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 3102دٌسمبر  /أكتوبر   - األول العدد  -  دورٌة علمٌة محكمة تصدرها الجمعٌة المصرٌة للعالقات العامة

ذ:اإلرليزيةحبوثذباللغةذ

 جامعة فيينا() -أ.د/ توماس باور                        ؟ انتسوٍك، انعاللاخ انعايح ، انصحافح .. عذاوج أو صذالح 

ذ:ةــالػرنديحبوثذباللغةذ

 الكلية اإلماراتية الكندية()  -د/ الصادق رابح       انصورج انذهنَح نإلسالو وانعزب فٌ انكتة انذراسَح انفزنسَح 
 

ذ:ةـالبحوثذباللغةذالعربي

 ًلزصنح يوجاخ انطَف انتزدد 

 25 – 9ص ... ة القاهرة(جامع) - انشراح الشال /أ.د                                                                                              
 

 وانصحافح وانعاللاخ انعايح فٌ عانًنا انًعاصز انسَاساخ انحكويَح 

 76 – 25ص ...   (جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية) -محمد البخاري /أ.د                                                
 

 ضاءاخ انعًويَحطثَعح انمواعذ انًنظًح نتذاول انًعهوياخ فٌ انف 

  88 – 79ص...   (5الجزائر )جامعة  - علي قسايسية /أ.د                                                                                       
 

 المناهج الدٌنٌة وانعكاساتها على الدراسات اإلعالمٌة بجامعة األزهر دراسة مٌدانٌة 

 959 – 89ص ... (مصر الدولية  )جامعة - رزق سعد عبد المعطي /أ.د                                                                   

 

 

  المسئولٌة االجتماعٌة للعالقات العامة: دراسة تحلٌلٌة للمواقع اإللكترونٌة لمؤسسات قطاع
 171 – 131ص  ...(ت العامةالجمعية المصرية للعالقا) - حاتم محمد عاطف /د     االتصاالت العاملة فى مصر        

                                                                                

  ًالتعرض للسخرٌة السٌاسٌة عبر مواقع الشبــــكات االجتماعٌة وعالقته بإدراك الواقع السٌاس

 فً مصر دراسة تطبٌقٌة علً موقع الفٌس بوك
 545 – 965ص  ... (الحديثةجامعة ال) - إسالم أحمد عثمان /د                                                                      

 

  العالقة بٌن االتصال واتجاهات أعضاء هٌئة التدرٌس نحو تطوٌر نظم وتكنولوجٌا المعلومات

 589 – 545ص ...  (مجمع اللغة العربية بالقاهرة) -الرحمن علي السيد عبد                                    بالجامعات 
 

               اعتماد الجمهور فى دولة اإلمارات على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات السٌاحٌة 

 558 - 585ص ...  )جامعة القاهرة( - معصم بالل جمعة المعصم                                                                       

 ملخصاتذالرسائلذالعلمية:
 

  دراسح  يَذانَح  نهمائى تاالتصال :انــــــعوايم انًؤثزج عـــــهي انزضاء انوظَفٌ نهمائى تاالتصال فٌ انصحافح انهَثَح. 
 559ص ... (ين شمسع)جامعة  -صالح الدين رمضان عثمــان                                                                                

 
 

 .صورج انًزأج  في إعالناخ انمنواخ انفضائَح انعزتَح ودورها في تشكَم اتجاهاخ انشثاب انًصزى نحوها دراسح تحهَهَح يَذانَح 

 555ص...  ()جامعة القاهرة -لميس عالء الدين الوزان                                                                                   
 .تمََى دور إدارج انعاللاخ انعايح  فٌ فنادق انخًس نجوو تانماهزج 

548ص ... (المنوفية)جامعة  -إيمان كمال فرج حسن                                                                                            
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 مؤسسها 

 رئيس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمد عاطف /د

 EPRA ئيش  

  

  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح واٌعّيد   

 ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح اٌماه ج 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
           

                 

 مديـر التحرير                      

 أ.د / محمد معىض إبراهيم 

  صتا  اإل الَ تجاِعح  يٓ شّش   

 واٌعّيد ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح صيٕا 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح االصتشا  ح تـ
  

 مساعدو التحرير                   

 المعطيأ. د/ رزق سعد عبد        
  

  تىٍيح اإل الَ وا ٌضٓ  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح 

 جاِعح ِ   اٌدوٌيح 
  

  

 السيد عبد الرحمه علي /د  

 ِد س اٌعاللاخ اٌعاِح تىٍيح  ىٕىٌىجيا اإل الَ 
 جاِعح صيٕا  

 

 صبري محمد سليمان

 ِدلك اٌٍغح اٌع تيح  

 
  

 المراسالث

 الجمعيت المصريت للعالقاث العامت

    اٌع تيحجّهى  ح ِ
 اٌدل  -اٌجيزج 

 شا ع  حّد اٌز اخ 3 -تيٓ اٌض ا اخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 

 

 

 

 

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 أ.د علً السٌد عجوة
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 أ.د منى سعٌد الحدٌدي
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                ة عجمان للعلوم والتكنولوجيا          جامع              
                    

 أ.د انشراح الشال
  وتى اٖ اٌدوٌح    اآل اب واٌعٍىَ اإلٔضأيح ِٓ   ٔضا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلية اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -تلفزيون أستاذ اإلذاعة وال                     

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 أ.د محمد معوض إبراهٌم
 سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس والعميد األسبق لكلية اإلعالم بجامعة 

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 ود ٌوسف مصطفى عبده أ.د محم
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالمووكيل  – أستاذ الصحافة

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  ليبيا -وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة أستاذ اإلعالم  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  جامعة -ووكيل كلية اإلعالم لشئون الطالب يون أستاذ اإلذاعة والتلفز                   

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 ك القومية األوزبكية بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بي
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 5جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

http://www.univie.ac.at/
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة
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 االفتتاحية

ِحٌمِ  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ
 

ُهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا بَِربِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى "     (31ورة الكيف آية )س - " َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك َنَبأَُهْم ِباْلَحقِّ ۚ إِنَّ
 صـَدق َلْلْاَّ اْلَعِظيـم

                                                     

تجمع مجموعة من خريجى اإلعالم بالجامعات المصرية حول ىدف نبيل وىو إنشاء جمعية عممية       
امة واإلعالم فى مصر لمعالقات العامة. والتف حول ىؤالء الخريجين مجموعة من أساتذة العالقات الع

والعالم العربى دعما وتشجيعا ليذا الكيان العممى الوليد. وجاءت فكرة إنشاء مجمة عممية لمعالقات العامة 
كأحد األدوات الداعمة ليذه الجمعية لنشر البحوث العممية لألساتذة، والمتقدمين لمترقية لمدرجات العممية 

 الت اإلعالم والعالقات العامة فى مصر والعالم العربى.الجامعية، وكذلك لطالب الدكتوراه فى مجا
ويتضمن العدد األول من المجمة عددا من األوراق العممية المقدمة من أساتذة كبار فى مجال      

فى موضوع " قرصنة موجات الطيف  )مصر(من انشراح الشال  /.دأاإلعالم من عدة دول مختمفة وىم: 
      حول: " التسويق والعالقات العامة والصحافة أعداء أم (النمسا) توماس باور من /الترددى"، أ.د

طبيعة القواعد المنظمة عن: "  (الجزائر)أصدقاء ؟"، كذلك ورقة عممية مقدمة من أ.د عمي قسايسية من 
ورقة عممية حول: "  (سوريا)لتداول المعمومات في الفضاءات العمومية"، وقدم أ.د محمد البخارى من 

 ت الحكومية والصحافة والعالقات العامة في عالمنا المعاصر"، أما أ.د رزق سعد عبد المعطىالسياسا
المناىج الدينية وانعكاساتيا عمى الدراسات اإلعالمية تقدم بورقة عممية حول موضوع "  (مصرمن )

 بجامعة األزىر دراسة ميدانية ".

تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف      
فى موضوع: " الصورة الذىنية لإلسالم  (الجزائر)التدريس لمتقدم لمترقية ومنيم: أ.م.د الصادق رابح من 

التعرض ببحث عن: "  (مصرمن ) والعرب فى المناىج الدراسية الفرنسية"، وتقدم د. إسالم أحمد عثمان
بــــكات االجتماعية وعالقتو بإدراك الواقع السياسي في مصر دراسة لمسخرية السياسية عبر مواقع الش

 ".تطبيقية عمي موقع الفيس بوك

وبحث بعنوان: "المسئولية االجتماعية لمعالقات العامة دراسة تحميمية لممواقع اإللكترونية لمؤسسات      
 )مصر(.من  حاتم محمد عاطف /قطاع االتصاالت العاممة فى مصر" لمباحث د

وأخيرا تأتى البحوث المقدمة من الطمبة المسجمين لدرجة الدكتوراه الستيفاء شرط النشر لبحثين من 
" العالقة بين االتصال واتجاىات  الرسالة قبل مناقشتيا. والبحوث المقدمة لمنشر فى ىذا العدد ىى:

من  السيد عبد الرحمنأعضاء ىيئة التدريس نحو تطوير نظم وتكنولوجيا المعمومات بالجامعات " لمباحث 
" اعتماد الجميور فى دولة اإلمارات عمى وسائل اإلعالم كمصدر لممعمومات وبحث عن:  (.مصر)

 .(اإلمارات العربية المتحدة)السياحية " لمباحث معصم بالل المعصم من دولة 



تير والدكتوراه ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم عدد من الباحثين الحاصمين عمى درجات الماجس     
وتقدم بنشر ممخص لرسالة  (ليبيا)بنشر ممخصات دراساتيم وىم: د. صالح الدين رمضان عثمان من 

دراسة   :الــــــعوامل المؤثرة عـــــمى الرضاء الوظيفي لمقائم باالتصال في الصحافة الميبية دكتوراه بعنوان: "  
تقدمت بنشر ممخص لرسالة  (مصرمن ) الدين الوزانلميس عالء   "، الباحثةميدانية  لمقائم باالتصال

" صورة المرأة  فى إعالنات القنوات الفضائية العربية ودورىا فى تشكيل اتجاىات  ماجستير بعنوان:
بنشر  (مصرمن )إيمان كمال فرج الشباب المصرى نحوىا دراسة تحميمية ميدانية "، وأخيرا تقدمت الباحثة 

تقييم دور إدارة العالقات العامة  في فنادق الخمس نجوم وضوع: " ممخص رسالة الماجستير فى م
 بالقاىرة ".

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
شورة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المن

ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب المسجمين لدرجة الدكتوراه 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل  تحدد المحكمين وتقدم

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.

 رئيس تحرير المجلة                                                                                                         
 

 أ.د/ على عجوة                                                               
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 طبيعة القواعد المنظمة لتداول المعلومة في الفضاءات العمومية 
 

 علً قساٌسٌة، /دأ.                                                              
                   Ali_kessaissia.yahoo.co.uk 

 3كلُت علىم اإلعالم واالحصال، جاهعت الجسائر                                                                                 
 

 مقدمظ:
         

إن غزارة المعمومات المتداولة في الفضاءات العمومية لممجتمعات الحديثة وما بعد الحديثة، تطرح        
مساءالت معقدة تتعمق خاصة بسيولة تدفق المعمومة وتوفرىا لعدد غير محدود من الناس عبر الوسائط 

ذه اإلشكاليات لقضايا اإلعالم واالتصال األخرى المتعددة والتفاعمية المتاحة في عالم اليوم. وقد أضيفت ى
الناجمة أساسًا عن االستعمال الواسع والمكثف لمتكنولوجيات االجديدة، حيث أصبحت تشكل في مجمميا، 
ىامسًا دائمًا وانشغااًل مؤرقًا بالنسبة لممشتغمين والميتمين بإدارة وتسيير ىذه المجتمعات من سياسيين 

 من الفاعمين في الحياة العامة.ومخططين وعمماء ومنفذين وغيرىم 
ولما كانت المعمومة ضرورة حيوية من ضرورات حياه األفراد والجماعات والشعوب، ولما أصبح الحصول 

حول  ا من الحقوق الفردية والجماعية في الديمقراطيات الحديثة، فإن اإلشكال الرئيس يتمركزعمييا حق
المعمومة وحول وآليات إنتاج المعرفة انطالقًا من البحث عن المادة الخام ل"صناعة" المعرفة، تطبيقات 

الفردية والجماعية وتنظيميا وتخزينيا واستعادتيا وتداوليا، عند الضرورة، عبر مختمف وسائط االتصال 
 الجديدة. ة منيا واإلليكترونيةمالجماىيرية القدي

ىذا االنشغال الدائم المؤرق لمسمطات العمومية والتنظيمات السياسية وجمعيات المجتمع المدني، بما      
كل  فييا النقابات المينية اإلعالمية عمى األصعدة القطاعية والمحمية والوطنية واإلقميمية والدولية، في

، التحوالت العميقة التي يحدثيا التطور السريع 1المجتمعات، أممتو، إلى حد ما عمى المستوى الوسائطي
لوسائل االتصال الجماىيري، الجماعي والفردي، التقميدي واإللكتروني أو الرقمي، وكذلك بالنظر إلى 

فية والعراقيل والمعوقات التقنية االتساع المضطرد لنطاق التدفق الحر لممعمومات متجاوزًا الحدود الجغرا
 التي غالبا ما تعيق التداول الحر لممعمومة. واإلدارية والسياسية والثقافية

ثقافية، تغيير في إطارىا القانوني، غالبًا -اجتماعية-وعادة ما يصاحب التغيرات في الظواىر التقنو    
مصالح وحقوق األطراف المختمفة التي  بطيء، يرمي نظريًا، إلى ضمان نوع من التوازن واالنسجام بين

ليا أسباب وغايات مختمفة إن لم تكن متباينة، وىو اإلطار الذي يتسم عادة بنوع من الثبات نظرًا لطبيعة 
المجال الذي يحاول تنظيمو والذي يرتبط ارتباط وثيقًا بمنظومة القيم السائدة في مجتمع من المجتمعات 

 دة في الزمان السيما عندما يتعمق األمر بالقيم الروحية. في فترة من الفترات غالبًا ممت
                                                           

  1 -
ٌرة تستعمل فً األدبٌات المعربة السائدة فً المشرق والمغرب العربٌٌن مصطلحات غٌر موحدة للداللة على وسائط االتصال  واإلعالم بكٌفٌة مث  

ة خاصة  ح "إعالم" فً األدبٌات األنجلوسكسونٌة والالتٌنٌة، بصفلاللتباس والخلط بٌن الوسٌلة والمحتوى تبعاً ربما لالختالف الموجود بٌن مصطل
الفرنسٌة. وقد تم شبه إجماع  بٌن المهتمٌن فً المغرب العربً على استعمال مصطلح  وسائط االتصال  كمقابل ل مصطلح وسائل اإلعالم، 

  خاصة مع العناصر الجدٌدة التً أدخلتها  التكنولوجٌات الجدٌدة على عملٌة اإلعالم واالتصال برمتها.    
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ترى كيف تتطور المظاىر القانونية الشرعية ضمن إستراتجيات االتصال الحديثة التي أصبحت      
معموماتي، حيث الزالت السمطات  -ضرورة ال غنى عنيا في كل مجتمع كالسيكي أو حديث إليكتروني

ك المعمومات مصداقا لممقولة الشييرة  " من يمتمك المعمومة يمتمك السمطة العمومية تتشبث باحتكار وامتال
" والزال المواطن يأمل في افتكاك االعتراف بحقو في امتالك ىذه المعمومات وتوظيفيا في ممارسة حقو 
في السمطة وفي السيادة، أي حقو في تقرير مصيره وفي اختيار الحكام عن دراية و إدراك ووعي. وما 

في ىذه المعادلة بين ميول  2طبيعة الدور الذي تمعبو تكنولوجيات اإلعالم واالتصال المتجددةىي 
السمطات في كل مكان وزمان إلى فرض سيطرتيا عمى المجتمع ومؤسساتو وبين طموحات المواطن في 

ديثة أشمل التخمص من ىذه السيطرة والتمتع بحقوقو األساسية وفي مقدمتيا الحق في اإلعالم أو بعبارة ح
من مثل المجتمعات العربية  ؟ وتزداد ىذه اإلشكالية تعقيدًا في المجتمعات االنتقالية3الحق في االتصال

 ثقافية. -سياسية  واقتصادية واجتماعية -واعتبارات جيو التي تتوفر عمى مقومات
جسيد مبدأ سيادة تتجو الديمقراطيات الحديثة، من خالل التشريعات المتعمقة باإلعالم، إلى ت       

المواطن الكاممة، وتمح عمى أن مؤسسات دولة القانون ىي وسائل فقط، تستمد وجودىا وشرعيتيا 
واستمرارىا من رضا المواطن عن أداء المرافق العمومية وأعوان الدولة الذين ىم موارد بشرية مسخرة 

 لتجسيد سياسة دولة المواطنة.
المبادئ العامة التي تقوم عمييا التشريعات مقاربة الل ىذه الورقة، في ىذا السياق العام، نحاول من خ    

بيدف وضع ومقارنتيا بتمك المبادئ والممارسات السائدة في مثل المجتمع الجزائري اإلعالمية الحديثة، 
، متكيفا مع طبيعة قانون اإلعالم، كما ىو متعارف عميو عموما في في الجزائر تصور لمتشريع اإلعالمي

 ثيق الدولية، والذي يفترض أنو يعني بالحق في اإلعالم كحق شامل من حقوق المواطن واإلنسان،الموا
وال يقتصر فقط عمى حق اإلعالميين المحترفين في الوصول إلى مصادر المعمومات واالطالع عمى 

جيات التي اآلراء وتبادليا عبر وسائط اإلعالم الجماىيرية، وىو يخاطب بالضرورة السمطات العمومية وال
تمتمك المعمومات، وخاصة الرسمية منيا التي يحتاجيا المواطن لتوظيفيا في اتخاذ القرار الذي يراه 
مناسبًا، لإلنسان في صيغة الجمع، ويأمرىا بالعمل عمى توفير الشروط والظروف التي تمكن المواطن من 

معظم دساتير الدول األعضاء في  الوصول إلى المعمومة تطبيقًا لقاعدة الحق في اإلعالم الذي تكرسو
ىيئة األمم المتحدة والتي صادقت عمى االتفاقيتين الدوليتين المتعمقتين بالحقوق المدنية والسياسية 

 والحقوق االقتصادية واالجتماعية الصادرة منتصف العقد السابع من القرن الماضي.
مينة الصحافة ووسائط االتصال  ، إبراز ضرورة تنظمورقةومن جية أخرى، نحاول في ىذه ال      

واألخالقيات ومواثيق الشرف المينية،  الجماىيري األخرى طبقا لمقوانين العامة التجارية والمدنية والجنائية
                                                           

 ، دار النهضة العربٌة77اإلعالم ودراسات الجمهور فً المجتمعات االنتقالٌة، االتصال والتنمٌة، العددعلً قساٌسٌة، تكنولوجٌات  -2
2777بٌروت      

2
  

من المعاهدة الدولٌة للحقوق المدنٌة  72تعترف الدساتٌر فً عالم الٌوم والقوانٌن المنظمة لإلعالم بحق المواطن فً اإلعالم وفقا للمادة  -3
  72/7241/ 77لإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان لـ  72والمستمدة أساسا من من المادة  7266مصادق علٌها سنة   والسٌاسٌة ال

http://www.epra.org.eg/
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في سياق التصور العام لمتشريع اإلعالمي الحديث، خاصة في سياق الوظائف اإلعالمية والثقافية لمشبكة 
سيما وظيفة النشر اإللكتروني ووظيفة توزيع منتجات الصناعات الثقافية العالمية العنكبوتية، االنترنت، ال

يصال الخدمة وتسميميا عند باب البيت "  .Home Delivery"4وا 

ويبدو ألول وىمة، أن ىناك تناقضا جوىريا ترسخ في األدبيات اإلعالمية لمثقافة الميبرالية المنتجة         
والمعممة لألنظمة التقميدية والحديثة لوسائل االتصال الجماىيرية، حيث أن وضع قوانين لمصحافة 

وضع قواعد ممزمة تتنافى في  ووسائل اإلعالم الجماىيرية، طبقا لممبادئ الميبرالية، يفضي بالضرورة إلى
طبيعتيا مع أبسط مبادئ حرية تداول المعمومات واألفكار واآلراء في السوق اإلعالمية الحرة، طبقا لممادة 
األولى من التعديل األول لمدستوري األمريكي التي تمنع الكونغرس األمريكي، وىو أعمى سمطة في النظام 

 .5ومنيا حرية الصحافة د من حريات اإلنسان الدستوري األمريكي، من إصدار قانون يح

فعند الحديث عن تمك القوانين الخاصة في عالقتيا بحرية تداول اإلعالم، يتبادر إلى الذىن تمك      
القيود التي عممت السمطات العمومية عمى إنشائيا في شكل قوانين تضفي الشرعية عمى أعمال تقيد حرية 

 الصحافة ووسائل اإلعالم الجماىيري األخرى.
متراكمة لعالقات الصراع بين السمطة والصحافة الذي يطبع تاريخ ويبدو ىذا اإلشكال كنتيجة      

الميالدي، إلى الحروف البصرية  15الصحافة منذ اختراع حروف الطباعة عمى يد "غوتنبورغ " في القرن 
، وقد قاد ىذا اإلشكال وحدد نطاق معظم نصوصالتي أوجدىا النظام البيناري في المعالجة االلكترونية لم

اإلعالمية التي دأبت إما عمى "تجريم" الصحافة ووسائل اإلعالم، وبالتالي شرعنة  –لقانونية الدراسات ا
تدخل السمطات العمومية بالردع والزجر أو عمى "تجريم" السمطة وبالتالي اتياميا بخرق حرية الصحافة 

 ووسائل اإلعالم.
لية االجتماعية لوسائل اإلعالم غير أن ىذا اإلشكال بدأ يزول تدرجيا، لما أخذت مبادئ المسؤو     

الجماىيرية تشق طريقيا إلى مواثيق الشرف وأخالقيات المينة اإلعالمية، بدأت طبيعة التشريعات 
اإلعالمية تتغير من التركيز أساسا عمى تقييد حرية اإلنسان، خاصة في ظل مبادئ النظرية السمطوية، 

لممارسة ىذه الحريات وتوسيع مجاالتيا بتقميص إلى التركيز أصال عمى تدعيم الضمانات القانونية 
 صالحيات السمطات العمومية، بما فييا السمطة 

التشريعية والتزاميا بتوفير الشروط المادية والتقنية لتمكين المواطن أو اإلنسان من ممارسة ىذه الحريات 
 وتوسيع مجاالتيا بتقميص صالحيات السمطات العمومية.

                                                           
تستعٌر تكنولوجٌات اإلعالم  هذا المصطلح من الخدمة التقلٌدٌة التً دأبت علٌها المجتمعات الغربٌة منذ الشروع فً جنً ثمار الثورة  -4

ت إلى البٌت وتسلٌمها عند الباب الفٌزٌائً، للداللة فً المجتمع االفتراضً على إٌصال المعلومة إلى طالبها  من الصناعٌة إلٌصال السلع والخدما
 خالل كومبٌوتره أو هاتفه النقال فً أي مكان كان وفً أي زمان.

 ، و تنص المادة على:7027كً سنة صادقت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على التعدٌالت العشر األولً التً أدخلت على الدستور األمرٌ -5

أو حق الناس بالتجمع   ؛الصحافة أو يحد  من حرية التعبير، أو ال يجوز لمكونغرس أن يسن قانونًا يتعمق بإنشاء دين، أو منع ممارستو بحرية؛"

 « "بسالم، أو مطالبة الحكومة برفع المظالم
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خاصة بعد أفول مفيومي اإلعالم االشتراكي واإلعالم  ،إذنتتجو الحديثة  التشريعات اإلعالمية   
اإلنمائي، إلى رفع القيود القانونية و اإلدارية والمادية و التكنولوجية التي تحول دون تمكن اإلنسان من 

وحقو في االتصال الذي أصبح واقعًا مجسدًا بفضل وسائط االتصال  ممارستو الحرة لحقو في اإلعالم
 لجديدة التي أوجدتيا شبكة األنترنات وخاصة شبكات الواب اإلجتماعية وصحافة المواطنة.ا

وقد بدأ التفكير جديا منذ سبعينيات القرن العشرين في وضع تصور جديد لمفيوم أكثر شمولية لحرية    
ل لمصدر التفكير والرأي والتعبير والصحافة واإلعالم وغيرىا من الحقوق المرتبطة بالحق في الوصو 

المعمومة، يسمى الحق في االتصال يتضمن جمع الحقوق التي اكتسبيا اإلنسان و التي قد يكتسبيا 
 بفضل التطور الفكري والعممي والتكنولوجي.

دراك و        استيعاب مالبسات ىذا اإلشكال المعقد، ومحاولة تجاوز نطاق معالجة في محاولة لفيم وا 
الصحافة، و تماشيا مع التطورات الفقيية والتكنولوجية الحديثة، تقترح ىذه العالقة التصادمية بين السمطة و 

معالجة المفاىيم المرتبطة بحرية اإلعالم واالتصال وأحكام التشريعات الحديثة لإلعالم في أوال الورقة 
تحت معممة، و " الثقافة الميبرالية الضوء المنطمقات التمييدية لمتطمبات األلفية الثالثة التي تتوجيا "مظمة 

، وجعمتو بحق قرية متناىية في الصغر من يا االتصال التي )شبَّكت( العالمتأثير األثر البالغ لتكنولوج
، ولكنو يمكن ال يخدم حرية اإلنسان الفرد وحسبواسع   حيث سرعة تدفق المعمومات وتداوليا عمى نطاق

س النظرية الذي ىو عمة وجودىا، وفقا لألس السمطات نفسيا من اتخاذ القرارات المناسبة لخدمة ىذا الفرد
 العشرين. لثقافة القرن الواحد و 

صيغة تنظيم متكيفة تسمح من االستفادة إلى أقصى  تصوركما نطمح من خالل ىذه المحاولة إلى       
حد ممكن، من مزايا السيولة اإلعالمية عبر السواتل والشبكة الكونية لممعمومات، األنترنات، واليواتف 
المحمولة، في تفتح شخصية اإلنسان وترقيتيا من جية والتقميص إلى أدنى حد ممكن من سمبياتيا عمى 

 السيادة واليوية والخصوصية من جية أخرى.

)السوق  ممعمومات وتطوره من خالل المقولةمن ىذا المنطمق، نعالج تباعًا مفيوم التداول الحر ل    
          حرية اإلعالم من خالل المواثيق والدساتير والقوانين الخاصة (، وتشريع الحرة، مكان لألفكار الحرة

( ثم من خالل التنظيمات المينية ومواثيق ووسائل اإلعالم وقوانين السرية والخصوصية) قوانين الصحافة 
 الشرف الميني و أخالقياتو.

 للمطلومظ في الفضاء الطمومي التداول  الحر -1

إلى المقولة البراغماتية التي باتت من  لممعمومة،الحديث عن التداول الحر ينصرف التفكير عند      
(. وعمى الرغم من السوق الحرة مكان لألفكار الحرةالمسممات في المجتمعات الميبرالية الحديثة مفادىا أن )

ق الحرة( )السو  تعدد وتنوع وسائل واتساع مجاالت تداول المعمومات واألفكار واآلراء، والتي يطمق عمييا 
كمنظومة مبادئ فمسفية و ممارسات، فإن العادة جرت عمى دراسة ىذا الموضوع في نطاق تطور نظرية 

، ارتبطت بيا تاريخيا الحديثةحرية الصحافة لكون الصحافة أقدم وسائل اإلعالم واالتصال الجماىيرية 
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( خاصة في مجال حريات الفرد ةة )روحية أو اجتماعية أو سياسيالصراعات المتعمقة بعالقة الفرد بالسمط
ن كانت حرية الصحافة في التشريعات األساسية من مثل حريات التفكير و  الكالم والرأي والتعبير، حتى وا 

، فان أنواعا ال متناىية من ثة تنصرف أكثر إلى حريات النشر والطبع والتأليف وتوزيع المنشوراتالحدي
 ...ي االتصال والحق في االطالع وحق رفض االتصالحقوق اإلنسان مثل الحق في اإلعالم والحق ف

 تاريخية مشتركة مع مفيوم حرية الصحافة.ليا جذور فمسفة و 
التطبيقات إذن الرجوع إلى اإلطار الفمسفي والقانوني و إن مفيوم التداول الحر لإلعالم يستدعي     

يقودنا إلى تناول خمفيات المفيوم األخير الميدانية لمفيوم حرية الصحافة في ظل الثقافة الميبرالية، وىذا 
 ومكوناتو وممارستو من خالل القوانين والتطبيقات الميدانية.

لقد نشط البحث في ميدان وسائل االتصال الجماىيرية بكيفية غير معتادة خالل النصف األخير          
وضع عدد كبير من النماذج . وقد نجم عن ذلك 6من القرن العشرين، والعشرية األولى من القرن الحالي

والمقاربات والنظريات التي تساعد عمى فيم إشكالية وسائل اإلعالم الجماىيرية، ومن بين ىذه النظريات 
 وأقدميا نظرية " الصحافة الحرة " أو " النظرية الميبرالية لوسائل االتصال الجماىيرية".

السياسيين والمينيين حاد بين المفكرين و ة موضوع خالف وقد أصبحت فرضيات ومبادئ ىذه النظري      
عمى ضوء الحقائق االجتماعية ووضعية السيولة اإلعالمية عبر أمم العالم. وفي نفس الوقت أصبحت 
تمك المبادئ والفرضيات أىدافا تصبو إلييا بعض األمم في خضم حمى اإلصالحات التي تجتاح العالم 

المتحدة األمريكية، في تشكيل  رب الميبرالي، بقيادة الوالياتتحت تأثير األزمة العارمة وازدياد تحكم الغ
دارة الشؤون األممية.و   توجيو مصير العالم وا 
 تاريخيظ أداديات - 1. 1

لعل من المفيد استعادة بعض األحداث التي أثرت إلى حد ما في تطور مفيوم حرية الصحافة    
الرقابة االجتماعية حيث تحدد فيم الصحافة يتطمب فيم النظام و  واستعراض المبادئ العامة السائدة. الن

العالقات بين األفراد والمؤسسات. كما أن وسائل االتصال الجماىيرية تأخذ "شكل و" لون" البنيات 
أكثر من ذك، فان دراسة األنظمة االجتماعية في عالقاتيا و السياسية التي تعمل في ظميا و  االجتماعية

طمب النظر في االعتقادات والقيم القاعدية السائدة في مجتمع ما. فاالختالفات الموجودة مع الصحافة تت
 بين أنظمة االتصال الجماىيري في عالم اليوم ىي اختالفات فمسفية وعقائدية في أساسياتيا.

قد بدأ االىتمام تاريخيا بحرية الصحافة مع اكتشاف طباعة الحروف التي أحدثت ثورة فعمية في و    
أنماط نشر األنباء واألفكار واآلراء... إلى درجة أن المطبوعة التي نسمييا اليوم " صحافة "أصبحت 

 العامية واحيانا المتخصصة. تعتبر مصدرا أساسيا لإلعالم و نشر المعرفة
                                                           

6
اإلعالمٌة، الحرب الباردة بٌن المعسكرٌن الشٌوعً واللٌبرالً فً الفترة ما بٌن نهاٌة لعل من بٌن أهم عوامل انتعاش الدراسات التشرٌعٌة  -

رب ضد" الحرب العالمٌة الثانٌة فً منتصف األربعٌنات إلى غاٌة سقوط االتحاد السوفٌتً السابق فً نهاٌة الثمانٌنٌات من القرن الماضً، ثم الح
ان البارزان اللذان أدٌا إلى التراجع عن العدٌد من المبادئ  اللٌبرالٌة، بوضع العدٌد من القوانٌن اإلرهاب" منذ بداٌة األلفٌة الجارٌة... الحدث

  والتنظٌمات والعراقٌل اإلدارٌة والتقنٌة أمام مبدأ التدفق الحر للمعلومات.
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ومع تمك األىمية التي اكتسبتيا الحروف المطبوعة، فإن الصحافة بدأت تعمل تحت الرقابة الصارمة      
موك، وقد مر قرنان تقريبا قبل أن تشرع الصحافة المطبوعة في االنتشار عمى نطاق واسع، ويرجع ذلك لمم
السياسية السائدة عند ظيور الصحافة إذ نشأت في ظل سيادة المبادئ لتأخر إلى تمك الظروف الفمسفية و ا

 السمطوية. 
مية من األفراد " الحكماء " أنيم يعممونو ففي ذلك المجتمع، لم تكن الحقيقة شيئا مختمفا عما يعتقده أق   

وما يعتقدون أن الشعب في حاجة إلى معرفتو ومؤازرتيم فيو. وقد كانت عالقة الصحافة بالسمطة مستمدة 
من الفرضيات الفمسفية القاعدية لمفكر السمطوي الذي يعتبر الفرد في خدمة الجماعة، وبالتالي يجب أن 

سساتو وفي مقدمتيا الدولة التي يفترض فييا أنيا تعمل عمى إقامة يخضع إلى المجتمع متمثال في مؤ 
النظام واستتباب األمن والسمم االجتماعيين في صالح الجميع. فكانت الصحافة إذن حرة مع الدولة. وىذا 
النوع من التفكير ساد مجموع النظريات السمطوية لمحكم من تفكير أفالطون إلى ممارسة ىتمر المتأثرة 

 ىيجل ونيتشا.بفمسفة 

غير أن القرن العشرين، وخاصة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، شيد تحوال نوعيا في ما      
الذي اعتنق المبادئ الميبرالية كنظام اجتماعي وسياسي، وقد أصبحت اليوم  7يسمى " األمم المتحضرة"

معظم دول العالم تقيم "نظريًا" تنظيميا السياسي واالجتماعي عمى تمك المبادئ، وتؤكد النظرية الميبرالية 
معتقد عمى أىمية الفرد و قدرتو عمى التفكير وعمى قدسية حقوقو وحرياتو الطبيعية، ومن بينيا حرية ال

وحرية التفكير ثم حرية التعبير التي تعتبر حرية الصحافة أعمى أشكال تطبيقاتيا. غير أن ىذه الحرية لم 
توجد دائما في الواقع، وأن التفكير السمطوي الزالت آثاره قائمة في معظم األنظمة السياسية في بقع كثيرة 

 شا فييا؟من العالم، فماىو واقع حرية الصحافة في المجتمعات التي ن
 نظريظ حريظ الصحافظ  ضمونم -1.1

يريد،   إن حرية الصحافة كفرضية نظرية ليا شكل قاعدي يتمثل في أن كل واحد حر في نشر ما        
ن  وىذا الحق ىو امتداد لحقوق أخرى، إذ إن حرية الصحافة حسب النظرية الميبرالية ىي حق ممكية، وا 

لسمطة ليم الحق في تسيير منشوراتيم كما يشاءون ال يقيدىم في ذلك المالكين أو األفراد الذين فوضوىم ا
 إال القانون ومن أجل الصالح العام.

ويتفق فقياء اإلعالم عمى وجود عناصر تتكون منيا نظرية الصحافة الحرة، الزالت سائدة في الفكر     
مع بعض التغيرات التي طرأت عمييا بتأثير من نظرية الخدمة العمومية ) في المعولم اإلعالمي الغربي 

                                                           
7-

 The term « civilized Nations » used to describe most of the European systems of the last century is disputed  
by some writers such as Anthony Smith who  attributes the use of this term to legitimate the colonization 
movement (Ali Kessaissia, The Transnational Flow of Information…, UCC-Cardiff, UK, 1988) 
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كما حددىا الرواد األوائل   التمفزة ( ونظرية المسؤولية االجتماعية لوسائل االتصال الجماىيريةاإلذاعة و 
 .8لمفقو اإلعالمي ضمن أشير مقاربات االتصال الجماىيري

 مي:أىم مكونات نظرية الصحافة الحرة مايو  

  .إن النشر يجب أن يكون حرًا من أي رقابة مسبقة -
 إن النشر والتوزيع ينبغي أن يكونا مفتوحين لشخص أو مجموعة من األشخاص بدون رخصة. -
  .االنتقادات الموجية ألية حكومة أو حزب رسمي ال ينبغي أن يعاقب عمييا حتى بعد حدوثيا -
 .شيءال يجب أن يكون ىناك التزام بنشر أي  -
  .االعتقادنشر" الصواب " في ميادين الرأي و نشر " الخطأ " محمي مثمو مثل  -
ال يجب أن توجد قيود عمى تصدير واستيراد أو إرسال أو استقبال الرسائل اإلعالمية عبر الحدود  -

 الوطنية. 

عة مع من جامعة لندن، غير مقن 9غير أن ىذه المبادئ أصبحت، كما يقول ) جيمس  كاران (     
( 1962) اتساع اليوة بين النظري والواقع، ويؤكد تقرير رسمي إلحدى المجان الممكية البريطانية لمصحافة

عمى أن " مبادئ الصحافة الحرة حسب اإليديولوجية الميبرالية، أصبحت غير مالئمة مع ظروف الصحافة 
ي كل مكان إلى فرض رقابتيا العصرية و عالقاتيا مع السمطات العمومية. فمن جية تميل الحكومات ف

عمى الصحافة واإلذاعة والتمفزة، كشرط أساسي لفرض سيطرتيا عمى المؤسسات األخرى مثل البرلمان 
واألحزاب السياسية، وأكثر من ذلك عمى الرأي العام، ومن جية أخرى أصبح حق الفرد في نشر ما يريد 

الجماىيرية أصبحت شبو محتكرة من قبل أقمية تمتمك ن وسائل اإلعالم أمتناقضًا مع المصمحة العامة، و 
السمطة االقتصادية، وبعبارة أخرى، فان حق كل فرد أصبح مقتصرًا عمى حق الناشر أو المالك أكثر ما 

 . 10ىو حق عام لألفراد
( جاء فيو أن" العائق 1977وقد عبر عن ىذا الواقع تقرير رسمي الحق لمجنة الممكية لمصحافة ) 

 مبدأ الصحافة الحرة ىو تمركز الممكية بيد أقمية تراقب الصحافة ". الرئيسي ل
ية التي بالفعل فان شخصين  " مردوك " و" ماكسويل " يراقبان ثمثي مجموع الصحف اليومية واألسبوعو    

وشبكة  ، وقام مردوك بفتح قنوات تمفزيونية ترسل عن طريق األقمار الصناعيةتباع في المممكة المتحدة
 رنات.األنت
إن ىذه الوضعية التي ال تختمف كثيرا عن األوضاع السائدة في كل مجتمع ليبرالي أثارت نقاشا رسميا     

وفكريا حول وسائل االتصال الجماىيرية وممارسة الحقوق اإلنسانية عبرىا، حيث تؤكد التقارير والتحاليل 

                                                           
1-  

ألوائل النظرٌة السلطوٌة، ونظرٌة الحرٌة، ونظرٌة المسؤولٌة االجتماعٌة والنظرٌة الشٌوعٌة أهم نظرٌات الصحافة حسب المنظرٌن ا

Siebrt.F.S, et al. Four Theories of the Press, Illinoi Books edition 1963 :”Authoritarian” , “Libertarian”, “Social 
Responsibility”, and  “Communist”  Theories.  

9
 - James Curran, Power Without Responsibility, Methuen, London 1985. 

10
 - From  British Royal Press Report  in J. Curran, Ibid, p.285 
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لشرعية بالنظر إلى التبريرات المعدة في ىذا السياق أن " رقابة المالكين عمى الصحافة فقدت مبرراتيا ا
 التقميدية التي تجاوزتيا األحداث". 

وعمى مستوى النقاش الفكري، ظيرت نزعة المسؤولية االجتماعية لوسائل االتصال الجماىيرية منذ      
األربعينيات أدخمت تعديالت عمى مبادئ الصحافة الحرة، فأصبحت الحرية مرتبطة ارتباطا وثيقا 

تماعية، كما أن الدعوة إلى وضع نظام إعالمي جديد كانت تندرج ضمن النقاش الفكري بالمسؤولية االج
 مسؤولياتيا األخالقية الدولية.و حول حرية الصحافة  

يرى محمد الصمودي، وزير تونسي سابق، عضو لجنة ماك برايد الدولية لدراسة مشاكل االتصال      
مفيوم حرية اإلعالم و ممارستيا في ظل معطيات  الدولي، ضرورة مراجعة الوثائق الدولية لتصحيح

العصر، حيث إن المبادئ التقميدية لنظرية الصحافة الحرة أصبحت غير قادرة عمى استيعاب موجة 
االتصال اإلعالم و  األفكار الجديدة في المجتمعات الميبرالية نفسيا وخاصة انعكاسات تكنولوجيات

 .  11جديدةال
 

 تطبيقات  نماذج -1.1
إن أول تطبيق لنظرية الصحافة الحرة في ظل سيادة المبادئ الميبرالية ىو أن الصحافة يجب أن      

تكون حرة من رقابة الدولة وممكيتيا، فميمة الصحافة األولى أنيا تعمل كحارس أمين ضد التجاوزات، 
ازن بين السمطات سياسية كانت أم اقتصادية، فيي " السمطة الرابعة" ميمتيا الحرص عمى إبقاء التو 

األخرى في الدولة، وتستمد الصحافة شرعيتيا من كونيا ممثمة لمرأي العام، إذ ىي وسيمة لمراقبة نشاطات 
 الحكومة وأعماليا. فينبغي أن تكون مستقمة عن الحكومة.

إن حرية الصحافة طبقا لمبدأ "السوق الحرة مكان لألفكار الحرة " تجد دالالتيا الكاممة في تطبيقات      
( 48، ص 1985 )  حق الفرد في نشر ما يشاء وفي مبادئ التعددية في األفكار والمحتوى. يقول كاران

كل رأي ىام يجد صدى لو  في ىذا الصدد انو: " طالما أن حرية النشر غير مقيدة من طرف الدولة، فإن
في الصحافة".ويضيف مفسرًا رأي الناشرين والمالكين أن " اليد الخفية لمسوق الحرة تضمن مطابقة 

 .12مصالحيم)الناشرين( مع الصالح العام"
إن حرية الصحافة في المجتمعات الميبرالية ينظر إلييا كجزء ىام من حرية الرأي التي ىي بدورىا     

لنظام الديمقراطي، وقد قامت بعض الدول الميبرالية و المنظمات الدولية والجيوية بوضع جزء رئيسي من ا
( 1776( والثورة األمريكية )1789قواعد شرعية وأخالقية مستمدة أساسا من مبادئ الثورة الفرنسية )

ة اإلعالم حيث تكتسي الوثائق األممية )الصادرة عن األمم المتحدة ومنظماتيا المختصة( المتعمقة بحري
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( والمعاىدتان 1948والصحافة صبغة ليبرالية، ومن تمك الوثائق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان)
 .(1966) االجتماعيةالسياسية و الحقوق االقتصادية و  الدوليتان حول الحقوق المدنية و

ي مادتيا العاشرة ( التي أكدت ف1951وعمى مستوى إقميمي ىناك المعاىدة األوربية لحقوق اإلنسان )     
( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان " كل واحد لو الحق في حرية 19) المبدأ الذي نصت عميو المادة

التعبير، وىذه الحرية تتضمن حرية تكوين الرأي واستالم ونشر اإلعالم واألفكار من دون تدخل لمسمطات 
ية جميا من مضمون ىاتين المادتين، حيث العمومية وبصرف النظر عن الحدود ". وتبدو الصبغة السياس

كانت الدول الميبرالية تسعى من وراء ذلك إلى ضمان "الحقوق المدنية" التي كانت تعتقد أنيا "ميددة" من 
لغير  قبل األنظمة الشيوعية في شرق أوربا. وعمى الرغم من أن المعاىدة األوربية ليست قانونا ممزما

، عبر العالم دة تقررت بمقتضاىا عدة قضايا وأنشئت تبعا ليا عدة قوانين، فيي تشكل قاعالدول األوروبية
 ال سيما في المستعمرات السابقة لممبراطوريات األوروبية.

القواعد العرفية وقانون "حرية  تمكنتحيث ال يوجد قانون خاص بالصحافة،   بريطانيا مثال،في  كما أن 
األخالقيات المينية وكذلك التقاليد الحضرية و  13الكالم" وقانون "حماية البيانات" وقانون "حرية المعمومة"

تدفق المعمومة في الفضاء العمومي رغم ضغوطات اإلشيار والموبيات ت فعاليتيا في حماية حرية اثبإ من
 .السياسية
الواليات المتحدة، إذ عمى الرغم من انتمائيا إلى المدرسة األنجموسكسونية، فقد ويختمف األمر في         

حيث جاء فييا أن  وجعمتيا مادة جامدة، 14أدرجت حرية الصحافة ضمن التعديل األول لمدستور
 "الكونغرس ال يجب أن يسن قانونا يمنع أو يحد من..حرية التعبير أو حرية الصحافة ".

الدستوري لحرية الصحافة وبالتالي حرية اإلعالم، فان الواليات المتحدة سنت  فإلى جانب ىذا الضمان
(، 1983( ونيوزلندا )1978استراليا)و  (1974( وكذلك فعمت كندا )1974قانونا خاصا بحرية اإلعالم )

، 1776وكانت السويد قد سبقت إلى ذلك من خالل سمسمة من القوانين)(، 200والمممكة المتحدة )
(. فبمقتضى ىذه القوانين، فان أي مواطن من أفراد المجتمع لو الحق في الوصول إلى 1949،1991

مصادر اإلعالم الرسمي، إذ يمكن أن يستفسر الحكومة عن أسباب وأىداف ومالبسات أي قرار رسمي، 
ا إلى اعتبار الوصول إلى مصادر ىذه المعمومة من حقوق اإلنسان وليس ويصل األمر في نيوزيمند
 المواطن النيوزيمندي فقط. 

وتشكل ىذه القوانين درجة عالية من الضمانات الشرعية لحرية اإلعالم والحريات المجاورة ليا من     
لإلعالم، وكانت مثل حرية الصحافة، طالما أن وسائل االتصال الجماىيرية أصبحت المصدر الرئيسي 

 بداية لتغيير طبيعة توجيات التشريعات اإلعالمية الحديثة عمى المستويات الوطنية.
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وعمى الرغم من ىذه الضمانات القانونية والدستورية، فان القول بان حرية الصحافة ممارسة كمية ال    
قانون رسميا أن "في بعض األحيان يعمن ال وأن (285، ص1984) يتطابق مع الواقع. يرى روتنبرغ

الصحافة مفتوحة لكل واحد يرغب في التعبير عن رأيو بحرية، غير أن ىذه الحرية محفوفة بجممة من 
ويؤكد بأنو " في كثير من البمدان التي ال تتوفر عمى  15القيود والموانع تجعميا مجرد فكرة فمسفية نظرية"

 يفسر عمى أنو قذف.مؤسسات ديمقراطية مؤصمة، فان كل نقد ألي شخص في اإلدارة 
إن القيود التي ترد عمى حرية الصحافة ذات طبيعة إدارية أو سياسية أو اقتصادية، وقد تكون شرعية      

أو غير شرعية، وميما كانت طبيعتيا فإنيا تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تجسيد مبدأ حرية 
 اإلعالم.

الصالح العام أو الحياة الخاصة لممواطنين، وقد طرح وتحديد حرية الصحافة شرعيا ييدف إلى حماية 
التساؤل حول مفيوم الصالح العام حيث ال يوجد إجماع حولو، إذ يختمف مدلولو باختالف الزمان 

العام تدور حول األمن  والمكان. وميما يكن، فان القيود الواردة عمى الصحافة تحت مبررات الصالح
 ر العسكرية واالقتصادية الحيوية لمبالد، والصالح العام.األسراالداخمي والخارجي لمدولة و 

بخصوص حماية الحياة الخاصة لممواطنين، فان بعض القوانين وبخاصة القانون الفرنسي والقوانين     
من  26المادة ) المستمدة منو قد وسعتو ليشمل ممثمي السمطات العمومية والييئات الدبموماسية

( وأصبح االعتقاد سائدًا أن تطبيق ىذا المبدأ الذي  الفرنسيين 1961نونمن قا 36المادةو  1881قانون
يتضمن حقا من حقوق اإلنسان " الحق في السرية" يعتني في القوانين الصحفية بالسمطات العمومية أكثر 
من اعتنائو باألفراد العاديين، ويتضح ىذا أكثر عندما يتعمق األمر بحق الصحافة في التعميق عن 

وأعمال الحكومات، حيث يسند غالبا قمع ىذه االنتقادات إلى القوانين الجنائية بدال من مدونات نشاطات 
 الصحافة التي تصدر عادة في المجتمعات الميبرالية، عن المنظمات المينية.

ولتقميص تأثير السمطات العمومية عمى حرية الصحافة باسم الصالح العام أو حماية الحياة الخاصة    
الفئات، قامت بعض البمدان كما سبقت اإلشارة إلى سن قوانين خاصة بحرية اإلعالم كحق من أو بعض 

حقوق المواطن، لمحد من المعوقات الشرعية والتعسفية، وبالنتيجة فإن حق الشعب في االطالع عمى 
 نشاطات حكومتو وحق الوصول إلى مصادر اإلعالم الرسمي كمظير من مظاىر ديمقراطية نظام الحكم،

 يكتسي طابعًا مؤكدًا ولو ضمانات في تمك البمدان أكثر من غيرىا.
 

 تقنين حريظ اإلرالم -1
طبيعة القواعد التشريعية المنظمة لتداول المعمومة في الفضاء يتوخى ىذا القسم من مقاربة          

استعراض وترتيب اآلليات المستعممة في وضع األطر القانونية والتنظيمية لممارسة حرية العمومي، 
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كعنصر جوىري في األنظمة الديمقراطية التي تقوم عمى أساس مفيوم سيادة الشعب واالتصال، اإلعالم 
وىر حرية الذي يحدد إرادتو العامة رأي عام مستنير. إذ أن حق الرأي العام في أن يعمم ىو الذي يمثل ج

وسائل اإلعالم، ومنو جاءت المقولة األدبية الشييرة " السمطة الرابعة " وليس الصحفي المحترف أو 
 الكاتب أو المنتج سوى قيم عمى ىذه الحرية، والحرمان منيا ينقص من سائر الحريات المرتبطة بيا.

ولما كان اإلشكال الجوىري في الثقافة الميبرالية، ىو أن سن القوانين الممزمة يتنافى مع مبادئ حرية 
اإلعالم، كشكل من أشكال رقابة السمطات العمومية، فان التشريعات الحديثة تتجو إلى تجاوز ىذا 

القيود القانونية واإلدارية  اإلشكال  بتغيير طبيعة القواعد الممزمة بجعميا تدعم ىذه الحرية، من خالل رفع
والمادية وغيرىا، حيث أن مفيوم قانون اإلعالم أو قانون االتصال بصفة أشمل، يشتمل عمى مجموعة 
من القواعد الدستورية والقانونية الخاصة التي تحمي حرية اإلعالم من تعسف السمطات والتجاوزات 

ل الحر لممعمومات عبر القنوات المختمفة بما وجميع أشكال المعوقات التي يمكن أن تحول دون  التداو 
 .16االتصال الجديدة اإلعالم و فييا وسائل اإلعالم الجماىيرية التقميدية ووسائط 

، كما ىو ال ييم الصحافة أو وسائل اإلعالما السمطات التقميدية، و ىذا النوع من القواعد يخاطب أساسً    
، ذلك أن قانون اإلعالم يعنى بحق شامل وعمى رأسيا  الجزائر شائع في العديد من المجتمعات االنتقالية

من حقوق اإلنسان بما فييا الحقوق المرتبطة بالصحافة ووسائل اإلعالم الجماىيرية األخرى دون أن 
 يقتصر عمييا.

إن ىذا الطرح يستدعي التمييز بين مجموعات واسعة من القواعد القانونية والتنظيمية والضوابط     
ايير المينية التي تندرج إما ضمن قوانين اإلعالم التي تتجو لوضع إطار شرعي لممارسة الحق في والمع

ما ضمن قوانين الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى التي تيدف ىي األخرى إلى  اإلعالم كحق إنساني، وا 
ب في نفس تدعيم الحق في اإلعالم، أو ضمن المدونات األخالقية ومواثيق الشرف المينية التي تص

األىداف ن ولو بكيفية غير ممزمة في أغمب األحيان. غير انو ينبغي اإلشارة إلى الصعوبات المرتبة عن 
التمييز بين ىذه األنواع من القواعد التي تنظم مجاال حيويا تتداخل فيو جل نشاطات اإلنسان والمؤسسات 

تمييز ىذه، التطورات التكنولوجية الحديثة التي االجتماعية والسياسية الحديثة، ومما يزيد في تعقيد عممية ال
 تعمل عمى تغيير العالقة التقميدية لمفرد بالسمطة وخاصة عالقة السمطة بالفرد.

ومع ذلك نحاول فيما يمي التطرق إلى التمايز الذي يتجمى من خالل األسس القانونية ومجاالت     
ضفاء الصفة اإللزامية عمييا.تطبيق ىذه القواعد واألىداف المتوخاة من وراء وضعي  ا وا 
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 قوانين حريظ اإلرالم - 1.1
بدأت حركة التشريع المتعمقة بحرية اإلعالم، كحق من حقوق اإلنسان تتوسع عمى المستويات الدولية     

في بعض المجتمعات الديمقراطية، عمى أن سندىا المبدئي الماضي و الوطنية منذ سبعينات ىذا القرن 
نياية األربعينات، عندما صادقت الجمعية العامة لييئة األمم المتحدة عمى اإلعالن العالمي يرجع إلى 

. ىذا اإلعالن الذي ال يعتبر من وجية نظر القانون الدولي ممزما 1948ديسمبر  10لحقوق اإلنسان في 
 19ادة في حد ذاتو، وضع األسس العامة لتشريع إعالمي خاص بحرية اإلعالم التي تنص عمييا الم

منو، والتي جاء فييا أن " لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير، ويشمل ىذا الحق حرية اعتناق 
 األفكار وتمقييا ونشرىا بدون تدخل وبأي وسيمة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية".

وثيقة  44عن  انطالقا من ىذه المبادئ العامة ظير خالل النصف الثاني من القرن الماضي ما يزيد    
عالنات )12مابين معاىدة ) (، تيتم بصفة صريحة أو ضمنية بحرية اإلعالم، 8( ولوائح )14( وا 

 .17وبخاصة الجانب المتعمق بالتدفق الحر لممعمومات
غير أن السند القانوني الصريح لمتشريع اإلعالمي، تتضمنو االتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية و    

المدنية واالقتصادية و االجتماعية والثقافية التي صادقت عمييا الجمعية العامة لييئة األمم المتحدة سنة 
عمى البروتوكول االختياري الممحق ، والتي تتبناىا حاليا معظم الدول، منيا الجزائر التي صادقت 1966
المبادئ نظريا الذي اعتنق  1989فيفري  23، أي مباشرة بعد اعتماد دستور1989أفريل  25بيا في

 الميبرالية السياسية واالقتصادية.
غفال الكثير من      وعمى الرغم من التأخر الحاصل في مصادقة العديد من الدول عمى ىذه المعاىدة وا 

ممارسة العممية أو تشويييا أو تكييفيا تكييفا خاصا، فقد أصبحت ىذه المعاىدة و غيرىا من مبادئيا في ال
جزءًا من القوانين الوطنية الممزمة لمدول  ،الوثائق القانونية ذات الطابع الدولي أو القاري أو الجيوي

فقا ألحكام القانون األطراف فييا، والتي )الدول( يتعين عمييا احترام مبادئيا والعمل عمى تطبيقيا و 
الدولي، إذ ال يجوز من وجية نظر القانون الدولي أن تتضرع الدول بأحكام قوانينيا الداخمية لتتنصل من 
التزاماتيا تجاه المعاىدة التي انضمت إلييا بمحض إرادتيا، وعمييا، في حالة وجود تناقض، أن تعمل 

 عمى تكييف أحكام قوانينيا مع أحكام المعاىدة.
االتفاقية التي أعطت صبغة قانونية ممزمة لمدول األطراف فييا بالنسبة لجميع المبادئ التي  ىذه  

تضمنيا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بشيء من التفاصيل. ال تشكل فقط السند القانوني لمتشريع 
نسان عامة، والحق اإلعالمي الدولي، ولكنيا أيضا السند القانوني لمتشريعات الوطنية المتعمقة بحقوق اإل

في اإلعالم الذي ييمنا بصفة خاصة في ىذا المقام. فيي )االتفاقية( تندرج ضمن مصادر القانون الدولي 
من جية، وتصبح بعد المصادقة عمييا جزءًا من القانون الداخمي لمدولة المتبنية ليا، وأصبحت بالتالي 
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 التي تشكل تطورًا تاريخيًا في مجال التشريع غير مجدية االعتراضات الفمسفية والسياسية عمى مبادئيا
 .18الوطنياإلعالمي عمى الصعيدين الدولي و 

ومع أن بعض األصوات ارتفعت في السنوات األخيرة تدعو إلى إعادة صياغة بعض المفاىيم الواردة     
تصال، في ىذه الوثائق خاصة مفيوم الحق في اإلعالم، لتعويضو بمفيوم أكثر شمولية ىو الحق في اال

فان السواد األعظم من الدول لم تصل بعد إلى تقنين حرية اإلعالم، إذ أدرجتو بصفة مشوىة في قوانين 
الصحافة ووسائل اإلعالم، كما ىو الشأن في القانون الجزائري ليتقمص ىذا المفيوم في مجرد المعمومات 

 .19والحزبية والخاصة العمومية واألفكار واآلراء التي تقدميا وسائل اإلعالم الجماىيرية
التكييف العفوي أو المقصود ألحكام المعاىدة بخصوص حرية اإلعالم مع الذىنيات والمواقف      

السائدة في العديد من الدول، يستند جزئيا إلى االستثناءات الواردة في المعاىدة ذاتيا، حيث تنص عمى 
ذه الحقوق عن طريق نصوص قانونية تكون حق الدولة )السمطات العمومية( في التدخل لتنظيم ممارسة ى

ضرورية  من أجل حماية األمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق واحترام حقوق 
من المعاىدة وباإلضافة إلى حق التدخل  19وسمعة اآلخرين، كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 

من االتفاقية لتجيز الدولة أن " تخضع ىذه  3ءت المادة المشروط الذي منحتو ىذه الفقرة لمدولة، جا
الحقوق لمقيود المقررة في القانون فقط إلى المدى الذي يتماشى مع طبيعة ىذه الحقوق فقط، ولغايات 

 تعزيز الرخاء العام في المجتمع فقط".
تفسيره بأنو يجيز ألي ن: " ليس في االتفاقية ما يمكن أمن نفس االتفاقية ب 5ومع ذلك أقرت المادة 

دولة...القيام بأي عمل يستيدف القضاء عمى أي من الحقوق والحريات المقررة في ىذه االتفاقية أو 
 .20تقييدىا لدرجة اكبر مما ىو منصوص عمييا فييا "

إلى جانب ىذه التفسيرات التي تبدو في الغالب مقصودة العتبارات غير قانونية، تتجاىل معظم الدول    
التعميمية لتمكين ر اإلمكانيات المادية والتقنية و تزامات التي تفرضيا ىذه المعاىدة عمييا من أجل توفياالل

الكامل بشأن جميع شؤون حياتو كإنسان وخاصة مارسة حقو في اإلعالم الموضوعي و المواطن من م
 كمواطن ييمو ما تتخذه السمطات باسمو ومن أجمو.

ل، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، تتوفر عمى قوانين خاصة بحرية اإلعالم ىناك قمة قميمة فقط من الدو     
تتوجو إلى السمطات العمومية بصفة خاصة تمزميا بتوفير اإلعالم ومنعيا من المجوء إلى فرض القيود 

                                                           
والمبادئ  من قانون محكمة العدل الدولٌة، فإن مصادر القانون الدولً الرسمٌة هً المعاهدات، القوانٌن العادٌة، 31تبعا للمادة  - 71

 قبل األمم المتحضرة: منالمعترف بها 
 Ali Kessaissia, The Universal Principles Governing the Use of the Mass Media, Les Annales, Université d’Alger, 
vol 1, 1998  

:  
على  أن الحق فً اإلعالم ٌمارس من خالل وسائل اإلعالم العمومٌة  7227من قانون اإلعالم الجزائري الصادر سنة  4تنص المادة  - 72

، عن 2772وعناوٌن الصحافة الخاصة والعناوٌن التً قد تنشئها األحزاب السٌاسٌة، فً حٌن ٌتحدث  القانون العضوي لإلعالم  الصادر سنة 
  إلعالم، بدال من ممارسة الحق فً اإلعالم فً باب األحكام العامة.ممارسة نشاط ا

27
  .7212راسم محمد جمال، الحق فً االتصال، دائرة الشؤون الثقافٌة، بغداد   - 
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عمى التدفق الحر لممعمومات إال في حدود ما تنص عميو المبادئ العامة التي تتضمنيا عادة جميع 
عالم اليوم التي تتبنى مبادئ الديمقراطية الميبرالية. عموما تطمح االتجاىات الحديثة في في دساتير ال

تقنين حرية اإلعالم إلى توفير ضمانات غالبا ما تكون مبيمة في الدساتير والمواثيق التي تنظم العالقة 
 بين السمطة و المواطن.

يات المتحدة وفرنسا، إلى وضع قوانين خاصة وتذىب بمدان ديمقراطية ليبرالية مثل بريطانيا والوال     
بسرية الحياة الشخصية وخصوصية الحياة الفردية والجماعية ويتعمق األمر بإلزام السمطات بحماية الحق 

فشاء و في السرية والخصوصية خاصة ضد القذف والتشيير عن طريق وسائل اإلعالم الجماىيرية  ا 
لشرطة واألمن. وىناك محاوالت أيضا لوضع قوانين تمنح المعمومات التي تتمكن من الوصول إلييا ا

 الحق لممواطن في االطالع عمى المعمومات المخزنة عنو وخاصة الحق في تصحيح الخاطئة منيا. 
عمى أن انتشار بنوك المعمومات عمى نطاق " جماىيري" واسع عبر الشبكة الدولية وتداول ىذه    

واإليمايالت والشبكات االجتماعية وانتشار االختراقات االليكترونية  المعمومات عبر المواقع اإلليكترونية
والجرائم الرقمية...، بدأ يطرح إشكاليات جديدة في مجاالت الحقوق في اإلعالم وفي السرية والخصوصية 

 وفي االطالع عمى المعمومات وتصحيحيا.
 

 الصحافظ والطبارظ والنذر تقنينات -1.1
الصحافة أو قوانين وسائل اإلعالم الجماىيرية، مجموعة القواعد التي تحدد األحكام  تقنيناتيقصد ب     

التي تنتج وتوزع المعمومات  وسائط اإلعالم الجديدةالعامة لمنشر والطبع والبث اإلذاعي والتمفزيوني و 
ي قد تكون في شكل واآلراء عبر القنوات التقميدية واإللكترونية، المعروفة و/أوالمحتممة. وىذه القواعد الت

قانون واحد، كقوانين النشر أو المطبوعات أو الصحافة، أو تتوزع عمى تقنيات متنوعة مثل قوانين 
)مينة الصحافة و اإلعالم( كما يمكن أن  المؤسسات اإلعالمية أو القوانين المتعمقة بالتنظيم الميني 

التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة يدخل في ىذا الفرع من التشريعات اإلعالمية مجموعة القواعد 
في النشاط اإلعالمي ومؤسساتو وأشخاصو، مثل القوانين الجنائية والمدنية واإلدارية والتجارية وقوانين 
العمل والممكية األدبية أو الفكرية أو الصناعية )حق التأليف والحقوق المجاورة( واإلشيار والموائح 

 تشريع اإلعالمي.والمذكرات التفسيرية المكممة لم
ذا كان تقنين حرية اإلعالم كحق من حقوق اإلنسان، ال يزال عموما في مرحمة تمييدية في شكل     وا 

مبادئ عامة موزعة ضمن المواثيق الدولية والدساتير، باستثناء الدول التي وضعت قوانين خاصة بحرية 
قد ظيرت وتطورت جنبا إلى جنب مع اإلعالم، فان التقنيات المتعمقة بوسائل اإلعالم الجماىيرية، 

الصحافة ثم مع وسائل اإلعالم االلكترونية، حتى أن القواعد التي تنظم الحياة السياسية والمدنية والتجارية 
والصناعية  واإلدارية والثقافية واالجتماعية في المجتمعات التقميدية والحديثة، تتسم بمرونة تجعميا تتسع 

يدىا تكنولوجيات اإلعالم واالتصال. وقد أخذت طبيعة ىذه القواعد شكل ولون لمتطورات السريعة التي تش
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          البيئة الفمسفية والفكرية والسياسية، التي تميز متخمف مراحل تاريخ الصحافة في عالقاتيا مع السمطة
 .21لممجتمعات() روحية أو زمنية، ديمقراطية أو سمطوية أو تسمطية، حسب المراحل التاريخية والسياسية 

غير أن طرح المبادئ الميبرالية، كاختيار وحيد منذ نياية ىذا القرن الماضي في سياق " العولمة "    
مقراطية وحقوق اإلنسان الفردية ا، يوحد الخطابات السياسية في تعامميا مع الديالجارية، بدأ، ظاىريً 

ة التكنولوجية بقرب تغيرات عميقة في طبيعة الجماعية، إذ توحي " عولمة " المبادئ الميبرالية والحتميو 
القواعد المتعمقة بالصحافة ووسائل اإلعالم الجماىيرية األخرى، حيث أن حقوق النشر والطبع والبث 
والتوزيع ستتدعم بالضرورة كحقوق فردية وجماعية بفعل األثر البالغ لتكنولوجيات االتصال الحديثة التي 

ة ال متناىية من وسائل االتصال )بنوك المعمومات والمواقع اإللكترونية تعمل عمى" جميرة " أنواع جديد
الشبكات االجتماعية، الصحافة اإللكترونية، صحافة المواطنة، والمفكرات اإللكترونية الشخصية، أو ما 

لمحد من حرية تدفق المعمومات وحرية   22يسمى بالمدونات...(، وتزيد من صعوبات تدخل السمطات
يا ميما كانت طبيعتيا حتى المعمومات المحمية منيا، عن طريق فرض قيود مادية أو إدارية الوصول إلي

تقنيًا. وبالنتيجة بات من الضروري في القيود عديمة الفعالية سياسيًا و أو قانونية أو عمى األقل بجعل ىذه 
 أمتو.دى مجتمعو و انة الذاتية لديو ولظل المعطيات الجديدة التركيز عمى الفرد لتقوية عوامل الحص

وميما يكن األمر، فان الوضع القائم حاليا في مجال التقنينات المتعمقة بوسائل اإلعالم الجماىيرية،      
رغم أن كل القوانين تعمن صراحة يتميز بتراكمات إرث ثالثة قرون من الصراع بين الصحافة والسمطة، 

ىي تستند بالضرورة إلى المبادئ العامة المعمن اإلنسان و اإلعالن العالمي لحقوق ضمنيًا تبنييا لمبادئ و 
 عنيا في الدساتير.

إنو لمن الصعب معرفة الموقف الحقيقي، في العديد من الدول من الحقوق المرتبطة بنشاطات وسائل    
ضمان ىذه الحقوق في  ةاإلعالم الجماىيرية، ومن خالل الرجوع إلى بعض القواعد التي تعمن صراح

لالتفاقية الدولية بشأن الحقوق  19من المادة 3لقانون" تماشيًا مع االستثناء الذي أوردتو الفقرة"حدود ا
المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية المذكورة. ذلك أن العديد من التشريعات اإلعالمية في الدول 

 مارسة ىذه الحقوق.السائرة في طريق " الدمقرطة " جعمت ىذا االستثناء قاعدة عامة لتقييد م
ىذه الممارسات تسود في المجتمعات اليامشية التي تعيش تناقضات جمية بين مضامين خطابات     

مثالية وحقائق واقعية مزرية، ففي جميع الدول العربية تقريبا، قوانين لممطبوعات من صحف ونشريات 
و/ أو غير مباشرة، ممارسة  وكتب وأفالم وتسجيالت صوتية وسمعية وبصرية..تخضع بكيفية مباشر 

حق النشر )لممعمومات أو الرأي( لنظام الرقابة المسبقة أو ما يطمق عميو نظام المنع الوقائي، والحال أن 
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 - McQuail. D, Mass Communications Theory, Sage Publications, 5th print, USA, 1985, pp. 84, 85 

لطات العمومٌة حتى فً الدول المتقدمة تكنولوجٌاً على الحد من تدفق المعلومات عبر المواقع اإللكترونٌة فً حالة ٌبدو واضحا عجز الس -22
بنشرها جولٌن أسانج من خالل موقعه الشهٌر وٌكٌلٌكس الذي هز السلطات السٌاسٌة فً مختلف دول العالم نظراً للطبٌعة السرٌة للوثائق التً قام 

  2777ة ابتداء من نهاٌة سن
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الدول الديمقراطية تكتفي فقط باإلخطار بإصدار نشرية وىو حق لكل شخص طبيعي، كامتداد لحق 
 رالية.الممكية، وىو جوىر حرية الصحافة وفقا لممبادئ الميب

ومن بين التناقضات الصارخة أيضا، أن األنظمة القانونية لممؤسسات اإلعالمية في جل الدول     
التمفزة ووكالة األنباء حكرًا عمى الدولة، وبالتدقيق عمى و العربية عمى سبيل المثال تجعل اإلذاعة 

اء تمويميا عن طريق الحكومات القائمة وحدىا، في حين أن أفراد المجتمع ىم الذين يتحممون أعب
مؤسسات تتمتع ، سواء كانت ىذه الن الضرائب( أو عن طريق رسوم خاصةالميزانيات العامة )م

دارية أو كانت مجرد دوائر تابعة لمدولة، مع أن المعاىدة الدولية تنص عمى النشر عبر باستقاللية مالية و  ا 
 أية وسيمة.

 التقنينات المكنيظ -1.1

ة     في ىذا المجال، مجموعة القواعد  23المقصود بالتقنيات المينية، أو مدونات األخالقيات الميني
والضوابط التي تنظم مينة الصحافة واإلعالم الجماىيري، وتحدد الحقوق المادية والمعنوية وواجبات 

 المشتغمين بجمع ومعالجة ونشر رسائل اإلعالم عبر قنوات االتصال الجماىيري.
وقد ظير وتطور ىذا النوع من القواعد، خاصة المتعمقة منيا بالتنظيمات المينية في سياق         

الحركة النقابية لعمال المؤسسات اإلعالمية أسوة بعمال المؤسسات الصناعية األخرى. ويظير جميا  
النصف الثاني من  تأثير أفكار نظرية المسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم الجماىيرية التي انتشرت في

القرن الماضي، في وضع وتعميم القواعد المتعمقة بأخالقيات المينة وتأسيس مجالس الصحافة واإلعالم 
والمحاكم الشرفية لحماية حقوق المتمقين لمرسائل اإلعالمية من تجاوزات الصحافة والصحافيين لحدود 

 لوسائل االتصال الجماىيرية.مينتيم االجتماعية أو التقصير في أداء الوظيفة اإلعالمية 
العرف الغالب في التقاليد الميبرالية أن الصحافيين ورجال اإلعالم، كفئة مينية اجتماعية، يخضعون     

في ممارسة مينتيم لمقوانين العامة التي يخضع ليا جميع المواطنين. إال أن الدول المستوردة أو الوارثة 
فيين قوانين خاصة بيم، سواء تعمق األمر بالتنظيم النقابي أو ألنظمة اإلعالم الجماىيري، شرعت لمصحا

 بالحقوق والواجبات.
وقد يرجع ىذا الوضع إلى تأثير األفكار المتعمقة باألثر المطمق لوسائل اإلعالم عمى الجميور     

المية في وباستمرار آثار النظرية الماركسية المينينية لمصحافة واإلعالم عمى الممارسات السياسية واإلع
العديد من البمدان التي تعتنق نظريًا المبادئ الميبرالية. ومن ىذا يمكن في ظل الوضع السائد في مجموعة 
الدول االنتقالية، إدراج ىذا النوع من القواعد ضمن التشريعات اإلعالمية، حتى ولو كانت بعض ىذه 

 سبة لمواثيق الشرف المينية عموما. القواعد ال تتمتع بقوة التنفيذ الجبري، مثل ما ىو الشأن بالن
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غير أن العديد من التشريعات اإلعالمية تنص عمى تنفيذىا عن طريق القضاء والقوة العمومية عمى    
 غرار تنفيذ النصوص التشريعية والموائح التنفيذية.

 :ظـخالص
 يةص القانونالنصو تضمنيا تانطالقا من ىذه العوامل واالعتبارات العامة والنقائص واالخالالت التي  

وتطور التشريعات اإلعالمية الحديثة واآلثار المترتبة عن المستجدات التكنولوجية، باإلعالم،  ةالمتعمق
 يمكن تصور إطار شرعي يتدرج عمى ثالثة مستويات من التنظيم.

 قانون حرية اإلعالم:  -1
واد الدستور المتعمقة بحقوق المواطن يتضمن عناصر الحق في اإلعالم وفقا لممعاىدات الدولية وم      

واإلنسان األساسية، والحقوق السياسية واالقتصادية ويكمف المؤسسات االجتماعية ومؤسسات الدولة 
بتوفير الشروط الموضوعية المادية والقانونية والتنظيمية لتمكين المواطن من الحصول عمى المعمومات 

 و من ممارسة الحقوق المتعمقة بشخصو ومجتمعو وأمتو.العممية والثقافية والسياسية...التي تمكن
ويمكن أن ينص عمى الحق في االتصال الذي ىو مفيوم جديد يشمل جميع الحقوق التي تحصل        

خاصة وسائط  عمييا اإلنسان من حرية التفكير إلى حرية تمقي ونشر المعمومات واآلراء عبر أية وسيمة،
  االتصال الجديدة.

م ىذا القانون الجيات المتوفرة عمى اإلعالم بإيجاد الصيغ المناسبة لضمان سيولة ىذه ويمز       
 المعمومات بما فييا وسائل اإلعالم الجماىيرية التي ىي وسائط فقط بين مصادر اإلعالم والجميور.

كما يتضمن مثل ىذا القانون القيود التي يمكن لمسمطات العمومية تقنينيا لمحد أو منع تداول المعمومات 
التي من شأنيا أن تضر بحقوق فئات اجتماعية جديرة بالحماية أو تيدد الوحدة في الفضاءات العمومية، 

ر أو تمس األخالق يتاالدس وكل الثوابت المنصوص عمييا في،الوطنية والسيادة وعناصر اليوية الوطنية
االقتصادية رار الحيوية العسكرية والعممية و ، أو تشكل خطرا عمى األساتواآلداب العامة في المجتمع

والسياسية والنقدية، والتي ينبغي أيضا تحديد طبيعتيا بدقة قانونية متناىية حتى تمنع كل أشكال التالعب 
 الممكنة.

 :الجماىيريةقانون الصحافة ووسائل اإلعالم  -2
عبر مسائل اإلعالم القديمة  والتوزيع والبث اإلعالمي الجماىيري ةعايحدد القواعد العامة لمنشر والطب 

، يمكن أن تحدد المخالفات التي ترتكب عن طريق الصحافة ووسائل اإلعالم ووسائط االتصال الجديدة
أو القانون المدني أو التجاري حسب وتحديد مسؤوليتيا، مع إحالة ميمة ردعيا إلى القانون الجنائي، 

طبيعة المسؤولية، كما يمكن أن ينشئ قانون الصحافة ووسائل اإلعالم سمطة إعالمية اتصالية مستقمة 
توكل إلييا ميمة تنظيم اإلعالم الجماىيري والسير عمى حماية حقوق الجميور، والمينيين والناشرين، 

 عمل عمى احتراميا من طرف ىيئات خاصة.والمساىمة في وضع مواثيق الشرف الميني وال
 :مدونات األخالق المينية -3
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يمكن لمسمطة اإلعالمية واالتصالية المستقمة عن السمطات التنفيذية والتشريعية و القضائية أن تعمل     
بالتعاون مع التنظيمات المينية لمناشرين واإلعالميين وممثمي الجميور في شكل جمعيات، عمى وضع 

الشرف المينية وتحديد شروط ممارسة المينة طبقا لقواعد يمكن أن يحددىا القانون، مثل ما ىو مواثيق 
نشاء محاكم شرفية لمسير عمى تطبيق قواعد المدونات المينية. وعمى  الشأن بالنسبة لممحاماة والطب...وا 

مد إلى آخر ومن العموم، فإن التشريعات اإلعالمية التي تخضع الصحافيين لقواعد خاصة، تختمف من ب
مرحمة إلى أخرى في بمد واحد. فبعض التشريعات تخضع ىذه الفئة لقوانين العمل والعمال، كما ىو الشأن 
في تونس، أو لقوانين خاصة، كما ىو الحال في الجزائر. وفي أغمب التشريعات، تتنوع القواعد المتعمقة 

والمطبوعات والعمل والعقوبات وأحيانا تنص  بحقوق ومسؤوليات الصحافيين بين قوانين المنظمات المينية
، بابًا خاصًا بما أسماه " سمطة 1980عمييا الدساتير، كما ىو الشأن في مصر، حيث أفرد دستور

، إلى 24الصحافة "، ألحقت بو في نفس السنة قوانين " سمطة الصحافة " والمجمس األعمى لمصحافة
 .1970جانب قانون النقابة الساري المفعول منذ سنة 

وىكذا يتضح جميًا، أن قوانين حرية اإلعالم من جية، وقوانين وسائل اإلعالم من جية ثانية )سواء     
كانت في شكل قوانين مستقمة أو موزعة عمى نصوص مختمفة(، ىي الشكل الغالب المتعارف عميو في 

ن كانت محرفة ومشوىة في أغمبية الدول اليامشية، ك ما أن قواعد التشريعات اإلعالمية السائدة، وا 
التنظيم الميني، سواء الخاص بالمنظمات المينية أو المتعمقة بالسموك الميني، ترتبط أساسا بالحريات 

المتمقي لمرسائل  القية لإلعالميين وبحقوق الجميورالنقابية لممينيين وبالمسؤولية االجتماعية واألخ
 تصال الجديدة.اإلعالمية من خالل وسائل اإلعالم التقميدية و/أو وسائط اال

ولئن كان الصنف األول من التشريعات اإلعالمية الذي يستند إلى أسس شرعية لتدخل السمطات     
العمومية، كضامن لتوازن ممارسة الحقوق بين األفراد والجماعات، قد شوه وحرف في أغمب األحيان، فإن 

عالمية في البمدان السائرة في التنظيم الميني يشكل أعمى درجات التناقض الذي يميز التشريعات اإل
لم يكن من المستحيل، أن تتغير طبيعة إن طريق "الدمقرطة" أو التي توىم بذلك، يبدو أنو من الصعب 

 العالقات السائدة في مجتمع ما بمجرد إعالن النية والرغبة في ىذا التغيير.
 :مراجع

الوجخوعاث االًخقالُت، هجلت االحصال والخٌوُت، العدد األول، حشرَي األول، دار علٍ قساَسُت،  حكٌىلىجُاث اإلعالم  ودراساث الجوهىر فٍ  -

 0202الٌهضت العربُت، بُروث 

 01/0222علٍ قساَسُت، الخشرَع اإلعالهٍ وطبُعت األخالقُاث الوهٌُت، إشكالُت جوهىر الىاب، الوجلت الجسائرَت لالحصال، عدد  -

 0991، 03م فٍ القاًىى الجسائرٌ، الوجلت الجسائرَت لالحصال عدد علٍ قساَسُت، هالبساث الحق فٍ اإلعال -

 0200وث علً قساَسُت ، الخىجهاث الجدَدة فٍ الخشرَعاث اإلعالهُت الحدَثت ، هجلت االحصال والخٌوُت ، العدد الثاًٍ ، دار الٌهضت العربُت بُر -

 0200،  0ًخقالُت االت الجسائر، هجلت آففا  وأفكار جاهعت الجرائرعلً قساَسُت ، إشكالُاث الخشرَعاث اإعالهُت فٍ الوجخوعاث أال -

، جاهعت  األهُر عبد   09(،  الوٌطلقاث الٌظرَت واألسس اإلَدَىلىجُت للخشرَعاث اإلعالهُت الحدَثت، هجلت الوعُار، العدد 0200علٍ قساَسُت ) -

 القادر، قسٌطٌُت

 0992، القاهرة، 57هجلت الدراساث اإلعالهُت، العدد لُلً عبد الوجُد، حشرَعاث الصحافت فٍ هصر،  -

                                                           
 

http://www.epra.org.eg/


 طبٌعة القواعد المنظمة لتداول المعلومة فً الفضاءات العمومٌة: علً قساٌسٌةد/ أ. 11 

 0910راسن هحود جوال، الحق فٍ االحصال، دائرة الشؤوى الثقافُت، بغداد   -

 0917هحود الوصوىدٌ، الٌظام الدولٍ الجدَد لإلعالم واالحصال، الكىَج،  -

 االلدار العربُت للٌشر والخىزَع، القاهرة(، حرجوت كوال عبد الرءوف،  أخالقُاث الصحافت، ، 0910جىى ل. هاحلٌج ) -

 (، اإلعالم الجدَدة، سلسلت هكخبت اإلعالم والوجخوع، جاهعت بغداد0200هىسً جىاد الوىسىعٍ ) -

 0200 جاًفٍ 07، 20، الجرَدة الرسوُت  العدد27-00رقن  القاًىى العضىٌ لإلعالم فٍ الجسائر -

 
- Ali Kessaissia, Universal Principles governing the Use of the Media, les Annals, université d’Alger, No9, 

2010 

- Ali Kessaissia, The Legal Aspects of the Transnational Flow of Information…, UCC- Cardiff, UK, 1988 

- Ali Kessaissia, Media Reception, IMR Review, Roosevelt University, USA, 2011 

- Siebrt.F.S, et al. Four Theories of the Press, Illinois Books edition 1963 

McQuail. D, Mass Communications Theory, Sage Publications, 5th print, USA, 1985-  

- Nordenstrong. K, The Mass media Declaration of Enesco, Alex Publishers, Newood, New Jersey, 1984  

- James Curran, Power Without Responsibility, Methuen, London 1985. 

- Rothenberg. I.  The Newspaper. St. Albans. Herts. 1947. In Robertson.  Media Law . Sage Publications. 1984 

- Chris Frost (2007), Journalism ethics and regulation, Routledge Taylor and Francis Group, NY 

-Chris Frost (2000), Media Echics and self regulation, , Routledge Taylor and Francis Group, NY 

 

-Tim Crook analyses media law, as it exists, the ethical debates concerning what the law ought to be, and the 

historical development of legal and regulatory controls of communication. Underlying concepts discussed 

include media jurisprudence – the study of the philosophy of media law; media ethicology – the study of the 

knowledge of ethics/morality in media communication; and media ethicism – the belief systems in the political 

context that influence journalistic conduct and content. Throughout, media law and regulation is evaluated in 

terms of its social and cultural context. 

The book has a companion website at http://www.ma-radio.gold.ac.uk/cmle providing complementary 

resources and updated developments on the topics explored. If you need to compare different law and ethics 

systems, are studying international journalism or want to understand the legalities of working in the media in 

different jurisdictions, then you will find this an important 
 

 

 

 

 

 
 



 24 

Media Legal Studies: 

The Nature of the Rules governing the flow of 
information in Public spaces  
 
Prof.Dr. Ali Kessaissia, University of Algiers-3- 
 

Abstract 

       This essay entitled “The Nature of the Rules governing the flow of 

information in Public spaces”, is an attempt to look at the multiple variations of 

problematic deeply rotted in the different life aspects of the present and the 

oncoming post-modern societies, especially in the fields of economy, policy, 

and societal legal organization as a whole. The dilemma is more persistent in 

transitional societies such as Arab countries.   

      The new information and communication technologies (IT) have, 

dramatically, changed the ways peoples think and live throughout the world; 

and a wide rang of  new forms of individual and collective freedoms have 

emerged; and public authorities remain unable to control and regulate the free 

flow of information though the new media of communication as well as the 

“old” networked media. The information becomes more and more available to 

unlimited audience ever-growing in time and space. 

      On the other hand, the new generation of human rights related to 

information freedom as is described by the article 19 of the Universal 

Declaration of Human Rights (UDHR) and the varieties of opportunities the IT 

offers, makes it difficult for governments to, legally and technically, protect 

privacy and maintain social order.  

        The “old” universal standards governing the use of the media of 

communication, following the Libertarian Theory Principles, have, 

consequently, to be updated in order to meet challenges and applications of the 

e-worlds in creating ubiquitous social identities at home, desk and public places 

everywhere on the glob. 

     The conclusion to be drown from the examination of the main legal 

provisions globally in use since the establishment of the post-war world order, 

is an advocacy to consider those principles and accept them as a “plate-form” 

towards a new information legislative framework taking into account recent 

developments that make mass media, new and old, as main sources of 

information, governed and regulated by self-established codes of professional 

ethics.  
 

 



Copyright © EPRA 2013 

All rights reserved. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
None of the materials provided on this Journal or the web site may be used, reproduced or 
transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including 
photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system, except as 
provided for in the Terms and Conditions of Use of Egyptian public Relations Association, without 
permission in writing from the publisher. 

And all applicable terms and conditions and international laws with regard to the violation of the 
copyrights of the electronic or printed copy.  

ISSN for the printed copy 

(ISSN 2314-8721)                                                                                  

 

ISSN of the electronic version 

(ISSN 2314-8723X)                                                                                 

 
 

To request such permission or for further enquires, please contact: 
 

EPRA Publications  
Egyptian Public Relations Association, Giza, Egypt 

 Dokki, Ben Elsarayat -2 Ahmed Elzayat St. 
 

jprr@epra.org.eg  -  chairman@epra.org.eg     Email: 
 

Web:      www.epra.org.eg 
 

 (+2) 02-376-20 -818   -  (+2) 0114 -15 -14 -151  -  (+2) 0114 -15 -14 -157 Phone:     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:chairman@epra.org.eg


modification notes, and if the author is late, the manuscript will be delayed to the 

upcoming issue, but if there are thorough modifications in the manuscript, the author 

should send them after 15 days.  

- The publication fees of the manuscript for the Egyptians are: 850 L.E. and for the 

Expatriate Egyptians and the Foreigners are: 450 $. 

- If the referring committee refused and approved the disqualification of publishing the 

manuscript, an amount of 250 L.E. will be reimbursed for the Egyptian authors and 130 

$ for the Expatriate Egyptians and the Foreigners. 

- The manuscript does not exceed 35 pages of A4 size. 20 L.E. will be paid for an extra 

page for the Egyptians and 5 $ for Expatriate Egyptians and the Foreigners authors.  

- A special 10 % discount of the publication fees will be offered to the Egyptians and the 

Foreign members of the Fellowship of the Egyptian Public Relations Association for 

any number of times during the year. 

- Three copies of the journal and three Extracted pieces from the author's manuscript 

after the publication. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Master's Degree) are: 250 L.E. for the 

Egyptians and 150 $ for the Foreigners. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Doctorate Degree) are: 350 L.E. for the 

Egyptians and 180 $ for the Foreigners. As the abstract do not exceed 8 pages and a 10 

% discount is offered to the members of the Egyptian Society of Public Relations. 

Three copies of the journal will be sent to the author's address. 

- Publishing a book offer costs LE 700 for the Egyptians and 300 $US for foreigners. 

- Three copies of the journal are sent to the author of the book after the publication to 

his/her address. And a 10% discount is offered to the members of the Egyptian Society 

of Public Relations.  

- For publishing offers of workshops organization and seminars, inside Egypt LE 600 

and outside Egypt U.S. $ 350 without a limit to the number of pages. 

- The fees of the presentation of the International Conferences inside Egypt: 850 L.E. and 

outside Egypt: 450 $ without a limitation of the number of pages. 

- All the research results and opinions express the opinions of the authors of the 

presented research papers not the opinions of the Egyptian Association for Public 

Relations. 

- Submissions will be sent to the chairman of the Journal. 

   

Address: 

 Egyptian Public Relations Association,  

Arab Republic of Egypt, Gizza, El-Dokki, Bein El-Sarayat, 2 Ahmed El-zayat Street.  

And also to the Association email: jprr@epra.org.eg, or info@epra.org.eg, 

chairman@epra.org.eg, after paying the publishing fees and sending a copy of the receipt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg


Journal of Public Relations Research Middle East 
 

   It is a scientific journal that publishes specialized research papers in Public 

Relations, Mass Media and Communication ,after peer refereeing these papers by a number 

of specialized Professors. 

The journal is affiliated to the Egyptian Public Relations Association, the first Egyptian 

specialized scientific association in public relations. 

- The journal is accredited, Classified internationally for its printed and electronic 

version from the Academy of Scientific Research and Technology in Cairo And 

classified by the Committee of Scientific Promotion Specialization media - Supreme 

Council of Universities. 

- This journal is published quarterly. 

- The journal accepts publishing books, conferences, workshops and scientific Arab and 

international events. 

- The journal publishes advertisements on scientific search engines, Arabic and foreign 

publishing houses according to the special conditions adhered to by the advertiser. 

- It also publishes special research papers of the scientific promotion and for  

researchers who are about to defend master and Doctoral theses.  

- The publication of academic theses that have been discussed, scientific books 

specialized in public relations and media and teaching staff members specialized 

scientific essays. 

 

Publishing rules: 

- It should be an original Manuscripts that has never been published. 

- Arabic, English, French Manuscripts are accepted however a one page abstract in 

English should be submitted if the Manuscripts is written in Arabic. 

- The submitted Manuscripts should be in the fields of public relations and integrated 

marketing communications.  

- The submitted scientific Manuscripts are subject to refereeing unless they have been 

evaluated by scientific committees and boards at recognized authorities or they were 

part of an accepted academic thesis. 

- The correct scientific bases of writing scientific research should be considered. It 

should be typed, in Simplified Arabic, 14 points font for the main text. The main and 

sub titles, in Bold letters. English Manuscripts should be written in Times New 

Roman.  

- References are mentioned at the end of the Manuscripts in a sequential manner.  

- References are monitored at the end of research, according to the methodology of 

scientific sequential manner and in accordance with the reference signal to the board 

in a way that APA Search of America. 
- The author should present a printed copy and an electronic copy of his manuscript on 

a CD written in Word format with his/her CV. 

- In case of accepting the publication of the manuscript in the journal, the author will be 

informed officially by a letter. But in case of refusing, the author will be informed 

officially by a letter and part of the research publication fees will be sent back to him 

soon. 

- If the manuscript required simple modifications, the author should resent the 

manuscript with the new modifications during one week after the receipt the 



 

 
 

 
 

Journal of Public Relations Research Middle East 

JPRR.ME)) 
  

Scientific Refereed Journal 
 

1320 December/   October  -issue  First - 

   
Founder & Chairman    

 

  Dr. Hatem Saad 
 

Chair of EPRA 
  

   
 

 

 

 

 

  

Editor in Chief  
 

Prof. Dr. Aly Agwa  
Professor of Public Relations & former Dean of Faculty      

of Mass Communication - Cairo University 

Chair of the Scientific Committee of EPRA 
                           

             
Editorial Manager 

 

Prof. Dr. Samy Taya  
 

Professor and Head of Public Relations  
Faculty of Mass Communication - Cairo University 

 

Editorial Assistants 
 

Prof.Dr. Rizk Abd Elmoaty 
    Professor of Public Relations   

   Misr International University 
  

 

 
 

Dr. Sadek Rabeh (Algeria) 
Associate Professor of mass communication - Emirati Canadian 
faculty - United Arab Emirates - the former dean of Faculty of 

information and Public Relations - Ajman University 
  

El-Sayed Abdel-Rahman  
Assistant Professor of Public Relations 

 Mass Communication Faculty – Sinai University 
 

 

English Reviewer 
 

Ahmed Badr 
 

 

Address 

Egyptian Public Relations Association 
Arab Republic of Egypt 

Giza - Dokki 

  

Ben Elsarayat - 2 Ahmed Zayat Street  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

www.epra.org.eg 

jprr@epra.org.eg 

Scientific Board ** 
JPRR.ME 

  

 

Prof. Dr. Aly Agwa (Egypt) 
Professor of Public Relations and former Dean of  the Faculty of Mass Communication, Cairo University 

 

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

           of Vienna University  Professor of Mass Communication at the   
 

Prof. Dr. Mona Al-Hadedy (Egypt) 
Professor of radio and television – Faculty of Mass Communication, Cairo University 

 

Prof. Dr. Yas Elbaiaty (Iraq) 
  

Professor of Journalism at the University of Baghdad, Vice Dean of the Faculty of Media and Information 
and Humanities, Ajman University of Science 
  

Prof. Dr. Enshirah el SHAL (Egypt) 
Professor of Media at the Faculty of Mass Communication, Cairo University)State Doctorate in Arts and 
Humanities from France) 
  

Prof. Dr. Hassan Mekawy (Egypt) 
  

Professor of radio and television  – Faculty of Mass Communication, Cairo University 
 

Prof. Dr. Nesma Younes (Egypt) 
 

Professor of Radio & Televosion at the Faculty of Mass Communication, Cairo University 
 

  

Prof. Dr. Mohamed Moawad (Egypt) 
Media professor at Ain Shams University & former Dean of Faculty of  Mass Communication - Sinai 
University 
  

Prof. Dr. Samy Abd Elaziz (Egypt) 
Professor of public relations and marketing communications for the former Dean of the Faculty of 
Information, Cairo University 
  

Prof. Dr. Abd Elrahman El Aned (KSA) 
Professor of Media and Public Relations Department of the Faculty of Media Arts - King Saud University 
  

  

Prof. Dr. Mahmoud Yousef (Egypt) 
Professor of Public Relations - Faculty of Mass Communication, Cairo University 
  

Prof. Dr. Samy Taya (Egypt) 
  

Professor and Head of Public Relations Faculty of Mass Communication - Cairo University 
    

 
 

Prof. Dr. Sherif Darwesh Allaban (Egypt) 
 

Professor of printing press & Vice- Dean for Community Service at the Faculty of Mass 
Communication, Cairo University 

 

Prof. Dr. Hassan Aly (Egypt) 
Professor of Radio & Television and Head of Mass Communication Department – Faculty of 
Arts - Mina University 

 

Prof. Dr. Mahmoud Hassan Ismael (Egypt) 
professor of Culture Media and Children at Ain Shams University  
 
  

Prof. Dr. Hamdy Abo Alenen (Egypt) 
Media professor and dean of the Faculty of Al-Alsun and Mass Communication, Vice President of the  
International University of Egypt 
 
   

Prof. Dr. Othman Al Arabi (KSA) 
Professor of Public Relations and the former head of the media department at the Faculty of Arts – King 
Saud University  
 

Prof. Dr. Abden Alsharef (Libya) 
  

Media professor and dean of the College of Arts and Humanities at the University of Zaytuna – Libya 
 
  

Prof. Dr. Waled Fathalha Barakat (Egypt) 
 

Professor of Radio & Televosion and  Vice- Dean  for Student Affairs at the Faculty of Mass 
Communication, Cairo University 
 

 
 
 

Prof. Dr. Tahseen  Mansour (Jordan) 
 

Professor of Public Relations at the Faculty of Mass Communication, Yarmouk University 
 
 
 

  

Prof. Dr. Mohamed Elbokhary (Syria) 
  

Professor, Department of Public Relations and Publicity, School of Journalism, University of MF Uzbek 
national Ulugbek Beck 
  

Prof. Dr. Ali Kessaissia,(Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication,  University of Algiers-3. 
 
 

Prof. Dr. Redouane BoudJema,(Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication,  University of Algiers-3. 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

** Names are arranged according to the date of obtaining the degree of a university professor. 

 

http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty-of-alsun/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Journal of Public Relations Research Middle East 
Scientific refereed Journal - published by Egyptian Public Relations Association - First issue - October / December 2013 

 
 

 Prof.Dr. Enshirah el SHAL - ( Cairo University )                                                                              

Piratage des ondes radio                                                                                                  7                            
 

 Prof. Dr. Thomas A. Bauer  - (University of Vienna) 

Marketing, Public Relations and Journalism – Enemies or Partners?                              9 
 

 Prof. Dr. Mohamed El- Bokhary - (University of MF Uzbek national Ulugbek Beck) 

Government policies, press and public relations in our contemporary world       22 
             

 Prof.Dr. Ali Kessaissia - (University of Algiers-3) 

 Media Legal Studies: 

The Nature of the Rules governing the flow of information in Public spaces           24 
  

 Prof.Dr. Rizk Saad Abd EL Moaty - (Misr International University)  

Religious curricula and their effects on Media Studies at Al Azhar University         25 
                                                                                                           

 Associate Prof. Dr.Saddek Rabah - (Emirates Canadian University College) 

La perception de l'islam et de l'Arabe dans les manuels scolaires français                     27  
    

   Dr. Hatem Mohamed Atef - (Egyptian Public Relations Association) 

Social responsibility of public relations an analytical study of websites of institutions 

of communications sector working in Egypt.                                                                              43 
 

 Dr. Islam Ahmed Osman - (Hadetha University) 

Exposure to Political Satire Through Social Networking Sites and It’s Relation to 

Realize the Political Reality in Egypt. Applied Study On Facebook                                 46  
                                                                                               

 El-Sayed Abdel-Rahman Ali - (Academy of the Arabic Language in Cairo) 

The Relationship between Communication and Attitudes of Staff Members toward 

Development of Information Technology and Systems in the Universities               47 
 

 Moasam Bilal Juma - ( Cairo University )   

Dependency of the public in the United Arab Emirates on Media as a source of 

touristic information                                                                                                                                                                 48                                                                                                           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  @ 

 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB5riHkt7PAhXIUhQKHUz1D5oQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fecuc.ac.ae%2F&usg=AFQjCNFRxIzcWhdk5oF82H8Pazvbm1ze1Q

	Binder3
	صفحات تمهيدية عربى - العدد الأول أوك 2016
	3 قسايسية
	صفحات تمهيدية E - 2016
	Blank Page

	صفحات تمهيدية E

