػة إيقػػػاظ العناصػػػر بعػػػض تحػػاوؿ أف

 المكبوتػة، االنفعػاالت مػف مخزوًنا تمتمؾ التي التغيير، محاولة أو التغيير نحو
 وعنػدىا المخػدرة العقػوؿ مرحمػة إلػى لموصػوؿ معينػو بطػرؽ افراغيػا سيتـ والتي
 توجيػػػو خػػػبلؿ مػػػف االنفعػػػاالت تفريػػػغ عمميػػػة تػػػأتي وىنػػػا إفاقتيػػػا، الصػػػعب مػػػف

 . تفريغيا أماكف إلى العقوؿ
 خػػػبلؿ مػػػف الثقافػػػة مػػػف معػػػيف نػػػوع فػػػرض الممكػػػف مػػػف :الثقافاااة توجياااو 

 العقػوؿ واسػتدراج بؿ المتابع أو لممشاىد اإلعبلـ وسائؿ مف المستمرة المطاردة
 النيػػػائي اليػػػدؼ بػػػالطبع تخػػػدـ مسػػػبقا محػػػددة واىتمامػػػات معينػػػة ثقافػػػات نحػػػو

 . اإلعبلمي لمتضميؿ
 مػف وذلػؾ بكامميػا، الثقافػة تغييػر َسػُيؿَ  الثقافة توجيو تـ إذا :الثقافة تغيير 
 مف مفًرا يجدوف ال محددة بثقافات الجماىير ومطاردة االىتمامات تغيير خبلؿ

نمػػا الثقافػػة مػػف نػػوع بػػأي التغييػػر يعنػػي ال الثقافػػة وتغييػػر معرفتيػػا،  اسػػتبداؿ وا 
 المفػػػاىيـ تغييػػػر إلػػػى يصػػػؿ وقػػػد التضػػػميؿ، أىػػػداؼ تخػػػدـ أخػػػرى بثقافػػػة الثقافػػػة
 . الدينية األحكاـ مع تتعارض خاطئة بمفاىيـ واستبداليا الدينية
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 ومػا الحقػائؽ، مف يناسبو ما يختار اإلعبلمي التضميؿ إف: الحقائق تعتيم 
 لزيادة وبتمميعيا بعرضيا يقوـ ثـ ومف أىدافو، تحقيؽ مع ويتوافؽ وجوده يدعـ

 بريقيا.
 في ليس بأنو الدائـ اإلثبات ببساطة :الراىن الوضع وتعزيز وتبرير تقرير 

 قصػارى تبػذؿ بأنيػا األنظمػة إظيػار يضػمف مػا وذلػؾ كػاف، ممػا أبدع اإلمكاف
 .1المبذوؿ الجيد مف يقترب مف يوجد وال جيدىا

 ثام اكاذب ثام اكاذب» «وعاي باال شاعبا أعطياك….  ضامير باال إعالما أعطني»
 وزيػر جاوبمز جوزياف عبػارات تعتبر ىذه أبرز ..«الناس يصدقك حتى….  اكذب

 يسػتطيع مػا بكػؿ حػاوؿ جاوبمز ىتمار. أدولاف النػازي لمػزعيـ المػدبر والعقؿ الدعاية
 مػػف العديػػد نيجتػػو مػػا وىػػذا والتضػػميؿ، األكاذيػػب ونشػػر الجمػػاىير بعقػػوؿ التبلعػػب
العاـ منذ ذلؾ الحيف الى وقتنػا الحػالي، ربمػا  والرأي شعوبيا لخداع اإلعبلـ وسائؿ

ة الحرب الباردة اكثر منيا كانت دروة التبلعب بالعقوؿ والتضميؿ االعبلمي في فتر 
 .البما االف اصبحت اكثر تعقيدا ليس إو ر االف أ

 يػػػا،إراد العقػػػوؿ تغييػػػب وتضػػػميؿ فػػػي األبػػػرز السػػػبلح يعتبػػػر بػػػالعقوؿ التبلعػػػب فإ
 شػؾ أدنى ببلفيصبح  والتدبير، التحميؿ عمىقدرتو  المتمقي بيسم كونووخصوصا 

 شػػػاءت كيفمػػػابػػػو  وتتبلعػػػبتحركػػػو  بػػػدورىا والتػػػي اإلعبلميػػػة، الوسػػػائؿ ليػػػذهتػػػابع 
  الخاصة. ياوغايات امآربي لتحقيؽ

 العػػػاـ الػػػرأي اىتمػػػاـ ازاد فكممػػػا األزؿ، منػػػذ موجػػػود بالمعمومػػػات التبلعػػػبوطبعػػػا 
كممػػػا اجتيػػػدت الماكينػػػة االعبلميػػػة فػػػي تحريفػػػو  الػػػدولي المسػػػتوى عمػػػى مػػػا بقضػػػية

وتوجييػػػو نحػػػو مػػػا يخػػػدـ مصػػػالح جيػػػات معينػػػة بتركيػػػب كذبػػػة كبيػػػرة عمػػػى حقػػػائؽ 
  بسيطة بيدؼ خداع الرأي العاـ.

                                                           
، 2019سبتمبر  16_ عدي قاقيش: مفيـو التضميؿ االعبلمي، مقاؿ الكتروني نشر بتاريخ:  1

 /https://sotor.com عمى موقع سطور:
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اإلعبلمػي؛ اضػافة الػى الحريػة االعبلميػة  والتنػوع التعدديػة أف إلى اإلشارة وتجدر
انيف تحمػػػي اوال المتمقػػػي والصػػػحفي فػػػي نقػػػؿ الخبػػػر وتداولػػػو وتحميمػػػو مػػػع وضػػػع قػػػو 

اإلعبلمػي  التبلعػب وكشػؼ األكاذيػب لمحاربػة والوحيػدة المثمػى الطريقػة ىما بعده،
البػد مػف تواجػد مؤسسػات اعبلميػة مسػتقمة ماديػا عػف أي  أخػرى ناحيػة ومف نفسو،

تػأثير كيانات اقتصادية وحكومية؛ حتى يكوف ليا حرية في تقديـ االخبار دوف أي 
 ويسػػخرىا واألخبػػار بالمعمومػػات يػػتحكـ واإلمكانيػػات المػػاؿ يمتمػػؾ فمػػفو تضػػييؽ؛ أ

 . وأىدافو لمصمحتو خدمة

 المشػػاىد ليػػوىـ الواقػػع مػػف ربطػػو بشػػيءي دومػػا مػػا األسػػموب ىػػذا يسػػتخدـ ف مػػفإ
 ،جدا دقيقة معمومات إلى يستند وبأنو يقوؿ، فيما وصادؽ حؽ عمى بأنو والمستمع

والمتػابع او  المشػاىد لػدى البلوعػي فػي يريػد مػا يغػرس حتى التيويؿ إلى يمجأ وىنا
 العكس كيفما تقتاضيو اىدافو الخاصة مف الخبر.

المؤسػػػس الفعمػػػي لفػػػف التضػػػميؿ االعبلمػػػي وتوجيػػػو الػػػرأي العػػػاـ جاااوبمز قػػػد يكػػػوف 
واخضػػػػاعو، لكػػػػف مػػػػع تطػػػػور تقنيػػػػات وسػػػػائؿ االعػػػػبلـ واالتصػػػػاؿ، ووجػػػػود قػػػػوانيف 

وبعضػػػيا االخػػػر قػػػاس ييػػػيف المػػػواطف بعضػػػيا ىزيػػػؿ ال يحمػػػي الحقػػػوؽ المدنيػػػة، 
مػػف فاان الكااذب ويجػػرده مػػف حقػػو فػػي تمقػػي المعمومػػات او الحصػػوؿ عمييػػا، يبقػػى 

الفنػػػوف التػػػي يحػػػاوؿ اسػػػتعماليا الكثيػػػروف؛ لكػػػف القميمػػػوف مػػػف يتقنوىػػػا حػػػؽ إتقانيػػػا، 
وىػػؤالء القمػػة ىػػـ مػػف يعثػػوف فسػػادا فػػي مجتمعػػات البشػػرية؛ بػػيف خمػػؽ لمصػػراعات 

 اجؿ تحقيؽ ارباح مادية فقط ال غير. والحروب والفتف؛ مف
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انًغهة انثاَٙ: انتغهٛظ االػاليٙ يفٕٓو جرٚر 

 نًًارضاخ حرٚح انتؼثٛر

ت والممارسات؛ فيو االخصبة مف حيث الكتاب الحقوؿمف  اإلعبلمي الحقؿ يعتبر
والنقػػػاد والمحممػػػيف وحتػػػى النجػػػـو إليصػػػاؿ  يفالوسػػػيمة المعتمػػػدة مػػػف طػػػرؼ المفكػػػر 

 .وآرائيـ لممواطفأفكارىـ 

ىػػذه الوسػػيمة ال تػػدخر جيػػدا فػػي تقػػديـ الػػدعـ المباشػػر وغيػػر المباشػػر لممؤسسػػات 
دية ضػػخمة أو جيػػات دينيػػة اشػػركات اقتصػػ السػػيادية؛ سػػواء كانػػت حكومػػات أو

 ؿ العديػػػد مػػػفيفوسػػػائؿ اإلعػػػبلـ أداة طيعػػػة يسػػػيؿ مػػػف خبلليػػػا توصػػػ معينػػػة.. .
 .ي متطور ومتجددخطاب إعبلمي سياسنية حديثة وعبر الرسائؿ لممتمقي بطرؽ تق

ف دور وسائؿ اإلعبلـ في توجيػو ب علقد كتب العديد مف المؤلفيف الغربييف والعر 
كاف أكثرىـ صراحة  نعوم تشومسكيالبروفيسور  اـ وتسييره، لكف نجد أفعالرأي ال

وأيضػا  ووضوحا في تحميمو لػدور اإلعػبلـ فػي خمػؽ اإلجمػاع وتوجيػو لمػرأي العػراـ،
ـ"؛ أف بلفي الكثير مف األحياف؛ حيػث جػاء فػي كاتبػو "السػيطرة عمػى االعػ تضميمو

مػػف الحكومػػات  بإيعػػازالػػتحكـ فػػي الػػرأي العػػاـ  الػػدور السياسػػي لئلعػػبلـ يتجمػػى فػػي
متحيػزة  مػا اء تصػوراتنكات العبلقات العامة، واليدؼ مف ذلؾ ىو بر وبمشاركة ش

سػػػاف فػػػي مجػػػاؿ سياسػػػات حػػػوؿ كثيػػػر مػػػف القضػػػايا والشػػػؤوف العػػػاـ التػػػي تيػػػـ اإلن
  .يسمى" بصناعة اإلجماعما  الحكومات الداخمية والخارجية أو

ي ال تختمػؼ بػحوؿ اإلعػبلـ الغر  نعوم تشومسكينجد أف آراء وأفكار البروفيسور 
ي الػذي ال يمػت بصػمة بػه الغر ر امتػداد لنظيػ فيػو ،يبػاطبلقػا عػف واقػع إعبلمنػا العر 

التسػػيير والتػػدبير...التي يظػػؿ يتشػػدؽ بيػػا  الػػى الحريػػة اإلعبلميػػة واالسػػتقبللية فػػي
ي مسػػػير ولػػػيس حػػػرا فػػػي تنػػػاوؿ المواضػػػيع بػػػي، وىػػػو مثمػػػو مثػػػؿ العر بػػػاإلعػػػبلـ الغر 

مػػف المؤسسػػات سػػواء الدولػػة فػػي  السياسػػية، بػػؿ ىػػو فػػي الواقػػع خاضػػع لمجموعػػة
شػػػػػكؿ الحكومػػػػػات أو الشػػػػػركات االقتصػػػػػادية الكبػػػػػرى أي الرأسػػػػػماؿ أو المؤسسػػػػػات 
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؛ رغػػػػػـ أف قػػػػػرارات أو مرشػػػػػد الثػػػػػورة االسػػػػػبلمية يكػػػػػاف أو األزىػػػػػرالفات الدينيػػػػػة مثػػػػػؿ
 .وغيره في بعض االحياف وخطابات الفاتيكاف أكثر تعقبل مف األزىر

اإلعػػبلـ كمؤسسػػة أو مقاولػػة بحسػػب مػػا يطمػػؽ عميػػو القػػانوف؛ ىػػي كيػػاف خاضػػع 
المطمقة في ابداء الرأي والحؽ في االختبلؼ ة ت، ومسألة الحريالمعديد مف القطاع

 .أو اإلشيار فقط البروباغندافيو ىي مجرد شعارات اطمقت بيدؼ 

 اذن لو كانت المؤسسات االعالمية الكبرى بيذا الخضوع فبالك باإلعالم البديل؟

و اإلعػبلـ الجديػد اضػافة الػػى أو الصػحافة عمػػى االنترنػت أيعتبػر االعػبلـ البػديؿ 
خمؽ االجماع و  ،اـالعي أر في توجيو ال وسائؿ التواصؿ االجتماعي مؤسسات مؤثر

 وايضػػػا االقتصػػػادي، فيػػػي تقػػػدـ محتػػػوى اخبػػػاري ،السياسػػػي واالجتمػػػاعي والػػػديني
يح ليػػػا الفرصػػػة فػػػي تػػػبأسػػػموب بسػػػيط وسػػػيؿ، وىػػػي سػػػريعة فػػػي نقػػػؿ الخبػػػر ممػػػا ي

البروباغنااادا  خمػػػؽ بغػػػرض -االحيػػػاف فػػػي بعػػػض-تحريفػػػو، وتأويمػػػو، وتضػػػخيمو 
ؿ العديد مف االحػداث بلجميا مف خد المشاىدات. وىذا يظير ددة عااإلعبلمية وزي

اقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي التػػي و نشػػرىا مػػؤخرا عمػػى صػػفحات االنترنػػت وم التػػي يػػتـ
وفػػي االخيػػر يػػتـ  ،ؤثربشػػكؿ مػػ تثيػػر حفيظػػة المػػواطنيف بطريقػػة اخراجيػػا وتقػػديميا

و ىػي مجػرد أي بجنأفي بمد  ةو ىي واقعأمحرفة  وأ ةخبار قديمأما إنيا إاكتشاؼ 
 غير.  تمثيمية ال

يكػػػوف المػػػواطف قػػػد اتخػػػذ قػػػراره فػػػي الموضػػػوع  ةف يػػػتـ اكتشػػػاؼ الحقيقػػػألكػػػف قبػػػؿ 
و دينيػػػة ومذىبيػػػة أمػػػا عرقيػػػة إ ؛ألسػػػباب اصػػػطؼ الػػػى جانػػػب طػػػرؼ دوف االخػػػرو 

يػؤثر  وأ ،ت المجتمػع الواحػداوحتػى لمتعػاطؼ االنسػاني، ممػا يػؤثر سػمبا عمػى كيانػ
 و أسرتو... أو عمم وأسمعتو عمى و أعمى مستقبؿ شخص ما ظير في الخبر 

ىػػي مواضػػيع  ؛تناوليػػا ديؿع الدسػػمة التػػي يحػػب اإلعػػبلـ البػػياغمػػب ىػػذه المواضػػ
وايضػػػا العنػػػؼ المنزلػػػي والتعنيػػػؼ وسػػػوء معاممػػػة ذوي  ،االغتصػػػاب والبيػػػدوفيميا
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 نقػؿ األخبػار المغموطػة عػف ، كما ركز مؤخرا عمىوغيرىـ.. ةت الخاصااالحتياج
و أو العػراؽ أو سوريا أ: لبناف لدوؿ العربية ؾبعض ا في سابقا الحراؾ االجتماعي

كثػر مػف أمواضػيع  تجػدىا عفيػذه المواقػ  و ثورة الجزائر.أحراؾ الريؼ في المغرب 
خاصػػة منيػػا التػػي تيػػاجـ الحػػراؾ السػػممي  ؛دسػػمة بػػؿ مػػدرة لمػػدخؿ بالعممػػة الصػػعبة

تيـ لمجػرد مطػػالب ف خونػة لمػػوطف والتػراب والػػديفالمػػواطني و تجعػػؿ مػفأ ،اينمػا كػاف
  .. بحقوقيـ االساسية

ال والشػعب أو مبا عمػى صػورة البمػد سوتناوؿ ىذه المواضيع بذلؾ الشكؿ يؤثر  نشر
ت نػػػػػػر تاالن وفو الشػػػػػػركات االجنبيػػػػػػة عنػػػػػػدما يتصػػػػػػفحأي بػػػػػػاالجنمواطف فػػػػػػال ؛اثانيػػػػػػ

والخيانػػػػػػة ؼ دوفيميا والتعنيػػػػػػيػػػػػػلبوافقػػػػػػط مواضػػػػػػيع تتنػػػػػػاوؿ االغتصػػػػػػاب  وفويصػػػػػادف
خبلقيػا واجتماعيػا أف البمػد منيػار أاضػيع البشػعة سػيظف الوطنية.. وغيرىػا مػف المو 

.. وىذا االمر سيكوف لو تأثير كبير أنو بمد ببل شؾ يسير نحو الياويةواقتصاديا، و 
أو  ما ال تفكر فيو تمؾ المواقع المغرضػة وىذا تو،عمممى اقتصاديات البمد وقيمة ع

 .ليوربما ىذا ما ييدفوف إ

غمػػػػب أقػػػػؿ أـ توثػػػػؽ لكػػػػذب وافػػػػؾ بعػػػػض إف لػػػػىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف االحػػػػداث التػػػػي 
تؤكػػده محاضػػر الشػػرطة المختصػػة  التػػيو كترونيػػة المحميػػة خاصػػة، لالصػػحؼ اال

 ف لػـ نقػؿإف الصحؼ االلكترونية كثيػرة أت المعنية، ففي المغرب مثبل نجد والجيا
ىػذه الصػحؼ نجػدىا  ،وليا حرية التطػرؽ الػى العديػد مػف المواضػيع ،عددىا ميوؿ

زيػػػػػادة عػػػػػدد  االخبػػػػػار وتحريفيػػػػػا وتزييفيػػػػػا وتضػػػػػخيميا بغػػػػػرض ر مػػػػػف تغمػػػػػيطبػػػػتعت
 . حرية تعبير وحرفية مينية وسبؽ صحفي المشاىدات واالنتساب لمموقع

ف الصػػػػحؼ أنجػػػػد  ؛ حيػػػػث 2019فػػػػي اكتػػػػوبر  فػػػػي لبنػػػػاف وفػػػػي حراكػػػػو المبػػػػارؾ
 غيػػر بلصػػأوىػػي  ؛والمذىبيػػة اإللكترونيػػة التػػي تػػدعي طبعػػا االسػػتقبللية السياسػػية

شػػرطة فيػػػديو أـ بكػػؿ الطػػرؽ لتشػػويو الحػػراؾ بنشػػر ىكػػذا وال ىكػػذا، تقػػو  مسػػتقمة ال
و يسػبوف أؿ غير محتشػـ كو يرقصوف بشأمور خال عاقروفـ يوى لمواطنيفلبعض ا
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ممتينػػػػة لمػػػػدعارة  يةخصػػػػشل صػػػػور ةبركػػػػعػػػػف ف لػػػػـ يتورعػػػػوا يػػػػـأن حتػػػػى ؛الػػػديف ...
انيػػا بيػػذه مؤىمػػة ال تعػػرؼ يػػر غالىػػذه الصػػحؼ  !ت الحػػراؾبلحػػدى بطػػإ وجعموىػػا
يء شػال بػؿو، بتاريخػو وحضػارتو وشػعبو وثقافتػ بأكممػوتضػعؼ صػورة بمػد  الطريقػة

اخػر كػؿ عػدد تنشػره ضػد  يؾ الػذي سػتتمقاهة الشػىػو قيمػ ىػذه الصػحؼ الذي تعرفو
 .حرية االنتفاض والتعبير والرأي السممي

في سوريا والعراؽ االمر مختمػؼ فالصػحؼ االلكترونيػة تجػدىا تتجػو مباشػرة نحػو 
الصحؼ اإللكترونية والمحسوبة عمػى الحكومػة  غمبأصبحت أوفي ايراف  ،لتكفيرا

وتؤكد ذلؾ مف خبلؿ  مف يخرج عف نظاـ الحكـ فيو كافر ال محالةف أتؤكد عمى 
الصػحؼ ليػا  ف ىذهأالمشكمة  .آيات قرآنية محرفة التفسير واحاديث نبوية مغموطو
العديػػد مػػنيـ وتػػؤثر فػػييـ وفػػي  صػػدا واسػػع بػػيف المػػواطنيف البسػػطاء ويتقبػػؿ كبلميػػا

 . السياسية تيـايـ الخاص وفي توجييرأ

الػػذي سػػػاىـ فػػػي تنشػػيط مؤسسػػػة غيػػػر  ؛سااااتيف رناااادليقػػوؿ الصػػػحفي األمريكػػي 
يػػػدعي اإلعػػػبلـ الحيػػػاد Fair : " ـ األمريكػػػيبلحكوميػػػة تتػػػولى متابعػػػة اإلعػػػ

ممػػػوف والموضػػػوعية ويبػػػدو أف الصػػػحفييف عممػػػاء فػػػي اإلعػػػبلـ والكثيػػػروف مػػػنيـ يتك
وبصػػفة عامػػة تتجمػػى طػػرؽ  . "نعتقػػد أنيػػـ جػػزء مػػف المشػػكمة بصػػدؽ ولكننػػا نحػػف

فػػػرض  مػػػف خػػػبلؿف خػػػبلؿ تشػػػكيؿ الييمنػػػة اـ؛ مػػػسػػػيطرة اإلعػػػبلـ عمػػػى الػػػرأي العػػػ
ي. وتػػتـ الييمنػػة عنػػد تشػػكيؿ بواألفكػػار التػػي يتشػػربيا المتمقػػي السػػم أحاديػػة المواقػػؼ

الجميػػور وتسػػيطر عميػػو  تحػػالؼ بػػيف مجموعػػات اجتماعيػػة تفػػرض برامجيػػا عمػػى
ـ المسيطر، لذلؾ بلتبني وجيات نظرىا اعتمادا عمى اإلع سخاصة أف غالبية النا

 .مف أىـ وسائؿ الييمنة ـبلأصبح اإلع

و أو الصػحؼ أـ المصري سواء القنوات الفضائية بلده ظاىرا في االعا نجىذا مو 
غمب أف خبر وتناولو.وليست حرة في تقديـ الرة نيا كميا مسيأـ البديؿ، ونجد بلاالع

تقػػوؿ المعارضػػة الشػػعبية أنيػػا حبػػر  وانجازاتػػو التػػي سػػياالخبػػار تمجػػد الػػرئيس السي
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لكػػف بتكػػرار الكػػذب والتأكيػػد عميػػو وتكػػراره مػػرارا ومػػرارا بشػػكؿ ممػػنيج  عمػػى ورؽ .
 فؾ ويغفؿ عف الصدؽسيصدؽ اإل ف الشعبأفأكيد  جوبمزومبرمج بحسب نظرية 

. 

عبلميػػة اخباريػػة إيضػػا مواقػػع أنجػػد  ،كمػػو مسػػير وخػػائفعػػبلـ البػػديؿ لػػيس جػػؿ اإلأ
ميمػة تمػؾ ، نعػـ ىػي قةمحايد ةدقيق ةاخباري مجابديمة تبدؿ مجيودا كبيرا في تقديـ بر 

السياسػػػية  تاجػػػؿ الضػػػغط عمييػػػا كبيػػػر مػػػف قبػػػؿ المؤسسػػػأالمواقػػػع لكنيػػػا موجػػػودة، 
ر جػػػػؿ تنػػػػويأا صػػػػامدة مػػػػف يػػػػوالحكوميػػػػة بيػػػػدؼ تحريػػػػؼ توجياتيػػػػا واغراءىػػػػا، لكن

 والمطالبة بحقوقو . المجتمع والوقوؼ الى جانبو

ت ر يصػػػاؿ صػػػو إي فػػػي بف مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي تعمػػػؿ بشػػػكؿ ايجػػػاأكمػػػا 
وؿ المصػػري قػػافيػػديوىات الم وخيػػر مثػػاؿ نجػػد ،حقوقػػو ةي المنتيكػػبػػالمػػواطف العر 
لممػاؿ  سػيسػرة الػرئيس السيأانتياكػات واسػتغبلؿ  بعػض ي فضػحتتػال محماد عماي
ممػػا نػػػتج عنػػػو  ،بيصػػدقائو المقػػػربيف دوف رقيػػب وال حسػػػأ مجموعػػة مػػػف العػػاـ مػػػع

السػػممية لػػـ تنفػػع  لكػػف .خػػروج المصػػرييف لمشػػارع بشػػكؿ سػػممي لممطالبػػة بالمحاسػػبة
 فكػػػاف الػػػرد باالعتقػػػاالت التعسػػػفية لمنسػػػاء والرجػػػاؿ دوف تيػػػـ محػػػددة ،مػػػع العسػػػكر

منازؿ ليبل، واالقتياد ال يضا الخطؼ مفأو  وحتى المراىقيف لـ يسمموا مف االعتقاؿ.
، واعػػػػبلف حالػػػػة الطػػػػوارئ، ممػػػػا اسػػػػتدعى تػػػػدخؿ االمػػػػـ المتحػػػػدة ةمػػػػاكف مجيولػػػػأل

 .Human Rghits Watch  ومنظمة ىيومنرايتس

حفيا صػ 52 ال تزاؿ مصر إحدى اسوأ الدوؿ في سػجف الصػحفييف عالميػا بوجػود
لتحتػػؿ تػػدىورت حريػػة الصػػحافة فػػي مصػػر كثيػػرا وقػػد  ،بافعمػػى االقػػؿ وراء القضػػ

، وفػػي تقريرىػػا لسػػنة حػػدود" دولػػة بحسػػب "مراسػػموف بػػبل 181مػػف بػػيف 161تبػػةر الم
 عالميا. 166وصمت مصر لممرتبة  2020

عمػػى قػػانوف جديػػد يػػنظـ اإلنترنػػت  سػػيوافػػؽ الػػرئيس السي ،آب/ طسسػػأغ18 فػػي
كػػاف ، المعمومػػات" )قػػانوف الجػػرائـ اإللكترونيػػة (ة يسػمى قػػانوف "مكافحػػة جػػرائـ تقنيػػ
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 تمػػوز. يمػػنح القػػانوف الحكومػػة صػػبلحيات/ يوليػػو2المصػػري قػػد أقػػره فػػي   البرلمػػاف
المواطنيف، وسجف نشطاء اإلنترنت  ة التعبير، وانتياؾ خصوصيةيأوسع لتقييد حر 

البرلماف أيضا قانونا جديدا يػنظـ  رتموز، أصد/ يوليو لتعبيرىـ السممي. في أواخر
أكثػػر ويسػػمح  الصػػحافة. يقيػػد" قػػانوف تنظػػيـ الصػػحافة واإلعػػبلـ "حريػػة الصػػحافة

بالرقابػػة دوف أوامػػػر قضػػػائية، ويفػػػرض غرامػػػات ماليػػة مرتفعػػػة عنػػػد انتيػػػاؾ مػػػواده، 
فػي القضػايا المرتبطػة ب"الحػض عمػى العنػؼ". وافػؽ  جفسػفضبل عػف عقوبػات بال
 نوف بػػػػػبل تعػػػػػديبلت كبيػػػػػرة رغػػػػػـ اعتػػػػػراض "نقابػػػػػة الصػػػػػحفييفالبرلمػػػػػاف عمػػػػػى القػػػػػا

ة التعبيػػر اوي لحريػػالمصػػرييف". ىػػذه المعطيػػات تبػػيف بشػػكؿ واضػػح الوضػػع المأسػػ
قػػانوف مجحػػؼ ضػػد االعػػبلـ البػػديؿ  ي فػػي مصػػر، ومػػا يزيػػد الطػػيف بمػػو فػػرضأوالػػر 

البػاب  الذي يفضح سوء معاممة الحكومة لمشػعب وانتياكيػا لمحقػوؽ فػي مقابػؿ فػتح
 . مى الغارب ألبواؽ السمطاف، اضافة الى شيوخ السمطاف مع االسؼع

بح خاضعا بشكؿ ال واع لبعض القنوات اإلعبلمية االلكترونيػة صي أبا العر نعالم
لتحقيػؽ  والعرقيػة بمشػاعرنا الدينيػة والطائفيػة المسيرة مف الحكومػات والتػي تتبلعػب

اء مػد باتتحقؽ عمػى حسػ أىداؼ سياسية وعسكرية إبميسية، رغـ أف ىذه األىداؼ
وىػذا يظيػر  طائفتيف مختمفتػيف أو الطائفػة الواحػدة والػديف الواحػد الشيداء مف أبناء

الكراىيػة التػي مػؤلت مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي خاصػة  ؿ خطابػاتبلجميػا مػف خػ
حيػث شػيد الخطػاب  ي)كؿ حسػب مػا يسػميو(؛بي أو الحراؾ العر ببعد الخريؼ العر 

ئؿ الكراىيػة والتحػريض الطػائفي والتمييػز العنصػري ممػا ااإلعبلمي أشػكاال مػف رسػ
عيػػػدا كػػػؿ البعػػػد عػػػف الثقافػػػة اإلسػػػبلمية، ممػػػا بالدوليػػػة والمينيػػػة، و  لؼ المعػػػاييرايخػػػ

السياسػية والطائفيػة والمذىبيػة  ي شػريكا فػاعبل فػي الصػراعاتبػيجعػؿ اإلعػبلـ العر 
مػػف االعػػبلـ فػػي الػػدوؿ العربيػػة مػػف المحػػيط الػػى الخمػػيج. وخيػػر دليػػؿ مػػا يحصػػؿ 

، وحاليػا بػيف المغػرب وسوريا لبنافالعراؽ و الوضع في  تأجيجوالفضائي في  البديؿ
 . والجزائر حوؿ قضية الصحراء المغربية
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ؿ كػػػػؿ الػػػػدوؿ العربيػػػػة موقعػػػػة عمػػػػى المعاىػػػػدات قػػػػبػػػػالرغـ مػػػػف أف أغمػػػػب إف لػػػػـ ن
وايضػا  ،الكراىية والتمييز الديني والطائفي واالتفاقيات الدولية التي تناىض خطاب

 منطقػةـ، إال أف البلأي واالعػالحريػات العامػة وحريػة التعبيػر والػر  ظمعاىػدات حفػ
 . أكثر بقاع العالـ انتياكا لحقوؽ اإلنساف بيف مف يى ةيبالعر 

ىميػػػػا الوحيػػػػد ىػػػػو رفػػػػع نسػػػػبة  صػػػػنافياوأنواعيػػػػا ألمؤسسػػػػات اإلعبلميػػػػة بشػػػػتى ا
وال تيػتـ بالضػرر الػذي  اتصػاالت، وتحقيؽ أعمى اإليرادات وأعمى نسبة ،المشاىدة

تمحقػػػو بػػػالغير، رغػػػـ أف القػػػانوف الػػػدولي واإلنسػػػاني حػػػذر مػػػف خطػػػورة نشػػػر أخبػػػار 
لكنػػو لػػـ يحػػدد كيفيػػة التعامػػؿ مػػع مػػف يسػػرب  ،أو مدنيػػة قػػد تيػػدد المجتمػػع عسػػكرية

نفسػيا محاطػة بمجموعػة مػف المػواد  مثػؿ ىػذه األخبػار، لػذلؾ تجػد وسػائؿ اإلعػبلـ
   ط.يؿ عمييا بشكؿ بسيي تستطيع التحاالغبية الت

قيود بؿ بوضػع حػدود قانونيػة زجريػة واضػحة  عضو وىذا ما يجعمنا نطالب ليس ب
التػػػي يفتػػػرض أف تمتػػػـز بيػػػا الميػػػديا، سػػػواء  ال تقبػػػؿ أوجػػػو تفسػػػير عديػػػدة لمواجبػػػات

كانػػػػت مؤسسػػػػات إعبلميػػػػة أو مقػػػػاوالت إعبلميػػػػة أو إعبلمػػػػا بػػػػديبل، حتػػػػى وسػػػػائؿ 
االجتماعي أضحت قنوات لنشر األخبػار عػف طريػؽ مػا يسػمى بػالمواطف  التواصؿ

حػػدود ليػػا لحمايػػة اآلخػػر منيػػا  يجػػب وضػػعالتػػي الصػػحفي أو صػػحافة المواطنػػػة 
خيػر يبقػى الرقيػب الوحيػد ىػو الضػمير لكػف فػي األ ،ي أخبلقيينوتنظيميا بشكؿ م
مػػػة ض تػػػوحش الػػػنفس البشػػػرية وطمعيػػػا نحػػػو العمييسػػػتطيع تػػػرو  االنسػػػاني الػػػذي

 .1الصعبة عمى حساب االخريف

 

 

 

                                                           
_ شيماء اليواري: االعبلـ المغموط بيف تصدير الحقائؽ وتحويرىا، مجمة الدراسات  1

 414، ص 2019االعبلمية، العدد التاسع نوفمبر 



 بني التنظري االصطالحي والقانوني وواقع التضليل ...............................................

 

172 
 برلين  –المانيا                                                       المركز الديمقراطي العربي 

 

 خالطح انفظم انثانث

العديد مف المواد التي  2011قدمت الدساتير العربية بعد الحراؾ العربي لسنة 
تحمي الحريات العامة والحقوؽ المدنية لممواطنيف؛ وأىميا حؽ التعبير والرأي 
والحؽ في تمقي المعمومات والحصوؿ عمييا ونشرىا وتحميميا والتقصي عنيا، 

 حافة ومؤسسات النشر والطبع. ناىيؾ عف القوانيف المنظمة لمجاؿ االعبلـ والص

ىذه الترسانة القانونية المميزة والتي نالت استحساف العديد مف الييئات 
والمنظمات غير الحكومية لتماشييا مع القانوف الدولي االنساني ومع معاىدات 
حقوؽ االنساف ومواثيقيا بقيت سجينة الرفوؼ ولـ يتـ تفعيميا إال البعض منيا 

 عمى المسار القديـ لتقييد االعبلـ وحرية التعبير. الذي ال يؤثر فعبل

لؤلسؼ رغـ حراؾ التغيير العربي لـ يتغير شيء عمى مستوى حرية االعبلـ 
والتعبير والرأي في منطقتنا مف محيطيا لخميجيا، سابقا وفي بداية الحراؾ كنا 

كف حاليا نستثني تونس مف القائمة السوداء لمتعتيـ االعبلمي والتغميط والتضميؿ؛ ل
بدأت معايير المثالية تتراجع فييا رغـ أنيا لـ تصؿ لمقاع العربي لكف المكتسبات 

، وىذا يرجع باألساس 2011التونسية بدأت تقؿ عف بداية الحراؾ الثوري لسنة 
لمتدخبلت االجنبية والعربية في السيادة التونسية وخاصة في البرلماف التونسي، 

 حو قطر واالمارات وفرنسا ومصر وروسيا ايضا.واغمب أصابع االتياـ تتوجو ن
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خالطح : تٍٛ انثؼر انمإََٙ ٔانًفاًْٛٙ 

ٔااللتظا ٘ ٔانطٛاضٙ ضاع انٓرف يٍ حرٚح 

 االػالو ٔانتؼثٛر

خير » بأف ،إيطاليا قبؿ أربعة قروف خمتاألمراء في  نيقولو مكيافيممي نصح
ولكف في  ،«لؤلمير أو الحاكـ أف يكوف مخوفا مف كونو محبوبا مف طرؼ رعيتو

عالـ اليوـ المعموماتي المعولـ فالقوة ليست لمخوؼ بؿ القوة لممعمومة. فتقنية 
المعمومات الحديثة أخذت في نشر المعمومات واألخبار بصورة أوسع مما كاف 

حصؿ تغيير في طبيعة القوة  وبذلؾ يكوف قد ،عميو الحاؿ طواؿ سنيف مضت
 .القوة لممعمومةالتي كانت تقدر سابقا بضخامة الجيوش والمعدات وأضحت اآلف 

 -التي يقصد بيا القوة العسكرية واالقتصادية - بالقوة الصمبةإف االستعانة 
غالبا ما تجعؿ اآلخريف يغيروف مف مواقفيـ بالتيديد أو الرشاوي أو الخوؼ... 

وليس الترىيب والوعيد تكوف ليا نتائج إيجابية أكثر  والترغيبقوة اإلغراء لكف 
 . بالقوة الناعمةوىذا ما يسمى 

يمكف القوؿ أف القوة الناعمة ىي القدرة عمى الحصوؿ عمى ما تريد عف طريؽ 
وىي تنشأ مف جاذبية ثقافة بمد ما أو  ،الجاذبية بدال مف اإلرغاـ أو دفع األمواؿ

 1استنا مشروعة في عيوف اآلخريف تتسع قوتنا الناعمة.فعندما تبدو سي ،سياساتو
ومنو نستطيع أف نستشؼ أف خير وسيمة لئلغراء والجاذبية وتجميؿ اآلخر ىي  

فاإلعبلـ ىو األداة األقوى في عصرنا مف أي قوة عسكرية أو اقتصادية،  ،اإلعبلـ
أف نغير فبحسف إستعمالو وتطور تقنية إرساؿ المعمومات الموجية عبره نستطيع 

وىذا ما تعجز عنو القوة  ،ونعيد توجيو أراء الشعوب وأفكارىـ ومشاعرىـ أيضا
الصمبة التي تستعيف بالعصا فتكوف النتيجة سريعة وفي صالحيا ولكنيا غير 

 مستقرة.
                                                           

ترجمة محمد توفيؽ  ،_ جوزيؼ س ناي: القوة الناعمة وسيمة النجاح في السياسة الدولية1
الطبعة العربية  ،الناشر العبيكاف لمنشر ،البجيرمي والتقديـ لػ د عبد العزيز عبد الرحمف الثنياف

 .10و ص:  17، ص: 2007االولى 



 بني التنظري االصطالحي والقانوني وواقع التضليل ...............................................

 

174 
 برلين  –المانيا                                                       المركز الديمقراطي العربي 

 

 فػي المترسػخة الديمقراطيػة ظػؿ فػي تنشػأ التػي الحريػة ىػو القػويـ اإلعبلـ يميز ما
 لمقػػانوف احتراميػػا فيػػو اإلعبلميػػة الحريػػة ىػػذه يحمػػي مػػا أمػػا. والمجتمػػع الدولػػة فكػػر
واحتػػراـ اخبلقيػػات المينػػة التػػي تنبػػع مػػف  الوقػػت نفػػس فػػي ويحمييػػا ينظميػػا الػػذي

 . ضمير االعبلمي والصحفي
 مسػػار عمػػى جميمػػة وباىضػػة الػػثمف سػػباؽ كسػػيارة وال ضػػمير قػػانوف بػػبل فػػاإلعبلـ

يصعب التحكـ فييا؛ فبل يمكنؾ ايقافيا وال يمكنؾ صدميا مع حواجز األمػاف؛  لزج
  !خوفؾ عمييا يمنعؾ مف ذلؾ، فتصبح أنت المسير رغـ أنؾ مف يقودىا

ىػػذا واقػػع اغمبيػػة المؤسسػػات االعبلميػػة العالميػػة وال اسػػتثني العربيػػة طبعػػا، واقػػع 
سسػػات االعبلميػػة الكبػػرى يبػػرز أف المسػػار المػػزج ىػػو الموبيػػات التػػي تػػؤثر فػػي المؤ 

وبػػػػػػاقي وسػػػػػػائؿ االعػػػػػػبلـ االخػػػػػػرى؛ حتػػػػػػى االلكروتونيػػػػػػة منيػػػػػػا ومواقػػػػػػع التواصػػػػػػؿ 
االجتمػػػػاعي ايضػػػػا، تػػػػؤثر فييػػػػا لخدمػػػػة مصػػػػالحيا فػػػػي خػػػػداع الشػػػػعوب بالتضػػػػميؿ 
واالخضػػػاع الشػػػعبي عبػػػر التغمػػػيط االعبلمػػػي والتػػػدليس فػػػي نشػػػر الخبػػػر وتحميمػػػو 

 وتقديمو لممتمقي أو المشاىد.
قػػارئ الكػػريـ أيػػف ىػػي الحمػػوؿ التنويريػػة التػػي قػػدمتيا الكاتبػػة مػػف خػػبلؿ قػػد يقػػوؿ ال

ىػػذا الكتػػاب فيػػو لػػػـ يجػػد أي محػػور مخصػػص ليػػػا أو فقػػرات تبينيػػا؟ أرد بػػػالقوؿ: 
الحموؿ موجودة قبػؿ ىػذا الكتػاب وقبػؿ كتػب ومقػاالت عػدة؛ ىػي مػزيج بػيف مػا ىػو 

رىيف بػاالرادة الحػرة  قانوني وما ىو اقتصادي وما ىو إنساني... لكف تفعيميا يبقى
 .ود التبعيةوىي أمر يصعب ايجاده.. ربما االف ولكف غدا سيتحرر االعبلـ مف قي
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 الئحح انًراجغ

 :ٌانمرا 

 .71 :اآلية ،المؤمنوف_  سورة -
 .35 :اآلية ،سورة أؿ عمراف -
 : انكتة  

 القاىرة النشر ،  دارإبراىيـ إماـ: اإلعبلـ واالتصاؿ بالجماىير -
  1971، طبعة المعارؼ ذو
دار النيضة  ،حمد أبو ألوفا: النظرية العامة لمقانوف اإلنسانيأ -

 2013الطبعة الثالثة لسنة  ،العربية
حمد أنور بدر: االتصاؿ واإلعبلـ الدولي بيف النظرية والتطبيؽ، أ -

 .2010طبعة  ،الدار المصرية السعودية لمطباعة والنشر والتوزيع القاىرة
دار  ،الكوري العموي الشنقيطي: فتنة الديمقراطيةاإلماـ احمد ولد  -

 2007طبعة  ،المودة لمنشر والتوزيع
أميف سعيد عبد الغني: إدارة المؤسسات اإلعبلمية في عصر  -

 2006اقتصاد المعرفة، القاىرة، ايتراؾ لمطباعة والنشر، 
 ،أميف وافي: اإلعبلـ الدولي، محاضرات حوؿ اإلعبلـ الدولي -

عبلـ ،كمية اآلداب ،ة غزةالجامعة اإلسبلمي طبعة  ،تخصص صحافة وا 
2012. 

بطرس حبلؽ: إدارة المؤسسات اإلعبلمية، سوريا، مطبعة  -
 2009الروضة، 

جماؿ الديف الناجي: وسائؿ اإلعبلـ والصحفيوف موجز آداب  -
المينة، ترجمة مصطفى الناوي، منشورات مركز التوثيؽ واإلعبلـ في 

 2004االولى يناير مجاؿ حقوؽ اإلنساف، الطبعة 
جوزيؼ س ناي: القوة الناعمة وسيمة النجاح في السياسة  -

د عبد العزيز عبد  ػترجمة محمد توفيؽ البجيرمي والتقديـ ل ٬الدولية
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، 2007 االولى العربية الطبعة ٬لمنشر العبيكاف الناشر ٬الرحمف الثنياف
 .10 :ص و 17 ص:

في القرف الحادي حسف عماد مكاوي، عادؿ عبد الغفار: اإلذاعة  -
 2008والعشريف، القاىرة، الدار المصرية المبنانية، 

حسف محمد ىند: النظاـ القانوني لحرية التعبير: دراسة مقارنة،  -
 2008طبعة  ،دار النشر المسؤولة دار الكتب القانونية

 ،راسـ محمد الجماؿ: االتصاؿ واإلعبلـ في الوطف العربي -
 2004طبعة الثالثة  ،الناشر مركز دراسات الوحدة العربية بيروت

رضا عبد الواجد أميف: اإلعبلـ والعولمة، القاىرة: دار الفجر  -
جامعة األزىر، الطبعة  ،لمنشر والتوزيع، مدرسة الصحافة واإلعبلـ

 2007االولى، 
نجميزي، دار العمـ إ-روحي البعمبكي: المورد، قاموس عربي -

 1995لسنة  7لطبعة ا ،لممبلييف
زىير احدادف: مدخؿ لعموـ اإلعبلـ واالتصاؿ، دار النشر ديواف  -

 .14 :، ص2007المطبوعات الجامعية، طبعة 
اإلعبلـ والعمميات النفسية في ظؿ الحروب  :سامية أبو النصر -

ستراتيجية المواجية، القاىرة، الطبعة األولى، درا النشر  المعاصرة وا 
  2010لمجامعات، 

درويش المباف: تكنولوجيا االتصاؿ: المخاطر والتحديات شريؼ  -
والتأثيرات االجتماعية، القاىرة: الدار المصرية المبنانية، الطبعة االولى 

2000 
مطبعة  ،عبد العزيز مياج: قانوف الحريات العامة بالمغرب -

 2006طبعة  ،فضالة
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عبد اهلل خميؿ: تشريعات اإلعبلـ العربية مف منظور حقوؽ  -
 2000اإلنساف، منشورات المعيد العربي لحقوؽ اإلنساف، تونس، طبعة 

عبد الوىاب كحيؿ: األسس العممية والتطبيقية لئلعبلـ  -
 1985 طبعة ،القدسي مكتبة ،المكتب عالـ ،اإلسبلمي

دراسة في ترتيب  ،عزيزة عبده: اإلعبلـ السياسي والرأي العاـ -
 2004 ،دار الفجر لمنشر والتوزيع ،األولويات

عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني: كتاب  -
 1983التعريفات، بيروت: دار الكتب العممية، طبعة 

عمر بندورو: مدخؿ إلى دراسة حقوؽ اإلنساف والحريات العامة،  -
 1998مطبعة دار النشر المغربية عيف السبع الدار البيضاء، طبعة 

المطبوعات عمر صخري: اقتصاد المؤسسة، الجزائر، ديواف  -
 2003الجامعية، الطبعة الثالثة، 

فيد عبد الرحمف الشميمري: التربية اإلعبلمية: كيؼ نتعامؿ مع  -
طبعة  ،اإلعبلـ؟، الرياض، فيرسة مكتبة الممؾ فيد أثناء النشر

2010/1431 
قاسـ القروي: مبادئ اإلدارة، نظريات ووظائؼ، عماف، جمعية  -

 1984عماؿ المطابع التعاونية، 
راغب الحمو: حرية اإلعبلـ والصحافة، دار النشر منشأة ماجد  -

  ،2006 ،جبلؿ حزي وشركاؤه ،المعارؼ اإلسكندرية
محمد إسماعيؿ ببلؿ: مبادئ اإلدارة بيف النظرية والتطبيؽ،  -

 2004اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 
محمد رأفت عثماف: الحقوؽ والواجبات والعبلقات الدولية في  -

 المجمد األوؿ ،مطبعة دار الضياء ،ميالفقو اإلسبل
محمد شاكر عصفور: أصوؿ التنظيـ، جدة، دار الشروؽ لمنشر  -

 ، ص غير متوفرة.1991والتوزيع والطباعة، 
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محمد عمي محمد: العموـ السياسية: دراسة في األصوؿ  -
 1988 ظ،القاىرة عالـ الكتب ،والنظريات والتطبيؽ

السياسي، مقترب نظري المصالحة محمد حمداف: االتصاؿ  -
 2002تطبيقي عماف: دار وائؿ لمنشر والتوزيع، 

مدرس بالمعيد  ،مناؿ طمعت محمود: مدخؿ إلى عمـ االتصاؿ -
 ،2001/2002طبعة  ،جامعة اإلسكندرية ،العالي لمخدمة االجتماعية

 دار النشر غير متوفرة
 ،دار النيضة الحديثة ،مي العبد اهلل: االتصاؿ والديمقراطية -
 2005ة طبع
منشورات  ،نبيؿ إبراىيـ سعد: المدخؿ إلى القانوف نظرية الحؽ -

 2010الطبعة االولى  ،الحمبي الحقوقية
 ،نعماف عبد الرزاؽ السامرائي: النظاـ السياسي في اإلسبلـ -

 1999ولى الطبعة األ ،فيرست مكتبة الممؾ فيد الوطنية
  انًؤ ًراخ 

أوراؽ عمؿ مؤتمر اإلعبلـ المرئي والمسموع في مصر: رؤى  -
عربية، معيد األىراـ اإلقميمي، نقابة اإلعبلمييف تحت  BBCمستقبمية، 

 .2012مارس  29- 28التأسيس، القاىرة في 
راسـ محمد جماؿ: وسائؿ اإلعبلـ والتحوؿ الديمقراطي في الدوؿ  -

ربية، كمية اإلعبلـ، العربية، مؤتمر اإلعبلـ وتحديث المجتمعات الع
 ، 2006جامعة القاىرة، ماي، 

محمود عمـ الديف: الصحافة في عصر المعمومات واألساسيات  -
 2000والمستحدثات، القاىرة، دار العربي، 

محمود عمـ الديف، أميرة العباسي: إدارة الصحؼ واقتصادياتيا،  -
 2001القاىرة، مركز جامعة القاىرة لمتعميـ المفتوح، 
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األصوؿ والقواعد  عبد الحميـ: اإلعبلـ اإلسبلمي: محي الديف -
 1992واألىداؼ، مؤسسة اقرأ الخيرية، طبعة 

 حقوؽ تعمـ سمسمة الحكومية،يسري مصطفى: المنظمات غير  -
 الطبعة اإلنساف، حقوؽ لدراسات القاىرة مركز الناشر ،18 اإلنساف
 2007 الثانية
 : انً الخ ٔانرٔرٚاخ 

اإلعبلـ االقتصادي: المرتكزات والخصائص: زكي جابر، الدورية  -
المغربية لبحوث االتصاؿ تصدر عف المعيد العالي لئلعبلـ واالتصاؿ 

  1998العدد التاسع دجنبر 
تسويؽ محتوى الصحؼ واإلقناع في الرسالة اإلعبلمية: بغداد  -

مارس  ،18باي عبد القادر، مجمة العمـو اإلنسانية واالجتماعية، العدد 
2015 

التنظيـ الدولي والجماعات الضاغطة: محمد العربي، المجمة  -
 ، مصر1996العربية لحقوؽ اإلنساف، العدد الثالث، لسنة 

حماية الصحفييف ووسائؿ اإلعبلـ في أوقات النزاع المسمح:  -
الكسندر بالجي جالوا، مختارات مف المجمة الدولية لمصميب األحمر 

 ص غير متوفرة. ،2004
لحماية القانونية الدولية لحقوؽ اإلنساف في النزاع المسمح: ا -

 ،فاإلنسا لحقوؽ المتحدة األمـ ،منشور المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف
 2012وجنيؼ  نيويورؾ

 وزارة العدؿ اصدارت ،2011دستور المممكة المغربية لسنة  -
 ،مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية بمديرية الشؤوف الجنائية والعفو

 .19 :العدد ،2011شتنبر ، سمسمة نصوص قانونية
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الدور الحاسـ لوسائؿ اإلعبلـ االتصاؿ في الثورات الديمقراطية  -
، لسنة 49العربية: حسيف مجدوبي، مقالة بمجمة وجية نظر، العدد 

2011 
إلنساف: محمد عابد الجابري، قضايا الفكر الديمقراطية وحقوؽ ا -

، مركز دراسات الوحدة 26، سمسمة الثقافة القومية، العدد 2العربي 
 2004العربية، الطبعة الثالثة، 

شيماء اليواري: االعبلـ المغموط بيف تصدير الحقائؽ وتحويرىا،  -
 2019مجمة الدراسات االعبلمية، العدد التاسع نوفمبر 

نساف: دورية تكوينية لفائدة الصحفييف صادرة الصحافة وحقوؽ اإل -
عف المجمس االستشاري لحقوؽ اإلنساف والنقابة الوطنية لمصحافة 

 1998مارس  13/14 ،المغربية في الرباط
في تجاذب العبلقات بيف اإلعبلـ واالتصاؿ والسياسة: يحيى  -

 14مف منشورات مركز الجزيرة لمدراسات في  ،اليحياوي، مجمة قضايا
 .2013بر/تشريف الثاني نون
إلعبلـ العربي وحقوؽ اإلنساف نتائج البرنامج المندمج حوؿ:  -

تدعيـ دور وسائؿ اإلعبلـ العربية في النيوض بثقافة حقوؽ اإلنساف 
 تونس ،االولى الطبعة اإلنساف لحقوؽ العربي المعيد ،1999ونشرىا 
اإلعداد الفني وحدة الطباعة واإلنتاج الفني بالمعيد العربي  ،2000

 لحقوؽ اإلنساف
 ،النظاـ اإلعبلمي الجديد: مصطفى المصمودي، عالـ المعرفة -

 1985، طبعة أكتوبر 94العدد 
 

 االعرٔحاخ 

اشرؼ الدوؾ: اإلعبلـ والرأي العاـ كمتغيريف في صناعة وتنفيذ  -
بحث في مدى االستقبللية ودرجات التوجيو  ،السياسة الخارجية



  ............................................................................احلكامة االعالمية 

 

181 
 برلين  –المانيا                                                       المركز الديمقراطي العربي  

جامعة  ،رسالة لنيؿ دبمـو الماستر في القانوف العاـ المعمؽ ،اإليديولوجي
كمية العموـ القانونية واالقتصادية واالجتماعية  ،عبد المالؾ السعدي

 2007/2008 :السنة الجامعية ،طنجة
 جميؿ حسيف الضامف: المسؤولية الدولية عف انتياؾ حماية -

الصحفييف ووسائؿ اإلعبلـ أثناء النزاعات المسمحة في ضوء أحكاـ 
 دار القانونية الكتب دار الدولي، القانوف في ماجستير ،القانوف الدولي

 2012 طبعة ،تااالمار -والبرمجيات مصر لمنشر شتات
سياـ رحاؿ: حدود الحؽ في حرية التعبير في القانوف الدولي  -

نيؿ شيادة الماجستير في العموـ القانونية لحقوؽ اإلنساف، مذكرة مقدـ ل
كمية  ،جامعة الحاج الخضر باتنة ،تخصص قانوف دولي لحقوؽ اإلنساف

 :السنة الجامعية ،الجزائر ،قسـ العموـ القانونية ،الحقوؽ والعموـ السياسية
2010/2011 

شيماء اليواري: المنظومة االعبلمة: أية حكامة نموذج اإلعبلـ  -
 شعبة المحمية، الحكامة تخصص الماستر، دبموـ لنيؿ بحث ،المحمي
واالقتصادية  القانونية لمعموـ الثاني الحسف جامعة العاـ، القانوف

 2008/2009 :لدراسيا الموسـ ،واالجتماعية المحمدية
نموذج الحممة  ،صالح عازيزي: اإلعبلـ والظاىرة االنتخابية -

 ،الدراسات العميا المعمقة ، رسالة لنيؿ دبمـو1997االنتخابية التشريعية 
جامعة الحسف الثاني عيف  ،وحدة البحث عمـ السياسة والقانوف الدستوري

 ،كمية العموـ القانونية واالقتصادية واالجتماعية الدار البيضاء ،الشؽ
 2002/2003 :السنة الجامعية

شكالية إدارة المؤسسة  - ليمى فقيري: األستوديو االفتراضي وا 
الة التمفزيوف الجزائري، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة اإلعبلمية دراسة ح

تخصص تسيير المؤسسات  ،الماجستير في عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
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اإلعبلمية، كمية العموـ السياسية واإلعبلـ، جامعة الجزائر دالي إبراىيـ، 
 2009/2010السنة الجامعية 

 انًؼاجى 

الجزء  ،بيروت دار الفكر العربي ،لساف العرب :ابف منظور -
 السادس

 ،4ج  ،حمد بف فارس بف زكريا: معجـ مقاييس المغةأأبو الحسف  -
 1999الطبعة الثانية  ،دار النشر دار الجيؿ بيروت لبناف

أبو نصر إسماعيؿ بف حماد الجوىري الفارابي: الصحاح تاج  -
، الجزء 1987بيروت: دار العمـ لممبلييف، طبعة  ،المغة وصحاح العربية

 حاءباب ال ،الرابع
 1993طبعة  ،3ج ،الفيروز أبادي: قاموس المحيط -
 .عربي-معجـ المعاني الجامع عربي -
 انًماالخ 

أزمة اإلعبلـ العربي بيف التبعية واالختراؽ الثقافي: مبلمح وسبؿ  -
المواجية: عواطؼ عبد الرحمف، مقالة منشورة بالمجمة العممية لبحوث 

جامعة القاىرة، المجمد الصحافة، مجمة عممية محكمة، كمية اإلعبلـ، 
 2010مارس  –/ يناير  2009األوؿ، أكتوبر 

اإلعبلـ وحقوؽ اإلنساف: أعماؿ الندوة اإلقميمية حوؿ اإلعبلـ  -
يناير كانوف  22-21 ،القاىرة ،تحرير عبلء شمبي ،وحقوؽ اإلنساف

 االولى الطبعة اإلنساف، لحقوؽ العربية المنظمة الناشر: ،2003الثاني 
2004 

 
 انتمارٚر ٔانرراضاخ 

حالة الصحافة واإلعبلـ بالبمداف المغاربية غداة ثورات الربيع  -
العربي: تنسيؽ محمد اإلماـ ماء العينيف وعبد الرحمف عبلؿ، سمسمة 
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، مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية بوجدة، 3تقارير العدد 
 ،2013طبعة 
قاؿ ومحاكمة واقع حبر عمى ورؽ حرية بالدستور واعتداء واعت -

 العالمي االئتبلؼ عف صادر تقرير ،حرية اإلعبلـ والصحافة في مصر
 ICFRوالحقوؽ  لمحريات

مصادر المؤسسة  ،2011دراسة نقدية لمدستور المغربي لعاـ  -
شارؾ في كتابة ىذه  ،الدولية لمديمقراطية واالنتخابات حوؿ بناء الدستور

وقاـ  ،الزرىوني سموى ،رويالمغ إدريس ،الدراسة كؿ مف: محمد مدني
 ،IDEAواالنتخابات  الديمقراطية المؤسسة ،بالتنسيؽ إدريس المغروي

2012 
 ،: توسيع الشرخ السياسي المصري: شحاتو عوض2014دستور  -

 كانوف/ يناير 28 لمدراسات، الجزيرة مركز عف صادرة تقارير سمسمة
 2014 الثاني
الدستور التونسي الجديد ومستقبؿ االنتقاؿ الديمقراطي: فتحي  -

يناير/كانوف الثاني  28 ،الجراي، سمسمة تقارير مركز الجزيرة الدراسات
2014 

محمود بيومي: اإلعبلـ في الوثائؽ الدستورية لدوؿ الربيع  -
: "أزمة مشروع سياسات أوراؽ ،العربي: مصر وتونس والمغرب واليمف

: اإلصبلح المؤسسي والتحوؿ الديمقراطي في العالـ الدولة العربية
 القاىرة لمدراسات العربي بدائؿ منتدى ،العجاتي محمد مراجعة ،العربي"

مركز سبا لمدراسات  ،ومركز الدراسات المتوسطية والدولية بتونس
 2014 أبريؿ ،ومركز بحوت التنمية الدولية كندا ،اليمف االستراتيجية
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 انُرٔاخ 

نشاء سوؽ ثقافية عربية  - ىادي نعماف اليبتي: التصنيع الثقافي وا 
مشتركة، الدورة الثانية والعشروف لمؤتمر الوزراء المسؤوليف عف الشؤوف 

 26-20الثقافية في الوطف العربي، الرياض، المممكة العربية السعودية، 
 2000نونبر  16/22 ػالموافؽ ل 1421شعباف 
 يحاضراخ 

مادة اإلعبلـ  ،حوؿ اقتصاديات اإلعبلـ ريا نبيؿ: محاضرات -
  2014_2013السنة الدراسة  ،كمية دجمة الجامعة قسـ اإلعبلـ

 يٕالغ انكترَٔٛح 

استقبللية تطاردىا الكيانات  تجربة جريدة لوموند الفرنسية.. -
العمبلقة: داليا شمس، مؤتمر اإلعبلـ والثورة المصرية ما قبؿ وما بعد، 

 .www.afaegypt.org، عمى الرابط: 2001القاىرة، يونيو 
: عبد 2011دولة القانوف في النموذج المغربي قبؿ وبعد دستور  -

 الموقع عمى وزاف عيف االلكترونية البوابة عمى منشورة قالةم ،الحؽ بمفقيو
 .www.ouwazzaneyes.com: االلكتروني

الصحافة في المناطؽ الساخنة تقرير المنظمة العربية لحقوؽ  -
 الموقع ،2014أيار  3اإلنساف في بريطانيا المنشور عمى موقعيا في 

 .www.aohr.org.uk: االلكتروني
عدي قاقيش: مفيوـ التضميؿ االعبلمي، مقاؿ الكتروني نشر  -

 /https://sotor.com ، عمى موقع سطور:2019سبتمبر  16بتاريخ: 
القانوف الدولي اإلنساني وحماية اإلعبلمييف الذيف يغطوف  -

النزاعات المسمحة: كونت دورماف، الموقع االلكتروني لمجنة الدولية 
 ..www.icrc.org/ara/resource/documentلمصميب األحمر: 

 ،واقعيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ومسػػػػػػػػػػػػػػػػػتقبميا القنػػػػػػػػػػػػػػػػػوات الدينيػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمية... -
 29 فػػػػػػػػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػػػػػػػػر، فػػػػػػػػػػػػػػػػػي اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ لمسػػػػػػػػػػػػػػػػػتقبؿ األوؿ المػػػػػػػػػػػػػػػػػؤتمر

http://www.afaegypt.org/
http://www.ouwazzaneyes.com/
http://www.aohr.org.uk/
https://sotor.com/
https://sotor.com/
http://www.icrc.org/ara/resource/document
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الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػع االلكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:  ،2و 1 ص: القػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة، ،2012 ديسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبر
www.facebook.com/media.future.in.egypt 

محمد ناصر: الفضائيات المصرية: الممكية والمينية، مؤتمر  -
نامج الكندي لتنمية اإلعبلـ قبؿ وبعد الثورة، منتدى البدائؿ العربي، البر 

، متاح عمى الرابط: 2011الجيود الذاتية، القاىرة، يونيو 
www.afaegypt.org 

المسيحية في الواليات المتحدة األمريكية موسوعة ويكيبيديا:  -
ar.wikipedia.org  

الممكية التعاونية لمفضائيات تضمف حرية التعبير: محمد جاد،  -
 www.masress.com، الرابط:23/10/2011 :موقع مصرس، بتاريخ

. 
ممكية وسائؿ اإلعبلـ وتأثيرىا عمى األداء اإلعبلمي: نفيسة  -

صبلح الديف، مقالة منشورة عمى موقع الييئة العامة لبلستعبلمات، 
 www.sis.gov.egبط التالي: عمى الرا 11/03/2016بتاريخ 

موضوع حوؿ: الحقوؽ  ،المنظمة العربية لمقانوف الدستوري -
 .www.doustour.org  :االلكتروني الموقع،األساسية 

الموقع االلكتروني منصات المتخصص في شؤوف اإلعبلـ  -
والصحافة في دوؿ الشرؽ األوسط وشماؿ افريقيا: المؤسسات العالمية 

 . /www.menassat.comلدعـ اإلعبلـ 
االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف، مكتبة  13نص المادة  -

 .www1.umn.edu/humanrts/arab  مينسوتا الموقع االلكتروني:
الحناوي: رؤى حوؿ كيفية تنظيـ اإلعبلـ المرئي والمسموع  نيى -

في مصر ما بعد الثورة، أعماؿ ندوة عقدىا منتدى البدائؿ العربي 
لمدراسات بالمشاركة مع برنامج تنمية الجيود الذاتية التابع لموكالة الكندية 

  www.afaegypt.org، الرابط:2011نونبر  16لمتنمية الدولية في 

http://www.afaegypt.org/
http://www.afaegypt.org/
http://www.sis.gov.eg/
http://www.doustour.org/
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بوزيفي: مدخؿ تمييدي حوؿ بداية االىتماـ بوسائؿ وىيبة  -
اإلعبلـ مف منظور اقتصادي، محاضرات في مقياس اقتصاديات وسائؿ 
اإلعبلـ، لطمبة السنة الثانية، جامعة الجزائر، كمية عموـ اإلعبلـ 

، تـ نشر 2016/2015واالتصاؿ، قسـ االتصاؿ، السنة الجامعية 
وقع االلكتروني: الم .11/12/2015المحاضرة بتاريخ: 

Bouzifiwahiba.Over-Blog.Com. 
 

 انًراجغ االجُثٛح
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Technologies, Apogée Paris, 1994 
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3. Bernard Miage: La Pensée Communicationnelle, 

Pug Grenoble, 1995,  

4. Claude-Albert Colliard: Liberté Publique, Dalloz 
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