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 مقدمة
 

مادة تشريعات علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ ، السنة األكُف ماسًت  بةلطىذه اؼبطبوعة البيداغوجية اؼبوجهة ل يفنتناكؿ 
اليت تنظم مفهـو اإلعبلمية كالقوانُت يعات م التشر ىاليت تتضمن أمن احملاضرات ؾبموعة كأخبلقيات الصحافة 

، حيث ركزنا يف البداية على مفهـو حرية التعبَت كعبلقتها يف العاَف كاعبزائر اؼبمارسة اإلعبلمية كاؼبهنية للصحفيُت
لك كذ الدساتَت كقوانُت اإلعبلـ من خبلؿالسياسة اإلعبلمية يف اعبزائر ، مث ائل اإلعبلـباؼبسؤكلية االجتماعية لوس

حرية اإلعبلـ يف القانوف  تشريح مفهـو ، إضافة إُفبتحليل أىم اؼبواد القانونية اليت نصت على حرية الرأم كالتعبَت 
  .الدكِف

كأساس اؼبسؤكلية عن جرائم الصحافة ، تناكلنا بالشرح كالتحليل مفهـو جرائم النشر الصحفي  ،السياؽ نفسويف 
بتعريف  ل قوانُت اإلعبلـ الصادرة يف اعبزائر، إضافة إُف ىذا قمنامركزا بالدرجة األكُف على مضموف كفحو 

دبفهـو ككذلك التجربة اعبزائرية يف ؾباؿ أخبلقيات اؼبهنة الصحفية كعبلقتها كأنبيتها أخبلقيات مهنة الصحافة 
كاملة اغبق يف اإلعبلـ كاؼبتمثل يف حق الصحفي يف الوصوؿ إُف مصدر اػبرب كحق اعبمهور يف تلقي معلومة  

 كنزيهة. كصادقة كموضوعية

تنظم ككذا الضوابط القانونية كاألخبلقية اليت  تناكلنا بالدراسة كالتحليل مفهـو نظرية الواجب األخبلقييف األخَت ك 
ككيفية تعامل ، 2012الصحافة اإللكًتكنية اليت نص عليها القانوف العضوم لئلعبلـ الصادر يف اعبزائر سنة 

يف كسائل اإلعبلـ، كما ركزنا يف ىذه احملاضرات على كذبسيد مفهـو اػبدمة العمومية  الصحفي مع مصادر اػبرب
          العوؼبة.عبلقتها أخبلقيات الصحافة العربية ك 
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 لوسائل اإلعالـ مفهـو حرية التعبير والمسؤولية االجتماعية
 :تعريف حرية التعبير

 عن ذاتو كعن رأيو سوا  يف قضاياه اػباصة أكيف قضايا تعٍت حرية التعبَت أف يكوف اإلنساف حرا يف التعبَت
 اجملتمع الذم يعيش فيو. كتشمل حرية التعبَت دبعناىا الواسع حرية اإلعتقاد كحرية الرأم.
 كسبثل حرية اإلعتقاد حجر الزاكية يف اغبريات اإلنسانية ألهنا ربدد ما عداىا من حريات.

القيود اليت تعوؽ الفرد عن التعبَت عنو كعن ؾبتمعو دبا يعتقد أنو وبقق كتعٍت حرية التعبَت من جانب أخر" سقوط 
 (1)خَته كسعادتو".

أك قسمات الوجو، كالتعبَت  اغبركاتفكار كالعواطف بالكبلـ أك ظهار األإ: يقصد هبا وحرية التعبير لغة
: أم اللفظ أك العابرة نقوؿ "عرب "عن فبلف إذا تكلم عنو كاللساف يعرب كما يف الضمَت، تعبَتات )عرب( تعابَت

 (2)بتعبَت أخر، إف صح التعبَت، إف جاز القوؿ".
كيشمل ىذا  ،كىناؾ من يعرفها كذلك بأهنا" حق الفرد يف إزباذ األرا  دكف تدخل يف التعبَت عن رأيو

ك كذلك إما شفهية أك كتابة أ ،اغبق حرية البحث عن اؼبعلومات من أم نوع كنقلها بغض النظر عن اغبدكد
سوا  كاف ذلك يف قالب فٍت أك بأم كسيلة أخرل ىبتارىا. حرية التعبَت اذف ىي تلك القدرة اليت يتمتع  ،طباعة

 (3)شكاؿ التعبَت دكف ام قيود أك ضغوط أك توجيو".أهبا االشخاص للتعبَت عن ذكاهتم بأم شكل من 
حيث قاؿ" إذا كاف   ،عن أم رأمكيعترب الفيلسوؼ جوف ستيوارت ميل من أكائل من نادكا حبرية التعبَت 

كل البشر يبتلكوف رأيا كاحدا ككاف ىناؾ شخص كاحد فقط يبتلك رأيا ـبالفا فإف إسكات ىذا الشخص الوحيد 
ال ىبتلف عن قياـ ىذا الشخص الوحيد بإسكات كل بٍت البشر إذا توفرت لو القوة "، ككاف اغبد الوحيد الذم 

اليـو اعبدؿ  إُفكالزاؿ  ،ىو ما اطلق عليو حد اغباؽ الضرر بشخص أخر كضعو ميل من أجل تقييد حرية التعبَت
 (4)قائما حوؿ ماىية الضرر، فقد ىبتلف تقدير ما يعتربه االنساف ضررا غبق بو من ؾبتمع ألخر".

                                                           
، 2010االمارات العربية اؼبتحدة ،   -، دار الكتاب اعبامعي، الطبعة األكُف، العُت دكلة قوانين وأخالقيات العمل االعالميؿبمد نصر، حسٍت  - 1

 . 19ص 
، ص 2009ماف، ، دار اغبامد للنشر كالتوزيع ، الطبعة األكُف،  األردف، ع الجرائم الماسة بحرية التعبير عن الرأينواؿ طارؽ ابراىيم العبيدم،  - 2

  .41-40ص ، 
، مذكرة زبرج لنيل شهادة ماجستَت يف علـو االعبلـ  -الجزائر نموذجا-حرية التعبير والصحافة وأخالقيات العمل االعالميبن دريس اضبد ،  -3

لـو االعبلـ كاالتصاؿ، السنة اعبامعية كاالتصاؿ ، مشركع كسائل االعبلـ كاجملتمع، جامعة كىراف، كلية العلـو االنسانية كاغبضارة االسبلمية ، قسم ع
 . 16، ص  2006-2007

برلُت ،  ، اؼبركز الديبقراطي العريب ، الطبعة االكُف ، أؼبانيا،الحكامة االعالمية بين التنظير االصطالحي والقانوني وواقع التضليلشيما  اؽبوارم ،  -4
 . 60، ص 2021



  

 
3 

 يبكن القوؿ أف حرية التعبَت تتعلق حبق االفراد يف إزباذ األرا  كالتعبَت عنالسالفة الذكر  للتعاريفكربليبل 
كما تتضمن حرية التعبَت كذلك حرية البحث عن اؼبعلومات كنقلها بأية   ،أيهم بكل حرية كدكف ضغوط أك قيودر 

 إُفكسيلة ظبعية أك بصرية أك مكتوبة أك الكًتكنية. ىذا ما هبسد مبدأ اغبق يف االعبلـ الذم يعٍت حرية الوصوؿ 
 وضوعية.ي معلومة كاملة كصادقة كممصدر اػبرب كحق اعبمهور يف تلق

 تتأسس على ؾبموعة من الشركطفكرة مفادىا أف ىذه اغبرية " إُفكاؼبدقق يف مفهـو حرية التعبَت يتوصل 
 كىي:

: االيباف الراسخ بالعقل كاؼبناقشة كاغبوار كاعبدؿ، إذ أف على الفرد اف يؤمن بأف العقل طاقة بإمكاهنا أوال
 شيئا جامدا تنتهي كظيفتو فقط يف التلقي.اف تبدع كتفكر كذبادؿ كرباكر كتناقش كزبًتع كليس 

م االخر أرام كالر : ؼبمارسة حرية التعبَت هبب اف تتوفر البيئة اؼبناسبة اليت يسود فيها التسامح كإحًتاـ الثانيا
 ،اإلعًتاض على أهنما حقاف ثابتاف للفرد مثلهما مثل اغبق يف اغبياة كالتأييد كاؼبساندة كغَتىا كالنظر للنقد ك

 (1)اؼبعلومات كاغبصوؿ عليها كتداكؽبا". إُفضركرة توفَت بيئة تتيح حرية الوصوؿ  إُفافة باإلض
مصدر اػبرب كحق  إُفإف ىذه الفكرة ذبسد يف فحواىا مفهـو اغبق يف االعبلـ الذم يعٍت حرية الوصوؿ 

ًت حق اؼبواطن يف اعبمهور يف تلقي معلومة كاملة كصادقة كموضوعية كنزيهة، ألف تقويض مصدر اػبرب يعٍت ب
التغطية الشاملة  إُفرضية للصحفيُت يف الوصوؿ ف سبهد األأالساس هبب على السلطة ىذا اعلى ك اؼبعلومة، 

كالكاملة لؤلخبار كاؼبعلومات كيكوف ذلك من خبلؿ تكريس تشريعات كقوانُت زبدـ األسرة االعبلمية كربقق يف 
ف تستعمل أخرل ال هبب على السلطة أمن جهة، من جهة نفس اإلذباه ما يسمى دبفهـو اػبدمة العمومية، ىذا 

 ك كسيلة للضغط على الصحافة.أاالشهار  كاؼبطابع اغبكومية كأداة للمساكمة 
 : اؼبستول التعليمي لدل أفراد اجملتمع حىت يتسٌت ؽبم معرفة حقوقهم ككاجباهتم كالدفاع عنها.ثالثا
، حد مهما كانت مكانتهم االجتماعيةالفراد يف اجملتمع الوا: تتطلب حرية التعبَت توفر اؼبساكاة بُت ارابعا

سوا  كانوا حكاما أك ؿبكومُت، علما  أك جاىلُت، فاؼبساكاة تذيب سلطة القوة على الضعيف كاغباكم على 
."  (2)احملكـو

نتيجة تؤكد اف حرية التعبَت تتضمن ؾبموعة من االسس ك  إُفإف اؼبتمعن يف مضموف ىذا الشرط يتوصل 
بادئ كعلى رأسها اؼبساكاة اليت تعد شرطا أساسيا لتكريس مفهـو اػبدمة العمومية، لذلك هبب على كسائل اؼب

ط الثقة بُت االعبلـ اف تعمل جاىدة لتحقيق ىذا اؼبكسب كالتعامل يف معاعبة اؼبعلومة بنوع من الشفافية لرب
 اعبمهور اؼبتلقي.الوسيلة االعبلمية ك 

أم أنبية معتربة، حيث أف العديد من الدكؿ الديبقراطية أصبحت تعتربىا من كتكتسي حرية التعبَت كالر 
كالصحافة ؼبراقبة سبنح ألصحاب الرأم تمعات ال ربدث دكف اغبرية اليت فالتنمية داخل اجمل ،كسائل تقدـ اجملتمعات

                                                           
  .20، ص  مرجع سابقبن دريس اضبد ،  -1
 . 21، ص  نفس المرجعدريس اضبد، بن  -2
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ػبلل يف تسيَت القضائية كدكف الكشف عن مواطن ات الثبلث التنفيذية كالتشريعية ك السلطا عمل اؽبيئات أك
 (1)دكاليب الدكلة كاغبكم كمساعدة اؼبواطنُت يف عملية الوعي اجملتمعي كالرقابة الشعبية".

ف حرية التعبَت كالرأم تعترب من كسائل تقدـ اجملتمعات، السيما يف الدكؿ أيفهم من فحول ىذه الفكرة 
راقبة عمل السلطة التنفيذية كالتشريعية ك الديبقراطية، فهي تعترب أداة من أدكات التنمية، كما ىي تعمل على م

القضائية كتساىم يف نفس الوقت يف خلق الوعي اعبمعي كبلورة مفهـو الرأم العاـ حوؿ قضايا مطركحة يف 
 اجملتمع.

أيد ىذا اؼبوقف الدكتور ربسُت شرادقة يف كتابو اؼبعنوف بػػػ" اؼبعايَت كالتشريعات االخبلقية لئلعبلـ  لئلشارة،
، حيث إعترب أف" اغبق يف حرية الرأم كالتعبَت كالنشر يدخل ضمن مقاييس التنمية كمؤشراهتا يف ـبتلف اعبديد"

فاؼبواطنُت ك  ،دكؿ العاَف، كما أصبح حقا غَت قابل للتفاكض يف العديد من اجملتمعات كخباصة دكؿ العاَف الغريب
ية ىذا الرأم يف ما تزاؿ االنظمة السياسية يف االحزاب ال يناقشوف أحقية صدكر ىذا الرأم أك ذاؾ بل مدل صواب

إذ أهنا ما تزاؿ ترل  ،أم مدل بإمكانو إستخداـ ذلك اغبق إُفالدكؿ العربية تناقش حق اؼبواطن يف حرية التعبَت ك 
 يف حريات الرأم ك النشر كالتعبَت مصدر هتديد ؽبا يؤثر على استقراراىا .

، لًتتبط بالنظاـ العاـ للمجتمع كالدكلة من طارىا الفردمإ تعدت حرية الرأم كحق النشر كالتعبَت كقد
 خبلؿ مايلي:

إزباذ القرارات ك التعبَت ىي الوسيلة اليت من خبلؽبا يناقش الناس قضاياىم كيشاركوف يف عمليات صنع  - أ
 اجملتمع كنظاـ اغبكم.زبدـ اليت 

 يتيح معرفة اغبقائق السياسية دبا ىبدـ االفراد كاجملتمع. - ب
ة اعبماعية ككبح صباع الفساد كالطغياف دار ، كاإلحكم االغلبية إُفة الرأم ك التعبَت للوصوؿ تؤدم حري - ج

كتوضح ىذه الفكرة أف حرية الرأم كالتعبَت تساىم يف بشكل  )2(كربقيق الديبقراطية كاالستقرار اجملتمعي".
اؼبصلحة العامة تطبيقا إهبايب يف تكريس الديبقراطية كخدمة مصاٌف الفرد كاجملتمع كربقيق ما يسمى ب

 ؼببادئ اػبدمة العمومية.
 :المسؤوليات المترتبة على ممارسة حق حرية الرأي والتعبير

فبارسة حرية الرأم كالتعبَت دبنأل عن االضرار باألخرين، ؽبذا فيجب على االنساف أف يستخدـ حرية  -0
 الرأم كالتعبَت لدعم كفائدة االخرين من علومو كمعارفو كخرباتو.

                                                           
، دراسة مسحية لعينة من الصحفيُت اعبزائريُت اؼبستخدمُت  حرية التعبير من خالؿ وسائط االتصاؿ الجديدة في الجزائرعبد الكرٔف تفرقنيت ،  -1

، كلية علـو االعبلـ ك  3، جامعة اعبزائر، اطركحة لنيل شهادة دكتوراه يف علـو االعبلـ ك االتصاؿ ، زبصص ؾبتمع اؼبعلومات2017لفايسبوؾ عاـ 
 .62، ص  2019-2018االتصاؿ، قسم علـو االعبلـ ، السنة اعبامعية 

، 2018، مؤسسة الوراؽ للنشر كالتوزيع، الطبعة األكُف، عماف، االردف،  المعايير والتشريعات االخالقية لإلعالـ الجديدؿبمد ربسُت شرادقة، -2
 . 30ص 
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مل على إستخداـ حرية التعبَت كالرأم لدعم مسَتة حقوؽ االنساف اليت منحت اإلنساف التمتع هبذا الع -2
نتهاكات كالعمل على كبو دعم اغبريات العامة كرصد اإل اغبق من خبلؿ إستخداـ األفكار كتوجيهها

 كاؼبسموعة كاؼبكتوبة. نشر الوعي بُت االفراد من خبلؿ الكتابات اؼبتنوعة ككسائل االعبلـ اؼبختلفة اؼبرئية
حرية الرأم كالتعبَت عليها أف تكوف داعمة للمصلحة العامة كمصلحة الوطن كاؼبواطن، سوا  يف حالة  -3

السلم أك حالة النزاعات اؼبسلحة، فبل نستخدـ حقنا يف التعبَت عن آرائنا لبث دعوة الكراىية، كإضعاؼ 
 النظاـ العاـ كاالمن الوطٍت.

م الدكِف كإف كاف ىذا اغبديث يشمل االفراد، لكنو يتجو أكثر لنشاطات تدعيم السبلـ كالتفاى -4
 اؼبؤسسات االعبلمية اؼبختلفة. 

 ية الرأم كالتعبَت إحًتاـ التنوععلى االشخاص كاؼبؤسسات العامة كاالعبلمية ربديدا عندما سبارس حر  -5
 (1)االثٍت أك العقائدم".الثقايف بُت اجملموعات اؼبختلفة سوا  كاف ناصبا عن األصل االجتماعي أك 

نتيجة كىي أف  إُفإف الدارس حملتول كعناصر ىذه اؼبسؤكليات اؼبًتتبة عن فبارسة حق حرية الرأم كالتعبَت يتوصل 
كسائل االعبلـ هبب اف تكرس مبدأ اػبدمة العمومية اؼببنية على اؼبساكاة يف تقدٔف اؼبعلومة كاستمراريتها، مع ضركرة 

ياة اػباصة لؤلفراد كالتأكد من مصداقية اؼبعلومة قبل نشرىا كاالبتعاد عن كل ما لو عبلقة االلتزاـ حبماية اغب
اؼبادة اػبامسة من القانوف ، كمضموف ىذه الفكرة أكده نص بالتهويل كاالثارة إحًتاما ؼببدأ اغبق يف االعبلـ

نشطة االعبلـ أتساىم فبارسة إذ تضمنت يف فحواىا ما يلي"  ،2102العضوم لئلعبلـ الصادر يف اعبزائر سنة 
 على اػبصوص فيما يأيت:

 االستجابة غباجات اؼبواطن يف ؾباؿ االعبلـ كالثقافة كالًتبية كالًتفيو كاؼبعارؼ العلمية ك التقنية. -
 ترقية مبادئ النظاـ اعبمهورم كقيم الديبقراطية كحقوؽ االنساف كالتسامح كنبذ العنف كالعنصرية . -
 ثقافة اغبوار.ترقية ركح اؼبواطنة ك  -
 يف ظل إحًتاـ التنوع اللغوم كالثقايف الذم يبيز كل اجملتمع اعبزائرم. ،ترقية الثقافة الوطنية ك إشعاعها -
 (2)السلم". اؼبسانبة يف اغبوار بُت ثقافات العاَف القائمة على مبادئ الرقي كالعدالة ك -

إال أف اػبرب  ،ا ثقلها يف صبيع أكبا  العاَفبالرغم من أف ىذه القيمة اإلخبارية ؽب :"المسؤولية االجتماعية
احملافظة على سبلمة  ىيال غٌت عنو، فمسؤكلية كسائل االعبلـ  اؼبسؤكؿ يف دكؿ العاَف الثالث يعد أمرا ضركريا

يا أك تعريض سباسك ذبنب التغطية اإلخبارية اؼبتحيزة اليت من شأهنا اإلضرار دبصاٌف الدكلة العلك اجملتمع كسباسكو 

                                                           
، ؾبلة الباحث االعبلمي، ؾبلة فصلية علمية ؿبكمة تصدر عن كلية االعبلـ، حرية الرأي والتعبير، الضمانات والمسؤوليات سعد علي البشَت،-1

 .97، ص 2010،  8، االصدار 2جامعة بغداد ، اجمللد 
 صفر عاـ 18مؤرخ يف  05- 12انوف عضوم رقم ، السنة التاسعة كاألربعوف، ق02اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية، العدد  -2

 .23، ص، يتعلق باإلعبلـ2012يناير سنة  12اؼبوافق  1433
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ائمة بُت كسائل اإلعبلـ يفسر ىدا التعريف العبلقة الق، (1)، أك إشاعة الفوضى كاالضطراب"تمع للخطراجمل
كاإلعتماد على  ،، دبعٌت الدكر الذم تلعبو ىذه الوسيلة كاؼبتمثل باألساس يف اغبفاظ على قيم اجملتمعكاجملتمع

ة ضباية مصاٌف الدكلفدكر كسائل اإلعبلـ ىو ذلك اؼبوضوعية يف طرح اؼبسائل اليت ؽبا عبلقة بالصاٌف العاـ، ل
، أم ذبنب كل أشكاؿ اعبنح الصحفية اليت من شأهنا أف سبس دبصداقية الدكلة أك كاالبتعاد عن التهويل كاإلثارة

أف اغبفاظ على التعددية كالتنوع داخل اجملتمع، كضركرة  يفهناؾ من وبصر دكر اؼبسؤكلية" ، ؽبذا الغرض فاؽبيئات
لثقافات اؼبوجودة يف اجملتمع للحفاظ على كحداتو كتراثو، فاؼبسؤكلية االجتماعية متبادلة بُت األفراد عكس كل ات

كاعبماعات كاجملتمعات احمللية كاجملتمع العاـ، ككذلك ىي إلزاـ داخلي خاص بأفعاؿ ذات طبيعة اجتماعية أك 
 (2)". اعاتيغلب عليها التأثَت االجتماعي كما يف االتصاؿ بُت األفراد كاعبم

مستول اغبوار ك النقاش يف  إُفكتتلخص االغراض الرئيسية لنظرية اؼبسؤكلية االجتماعية يف" رفع التصادـ 
اجملتمع كعرض كافة كجهات نظر القول السياسية اؼبتصارعة كإحًتاـ حق االفراد يف الرد كالتعليق يف ـبتلف 

خدمة النظاـ  إُفلة خركجها عن الشرعية. كهتدؼ أيضا السلطة السياسية يف حا إُفكجهات النظر كتوجيو النقد 
كما   ،الدقة كاؼبوضوعيةاقية لنقل اؼبعلومات مثل الصدؽ ك السياسي كصيانة اغبقوؽ اؼبدنية كااللتزاـ باؼبعايَت اؼبهنية الر 

ؤسسات اؼبف قبوؿ ىذه االلتزامات كتنفيذىا يقتضي التنظيم اؼبهٍت الذايت لوسائل االتصاؿ من خبلؿ القوانُت ك أ
 (3)، فمن حق االفراد اصدار كسائل االعبلـ كسبلكها دكف رقابة مسبقة".القائمة

كثر كؾبسدة بشكل فعلي من خبلؿ ما نصت عليو العديد من التشريعات أكىذه الفكرة كانت كاضحة 
خاصة قانوف  ،ة التعدديةاالعبلمية العاؼبية كالوطنية. كنذكر بالدرجة االكُف قوانُت االعبلـ الصادرة يف اعبزائر يف فًت 

عترب دبثابة شهادة ميبلد االعبلـ التعددم كاصدار ما يسمى بالصحافة يالذم  1990االعبلـ الصادر يف سنة 
ما يلي" إصدار نشرية  إُفإذ اشارت يف مضموهنا  14ليو بوضوح اؼبادة إشارت أاؼبستقلة أك اػباصة كىذا ما 

( يوما 30تقدٔف تصريح مسبق يف ظرؼ ال يقل عن ثبلثُت ) ،ة صحتودكرية حر غَت أنو، يشًتط لتسجيلو كرقاب
 من صدكر العدد االكؿ.

يسجل التصريح لدل ككيل اعبمهورية اؼبختص اقليميا دبكاف صدكر النشرية كيقدـ التصريح يف كرؽ ـبتـو 
 . كيسلم لو كصل بذلك يف اغبُت.النشريةيوقعو مدير 

 (4)ؼبتعلقة هبوية الناشر كالطابع كمواصفات النشرية".ف يشتمل الوصل على اؼبعلومات اأكهبب 

                                                           
، كزارة التعليم العاِف كالبعث العلمي ، جامعة بغداد ، سلسلة مكتبة  االعالـ الجديد . تطور األداء والوسيلة والوظيفةموسى جواد اؼبوسوم ،  -1

 .98، ص 2011كؿ، االعبلـ كاجملتمع ، الكتاب األ
 .25-24، ص ص 2003، الدار اؼبصرية اللبنانية ، الطبعة األكُف، القاىرة،  المسؤولية االجتماعية للصحافةؿبمد حساـ الدين،  -2
 .89، ص 2010، الرياض ، 1، دار الكتاب اغبديث ، ط االتصاؿ واالعالـ السياسيسعد اؿ سعود ،  -3

رمضاف عاـ  8مؤرخ يف  07- 90السنة السابعة كالعشركف، قانوف رقم ، 14طية الشعبية، اعبريدة الرظبية، العدد اعبمهورية اعبزائرية الديبقرا - 4
 .461-460ص ص اؼبتعلق باإلعبلـ،  1990ابريل سنة  3اؼبوافق  1410
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نفس اؼبادة تضمنت اؼببدأ نفسو كقبده مكرسا يف الفصل االكؿ اؼبعنوف بػ اصدار النشريات الدكرية 
حيث أشارت اؼبادة يف  ،2012جانفي  12من القانوف العضوم لئلعبلـ الصادر يف  11كبالضبط يف اؼبادة 

ر كل نشرية دكرية يتم حبرية. ىبضع اصدار كل نشرية دكرية إلجرا ات التسجيل كمراقبة فحواىا على ما يلي" إصدا
صحة اؼبعلومات، بإيداع تصريح مسبق موقع من طرؼ اؼبدير مسؤكؿ النشرية، لدل سلطة ضبط الصحافة 

 (1)اؼبكتوبة اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف العضوم كيسلم لو فورا كصل بذلك".
يتم  1990نتيجة مفادىا أف قانوف  إُفل اؼبواد اؼبتعلقة بإصدار النشريات يتوصل يف فحو اؼبدقق إف 

يتم إيداع  2012تسجيل التصريح لدل ككيل اعبمهورية اؼبختص اقليميا، بينما يف القانوف العضوم لسمة 
أف عملية  والتصريح لدل سلطة الضبط اػباصة بالصحافة اؼبكتوبة، لكن القاسم اؼبشًتؾ بُت ىاتُت اؼبادتُت ى

جانب لغة النشرية ك إسم  إُف، مع مراعاة عنواف كتوقيت كموضوع كمكاف صدكر النشرية، االصدار تتم بكل حبرية
ذلك ىناؾ  إُفكلقب مدير ىذه النشرية كسعر كرأس اؼباؿ الشركة أك اؼبؤسسة الصحفية أك االعبلمية، باإلضافة 

 الًتكيز على توقيت النشرية كزبصصها كميادينها.
 :المسؤولية االجتماعية للصحافة

يتناكؿ ىذا العنصر الظركؼ اليت أدت لنشأة نظرية اؼبسؤكلية االجتماعية يف اجملتمعات الغربية، إذ" بدأت 
ما العشرين، كلكنها بلغت ذركهتا عنداؼبراجعات النقدية للنظرية الليربالية للصحافة ابتدا  من العقد الثآف من القرف 

الصحافة مكونة من أثٌت عشر أستاذا أكاديبيا يرأسهم الربكفسور ركبرت ىوتشنز كضمت بُت تشكلت عبنة غبرية 
 .ة مثل كليم ديفرز كتيودكر بًتسوفبرز نقاد الصحافة األمريكيأأعضائها 

كقد أجرت اللجنة دراستها على الصحافة األمريكية بتمويل من ؾبلة تأف األمريكية كدائرة اؼبعارؼ الربيطانية 
كلة" كيف دراسة أخرل كتبها ؤ بعنواف:" صحافة حرة مس 1947تقريرىا يف كتاب أعدتو اللجنة كاملة عاـ كقدمت 

كليم ىونكج عضو اللجنة يف مؤلف بعنواف" حرية الصحافة: إطار اؼببادئ" كىي الكتابات اليت صاغت اؼبسؤكلية 
 (2)".االجتماعية

ة صدل داخل الواليات اؼبتحدة كخارجها يف لصحافة حرة مستقل لقيت دعوة عبنة حرية الصحافة "قدك 
 إُفكدعت  1949بلداف أكركبا كعلى رأسها اؼبملكة اؼبتحدة، فشكلت اللجنة اؼبلكية األكُف للصحافة عاـ 

حيث تقـو الفكرة احملورية ألفكار ىذه النظرية على  ضركرة إحساس العاملُت يف الصحافة دبسؤكلياهتم االجتماعية،
جانب  إُفختيارم ؼبهنة الصحافة، فتقـو الصحافة بتنظيم نفسها كفقا ؼبعايَت ىذه النظرية، التنظيم الذايت اال

تشكيل ؾبلس الصحافة. ككافق اؼبمارسوف يف الواليات اؼبتحدة على أف اغبرية السلبية يف النظرية الليربالية غَت 

                                                           
صفر عاـ  18مؤرخ يف  05- 12ف، قانوف عضوم رقم ، السنة التاسعة كاألربعو 02اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية، العدد  - 1

 .23، يتعلق باإلعبلـ ، ص 2012يناير سنة  12اؼبوافق  1433
 .54، ص  مرجع سابقؿبمد حساـ الدين،  - 2
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ساف ليس كائنا عاقبل رائدا بل عرضة مرغوبة يف اجملتمع اغبديث، كأف اغبرية البد أف ترتبط باؼبسؤكلية، فاإلن
 لعمليات تأثَت كاسعة النطاؽ من قبل خربا  العبلقات العامة.

على أف صناعة االعبلـ يف الواليات اؼبتحدة هبب أف تستمر  1947كنص تقرير عبنة حرية الصحافة لعاـ 
تصورات حوؿ كظائف وعة يف يد القطاع اػباص كاضعة يف إعتبارىا اؼبصلحة العامة، ككضعت اللجنة ؾبم

وبدد ىذا الطرح على مفهـو ، (1)من التوصيات للحكومة ك اؼبؤسسات"اجملتمع اغبديث، كعددا  الصحافة يف
بشرط أف تبقى كسائل اإلعبلـ ؿبتكرة يف يد القطاع اػباص، كىذا ما يفسر يف اعتقادم تقويض اػبدمة العمومية 

 ككبح ركح التعددية اإلعبلمية.
كتعرب ىذه اؼبستويات  ،إدراؾ اؼبسؤكليات االعبلمية من خبلؿ ثبلثة مستوياتيبكن " كيف ىذا اؼبضمار،

 عن أخبلقيات العمل االعبلمي بشكل كلي:

القياـ بالوظائف اؼبمكنة أك األدكار االجتماعية اؼببلئمة للصحافة. كتوجد أربع كظائف أساسية تقـو  -أوال
تعٍت إببلغ اؼبواطنُت بكل ما يدكر يف اغبكومة كاؽبيئات األخرل من هبا كسائل االعبلـ: أكؽبا الوظيفة السياسية ك 

أنشطة، حيث تصبح كسائل االعبلـ جز ا متداخبل يف العملية السياسية من خبلؿ مراقبة مراكز السلطة على كل 
  ك اؼبواقف. اؼبستويات. كثانيها: الوظيفة التعليمية كتشمل تقدٔف التقارير الصادقة كمناقشة ـبتلف األفكار كاآلرا

. كتعٍت تقدٔف اؼبعلومات اؼبرتبطة باألحداث يف اجملتمع، كرابعها: الوظيفة الثقافية، Utilityكثالثها: كظيفة اؼبنفعة 
 كتعٍت تدعيم القيم كالتقاليد كاؼبعايَت اؼبثالية للمجتمع.

 ة اهبابية أك مسؤكلة.ربقيق الوظائف السابقة بطريق إُفمعرفة اؼببادئ اليت ترشد كسائل االعبلـ  -ثانيا
 معرفة أنواع السلوؾ اليت هبب مراعاهتا من جانب اإلعبلميُت لتحقيق اؼببادئ اإلرشادية. -ثالثا

اؼبسؤكلية االعبلمية من خبلؿ  إُفكيستخدـ" ديٌت إليوت" كلمة اؼبسؤكلية دبعٌت مرادؼ لكلمة اإللزاـ، كينظر 
 ثبلث فئات ىي:

تمع العاـ كيتحقق ذلك من خبلؿ إتاحة اؼبعلومات، كعدـ إغباؽ الضرر مسؤكلية االعبلمي ذباه اجمل -أكال 
باآلخرين، كبلنبا يتصارع أحيانا مع األخر، فأحيانا وبقق تقدٔف اؼبعلومات ضررا لبعض األفراد، كلكن مفهـو 

 "اؼبنفعة" يقتضي أحيانا التضحية بصاٌف الفرد يف سبيل صاٌف اجملتمع .
 اه اجملتمع احمللي كىي إمتداد للمسؤكلية األكُف كتعتمد على مايلي:مسؤكلية االعبلمي ذب -ثانيا

 نشر ما يتوقعو األفراد من اجملتمع، كما يتوقعو اجملتمع من األفراد. - أ
 أدا  الرسالة السابقة مع ذبنب أم ضرر بقدر اإلمكاف. - ب
 إببلغ الناس دبا وبقق صاغبهم اآلف كيف اؼبستقبل.    -ج
 بطريقة ال تقلل من ثقة الناس يف مهنة الصحافة. أدا  الرسالة السابقة -د

                                                           
 .24، ص  2005، جامعة القاىرة ،  التشريعات االعالميةليلى عبد اجمليد ،  - 1
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كبأقصى قدر من الدقة  ةمسؤكلية االعبلمي ذباه نفسو كذلك من خبلؿ أدا  الرسالة االعبلمي -ثالثا
 (1)كاألمانة كالصدؽ كاؼبوضوعية ؼبا يعتقد أنو يف صاٌف اجملتمع".
 :المبادئ األساسية لنظرية المسؤولية االجتماعية

يلخص دينيس ماكويل اؼببادئ  حيث" ت األرا  حوؿ مبادئ نظرية اؼبسؤكلية االجتماعية،إختلفت كتعدد
 األساسية لنظرية اؼبسؤكلية االجتماعية يف اعبوانب التالية :

 . تمع هبب أف تقبلها كسائل االعبلـىناؾ التزامات للمج -
ات مثل اغبقيقة كالدقة كاؼبوضوعية اؼبعلوم تنفذ ىذه االلتزامات من خبلؿ اؼبعايَت اؼبهنية الراقية لنقل إف -

 التوازف.ك 
قبوؿ ىذه االلتزامات كتنفيذىا يتطلب التنظيم اؼبهٍت الذايت لوسائل اإلعبلـ يف اطار القوانُت كاؼبؤسسات  -

 القائمة.
اعبريبة كالعنف  إُفما يبكن أف يؤدم  -يف النشر كاإلذاعة -كسائل اإلعبلـ بأم حاؿهبب أف تتجنب  -

  (2).يف اجملتمع" األقليات يثَتكالفوضى أك 
 أف الصحافة هبب أف تكوف متعددة كتعكس تنوع األرا  كتلتـز حبق الرد." -
 أف للمجتمع حقا على الصحافة ىو أف تلتـز دبعايَت رفيعة يف أدائها لوظائفها. -
  (3)". أف التدخل العاـ يبكن أف يكوف مربرا لتحقيق اؼبصلحة العامة -

ف أطرح الذم قدمتو نظرية اؼبسؤكلية االجتماعية ىو أف كسائل االعبلـ هبب ما يبكن أف نفهمو من ىذا ال
كاليت تتمثل اساسا يف اؼبوضوعية  تشريعات كمواثيق اخبلقيات اؼبهنةتلتـز دبجموعة من اؼببادئ اليت جسدهتا ال

االلتزاـ حبق  إُفة باإلضاف ،كالدقة لتحقيق اػبدمة العمومية كاغبق يف االعبلـ من خبلؿ التأكد من مصادر اػبرب
 بشأهناالرد كالتصحيح الذم يعترب كحماية قانونية كأخبلقية لكل شخص طبيعي أك معنوم بشأف كقائع تطرقت 

 بطريقة غَت صحيحة كغَت مؤكدة.يف نشر معلوما أك تقدٔف كعرض إحصائيات كسيلة إعبلمية 
 : تصنيفات المسؤولية االجتماعية للصحافة

-
ف الطرفاف غَت أين يكو باحملكـو نشأ يف بعض العبلقات االنسانية مثل عبلقة اغباكم تالمسؤولية الوجوبية:"  

، كيقبل تعرضو للعقاب اجبات أماـ من ىو اعلى منو مرتبة، فبا هبعل االدْف مرتبة ملزما بو متساكياف يف القوة
 (1)نتيجة عدـ التزامو بواجباتو."

                                                           
 -167ص ص  ،2006 الدار اؼبصرية اللبنانية، الطبعة الرابعة، القاىرة،، راسة مقارنة أخالقيات العمل االعالمي .دحسن عماد مكاكم،  -1

168. 
 ،2005 عاَف الكتب للنشر كالتوزم كالطباعة، الطبعة الثالثة، القاىرة،، نظريات اإلعالـ واتجاىات التأثيرؿبمد عبد اجمليد، أضبد عبد الوىاب،  -2

 424ص 
 .26ص ،  2005، جامعة القاىرة ،  االعالمية التشريعات، ليلى عبد اجمليد - 3
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  .الصحافةيف الصحافة تكوف حُت ربدد اغبكومات مسؤكليات  ك"
تنشأ يف بعض العبلقات نتيجة كجود عقد عادة ما يكوف مكتوبا بُت طرفُت بشكل المسؤولية التعاقدية:"  -

 هبعلهما يتبادالف الواجبات كاليت يشكل عدـ االلتزاـ ببنودىا سببا إلقامة اؼبسؤكلية كالتعرض للعقاب.
 إُفكثر دفعا أرد كأخبلقهما بإمكاهنما أف يكوف ضمَت الف فإف يف ىذا النوع من اؼبسؤكلية المسؤولية الذاتية: -

ىذه األنواع من اؼبسؤكلية تفسر يف التصنيف األكؿ عبلقة اغباكم  ،(2)جعل الفرد يلتـز بتأدية كاجباتو"
بينما النوع الثآف فإف ىذه اؼبسؤكلية تنطلق من العقد اؼبرـب بُت الطرفُت، يتم من خبلؽبا احًتاـ  ،باحملكـو

 ينجر عن ـبالفتها تطبيق اؼبسؤكلية كتسليط العقوبة يف ىذا السياؽ، أما التصنيف الثالث يرتبط الواجبات اليت
 أساسا بالضمَت كاألخبلؽ اليت ذبعل الفرد يؤدم كاجباتو. 

 :ظروؼ نشأة نظرية المسؤولية االجتماعية
 صبيع اؼببادئ العلمية اليت " تزامن ظهور نظرية اؼبسؤكلية االجتماعية مع بداية التشكيك يف:األسباب الفكرية .0

جانب أفكار الفيزيا  اغبديثة لتصور  إُف ،اغبرية اؼبطلقة إُفكالنظرية الليربالية اليت دعت   ،اؼبطلق إُفدعت 
فشهد مطلع القرف العشرين ثورات علمية مثل نظرية النسبية للعاَف الربت  ،نيوتن للكوف كنظاـ ابدم ال يتغَت

 (3)التخلي عن عدد من مسلمات الفيزيا  الكبلسيكية كاغبتمية كاؼبوضوعية اؼبطلقة".انشتاين كاليت مت دبوجبها 
 "كتتمثل ىذه االسباب فيما يلي: األسباب االقتصادية .2
 االحتكار كالًتكيز يف ملكية الصحافة كالذم لعب دكرا فعاال يف تعريض النظرية الليربالية للنقد. إُفتزايد االذباه  -
 لقناعة الليرباليُت بالفردية اؼبتطرفة فبا يثَت الشكوؾ حوؿ امكانية تواجد اسواقا حرة داخل إنتقاد االقتصاديُت -

 اجملتمع منها ما يتداكؿ فيو السلع كاػبدمات كمنها ما يتداكؿ فيو االخبار ك اؼبعلومات .
ينشر أك يداع يف  أنبية تطوير االسواؽ كتشجيع االستهبلؾ بُت اؼبواطنُت ػبدمة اؼبنتجُت، ذلك من خبلؿ ما -

 كسائل االعبلـ.
 (4)التقدـ التكنولوجي كظهور ثقافة صناعية حديثة كؾبتمعات حضارية جديدة".  -

                                                                                                                                                                                     
، دراسة ميدانية مسحية للنصوص اؼبنظمة للمهنة الصحفية، مذكرة لنيل شهادة المسؤولية القانونية للصحفي في الجزائر، بن عيشوبة سارة -1

ـو االعبلـ ك االتصاؿ، قسم علـو االعبلـ ، السنة ، كلية عل 3اؼباجستَت يف علـو االعبلـ كاالتصاؿ ، زبصص التشريعات االعبلمية ، جامعة اعبزائر
 . 17، ص  2013-2012اعبامعية 

 .17، ص  مرجع سابقبن عيشوبة سارة ،  -2
دراسة ربليلية عبرائد اػبرب. الشركؽ اليومي . النهار اعبديد يف ،  الصحافة المكتوبة الجزائرية بين االثارة والمسؤولية االجتماعية، خولة حبرم - 3

، اطركحة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث يف علـو االعبلـ ك االتصاؿ ، زبصص الصحافة اؼبكتوبة كملتيميديا، جامعة  2016إُف 2012ة من الفًت 
 .50-49، ص ص  2020-2019، كلية علـو االعبلـ ك االتصاؿ، السنة اعبامعية  3اعبزائر

، ملخص ؼبذكرة مكملة لنيل شهادة مضموف أخبار الجريمة في جريدة الشروؽ اليومي تحليل -الجريمة في الصحافة الجزائرية، عايش حليمة -4
، قسم علـو االعبلـ ـو االنسانية كالعلـو االجتماعيةاالتصاؿ، فرع صحافة مكتوبة، جامعة منتورم قسنطينة، كلية العلاالعبلـ ك ماجستَت يف علـو 

 .31، ص  2009-2008كاالتصاؿ، السنة اعبامعية 
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لقد تضررت الكثَت من اؼبؤسسات االعبلمية من االنعكاسات السلبية لنظرية اغبرية : األسباب المؤسسية .3
وف ملتوف كغَتىم من اعضا  عبنة حرية اؼبطلقة كىو ما كشف عنو العديد من الباحثُت مثل كليم كينج كج

عملوا على كضع ميثاؽ الشرؼ للعمل الصحفي كاليت اقرهتا اؼبؤسبرات العامة اليت قامت يف تلك  االصحافة كؼب
إف القصد من ىذه الفكرة اف العمل االعبلمي هبب أف ىبضع جملموعة من الضوابط االخبلقية ( 1)البلداف".

مارسة االعبلمية كاؼبهنية، دبعٌت ضركرة العمل كفقا ؼبا سبليو اخبلقيات اؼبهنة بإعتبار كالقانونية من أجل تنظيم اؼب
إف مواثيق الشرؼ االعبلمي تتضمن حقوؽ ككاجبات ىبضع ؽبا الصحفي كىذا من أجل إحًتاـ حق اؼبواطن 

ربديد  ىذا االساس" يبكنعلى ك يف االعبلـ كعدـ اؼبساس باغبياة اػباصة لؤلفراد كاؽبيئات كاؼبؤسسات، 
 مواثيق الشرؼ الصحفي حسب كليد النجار فيما يلي:

ضباية اعبمهور من اإلستخداـ غَت اؼبسؤكؿ للصحافة كذلك بإستخدامها ألغراض الدعاية أك  -0
 التضليل االعبلمي.

ضباية الصحفيُت انفسهم من إجبارىم على العمل بأساليب غَت مسؤكلة أك بطريقة تتناقض مع ما  -2
 . سبليو عليهم ضمائرىم

ضباية حق الصحافة يف اغبصوؿ على كل انواع اؼبعلومات من مصادرىا فيما عدا تلك اؼبعلومات اليت  -3
تتعلق بشكل مباشر بشؤكف الدفاع أك االمن القومي، كضباية حق الصحافة يف نشر ىذه اؼبعلومات 

لصحافة كىو ما يبكن اعبماىَت من معرفة كيف يدار اجملتمع، كما يبكن اعبماىَت من إستخداـ ا
 (2)لعرض آرائها اؼبختلفة".

اقتنع الكثَت من الصحفيُت بضركرة ضبط اؼبمارسات االعبلمية " :ظهور عدد من الصحفيين األخالقيين .4
خبلقيُت مثل الصحايف االمريكي ىوراس الرقابة القانونية، كما ظهر العديد من الصحفيُت األ إُفدكف اللجو  

تكريس بط اؼبمارسة االعبلمية يعٍت العمل دببدأ أخبلقيات اؼبهنة ك يفهم من ىذه الفكرة أف ض (3)جريلي".
 ؿبمدالضوابط القانونية كالتشريع االعبلمي كىذا لتجسيد مفهـو اغبق يف االعبلـ كاػبدمة العمومية. فحسب 

 "، فإف الصحفي جريلي رأل أف الصحافة الللصحافة االجتماعية اؼبسؤكلية" اؼبعنوف بػ يف مرجعو الدين حساـ
بل هبب أف تشكل  ،كيف الوقت نفسو ال ينبغي أف تكوف ؿبايدة ،ينبغي أف زبدـ أم حزب أك صباعة سياسية

 (4)".قيادة سياسية تضع اؼبصلحة العامة فوؽ الوال  اغبزيب

                                                           
 . 51ص ،  مرجع سابق، ة حبرمخول -1
بعة العربية ، عماف،  ، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، الط أخالقيات االعالـ وتشريعاتو في القرف الحادي والعشرين، عبد الرزاؽ الدليمي -2

 .17، ص 2015
 .52ص ،  مرجع سابقخولة حبرم ،  -3
 .58، ص  مرجع سابقؿبمد حساـ الدين ،  -4



  

 
12 

"ظهور األشكاؿ التحريرية اعبديدة كالقوالب اؼببتكرة اليت تعد عامبل كيتمثل ذلك فيمايلي األسباب المهنية:  .5
، فقد ذكرت عبنة حرية الصحافة أف الطلب ككذا تطور أساليب الدعايةتنبيو على أنبية اؼبواد اؼبنشورة "يف ال

االجتماعي على مزيد من اؼبسؤكلية يرجع لوجود جرعات ضحمة من الدعاية يف كسائل االعبلـ كإستغبلؿ 
  (1)االعبلـ للسيطرة كالتحكم يف اعبماىَت كإخضاعها.

مراعاة اؼبوضوعية كالدقة يف ، فاغبديث عن االسباب اؼبهنية يقتضي اليت قمنا بدراستهاكربليبل ؽبذه الفكرة 
"يقتبس ، أما عن الدعاية من مصدر اػبرب خدمة للجمهور اؼبتلقيعة اغباؿ بطياؼبعلومة كالتأكد  كمعاعبة تناكؿ

" عاية على أهنا للد Antonio Miottoأنطونيو ميوتو تعريفا للكاتب اإليطاِف   Jacque Ellulجاؾ أيلوؿ
تكتيك للضغط االجتماعي الذم يبيل إُف خلق صباعات يف بنا  نفسي أك اجتماعي موحد عرب ذبانس يف 

ذا األساس يبكن أف نقوؿ بأف الدعاية تركز دائما على ىك ، (2)اغباالت العقلية كالعاطفية لؤلفراد موضع اإلعتبار"
تلك العملية النفسية كاليت يقـو على يلو، لذلك نعتربىا "على اعبانب النفسي كهتدؼ إُف تغيَت السلوؾ أك تعد

خلق نوع  إُفالكذب أك  إُفستنادا إتغيَت الرأم أك السلوؾ أك تعديل أم منهما أك كليهما  إُفساسها الشخص أ
ق ذلك الرأم لوَف ىبضع لعملية تشويو للوقائع أك ؼبنط إُفمن االثارة النفسية، حبيث أنو ما كاف أف يبيل الفرد 

االقناع بوجهة نظر معينة  إُفاغبقيقة. كلذلك فالدعاية هبذا اؼبعٌت ال تقتصر على ؾبرد نقل اػبرب كإمبا تسعى 
كبواسطة أساليب قد توصف بأهنا غَت نظيفة كىي تفًتض تضليبل أك تشويها يف اغبقيقة أك تبلعب دبنطقها كإما 

كىناؾ من يصفها بأهنا عبارة عن أحد  قعة ؿبددة.كليس ؾبرد االخبار بواغايتها يف ذلك فهي تغيَت السلوؾ 
كيعترب ىذا التعريف كالتعريف السابق أكثر تدقيقا يف شرح مفهـو  (3)مل النفسي بُت الدكلة ك اؼبواطن"مستويات التعا

 الدعاية.

 

                                                           
 . 59 -58، ص ص  مرجع سابقحساـ الدين ،  ؿبمد -1
 . 16، ص 2011، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، بَتكت، لبناف،  الدعاية وأساليب اإلقناعمي العبد اهلل ،  -2
 . 186، ص 2002، 2001، جامعة االسكندرية ، عماف، مدخل إلى علم االتصاؿمناؿ طلعت ؿبمود،  -3
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  من خالؿ الدساتير في الجزائروالسياسة االعالمية  حرية التعبير

  : تعريف السياسة االعالمية

السياسة االعبلمية كاالتصالية بأهنا" ؾبموعة اؼببادئ كاؼبعايَت كالقواعد اليت ربكم كتوجو سلوؾ  تعرؼ
االنظمة االعبلمية، كاليت عادة تشتق )تستنبط( من شركط االيديولوجيا السياسية كالقيم اليت ترتكز يف بلد ما". 

ات تنظيم كإدارة كرقابة كتقييم كموا مة نظم كىي ؾبموعة اؼببادئ كاؼبعايَت اليت ربكم نشاط الدكلة ذباه عملي
كأشكاؿ االتصاؿ اؼبختلفة، كعلى األخص منها كسائل االتصاؿ اعبماىَتم، من أجل ربقيق أفضل النتائج 

 إُفاالجتماعية اؼبمكنة يف إطار النموذج السياسي كاالجتماعي الذم تأخذ بو الدكلة". كيذىب إبراىيم إماـ 
 (1)مية" ىي خطة العمل البلزمة للتأثَت يف اعبماىَت، كضبلها على السلوؾ بطريقة معينة".القوؿ بأف السياسة االعبل

إف التعريف الذم قدمو عواد ساَف عواد اػببليلة ىو التعريف الذم إعتمدتو اليونسكو يف شرح مفهـو 
عبلمية ألية دكلة إستنادا على تعريف منظمة اليونسكو، فإف السياسة اال لية اإلعبلمية. ك"السياسات االتصا

 تتجسد يف العناصر التاِف:

 ؿبورية اؼبضموف االعبلمي ك اإلتصاِف يف السياسة العامة االعبلمية. -
أنبية االنظمة كاؼبؤسسات االعبلمية كاالتصالية القائمة. كأنظمة كمؤسسات نقل اؼبعلومات كبنياهنا ككظائفها  -

داراهتا كاالخبلقيات احملددة لنشاطها كاألبعاد السياسية إك كالتشريعات اؼبنشئة كاؼبنظمة ؽبا. ككيفية ربويلها 
 الداخلية كاػبارجية ؽبا.

 نوعية اؼبستفيدين من ىذه االنظمة كمواقعهم اعبغرافية كالثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية. -
خلية يف نوعية التكنولوجيا االتصالية اؼبستخدمة كحدكد إمكانيتها كمدل تأثَتىا على العناصر األخرل الدا -

 العملية اإلتصالية.
أنبية العمليات اؼبتصلة بتقييم نتائج األنشطة االعبلمية كاالتصالية، على األخص ما لو عبلقة  -
ؾباؿ تستند يف القيم السياسة االعبلمية " أفكيرل ربسُت شرادقة . (2)االجتماعية، الثقافية كالًتبوية"باألثار 

فكاره كحق االنتفاع بوسائل االعبلـ كاتاحة اؼبعلومات أائو ك على حق االتصاؿ لكل فرد كالتعبَت عن آر 

                                                           
، رسالة ماجستَت يف االعبلـ،  السياسة االعالمية األردنية من خالؿ رؤية الملك عبد اهلل الثاني إبن الحسين لالعالـبليلة ، عواد ساَف عواد اػب -1

 .11 -10، ص ص 2009جامعة الشرؽ األكسط للدراسات العليا كلية األدب ، قسم اإلعبلـ ، عماف ، 
، اجمللة اعبزائرية للدراسات السياسية، ؾبلة دكرية دكلية علمية ؿبكمة رقابة إلى سلطة الضبطالسياسة االعالمية في الجزائر من المليكة ىاركف ،  -2

، 2017، 1، العدد 4، اجمللد الوطنية العليا للعلـو السياسية تعٌت بالدراسات كالبحوث اػباصة بالعلـو السياسية كالعبلقات الدكلية، تصدر عن اؼبدرسة
 .48ص 
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للجميع، كحرية االعبلـ كاالتصاؿ كاؼبسؤكلية االجتماعية كالصدؽ كاؼبوضوعية كاحًتاـ اػبصوصية كحق اؼبلكية 
 (1)ك التأليف".

 :نستطيع إستخبلص مفهـو السياسات االعبلمية من عدة مصادر أنبها:  مصادر السياسة االعالمية

" ؾبموعة من القواعد اليت ربدد شكل الدكلة )بسيطة أـ مركبة( كنظاـ اغبكم يعرؼ الدستور بأنو :الدستور -
فيها )ملكي أـ صبهورم(. كشكل اغبكومة )رئاسية أـ برؼبانية أـ شبو رئاسية(، كيبُت السلطات العامة اليت 

تل الدستور مكانة سامية يف النظاـ القانوٓف وب ،تباشر هبا الدكلة كظائفها كاختصاص كا منها كعبلقتها ببعضها
للدكلة، فهو التشريع الوضعي األظبى صاحب الصدارة على ما دكنو من تشريعات هبب أف تنزؿ على 

 (2)أحكامو. فإذا تعارضت ىذه مع تلك كجب التزاـ أحكاـ الدستور كإىدار ما عداىا".

 أف عمل كل النصوص األخرل )قوانُت، مراسيم، كالدستور ىو قمة تراتبية الضوابط القانونية: كىذا يعٍت
قرارات، اٍف( أف ربًتمو، ربت طائلة اإللغا . تعترب" القوانُت الدستورية" أم النصوص اليت يؤلف ؾبموعها 

ة القوانُت تضمن ىذه متفوقة على القوانُت العادية، اليت هبب أف سبتثل ألحكامها أكليات رقابة دستوري -الدستور
كىناؾ من اعترب الدستور بأنو" الدعامة األساسية اليت يقـو عليها بنا  الدكلة القانونية، كالذم . (3)االمتثالية"

أصبحت قواعده ربتل اؼبرتبة األكُف يف السلم التدرجي اؽبرمي للنظاـ القانوٓف يف الدكلة، فهي اليت تقيم السلطة يف 
لقانوف فيها، كىي اليت تؤسس لفكرة القانوف السائد يف الدكلة كتؤسس لوجوده القانوٓف كربدد الفلسفة الرظبية ل

 الدكلة كبدكهنا ال كجود لدكلة القانوف.

كؼبصطلح" دستور" مفاىيم ـبتلفة، لغة كإصطبلحا كتارىبا، مث أنو يتميز عما يشاهبو من مصطلحات ترتبط 
انب االجتماعي كاالقتصادم كتتعلق بو، كما يتصف الدستور خباصية مبدأ ظبوه كعلوه، الذم يقًتف أساسا باعب

ىذا يتصف الدستور خباصية الثبات كالذم يعٍت أنو ال يتغَت  إُفباإلضافة  (4)كالسياسي كالديٍت كحىت القانوٓف".
، إذف فالدستور يبكن إعتباره " ال يف فًتات زمنية متباعدةإكال يتعدؿ إال يف مناسبات قوية كربل. كال وبدث ذلك 

يف أم دكلة. كعلى الدكلة جبميع سلطاهتا اػبضوع ؼببدأ سيادة الدستور. كبالتاِف فإنو  القانوف األظبى كاألعلى

                                                           
 .99، ص  ابقمرجع سربسُت شرادقة ،  -1
اؼبنظمة العربية غبقوؽ االنساف، القاىرة ، ،  الدستور..الحالة المصرية ) أسئلة وإجابات في ضوء الدساتير المقارنة(الدكتور عماد الفقي ،  -2

 . 14-13، ص ص  2012
اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات ، الكبرى المؤسسات السياسية والقانوف الدستوري . االنظمة السياسة موريس دكفرجيو ، ترصبة .د.جورج سعد،  -3

 .12، ص  1992كالنشر ك التوزيع ، الطبعة االكُف، لبناف ، بَتكت ، 
، اطركحة زبرج يف القانوف الدستورم لنيل شهادة دكتوراه ، جامعة  سمو الدستور في التشريع الجزائري بين الص والتطبيقصديق سعوداكم ،  -4

 . 12، ص  2019-2018قوؽ كالعلـو السياسية ، السنة اعبامعية مولود معمرم تيزم كزك ، كلية اغب
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يكوف لزاما على أم سلطة عامة أيا كاف شأهنا كانت كظيفتها كطبيعة االختصاصات اؼبسندة إليها النزكؿ عند 
ح بعدـ جزاز فرض الرقابة قواعد الدستور كمبادئو كالتزاـ حدكده كقيوده. كجا  النص الدستورم يف منتهى الوضو 

الصحافة كالطباعة حرتاف ضمن  "ك الطوارئ. كيستفاد ذلك من عبارةاؼبسبقة إال يف حالة إعبلف األحكاـ العرفية أ
  (1)القانوف".

يت سبس االعبلـ يف الوقت أما العنصر الثآف يتعلق بػ" قانوف اؼبطبوعات كالنشر الذم يعد من أحدث القوانُت ال -
 كىذا القانوف ىبتلف حسب طبيعة النظاـ السياسي لكل دكلة. (2).الراىن"

التشريعات االعبلمية كقوانُت االعبلـ اليت تعمل على تكريس مفهـو اؼبمارسة اؼبهنية كاالعبلمية للصحفيُت  -
ال يبكن تناكؿ القوانُت اؼبتصلة باإلعبلـ يف ؾبتمع ما دبعزؿ عن  دد نشاط اؼبؤسسات االعبلمية. ك"كرب

لتشريعي العاـ يف ىذا اجملتمع. إذ يقتضي االمر مراجعة تلك القوانُت يف إطار أكسع يتضمن كل السياؽ ا
االعبلـ أك دبعن أمشل كافة القوانُت اليت تنظم حرية الرأم كالتعبَت كتدفق صحافة ك القوانُت ذات الصلة بال

  (3)اؼبعلومات يف ؾبتمع معُت كيف زمن معُت".

" التشريع يتمثل يف كضع قواعد بأف العلـو القانونية كنظرية اغبق إُفخل مدكيرل ضبزة خشاب يف كتابو"
قانونية يف نصوص تنظم العبلقات بُت األشخاص يف اجملتمع بواسطة السلطة اؼبختصة كطبقا لئلجرا ات اؼبقررة 

بشكلو)ب(  لذلك . كمن ىذا التعريف نستنتج ثبلثة عناصر متكاملة األكُف تتعلق دبوضوع التشريع )أ( كالثآف
عن اؽبيئات اللوائح كالوثائق اليت تصدر  ىذا ىناؾ إُفضافة ، إ(4) كالثالث باعبهة أك السلطة اؼبختصة بوضعو )ج("

 االعبلمية. 

 كمن مربرات ربديد ككضع السياسات االعبلمية ذات االبعاد كاؼبرتكزات كاالىداؼ الواضحة تكمن فيمايلي:

بَتة ال غٌت عنها، سوا  للسياسة الداخلية أك اػبارجية. كىو ما يفرض إف االعبلـ أصبح يبثل قوة مساندة ك -0
 ضركرة استخدامو بالشكل االمثل لتعضيد ؾبمل سياسات النظاـ اغباكم يف أم بلد كاف.

                                                           
، عماف ، األردف ،  مقدمة في التشريعات والسياسة اإلعالمية في األردف، ربرير وبي شقَت، رنامج تدعيم االعبلـ يف األردفدراسة من إعداد ب -1

 .22بدكف سنة ، ص 
عماف،  ، الطبعة العربية ،اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، دار في القرف الحادي والعشرين أخالقيات االعالـ وتشريعاتو، عبد الرزاؽ الدليمي -2

 .338ص  ،2015
              .107-106، ص ص مرجع سابق، حسٍت ؿبمد نصر -3
، ص  2014يضا ، اعبزائر، سلسلة مباحث يف القانوف، دار بلقيس للنشر، دار الب، مدخل إلى العلـو القانونية ونظرية الحقضبزة خشاب،  -4

71.  
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خاصة من خبلؿ عملية اؼبسانبة  ،تساىم اؼبؤسسات اإلعبلمية يف تكوين اؼبؤسسات السياسية كاإلجتماعية -2
 ر.على تصور كازباذ القرا

إف التطور التكنولوجي الكبَت )ثورة االتصاالت كاؼبعلومات( داخل كل قطر، أصبح وبتم كضع سياسة إعبلمية  -3
 ذات أبعاد كاضحة ؼبواجهة ؾبمل متطلبات الثورة التقنية كالعدد الكبَت من كسائل االعبلـ ك االتصاؿ.

اـ اػبيارات التقليدية اؼبرتكزة على عدـ إمكانية حسم كحل الكثَت من اؼبسائل كاؼبشاكل اؼبطركحة بإستخد -4
 (1)مفهـو القوة العسكرية كاالقتصادية".

  :من خالؿ الدساتيرالسياسة االعالمية في الجزائر 

ذكر أىم الدساتَت اليت عرفتها اعبزائر يف فًتة االحادية كالتعددية السياسية ك  إُفسنتطرؽ يف ىذا العنصر 
قد نصت  1963( من دستور 19أف )اؼبادة ىو ا هبب االشارة إليو كم، 1963العبلمية. كالبداية بدستور ا

على ما يلي:" تضمن اعبمهورية حرية الصحافة كحرية كسائل اإلعبلـ األخرل كحرية تأسيس اعبمعيات كحرية 
 يوضح مضموف ىذه اؼبادة أف الدساتَت اعبزائرية الصادرة يف فًتة (2)التعبَت كـباطبة اعبمهور كحرية االجتماع".

األحادية كدبوادىا اؼبدرجة ضمن اغبقوؽ السياسية قد أكلت إىتماما معتربا غبرية التعبَت كالصحافة، إذ كرست 
، ىذا ما يفسر ذبسيد مبدأ اغبق يف االعبلـ الذم حددتو اؼبادة يف االعبلـ كـباطبة اعبمهوركبدقة حرية كسائل 

 ئل االعبلـ أك الصحافة.العبارة اؼبتعلقة "دبخاطبة اعبمهور" اليت تكوف عرب كسا

من الدستور هبب أف تساىم يف تكريس الوحدة  19، فإف ىذه اغبرية اؼبشار إليها يف نص اؼبادة للتذكَت
الوطنية كمؤسسات اعبمهورية، دبعٌت العمل على سباسك النسيج االجتماعي ؼبؤسسات الدكلة. كىي الفكرة اليت 

مايلي" ال هبوز ألم كاف أف  إُف، حيث أشارت الدستورمن نفس  22يف نص اؼبادة  قبدىا مذكورة بوضوح
يستعمل اغبقوؽ كاغبريات السالفة الذكر يف اؼبساس بإستقبلؿ األمة كسبلمة األراضي الوطنية كالوحدة الوطنية 

 (3)كمؤسسات اعبمهورية كمطامح الشعب االشًتاكية كمبدأ كحدانية جبهة التحرير الوطٍت".

ستور صدر بعد االستقبلؿ جا  لتنظيم اؼبمارسة االعبلمية كاؼبهنية كفقا أكؿ د 1963كبإعتبار دستور 
إليديولوجية كاضحة تتعلق أساسا بتطبيق مبادئ االشًتاكية كأسس اغبزب الواحد، لذلك" فالسلطة القائمة 

حقيق التنمية إحتكرت كسائل االعبلـ، كإستعملتها لتمرير إيديولوجياهتا االشًتاكية قصد تعبئة القاعدة كذبنيدىا لت
                                                           

، اجمللة اعبزائرية لئلتصاؿ ، نصف سنوية ( 0991- 0979السياسة االعالمية الجزائرية : المنطلقات النظرية والممارسة ) صاٌف بن بوزة ،  -1
 -يناير )جانفي( 13العدد  اكاديبية متخصصة تعٌت بأحباث االعبلـ كاالتصاؿ، تصدر عن معهد علـو االعبلـ ك االتصاؿ، جامعة اعبزائر ،

 .12-11، ص ص 1996يونيو)جواف( 
 .05، ص 1963اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، دستور -2
 .05، ص 1963اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، دستور -3
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الشاملة، فحصرت مهاـ الصحفي يف النضاؿ كالتعبئة كالتجنيد. كىذا ما كاف لو االثر البالغ على مستول نوعية 
 (1)مدافعا عن الثورة". ،الصحافة يف حد ذاهتا، حيث أعترب الصحفي موظفا، مناضبل

ىذه اؼبرحلة ميبلد قانوف كدبا أننا نركز على ؾباؿ االعبلـ من جانب التشريع كاؼبمارسة، فقد شهدت 
كما ىو   1968سبتمرب  9كقد إزبذ بتاريخ  1968الصحفي احملًتؼ الذم" سد فراغا كاف موجودا قبل سنة 

 معلـو كنلخص مضمونو يف النقط اػبمس التالية:

ا يعرؼ بالصحافيُت احملًتفُت، فهو من يعمل بصفة دائمة كمنتظمة كمأجورة يف صحيفة يومية أك دكرية سبلكه -1
الدكلة يف صبيع أطوار التحرير كيلحق بالصحافيُت احملًتفُت، اؼبصوركف جبميع أنواعهم ككذلك اؼبتعاكنوف مع اإلدارة: 
اؼبصححوف، اؼبًتصبوف الضاربوف على اآللة كاؼبذيعوف كاؼبوثقوف باؼبصلحة ككذلك اؼبراسلوف داخل الوطن أك 

كوف ىذا العمل عمبل فريدا كمأجورا كمعٌت ىذا أف صبيع من كيشًتط يف ىؤال  كلهم الديبومة يف العمل ك  خارجو.
 .يتعامل مع الصحافة بصفة منقطعة أك ظرفية أك مؤقتة ال يعتربكف كصحافيُت ؿبًتفُت

الصحافيوف احملًتفوف تعطى ؽبم بطاقة خاصة من طرؼ عبنة خاصة كال يوظف الصحايف إال إذا حصل على  -2
 .ىذه البطاقة

سة صبلحيات تكاد تكوف مطلقة كمدير اؼبؤسسة الصحافية ىو الذم يتوُف توظيف ىبوؿ ؼبدير اؼبؤس -3
 .الصحافيُت احملًتفُت، يعينهم كيرقيهم دبشاركة عبنة ـبتلطة داخل اؼبؤسسة

تنشا عبنة مركزية للتحكيم كالتأديب يرأسها فبثل كزير اإلعبلـ كتنظر يف صبيع النزاعات كاػببلفات اليت سوؼ  -4
رة اؼبؤسسة كالصحافيُت، وبدد عمل الصحايف فهو يقـو بعمل نضاِف فهو ملتـز حبفظ السر اؼبهٍت تظهر بُت إدا

 كاالمتناع من إستعماؿ الصحيفة ألغراض خاصة.

ستعماؿ الصحيفة إوبدد عمل الصحايف فهو يقـو بعمل نضاِف، فهو ملتـز حبفظ السر اؼبهٍت كاالمتناع من  -5
 (2)ألغراض خاصة".

                                                           
الصحافة  -.2105-0991السياسية واالقتصادية من األداء االعالمي في الجزائر بين الحرية والمسؤولية في ظل التحوالت صبيلة قادـ ،  -1

، دراسة كصفية ربليلية لؤلطر النظرية كالتطبيقية لؤلدا  االعبلمي، اطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علـو االعبلـ ك االتصاؿ،  -الخاصة نموذجا
  .175، ص  2017-2016ية ، كلية علـو االعبلـ ك االتصاؿ، قسم االعبلـ ، السنة اعبامع 3جامعة اعبزائر

 -218، ص ص  2014، الطبعة اػبامسة، بن عكنوف، اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، االتصاؿمدخل لعلـو االعالـ و ، زىَت احدادف -2
219 . 
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النقاط اؼبذكورة يف ىذا القانوف ىو أف الصحفي احملًتؼ يف ظل ىذا القانوف ىو الذم  كالدارس لفحول
كما أف القانوف َف   ،دبعٌت نشاطو غَت مرىوف دبدة معينة ،يعمل يف القطاع العاـ أك الدكلة كيتميز بصفة الديبومة

لُت الذين يتعاملوف مع اعبريدة أك اؼبراسمستول اإلدارة ككذا اؼبًتصبُت ك  يستثن يف ذلك اؼبصورين كالعاملُت على
اؼبؤسسة االعبلمية، كما أف الصحفي الذم يعمل يف قطاع االعبلـ على مستول الدكلة يستفيد من البطاقة 
اؼبهنية. كبدكف ىذه البطاقة ال يبكن اغبديث عن الصحفي احملًتؼ، بينما القانوف حدد صبلحيات التوظيف يف 

كاللجنة اؼبشًتكة يف التأديب ؿبتكرة من طرؼ فبثل كزير االعبلـ، ىدفها النظر  يد مدير اؼبؤسسة االعبلمية الغَت
يف النزاعات ك اػببلفات القائمة بُت الصحفي كاؼبؤسسة االعبلمية. كيؤكد القانوف يف مضمونو كذلك على إلزامية 

 شريعات اإلعبلمية.الصحفي باغبفاظ على سر اؼبهنة كالعمل دببدأ أخبلقيات اؼبهنة اؼبذكورة يف ـبتلف الت

بينما  ،1963َف تتوقف يف النص الدستورم الصادر يف سنة  ،إف حرية الرأم كالتعبَت يف فًتة االحادية
رب إمتدادا الذم يعت 1976يف الدستور اعبزائرم سنة اؼببدأ نفسو قبده مكرسا يف ؾبموعة من اؼبواد الصادرة 

( 39اف"، فقد اقرت )اؼبادة ريات األساسية كحقوؽ اإلنساغبللدستور السالف الذكر، حيث تضمن الفصل الرابع"
الواجبات.  تضمن اغبريات األساسية كحقوؽ اإلنساف كاؼبواطنُت. ككل اؼبواطنُت متساككف يف اغبقوؽ ك "مايلي

 (1)يلغى كل سبييز قائم على أحكاـ مسبقة تتعلق باعبنس أك العرؽ أك اغبرفة".

، كذلك من ي كالوحيد للحريات كحقوؽ االنسافىي الضامن األساسنص اؼبادة يؤكد على أف الدكلة  لقد
، العدالة االجتماعية كتكافؤ الفرصخبلؿ تكريس مبدأ اؼبساكاة بُت صبيع االفراد بالشكل الذم وبقق مبدأ 

كربارب ىذه اؼبادة كل أشكاؿ التمييز كىذا عمبل دببادئ حقوؽ االنساف كإحًتامها. كىذه الفكرة كانت كاضحة 
("ال مساس غبرية اؼبعتقد كحرية 53خبلؿ عدـ اؼبساس حبرية اؼبعتقد كالرأم. كىذا ما أشارت إليو )اؼبادة من 

( من نفس الدستور تؤكد على أف" حرية التعبَت كاالجتماع مضمونة، كال يبكن التذرع هبا 55الرأم"، بينما )اؼبادة 
 (2)( من الدستور"،73ة أحكاـ )اؼبادة االشًتاكية، كسبارس ىذه اغبرية مع مراعا لضرب أسس الثورة

، السيما من حيث أف حرية التعبَت ككسائل 1963إف ىذه الوثيقة من الدستور تؤيد ما جا  يف دستور 
كحدة الشعب االعبلـ مضمونة كسبارس بطبيعة اغباؿ يف إطار تكريس مبادئ الثورة االشًتاكية كالعمل على سبتُت 

القوؿ أف ربط  إُف أف كسائل االعبلـ أصبحت ناطقا رظبيا للدكلة، لكن يدفعنا ، ىذا يعٍتكضباية الًتاب الوطٍت
حرية الرأم كالتعبَت باؼببدأ االشًتاكي أك الثورة االشًتاكية قد قيد اؼببادرة الفردية لدل الصحفيُت، حيث أصبحت 

                                                           
نوفمرب سنة  24ق اؼبوافق 1396اغبجة عاـ  ذك 2، السنة الثالثة عشرة. االربعا  94اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية ، العدد  -1

  .1301، ص 1976
نوفمرب سنة  24ق اؼبوافق 1396ذك اغبجة عاـ  2، السنة الثالثة عشرة. االربعا  94اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية ، العدد  -2

  .1303، ص 1976
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كاليت ال هبب أف زبرج عن أسس  اآلرا  كاالفكار حبيسة السياسية االعبلمية اليت سطرهتا السلطة يف فًتة االحادية
 االشًتاكية.

 1976ك1963 الدساتَت اليت صدرت يف فًتة األحادية كىي دستور كاؼبتمعن يف فحول مواد إف القارئ
فكرة مفادىا ىذه الدساتَت قد سانبت يف اضفا  قواعد قانونية كتشريعية تكرس حرية تداكؿ اؼبعلومة  إُفيتوصل 

اقيل اليت تقف عائقا أماـ ذبسيد حرية التعبَت الصحافة كالتعبَت يف اعبزائر، كقد سانبت من خبلؿ الغا  القيود كالعر 
مواد ىذه الدساتَت يف التعريف دبفهـو حرية االعبلـ اليت هبب أف زبضع للتشريع كاالخبلقيات، دبعٌت العمل على 

إذف يف ىذه اغبالة يبكن إعتبار الدستور  ضبط اؼبمارسة كفقا ؼبا سبليو مبادئ اؼبسؤكلية االجتماعية لوسائل اإلعبلـ،
 دبثابة االنطبلقة اغبقيقة لتكريس كذبسيد مفهـو حرية التعبَت كفتح اجملاؿ للتعددية السياسية كاالعبلمية.

كنظرا ألنبية الدستور يف التعريف دبفهـو اغبقوؽ اغبريات، فقد كتب الدكتور سعيد بوشعَت يف كتابو اؼبعنوف 
ورم كالنظم السياسية اؼبقارنة" عن الدستور مايلي" فإذا كانت الدكلة هتتم بالتوفيق بُت اغبرية بػ" القانوف الدست

إف الفكرة ، (1)السلطة كاغبرية يف إطار الدكلة" كاؼبصلحة العامة فإف مهمة الدستور ىي تنظيم التعايش السلمي بُت
من خبلؿ دساتَت  كمكرسةقبدىا كاضحة  ،غبريةاليت تبناىا االستاذ سعيد بوشعَت حوؿ الدستور كعبلقة السلطة با

الذم فتح اغبقل  1989فيفرم  23كبالضبط دستور يف اعبزائر، السيما يف فًتة التعددية التعددية السياسية 
إذ تناكؿ ىذا الدستور اؼببدأ  ،الديبقراطي للحريات اإلعبلمية يف اعبزائر، تكملة ؼبا كرد يف دساتَت فًتة االحادية

ي" ال ، إذ تضمنت مايل35أم كىذا ما أشارت اليو اؼبادة دـ اؼبساس حبرمة حرية اؼبعتقد كحرمة حرية الر اؼبتعلق بع
كما أف حرية الرأم كالتعبَت ال هبب أف زبضع لضغوطات أك  ،(2)كحرمة حرية الرأم" ،مساس حبرمة حرية اؼبعتقد

تسيئ ؽبذه اغبرية كتعرقل اػبدمة اليت  مساكمات، دبعٌت ذبنب كل  أشكاؿ الكبح كالتقويض اليت من شأهنا أف
ىذا فإف القانوف يكرس حرية االبتكار الفكرم كالفٍت  إُفتقدمها كسائل االعبلـ للجمهور اؼبتلقي، باإلضافة 

 39كاؼبادة  36كالعلمي كحرية التعبَت كانشا  اعبمعيات تبقى مضمونة كوبميها القانوف. كىذا حسب نص اؼبادة 
مايلي" أف حرية اإلبتكار الفكرم كالفٍت كالعلمي  إُفيف مضموهنا  36أشارت اؼبادة ، حيث 1989من دستور 

مضمونة للمواطن كحقوؽ اؼبؤلف وبميها القانوف، ال هبوز حجز أم مطبوع، أك تسجيل أك أية كسيلة أخرل من 
عبمعيات كاالجتماع فقد نصت على أف "حريات التعبَت كإنشا  ا 39كسائل التبليغ إال بأمر قضائي". أما اؼبادة 

 (3)مضمونة للمواطن".

                                                           
 .145، ص 1992، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، )اعبز  األكؿ( مارس ياسية المقارنةالقانوف الدستوري والنظم السسعيد بوشعَت،  -1
ق، اؼبوافق أكؿ مارس 1409رجب عاـ  23. السنة السادسة كالعشركف. االربعا  9اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية، العدد  -2

 .239، ص1989سنة 
ق، اؼبوافق أكؿ مارس 1409رجب عاـ  23. السنة السادسة كالعشركف. االربعا  9رية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية، العدد اعبمهورية اعبزائ -3

 .239، ص1989سنة 
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قبد بأف ىناؾ ؾبموعة من النقاط اؼبشًتكة، السيما فيما  1989دستوراؼبقارنة بُت الدساتَت السابقة ك كبعد 
لكن ال هبب أف تكوف اغبرية اليت تضمنتها اؼبواد   ،رية إنشا  اعبمعيات كاالجتماع اليت تبقى مضمونةحبيتعلق 

ىو العمل على تكريس حرية  من ىذه اغبريةحدة الوطنية كسيادة الشعب، بل اؽبدؼ كذريعة لضرب أسس الو 
يعترب  "كلذلك ،ة االعبلمية النزيهة ك اؼبوضوعيةالرأم كالتعبَت دبا يتوافق مع الضوابط االخبلقية اليت سبليها اؼبمارس

كإمبا  ،كليد ظركؼ عادية ، حيث َف يكنيت عرفتها اعبزائر بعد اإلستقبلؿمن أىم األحداث ال 1989دستور 
كضع تلبية ؼبطالب عميقة جسدهتا أحداث أكتوبر اليت جا ت كرد فعل لؤلكضاع السياسية كاالقتصادية 

 1976كاالجتماعية ككذا التحوالت االقليمية كالعاؼبية اليت أثرت على النظاـ اعبزائرم. كبدلك فقد طالت دستور 
 ذكر منها مايلي:تعديبلت جذرية لبعض اؼبعايَت التقليدية ن

 نزع الغطا  االيديولوجي كاؼبتمثل يف االشًتاكية . -
 مادة كاملة. 14حيزا مقداره  1976إسقاط الفصل اؼبتعلق باالشًتاكية كالذم خصص لو دستور  -
( ككل ما يتبعها من مسؤكليات 1976من دستور  94ستورم )اؼبادة الغا  االحادية اغبزبية من النص الد -

جا ت  1989الدستور  إف مضموف مواد (1)طٍت يف توجيو الثورة االشًتاكية كقيادة الدكلة"،عببهة التحرير الو 
 بعدة نقاط، من بينها تكريس التعددية السياسية كاالعبلمية كالتنوع يف األرا .

على ضماف اغبريات األساسية  1996لسنة  دستورال، أكد اؼبشرع اعبزائرم يف تعديل صددكيف ىذا ال
ف كاليت إعتربىا كًتاث مشًتؾ بُت اعبزائريُت كاعبزائريات. كىذا ما تناكلتو بالشرح كالتحليل اؼبادة كحقوؽ االنسا

أذ نصت على ما يلي" اغبريات األساسية كحقوؽ اإلنساف كاؼبواطن مضمونة. كتكوف تراثا مشًتكا بُت صبيع  32
 (2)ظوا على سبلمتو كعدـ إنتهاؾ حرمتو".جيل كي وباف إُفاعبزائريُت كاعبزائريات، كاجبهم أف ينقلوه من جيل 

( اليت تنص على" ال مساس حبرمة حرية اؼبعتقد كحرمة حرية 36قبد كذلك )اؼبادة  ،كيف ىذا الشأف
( على ما يلي: "حرية االبتكار الفكرم كالفٍت كالعلمي مضمونة للمواطن، كحقوؽ 38الرأم"، تنص )اؼبادة 

أم مطبوع أك تسجيل، أك أية كسيلة أخرل من كسائل التبليغ كاإلعبلـ إال اؼبؤلف وبميها القانوف كال هبوز حجز 
نتهاؾ حرمة حياة اؼبواطن إيف مضموهنا على ما يلي" ال هبوز  39بينما اشارت" اؼبادة  ،دبقتضى أمر قضائي"

كتنص" اػباصة، كحرمة شرفو، كوبميها القانوف. سرية اؼبراسبلت كاالتصاالت اػباصة بكل اشكاؽبا مضمونة". 
إف الفصل الرابع من تعديل ، (3)معيات كاالجتماع مضمونة للمواطن"على" حريات التعبَت، كإنشا  اعب 41اؼبادة 

                                                           
 .203صبيلة قادـ، مرجع سابق ، ص  -1
ديسمرب  8ق، اؼبوافق 1417رجب عاـ  27الثبلثوف. االحد . السنة الثالثة ك 76اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية، العدد  - 2

 . 11، ص1996سنة 
ديسمرب  8ق، اؼبوافق 1417رجب عاـ  27. السنة الثالثة كالثبلثوف. االحد 76اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية، العدد  - 3

  .12، ص1996سنة 
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تضمن ؾبموعة من اؼبواد اليت كرست مفهـو اغبريات االساسية  اؼبعنوف ب" اغبقوؽ كاغبريات" 1996 دستورال
ليت قبدىا مذكورة يف الدساتَت السابقة، كما جسدت اليت تبقى مضمونة، مع ضباية حرمة حرية اؼبعتقد كالرأم ا

حرية تداكؿ اؼبعلومة كضباية اغبياة اػباصة للمواطن ككذا التقيد دببدأ السر اؼبهٍت يف 1996دستور التعديل مواد 
ؾباؿ اؼبراسبلت كاالتصاالت كاليت ىي أصبل ؿبمية من طرؼ القانوف، ىذا من جهة من جهة أخرل ذبسيد حرية 

سبنع كل أشكاؿ اغبجز اػباصة باؼبطبوعات أك  36ىذا فإف اؼبادة  إُف، باإلضافة 41دبقتضى نص اؼبادة التعبَت 
. كبطبيعة اغباؿ 1989من دستور  36التسجيبلت أك كسائل التبليغ كاالعبلـ كىي الفكرة اؼبذكورة يف اؼبادة 

ىو أف اغبجز يكوف  1996 دستورلاتعديل من  36كاؼبادة  1989من دستور  36فالقاسم اؼبشًتؾ بُت اؼبادة 
 األخبلقية يف فبارسة اؼبهنة.ـ االلتزاـ بالضوابط القانونية ك بأمر قضائي يف حالة عد

كربليبل ؼبا كرد يف مواد ىذا الدستور نستنتج أف حرية التعبَت يف اعبزائر قد مهدهتا الدساتَت اليت إنبثقت عن 
تعددية اإلعبلمية، إذف حرية التعبَت يف اعبزائر تبقى مكسبا حقيقيا مرحلة األحادية كجسدهتا أكثر دساتَت مرحلة ال

 15 الصادر مدستور الالتعديل كهبسد ضمن ما نصت عليو ـبتلف الدساتَت الوطنية، حيث قبد كذلك أف 
اغبديث عن اغبريات األساسية كحقوؽ  إُفقد تضمن تعديل اعبانب السياسي أكثر، لكنو تطرؽ  2008نوفمرب 

ال يبكن أم  178فحسب نص اؼبادة  ،ليت تبقى مضمونة كما نصت عليها الدساتَت اليت ذكرت سلفااإلنساف ا
 تعديل أف يبس: "

 الطابع اعبمهورم للدكلة . -1
 النظاـ الديبقراطي القائم على التعددية اغبزبية. -2
 االسبلـ بإعتباره دين الدكلة. -3
 العربية بإعتبارىا اللغة الوطنية الرظبية. -4
 سية وحقوؽ اإلنساف مضمونة للمواطن.الحريات األسا -5
 سبلمة الًتاب الوطٍت ككحدتو. -6
 (1)العلم الوطٍت كالنشيد الوطٍت باعتبارنبا من رموز الثورة كاعبمهورية" -7

فكرة مفادىا أف اؼبشرع اعبزائرم أكُف إىتماما معتربا ؼبفهـو اغبريات  إُفكالدارس لفحول ىذه اؼبادة يتوصل 
لذلك فحرية التعبَت كالرأم يف اعبزائر قد برزت بصفة مباشرة من خبلؿ دساتَت فًتة االساسية كحقوؽ االنساف، 

إف ىذه التعددية يبكن أف نعتربىا  ،1989التعددية اليت ظبحت بفتح اجملاؿ اإلعبلمي أكثر بداية من دستور 
تضمنتو ـبتلف مكسبا حقيقيا تكرس من خبلؽبا حرية التعبَت كالرأم كذبسيد مبدأ اغبق يف االعبلـ الذم 

                                                           
ق ، اؼبوافق  1429ذك القعدة عاـ  18، السنة اػبامسة ك االربعوف ، األحد 63الشعبية، اعبريدة الرظبية ، العدد  اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية - 1
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التشريعات كقوانُت االعبلـ الصادرة يف اعبزائر، إذ تعترب كضمانات أساسية للممارسة اؼبهنة كفقا للضوابط القانونية 
 كاالخبلقية.

كتكملة ؼبا كرد يف الدساتَت السابقة، سوا  يف فًتة االحادية أك التعددية كما تضمنتو من مواد تكرس حرية 
الذم أشار  2016ة الصحافة، قبد يف ىذا السياؽ التعديل الدستورم الصادر يف سنة الرأم كالتعبَت ككذا حري

حرية تداكؿ اؼبعلومة كال هبوز حجز أم مطبوع أك تسجيل أك أية كسيلة من كسائل التبليغ اال دبقتضى  إُفبوضوح 
 إُف 44إذ اشارت اؼبادة  ،أمر قضائي، كىذه الفكرة اليت تضمنتها ىذه اؼبادة قبدىا ؾبسدة حىت يف مواد الدساتَت

أف" حرية االبتكار الفكرم كالفٍت كالعلمي مضمونة. حقوؽ اؼبؤلف وبميها القانوف. ال هبوز حجز أم مطبوع أك 
تسجيل أك بأية كسيلة أخرل من كسائل التبليغ كاالعبلـ إال دبقتضى أمر قضائي. اغبريات االكاديبية كحرية 

و خدمة للتنمية . تعمل الدكلة على ترقية البحث العلمي كتثمينر القانوفي مضمونة كسبارس يف اطاالبحث العلم
ضباية البحث العلمي كترقيتو كىذا من أجل خدمة  إُفكما أشارت ىذه اؼبادة يف فحواىا ،  (1)اؼبستدامة لبلمة"

من  صة للمواطنعدـ انتهاؾ حرمة اغبياة اػبا إُفأشارت يف مضموهنا  46التنمية اؼبستدامة لؤلمة، بينما اؼبادة 
اليت ضماف سرية اؼبراسبلت كاالتصاالت كضباية االشخاص الطبيعيُت يف معاعبة اؼبعطيات جهة، من جهة أخرل 

اصة ، إذف فاؼبادة تناكلت بالتدقيق مايلي" ال هبوز انتهاؾ حرمة حياة اؼبواطن اػبالطابع الشخصيؽبا عبلقة ب
هبوز بأم شكل  مضمونة. ال االتصاالت اػباصة بكل اشكاؽباسرية اؼبراسبلت ك كحرمة شرفو كوبميها القانوف. 

نتهاؾ ىذا اغبكم. ضباية إدكف أمر معلل من السلطة القضائية. كيعاقب القانوف على اؼبساس هبذه اغبقوؽ 
االشخاص الطبيعيُت يف ؾباؿ معاعبة اؼبعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنو القانوف كيعاقب على 

حريات التعبَت اليت  مفهـو 2016ل الدستورم يمن التعد 48اؼبادة  حددتبلكة على ىذا، فقد ع( 2)انتهاكو".
التعبَت ريات حإذ نصت اؼبادة على مايلي أف " ،انشا  اعبمعيات كاالجتماع إُفتبقى مضمونة للمواطن، إضافة 

بوضوح يف مواد الدساتَت  كىي اؼبادة اليت قبدىا مذكورة (3)للمواطن". كانشا  اعبمعيات كاالجتماع مضمونة
 السابقة.

، 50ة بوضوح من خبلؿ نص اؼباد 2016كاعبدير بالذكر، فحرية الصحافة قد كرسها التعديل الدستورم 
إذ أكدت يف فحواىا على حرية الصحافة اؼبكتوبة كالسمعية البصرية ككذا الشبكات االجتماعية اليت ال هبب أف 

حًتاـ الضوابط االخبلقية كالقانونية إاؼبعلومات كاالفكار بكل حرية مع زبضع للرقابة، كما تضمن اؼبادة نشر 
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كاغبفاظ على ثوابت االمة. كقد حددت اؼبادة بدقة مايلي" حرية الصحافة اؼبكتوبة كالسمعية البصرية كعلى  للنشر
ىذه اغبرية يبكن استعماؿ ال  أشكاؿ من أشكاؿ الرقابة القبلية. الشبكات االعبلمية مضمونة كال تقيد بأم

للمساس بكرامة الغَت كحرياهتم كحقوقهم. نشر اؼبعلومات كاالفكار كالصور كاألرا  بكل حرية مضموف يف اطار 
. ال يبكن أف زبضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة الثقافيةمة كقيمها الدينية كاالخبلقية ك القانوف كاحًتاـ ثوابت اال

 (1)."للحرية

ذبسيد مفهـو اغبق يف االعبلـ من خبلؿ اغبصوؿ على  إُف 51دة يف نفس اؼبضمار، أشارت اؼباك 
تكريس فحول ىذه اؼبادة ىو العمل على من ، إذ يفهم غبياة اػباصة كاالمن الوطٍتاؼبعلومات كنقلها، مع احًتاـ ا

على الضوابط االخبلقية كالقانونية يف اؼبمارسة االعبلمية كاؼبهنية، كقد حددت اؼبادة بدقة مايلي" اغبصوؿ 
اؼبعلومات كالوثائق كاالحصائيات كنقلها مضموناف للمواطن. ال يبكن أف سبس فبارسة ىذا اغبق حبياة الغَت اػباصة 

 ،(2)القانوف كيفيات فبارسة ىذا اغبق"قتضيات األمن الوطٍت. وبدد كحبقوقهم كباؼبصاٌف اؼبشركعة للمؤسسات كدب
ادرة يف اعبزائر قبدىا قد كرست مفهـو حرية التعبَت كالصحافة ككذا القرا ة اؼبتأنية لفحول مواد الدساتَت الصإذف ف

كنقلها دكف اؼبساس باغبياة اػباصة اغبق يف االعبلـ من خبلؿ اغبصوؿ على اؼبعلومات كالوثائق كاالحصائيات 
قد نص  2020كما أف تعديل الدستور الصادر يف اعبزائر سنة   ،دبعٌت إحًتاـ أخبلقيات اؼبهنة االعبلمية ،لؤلفراد

كسب اؼب ايف مواده على ضماف حرية التعبَت كحرية االجتماع كىي الفكرة اؼبذكورة يف مواد الدساتَت السابقة، ىذ
اليت إعتربت أف" حرية التعبَت مضمونة. حرية االجتماع كحرية التظاىر السلمي  52اؼبادة بوضوح  تضمنتو

  (3)وف شركط ككيفيات فبارستها".مضمونتاف، كسبارساف دبجرد التصريح هبما. وبدد القان

حرية الصحافة اؼبكتوبة كالسمعية البصرية  إُف يف مضموهنا 54 كيف نفس السياؽ، أشارت اؼبادة
مصادر اؼبعلومات كااللتزاـ  إُفكااللكًتكنية. كتكريس مبدأ اغبق يف االعبلـ من خبلؿ حق الصحفي يف الوصوؿ 

الصحف كالنشريات ككذا اغبق يف إنشا  القنوات التلفزيونية كاالذاعية جانب حرية إنشا   إُفدببدأ السر اؼبهٍت، 
االلتزاـ دببادئ أخبلقيات  إُفكاؼبواقع كالصحف االلكًتكنية اليت هبب أف زبضع لشركط وبددىا القانوف. باإلضافة 

فقد حددت ىية. اؼبهنة ك احًتاـ ثوابت األمة كعدـ اؼبساس بكرامة الغَت ككذلك منع نشر خطاب التمييز كالكرا
 ، مضمونة.صرية كاإللكًتكنيةحرية الصحافة، اؼبكتوبة كالسمعية الب ( بدقة مايلي"54) اؼبادة
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 تتضمن حرية الصحافة على كجو اػبصوص مايلي:

 حرية تعبَت ك إبداع الصحفيُت كمتعاكٓف الصحافة، -
 مصادر اؼبعلومات يف إطار احًتاـ القانوف، إُفحق الصحفي يف الوصوؿ  -
 السر اؼبهٍت،يف ضباية استقبللية الصحفي ك اغبق  -
 النشريات دبجرد التصريح بذلك،اغبق يف إنشا  الصحف ك  -
   إذاعية كمواقع كصحف إلكًتكنية ضمن شركط وبددىا القانوف، اغبق يف إنشا  قنوات تلفزيونية ك  -
مة كقيمها الدينية ثوابت األ، كاحًتاـ طار القانوفاآلرا  يف إاغبق يف نشر األخبار كاألفكار كالصور ك  -

 كاألخبلقية كالثقافية.
 ال يبكن أف تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغَت كحرياهتم كحقوقهم. -
 وبظر نشر خطاب التمييز كالكراىية.  -
 ال يبكن أف زبضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية. -
ية كاؼبواقع كالصحف االلكًتكنية إال ال يبكن توقيف نشاط الصحف كالنشريات كالقنوات التلفزيونية كاالذاع -

  (1).دبقتضى قرار قضائي"

ستقبلؿ إمن خبلؿ ضباية التعبَت سدت يف نفس الوقت حرية الصحافة كالرأم ك إف ىذه اؼبادة كرست كج
مصدر اؼبعلومة كعدـ توقيف الصحف كالنشريات كالقنوات التلفزيونية كاؼبواقع  إُفالصحفي. ككذا الوصوؿ 

 إُفحق اؼبواطن يف الوصوؿ  إُف 55أشارت اؼبادة  ،ال بقرار قضائي، من جهة أخرلإكنية كالصحف االلكًت 
يف ( بدقة على مايلي" يتمتع كل مواطن باغبق 55، حيث نصت اؼبادة )كتداكؽبا يف نفس الوقتاؼبعلومات 
فبارسة ىذا اغبق باغبياة اؼبعلومات كالوثائق كاإلحصائيات، كاغبصوؿ عليها كتداكؽبا. ال يبكن أف سبس  إُفالوصوؿ 

 اػباصة للغَت كحبقوقهم، كباؼبصاٌف اؼبشركعة للمؤسسات، كمقتضيات األمن الوطٍت. 

 (2)وبدد القانوف كيفيات فبارسة ىذا اغبق".

اؼبواد الصادر يف الدساتَت اعبزائرية، سوا  يف فًتة األحادية أك التعددية السياسية إف الدراسة اؼبتأنية لفحول 
قبد بأهنا كرست مفهـو حرية الرأم كالتعبَت ككذا حرية الصحافة كاغبق يف االعبلـ . كذلك بالسماح  ،ةكاالعبلمي

عن قوانُت االعبلـ اليت  أما، مصدر اػبرب كحق اعبمهور يف تلقي معلومة كاملة كصادقة إُفللصحفي بالوصوؿ 
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ليها بالتفصيل من خبلؿ قانوف االعبلـ الصادر ، يبكن أف نتطرؽ اياسية كاالعبلميةعرفتها اعبزائر قبل التعددية الس
الذم" يعترب أكؿ قانوف لبلعبلـ يف تاريخ اعبزائر اؼبستقلة، كبذلك يكوف جا  ىذا القانوف  0982فيفري  16يف 

سنة على استعادة االستقبلؿ الوطٍت. كيف كقت أصبحت فيو الصحافة تعآف من صبيع أنواع  20بعد مركر 
     (1)القانوٓف". الضغوط كيف ظل الفراغ

مادة( ربتوم على  49مادة موزعة على مدخل يتكوف من ) 028"على  وبتومكالدارس ؽبذا القانوف قبد بأنو 
 اؼببادئ العامة كطبسة أبواب أخرل مرتبة على النحو التاِف:

 .مادة 23النشر كالتوزيع يضم الباب األكؿ:  -
 .دةما 26يضم  ،اؼبهنة الصحفيةالباب الثآف: فبارسة  -
 .مواد 10وبتوم على  ،توزيع النشريات الدكرية كالبيع بالتجواؿالباب الثالث:  -
 .مادة 16يضم  ،اؼبسؤكلية كحق الردالباب الرابع : االيداعات اػباصة  -
  (2)مادة". 44كيضم  األحكاـ اعبزائية الباب اػبامس:  -

اعات السيادة الوطنية. كىذا ما سًتاتيجي بالنسبة للدكلة. كىو من أىم قطإيعترب قطاع االعبلـ قطاع 
 االختياراتيعرب االعبلـ بقيادة حزب جبهة التحرير الوطٍت كيف إطار يف اؼبادة األكُف من القانوف،"  عربت عنو

، يعمل االعبلـ على تعبئة كل يةاالشًتاكية احملددة يف اؼبيثاؽ الوطٍت عن إرادة الثورة ترصبة ؼبطامح اعبماىَت الشعب
" اغبق يف االعبلـ حق أساسي عبميع نية. كنصت اؼبادة الثانية على أفيمها لتحقيق األىداؼ الوطالقطاعات كتنظ

، دبعٌت توضح ىذه الفكرة أف اؼبلكية تابعة للدكلة (3).اؼبواطنُت، تعمل الدكلة على توفَت إعبلـ كامل كموضوعي"
ن ما يسمى بقطاعات السيادة االعبلـ يندرج ضمأنو ال وبق ألم شخص إمتبلؾ كسيلة إعبلمية، كما أف 

جسد مبدأ اغبق يف االعبلـ كالذم يقصد بو حق اؼبواطن يف إعبلـ نزيو كموضوعي  القانوف أف حيثالوطنية، 
تشَت يف مضموهنا  5شارة اليو ىو أف اؼبادة كما هبب اإل مصادر اػبرب، إُفككامل ككذا حق الصحفي يف الوصوؿ 

إف توجيو النشرات اإلخبارية  "مايلي، حيث تضمنت اؼبادة دة السياسية للببلدالقياأف توجيو االعبلـ من مهاـ  إُف
 العامة كككالة األنبا  كاإلذاعة كالتلفزة كالصحافة اؼبصورة ىو من اختصاص القيادة السياسية للببلد كحدىا.
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 ما تؤكده اؼبادة و كى .ىو أنو يعترب أجهزة اإلعبلـ غَت سياسية، بل ثقافية كاجتماعية 1982كالغريب يف قانوف 
 (1): تعترب أجهزة االعبلـ الوطنية مؤسسات ذات طابع اجتماعي كثقايف". 8

"ملكية كإصدار الصحف، جا ت أكُف مواد القانوف مؤكدة احتكار الدكلة كاغبزب ؼبلكية كاصدار أما عن 
اغبزب كالدكلة اختصاص  من ( منو على أف إصدار الصحف اإلخبارية العامة12الصحف، حيث نصت اؼبادة )

مكانية اصدار صحف ـبصصة من طرؼ اؼبؤسسات اإلدارية كاعبامعات كمعاىد التكوين كمراكز إال غَت مع 
. كذلك فيما يتعلق ـالشًتاكية كاعبمعيات القانونية ذات النفع العااالبحث كاالربادات اؼبهنية كاؼبؤسسات 

كما يبكن كذلك   ،(15( ك )14ليو اؼبادتاف )، كىذا ما تنص عا كلكن ذلك يتم دبوجب تصريح مسبقبنشاطه
 (2) ."االجنبية بإصدار صحف يف اعبزائر حسب نفس اؼبواد الًتخيص للمؤسسات

ختصاص اغبزب كالدكلة كىذا بطبيعة إف القصد من فحول ىذه اؼبادة ىو أف إصدار الصحف يكوف من إ
ا  أف نشاط الصحفي يتعلق أساسا بااللتزاـ ، كممي كاؼبهٍت أثنا  فًتة األحاديةمن أجل تأطَت النشاط االعبل

من القانوف على  35حتياجات االشًتاكية، حيث نصت اؼبادة إعن كيدافع دببادئ حزب جبهة التحرير الوطٍت 
مايلي" أف الصحفي البد عليو أف يكوف ملتزما دببادئ حزب جبهة التحرير الوطٍت كيدافع عن احتياجات 

أف  إُفإذف ىذه اؼبادة تشَت يف مضموهنا  ،(3)ي ايديولوجيا دببادئ اغبزب الواحد"االشًتاكية فبا يعٍت ربط الصحف
كما أنو يدافع عن مبادئ   ،الصحفي من خبلؿ ىذه اؼبادة يعد الناطق الرظبي غبزب جبهة التحرير الوطٍت

 اإلشًتاكية.

حملًتؼ يف قد ركز على مفهـو اغبق يف اإلعبلـ من خبلؿ السماح للصحفي ا 0982، فقانوف للعلم
 إُفمصادر اػبرب يف اطار ما يسمح بو القانوف. كيتمثل اغبق يف االعبلـ ىو حق الصحفي يف الوصوؿ  إُفالوصوؿ 

على ما يلي"  45مصادر اػبرب كاؼبعلومة كحق اعبمهور يف تلقي معلومة كاملة كصادقة موضوعية، إذ نصت اؼبادة 
مصادر اػبرب، يف إطار الصبلحيات اؼبخولة لو قانونا".  إُف الصحفي احملًتؼ اغبق كاغبرية الكاملة يف الوصوؿ

من نفس القانوف، كل اإلدارات اؼبركزية كاالقليمية  46اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة  كتأكيد ؽبذا اغبق، فقد ألـز
ن االعبلـ اؼبطلوب كتسهيل مهمة الصحفيُت. غَت أف التأكيد على ىذا اغبق قد ضبل يف طياتو موانع أفرغتو م

" يف اطار الصبلحيات اؼبخولة 45دراكية يف نفس اؼبادة السابقة ؿبتواه اغبقيقي. كيظهر ذلك من النربة االست
                                                           

، اجمللة اعبزائرية لئلتصاؿ، تصدر عن معهد علـو االعبلـ  2102و0991-0982حرية اإلعالـ في قوانين اإلعالـ الجزائرية ؿبمد لعقاب،  -11
 .244-243ص ص  ،2014، اعبزائر  22، العدد  3ك االتصاؿ، جامعة اعبزائر

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف  -دراسة ميدانية دبؤسسات صحفية دبدينة قسنطينة  -معوقات حرية الصحافة في الجزائرأحبلـ بام ،  -2
ك اإلتصاؿ، السنة اعبامعية  زبصص كسائل اإلعبلـ كاجملتمع، جامعة منتورم قسنطينة ، كلية العلـو اإلنسانية كالعلـو اإلجتماعية ، قسم علـو  االعبلـ

 .74، ص 2006-2007
 .23نور الدين توايت، مرجع سابق، ص  - 3
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كذلك من خبلؿ السماح للصحفي  1982إذف يبكن القوؿ أف اغبق يف االعبلـ قد جسده قانوف  (1)قانونا".
الذم يعد دبثابة  0991 أفريل 3 عبلـ يفظهر قانوف لئلفقد أما يف فًتة التعددية، ، مصدر اػبرب إُفبالوصوؿ 

تضمن ىذا القانوف ، يف اعبزائر االنطبلقة الرظبية لبلعبلـ التعددم كشهادة ميبلد الصحافة اػباصة أك اؼبستقلة
، بينما أما الباب الثآف تعلق بتنظيم اؼبهنة ،تعلق الباب األكؿ بأحكاـ عامة ،تسعة أبواب إُفمقسمة  ،مادة 016

 ،لث خصص ؼبمارسة مهنة الصحفي، يف حُت الباب الرابع يتعلق باؼبسؤكلية كحق التصحيح كحق الردالباب الثا
كالباب اػبامس ىبص النشر كالتوزيع كالبيع بالتجواؿ، أما اجمللس االعلى لبلعبلـ قبده يف الباب السادس 

االخَت قبد احكاـ انتقالية يف  كاالحكاـ اعبزائية كذلك يف الباب السابع كاحكاـ ختامية يف الباب الثامن  يف
 الباب التاسع.

قبد بأنو ثرم من حيث اؼبواد اليت ربمل يف دالالهتا  ،كبعد الدراسة اؼبتأنية كالتحليل اؼبعمق ؽبذا القانوف
مبادئ ذبسد اغبق يف االعبلـ . كىدا ما نصت علية اؼبادة األكُف من القانوف إذ" وبدد ىذا القانوف قواعد كمبادئ 

مصادر اػبرب كحق اعبمهور يف تلقي معلومة   إُفكاؼبتمثل يف حق الصحفي يف الوصوؿ  (2)حق االعبلـ". فبارسة
"حق األفراد كاعبماعات كالشعوب يف اغبصوؿ على اؼبعلومات كيعرؼ كذلك بأنو  كاملة ك صادقة كموضوعية.
ال يقف عند تلقي اؼبعلومات إال أف ىذا اغبق  ،من خبلؿ كسائط تتمتع باؼبصداقية الصحفية من مصادرىا أك

وجيو الرأم العاـ االخرين دبختلف الوسائل، كإعتمادىا لتعزيز اؼبشاركة يف ت إُفكلكن يشمل استعماؽبا كنقلها 
نصت على اغبق يف االعبلـ من خبلؿ  0991كما أف اؼبادة الثانية من قانوف االعبلـ لسنة ،  (3)كصناعة القرار"

اغبق يف اإلعبلـ هبسده  "، إذ تضمنت اؼبادة مايلية على األرا  اليت هتم اجملتمععياإلطبلع بكيفية كاملة كموضو 
حق اؼبواطن يف اإلطبلع بكيفية كاملة كموضوعية على الوقائع كاآلرا  اليت هتم اجملتمع على الصعيدين الوطٍت 

، 36، 35عبَت طبقا للمواد )كالدكِف، كحق مشاركتو يف اإلعبلـ دبمارسة اغبريات األساسية يف التفكَت كالرأم كالت
  (4)( من الدستور".40، 39

كنستنتج من نص ىذه اؼبادة، أف اغبق يف االعبلـ ال يتعلق فقط حبق اعبمهور يف تلقي اؼبعلومة اليت هبب 
مصادر اػبرب، دبعٌت ال هبب  إُفحق الصحفي يف الوصوؿ  إُفأف تكوف كاملة كموضوعية كصادقة، بل سبتد اؼبسألة 

لكن هبب أف يتوافق اغبق  ،ىضم حق اؼبواطن يف اؼبعلومة إُف صادر اؼبعلومة، ألف تقويضها يؤدمه اؼبىذتقويض 
                                                           

 .23، ص مرجع سابق صاٌف بن بوزة ،  -1
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إذ تضمنت ما يلي"  ،يف االعبلـ مع ما سبليو أخبلقيات اؼبهنة. كىذا ما أشارت اليو اؼبادة الثالثة من نفس القانوف
 (1)كدبقتضيات السياسة اػبارجية كالدفاع الوطٍت". .احًتاـ كرامة الشخصية اإلنسانية يبارس حق االعبلـ حبرية مع

كمن أجل ذبسيد كتكريس حرية الصحافة كحرية التعبَت كضباية اغبريات كاغبقوؽ كترسيخ ألخبلقيات اؼبهنة 
، تضمن ىذا القانوف 2102جانفي  02القانوف العضوم لئلعبلـ يف ، مت إصدار عدديةيف فًتة الت الصحفية
إلعبلـ عن طريق احكاـ عامة، بينما خصص الباب الثآف لنشاط ا إُفباب األكؿ مادة، تطرؽ يف ال 033

تعلق بسلطة ضبط الصحافة اؼبكتوبة، أما الباب الرابع يتعلق بالنشاط نما الباب الثالث ي، بالصحافة اؼبكتوبة
ة الصحفي كآداب السمعي البصرم، يف حُت كرس الباب اػبامس لوسائل اإلعبلـ االلكًتكنية كالباب السادس ؼبهن

أما الباب  ،. كالباب الثامن تعلق باؼبسؤكليةحق الرد كحق التصحيح إُفكأخبلقيات اؼبهنة. أما الباب السابع أشار 
كالباب العاشر كرس لدعم الصحافة . شاط االعبلميطار فبارسة النإالتاسع خصص للمخالفات اؼبرتكبة يف 

يف االخَت الباب الثآف  ،ط ككاالت االستشارة يف االتصاؿكما أف الباب اغبادم عشر خصص لنشا،  كترقيتها
   ية.  أحكاـ انتقالية كختام إُفر تطرؽ عش

 إذ تضمن ىذا اغبق مايلي" ،من اؼبواد العديد لقد جسد اغبق يف اإلعبلـ يف
    كاف حق تبليغ االنبا  كاؼبعلومات ك اآلرا  كىذا اغبق يتعلق بالصحفي أك معد الرسالة االعبلمية، سوا

 فردا اك مؤسسة اعبلمية.
 .حق تلقي االنبا  كاؼبعلومات كاألرا . كىذا اغبق متعلق دبستقبل الرسالة االعبلمية 

كعندما نتحدث عن اغبق يف االعبلـ هبب أف نتحدث عن الدكلة يف ىذا اجملاؿ. كىذا فيما يتعلق بإصدار قانوف 
 (2)يف صبيع مراحلو". أك عدة قوانُت أساسية كتنظيمات، ربكم السلوؾ االعبلمي

كاليت  2012 لبلعبلـ الصادر سنةالقانوف العضوم من  األكُفتعريف قبده ؾبسدا يف نص اؼبادة ال اف ىذإ
اغبق يف اإلعبلـ  ربديد اؼببادئ كالقواعد اليت ربكم فبارسة إُفيهدؼ ىذا القانوف العضوم تنص على مايلي" 

خبلقية ؼبمارسة اغبق يف االعبلـ ىو ربديد االطر القانونية كاألدة إف اؽبدؼ من ىذه اؼبا، (3)كحرية الصحافة"
اؼبوضوعية ف تبٌت على الدقة ك أاليت هبب  ،كربديد معايَت النشاط اؼبهٍت لتكريس مفهـو حرية الصحافة كاالعبلـ

ساتَت اعبزائرية كإحًتاـ اغبياة اػباصة لؤلفراد كالثوابت الوطنية كالدفاع الوطٍت كىذا تطبيقا ؼبا جا ت بو مواد الد
ف يبارس نشاط أخرل هبب أالصادرة يف فًتة االحادية كالتعددية االعبلمية كالسياسية، ىذا من جهة من جهة 
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 إُفربقيق ما يريده اعبمهور من معلومة كربديد مبدأ اػبدمة العمومية اليت يقصد هبا نشاط يؤدم من أجل االعبلـ 
عامة، حيث ذىب الدكتور الصادؽ رابح يف مقالو اؼبنشور دبجلة ذبسيد اؼبصلحة العامة عن طريق اؼبرافق ال

شرح خصائص  إُفاإلذاعات العربية بعنواف مفهـو اػبدمة العامة يف التلفزيوف بُت اؼبقاربة التجارية كاؼبنظور النقدم 
 اػبدمة العامة اليت تتمثل أساسا يف العناصر التالية :"

 جتماعيا كسياسيا.أم اؼبهمشوف ا ،أهنا صوت من ال صوت ؽبم 
  رؤل متعددة كمتنوعة حوؿ اؼبوضوعات ذات  إُفسبكُت كل السكاف يف منطقة ما من الوصوؿ كالتعرض

 الطبيعة العامة.
 .تثمُت كنشر قيم التسامح كالتفاىم اؼبتبادؿ بُت اجملموعة اؼبختلفة اليت تشكل اجملتمع 
 اغبد من الفقر، السلم  ل التنمية الوطنية، خططتسهيل كتسيَت النقاش كالتبادؿ حوؿ القضايا اجملتمعية، مث

 التحاكر، اٍف.اؼبصاغبة ك جتماعي، عملية اال
 ا وبقق بشكل قياـ فلسفتها االعبلمية كشبكتها الرباؾبية على التنوع ك التعدد الثقايف كالفكرم كاللغوم، دب

 التناظر حوؿ القضايا اجملتمعية اؽبامة.ملموس قيم اغبوار ك 
  واطنة تسأؿ كتساؤؿ، كتنقل اػبرب كتغطي اغبدث، كتثَت النقاش كتعمق التفكَت.م ديناميكيةخلق 
  إشاعة خطاب عقبلٓف كحداثي كقيم تنتصر للتسامح ك اغبوار كاالنفتاح كاالختبلؼ كالتعدد يف الرأم كإحًتاـ

الف الس 2012من القانوف العضوم لئلعبلـ  5إف ىذه الفكرة قبدىا ملخصة يف نص اؼبادة  (1)العقل".
 نشطة االعبلـ على اػبصوص فيما يأيت :أمايلي" تساىم فبارسة  إُف يف مضموهناشارت أذكره، حيث 

 ستجابة غباجات اؼبواطن يف ؾباؿ االعبلـ كالثقافة ك الًتبية كالًتفيو كاؼبعارؼ العلمية ك التقنية.اإل 
 كنبذ العنف كالعنصرية. ترقية مبادئ النظاـ اعبمهورم كقيم الديبقراطية كحقوؽ االنساف كالتسامح 
 .ترقية ركح اؼبواطنة كثقافة اغبوار 
 .ترقية الثقافة الوطنية كاشعاعها يف ظل إحًتاـ التنوع اللغوم كالثقايف الذم يبيز اجملتمع اعبزائرم 
 (2).ى مبادئ الرقي كالعدالة ك السلم"اؼبسانبة يف اغبوار بُت ثقافات العاَف القائمة عل  

 إُفيكرس بوضوح مفهـو اػبدمة العمومية اليت تعٍت ذلك النشاط الذم يؤدم إف مضموف ىذه اؼبادة 
، إذف اؼبساكاة ك االستمرارية كالتكيف ربقيق اؼبصلحة العامة عن طريق اؼبرافق العامة. كتعمل على ربقيق مبدأ

ذ اؼبادة حددت إ ،فنشاط االعبلـ ىدفو ىو ربقيق مبدأ اغبق يف االعبلـ كاالستفادة من مضامُت كسائل االعبلـ

                                                           
، ؾبلة فصلية تصدر عن ارباد إذاعات الدكؿ العربية،  مفهـو الخدمة العامة في التلفزيوف بين المقاربة التجارية والمنظور النقدي، الصادؽ رابح -1
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أنشطة االعبلـ يف ؾباالت عدة من بينها الثقافة كالًتفيو كترقية الديبقراطية كمبادئ النظاـ اعبمهورم كتكريس مبدأ 
جانب تكريس مبادئ حقوؽ  إُفالتسامح كاحًتاـ التنوع الثقايف كاؼبسانبة يف اغبوار البنا  بُت كل ثقافات العاَف، 

   كالعنصرية.االنساف كنبذ كل أشكاؿ العنف 
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 القانوف الدولي   من خالؿحرية االعالـ 
 : تعريف حرية اإلعالـ

إمكانية إببلغ األخرين باألخبار ك األرا  عرب كسائل اإلعبلـ، كتنطوم حرية  يقصد حبرية اإلعبلـ"
ؼبتصل بشبكات اإلعبلـ على عدد من اغبريات الفرعية أنبها حرية الصحافة، كحرية البث اإلذاعي كالتلفزيوٓف كا

 (1)اؼبعلومات".
كىناؾ من عرؼ حرية اإلعبلـ كذلك بأهنا "سبكُت كل فرد من التعبَت عن أرائو كأفكاره كنشرىا بالقوؿ أك 
الكتابة أك التصوير كغَتىا من كسائل التعبَت السمعي البصرم، قصد اؼبسانبة يف تكوين رأم عاـ مستنَت كسبكُت 

 يرل فيو اػبَت ك النفع ك أف يقدـ لوطنو النصح كالتوجيو كاإلرشاد. الشخص من أف يقًتح يف ؾبتمعو ما
كتتطلب حرية اإلعبلـ عموما أف يكوف اؼبواطنوف مستقلُت عن اغبكومة أك السلطة بقدر اؼبستطاع، أم 
أف تكوف ىناؾ ميادين تًتكها السلطة للفرد دكف اؼبساس هبا. كعلى ذلك ففي ميداف الفكر يكوف لكل ذم رأم 

يف أف يعرب حبرية كاملة عن أفكاره كمعتقداتو كأف يقـو بنشرىا ك إعبلهنا للجمهور بشرط أال يعد ذلك الرأم  اغبق
 دبثابة ربريض مباشر على إرتكاب عمل غَت مشركع أك مساس بشخص من األشخاص.

أك الكتاب كقد عرفها لويس فوفل" بأهنا حرية الفرد يف نشر ما يشا  بواسطة الطباعة أك بواسطة اعبريدة 
كأهنا سبكُت الفرد من إبدا  أرائو علنا كالتعبَت عن أفكاره عن طريق اؼبقاالت باعبرائد كاجملبلت أك بالكتب بقصد 
إطبلع الرأم العاـ على سَت اغبوادث". كيعرفها اللورد مانسفيلد بأهنا" حرية الفرد يف التعبَت عن أفكاره ك أرائو عن 

 (2)ة ضمن حدكد القانوف".طريق الطبع دكف أية إجازة سابق
تعريف حرية االعبلـ على أهنا" حرية تلقي كنشر األخبار كاؼبعلومات عن طريق  إُفكقد ذىب البعض 

 (3)الصحافة ك اإلذاعة كالتلفزيوف كالسينما".
 اإلعبلـ كحرية االنتفاع باإلعبلـ ك كىناؾ من يعرؼ حرية اإلعبلـ كذلك بأهنا "حرية التفكَت كالتعبَت ك

خداـ حق الرد كضباية اغبياة اػباصة كصوف التكتم ككقاية الذاتية الثقافية كحىت حرية رفض االتصاؿ ". كيعرفها إست
آخركف بأهنا حرية األفراد كاعبماعات كالدكؿ يف تداكؿ متعدد االذباىات للمعلومات داخل إطار اإلتاحة كاؼبشاركة 

من خبلؿ فبارسة ىذا اغبق كطنيا كقوميا كدكليا، كتتحكم  كالتغذية الدائمة ضمن حدكد مبدأ اغبرية كاؼبسؤكلية

                                                           
 . 63، ص مرجع سابقشيما  اؽبوارم ، - 1
، دراسة مقارنة بُت التشريع اعبزائرم، الفرنسي كاؼبصرم، حبث لنيل شهادة اؼباجستَت يف المسؤولية الجنائية عن جرائم اإلعالـزيتوٓف نصَتة، - 2

 .7-6ص ص  القانوف اعبنائي كالعلـو اعبنائية ، جامعة اعبزائر، معهد اغبقوؽ ك العلـو اإلدارية ، بن عكنوف، 
 .137، مرجع سابق العبيدم ، نواؿ طارؽ إبراىيم  - 3
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الدكلة كمسؤكليتها يف إتاحة اؼبشاركة الفعلية للجماىَت يف العملية اإلعبلمية كتبادؿ األرا  كنقل اؼبعلومات من 
 (1)اعبنوب من أجل ربربر اإلنساف". إُفالشماؿ 

فبا يستوجب  ،دم اغبر يف الفعل كعدـ الفعلكما ىناؾ من ػبص مفهـو حرية اإلعبلـ يف" اإلختيار اإلرا
سوا  كانت عوائق مادية أـ  ،إزالة كل العوائق اؼبمكنة اليت تقف يف كجو فبارسة حق طبيعي من حقوؽ اإلنساف

 قانونية. 
تتكامل فيما بينها لتحقيق  ،كتعد حرية اإلعبلـ حرية شاملة غبريات أساسية لئلنساف يف ؾباالت ـبتلفة

فبل حديث عن حرية االعبلـ إال إذا ربققت حرية التعبَت  ،اؽبدؼ يف ايصاؿ اؼبعلومة كالوصوؿ اليها الغاية كذبسيد
كحرية الوصوؿ ؼبصادر اؼبعلومات اليت ربوزىا الدكائر اغبكومية  ،كحرية الرأم كتوفرت حرية النشر ك التوزيع ك البث

 (2)ا السلكية كالبلسلكية".كاؼبخابر العلمية. كحرية إستعماؿ كسائل اإلتصاؿ كالتكنولوجي
كيبكن أف تتلخص حرية االعبلـ يف ثبلثة مبادئ أساسية كرئيسية مهمة جدا هبب توفَتىا لتحقيق اؼبعٌت 

 األظبى كاؼبقصود من حرية االعبلـ. كقد حددىا األستاذ فرانسيس باؿ فيمايلي:
مية أف تتجاكز القانوف كال أف حرية االعبلـ حرية شرعية وبددىا القانوف، كال يبكن ألم مؤسسة إعبل .1

 نشاط ؽبا إال داخل اإلطار القانوٓف .
حرية االعبلـ تقتضي بأف يكوف لكل مواطن اغبق يف إنشا  صحيفة كإنشا  مؤسسة إعبلمية كىذه  .2

 اؼبؤسسة زبضع للقانوف العاـ كالنظاـ الشرعي.
الدكلة ؽبذا القطاع هبب أف توزع إف الدكلة ال تتدخل مباشرة يف شؤكف الصحافة زاف اإلعانة اليت تقدمها  .3

بكيفية تضمن للصحف يف اؼبؤسسات البقا  كاالستمرار نظرا لكوف اؼبؤسسة االعبلمية عنصرا نشطا 
 يعمل للمصلحة العامة، كهبذا يصبح اغبكم القائم عونا للمؤسسة االعبلمية ال عدكا ؽبا.

ميُت ككاجباهتم، كضلعو الثآف حقوؽ اعبمهور، إف حرية االعبلـ تكوف مثلما احد اضبللو حقوؽ كضمانات اإلعبل
أما قاعدتو فتتصل بالضمانات كاؼبسئوليات اػباصة بوسيلة نفسها. كاغبرية ليست مطلقة، كىي عملة ذات 

 (3)كجهُت، الوجو اؼبقابل ؽبا ىو اؼبسؤكلية".
 :"تتمثل ضمانات حرية االعبلـ يف االيت:  ضمانات حرية االعالـ

ُت السلطات الثبلث التنفيذية كالتشريعية كالقضائية، فبل تستبد السلطة التنفيذية تأكيد مبدأ الفصل ب -1
بالصحافة كاالعبلـ، فتقييدنبا كال تصدر السلطة التشريعية ما يتناىف مع ركح الدستور يف تأكيد ىذه 

 تنفيذية.اغبرية كيكوف من حق القضا  الدفع لعدـ دستورية القوانُت اؼبخالفة كربد من غلوا  السلطة ال

                                                           
 .15، ص 2007، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، حرية اإلعالـ في القانوف الدوليؿبمد عطا اهلل شعباف،  - 1
عكنوف ، جامعة أطركحة دكتوراه الدكلة يف اغبقوؽ، القانوف العاـ، كلية اغبقوؽ بن  ، العالم الثالث والقانوف الدولي لإلعالـ، قادرم أضبد حافظ - 2

 . 14، ص 2011-2010، السنة اعبامعية 1اعبزائر
 .65ص، 2017، دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة ، االردف ، عماف ،  التشريعات االعالمية العربية والدوليةمناؿ ىبلؿ مزاىرة ،  -3
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 الرقابة القضائية. -2
 رام عاـ قوم. إُفكجود نظاـ نيايب ديبقراطي يستند  -3
 صبلح اغباكم ك عدلو. -4
 اغبماية اػباصة للرأم خاصة السياسي. -5
 اتاحة الفرصة ؼبختلف كجهات النظر يف التعبَت عن أرائهم كنشرىا يف كسائل االتصاؿ. -6
 التعددية يف كسائل االتصاؿ كاالعبلـ. -7
 (1)ذباىات فيما يقدـ من مضامُت يف كسائل االتصاؿ كاالعبلـ".التنوع يف اال -8

إف ىذه الضمانات اليت زبص حرية االعبلـ كاليت ىي ؾبسدة أساسا يف تكريس التعددية يف األرا  ك 
اؼبواقف كالعمل على ذبسيد نظاـ ديبقراطي لبنا  رأم عاـ قوم كفعاؿ كالعمل على تطوير نظاـ إعبلمي مبٍت على 

ة يف األرا  ك اؼبواقف إستنادا ؼبا تضمنتو التشريعات االعبلمية اليت تنادم بالعمل من أجل حرية التعبَت التعددي
كاغبق يف اؼبعلومة. كعندما نتمعن يف ىذه اؼببادئ اليت أقرهتا ىذه الضمانات نكتشف بأهنا مستمدة تقريبا كل 

، السيما يف العنصر اؼبتضمن  1948يف سنة مبادئها من االعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف كالشعوب الصادر 
إتاحة الفرصة ؼبختلف كجهات النظر يف التعبَت اغبر عن األرا  كنشرىا يف ـبتلف كسائل االتصاؿ. كىذه الفكرة 

موقف اخر يتمثل أساسا يف التنوع يف مضامُت كسائل االعبلـ كاالبتعاد عن االذباه  إُفبطبيعة اغباؿ ذبرنا 
 اؼبعلومة. االحادم يف معاعبة

 كقد قدـ الدكتور ماجد راغب اغبلو ؾبموعة من اؼبزايا اليت تقدمها حرية االعبلـ كتتمثل أساسا يف:
: تقـو كسائل االعبلـ اؼبختلفة من صحافة كراديو كتلفاز بإببلغ الناس باألخبار احمللية كالعاؼبية. . إبالغ األخبار

أمور بل كما يدكر يف العاَف من مشاكل كأحداث. كذلك كالشك أف من حق الناس معرفة ما هبرم حوؽبم من 
ف َف تكن لو مصلحة فيها. إليس فقط من باب العلم كاؼبعرفة اليت يسعى اإلنساف إليها حبكم طبيعتو كتكوينو ك 

 (2) .كف حياتو"ؤ ما ؽبذه األنبا  من تأثَت على ش إُفكإمبا أيضا بالنظر 
هور كل ما وبدث، يعٍت ىذا ذبسيد مبدأ اغبق يف االعبلـ كىو حق كدبا أف إببلغ األخبار يتعلق دبعرفة اعبم

اعبمهور يف تلقي معلومة كاملة كصادقة كموضوعية كنزيهة، إذ يعرؼ اغبق يف االعبلـ بأنو" حق األفراد كاعبماعات 
ىذا كالشعوب يف اغبصوؿ على اؼبعلومات الصحيحة من مصادرىا أك من خبلؿ كسائط تتمتع باؼبصداقية. إال أف 

األخرين دبختلف الوسائل ك إعتمادىا  إُفلكن يشمل إستعماؽبا كنقلها ، تلقي اؼبعلومات يف ينحصر فقطاغبق ال 
  لتعزيز اؼبشاركة يف توجيو الرأم العاـ كصناعة القرار كربقيق التنمية.

                                                           
الًتبية النوعية ، قسم العلـو االجتماعية كاالعبلـ، بدكف سنة، ص ، جامعة اؼبنوفية ، كلية  محاضرات في نظريات االعالـىشاـ رشدل خَت اهلل،  -1

119. 
 .08، ص  2009، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، اإلسكندرية ،  حرية اإلعالـ و القانوفماجد راغب اغبلو،  -2
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المتداد القانونيُت كيرتبط مفهـو اغبق يف االعبلـ إرتباطا كثيقا دبفهـو حرية االعبلـ، إذ يعترب اإلطار ك ا
ؽبذه اغبرية. فاغبق يف االعبلـ ىو تلك الصبلحيات القانونية اليت سبنح لؤلفراد فبارسة تلك اغبريات اعبزئية 

اغبق  إُفحقوؽ كاملة، كىذه االخَتة تؤدم بدكرىا  إُفلئلعبلـ. كيعٍت ذلك ؾبموعة من اغبقوؽ اجملردة للوصوؿ 
الوصوؿ للمعلومات اغبقيقية كالنزيهة، حبيث  إُفصبلحيات قانونية تؤدم  إُفيف تلقي الرسالة االعبلمية كسبتد 

ىذه الفكرة اؼبتعلقة باغبق يف االعبلـ تناكؽبا بالشرح كالتحليل ، زبوؿ ألصحابو القياـ دبهمتهم بصفة موضوعية
اإلعبلـ  حق اؼبواطن يف"، حيث إعترب أف   Media et sociétéالفرنسي فرانسيس باؿ يف كتابو اؼبعنوف "

األحداث اآلنية بشرط أف تعرض بطريقة مفهومة كإال  إُفالذم يبنح عبميع األفراد بالتساكم يف فرص الوصوؿ 
 (1)امتياز للبحث فقط". إُفربولت اغبرية 

إف دراسة التعريف الذم قدمو الباحث الفرنسي فرانسيس باؿ يوضح أف اغبق يف االعبلـ هبب أف يكتسي 
الثانية من دٔف اؼبعلومة كاغبصوؿ عليها، ىذه الفكرة قبدىا كاضحة أكثر من خبلؿ نص اؼبادة ميزة اؼبساكاة يف تق

اليت تنص على أف" اغبق يف اإلعبلـ هبسده حق اؼبواطن يف  1990قانوف اإلعبلـ الصادر يف اعبزائر سنة 
ين الوطٍت كالدكِف، كحق اإلطبلع بكيفية كاملة كموضوعية على الوقائع كاآلرا  اليت هتم اجملتمع على الصعيد
( من 40، 39، 36، 35مشاركتو يف اإلعبلـ دبمارسة اغبريات األساسية يف التفكَت كالرأم كالتعبَت طبقا للمواد )

  (2)الدستور".

كنستنتج من نص ىذه اؼبادة، أف اغبق يف االعبلـ ال يتعلق فقط حبق اعبمهور يف تلقي اؼبعلومة اليت هبب 
مصادر اػبرب، دبعٌت ال هبب  إُفحق الصحفي يف الوصوؿ  إُفية كصادقة، بل سبتد اؼبسألة أف تكوف كاملة كموضوع

إذف فاغبق يف اإلعبلـ ليس  ،ىضم حق اؼبواطن يف اؼبعلومة إُفصادر اؼبعلومة، ألف تقويضها يؤدم ىذه اؼبتقويض 
لي كاؼبوضوعي كعلى الدكلة أف فقط حرية إستقباؿ اإلعبلـ، بل االستبداد القانوٓف لبلستفادة من اإلعبلـ الفع

مصادر اػبرب مبدأ أساسيا، كىذا ما نص عليو القانوف العضوم اؼبتعلق  إُفتضمن ىذا اغبق كيعترب الوصوؿ 
ربديد اؼببادئ كالقواعد اليت ربكم  إُفيف مادتو األكُف كما يلي" يهدؼ ىذا القانوف العضوم  2012باإلعبلـ 

 (3)حافة".فبارسة اغبق يف اإلعبلـ كحرية الص

إف اؽبدؼ من ىذه اؼبادة ىو ربديد االطر القانونية كاالخبلقية للممارسة اغبق يف االعبلـ كربديد معايَت 
النشاط اؼبهٍت لتكريس مفهـو حرية الصحافة كاالعبلـ اليت هبب اف تبٌت على الدقة ك اؼبوضوعية كإحًتاـ اغبياة 

                                                           
1 - François Balle , Media et société , Edition , Collection Domat, Paris , 1987, page 196.  

 رمضاف عاـ 8مؤرخ يف  07- 90السنة السابعة كالعشركف، قانوف رقم ، 14اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية، العدد  -2
 .459ص اؼبتعلق باإلعبلـ،  1990ابريل سنة  3اؼبوافق  1410

 صفر عاـ 18مؤرخ يف  05- 12، السنة التاسعة كاألربعوف، قانوف عضوم رقم 02اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية، العدد  -3
 .22 ، ص، يتعلق باإلعبلـ2012يناير سنة  12اؼبوافق  1433
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 كىذا تطبيقا ؼبا جا ت بو مواد الدساتَت اعبزائرية الصادرة يف فًتة اػباصة لؤلفراد كالثوابت الوطنية كالدفاع الوطٍت
االحادية كالتعددية االعبلمية كالسياسية، ىذا من جهة من جهة اخرل هبب اف يبارس نشاط االعبلـ يف ربقيق ما 

صلحة العامة عن ذبسيد اؼب إُفيريده اعبمهور من معلومة كربديد مبدأ اػبدمة العمومية اليت يقصد هبا نشاط يؤدم 
طريق اؼبرافق العامة، حيث ذىب الدكتور الصادؽ رابح يف مقالو اؼبنشور دبجلة اإلذاعات العربية بعنواف مفهـو 

شرح خصائص اػبدمة العامة اليت تتمثل أساسا  إُفاػبدمة العامة يف التلفزيوف بُت اؼبقاربة التجارية كاؼبنظور النقدم 
 يف العناصر التالية :"

  أم اؼبهمشوف اجتماعيا كسياسيا. ،ت من ال صوت ؽبمأهنا صو 
  رؤل متعددة كمتنوعة حوؿ اؼبوضوعات ذات  إُفسبكُت كل السكاف يف منطقة ما من الوصوؿ كالتعرض

 الطبيعة العامة.
 .تثمُت كنشر قيم التسامح كالتفاىم اؼبتبادؿ بُت اجملموعة اؼبختلفة اليت تشكل اجملتمع 
 بادؿ حوؿ القضايا اجملتمعية، مثل التنمية الوطنية، خطط اغبد من الفقر، السلم تسهيل كتسيَت النقاش كالت

 االجتماعي، عملية اؼبصاغبة ك التحاكر، اٍف.
 ا وبقق بشكل قياـ فلسفتها االعبلمية كشبكتها الرباؾبية على التنوع ك التعدد الثقايف كالفكرم كاللغوم، دب

 تمعية اؽبامة.التناظر حوؿ القضايا اجململموس قيم اغبوار ك 
 .خلق ديناميكية مواطنة تسأؿ كتساؤؿ، كتنقل اػبرب كتغطي اغبدث، كتثَت النقاش كتعمق التفكَت 
  إشاعة خطاب عقبلٓف كحداثي كقيم تنتصر للتسامح ك اغبوار كاالنفتاح كاالختبلؼ كالتعدد يف الرأم كإحًتاـ

السالف  2012القانوف العضوم لئلعبلـ من  5إف ىذه الفكرة قبدىا ملخصة يف نص اؼبادة  (1)العقل".
 مايلي" تساىم فبارسة انشطة االعبلـ على اػبصوص فيما يأيت : إُفذكره، حيث اشارت اؼبادة 

 الًتبية كالًتفيو كاؼبعارؼ العلمية ك التقنية. واطن يف ؾباؿ االعبلـ كالثقافة كاالستجابة غباجات اؼب 
  اطية كحقوؽ االنساف كالتسامح كنبذ العنف كالعنصرية.ترقية مبادئ النظاـ اعبمهورم كقيم الديبقر 
 .ترقية ركح اؼبواطنة كثقافة اغبوار 
 .ترقية الثقافة الوطنية كاشعاعها يف ظل إحًتاـ التنوع اللغوم كالثقايف الذم يبيز اجملتمع اعبزائرم 
 (2)".اؼبسانبة يف اغبوار بُت ثقافات العاَف القائمة على مبادئ الرقي كالعدالة ك السلم   

                                                           
بية، ، ؾبلة فصلية تصدر عن ارباد إذاعات الدكؿ العر  مفهـو الخدمة العامة في التلفزيوف بين المقاربة التجارية والمنظور النقديالصادؽ رابح ،  -1

 . 21-20، ص ص 2011، تونس 2العدد 
يناير سنة 15ق، اؼبوافق 1437صفر عاـ  21، األحد 2لسنة التاسعة كاألربعوف، العدد للجمهورية اعبزائرية، اعبريدة الرظبية، ا اعبريدة الرظبية -2

 . 23، ص 2012
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 إُفإف مضموف ىذه اؼبادة يكرس بوضوح مفهـو اػبدمة العمومية اليت تعٍت ذلك النشاط الذم يؤدم 
إذف  ،ربقيق اؼبصلحة العامة عن طريق اؼبرافق العامة. كتعمل على ربقيق مبدأ اؼبساكاة ك االستمرارية كالتكيف

إذ اؼبادة حددت  ،ة من مضامُت كسائل االعبلـفنشاط االعبلـ ىدفو ىو ربقيق مبدأ اغبق يف االعبلـ كاالستفاد
أنشطة االعبلـ يف ؾباالت عدة من بينها الثقافة كالًتفيو كترقية الديبقراطية كمبادئ النظاـ اعبمهورم كتكريس مبدأ 

جانب تكريس مبادئ حقوؽ  إُفالتسامح كاحًتاـ التنوع الثقايف كاؼبسانبة يف اغبوار البنا  بُت كل ثقافات العاَف، 
 االنساف كنبذ كل أشكاؿ العنف كالعنصرية.  

ختبلؼ انواعها "أصبحت إالكثَت من االعبلميُت كاالكاديبيُت يؤكدكف أف كسائل االعبلـ على : . نشر الثقافة
مصدرا ميسرا كاكيدا من مصادر الثقافة العامة للجمهور، بل كمن مصادر العلم ك اؼبعرفة بالنسبة للمتخصصُت 

لعلمية كما شاهبها. كاكتسب كثَت من الناس قدرا البأس بو من اؼبعلومات العامة من خبلؿ من خبلؿ اجملبلت ا
 (ا1)أجهزة االعبلـ اؼبقرك ة كاؼبسموعة كاؼبرئية".

ك تقهر فيها اؼبعارضة كيسودىا أإف االخطا  كاؼبفاسد تنمو كتًتاكم يف الببلد اليت تنعدـ : تدارؾ اخطاء السلطة.
من خبلؿ كسائل  خطا  اغبكومةأدكر اؼبعارضة حسب ماجد راغب اغبلو يف تدارؾ  منالتعتيم االعبلمي. كيك
لذلك يبكن إعتبار كسائل االعبلـ دبثابة السلطة  ،(2)ف يبارس بقدر من االتزاف كالتعقل"أاالعبلـ، حيث هبب 

ف زبضع للضوابط جانب السلطة التنفيذية كالتشريعية كالقضائية، لكن هبب على كسائل االعبلـ أ إُفالرابعة 
االخبلقية كالقانونية اليت سبليها اؼبمارسة االعبلمية كاؼبهنية. دبعٌت اإللتزاـ دببادئ أخبلقيات اؼبهنة كذبنب كل 

 .التهويل كاالثارة كالتهوين كالتقزٔف أشكاؿ التحريض كاعبنح الصحفية كالقذؼ كالشتم كاإلبتعاد عن
االعتماد  ىذا اؼبوضوع من خبلؿ دارسة إُف "االعبلـ كاألزمات"وف الدكتور اديب خضور يف كتابو اؼبعن تطرؽإذ 

ساس تقدٔف اؼبعلومات الصحيحة ك اؼبوثقة كالنمط النقدم الذم يقـو على أعلى" النمط العقلي الذم يقـو على 
كربط ساس تقدٔف اؼبعلومات مع ؿباكلة اشراؾ اعبمهور اؼبتلقي كاالنطبلؽ من اؼبستول الواقعي لوعي اعبماىَت أ

 ( 3)اؼبعاعبة دبصاٌف كاىتمامات اعبماىَت".
االستاذ ماجد راغب اغبلو تقـو صحف اؼبعارضة يف الدكؿ الديبقراطية بكشف  فحسب: .كشف أفضل الحلوؿ

عيوب اغبلوؿ اليت تقًتحها أك تقررىا اغبكومة. كتبُت اغبلوؿ البديلة اليت تراىا اكثر ربقيقا للنفع العاـ. كتقـو 
 (4)حات اغبكومة لتخليصها من الشوائب كىي سبارس النقد البنا ".بتنقيح اقًتا

                                                           
 . 08، ص  مرجع سابقماجد راغب اغبلو،  -1
 .09ص ،  مرجع سابقماجد راغب اغبلو،  -2
 .72، ص 1999، الطبعة األكُف، أكاديبية نايف للعلـو األمنية ، الرياض، اإلعالـ واالزماتأديب خضور،  -3
 .11، ص  مرجع سابقماجد راغب اغبلو،  -4
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كيقصد هبذه الفكرة اف كسائل االعبلـ أصبحت من االدكات االساسية يف مرافقة الديبقراطية، حيث 
كمتغَت ؿبورم يف تشكيل الرأم العاـ كاقًتاح اغبلوؿ الكفيلة ؼبعاعبة ـبتلف الظواىر االجتماعية كتشكيل  اضحت
فهناؾ من يصف" دكر كسائل االتصاؿ مثل دكر اغبارس اليقظ الذم  ،ك موقف حوؿ قضية أك موقف معُتفكرة ا

يعمل ؿبارس ضد إسا ة إستخداـ السلطة الرظبية ككمراقب ؼبصاٌف اجملتمع كصيانتو من الفساد كاؼبخالفات. كقد 
سببُت  إُفرارات السياسية كيرجع ذلك أثبتت إحدل الدراسات االمريكية أف لوسائل االعبلـ تأثَتا كبَتا على الق

 نبا :
ك ربجبها عن صانع أ. ذلك ألهنا قد تعطي الشعبية عبلـ تؤثر على القرارات السياسيةأف كسائل اال - أ

 القرار.
 (1)فهو ينظر اليها كمقياس لرد فعل الناس ذباه سياستو كقراراتو". ،إف صانع القرار يعتقد أهنا ىامة - ب

إف الدارس ؼبفهـو حرية االعبلـ يف اؼبواثيق الدكلية هبرنا اغبديث  : الدولية حرية االعالـ في المواثيق
 كذلك من خبلؿ:  ة كالقانونية اليت جسدت ىذا اغبقذكر الدعامة التشريعي إُفبالدرجة األكُف 

 يعٍت ، 1881غبرية الصحافة سنةالقانوف الفرنسي  رظه "تارىبيا :0880 لحرية الصحافة القانوف الفرنسي
وبتوم على ، ىذا القانوف 1871أسست اعبمهورية الثالثة الفرنسية. ككاف ذلك سنة سنوات بعد أف ت عشر

فهو يلغي النظاـ االحتياطي الذم كاف موجودا من قبل كالذم كاف يعتمد على أكال : ثبلث نقاط ىامة
جرا ات االدارية اغبصوؿ على رخصة مسبقا على كل ما ينشر. كالقانوف اعبديد يبنع ذلك كيشًتط بعض اال

السلطات ككضع بعض النسخ من اؼبطبوع يف االيداع  إُفاػبفيفة اليت تتمثل يف تقدٔف تصريح بإنشا  مطبوع 
عبرائم االعبلمية كىي تتلخص يف اكما وبدد القانوف اعبديد . ثانيا  نتظار أم إذف من االدارةإالرظبي دكف 

  (2).راض الناس ككرامتهم كيبُت العقوبات اؼبًتتبة عن ذلك"ضباية الطفولة كالشباب كيف االمتناع من اؼبس بأع
إال بعد قياـ الثورة َف تدخل حرية الصحافة اؼبكتوبة يف مصاؼ اغبريات األساسية  "نسا، ففي فر للعلم

، فينص يف ماداتو األكُف على أف الناس يولدكف 1789حقوؽ اإلنساف كاؼبواطن سنة  ، فصدر اعبلفالفرنسية
على حرية ايصاؿ األفكار كاألرا  كلكل مواطن الكبلـ كالكتابة كالطباعة  11ف كذلك. كنصت اؼبادة أحرارا كيبقو 

عقبتو  1881جويلية  29كما أف قانوف ،  كثرة اؼبطبوعات كالكتابات بإسم حرية الصحافة إُففبا ادل  ،حبرية
 1881الواردة يف قانوف  2000لسنة  516.كمت الغا  عقوبة اغببس دبقتضى القانوف رقم 1944تعديبلت سنة 

القذؼ كاعبرائم اؼباسة بالنظاـ العاـ كجرائم التحريض غَت اؼبتبوع  كاإلكتفا  بعقوبة الغرامة بإستثنا  بعض جرائم
ىذه الفكرة توضح يف مضموهنا ذبسيد مفهـو اغبق يف االعبلـ كحرية التعبَت من خبلؿ ايصاؿ  ،(3) بأثر"

                                                           
 . 74-72، ص ص مرجع سابق سعد اؿ سعود ،  -1
 .47، ص  مرجع سابقزىَت احدادف ،  -2
، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف اغبقوؽ، زبصص قانوف دستورم ، كلية اغبقوؽ ية الصحافة في الجزائرالضمانات القانونية لحر ابتساـ صوِف،  -3

 .20ص  2010-2009كالعلـو السياسية، قسم اغبقوؽ،  جامعة ؿبمد خيضر ، بسكرة ، السنة اعبامعية ، 
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القانوف الفرنسي للصحافة الصادر  النقطة الثالثة اليت تناكؽباأما جمهور اؼبتلقي، اؼبعلومات كتبليغها بكل حرية لل
يعُت )القانوف اعبديد( اؼبسؤكؿ داخل اؼبؤسسة. كيعُت احملاكم الشرعية اؼبؤىلة إلغباؽ أية هتمة "ىو أنو  1881يف 

  (1)بالصحايف".
، نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ أنو َف وبدد إف ىذا القانوف تضمن ؾبموعة من الفراغات كالفجوات القانونية

من جهة أخرل َف يتوسع يف شرح مفهـو اعبنح  ،طبيعة اؼبؤسسة اإلعبلمية كاػبدمة العمومية اليت تقدمها من جهة
اليت ذبعل الصحفي يتقيد باغبدكد القانونية كاالخبلقية يف اؼبمارسة االعبلمية. كماىي اجرا ات اغبماية  الصحفية
    ا القانوف يف حالة الوقوع يف اؼبتابعة القضائية. اليت يوفرى

  0948ديسمبر  01اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف والشعوب: 
"يقوؿ ىريو رئيس اعبمعية الوطنية يف باريس يف كقت ما أنو ليس ىناؾ إال حرية كاحدة . كيف ىذا اإلعبلف 

عترب إنتهاكا ؽبما صبيعا. فماذا سيكوف مصَت حرية كصبيع اغبريات يف الواقع متضامنة معها. كإنتهاؾ أحدنبا ي
الفكر بدكف اغبرية الفردية كحرية التعبَت عن الرأم بدكف حرية االجتماع كحرية اؼبواطنُت يف إختيار زعمائهم بدكف 
حرية نقدىم. كماذا سيكوف مصَت صبيع ىذه اغبريات بدكف حرية الصحافة. كمن ىنا جا  إىتماـ الشعوب 

 إُفاغبرية الصحفية . ككانت ىذه اغبرية كمازالت أمبل من اماؿ ىيئة االمم اؼبتحدة منذ ظهورىا كاغبكومات ب
يومنا ىذا. ككبن نعرؼ أف من عباف ىذه اؽبيئة عبنة خاصة حبرية الصحافة كاالعبلـ. كىي فرع من عبنة حقوؽ 

للنظر يف ىذه القضية  1948 عقد مؤسبر جنيف يف مارس سنة إُفاالنساف كعبنة حرية االعبلـ ىي اليت دعت 
 (2)العاؼبية ذات الشأف اػبطَت".

كقد كرس مفهـو حرية الرأم كالتعبَت كحق اؼبواطن يف االعبلـ انطبلقا من فحول اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ 
( كاليت تضمنت يف فحواىا أفكار ربدد 19، يف مادهتا )1948ديسمرب  10اإلنساف كالشعوب الصادر بتاريخ 

كما هبب البحث عن اؼبعلومة   ،اعتناؽ األرا  دكف مضايقات أك الزاـ قد يكوف ماديا اك معنويا كتكرس حرية
ىذا االساس فقد تضمنت )اؼبادة على ك  ،كنقلها للجمهور بكل شفافية كموضوعية ذبسيدا ؼببدأ اغبق يف االعبلـ

كف أم تدخل، أك األرا  د ( مايلي" لكل شخص اغبق يف حرية الرأم كالتعبَت، كيشمل ىذا اغبق حرية إعتناؽ19
 (3)األنبا  كتلقيها كإذاعتها بأية كسيلة كانت، دكف تقيد باغبدكد اعبغرافية ".إستقا  األفكار ك 

من االعبلف العاؼبي" منطوؽ ىذه اؼبادة منظور  19كيف تأكيل االستاذ صباؿ الدين الناجي ؼبضموف اؼبادة 
في ؽبذه اغبرية، لكن يبكن أيضا إثارتو ؼبقاربة كاجبات بكاملو للدفاع عن حرية الصحافة كعن فبارسة الصح

الصحفيُت كخصوصا كاجب االخبار دبا اف لكل اغبق يف تلقي االخبار...ىذا اغبق الذم ظهر بإعتباره ىاجسا 

                                                           
 .48، ص  مرجع سابقزىَت احدادف ،  -1
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. اغبق يف االعبلـ غالبا ما سوؼ يعٍت كلما أثَت صعيد 1948رئيسيا بعد مضي فًتة طويلة على إعبلف 
 (1)كمدكنات آداب اؼبهنة، كاجب كسائل االعبلـ كالصحفيُت يف إعبلـ اعبمهور".أخبلقيات الصحافة 

يكتشف بأهنا َف تستثن جانبا لو عبلقة 1948من االعبلف العاؼبي  19إف الدراسة التشريعية لنص اؼبادة 
ق اؼبواطن يف باؼبمارسة االعبلمية ك اؼبهنية للصحفيُت كاليت هبب أف تراعى فيها مبادئ أخبلقيات اؼبهنة كىي ح

اؼبعلومة كحق اعبمهور يف تلقيها كاملة نزيهة كموضوعية.  إُفاالعبلـ الذم يتعلق أساسا حبق الصحفي يف الوصوؿ 
كحسب االستاذ عبد الرزاؽ الدليمي يف مرجعو اؼبعنوف" أخبلقيات االعبلـ كتشريعاتو يف القرف اغبادم كالعشرين" 

 ق يف االعبلـ مايلي:أف "من أىم اؼببادئ اؼبعلنة يف ؾباؿ اغب
  مصادر اؼبعلومة . إُفحرية الوصوؿ 
 .حرية النشر دكف مراقبة، سوا  كانت مراقبة مباشرة أك غَت مباشرة 
 .االعًتاؼ قانونيا حبق الصحفي بعدـ اإلدال  عن مصادر اؼبعلومات السرية 
 .اغبماية من ـباطر االحتكارات كسبركز كسائل االعبلـ 
  ضغط عليها يف أم كهبب اال تكوف ىذه االعانات كسيلة  ،خاصة لصحافة الرأمعلى الدكلة منح اعانات

 . (2)حاؿ من االحواؿ"
من ىذه الفكرة أف حرية االعبلـ بصفة عامة ك اغبق يف االعبلـ يتجسد باألساس من خبلؿ  إذف نفهم

رية اؼبعلومة كعدـ االدال  القضا  على الرقابة اليت سبارس على مضموف كسائل االعبلـ، كما لو اغبق اإلحتفاظ بس
ذلك اف للحديث عن اغبق يف االعبلـ ال هبب أف تكوف كسائل االعبلـ  إُفأضف  ،ال للضركرةإدبصدر اػبرب 

غبائط ؿبتكرة يف يد فئة معينة تفاديا ؼبا يسمى باإلعبلـ اؼبوجو كالذم ىبدـ اقلية كيضرب حق اعبمهور عرض ا
 كيقوض من حقو يف اؼبعلومة.

الدراسات االعبلمية كالسياسية بأف ىناؾ تأثَت حقوؽ اإلنساف على الصحافة من خبلؿ كقد أكدت 
ؤكد بأف" حرية الصحافة َف تعد إمتيازا تؾبموعة من اؼببادئ اليت تناكلتها الباحثة نسرين ؿبمد عبده حسونة، حيث 

ال يبكن ربققها دبعزؿ عن خاصا للصحفيُت كاالعبلميُت كحدىا كلكنها جز  رئيسي من اغبريات العامة. كاليت 
 حصوؿ القطاعات الواسعة من البشر على حقوقهم االساسية اليت كفلتها ؽبم القوانُت كاؼبواثيق العاؼبية ك احمللية.

 ،فاؼبسؤكلية يبليها الضمَت ،. كإذا كانت اغبرية ينظمها القانوف ةالوجو االخر للحرية ىو اؼبسؤكليالشك أف 
فأهنا مقيدة بل فبنوعة من اػبوض  ،ناكؿ كنقد اغبياة العامة للناس حكاما كؿبكومُتفإف كانت الصحافة حرة يف ت

يف حرمات الناس كالتشهَت حبياهتم الشخصية. ككفقا ؼبا سبق فإف صورة التأثَت كالتأثر بُت الصحافة كحقوؽ 
 االنساف تظهر من خبلؿ كجهُت :
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عماف،  ، الطبعة العربية ،اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، دار عالـ وتشريعاتو في القرف الحادي والعشرينأخالقيات اال، عبد الرزاؽ الدليمي،  -2

 .139، ص  2015
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رئ أك اعبمهور كالذم بدكنو زبتفي أنبية كسائل : ىو حق االعبلـ الذم هبب أف يتمتع بو القاالوجو االوؿ
 االعبلـ.

 ( 1): ىو اغبق يف االعبلـ بالنسبة للصحفي أك القائم باالتصاؿ".الوجو الثاني

كعلى كسائل االعبلـ أف تقدـ  ،كيقصد ىذه االفكار اؼبذكورة أف اغبرية هبب أتكوف مبنية على اؼبسؤكلية
احًتاـ حقوؽ االنساف كىذا ذبسيدا ؼببدأ اغبق يف االعبلـ. كما هبب على معلومة صادقة كموضوعية كنزيهة كىذا ك 

الصحافة ككسائل االعبلـ ذبنب كل أشكاؿ القدؼ كالتشهَت ك كاؼبساس باغبياة اػباصة لؤلفراد. كال يتحقق ذلك 
 بطبعة اغباؿ اال من خبلؿ احًتمت مواثيق الشرؼ اؼبهنية كأخبلقيات العمل االعبلمي كاؼبهٍت.  

 0966الخاص بالحقوؽ المدنية و السياسية لعهد الدولي ا:  
 بعد إقرار االعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف مشكلتُت رئيسيتُت: لقد كاجو اجملتمع الدكِف 

: خاصة دبدل التزاـ الدكؿ باإلعبلف، فاإلعبلف صدر يف شكل توصية من اعبمعية العامة لؤلمم المشكلة األولى
 أساس قوة الزاـ أديب. اؼبتحدة كالتوصيات ربمل

ألف اػبطاب فيو كيف   ،اغبرية الدكلية للحقوؽ اليت أكردىاتتصل بكوف االعبلف ال يكفل ضماف المشكلة الثانية: 
ُف الدكؿ أساسا. كمن مث فإنو ال يقدـ إكافة القوانُت كالقرارات اليت تصدر من ىيئات اجملتمع الدكِف موجهة 

 (2)."الدكؿ أثنا  معاملتها لرعاياىا عبلجا غبالة خرؽ اإلعبلف من جانب
 2200"اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق كاالنضماـ دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة األساس فقد علىك 

، كفقا ألحكاـ 1976اذار/ مارس  23تاريخ بد  النفاذ:  1966كانوف/ ديسمرب   16( اؼبؤرخ يف 21-ألف )د
 . 49اؼبادة 

السياسية، فقد قبدىا ػباص باغبقوؽ اؼبدنية ك يف العهد الدكِف اعن حرية الصحافة  أما عندما نتحدث
 ، حيث تضمنت ما يلي: 19مكرسة بوضوح يف نص اؼبادة 

 دكف مضايقة. آرا لكل إنساف حق يف اعتناؽ  .1
لكل إنساف حق يف حرية التعبَت. كيشمل ىذا اغبق حرية يف التماس ـبتلف ضركب اؼبعلومات كاألفكار  .2

سوا  على شكل مكتوب أك مطبوع أك يف قالب فٍت أك بأية  ،لقيها كنقلها إُف األخرين دكمبا اعتبار للحدكدكت
 كسيلة أخرل ىبتارىا.

من ىذه اؼبادة كاجبات كمسؤكليات خاصة . كعلى ذلك  2تستتبع فبارسة اغبقوؽ اؼبنصوص عليها يف الفقرة  .3
 ددة بنص القانوف كأف تكوف ضركرية:هبوز إخضاعها لبعض القيود كلكن شريطة أف تكوف ؿب

                                                           
  . 2015شبكة األلوكة، ،  الصحافة وحقوؽ اإلنسافنسرين ؿبمد عبده حسونة،  -1
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف لصحفي في الجزائر" دراسة مقارنة" القيود الواردة على حرية الصحافة وتأثيرىا على االداء اخالدية مداح،  -2

، زبصص اإلعبلـ كاالتصاؿ، كلية العلـو االنسانية كاإلسبلمية، ، قسم علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة كىراف أضبد بن بلة ، السنة اعبامعية ،  العلـو
 .61ص  2018-2019



  

 
41 

 الحًتاـ حقوؽ االخرين أك ظبعتهم، ( أ
  (1)غبماية األمن القومي أك النظاـ العاـ أك الصحة العامة أك اآلداب العامة". ( ب

ة يف ؾباؿ حرية الرأم كالتعبَت، إذ جسدت مفهـو حرية التعبَت من خبلؿ اغبصوؿ تعترب ىذه اؼبادة مهمة كضركري
كما يتم نقل ىذه اؼبعلومات على شكل مكتوب أك   ،نقلها للتجاكز حًت ما يسٌت باغبدكد اعبغرافيةعلى اؼبعلومة ك 

لكن ىذه اغبرية اجملسدة يف  ،مسموع أك بأية كسيلة من أجل ربقيق مبدأ اغبق يف االعبلـ ك اػبدمة العمومية
 دبصلحة الفرد ك اجملتمع. مضموف ىذه اؼبادة هبب أف زبضع للمسؤكلية كالضوابط االخبلقية، حىت السبس 

 :اإلتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف 
" مت إقرار االتفاقية االمريكية غبقوؽ االنساف سنة يبكن القوؿ بأنو إف الدراسة التارىبية ؽبذه اإلتفاقية

تتضمن ىذه اإلتفاقية جذكرنا أكثر تفصيبلن بالنسبة  ،)2(بكوستاريكا" San Joseيف ساف جوزم  1969
 -1ربت عنواف" حرية التفكَت كالتعبَت" على أف:  13كآداب مهنة اإلعبلـ، حيث" تنص يف مادهتا  ألخبلؽ

"لكل شخص اغبق يف حرية التفكَت كالتعبَت، كيشمل ىذا اغبق البحث عن ـبتلف أنواع اؼبعلومات كاألفكار 
يف قالب فٍت أك بأم كسيلة كتلقيها كنشرىا دكمبا اعتبار للحدكد سوا  يف شكل شفوم أك مكتوب أك مطبوع أك 

"ال هبوز إخضاع فبارسة اغبق اؼبنصوص عليو يف الفقرة السابقة ألية رقابة مسبقة، لكن ىذا  -2أخرل ىبتارىا. 
 اغبق يتضمن مسؤكليات الحقة وبددىا القانوف صراحة كتكوف ضركرية من أجل ضماف:

 .إحًتاـ حقوؽ أك ظبعة الغَت 
 اـ، الصحة العامة أك األخبلؽ العامة.ضباية األمن القومي، النظاـ الع 
ال هبوز تقييد حق التعبَت بأساليب أك كسائل غَت مباشرة كالتعسف يف إستعماؿ اإلشراؼ اغبكومي، كغَت -3

رظبي على أكراؽ الصحف، أك تردد موجات اإلرساؿ اإلذاعية أك التلفزيونية أك اآلالت أك األجهزة اؼبستعملة يف 
 كسيلة أخرل من شأهنا تعرقل نقل األفكار كاآلرا  كتداكؽبا ك إنتشارىا.نشر اؼبعلومات أك بأية 

" يبكن إخضاع كسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها 2" ى الرغم من أحكاـ الفقرة السابقةعل-4
 القانوف، كلكن لغاية كحيدة ىي تنظيم اغبصوؿ عليها من أجل اغبماية االخبلقية لؤلطفاؿ كاؼبراىقُت.

إف أية دعاية للحرب كأية دعوة للكراىية القومية أك العرقية أك الدينية، اللتُت تشكبلف ربريضا على العنف -5
أك أم عمل غَت قانوٓف اخر كمشابو ضد أم شخص أك ؾبموعة أشخاص، مهما كاف سببو، دبا  ،اؼبخالف للقانوف

 (3)تعترب جرائم يعاقب عليها القانوف". يف ذلك سبب العرؽ أك اللوف أك الدين أك اللغة أك االصل القومي،

                                                           
، كفقا ألحكاـ 1976اذار/ مارس  23تاريخ بد  النفاذ:  1966كانوف/ ديسمرب   16اؼبؤرخ يف السياسية، العهد الدكِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية ك  -1

  . 49اؼبادة 
 .72، ص مرجع سابقشيما  اؽبوارم ،  -2
 .70، 69، ص ص مرجع سابقؿبمد عطا اهلل شعباف،  -3
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تطرقنا اليو يف العناصر  إف اؽبدؼ من صياغة ىذه اؼبادة القانونية ىو ربقيق مبدأ اغبق يف االعبلـ الذم قد
، ىذا من جهة من جهة أخرم ال هبب أف زبضع فحول كسائل االعبلـ للرقابة، ماعدا يف حاالت السابقة

ـ حقوؽ االخرين كعدـ اؼبساس بالدرجة األكُف بالنظاـ العاـ كاؼبصلحة العامة اليت قد إستثنائية تتعلق أساسا بإحًتا
نبذ كل أشكاؿ الكراىية  إُفىذا، فإف اؼبادة تشَت كذلك  إُفحددت ضمن مبادئ اػبدمة العمومية، باإلضافة 

 كالتعصب كالتحريض الذم من شأنو يسيئ لقيم كأخبلؽ اجملتمع كالنظاـ العاـ.
 األوروبية لحماية حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية اإلتفاقية: 

لقد أكلت اإلتفاقية األكركبية غبماية حقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية اليت أبرمت يف نطاؽ ؾبلس أكربا يف 
  )1(عناية كبَتة غبرية الصحافة". 1950/ 12/ 04ركما بتاريخ 

ريا ألخبلقيات اإلعبلـ، كتعترب ىذه اإلتفاقية ربتل ىذه اإلتفاقية مكانة خاصة، حيث ذبسد أساسا جوى
فهي تعترب أف حركة الرأم كالتعبَت سبكن الفرد من التعبَت عن ذاتو  ،رائدة كمرجعا للنصوص اليت ظهرت بعد ذلك

اآلخرين، كيعود للدكؿ األطراؼ اغبق يف منح ؿبطات اإلذاعة أك اإلعبلـ اؼبرئي  إُفكتتيح لو تلقي كنقل األخبار 
  ما الًتخيص اػباصة بعملها.كالسين

كليست حرية الرأم كالتعبَت مطلقة، بل تقيدىا كاجبات كمسؤكليات هتتم بالصاٌف العاـ أك باغبرص على 
  (2)عدـ إفشا  اؼبعلومات السرية، كضماف سيادة كنزاىة السلطة القضائية".

حبق كل شخص يف التعبَت عن حيث أقرت"  ،إف حرية الصحافة قد جسدهتا اؼبادة العاشرة ؽبذه االتفاقية
آرائو، كحرية تلقي اؼبعلومات أك األفكار كإذاعتها من دكف تدخل السلطات العامة، كمن دكف التقيد باغبدكد 

(، كما هبوز للدكلة أف زبضع ىذه اغبرية لبعض التقييدات اليت يتطلبها اجملتمع الديبقراطي 10/01اعبغرافية )اؼبادة 
ؽ، كضباية حقوؽ كاألمن العاـ كضباية النظاـ، كمنع اعبريبة كضباية الصحة كاألخبل ،غبفظ سبلمة الوطن كأراضيو

) اؼبادة  ، كذلك ؼبنع إفشا  اؼبعلومات السرية أك ضماف سلطة اؽبيئة القضائية كنزاىتهااألخرين كظبعتهم
10/02.")(3)  

ع اليت ذبيز فرض القيود على ىناؾ" ؾبموعة من الدكاف فإكربليبل لفحول اؼبادة العاشرة من االتفاقية ف
. االمن العاـ 2.االمن الوطٍت 1اغبقوؽ كاغبريات اؼبنصوص عليها يف االتفاقية االكركبية غبقوؽ اإلنساف كىي: 

، إذف حرية االعبلـ اليت أشارت ؽبا االتفاقية ؼبذكورة (4).األخبلؽ العامة"5.الصحة العامة .4.النظاـ العاـ .3.
االفراد من التعبَت عن رأيهم بكل كسيلة مع إحًتاـ ما سبليو مبادئ أخبلقيات اؼبهنة  تتمحور اساسا على حق كل

كما تؤكد يف نفس الوقت على ضركرة استفادة   ،كعدـ اؼبساس بكل ما لو عبلقة باألمن الوطٍت ك النظاـ العاـ

                                                           
 .26، ص مرجع سابق ابتساـ صوِف،  -1
 .67ص  ،مرجع سابقؿبمد عطا اهلل شعباف،  -2
 . 27، ص مرجع سابق ابتساـ صوِف،  -3
 .80، ص  مرجع سابقخالدية مداح،  -4
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لكن القيود اليت تناكلتها اعبمهور من مضامُت كسائل االعبلـ اليت تندرج ضمن ما يسمى دببدأ اغبق يف االعبلـ. 
اؼبادة يف إعتقادم ىو احملافظة على النظاـ العاـ ك اآلداب العامة كاغبياة اػباصة لؤلشخاص كاألفراد، سباشيا مع ما 

مواثيق األخبلقيات اؼبهنية، لذلك هبب أف تبتعد كسائل االعبلـ  إُفتكرسو الضوابط األخبلقية للنشر اليت تستند 
 لى التهويل كاالثارة ك التقزٔف.يف تغطيتها للخرب ع

  والشعوبالميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف: 
" إفريقيا ثالث القارات اليت تتبٌت قانونا ف الدارس للميثاؽ االفريقي غبقوؽ االنساف كالشعوب يبكن إعتبارإ

 24 يف الفًتة من دكليا كصفيا غبقوؽ اإلنساف، فقد كافق مؤسبر القمة اإلفريقي الثامن عشر اؼبنعقد يف نَتكيب
 (1)".1986أكتوبر  21على اؼبيثاؽ اإلفريقي غبقوؽ اإلنساف، كدخل حيز التنفيذ يف  1981 جواف 27إُف

ألف  ،"يتميز ىذا اؼبيثاؽ خبصوصيات ذبعلو ـبتلفا عن االتفاقيات االكركبية كاالمريكية كحىت عن العهدين
فهـو االفريقي غبقوؽ االنساف كذلك بأف يلي كاضعيو اسًتشدك باؼببدأ الذم يقضي بوجوب اف تعكس اؼب

يلي الديباجة منت أكد على ضركرة ضباية صبلة من اغبقوؽ نذكر منها: اغبق يف ، حاجات دكؿ القارة االفريقية
اؼبساكاة اماـ القانوف، اغبق يف اؼبشاركة يف ادارة الشؤكف العامة، توِف اؼبناصب العليا، اغبق يف الكرامة كمنع كل 

، اغبق يف العقيدة يف التقاضي كربقيق ؿباكمة عادلة االستغبلؿ كالتعذيب كسو  اؼبعاملة، االعًتاؼ باغبق أشكاؿ
، اغبق يف اؼبلكية، اغبق يف عن اؼبعلومات، اغبق يف االجتماع كفبارسة الشعائر الدينية كاغبق يف التعبَت كالبحث

 (2)ؼبشاركة يف اغبياة الثقافية االقتصادية".العمل كاغبصوؿ على اجر عادؿ، اغبق يف الصحة كالتعليم كا
( على أف" لكل شخص اغبق 09اؼبيثاؽ اإلفريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب يف اؼبادة التاسعة ) لقد نص

غَت  يف اإلعبلـ، كلكل شخص اغبق يف التعبَت كيف نشر آرائو يف نطاؽ القوانُت كاألنظمة، كاؼببلحظ أف ىذا اؼبنطق
كاسعا بإثارتو للقوانُت كاألنظمة على صعيد حرية التعبَت، كما أف ىذا اؼبيثاؽ يبدأ يف الباب  حاسم كيقبل تأكيبلن 

تنص على أف" حقوؽ كل شخص كحرياتو سبارس يف إطار إحًتاـ حقوؽ الغَت  (27الثآف بالواجبات فاؼبادة )
  (3)كاألمن اعبماعي كاألخبلقي كالصاٌف اؼبشًتؾ".

ربط اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية بضماف التمتع باغبقوؽ االقتصادية ك  إُف دعا اؼبيثاؽ "يف ىذا الصددك 
االجتماعية. كىنا يظهر االختبلؼ بينو كبُت االعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف كالعهد الدكِف غبقوؽ االنساف اؼبدنية 

رار ىذه الواجبات كالسياسية، كما أف اؼبيثاؽ َف ينص على اغبقوؽ فقط بل على الواجبات أيضا كإعترب أف اق
 ( 4)يبلئم طبيعة الفرد االفريقي".

                                                           
 .71، ص مرجع سابقؿبمد عطا اهلل شعباف،  -1
،  مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف القانوف، فرع الممارسة الجزائرية في مجاؿ االليات التشريعية الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنسافقادرم نسمة،  -2

 .25، 24، ص ص   2009جواف  24وف العاـ، زبصص ربوالت دكلية ، جامعة مولود معمرم تيزم كزك، كلية اغبقوؽ، القان
 . 72، ص مرجع سابقؿبمد عطا اهلل شعباف،  -3
 . 71، ص مرجع سابقشيما  اؽبوارم ،  -4
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 الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف : 

كَف تثمر ى غرار باقي اؼبواثيق االقليمية. ، علت لوضع ميثاؽ عريب غبقوؽ االنسافجرت عدة ؿباكالكقد" 
لى دؽ اؼبؤسبر ع، صا2004مام  23إُف  20ىذه اعبهود إال خبلؿ انعقاد مؤسبر القمة العربية يف تونس من 

 .2008. كدخل ىذا اؼبيثاؽ حيز التنفيذ سنة اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف

يضمن ىذا اؼبيثاؽ اغبق يف االعبلـ كحرية الرأم كالتعبَت ككذلك اغبق " من اؼبيثاؽ على أنو 32تنص اؼبادة 
 لحدكد اعبغرافية". يف استقا  األنبا  كاألفكار كتلقيها إُف األخرين بأية كسيلة كدكمبا اعتبار ل

سبارس ىذه اغبقوؽ كاغبريات يف اطار اؼبقومات االساسية للمجتمع كال زبضع إال للقيود اليت يفرضها 
كتتضمن ، حًتاـ حقوؽ االخرين أك ظبعتهم أك ضباية األمن الوطٍت أك النظاـ العاـ أك الصحة أك اآلداب العامةإ

اف العريب حق كل مواطن عريب يف الرأم كالتعبَت . كتضمن أيضا اؼبادة السادسة كالعشركف من ميثاؽ حقوؽ االنس
اؼبشاركة يف ادارة الشؤكف العامة إما مباشرة أك  ،بعض اغبقوؽ النابعة من ذلك كىي : حرية اؼبمارسة السياسية

   (1)بواسطة فبثلُت ىبتاركف حبرية".

ة اغبصوؿ على اؼبعلومة كنقلها دكف أف إف ىذا اؼبيثاؽ يف ؿبتواه يضمن حرية االعبلـ. كيتعلق االمر ضركر 
، كالذم جبب أف يعة اغباؿ مفهـو اغبق يف االعبلـتكوف ىناؾ مايسمى باغبواجز اعبغرافية. كىذا ما هبسد بطب

ساسية للمجتمع كاحملافظة على النظاـ العاـ كاآلداب العامة، باإلضافة إُف ضباية إحًتاـ اؼبقومات األطار إيبارس يف 
 كىذا ما اشارت اليو ـبتلف التشريعات االعبلمية العاؼبية كالوطنية. االمن الوطٍت

تعيق حرية االعبلـ ؾبموعة من العوائق اليت ربوؿ دكف ربقيق مبادئ حرية االعبلـ  : عوائق وقيود حرية االعالـ
 كنذكر:

 كاالشًتاكية(. ،الليربالية ،السلطويةجود اختبلؼ بُت نظريات االعبلـ )"ك  -0
كيف شكل رقابة تفرض على الصحف من الناحية السياسية  ،يف شكل قوانُت منظمة ؽبا الصحافةتقييد  -2

 كااليديولوجية .
صحافة ربتاج استخداـ اآلالت الكثَتة كاؼبعقدة كاؼبرتفعة الثمن يف  إُفربوؿ الصحافة يف العصر اغبديث  -3

 سينما.الحف كاإلذاعة ك فتنتج عنها ربكم الرأظبالية يف صناعة الص ،اصدار الصحيفة
حد الذم يبنع االعبلـ من تأدية كظيفتو فضبل على أهنا ربرمو حرما تاما  إُفطغياف الدعاية على االعبلـ  -4

 من فبارسة حريتو.

                                                           
 .92-91، ص ص  مرجع سابقخالدية مداح،  -1



  

 
45 

ظهور يف العاَف الغريب ما يسمى بالتكتبلت الصحفية، حيث استطاعت ىذه التكتبلت اف تعيق حرية  -5
قيود أك االلتزامات اليت قد تفرض على كسائل االتصاؿ التعبَت يف البلداف اليت تصدر فيها. كقد قبد من ال

 اعبماىَتم تأخذ عدة اشكاؿ ىي :
 اإللتزامات القانونية.: والأ 
 القيود اإلدارية ك اإلجرائية: ثانيا. 
 القيود االجتماعية كاالقتصادية.ثالثا : 
 (1): عوائق أماـ اجهزة االتصاؿ اعبماىَتم اثنا  فبارستها للعمل".رابعا 

يما ىو قانوٓف دقق يف فحول ىذه العراقيل كالقيود اليت تقوض حرية االعبلـ قد قبدىا زبتلف فإف اؼب
اقتصادم ككذا مالو عبلقة بطبيعة اؼبمارسة للنشاط اؼبهٍت، كىذه العوامل يبكن أف كبددىا كإدارم كاجتماعي ك 

قوانُت تقوض حرية اؼبهنة االعبلمية  على أساس العراقيل اليت تواجو الصحافة يف اؼبيداف التشريعي من خبلؿ إصدار
الذم إعتربتو األسرة االعبلمية دبثابة قانوف  1990كنذكر على سبيل اؼبثاؿ إصدار قانوف االعبلـ يف اعبزائر لسنة 

العقوبات، بإعتباره يتضمن ؾبموعة من اؼبواد اعبزائية اجملسدة يف الباب السابع الذم حدد مواد عقابية يف حق 
اؼبعلومة كمصادر اػبرب  إُفتقييد حرية الوصوؿ  إُف، باإلضافة اكح بُت السجن كالغرامة اؼباليةتًت الصحفي كاليت 

االعبلمية ك  الذم اثر سلبا على اؼبمارسة 2001جواف  26لعقوبات الصادر يف كزبويف الصحفيُت بقوانُت ا
يات اؼبهنة كإصدار قوانُت ا االساس هبب العمل على تفعيل مواثيق الشرؼ كأخبلقىذا ى علك اؼبهنية للصحفيُت، 

 خاصة بنشاط كل قطاع كالعمل على تفعيل دكر سلطة ضبط اػباصة بالصحافة اؼبكتوبة كالسمعية البصرية .

كما هبب اإلشارة إليو ىو أف إختبلؼ طبيعة االنظمة اإلعبلمية قد ينعكس على مفهـو حرية االعبلـ، 
لكن  ،عي أك نظاـ اؼبسؤكلية االجتماعيةاـ الليرباِف أك الشيو حيث ما نقرأه يف النظاـ السلطوم ليس نفسو يف النظ

على العمـو هبب على السلطة أف توفر االرضية اغبقيقية لتجسيد مفهـو اؼبمارسة االعبلمية ك اؼبهنية كتكريس 
، أم مبدأ اغبق يف االعبلـ من خبلؿ صبلة من القوانُت كالتشريعات اليت تنظم اجملاؿ االعبلمي كاؼبهٍت للصحفيُت

التوفيق بُت التشريع كاؼبمارسة كؿباربة كل أشكاؿ االحتكار ك اؼبساكمات اليت قد تعرقل مفهـو كدكر السلطة 
 الرابعة.

 ؽبذا السبب كاف من حق االعبلـ يف أم بلد أف يطالب الدكلة بأف:"

قوؽ يف التعامل مع توفر لوسائل االعبلـ اغبماية الضركرية اليت سبكنها من القياـ بدكر الطرؼ الكامل اغب - أ
 القضايا العامة .

                                                           
، جامعة اؼبنوفية ، كلية الًتبية النوعية ، قسم العلـو االجتماعية كاالعبلـ، بدكف سنة،   ات االعالـمحاضرات في نظريىشاـ رشدل خَت اهلل،  - 1

 .130ص 
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 كعلى كجو التحديد سلطة غَت دستورية. .ف تكوف ـبلب قط ألم سلطةأترفض  - ب
، بغض النظر عن رعية بإعتبارىا سبثل الرأم العاـ، دبعٌت رأم اؼبواطنُتتعامل كسائل االعبلـ كسلطة ش - ج

 االنتما ات اغبزبية أك العقائدية .
ـ احًت إعلى أساس أف قاعدة فبارسة السلطة يف اؼبفهـو الديبقراطي ىي  ،تسهر على تنظيم قطاع االعبلـ - د

 معادلة اغبقوؽ كالواجبات.

ربديد ؾباالت العمل بدقة كموضوعية، حبيث ربًـت سيادة الشعب كحقوؽ اؼبواطن كفعالية اؼبؤسسات مع 
  (1)اغبفاظ على ىيبة الدكلة كحسن أدا  ـبتلف أجهزهتا".

صر اؼبذكورة ذبعل االعبلـ وبقق اؽبدؼ الذم كجد من أجلو. كىو تنوير الرأم العاـ إف توفر مثل ىذه العنا
باألحداث االنية كاؼبوضوعية كالدقيقة كاالبتعاد عن كل أشكاؿ اعبنح اليت ؽبا عبلقة بالصحافة. لذلك هبب أف 

قارئ تكريسا ؼبفهـو اػبدمة اؼبواطن أك اعبمهور أك التكوف العبلقة بُت السلطة كالصحافة عبلقة تراعى فيها خدمة 
كما أف على السلطة أف تقدـ اعانات لئلستثمار يف اجملاؿ االعبلمي ربقيقا ؼببدأ اغبق يف اإلعبلـ، ؽبذا   ،العمومية

 األمر ال هبب أف تكوف االعانات اليت تقدمها السلطة كأداة لكبح حرية التعبَت كالرأم. 

 

 

 

 

                                                           
مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت،  ،سلسلة كتب اؼبستقبل العريب، اإلعالـ وتشكيل الرأي العاـ وصناعة القيماألمَتة ظباح فرج عبد الفتاح،  - 1

 .368، ص 2013كُف ، لبناف ، الطبعة األ
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 نترن اإل عبر النشر بجرائم الخاصة التشريعات

 _ الخصوصية وأمن المعلومات اإللكتروني النشر جرائم
 إُف"يًتاكح تعريف اعبريبة االلكًتكنية بُت اعبرائم اليت ترتكب بواسطة اغباسوب : تعريف الجرائم االلكترونية

ئم اليت اعبرائم اليت ترتكب بأم نوع من اؼبعدات الرقمية . كتعريف اعبرائم االلكًتكنية بإختصار على أهنا اعبرا
 ترتكب بإستخداـ اغباسوب كالشبكات كاؼبعدات التقنية مثل اعبواؿ.

كعرفت بأهنا اؼبمارسات اليت توقع ضد فرد أك ؾبموعة مع توفر باعث إجرامي هبدؼ التسبب باألذل 
لسمعة الضحية عمدا، أك أغباؽ الضرر النفسي كالبدٓف بو سوا  أكاف ذلك بأسلوب مباشر باالستعانة بشبكات 

  (1)تصاؿ اغبديثة كاألنًتنت كما تتبعها من أدكات كالربيد االلكًتكٓف كغرؼ احملادثة كاؽبواتف احملموؿ".اإل
للجريبة الصحفية فانقسموا حوؿ ختلفت أرا  الفقها  يف بياف الطبيعة القانونية إ:" تعريف الجريمة الصحفية

 تلك اؼبسألة إُف اذباىُت: 
بأف اعبريبة الصحفية ؽبا طبيعة خاصة، فهي زبتلف ذباه إُف القوؿ : ذىب أصحاب ىذا االاألكؿذباه اإل

من اؼبمكن عن طريق كسائلو كصوؿ أثار ىذه اعبريبة إُف  عن اعبرائم األخرل يف أف النشر هبعلها أكثر خطورة ألنو
رة من لصو أكرب عدد فبكن من الناس سوا  بصورة مباشرة أك غَت مباشرة . ككذلك فإف الضرر اؼبًتتب على ىذه ا

  ، فالضرر اؼبادم ال يبكن تصوره أك اثباتو نظرا لؤلثر اؼبعنوم ؽبا دكف االثر اؼبادم.اعبرائم ىو دائما ضرر أديب
كاالجرامية يؤكد رغبتو يف جعلها من  ببعض الضمانات اؼبوضوعيةكما أف قياـ اؼبشرع بإحاطة اعبريبة الصحفية 
ىذه اعبريبة كاػبركج عن القواعد يف تنظيم اؼبسؤكلية  ـىم ركن يف قياطبيعة خاصة تتطلب ركن العبلنية الذم يعد أ

عن جرائم النشر . ككذلك من الناحية االجرائية فقد احاط اؼبشرع ىذه الطائفة من اعبرائم ببعض القواعد اػباصة 
ة باعبريبة سوا  ما تعلق منها باالختصاص أك حظر اغببس االحتياطي / توقيف اؼبتهم/ يف أغلب اغباالت اػباص

بينما يذىب أنصار االذباه الثآف إُف القوؿ أف اعبرائم الصحفية أك غَتىا من جرائم النشر ال زبتلف  ،الصحفية
عن غَتىا من اعبرائم إال فيما يتعلق بالوسيلة اليت ترتكب هبا اعبريبة كىي كسيلة العبلنية أك النشر كاليت سبثل الركن 

  (2)فيها".اؼبادم 
تعترب جريبة صحفية إذا ارتكب إحدل كسائل يف كتابو اؼبعنوف" اإلعبلـ كالقانوف"  حسُتطاىرم  قوؿكي

. كىي بذلك العمل غَت اؼبشركع الصادر من أم شخص من شأنو ذاعة أك بأية كسيلة تعلن للجمهورالنشر أك اال
                                                           

 .7، ص 2018التنظيم القانوٓف كاعبرائم اإللكًتكنية ما بُت أمن اؼبعلومات كتقييد اغبريات ، مركز ىردك لدعم التعبَت الرقمي ، القاىرة ،  -1
حملامُت، اطركحة لنيل شهادة ، دراسة مسحية استطبلعية للصحافيُت كا االعالـ والقضاء من خالؿ قضية الخليفة وجرائم النشر،  حكيم بوغرارة -2

 .22، ص  2017-2016، كلية علـو االعبلـ كاالتصاؿ، السنة اعبامعية  3دكتوراه يف علـو االعبلـ ك االتصاؿ، جامعة اعبزائر
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. يلة من كسائل االعبلــبالفة النظاـ االعبلمي كأجهزتو أك االعتدا  على مصلحة عامة أك خاصة بواسطة أية كس
 كتصنف جرائم الصحافة اُف ثبلثة أصناؼ:

 اعبريبة الشكلية.  -1
 اعبرائم اليت تتضمن االعتدا  على اؼبصلحة العامة. -2
  ( 1)اعبرائم اليت تتضمن إعتدا  على اؼبصلحة اػباصة". -3

ادة اؼبنشورة أيا كانت " اؼبحينما تكوف تتم ىذه اعبريبة عرب شبكة االنًتنت: تعريف جريمة النشر االلكتروني
طاؼبا أف امكانية  ،بكة االنًتنت دكف ربديد أك سبييزمقاال أك صورا أك اعبلنا يف متناكؿ كل اؼبتعاملُت مع ش

االطبلع على تلك اؼبادة متاحة دكف شرط. كىنا تبدأ اؼبشكلة عندما تكوف اؼبادة اؼبنشورة عببل االنًتنت تشكل 
ة منافية لآلداب، كنشر صور إباحية أك التشهَت بشخص ما أك تناكلو بعبارات ـبالفة قانونية أيا كانت أخبلقي

اؼبنشورة تتضمن اؼبادة أك تتضمن  ،اعتدا  على حقوؽ اؼبلكية الفكريةتشكل سبا أك قذفا أك اىانة أك تشكل 
  (2)ربريضا أك ربييدا على ارتكاب جريبة ما".

كالعقائد كاؼبذاىب كاؼببادئ على  باألفكاراليت تتعلق كىي ذلك النوع من اعبرائم  "تعريف جرائم النشر:
 ،اختبلؼ أنواعها كأشكاؽبا السياسية أك االجتماعية أك الفلسفية كاليت تنجم عنها إسا ة استعماؿ حرية االعبلـ

. كعرفها فقيو قانوف االعبلـ الفرنسي الربكفسور " لية مدنية أك اجتماعية أك جنائيةحبيث يًتتب على ذلك مسؤك 
من جرائم كتندرج ضمن جرائم النشر كل  ،بإسا ة إستعماؿ االعبلـ" أهنا اعبرائم اؼبتعلقة Borkinبوركُت 
  (3)االىانة".السب،  ،القذؼ

اإلختزاف الرقمي للمعلومات يف شكل ىو النشر االلكًتكٓف  "أف  Springيرل :تعريف النشر االلكتروني
كرقية كما يبكن عرضها الكًتكنيا. كىذه الوثيقة تشتمل كل نسخة كثيقة ذات بنا  معُت سبكُت من انتاجها يف ش

 معلومات يف شكل نصي أك رسـو أك صور يتم توليدىا عن طريق إستخداـ اغباسب االِف. لى ع
نشر كطبع اؼبعلومات  إُفِف كاجهزتو للوصوؿ وجيا عالية يف استخداـ اغباسب األالنشر االلكًتكٓف ىو تكنولك 

غَت تقليدية ؼبواكبة عصر الثورة كاؼبعلوماتية اليت يعيشها العاَف كاليت سوؼ تتطور ألجبل أك  كاؼبعارؼ يف أكعية
  ( 4)".عاجبل بشكل َف يسبق لو مثيل

                                                           
 .32، ص 2014، دار اؽبدل للطباعة كالنشر كالتوزيع ، عُت مليلة، اعبزائر،  اإلعالـ والقانوفطاىرم حسُت،  -1
 .229، ص  مرجع سابقزاىرة ، مناؿ ىبلؿ م -2
. دراسة كصفية ربليلية ، ؾبلة الباحث يف العلـو االنسانية كاالجتماعية ، ؾبلة جرائم الصحافة وأثرىا على الممارسة المهنيةصاغبي عبد الرضبن،  -3

 .546، ص  2017،سبتمرب 30لعدد ، ا9جامعية ؿبكمة يف العلـو اإلنسانية ك االجتماعية ، تصدر عن جامعة قاصدم مرباح كرقلة، اجمللد 
، العلم كااليباف للنشر كالتوزيع ، الطبعة األكُف، دسوؽ،  التوثيق االعالمي و النشر االلكتروني في ظل مجتمع المعلوماتؿبمد على أبو العبل ،  -4

 .68 -67، ص ص 2013
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ستخداـ األجهزة االلكًتكنية يف ـبتلف ؾباالت اإلنتاج أك إكىناؾ من يعرؼ النشر االلكًتكٓف على أنو" 
فيما عدا أف اؼبادة أك اؼبعلومات  ،تفيدين كىو يباثل النشر باألساليب التقليديةاإلدارة أك التوزيع اؼبعلومايت على اؼبس

بل توزع على كسائط فبنغطة كاألقراص اؼبليزرة أك من خبلؿ  ،اؼبنشورة ال يتم طباعتها على الورؽ بغرض توزيعها
 سيُت نبا:نوعُت رئي إُفكقد قسم الدكتور عبد اللطيف صويف النشر االلكًتكٓف  ."شبكة األنًتنت

أم  ،: كفيو يكوف النشر االلكًتكٓف مأخوذا عن النصوص اؼبطبوعة كاؼبنشورة كموازيا ؽبا النشر االلكتروني الموازي
  جانبها. إُفأنو يتيح نقبل عنها كيوجد 
إال ، بل يكوف الكًتكنيا صرفا، كال يوجد عن نصوص مطبوعةكفيو ال يكوف النشر  :الصخالنشر االلكتروني ال

" طباعة اؼبعلومات كتوزيعها عرب تقنيات جديدة تستخدـ اغباسوب كذلك  يقصد بوكما   (1) ،"ل اإللكًتكٓفبالشك
كبرامج النشر االلكًتكٓف بدؿ النشر التقليدم على الورؽ، كتوزيعها عرب استخداـ أكعية اؼبعلومات احملمولة  

. كيبكن نشر النصوص بإستخداـ صيغة ، أك مباشرة عرب شبكة االنًتنتكالذاكرة احملمولة كغَتىا كاألقراص
HTLM  أك بإستخداـ أحد برامج الطباعة كربرير النصوص اليت تتوافر على اجهزة اغباسوب. كىي برامج

زبضع للتحسينات بصورة مستمرة .كما يبكن نشر النصوص كالرسومات عن طريق تصويرىا بإستخداـ 
Scanning أك بإستخداـ صيغة ،PDF لكنها أقل حجما لتسهيل تداكؽبا عرب دقةاليت تكوف قليلة ال ،

 إذف فالنشر اإللكًتكٓف يتم بصيغ ثبلث:   ،اإلنًتنت
 سيقها كدعمها بالصور كتن إستخداـ اغباسوب إلنتاج اؼبعلومات اإللكًتكنية. كىو ما يتعلق بطباعتها

 ذلك. إُفالرسـو البيانية كاألصوات كما كاؼبخططات ك 
 مستخدميها إلكًتكنيا بصورة مباشرة عرب شبكات  إُفت لتوزيع اؼبعلومات ستخداـ اغباسوب كنظم االتصاالإ

  اإلتصاالت كشبكات اغباسوب كاإلنًتنت.
  (2)كتداكؽبا".إستخداـ كسائط التخزين اإللكًتكنية يف زبزين اؼبعلومات لتسهيل نقلها الحقا  

 "كمن فبيزات النشر االلكًتكٓف ىو: 
 نصية كصورية.عددة صوتيةبأشكاؿ مت إمكانية ذبميع الوثيقة ، 
 مكانية االنتاج السريع كالعاِف لكم كبَت من الوثائق االلكًتكنية.إ 
 . تظل الوثيقة االصلية على جودهتا كمن اؼبمكن أف تضيف ربسُت كتعديل عليها 
 قد يطرح مشكلة يف درجة الثقة كالضبط.تخداـ البياناتإمكانية التعديل كالتجديد كإعادة اس ، 

                                                           
، مة العلمية والتقنية في كليات الطب بالغرب الجزائري استخداـ األساتذة الباحثين للنشر اإللكتروني في البحث المعلو كعلي أحسن ، -1

ضبد بن بلة ، السنة  أطركحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلـو يف علم اؼبكتبات كالعلـو الوثائقية ، قسم علم اؼبكتبات كالعلـو الوثائقية ، جامعة كىراف أ
 .7ص  2018-2017اعبامعية ، 

، ص ص 2015، دار كمكتبة اغبامد للنشر كالتوزيع ، الطبعة األكُف، عماف، ـ والهجرة إلى العصر الرقمي اإلعالحارث عبود، مزىر العآف ،  -2
87- 88.  
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 توزيع السريع للوثيقة بشكل سريع كيف أم مكاف.مكانية الإ 
 (1)".صعوبة ربديد كتطبيق اغبقوؽ الفكرية كتطبيق القوانُت االيداعية 

: يتميز النشر االلكًتكٓف بعدة خصائص مقارنة مع النشر الورقي مميزات وخصائص النشر االلكتروني
 كنذكر منها : 

 كحىت عرب مواقع التشات ( أك عرب منتديات ) للهواة أك سوا  كاف ىذا النشر عرب اإلنًتنت ) ":  السرعة
اؼبختصُت( عرب ؾبموعات بريدية أك عرب صحف الكًتكنية سوا  كاف ىذا النشر يقـو بو الكاتب مباشرة عرب 
 ،ادراج مشاركتو بنفسو ) شات منتديات ؾبموعات بريدية( أك عرب إرساؽبا ؽبيئة ربرير ) الصحيفة االلكًتكنية(

أك بعد قليل من الزمن كىذا فيو إعبل  لقيمة الوقت من ناحية كاستجابة لسرعة نيا النشر يكوف فإف ىذا ا
 (2)اغبياة ذاهتا ) افًتاضية أك غَت افًتاضية(".

  يؤثر اؼبشاركوف يف عملية النشر اإللكًتكٓف على أدكار األخرين ك أفكارىم كيتبادلوف " يف ىذه اؼبيزة :التفاعلية
ىو ما يطلق عليو اؼبمارسة االتصالية ك اؼبعلوماتية اؼبتبادلة أك التفاعلية. فمن خبلؿ . ك اؼبعلوماتمعهم 

منصات النشر اإللكًتكٓف سيظهر نوع جديد من منتديات اإلتصاؿ كاغبوار الثقايف اؼبتكامل كاؼبتفاعل عن 
 (3)هبابيا".إتفاعبل بعد، فبا سيجعل اؼبتلقي متفاعبل مع كسائل االتصاؿ 

  خارج  إُفكلو كتتيح ىذه اػباصية يف النشر اإللكًتكٓف إلغا  حاجز اؼبكاف ليتحوؿ العاَف   :نفي المكاف
اعبغرافيا أك ليدخل يف جغرافيا صغَتة ىي جهاز الكمبيوتر الذم يستخدمو اؼبتعامل ) كبديل مقًتح هبمع كل 

دبعناه اعبغرايف( توليد  . كيتيح عن ىذا النفي للمكاف )/ أخرالصفات األخرل( القارئ / الكاتب/ اؼبتلقي
  (4)خصائص للحيز اعبديد ال تشبو خصائص اؼبكاف اعبغرايف، ففي اؼبكاف اعبديد ال يوجد ذباكر كتباعد".

 إذ ستعمل االقمار الصناعية على القضا  اؼبركزية يف نشر :  القضاء على مركزية وسائل االعالـ و االتصاؿ"
سائل االعبلـ من خبلؿ اؼبسافات اعبغرافية فقط كامبا سَتتبطوف معا اؼبعلومات كالبيانات. كلن يرتبط الناس بو 

زكاؿ الفركؽ التقليدية بُت كسائل نشر اؼبعلومات اؼبتمثلة يف  إُفمن خبلؿ اىتماماهتم اؼبشًتكة، باإلضافة 
 (5)الصحف كالكتب كاجملبلت".

 انفجار ىائل  إُفىو ناشر أدل  إف ما أتاحتو اإلنًتنت هبعل كل مستخدـ عبهاز الكمبيوتر :انفجار النشر
يف عدد مواقع النشر كإذا كاف ؽبذا أنبية قصول يف ذباكز بَتكقراطية النشر الورقي، كما يتميز النشر اإللكًتكٓف 

                                                           
 . 64، ص مرجع سابق، ؿبمد على أبو العبل -1
 .47، ص 2017، اغبرية للطبع كالنشر كالتوزيع ، الطبعة األكُف، القاىرة ،  الصحافة اإللكترونية )مقدمة(، ؿبمود علم الدين -2
دراسة ميدانية للقائمين باالتصاؿ في  -دور النشر اإللكتروني في تطوير األداء الصحافي في الصحافة اإللكترونية الجزائرية ، فاطمة صايب -3

بة كملتيميديا،  ، أطركحة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث يف علـو االعبلـ كاالتصاؿ، زبصص صحافة مكتو -المواقع اإللكترونية للصحف الجزائرية
 . 44ص  2020-2019، العاـ اعبامعي ،  3كلية علـو االعبلـ كاالتصاؿ، قسم علـو اإلعبلـ ، جامعة اعبزائر

 .48ص  ،مرجع سابق، ؿبمود علم الدين -4
 .45ص  ،مرجع سابقصايب فاطمة ،  -5
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يشتبك مع الفنوف البصرية كاإلبداعية األخرل  فكتتيح ىذه اػباصية للنشر اإللكًتكٓف إ ،خباصية التشابك
لكًتكٓف للنص اؼبكتوب إف يتشابك مع فنوف بصرية أخرل فقد أتاح النشر اإل، بشكل َف يكن متاحا من قبل

بد ا من احتيار لوف اػبط كلوف الصفحة اػبلفية. كقد اتاح ىذا التشابك كذلك خاصية جديدة يف النشر عرب 
    (1)منت عرب ىذا اإلرتباط". إُفاالرتباط التشعي كىي ربوؿ اؽبامش 

النشر االلكًتكٓف يتميز عن النشر التقليدم خبصائص رة سلفا، يبكن القوؿ بأف" اؼبذكو  اؼبميزاتعند دراسة ك 
 كصفات يأيت يف مقدمتها: 

 إمكانية إنتاج كتوزيع اؼبواد االلكًتكنية بشكل سريع. -
 إجرا  التعديبلت على النسخة االلكًتكنية حبسب رغبة اؼبستخدـ.إمكانية  -
 ما يف التوزيع التقليدم.ال توجد حاجة للوسطا  بُت الناشر كالقارئ ك -
 اشًتاؾ عدد من اؼبؤلفُت يف انتاج اؼبادة االلكًتكنية بشكل تعاكٓف. -
 اغباجة ألجور التوزيع.يبكن توزيع اؼبادة االلكًتكنية لكل أرجا  األرض دكف  -
 يبكن توزيع اؼبادة االلكًتكنية يف أم زماف كمكاف كبأم شكل من األشكاؿ. -
-

 (2)صورية، ثابتة ك متحركة". ،، نصيةأشكاؿ متعددة صوتيةعلى الوثيقة بإمكانية اغبصوؿ  

نتيجة التطور اغباصل يف شبكة يبكن القوؿ بأف كاف" عرفو النشر االلكًتكٓف إف الدارس للتطور الذم 
اإلنًتنت، حيث ظهرت صحافة االنًتنت كتطورت كنتاج لشبكة اإلنًتنت العاؼبية اليت جا ت أيضا نتيجة اؼبزج 

إذف فصحافة اإلنًتنت ىي  ،لوجيا االتصاالت كثورة تكنولوجيا اغباسبات دبا يعرؼ بالتقنية الرقميةبُت ثورة تكنو 
إال أهنا حققت يف كبو عقد من الزماف ما حققتو  ،الرقمية. كىي برغم عمرىا القصَتنتاج إلمتزاج االعبلـ بالتقنية 

تقدٔف مكاسب عديدة للمهنة االعبلمية صحافة اإلنًتنت من  السنُت. كسبكنتالصحافة اؼبطبوعة يف عشرات 
كعبمهور القرا  ككذلك ؼبستويات أخرل من اؼبستفيدين مثل اؼبعلنُت كالطبقة السياسية كمركجي األفكار كالدعاة 

مرتبطة بتطور التقنية كانتشارىا كيف طبيعة اعبمهور الذم رتبطت كمازالت إكسواىم، لكن ىذه اؼبكاسب 
  (3) ،يستخدمها"

على ؾباؿ النشر اإللكًتكٓف هبب أف تصاحبو  اطور الذم عرفتو شبكة اإلنًتنت كانعكاساهتىذا التإف 
االعبلمية كربقيق مبدأ اػبدمة العمومية قية من تنظيم اؼبمارسة اؼبهنية ك ؾبموعة من الضوابط القانونية كاالخبل

اؼبهتمة دبكافحة اعبريبة الدكلية عن  ، ؽبذا الغرض" كجدت االكساط التشريعية كالقانونية العاؼبيةللجمهور اؼبتلقي
طريق اإلنًتنت أف جرائم الئلنًتنت العابرة للقارات تتطلب مزيدا من التشريعات القانونية كالربكتوكوالت اليت تنظم 

                                                           
 .50-49ص ص  ،مرجع سابقؿبمود علم الدين ،  -1
 .89 -88، ص ص ع سابق مرجحارث عبود، مزىر العآف ،  -2
، دار االعصار العلمي للنشر كالتوزيع، الطبعة العربية األكُف، األردف، عماف، الصحافة اإللكترونية )الرقمية(ماىر عودة الشمايلة كاخركف،  -3
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ل ىذا النمط من اعبرائم عمليات رصد قراصنة اإلنًتنت كايقاع القصاص العادؿ هبم، لكن كاقع اغباؿ يشَت أف مث
انوا أفرادا أـ أف عددا غَت قليل من مستخدمي اؼبواقع اإللكًتكنية، على اختبلؼ طبيعتها، سوا  أك. ك يف إتساع

 (1)نتهاؾ اؼبتكرر ػبصوصياهتم".مؤسسات أـ صباعات، يقعوف ضحية اإل
  :في الجزائرلنشر االلكتروني وممارسة نشاط االعالـ عبر االنترن  اشريعات ت

يبكن أف نعاعبو بالضبط يف فًتة  ،التشريعيةقانونية ك زائر من الناحية الإف دراسة النشر االلكًتكٓف يف اعب
تناكؿ ىذا القانوف  كقد، 2012عضوم لبلعبلـ الصادر يف سنة التعددية االعبلمية كبالضبط من خبلؿ القانوف ال

ط يف الباب كىذا ما مكتشفو بالضبؾبموعة من اؼبواد تشَت يف مضموهنا إُف شرح مفهـو الصحافة االلكًتكنية 
من  67كسائل اإلعبلـ االلكًتكنية "، حيث عرفت مواد عنواهنا الرئيسي ىو" 6تضمن اػبامس من القانوف الذم 

" كل خدمة اتصاؿ مكتوب عرب االنًتنت موجهة للجمهور أك فئة وف الصحافة االلكًتكنية على أساسىذا القان
ع للقانوف اعبزائرم، كيتحكم يف ؿبتواىا كينشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أك معنوم ىبض ،منو

، كنفهم من خبلؿ ىذه اؼبادة أف الصحافة االلكًتكنية تقدـ خدمة للجمهور اؼبتلقي أك اؼبستخدمُت (2)االفتتاحي"
كىذه اػبدمة طبعا ربقق ما يسمى باػبدمة العمومية اليت هتدؼ إُف ربقيق اؼبصلحة العامة،   ،عرب شبكة االنًتنت

اليت تقدمها ىذا الوسيلة هبب أف تكوف بصفة مهنية تقدـ من طرؼ صحفي الذم يشتغل يف  كما أف اػبدمة
مؤسسة إعبلمية تكوف خاضعة بطبيعة اغباؿ للقانوف اعبزائرم الذم يفرض احًتاـ اػبط االفتتاحي للمؤسسة اليت 

من نفس القانوف قد  68تقدـ ىذا العمل اؼبهٍت كالصحفي، كتكملة ؼبا ذكر يف فحول ىذه اؼبادة قبد اؼبادة 
حيث أف ىذه اػبدمة  ،نها سلفاالذم يقصد بو اػبدمة العمومية اليت ربدثنا عأشارت إُف مايسمى بالصاٌف العاـ 

حبث تعترب االنية من الركائز االساسية اليت تبٌت عليها االخبار  ،توجو للجمهور كزبضع ألخبلقيات العمل اؼبهٍت
كقد ركز اؼبشرع يف ىذه اؼبادة على عنصر غاية يف االنبية  ،فحات االلكًتكنيةكاؼبقاالت اليت تنشر عرب ىذه الص

إذ حددت " نشاط  ،كىذا ما فسرتو اؼبادة بدقةكىو أف الصحف الورقية مستثناة من ىذا النوع من الصحف 
كيتكوف من  كوبدد بصفة منتظمة ،يف انتاج مضموف أصلي موجو إُف الصاٌف العاـ ،الصحافة اؼبكتوبة عرب االنًتنت

أخبار ؽبا صلة باألحداث كتكوف موضوع معاعبة ذات طابع صحفي. ال تتدخل اؼبطبوعات الورقية ضمن ىذا 
عبلكة على ىذا فقد عرفت اؼبادة  ،(3)عندما تكوف النسخة عرب االنًتنت كالنسخة األصلية متطابقتُت" ،الصنف

عي البصرم الذم ػبصتو يف كل ما لو عبلقة بػ " كاب من القانوف اػبدمة اؼبوجهة عرب االنًتنت يف ؾباؿ السم 69
تقدـ لصفة مهنية إذاعة الذم يقصد هبا كل خدمة ظبعية بصرية موجهة للجمهور عرب االنًتنت  -تلفزيوف، كاب -

                                                           
 . 246، صمرجع سابق حارث عبود، مزىر العآف ،  -1
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كزبضع يف نفس الوقت ػبط افتتاحي تنتهجو اؼبؤسسة  ،أم من طرؼ صحفيُت خاضعُت للقانوف اعبزائرم
" يقصد خبدمة السمعي البصرم عرب االنًتنت يف مفهـو ىذا ؼبادة ىذه اػبدمة كما يليعرفت ا فقد ،االعبلمية

إذاعة( موجهة للجمهور  -كاب ،تلفزيوف-كل خدمة اتصاؿ ظبعي بصرم عرب االنًتنت ) كاب  ،القانوف العضوم
تحكم يف كي ،كتنتج كتبث بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أك معنوم ىبضع للقانوف اعبزائرم ،أك فئة منو

كاؼبتعلقة خبدمة الصاٌف العاـ كاليت كانت  70نفس الفكرة قبدىا مكرسة يف فحول اؼبادة  ،(1)ؿبتواىا اإلفتتاحي"
، لكن اإلختبلؼ يكمن يف طبيعة تبليغ الرسالة االعبلمية كالقناة اليت يتم من خبلؽبا ايصاؿ 68مذكورة يف اؼبادة 

ركزت على اػبدمة اليت ؽبا عبلقة بنشاط الصحافة اؼبكتوبة  68ؼبادة اؼبضموف االعبلمي للجمهور اؼبتلقي، ففي ا
أخذت بعُت االعتبار اػبدمة اليت ؽبا عبلقة بنشاط السمعي البصرم عرب  70عرب االنًتنت، بينهما يف اؼبادة 

" نشاط السمعي البصرم عرب االنًتنت من خبلؿ القانوف العضوم بأنو  70االنًتنت طبعا، كقد عرفت اؼبادة 
 ،كوبتوم خصوصا على أخبار ذات صلة باألحداث ،انتاج مضموف أصلي موجو للصاٌف كهبدد بصفة منتظمة

كتكوف موضوع معاعبة ذات طابع صحفي. ال تدخل ضمن ىذا الصنف إال خدمات السمعي البصرم اليت 
 (2).سبارس نشاطها حصريا عرب االنًتنت"

كاؼبتضمنة  2012يف القانوف العضوم لبلعبلـ الصادر يف سنة إف اؼبدقق يف فحول اؼبواد القانونية الواردة 
يكتشف  ،كسائل االعبلـ االلكًتكنية كفبارسة نشاط الصحافة االلكًتكنية كالنشاط السمعي البصرم عرب االنًتنت

ص بأنو ال ىبتلف عن الضوابط القانونية كاالخبلقية الواردة يف قوانُت االعبلـ اػباصة بالصحافة اؼبكتوبة، كلب
الذم يعترب كشهادة ميبلد لبلعبلـ اؼبكتوب اؼبستقل، كتكمن ىذه النقاط  1990بالذكر قانوف االعبلـ لسنة 

ة كالدين ـ الدستور كقوانُت اعبمهوريادة الثانية من القانوف كىو احًتااؼبشًتكة بالدرجة األكُف يف إحًتاـ ما كرد يف اؼب
وطنية كالقيم الثقافية للمجتمع كالسيادة الوطنية كمتطلبات أمن الدكلة ، إُف جانب اؽبوية الاالسبلمي كباقي االدياف

كالوحدة الوطنية كالدفاع الوطٍت كالنظاـ العاـ كاػبدمة العمومية ككرامة االنساف كاغبريات الفردية جبميع أشكاؽبا 
من  70و بدقة اؼبادة كاغبفاظ على اؼبصاٌف االقتصادية للدكلة كاحًتاـ أسرار التحقيق القضائي، كىذا ما حددت

إذ " يبارس نشاط الصحافة اإللكًتكنية كالنشاط السمعي البصرم عرب االنًتنت  2012القانوف العضوم لبلعبلـ 
االخبار  72، كباؼبقابل استثٌت ىذا القانوف يف اؼبادة (3)من ىذا القانوف العضوم" 2يف ظل احًتاـ أحكاـ اؼبادة 

ىذا ما يفسر أف اؽبدؼ من صياغة ىذه اؼبواد كالتدقيق يف  ،لصناعي كالتجارماليت ؽبا عبلقة بالًتكيج للنشاط ا
تعريف الصحافة االلكًتكنية ىو العمل من أجل ربقيق مبدأ متعلقا باػبدمة العمومية كخدمة اعبمهور ك 

                                                           
 صفر عاـ 18مؤرخ يف  05- 12، السنة التاسعة كاألربعوف، قانوف عضوم رقم 02اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية، العدد  -1
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ليت اؼبستخدمُت ؽبذه الوسائط اعبديدة لئلتصاؿ، كقد نصت اؼبادة على" تستثٌت من ىذه التعاريف األخبار ا
  (1).تشكل أداة للًتكيج أك فرعا لنشاط صناعي أك ذبارم"

 332-20رقم قبده ملخصا يف اؼبرسـو التنفيذم  فبارسة نشاط االعبلـ عرب االنًتنت يف اعبزائرعن أما 
وبدد كيفيات فبارسة نشاط اإلعبلـ عرب  ،2020نوفمرب سنة  22اؼبوافق  1442ربيع الثآف عاـ  6مؤرخ يف 

مادة مقسمة إُف أربع  42شر الرد أك التصحيح عرب اؼبوقع االلكًتكٓف، حيث تضمن ىذا األخَت اإلنًتنت كن
تضمن الفصل األكؿ أحكاـ عامة، بينما الفصل الثآف تطرؽ إُف دراسة كيفيات فبارسة نشاط اإلعبلـ  ،فصوؿ

ُت الفصل الرابع من اؼبرسـو يف ح ،يف حُت الفصل الثالث عاًف فيو اؼبشرع حق الرد كحق التصحيح ،عرب اإلنًتنت
 تناكؿ أحكاـ انتقالية كختامية.

يكتشف يتوصل إُف فكرة  ،إف اؼبتمعن يف فحول اؼبرسـو من حيث تنظيم نشاط االعبلـ عرب اإلنًتنت
كىي أف معظم اؼبواد الصادرة يف ىذا اؼبرسـو ىي عبارة نسخة طبق األصل للمواد الواردة يف القانوف العضوم 

فعلى سبيل اؼبثاؿ فاؼبادة الثانية من اؼبرسـو عرفت نشاط االعبلـ عرب  ،2012در يف اعبزائر سنة لبلعبلـ الصا
من القانوف العضوم رقم  67كل خدمة اتصاؿ مكتوب عرب اإلنًتنت باؼبفهـو احملدد يف اؼبادة   -اإلنًتنت بأنو "

 ور أعبله. ك اؼبذك 2012يناير سنة  12اؼبوافق  1433صفر عاـ  18اؼبؤرخ يف  12-05
 69كل خدمة اتصاؿ ظبعي بصرم عرب اإلنًتنت ) كاب تلفزيوف ككاب إذاعة ( باؼبفهـو احملدد يف اؼبادة 

كاؼبذكور  2012يناير سنة  12اؼبوافق  1433صفر عاـ  18اؼبؤرخ يف  05-12من القانوف العضوم رقم 
الثانية من اؼبرسـو هتدؼ إُف ربقيق مبدأ اػبدمة  إف ىذه اػبدمة اؼبقدمة اليت أشارت اليها بالضبط اؼبادة، (2)أعبله"

إذ أهنا ليست موجهة ػبدمة األىداؼ التجارية أك تقدٔف رسائل إشهارية  ،دبعٌت ربقيق اؼبصلحة العامة ،العمومية
ال يشكل نشاط اإلعبلـ عرب اإلنًتنت أداة للًتكيج أك فرعا حيث  ،من اؼبرسـو 3اؼبادة  كىي الفكرة اليت أكدهتا

 اط صناعي أك ذبارم.لنش

إذا   ،كخدمة اعبلـ عرب اإلنًتنت  ،ال يعًتؼ خبدمات االتصاؿ عرب اإلنًتنت للجمهور ،كيف صبيع األحواؿ
ىذه اؼبادة  (3)،بأم شكل من األشكاؿ" ،كاف الغرض الرئيسي منها ىو نشر الرسائل اإلشهارية أك اإلعبلنات

اإلعبلمية كاؼبهنية كىو ذبسيد مبدأ اغبق يف اإلعبلـ عرب الوسائط  كرست اؼببادئ األساسية اليت سبليها اؼبمارسةإذف  
اعبديدة لئلتصاؿ كاؼبيديا اعبديدة، كما أف اؼبرسـو حدد الشركط الواجب توفرىا يف اؼبدير اؼبسؤكؿ عن جهاز 
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عبلـ عرب كالتاِف" هبب أف تتوفر يف اؼبدير اؼبسؤكؿ عن جهاز اإل  5اإلعبلـ عرب االنًتنت كاليت حددهتا اؼبادة 
 اإلنًتنت الشركط اآلتية :  

 ،أف وبوز شهادة جامعية أك شهادة معًتؼ دبعادلتها 
 ( سنوات يف ميداف اإلعبلـ،3أف يتمتع خبربة ال تقل عن ثبلث ) 
 ،أف يكوف جزائرم اعبنسية 
  اؼبدنية،أف يتمتع حبقوقو 

 أك ىانة أك التمييز أال يكوف قد حكم عليو بعقوبة عن جرائم القذؼ أك السب أك الشتم أك اإل
إف الغرض من صياغة ىذه اؼبادة ىو تنظيم نشاط اؼبمارسة االعبلمية ك اؼبهنية  (1)الكراىية كالتحريض عليها"،

كما أهنا تكرس يف مضموهنا ىدفا ؿبوريا يف فبارسة النشاط كىو اػبربة   ،كفقا ؼبا سبليو أخبلقيات العمل اؼبهٍت
، إضافة كىذا الشرط قبده غائبا تقريبا يف القانوف العضوم اؼبذكور سلفا ،تاؼبهنية اليت ال تقل عن ثبلث سنوا

 ،إُف ىذا فقد اشًتط فبارسة النشاط أف تتوفر يف مسؤكؿ اعبهاز شرط اعبنسية اعبزائرية كسبتعو حبقوقو اؼبدنية
وبات ك ح اليت نص عليو قانوف العقكأف ال يكوف قد تعرض للمتابعة القضائية أك ارتكب جنحة من اعبن

كالتحريض كاالىانة كحث االشخاص على القياـ بأفعاؿ اؼبتمثلة أساسا يف جنحة القذؼ أك الشتم أك السب 
، كما أف اؼبرسـو تضمن كذلك ، كاليت تندرج ضمن جنحة التحريضقانوف كاالخبلؽ يف نفس الوقتمنافية لل

األمواؿ للمؤسسة اؼبالكة عبهاز اإلعبلـ  ؾبموعة من النقاط اؼبهمة كاليت تتعلق باألساس يف تربير مصدر رؤكس
إضافة إُف منع التمويل األجني كىذا تفاديا الوقوع يف ـبتلف أشكاؿ الضغوطات أك التحكم  ،عرب اإلنًتنت

، عبلكة على ما السياسة االعبلمية اليت تعترب كمبادئ تنظم نشاط الدكلة ذباه كسائل االعبلـمضموف يف 
سوا  تعلق األمر دبالك  ،يف مواده على ضركرة التعريف باؼبؤسسة االعبلميةذكر سلفا فإف اؼبرسـو أكد 

ىذا من جهة أما من جهة أخرل فقد اشًتط اؼبرسـو يف اؼبادة  ،اؼبؤسسة كمقر الشركة ككذا الطبيعة القانونية ؽبا
ل اؼبؤسسة يشتغل على مستو  ،االستعانة يف النشاط اؼبهٍت بصحفيُت ؿبًتفُت الذين ؽبم صفة الديبومة 11

إذ تؤكد اؼبادة على مايلي" يتعُت  ،كىي تكملة للمواد اؼبذكورة يف قوانُت االعبلـ السالفة الذكر ،بصفة دائمة
على األقل كفقا للمفهـو  ،على جهاز االعبلـ عرب اإلنًتنت أف يستخدـ بصفة دائمة صحفيا ؿبًتفا كاحد

يناير  12اؼبوافق  1433صفر عاـ  18ؤرخ يف اؼب 05-12من القانوف العضوم رقم  73احملدد يف اؼبادة 
كىنا الصحفي احملًتؼ ىو من يتفرغ عبمع األخبار كمعاعبتها بصقة مهنية  (2)كاؼبذكور أعبله"، 2012سنة 

نراعي فيها مايسمى بأخبلقيات اؼبهنة اليت تؤكد على ضركرة بتقدٔف إعبلـ موضوعي كنزيو ككامل يكوف 
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إذف ىنا" الصحفي جا  دبعٌت من يقـو دبهمة صبع األخبار ك اآلرا   ،ةمستمدا من مصادر موثوقة كصادق
كقد تستخدـ كلمة الصحايف أيضا للداللة على الشخص الذم إزبذ من  ،كنشرىا يف صحيفة أك ؾبلة

  (1)".الصحافة مهنة لو
ضوم لبلعبلـ كيف نفس اؼبضمار، أكد اؼبرسـو على ضركرة إحًتاـ ما جا  يف اؼبادة الثانية من القانوف الع

الدستور كقوانُت اعبمهورية كالدين االسبلمي كباقي االدياف بإحًتاـ ، كاليت تتعلق اساسا 2012الصادر يف سنة 
اؽبوية الوطنية كالقيم الثقافية للمجتمع كالسيادة الوطنية كأمن الدكلة كالوحدة الوطنية كالدفاع الوطٍت ككرامة ك 

ية التحقيق القضائي اليت هبب أف تأخذ ضمن أكلويات اؼبمارسة االعبلمية كاحًتاـ سر االنساف كاغبريات الفردية 
، كما نكتشف من فحول اؼبرسـو أف ضباية األشخاص كاؼبعطيات ذات الطابع كاؼبهنية بالنسبة للصحفيُت

حقا ي الفكرة اليت سنتناكؽبا الكى ،من اؼبرسـو التنفيذم 15اؼبادة  والشخصي وبميها القانوف، كىذا ما مصت علي
أخذ حصة كمراقبتها كباؼبقابل فإف التصريح بصحة اؼبعلومات  ،التحليل يف العناصر اؼبتعلقة باػبصوصيةبالشرح ك 

فهي إذف شركط هبب أخذىا بعُت اإلعتبار لغرض  ،اليت أدرجت طبعا يف القسم الثآفاألسد يف ىذا اؼبرسـو 
سلطة اؼبكلفة بالصحافة اإللكًتكنية أك السلطة اؼبكلفة التسجيل، إذ يتم إيداع تصريح لدل اؽبيئة اؼبختصة كىي ال

خبدمة السمعي البصرم عرب اإلنًتنت كىذا طبعا ؼبمارسة نشاط االعبلـ عرب االنًتنت كفقا ؼبا يقتضيو القانوف، 
من  11أك اؼبادة  1990من قانوف االعبلـ لسنة  14كتعترب كشركؾ إصدار الصحف سوا  تعلق يف اؼبادة 

   .   2012ضوم لبلعبلـ الصادر يف اعبزائر سنة القانوف الع
، فإف االخبلؿ بااللتزامات نًتنتطار االجرا ات القانونية اؼبتعلقة دبمارسة نشاط االعبلـ عرب اإلإكدائما يف 

كاؽبدؼ من  ،التسجيل ةأك سحب شهاد القانونية احملددة يف فحول اؼبرسـو يتم االعذار كالتعليق اؼبؤقت للنشاط
جرا  ىو تنظيم اؼبمارسة االعبلمية كفقا ؼبا تقتضيو اؼببادئ األخبلقية لنشاط االعبلـ عرب اإلنًتنت، كاغبد ىذا اإل

   حبياة األشخاص كاؽبيئات. تمسمن التجاكزات الصحفية اليت يبكن أف 
ل ما قبل كاعبدير بالذكر، فاؼبرسـو التنفيذم اؼبتعلق دبمارسة نشاط االعبلـ عرب اإلنًتنت قد أشار يف الفص

ف حق "إ ،2012األخَت إُف حق الرد كحق التصحيح تكملة ؼبا كرد يف القانوف العضوم لبلعبلـ الصادر سنة 
       ) 2(.كاؼبساس بالسمعة كالشرؼ" باإلسنادوفر عنصر يتحقق عندما يتالرد يف ؾباؿ السمعي البصرم 

 تربه إذباه يف الفقو حق دفاع شرعي ضد" الوجو األخر غبرية الصحافة كيعمن يعرؼ حق الرد بأنو كىناؾ 
كىو كسيلة يف يد كل شخص نشرت أخبار يتعلق بو جريدة أك أم . ا قد ينشر اعبريدة كيبس حبقوؽ اآلخرينم

مطبوعات دكرية أك اإلذاعة اؼبسموعة أك اؼبرئية كاليت بواسطتها بقدـ كجهة نظرات خبصوص اؼبوضوع ؿبل النقاش 

                                                           
، دولة عربية ) التجاوزات في الممارسة المهنية(  22المهنة صحفي محترؼ، قوانين اإلعالـ وأخالقيات الصحافة في ، رزاقيعبد العاِف  - 1

  .20، ص  2014، زائراعبالطبعة الثانية ، كالنشر كالتوزيع ، دار ىومة للطباعة
2- Bruno Ravaz , Stéphane Retterer, Droit de l’information et de la communication, Ellipses Edition 
marketing S.A , paris , 2006, page 164. 
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لكل خبلقية أكعلى ىذا االساس يبكن القوؿ أف حق الرد يعترب كحماية قانونية ك (1)".يف ذات اعبريدة أك الدكرية
ط اعبديدة لبلتصاؿ تضرر من اؼبقاؿ اؼبنشور يف جريدة أك بث عرب االذاعة أك التلفزيوف أك نشر عرب الوسائشخص 

على  36إذ أكدت اؼبادة  ،نكتشفو من خبلؿ اؼبواد الصادرة يف ىذا اؼبرسـوسلكًتكنية، كىذا ما أك الصحافة اإل
إما  ،ينم ذكره إظبيا أك ربديده ضمنيا يف ؿبتول اإلعبلـ عرب اإلنًتنت ،أنو" يبتلك أم شخص طبيعي أك معنوم

 18اؼبؤرخ يف  05-12من القانوف العضوم رقم  101ك 100حق التصحيح ك إما حق الرد عمبل باؼبادتُت 
كتعترب ىذه اؼبادة كتكملة ؼبا كرد يف  (2)تعلق باإلعبلـ".كاؼب 2012يناير سنة  12اؼبوافق  1433صفر عاـ 

نفس الشي  بالنسبة غبق التصحيح الذم  ،اليت جسدت ىذا اغبق بوضوح 2012القانوف العضوم لبلعبلـ 
يعترب حق التصحيح  ،يعترب كذلك كحماية كتصحيح ؼبعلومة كاردة يف جريدة أك إذاعة كتلفزيوف أك موقع الكًتكٓف

كمنشور  ،ق ذم الشأف يف تصويب كاقعة أك بياف أك معلومة أك رقم أك تصريح منسوب إليو أك متعلق بودبثابة " ح
، كاألدؽ ىنا ىو تصحيح اؼبعلومات أك البيانات من اػبطأ الذم كرد يف اؼبادة بإحدل الصحف أك اجملبلت

األكؿ يتعلق بالرد على اؼبعلومة فإذا كاف  ،، ىنا نوضح الفرؽ بُت حق الرد كحق التصحيح(3)الصحفية اؼبنشورة"
فإف الثآف يتعلق بتصحيح معلومة أك  ،أك ربتمل معلومات غَت مؤكدةاؼبنشورة يف كسيلة إعبلمية قد تكوف خاطئة 

من اؼبرسـو على مايلي "يبدأ سرياف فًتة  37لكن من الناحية اإلجرائية تنص اؼبادة  ،بيانات تتعلق باؼبادة اؼبنشورة
   يح أك حق الرد على جهاز اإلعبلـ عرب اإلنًتنت من أكؿ يـو النشر.  مباشرة حق التصح

أك عن طريق ؿبضر  ،كهبب على الشخص اؼبعٍت تقدٔف الطلب برسالة موصى عليها موفقة بوصل استبلـ
فحق الرد كحق التصحيح إذف مكرساف  ،(4)"( يوما30يف أجل أقصاه ثبلثوف ) ،، ربت طائلة سقوط اغبققضائي

فهذا اغبق قد  ،بواسطة كسيلة إعبلميةقانونية ربمي الفرد أك اؼبؤسسات أك اؽبيئات من أم إعتدا   ضمن مادة
يداع الرد أك التصحيح كالطريقة اليت من خبلؽبا يتم مباشرة ىذا اغبق،  إجسده القانوف من خبلؿ إحًتاـ مواعيد 

من نفس اؼبرسـو إذ " يتعُت  39ليو اؼبادة ضمانات قانونية فيما يتعلق بالنشر كىذا ما أشارت ا اؼبشرع قدـكما 
على اؼبدير اؼبسؤكؿ عن جهاز اإلعبلـ عرب اإلنًتنت أف ينشر يف موقعو كل رد أك تصحيح فور إخطاره من طرؼ 

 ،من اؼبرسـو 40، كيف نفس الوقت نشر الرد أك التصحيح ؾبانا كىذا ما أكدتو اؼبادة (5)الشخص أك اؽبيئة اؼبعنية"
                                                           

 .141، ص  مرجع سابقطاىرم حسُت،  -1
كيفيات فبارسة نشاط اإلعبلـ عرب ، وبدد   2020نوفمرب سنة  22اؼبوافق  1442ربيع الثآف عاـ  6مؤرخ يف  332-20مرسـو تنفيذم رقم   -2

 .17اإلنًتنت كنشر الرد أك التصحيح عرب اؼبوقع االلكًتكٓف ، ص 
-91حق الرد والتصحيح في جرائم النشر الصحفي وأثره على المسؤولية الجنائية في ظل قانوف اإلعالـ الجزائري رقم  ،بلواضحالطيب  -3
كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية ،   -بسكرة -يف اغبقوؽ، زبصص قانوف جنائي، جامعة ؿبمد خيضر ، أطركحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلـو  17

 .212ص  2013-2012قسم اغبقوؽ ، السنة اعبامعية ، 
، وبدد كيفيات فبارسة نشاط اإلعبلـ عرب  2020نوفمرب سنة  22اؼبوافق  1442ربيع الثآف عاـ  6مؤرخ يف  332-20مرسـو تنفيذم رقم  -4
 .17إلنًتنت كنشر الرد أك التصحيح عرب اؼبوقع االلكًتكٓف ، ص ا

، وبدد كيفيات فبارسة نشاط اإلعبلـ عرب  2020نوفمرب سنة  22اؼبوافق  1442ربيع الثآف عاـ  6مؤرخ يف  332-20مرسـو تنفيذم رقم  -5
 .17اإلنًتنت كنشر الرد أك التصحيح عرب اؼبوقع االلكًتكٓف ، ص 
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، ىذا فيما يتعلق اغبجم الذم نشر بو اؼبقاؿ األكؿ يف نفس الركن كبنفس األسلوب كنفس كيتم نشر الرد
ك التصحيح يف نفس الربنامج كفق الوقت احملدد بالصحافة االلكًتكنية، بينما يف كسيلة ظبعية بصرية يتم بث الرد أ

 قانونا أم ال يتجاكز مدة دقيقتُت.
 :يةػػػػػػػصوصػػػػالخ

أك كما يعرؼ يف النظاـ البلتيٍت باغبق يف اغبياة اػباصة ىي إف اغبق يف اػبصوصية  "تعريف اػبصوصية :
كمن جهة أخرل يبتد غبماية  ،فهو من جهة يهدؼ إُف ضباية اغبياة الشخصية للفرد ،حق مركب كذك أبعاد ـبتلفة

 ُت ؽبذا اغبق حوؿكتت أرا  الدارسعلى ىذا االساس إختلفت كتفا ،حياتو اػباصة بكل تداعيتها االجتماعية
  (1)مفهـو اػبصوصية كما قد يندرج ضمنو من عناصر كموضوعات".

حق اػبصوصية ال يعٍت بالضركرة سرية اؼبعلومات أك أف ىناؾ معلومات أك أسرار  "كيرل سليماف صاٌف أف
يريد  يف حياة الشخص يريد إخفا ىا حىت ال تشكل لو عارا أك فضيحة كلكنو يعٍت عدـ إعطا  إمكانية لشخص

، ككما يذىب اخركف إُف أف التمتع حبق اػبصوصية يعٍت أف وبتفظ كل إنساف بأسراره يتحكم يف شخص أخر أف
 ، كيقـو مفهـو اغبق يف اػبصوصية على دعامتُت كما يرل البعض كنبا:ليت ال هبب أف يطلع عليو االخركفا

تعٍت أف الفرد حر يف سلوكو الذم يرتضيو غبياتو ياة اػباصة كمضموهنا كاالستقبللية اليت األكُف: كتشمل حرمة اغب
 بعيدا عن الناس يف حدكد القانوف.

 (2)تشمل سرية اغبياة اػباصة اليت يستطيع من خبلؽبا الفرد أف يتنفس". كالثانية:
إف القصد من ىذه التعاريف اؼبذكورة ىو أف اػبصوصية ؽبا عدة معآف من بينها ضباية اغبياة اػباصة لؤلفراد 

، دبعٌت عدـ االطبلع على االسرار اليت رد أك الشخصخبلؿ اغبفاظ على اؼبعلومات كاالسرار اليت زبص الفمن 
كما تؤكد مضامُت ىذه التعاريف كذلك على حرية الفرد يف أف يفعل   ،ص الفرد يف حياتو اليومية أك اإلجتماعيةزب
رل ضركرة التزاـ الفرد كحريتو دبجموعة من ، أما من جهة أخا يشا  دكف اؼبساس حبرية االخرين، ىذا من جهةم

 حىت ال يتم اؼبساس حبرية الغَت.  الضوابط القانونية 
،ىي حالة اػبصوص نقيض لغة " كاػبصوصية  فيقاؿ خصو بالشي  ىبصو خصا كخصوصا  العمـو

إف الفقها  أما يف االصطبلح ف، كالفتح أفصح كاختصو أفراده بو دكف غَته كيقاؿ اختص فبلف باألمر كخصوصية،
َف يستخدموا تعبَت اػبصوصية، كإمبا أشاركا اليها كىم بصدد الكبلـ عن حقوؽ اإلنساف كالعمل على حفظ ادميتو 

                                                           
، 2، ؾبلة البحوث كالدراسات القانونية كالسياسية، ؾبلة كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة البليدة حماية الحق في الخصوصية، صوادقية ىآف -1

 .83، ص 2012لونيسي علي، ؾبلة علمية أكاديبية ؿبكمة نصف شهرية تعٍت بالبحوث كالدراسات القانونية كالسياسية ، اعبزائر، 
، ايًتاؾ للطباعة كالنشر كالتوزيع ، مصر اعبديدة، القاىرة، أخالقيات الصحافة في نشر الجرائم. دراسة تحليلية مقارنةمر، فنحي حسُت أضبد عا -2

 .45بدكف سنة ، ص 



  

 
59 

كحق  ،كعدـ إفشا  األسرار ،فساقوا تطبيقات خاصة كاغبق يف حرمة اؼبسكن ،كتوفَت اغبياة الكريبة كاؼبصونة لو
  (1)باره".كاغبفاظ على ظبعتو كإعت ،الفرد يف حفظ أسراره

فيعرفها  ،كيذىب جانب من الفقو االمريكي إُف تعريف اغبق يف اػبصوصية بأنو اغبق يف اػبلوة
Westin  كيصف البعض اغبق يف اػبصوصية بأنو حق  ،الفرد يف الوحدة كااللفة كالتخفي كالتحفظبأهنا رغبة

ل ؿبجوبا عن الناس بعيدا عن الشخص يف أف ال يكوف اجتماعيا، فالشخص لو اغبق يف الوحدة، كيف أف يظ
حيث عرؼ اغبق يف ، فضوؿ استطبلعهم كنظراهتم. كلقد أخذ بعض اؼبؤسبرات الدكلية بالتعريف اؼبقارب

أدْف حد من التدخل من جانب حق الشخص يف أف تًتكو يعيش كحده اغبياة اليت يرتضيها مع  اػبصوصية بأنو"
لشخص يف أف وبتفظ بأسرار من اؼبعتذر على العامة معرفتها نرسوف" بأهنا حق ا Nersonعرفها " الغَت"، كما 

 إال بإرادة صاحب الشأف كتتعلق بصفة أساسية حبقوؽ شخصية، إذ أف اغبق يف اغبياة اػباصة يقع يف دائرة اغبقوؽ
الشخصية كإف كاف ال يستلمها كلها، حىت بعض الفقها  ذىب إُف أهنما حقاف متطابقاف لتقرير نبا حق الفرد يف 

  (2)كل ما لو تأثَت على حياتو الشخصية".  ئليةإتصاالتو كحياتو اؼبهنية كالعا شرفو كإعتباره كمراسبلتو كضباية إظبو ك 
يفهم من ىذه التعريف بأف اغبياة اػباصة ىي كل ما يتعلق بالقضايا كاؼبسائل اليت ال هبب أف يعرفها الناس عن 

 ت يف القانوف قتحاما للخصوصية، كما جاإتشكل ؾبموعة من العناصر ، ؽبذا الغرض ىناؾ" أم شخص
: التطفل على الشؤكف اػباصة لؤلخرين، الكشف عن األسرار اػباصة كنشرىا أك عرضها االمريكي تتمثل يف

بشكل علٍت صريح كتسليط أضوا  إعبلمية زائفة على شخصيات عادية فبا قد يسبب ؽبم متاعب فيما بعد. 
 ربقيق مكاسب معينة لشخص اخر بدكف تصريح منو بذلك.ستغبلؿ رسم الشخص كصورتو يف إك 

فبمجرد ارتكاب  ،، حظر نشر أظبا  أك صور اؼبتهمُت قبل اغبكميف اطار مبدأ احًتاـ اػبصوصيةكيدخل 
الفرد عبريبة ما فهو يضع نفسو بذلك يف دائرة االهتاـ كاالىتماـ فتقـو الصحف بتسليط األضوا  عليو بنشر 

كسبب قيامو هبذه اعبريبة من كجهة نظر  ،حياتو كاقاربو كأصدقائو كما سبق اهتامو بو بياناتو كمعلومات عن
  (3)الصحفي أك ؿبرر اغبوادث".

ُف تلك إأف العناصر اليت يتكوف منها اغبق يف اغبياة اػباصة يبكن تنسيبها يرل البعض  "ىذا السياؽيف ك 
ة ككذلك الكياف ف كصورتو كحالتو النفسية كالعقلي: جسم االنسااليت تتعلق بالكياف الداخلي لئلنساف كيشمل

كيرل  ،: احملادثات الشخصية كاؼبراسبلت كاغبياة العائلية كالذمة اؼبالية كاغبياة يف فًتات الراحةاػبارجي لو كيشمل
كاؼبكاف اػبارجي كاحملادثات الشخصية كاؼبراسبلت، البعض االخر بأهنا يشمل ما استقر عليو الفقو من اؼبسكن 

                                                           
 ، ؾبلة اإلتصاؿ كالصحافة ، ؾبلة سداسية تصدر عن اؼبدرسةحرية االعالـ والحق في الحياة الخاصة في القانوف الجزائري ، بلعكرم ظبَتة-1

 . 130-129، ص ص 2014، اعبزائر، 1، العدد 1الوطنية العليا للصحافة كعلـو االعبلـ ، اجمللد 
، أطركحة مقدمة لنيل شهادة  -دراسة مقارنة  -الحق في الخصوصية بين الحماية الجزائية والضوابط واإلجرائية للتحقيقؾبادم نعيمة، -2

، زبصص علـو قانونية فرع ال قانوف اإلجرائي، جامعة جيبلِف ليابس سيدم بلعباس، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية ، السنة اعبامعية الدكتوراه يف العلـو
  .41-40، ص ص 2018-2019

 .48، ص  مرجع سابقفنحي حسُت أضبد عامر،  -3
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. كما َف يستقر عليو الفقو كتشمل حرمة جسم ة الطبيةالرعايجية كالعاطفية، اغبياة الصحية ك غبياة العائلية كالزك ا
   (1)طي النسياف كقضا  أكقات الفراغ". ، حق الدخوؿ يفة اؼبهنيةاغبيا ،اغبق يف االسم ،، اغبق يف الصورةاالنساف

  اػباصة:أزمة اغبياة كىناؾ ؾبموعة من العوامل أسهمت يف 
  فمن اؼببلحظ بادئ ذم بد  أف زيادة عدد السكاف يعد كاحدا من األسباب اليت جعلت انتهاؾ اغبق يف

باإلضافة إُف كجود اؼبدف الكربل كظهور األبنية الشاىقة كاؼبتبلصقة اليت  ،اغبياة اػباصة أكثر من ذم قبل
 أصبحت تكتظ بالسكاف أكثر من طاقتها.

 فقد اصبح ىناؾ ما يسمى حبق الرأم العاـ يف معرفة  ،ائل اإلعبلـ اؼبرئية كاؼبقرك ةكمن بُت األسباب أيضا كس
 (2)الفضائح اليت ربدث يف اجملتمع".

ر كسائل االعبلـ كتطورىا ساىم جعلت من اعبمهور اؼبتلقي يطالب بإغباح يف ىذه الفكرة تؤكد أف ظهو إف 
الصعيد احمللي كالدكِف، كيف بعض األحياف كل ما هبرم يف  حقو يف اؼبعلومة كمعرفة ـبتلف النسائل اليت هتمو على

السيما كأف  ،كما أف تطور اجملتمعات كظهور اؼبدف الكربل سانبت كبشكل كبَت يف انتهاؾ اػبصوصية  ،اجملتمع
فمثبل فما يراه  ،اختبلؼ الثقافات كالعادات كالتقاليد قد اقحم انعكس سلبا على اغبياة اػباصة لؤلشخاص

 احا قد يراه البعض االخر نكركىا.البعض مب
 "دفع مراكز اػبدمة  ،كقد ساعد على ذلك أيضا تطور مايسمى بعلم الطب االجتماعي، فإف ىذا العلم

عليها ألف ىذه البيانات الصحية إُف أف تفرض على األفراد أف يعلنوا عن حالتهم الصحية كالتغَتات اليت اطرأ 
ئل األخرل مثل ربديد القدرة على العمل . كحاالت اغبمل كمواعيد تؤدم إُف الوقوؼ على ؾبموعة من اؼبسا

ككاف أثره كما  ،كاالجازات كقواعد الضماف االجتماعي كغَتىا بطريقة صحيحة باألجورالوالدة كربط ذلك 
( أف كل طلب اجتماعي مت تعميمو من شأنو أف يضع مشكبلت سبس بالضركرة مسألة Javignyيقوؿ ) 

يت ال يبكن حلها بالرجوع إُف القواعد اليت كانت سائدة يف العصور اليت كانت فيها مهنة اغبياة اػباصة كال
 الطب متحررة سباما.

  كمن العوامل األخرل اليت ساعدت على انتشار مايسمى بأزمة اغبياة اػباصة زيادة حجم اعبريبة يف العصر
ف مضطرة إُف استخداـ كسائل اؼبراقبة. كلتستطيع السلطات العامة مواجهة ىذه اعبرائم فإهنا تكو  ،اغبديث

 كىناؾ أيضا من ىذه الوسائل مايسمى بالتجسس الصناعي كاألقمار الصناعية.
 ة إلنتهاؾ اغبق يف اغبياة كاخَتا يبكن أف نذكر االعتبارات السياسية بوصفها كاحد من األسباب الدافع

وؿ إليو إُف التجسس على خصوصيات ، إذ تسعى كل فئة سياسية بقصد البقا  يف اغبكم أك الوصاػباصة

                                                           
، ص ص 2007كُف، االردف، عماف، دار كائل للنشر كالتوزيع ، الطبعة األ المسؤولية المدنية للصحفي . دراسة مقارنة.ساماف فوزم عمر ،  -1

78-79. 
 .28، ص 2010دار النهضة العربية ، القاىرة ، ،  . دراسة مقارنة حماية الحياة الخاصة في القانوف الجنائي، فبدكح خليل حبر -2



  

 
61 

كيبكن أف كبدد عناصر اغبق يف اػبصوصية كاليت   (1)".اػبصـو كذلك بإستعماؿ ما توصل إليو العلم اغبديث
 كنذكر :  تقريبا َف ىبتلف بشأهنا االكاديبيُت يف ىذا الشأف

فيستوم أف حب اؼبسكن تتوافر حرمة اؼبسكن بغض النظر عن الطبيعة القانونية غبق صا ":حرمة المسكن.0
فهي سكن أك مستأجرا أك مستعَتا لو، كيسرم ىذا اغبكم على مستأجر الغرفة اػباصة يف الفندؽ يكوف مالكا للم

فيو بصفة دائمة أك مؤقتة سوا  كانوا من األسرة أك يع اؼبقيمُت تعترب مسكنو اػباص، كيستفيد من حرمة اؼبسكن صب
فإذا  ،حرمة اؼبسكن على استمرار خصوصيتوكن إال برضا  صاحبو كتتوقف اؼبسكال هبوز اؼبساس حبرمة  ،ضيوفا

إرتفعت عنو اغبرمة اليت أضفاىا  ،أزاؿ صاحب اؼبسكن اػبصوصية كظبح للجمهور بغَت سبييز بالًتدد على اؼبكاف
ياتو اػباصة تعد حرمة اؼبسكن بالنسبة للفرد كاحدة من التطبيقات الفذة غبق االنساف يف حرمة حك"  (2)القانوف".

فأم  ككاحتو اليت يناجي فيها ذاتو. ،ودع أسراره كمعقل خصوصياتوستيف الشريعة االسبلمية ألف ىذا اؼبنزؿ ىو م
 (3).اعتدا  على مسكن الشخص ىو اعتدا  على الشخص ذاتو كىذا غَت جائر"

" باعبانب اؼبكآف اتتعلق أساسكعندما نتطرؽ إُف دراسة مكونات اغبق يف اػبصوصية قبد أف حرية اؼبسكن 
للحق يف اػبصوصية الذم يرتبط بالناحية العلمية حبق اؼبلكية كيعد اؼبسكن اؼبثاؿ الواضح الذم يدؿ عليو. 
كخصوصية اؼبسكن من اؼبوضوعات اؽبامة اليت تشغل باؿ أم مواطن ألف من حق الفرد أف ينعم باؽبدك  داخل 

 (4)تئذاف كما ال هبوز التجسس عليو أك إزعاج من فيو".فبل هبوز اقحامو أك الدخوؿ إليو دكف اس ،مسكنو

 ور كاؼبراسبلت نشر مضامُت االحاديث كغَتىا من الصإف  : نشر مضموف األحاديث والصور والمراسالت.2
شفاىة كبأم كسيلة كانت كالتفوه باػبصوصيات على مؤل من الناس يف مكاف عاـ كذلك لكي تتحقق "يتم إما 

 ،كما تتحقق ىذه العبلنية إذا مت النشر بواسطة التلفزيوف  ،عتبار الفعل  مساسا باػبصوصيةالعبلنية اؼبطلوبة ال
كما يبكن أف تتحقق   ،حيث تتحقق بالنسبة لؤلحاديث كالصور أك بواسطة اؼبذياع فتتحقق بالنسبة للكبلـ فقط

ط لعبلنية الكتابة أف توزع كيشًت  ،العبلنية عن طريق الرؤية كذلك لكل ما ينشر بطريق الكتابة كالصحف كغَتىا
كبإعتبار غزك اػبصوصية مسألة شديدة التعقيد  (5)اؼبطبوعات أك اؼبكاتب أك الصور أك تعرض على اعبمهور".

لى عك  ،بإعتبارىا تسيئ للفرد كتنتج عنها مساكئ تشوه من خبلؽبا الشخص ذباه ؾبتمعو أك احمليط الذم يعيش فيو
" أف غزك اغبياة اػباصة ال يعرب عن William L.Prosserلياـ بركسر القانوٓف "ك االساس اعترب اؼبشرع  ىذا

من اربعة اضرار، حيث يبيز قانوف اػبصوصية بُت أربعة أنواع من الغزك ضرر كاحد كامبا ىو عبارة عن حزمة مكونة 
                                                           

 .30 -29، ص ص نفس المرجع فبدكح خليل حبر ،  -1
 .86ص  ،نفس المرجعصوادقية ىآف ، -2
 .55-54، صع سابقمرج، فبدكح خليل حبر -3
ؾبلة القانوف كاجملتمع، ؾبلة نصف سنوية تصدر  مدى احتراـ الحق في الخصوصية في الحسابات االلكترونية على االنترن ،شريفي الشريف، -4

 .117، ص 2016، اعبزائر، 11، العدد 4عن جامعة اضبد دراية أدرار ، اعبزائر، اجمللد 
ؾبلة االجتهاد القضائي، ؾبلة دكرية ؿبكمة متخصصة يف اغبقوؽ تصدر  ،العالـ والحق في الخصوصية الموازنة بين الحق ا،  حسينة شركف - 5

 .67، ص 2015، العدد العاشر، اعبزائر، 7عن ـبرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة ، اجمللد 



  

 
62 

عناصر كىي  ،ألربعة اىتمامات من اؼبدين كتتجمع ىذه العناصر االربعة لتشكيل االسم الشائع غزك اػبصوصية
 : ىذه العناصر مايليمتداخلة تنصب على حق اؼبدعي يف أف يبقى كحيدا بدكف تدخل. كتشمل 

مثبل فإذا قبض البوليس  ،: كيقصد بو التطفل على الشؤكف اػباصة لؤلخريناالقتحاـ المادي أو التطفل -أوال
لفيلم يف نشره االخبار امث قاـ أحد االشخاص بتصوير اؼبتهم كعرض ىذا  ،على شخص كاقتاده إُف الشارع

 هتمة اقتحاـ اػبصوصية.، فإف اؼبصور يف ىذه اغبالة يبكن أف يواجو اؼبسائية
، كمن أمثلة لشخص ما على اؼبؤل عبلف بعض الصور اؼبربكةإكيقصد بو : اصةالكشف العاـ ألسرار خ -ثانيا

 (1)فبا يسبب لو األذل".إدانة  فزيوف بدكفذلك تصوير أحد اؼبرضى كنشر صورتو يف صورتو يف الصحيفة أك التل

، مثل اؼبعلومات اؼبتعلقة حبياة الشخص مات عن حياة االنساف دكف موافقتوعدـ نشر معلو  "أضف إُف ىذا 
كالتصوير الدقيقة يف  اعبنسية أك تارىبو الطي حىت لو كانت معلومات صحيحة، عدـ استخداـ أجهزة التصنت

ركفوف اػبفية ككسائل التصنت، باإلضافة إُف عدـ التجسس على اغبصوؿ على اؼبعلومات مثل أجهزة اؼبيك
يف ىذه اغبالة طبعا هبب االلتزاـ دبجموعة   (2)الشخص من خبلؿ اجهزة الكمبيوتر أك إخًتاؽ جهازه الشخص ".

، السيما مع ظهور الوسائط اعبديدة لبلتصاؿ كمواقع التواصل ةمن الضوابط االخبلقية الحًتاـ اػبصوصي
 : كما ىناؾ من يعترب أف   ،ي اليت أصبحت عند البعض مصدرا من مصادر اؼبعلوماتاالجتماع

كعرض الصور يبكن  ،"الضو  الزائف الذم يقصد بو النشر الذم يضع أحد األشخاص ربت ضو  زائف
، أك ربوأقاأك  ، مثل تسليط الضو  على أفراد أسرة اجملـر أك اجملـر أك أصدقائو(3)"ف يسبب متاعب من ىذه النوعيةأ

، يف االخَت ذبنب كل (4)إظهار أشخاص يف الصور أك اللقطات التلفزيونية ال عبلقة دبوضوع اؼبادة االعبلمية"
سب" رمي الغَت دبا ىبدش شرفو أك إعتباره ، كيقصد بالكالقذؼ يف السبأشكاؿ اعبنح الصحفية اؼبتمثلة أساسا 

 "القذؼ ، بينما(5) شخص معُت ) الصحفي("أم يتحقق بإلصاؽ صفة أك عيب أك لفظ جارح أك مشُت إُف
يتم لكن ، (6)"اؼبعلومة ك ليس الرأميعرؼ عامة بأنو نشر معلومات خاطئة تسيئ إُف ظبعة االخر، كالقذؼ يبس 

قانونية كنبا كحماية  التصحيححق حق الرد ك  من خبلؿ ىذه اعبنح الصحفيةأك اؽبيئة من  الشخصضباية 
 .قاؿمن فحول اؼبكأخبلقية للمتضرر 

: قبل أف نتطرؽ إُف دراسة اغبق يف اػبصوصية يف التشريعات التشريعات المنظمة للحق في الخصوصية
ية كاؼبواثيق االعبلمية كالدساتَت الصادرة يف اعبزائر، سنتطرؽ إُف دراسة ىذا اغبق من خبلؿ ما تناكلتو القوانُت الدكل

ن االعبلف العاؼبي م 12اؼبادة  ولحفة ىذا اؼبفهـو إنطبلقا من ، حيث يف البداية سنتطرؽ إُف دراسالعاؼبية كالعربية
                                                           

 .171ص ،  مرجع سابقحسن عماد مكاكم،  -1
  .263، ص 2010دار الكتاب اعبامعي، العُت ، دكلة االمارات العربية اؼبتحدة، ،  مرجع سابق، نصر حسٍت ؿبمد - 2
 .172ص ،  مرجع سابقحسن عماد مكاكم،  -3
 .263ص ،  مرجع سابقحسٍت ؿبمد نصر، -4
 .207ص  ،مرجع سابقنواؿ طارؽ ابراىيم العبيدم،  -5
 .87، ص 2014، الدار اؼبتوسطية للنشر ، الطبعة األكُف، تونس ،  عالـ االجتماعيقوانين االعالـ في ضوء االعبد الرضبن عزم ، -6
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ال هبوز تعريض أحد لتدخل تعسفي يف حياتو اػباصة أك يف ، إذ تضمنت ىذه اؼبادة مايلي" غبقوؽ االنساف
شؤكف أسرتو أك مسكنو أك مراسبلتو، كال غبمبلت سبس شرفو كظبعتو. كلكل شخص حق يف أف وبميو القانوف من 

كعدـ انتهاج االسلوب ، ىذه اؼبادة تشَت إُف ضباية اغبياة اػباصة لئلنساف (1)ت"التدخل أك تلك اغبمبل مثل ذلك
مسكن سوا  كقد تضمنت ىذه اغبماية كل ما لو عبلقة حبماية  ،يف مبادئهااالنساف  التعسفي لضرب حرية

، كىذه ة اإلنسافجز ا من حيا تعتربيف نفس الوقت دبختلف اؼبراسبلت اليت عدـ اؼبساس ك  الشخص أك األسرة
من العهد الدكِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية  17اغبماية طبعا تكوف مكفولة قانونا، كما تضمنت اؼبادة 

. ال هبوز تعريض أم شخص، على كبو تعسفي 1حيث تناكلت يف مضموهنا مايلي "  ،ضباية للحق يف اػبصوصة
شؤكف أسرتو أك بيتو أك مراسبلتو، كال ألم ضببلت غَت قانونية سبس شرفو أك غَت قانوٓف لتدخل يف خصوصياتو أك 

، ىذه اؼبادة تقريبا ىي (2).من حق كل شخص أف وبميو القانوف من مثل ىذا التدخل أك اؼبساس"2أك ظبعتو.
ا على إذ أكدت يف مضموهن ،نسخة طبق األصل للمادة اؼبذكورة سلفا كاؼبتعلقة باإلعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف

ضركرة ضباية اغبياة اػباصة لؤلشخاص كفقا للقانوف، كال هبب اؼبساس بسرية كمصداقية اؼبراسبلت دبختلف 
االسرية أشكاؽبا، إضافة إُف ضباية االسر كالعائبلت من كل تدخل تعسفي من شأنو االضرار باألفراد كحياهتم 

 .كالعائلية
ية حقوؽ اإلنساف كحرياتو االساسية على الزامية احًتاـ األكركبية غبمانصت االتفاقية  ،كيف نفس السياؽ

اغبياة اػباصة لؤلشخاص كـبتلف اؼبراسبلت اليت تشكل جز ا من حياتو، كما للسلطة العمل على ضباية حياة 
، إذف فتطبيق القانوف اؽبدؼ منو ىو الرقي رسات اليت تشكل خطرا على اجملتمعاألشخاص كؿباربة كل اؼبما

ؿباربة  القانوف جا  ػبدمة اؼبواطن ك لذلك ف ،ية االشخاص من أم هتديد قد يشكل خطرا على أمنهمباجملتمع كضبا
إف لكل شخص اغبق  -1" من ىذه االتفاقية على مايلي 8كقد أشارت اؼبادة  ،يف اجملتمعكل أشكاؿ االجراـ 

أف تتعرض ؼبمارسة ىذا اغبق إال ال هبوز للسلطة العامة  -2يف إحًتاـ حياتو اػباصة كحياتو العائلية كمراسبلتو.
كفقا للقانوف كدبا سبليو الضركرة يف ؾبتمع ديبقراطي لصاٌف األمن القومي كسبلمة اعبمهور أك الرخا  االقتصادم 

كحرياهتم"، نفس اؼبضموف أك ضباية حقوؽ االخرين  اآلدابالببلد ؼبنع اإلضطراب أك اعبريبة أك ضباية الصحة أك 
من االتفاقية االمريكية غبقوؽ االنساف اليت أكدت على ضركرة ضباية اغبياة اػباصة  11ادةقبده مكرسا يف نص اؼب

 "إذ اشارت اؼبادة إُف مايلي ،بقةلؤلفراد، كىذه العناصر قد تناكلتها اؼبواد اؼبذكورة يف العناصر السا
 لكل إنساف اغبق يف أف وبًـت شرفو كتصاف كرامتو. -1

                                                           
 217دة جامعة منيسوتا، مكتبة حقوؽ اإلنساف ، اإلعبلـ العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، إعتمد كنشر على اؼبؤل دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتح -1

 ، بدكف صفحة .1948كانوف األكؿ / ديسمرب   10( اؼبؤرخ يف 3-ألف )د
قرار  جامعة منيسوتا، مكتبة حقوؽ اإلنساف ، العهد الدكِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية، إعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق كاالنضماـ دبوجب-2

، كفقا 1976/ مارس اذار  23، تاريخ بد  النفاذ : 1966كانوف / ديسمرب   16( اؼبؤرخ يف 21-ألف )د 2200اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة 
 .49ألحكاـ اؼبادة 
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باطي أك تعسفي يف حياتو اػباصة أك يف شؤكف أسرتو أك منزلو أك لتدخل إعتال هبوز أف يتعرض أحد  -2
 كال يتعرض إلعتدا ات غَت مشركعة على شرفو أك ظبعتو. ،مراسبلتو

إذف ىذه اؼبادة   ،(1)"لكل إنساف اغبق يف أف وبميو القانوف من مثل ذلك التدخل أك تلك اإلعتدا ات -3
البداية تناكلت  إذ أهنا يفلية كاالتفاقية السالفة الذكر، كرست ما أكدتو اؼبواد اؼبذكورة يف القوانُت الدك 

السيما ما تعلق باألسرة كاؼبنزؿ أك اؼبسكن ككذا ـبتلف  ،إحًتاـ الشرؼ كالكرامة مث صوف اغبياة اػباصة
ى بالسرية، يف االخَت هبب أف يكوف القانوف أداة فعالة غبماية االشخاص اؼبراسبلت اليت هبب أف ربظ

 .حياهتم الشخصية من التدخل يف
اعترب  يثضركرة ضباية اػبصوصية من كل إعتدا  حعلى نساف غبقوؽ اإلاؼبيثاؽ العريب كذلك أشاد  كما 
للحياة إذ تناكلت مايلي"  ،من اؼبيثاؽ 17كىذا ما اشارت اليو اؼبادة جريبة يف نظر القانوف كيعد   اؼبساس هبا

األسرة كحرمة اؼبسكن كسرية اؼبراسبلت  اة اػباصة خصوصياتاػباصة حرمتها، اؼبساس هبا جريبة كتشمل ىذه اغبي
تكملة ؼبا ذكر من مواد سوا  يف القوانُت الدكلية كـبتلف االتفاقيات كك  ،(2)"كغَتىا من كسائل االتصاالت اػباصة

النساف يف ىذا اؼبضمار مادة صادرة يف اؼبيثاؽ االفريقي غبقوؽ اقبد  ،اؼبتضمنة ضباية اػبصوصيةاليت سبق ذكرىا 
كالشعوب كرست بوضوح ضباية اػبصوصية على أساس أنو ال هبب إنتهاؾ حرمة االنساف أك استعماؿ التعسف 

إنتهاؾ من اؼبيثاؽ إذ تنص على ما يلي" ال هبوز  4كىذا ما تضمنتو اؼبادة  ،للمساس بشخصيتو البدنية أك اؼبعنوية
كال هبوز حرمانو من ىذا اغبق  ،ية كاؼبعنويةكسبلمة شخصو البدنكمن حقو إحًتاـ حياتو  ،حرمة اإلنساف

 .صادقت عليها العديد من الدكؿاليت تفاقيات اإل ، ىذا فيما يتعلق بالقوانُت الدكلية ك(3)تعسفا"
نركز بالدرجة األكُف على  ،أما مفهـو اػبصوصة أك اغبياة اػباصة من منظور الدساتَت الصادرة يف اعبزائر

 ،الذم نص يف مضموف مواده على ضباية اػبصوصية أك اغبياة اػباصة 2020سنة  التعديل الدستورم الصادر يف
مايلي"لكل شخص اغبق يف ضباية حياتو اػباصة كشرفو. لكل شخص اغبق يف سرية  47حيث تضمنت اؼبادة 

 بأمر مراسبلتو كاتصاالتو اػباصة يف أم شكل كانت. ال مساس باغبقوؽ اؼبذكورة يف الفقرتُت األكُف كالثانية إال
ضباية األشخاص عند معاعبة اؼبعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي. يعاقب . معلل من السلطة القضائية

ىذه اؼبادة أكدت يف مضموهنا على ؾبموعة من اؼببادئ كاؼبتمثلة أساسا  ،(4)ؽ"القانوف على كل انتهاؾ ؽبذه اغبقو 
كيف حالة اؼبساس هبذه اؼبكاسب ستعرض  ،ػباصة هبميف ضباية اغبياة اػباصة كشرؼ االشخاص ككذا اؼبراسبلت ا

فقد تناكلت  ،عدـ إنتهاؾ حرمة اؼبسكن كفقا للقانوف على 48اؼبادة أشارت أيضا كما صاحبو للمتابعة القضائية،  
                                                           

 .27، ص  مرجع سابقؾبادم نعيمة، -1
 5427جامعة منيسوتا، مكتبة حقوؽ اإلنساف ، اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ االنساف ، إعتمد كنشر على اؼبؤل دبوجب قرار ؾبلس جامعة الدكؿ العربية   - 2

 ، بدكف صفحة .  1997سبتمرب  15اؼبؤرخ يف 
 .30، ص  مرجع سابقة، ؾبادم نعيم -3
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" تضمن الدكلة عدـ انتهاؾ حرمة اؼبسكن .ال تفتيش إال دبقتضى القانوف . كيف إطار احًتامو. ال تفتيش إال مايلي
ىنا القانوف إذف حدد ؾبموعة من الضمانات اليت كرسها  ،(1)ة"مكتوب صادر عن السلطة القضائية اؼبختص بأمر

القانوف غبماية اغبياة اػباصة لؤلشخاص، كقرا ة مضموف ىذه اؼبواد يكتشف بأهنا ذبسد ما كرد يف مواثيق 
من قانوف  296ا الشأف نصت اؼبادة ، كيف ىذمن االعبلف 12، السيما اؼبادة االعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف

بشرؼ كاعتبار االشخاص أك اؽبيئة  يعد قذفا كل إدعا  بواقعة من شأهنا اؼبساس على ما يلي"  2001العقوبات 
اؼبدعى عليها بو أك اسنادىا اليهم أك إُف تلك اؽبيئة كيعاقب على نشر ىذا االدعا  أك ذلك االسناد مباشرة أك 

دكف ذكر االسم كلكن  كلو مت ذلك على كجو التشكيك أك إذا قصد بو شخص أك ىيئة بطريق إعادة النشر حىت 
كاف من اؼبمكن ربديدنبا من عبارات اغبديث أك الصياح أك التهديد أك الكتابة أك اؼبنشورات أك االفتات أك 

ؤلشخاص، كذلك من ل لحياة اػباصةليف مضموهنا ضباية اؼبادة اؼبادة تقدـ ىذه  ،(2)"االعبلنات موضوع اعبريبة 
خاصة عندما تتوفر أركاف اعبنحة اؼبتمثلة يف اإلسناد  ،خبلؿ ربديد العبارات اليت من شأهنا أف تسيئ لؤلفراد

كقد إعترب اؼبشرع يف ىذا السياؽ أف العبارات اليت قد تنشر يف كسائل االعبلـ دكف التحلي بأخبلقيات  ،كالوسيلة
كقد صنف اؼبشرع ىذه الوسائل يف شكل الفتات  ،ية االفراد كحياهتم اػباصةاؼبهنة تعترب سببا حقيقيا للمساس حبر 

، إضافة إُف ىذا فقد ركز ث الضرر اؼبادم أك اؼبعنوم للشخصكمنشورات كعبارات كاف القصد منها ىو احدا
 بالدرجة األكُف على الكتابات اليت تنشر عرب كسائل االعبلـ دبختلف أشكاؽبا. 

 :ػػػػػمعلومػػػػػػػػػػػػػاتأمػػػػػػػػػػػػن الػػػ
بأنو ضباية اؼبعلومات من الوصوؿ  يبكن تعريف أمن اؼبعلومات بشكل ـبتصر" تعريف أمن المعلومات:

غَت اؼبسموح بو، كيبكن تعريفو بتفصيل أكثر بأنو اؼبفاىيم كالتقنيات كالتدابَت التقنية كاإلدارية اؼبستخدمة غبماية 
ؼبأذكف بو عمدا أك سهوا أك حيازهتا أك اإلضرار هبا، أك كشفها، أك التبلعب أصوؿ اؼبعلومات من الوصوؿ غَت ا

 (3)أك فقدىا أك إسا ة إستخدامها". ،هبا، أك تعديلها
إف القصد من ىذا التعريف ىو ضركرة اإللتزاـ دبجموعة من التدابَت كالتقنيات اليت من شأهنا اغبفاظ على 

كعرفو ن أجل استغبلؽبا ألغراض قد تسيئ للهيئة أك اؼبؤسسة التابعة ؽبا، اؼبعلومات كضبايتها كعدـ الوصوؿ اليها م
ى " بأنو ؾبموعة من االجرا ات كالتدابَت الوقائية اليت تستخدـ سوا  يف اجملاؿ التقٍت أك الوقائي للحفاظ علالساؼبي

، كذكر كل  يف ىذا اجملاؿفاظ على العاملُتإضافة إُف اإلجرا ات اؼبتعلقة باغب ،اؼبعلومات كاالجهزة كالربؾبيات
بأنو اغبفاظ على سرية كتوفر  "اؼبعلومات نمبادئ أم"يف كتاهبما اؼبعنوف  Whitman & Mattordمن
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اؼبعلومات كأصل، يف مراحل اؼبعاعبة كاغبفظ كالنقل، كيتحقق ذلك عرب التطبيق الفعلي للسياسات  كسبلمة 
 (1)."األمنية كمن خبلؿ تعزيز الوعي كالتعلم كالتدريب

تعد من احملاكر الرئيسة يف اليت الة مبنية على أسس متينة ربددىا السياسات األمنية عإف تطبيق اسًتاتيجية ف
مفهوما يتسع ليشمل  بأنو"األساس ىناؾ من إعترب أمن اؼبعلومات  على ىذاك  ،اغبفاظ على أمن اؼبعلومات

لفٍت غبماية اؼبصادر )من أجهزة كبرؾبيات كشبكات اإلجرا ات كالتدابَت الوقائية اؼبستخدمة يف اجملالُت اإلدارم كا
كقواعد بيانات كأفراد( من التجاكزات كالتدخبلت غَت اؼبشركعة اليت نقع عن طريق الصدفة أك عمدا عن طريق 

  (2)ر".التسلل أك كنتيجة إلجرا ات خاطئة أك غَت الوافية اؼبستخدمة يف إدارة ىذه اؼبصاد
نظم اؼبعلومات مؤسسة هتدؼ لتحقيق إدارة ألمن أم" فارس الدنف أف  كيف ىذا الصدد، يرل أيبن ؿبمد

 هبب أف يشمل اؼبكونات التالية : 
 الوصوؿ غرب اؼبشركع عكمبآف ؼبن األمن اؼبادم: دبا يشملو من مصادر كفبتلكات. 
  غبماية االفراد كاجملموعات الذين ؽبم حق الوصوؿ للمعلومات.األفراد أمن : 
 اية األنشطة كالعمليات اليت يقـو هبا اؼبخولوف.غبم العمليات: نأم 
  غبماية الوسائط كالتكنولوجيا اؼبستخدمة كاحملتول. االتصاالت:أمن 
  غبماية مكونات الشبكة كالًتاسل كاحملتويات. الشبكات:أمن 
  (3)."غبماية سرية كسبلمة كتوافر اؼبعلومات البيانات:أمن 
احملتويات اليت تصدرىا ـبتلف تزاـ بالسرية يف معاعبة در اؼبعلومات كااللضباية كل مصاإُف  هتدؼف ىذه اؼبكونات إ

اغبماية تضع حدا للتدخل يف الشؤكف العامة اليت ؽبا عبلقة باػبدمة إذف هذه ف، اغبديثةالوسائط كالتكنولوجيات 
عة من احملاكر اليت قدـ ؾبمو حُت  ذيب بن عايض القحطآف الدكتور ، إف ىذا اؼببدأ أيدهالعمومية كالصاٌف العاـ

 اؼبعلومات كتتمثل يف : " أمن يشملها
 كفَتكسات أـ برامج ) ،كاؼبخًتقُت(و كافة، سوا  أكاف مصدره أشخاص )ضباية اؼبعلومات من الضرر بأشكال

 اغباسب االِف(، كسوا  أكاف متعمدا أـ عن طريق اػبطأ.
 أك إعادة التوجيو، أك سو   ،أك التغيَت لتقاطأك اال ،أك السرقة ،ضباية اؼبعلومات من الوصوؿ غَت اؼبصرح بو

 اإلستخداـ.
 .ضباية قدرة اؼبنشأة على االستمرار كأدا  أعماؽبا على أحسن كجو 
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  إف ىذه احملاكر هتدؼ  (1)".آمنسبكُت أنظمة تقنية اؼبعلومات كالربامج التطبيقية لدل اؼبنشأة من العمل بشكل
ن مزبدـ جهة يبكن أف ة أك استخدامها بالطرؽ غَت القانونية اليت إُف ضباية اؼبعلومات من كل ألشكاؿ السرق

اعبهات، كما تعمل ىذه احملاكر يف نفس الوقت على ضباية األنظمة اؼبعلوماتية كالربامج من كل أشكاؿ 
 أم اؼبسانبة يف تأمُت أنظمة اؼبعلومات على صبيع اؼبستويات.  ،اإلستغبلؿ

 :اؼبعلومات نذكرأمن فبيزات إسًتاتيجية  إف من:  مميزات واستراتيجيات أمن المعلومات
  ذات جدكل اقتصادية(.أف تكوف مناسبة اقتصاديا )هبب 
 .هبب أف تكوف مفهومة للمستخدمُت 
 .هبب اف تكوف كاقعية تتناسب مع كاقع اؼبنظمة 
 داؼ اؼبنظمة.ىهبب أف تكوف متناغمة مع أ 
 .هبب أف تكوف مرنة كقابلة للمعاعبة 
 اية معقولة ألىداؼ اإلدارة اؼبعلنة.هبب أف توفر ضب 
  ال تعتمد على أجهزة )هبب أف تكوف مستقلةHardware  كال برامجSoftware (2).ة"ؿبدد 

حيث مت الًتكيز بالدرجة  ،تعترب ىذه العناصر مهمة يف تسطَت اسًتاتيجية فعالة فيما يتعلق بأمن اؼبعلومات
ة باألىداؼ اليت سطرهتا اإلدارة، كما هبب أف تكوف ىذه الغاية اإلقتصادية كؽبا عبلقة كطيد األكُف على

االسًتاتيجية كاضحة غَت مبهمة تؤدم يف النهاية إُف ربقيق غاية أك مصلحة عامة اليت تقتضيها مبادئ اػبدمة 
العمومية، نفس الشي  بالنسبة جملاؿ اإلعبلـ الذم هبب أف يعمل على ربقيق مبدأ اغبق يف اإلعبلـ من حيث 

السياسة التحريرية للمؤسسة االعبلمية كفقا ؼبعلومة الكاملة كالصادقة كاؼبوضوعية للجمهور اؼبتلقي كتطبيق تقدٔف ا
    ؼبا سبليو أسس كمواثيق أخبلقيات اؼبهنة االعبلمية.

 : المعلومات مكونات أمن
با أشخاص غَت ـبولُت كال يطلع عليها من ق ،كتعٍت أف التأكد من أف اؼبعلومات ال تكشف: أو الموثوقية السرية
ىذا اؼببدأ يؤكد على ضركرة  ،(4)إذف ىو النظاـ الذم يضمن سرية كخصوصية البيانات اؼبخزنة فيو" ،(3)بذلك"

 ضباية اؼبعلومة كاغبفاظ على البيانات الشخصية اليت هبب أف تكوف ؿبل السرية.

                                                           
 .58، ص  مرجع سابقذيب بن عايض القحطآف ،  -1
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اؼبعلومة من التعديل أك اغبذؼ أك اإلضافة : ىذه اػبدمة تتعلق أساسا بػ "اغبفاظ على سبلمة التكاملية والسالمة
ىذا ما هبسد  ،، إف ىذا اؼببدأ يؤكد على اغبفاظ على مصداقية اؼبعلومة(1)أك إعادة الًتكيب أك إعادة التوجيو"

 إذ أف اؼبعلومة هبب أف تكوف كاملة كنزيهة موثوقة زبدـ يف نفس الوقت الصاٌف العاـ. ،مبدأ اغبق يف اإلعبلـ
: إف القصد من توفر اؼبعلومة ىو" أف تكوف قابلة للوصوؿ إليها كاستخدامها حُت الطلب من قبل احةالتوفر واإلت

على  ىذه اػباصة، ففي ؾباؿ اإلعبلـ تؤكد (2)ركفة كؿبددة كيف أم كقت مصرح بو"أم شخص أك أم جهة مع
غبق يف اإلعبلـ، كىذا اؼببدأ حرية الوصوؿ إُف مصدر اؼبعلومة دكف عوائق أك عراقيل من شأهنا أف تقوض مفهـو ا

  يتعلق بالصحفي أك رجل اإلعبلـ كىذا ما نصت عليو التشريعات كقوانُت اإلعبلـ الصادرة يف اعبزائر كالعاَف.  
كاؼبتمثلة من بينها سهولة اإلستخداـ كاؼبركنة  أيبن ؿبمد فارس الدنفكللتوفر كاالتاحة ؽبا عدة خصائص حسب 

، ىذه الفكرة تعترب  (3)ات اليت سبكن من إدارة النظاـ دكف أف يستدعي ذلك إُف توقفو"يف توفر االمكانيات كاألدك 
دبعٌت استمرارية اػبدمة دكف توقف كىذا لتحقيق  ،كمبدأ من اؼببادئ اليت سبليها اػبدمة العمومية كىي االستمرارية

 اؼبصلحة العامة أم أف ىذه اػبدمة ال تنتهي دبجرد إنتها  اؽبدؼ.
عندما نتحدث عن كلمة أمن اؼبعلومات فإف الفكرة األكُف اليت تتبادر لذىن الباحث :  المعلومات مكونات أمن

من أف أليركف ، أم ال هبب أف تكوف يف متناكؿ عامة الناس، ؽبذا الغرض فاؼبختصُت ماف معلوماتىو كت
 ": كىذه اؼبكونات ىي ،اغباسوب كاؼبعلومات مكونات ثبلثة على درجة كاحدة من األنبية

ؼبنع إطبلع غَت : كىذا اعبانب يشمل كل التدابَت البلزمة (Data Confidentiality) سرية المعلومات )أ(
امع عند اغبديث عن ىو ما يتبادر إُف ذىن الس ،اؼبصرح ؽبم على اؼبعلومات اغبساسة أك السرية كىذا كما أسلفنا

، : اؼبعلومات الشخصيةعلى سريتها اليت وبرص  ، كمن أمثلة اؼبعلوماتأمن اؼبعلومات، كمن أمثلة اؼبعلومات
 لشركة ما قبل إعبلنو كاؼبعلومات العسكرية.كاؼبوقف اؼباِف 

، فإنو ال يعنينا ىنا أف كبافظ يف الفقرة السابقةخبلفا ؼبا جا   :(Data Integrity) سالمة المعلومات (ب)
، كىناؾ أمثلة كثَتة ة اؼبعلومات من التغيَتبلزمة غبمايكلكن ما يهمنا ىنا ىو ازباذ التدابَت ال ،على سرية اؼبعلومات

، ككما نرل صبيعا فإننا بطلبات للعمل لديها، فقد تنشر جهة ما قوائم أظبا  اؼبقبولُت فبن تقدموا ؽبذا اؼبطلب
، فمن احملتمل أف يقـو شخص ما حبذؼ بعض القوائم تعٍت ضبايتها من التغيَتعن أمن ىذه عندما نتحدث 

                                                           
 .93، ص  مرجع سابقذيب بن عايض القحطآف ،  -1
 .97، ص  مرجع سابقذيب بن عايض القحطآف ،  -2
 .46، ص  مرجع سابقأيبن ؿبمد فارس الدنف،  -3
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، كما ىناؾ من إعترب أف (1)، مسببا كثَتا من اإلرباؾ كاغبرج للجهة اؼبعنية"ظبا  أخرل بدال منهاكإدراج أ ،األظبا 
  (2)سبلمة اؼبعلومات تتمثل" يف عدـ تغيَت اؼبعلومات اؼبخزنة على أجهزة اغباسوب أك اؼبنقولة عرب الشبكة".

حوؿ سرية كسبلمة اؼبعلومات ىو ضباية مصدر لغثرب الدكتور خالد بن سليماف اإف القصد من الفكرة اليت تبناىا 
، خاصة عندما يتعلق االمر باغبياة الشخصية لؤلفراد كاؼبعلومات ذات الطابع ومة كعدـ تركها يف متناكؿ اعبميعاؼبعل

،  قانونايتم التصريح بذلك ، كىي معلومات وبميها القانوف ؽبذا االمر يبنو االطبلع عليها إذ َف العسكرماألمٍت ك 
، دبعٌت ضركرة ضباية اؼبعلومات من التغيَت لغرض االسا ة كرة أخرل تتعلق بسبلمة اؼبعلوماتكما تناكؿ ف

دارة تراقب كل ما قد يسيئ للمصلحة العامة جرا ات إال إذا كانت اإلاالكال يتم تطبيق ىذه  ،ة أك اؽبيئةللمؤسس
 كاؼبساس دبصداقيتها. 

يتعلق ىذا العنصر أساسا : (Availability) موارد الحاسوبيةالوصوؿ إلى المعلومات وال ضماف )جػ(
يتخذ اؼبهاصبوف  "حيث ،يبكن أف تشكلها بعض اعبهاتبصعوبة الوصوؿ إُف اؼبعلومات من خبلؿ العراقيل اليت 

، كمن ىذه الوسائل حذؼ اؼبعلومات نفسها أك مهاصبة إُف اؼبعلوماتكسائل شىت غبرماف اؼبستفيدين من الوصوؿ 
    (3)زة اليت زبزف اؼبعلومات فيها كشلها عن العمل".األجه

 
 
 
 
 
 

                                                           
، مركز التميز ألمن اؼبعلومات، جامعة اؼبلك سعود، الرياض، الطبعة األكُف،   أمن المعلومات بلغة ميسرةف، خالد بن سليماف الغثرب كأخرك  -1

 ، بدكف صفحة.2009
 .166، ص  مرجع سابققدايفة أمينة،   -2
  ، بدكف صفحة. نفس المرجعخالد بن سليماف الغثرب كأخركف،  -3
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 شروط ممارسة مهنة اإلعالـ وحقوؽ الصحافيين وواجباتهم في التشريعات العربية
 وعالقتها بالرقابة

 
اؼبعايَت اليت سبليها فبارسة مهنة اإلعبلـ أك الصحافة من خبلؿ ربديد أىم ك سس األنعاًف يف ىذه احملاضرة 

، ككذا التشريعات اؼبنظمة ؽبذا القطاع كذلك بالًتكيز على قوانُت ت مفهـو الصحفي احملًتؼاليت تناكل التعاريف
، كما سنحاكؿ ربديد أىم اغبقوؽ كالواجبات اليت تضمنتها التشريعات اإلعبلـ الصادرة يف اعبزائر يف فًتة التعددية

اية نعرؼ الصحفي الذم" ىو ذلك الشخص الذم يقـو ، يف البداإلعبلمية اليت تنظم اؼبهنة كاؼبمارسة اإلعبلمية
" صبع ور. أف أىم عنصر يف تعريف الصحفيجبمع األخبار بقصد مسبق يف بداية العملية لنشر اؼبعلومات للجمه

كيفهم من األحكاـ السابقة عدـ ارتباط تعريف الصحفي باؼبفهـو التعليق" لة ك اؼبعلومات هبدؼ التغطية اؼبستق
، 1اف يشًتط كجود نوع من اآللية اؼبستمرة يف صبع اؼبعلومات بقصد نشرىا يف أكساط اعبمهور"التقليدم كإف ك

الفن كاؼبوىبة، الصناعة كاؼبهنة كاغبرفة. إف الصحفي َف نب فبيزاتو األساسية أم الفكرة ك فالصحفي إُف جاإذف "
تخصصة، بل أصبحت مهنتو تستلـز يعد ؾبرد ىاك يبلك موىبة الكتابة كدرجة معينة من الثقافة العامة أك اؼب

التخصص اؼبهٍت كالعلمي العميق يف باب كاحد من أبواب الصحافة : باب الشؤكف الدكلية، باب الشؤكف العربية، 
أك االفتتاحية، إُف ما ىنالك من أبواب متنوعة أخذت الصحف ربرص باب القضايا اإلقتصادية، باب التعليق 

ىذا يعٍت أف مهنة الصحافة أك اإلعبلـ هبب أف زبضع ، (2)قرائها كأذكاقهم" ارضا  الذباىاتعلى أف تتميز هبا 
كقبل أف نتطرؽ إُف تشريح لضوابط التكوين كاؼبمارسة، مع احًتاـ أخبلقيات اؼبهنة كضباية حق اؼبواطن يف اؼبعلومة، 

لصحفي احملًتؼ الذم ، سوؼ نقدـ تعريفا لفيُت كعبلقتها حبقوقهم ككاجباهتممفهـو اؼبمارسة اإلعبلمية للصح
حددتو اؼبدرسة اؼبصرية يف" كل من يباشر بصفة أساسية كمنتظمة مهنة الصحافة يف صحيفة يومية أك دكرية تطبع، 

، أما يف أك يف ككالة أنبا  كطنية أك أجنبية يعمل فيها كيتقاضى على ذلك أجرا، كيشًتط عدـ فبارسة مهنة أخرل
حافة بصفة أساسية منتظمة كأف يستمد دخلو األساسي من عملو يف فرنسا فإف الصحفي من يبارس مهنة الص

على  لقد ركز ىذا الطرح ،(3)"الصحافة كأف يبارس عملو يف جريدة تطبع يف فرنسا أك يف ككالة أنبا  فرنسي
 ، لكن اؼبدرسة الفرنسية ركزتاالنتظاـ يف العمل كعدـ فبارسة مهنة أخرل، كيتقاضى من ىذه اؼبهنة أجرا منتظما

 يف العمل على اعبرائد اليت تطبع يف فرنسا أك كافلة األنبا  التابعة ؽبا.

                                                           
   .133، ص 2014، تونس، الطبعة األكُف، الدار اؼبتوسطة للنشر ،عالـ االجتماعيقوانين اإلعالـ في ضوء اإل، عبد الرضبن عزم -1
، بَتكت، اغبمرا ، الطبعة األكُف، ؾبد اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع. الرأي العاـ واإلعالـ والدعاية، ىآف الرضا. رامز عمار -2

 .124، ص 2013
 .143ص  سابق ، مرجعنواؿ طارؽ ابراىيم العبيدم،  -3
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 كىي:  كؼبمارسة مهنة الصحافة أك اإلعبلـ هبب احًتاـ ؾبموعة من اؼببادئ 
يعد السر اؼبهٍت كاجبا يفرض على اؼبهٍت عدـ خيانتو، كيعهد بو ":الحفاظ على أسرار المهنة وآدابها -1

 اغبفاظ على أسرار اؼبهنة ىو عدـ التصريح، (1) ن مشينا دبا يريد كتمانو"َف يك، كلو صاحبو إُف غَته
،" كالشك يف كجاىة أسباب االعًتاض على حق االحتفاظ بسرية مصدر للضركرة دبصادر اػبرب إال

اؼبعلومات الصحفية، كتعارضو مع ربقيق العدالة كارضا  الضمَت أحيانا، غَت أف من شأف إباحة االفصاح 
ؼبعلومات اغبلؽ باب ىاـ من أبواب تدفق اؼبعلومات على الصحفيُت، إذ سيخشى مبلغ عن مصدر ا

    (2)اؼبعلومات السرية أف ينفضح أمره كينكشف سًته فينالو من اؼبتاعب كاؼبشاكل ماىو يف غٌت عنو".
: استقبلؿ الصحفي ىو عدـ فبارسة كل أشكاؿ الكبح كالتقويض إستقالؿ الصحفي في أداء عملو -2

صادر اػبرب أك اؼبعلومة، ألف غلق مصادر اػبرب يف كجو الصحفي يعٍت كبح حق اؼبواطن يف اإلعبلـ على م
الذم نصت عليو ـبتلف التشريعات اإلعبلمية،"يعد االستقبلؿ اؼبهٍت دعامة أساسية من دعامات فبارسة 

أف يكوف ىو  اؼبهنة اغبرة، فاؼبهٍت شخص مؤىل علميا كفنيا، كعلى درجة عالية من التخصص، توجب
اغبكم الوحيد يف كل ما يقـو بو من أعماؿ مهنية : كال هبوز تبعا لذلك أف ىبضع فيما يتعلق دبباشرة 

من أية جهة كانت، إال اعبهات القضائية، فاؼبمارسة اؼبهنية ال تعرؼ مبدأ التبعية الرئاسية اؼبهنة للوصاية 
  ( 3)الذم يعد قاعدة يف الوظيفة اإلدارية".

ضركرة تقدٔف معلومة للجمهور اؼبتلقي   يعٍتإف االلتزاـ بالدقة كاؼبوضوعية : بالصدؽ والموضوعية االلتزاـ -3
وضوع  كاملة كموثوقة خالية من كل أشكاؿ التأكيل كاألخطا  كالكذب، بينما اؼبوضوعية ىي معاعبة اؼب

مسؤكلية  (، على197ينص يف ماداتو )فقانوف العقوبات اؼبصرم كما ىو دكف زيادة أك نقصاف،" 
الصحفي عن دقة اػبرب، حىت لوكاف ال يعلم عدـ صحة اػبرب الذم ينشره، ذلك أف من كاجبو أف يتحقق 

للتحرم عن صحتو، كال يقبل منو لئلفبلت من من صحتو قبل نشره، أك على األقل أف يتخذ ما يلـز 
رت يف مصر أك يف اؼبسؤكلية، االحتجاج بأف ما نشره ال يعدك أف يكوف نقبل أك ترصبة لنشره صد

فهناؾ العديد من الدراسات تناكلت مفهـو اؼبوضوعية الذم" يتكوف من ستة عناصر كىي ، (4)اػبارج"
بإعتبارىا اؼبصادر اؼبوثوؽ هبا. كالًتكيز على البحث عن اغبقائق كنشرىا كالًتكيز على اؼبصادر الرظبية 

                                                           
   .15، ص 2015، القاىرة ، الطبعة األكُف،  للنشر كالتوزيع مؤسسة طيبة  ،االتجاىات الحديثة في اإلعالـ الصحفي، ابراىيم السيد حسُت -1
   .349ص  ،مرجع سابق، ماجد راغب اغبلو -2
   .16ص  ، مرجع سابق، ابراىيم السيد حسُت -3
ىيئة جائزة سليماف  ،افة والتعبير في الدوؿ العربية في ضوء التشريعات الصحفية ) الواقع وآفاؽ المستقبل( حرية  الصح، ليلى عبد اجمليد -4

   .84، ص 2002، عرار، عماف
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اؼبصادر اجملهلة يتيح للصحفيُت إمكانية نشر  النخبة السياسية كاالقتصادية كالثقافية ألف االعتماد على
 (1)معلومات غَت حقيقية، كذلك الفصل بُت اػبرب كالتوازف من خبلؿ عرض كجهات النظر اؼبختلفة".

  :التشريعات والقوانين المنظمة لمهنة الصحافي في الجزائر 
لقوانُت اليت تنظم اؼبهنة، ال يبكن اغبديث عن تنظيم مهنة الصحفي يف اعبزائر بدكف ربليل كدراسة أىم ا

سدا فراغا كاف موجود كاف " لذمااػباص بالصحفي  يالقانوف األساسالتحليل حيث يف البداية سنتناكؿ بالشرح ك 
 اط التالية :كما ىو معلـو كنلخص مضمونو يف النق 1968سبتمرب سنة  9كقد ازبذ بتاريخ  1968موجود قبل 

بصفة دائمة كمنتظمة كمأجورة يف صحيفة يومية أك دكرية سبلكها للدكلة  يعرؼ بالصحفيُت احملًتفُت فهو من يعمل
مع اإلدارة : يف صبيع أطوار التحرير كيلحق بالصحافيُت احملًتفُت، اؼبصوركف جبميع أنواعهم ككذلك اؼبتعاكنوف 
خل الوطن أك اؼبصححوف، اؼبًتصبوف، الضاربوف على األلة كاؼبذيعوف كاؼبوثقوف باؼبصلحة ككذلك اؼبراسلوف دا

كيعٍت ىذا أف صبيع من  ،خارجو، كيشًتط يف ىؤال  كلهم الديبومة يف العمل ككوف ىذا العمل عمبل فريدا كمأجورا
، ىذا القانوف إذف حاكؿ (2)يتعامل مع الصحافة بصفة منقطعة أك ظرفية أك مؤقتة، ال يعتربكف كصحافيُت ؿبًتفُت"

عمل سة مهنة الصحافة كىي الديبومة، دبعٌت يبارس اؼبهنة دكف انقطاع، كيالًتكيز على بعض النقاط احملورية يف فبار 
يف صحيفة تابعة للقطاع العاـ، كما" تؤكد عـز السلطات اعبزائرية على السيطرة الكلية على كسائل اإلعبلـ كعلى 

 ، حيث جا  يف مادتو1968اؼبؤرخ يف سبتمرب  68-535توجيهها للعمل الصحفي، بعد اصدارىا لؤلمر 
اػبامسة مايلي" هبب على الصحفي أف يقـو بوظيفتو يف نطاؽ عمل نضاِف" إف اعتبار اػبطاب الرظبي للصحفي 
تكرس بصورة كلية ليتعدل األمر إُف ربميلو مسؤكلية الدفاع عن الثورة كااللتزاـ خبطها، كىو ما أبرزه الرئيس 

لصحافة الوطنية يطرح مشكل كظيفة حيث قاؿ على اػبصوص" إف دكر ا، 1970جواف  19بومدين يف خطاب 
هبب على الصحفي أف وبسم: ىل ىو الصحفي حىت يؤدم مهمتو، هبب على الصحفي أف يدافع على فكرة، 

مع أك ضد الثورة يف اعبزائر الثورية؟ إنو ال يستطيع أف يكوف إال ثوريا كلتزما، ألنو الناطق الرظبي كاؼبدافع عن 
فكرة أف الصحفي يف ىذه اغبالة يعترب دبثابة الناطق الرظبي بإسم الثورة كيدافع ، نستنج من ىذه ال(3)صوت الثورة"

األساس يبكن  كعلى ىذااعبماىَت لبللتفاؼ على الثورة، عن اؼببادئ األساسية للثورة التحريرية، كما يقـو بتعبئة 
      لجماىَت.   أف نقوؿ بأف الصحفي يف فًتة األحادية أدكار نضالية كاؼبسانبة يف التعبئة اغبقيقية ل

                                                           
 ،بدكف سنة ، القاىرة ، للنشر كالتوزيع إتراؾ للطباعة  ،دراسة تحليلية مقارنةأخالقيات الصحافة في نشر الجرائم. ، فتحي حسُت أضبد عامر -1

   .71ص 
   .118ص  ،مرجع سابق، زىَت احدادف -2
اعبزائرية لبلتصاؿ، ؾبلة لة اجمل ،0998إلى  0962ىوية الصحفي في الجزائر من خالؿ الخطابات والمواثيق الرسمية من ، رضواف بوصبعة  -3
  .139ص  ،1998، اعبزائر، 17، العدد 8، اجمللد  3اعبزائرجامعة كلية علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ، صدر عن  ت
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  ،الصحفيُت اؼبهنيُتيتضمن إحداث عبنة ترتيب  1969جانفي  20كتدعم ىذا القانوف بقرار مؤرخ يف 
فبثل كزير  ، يرأسها(1)التحكيم كالتأديب"يتضمن تعيُت عبنة  1971كما مت اصدار قرارا اخرا مؤرخ يف أكؿ جواف 

، النواحي السلبية ىذا تظهر بُت ادارة اؼبؤسسة كالصحافيُت اإلعبلـ كتنظر يف صبيع النزاعات كاػببلفات اليت سوؼ
القانوف ىو ال وبدد طبيعة كظيفة الصحايف احملًتؼ ىل ىو موظف أك أجَت أك مناضل، فهو يشبو اؼبوظف، ألننا 
نرل تدخل الوزارة يف ـبتلف اؽبيئات كيف تعيُت بعض الفئات من الصحافيُت احملًتفُت، كلكن ىؤال  ال ىبضوف 

 6بتاريخ الصادر ، بعد ىذه اؼبرحلة قبد القانوف األكؿ لئلعبلـ يف اعبزائر (2)"وظيف العمومي من جهة أخرللل
الثانية منو على مفهـو اغبق يف اإلعبلـ الذم يتضمن اإلعبلـ اؼبوضوعي كالكامل اؼبادة  نص، 1982فيفرم 
أك يف صحيفة يومية أك دكرية تابعة للحزب على أف الصحفي احملًتؼ ىو" كل مستخدـ  33بينما اؼبادة  ،كالنزيو

الدكلة أك ىيئة كطنية لؤلنبا  اؼبكتوبة كصبعها كانتقائها كتنسيقها كعرضها، كيتخذ ىذا النشاط مهنتو الوحيدة 
و كزارة اؼبراسل الذم يبارس نشاطو صحفيا كذلك كتسلم ل 34كاؼبنتظمة اليت يتلقى مقابلها أجرا"، كتعترب اؼبادة 

من القانوف تشَت إُف أف ىذا األخَت يكوف يبارس  33، إف الصحفي حسب نص اؼبادة (3)اقتو اؼبهنية"اإلعبلـ بط
، كأف تكوف ىذه اؼبهنة اليت يبارسها تعترب الوحيدة كيتلقى إطار منتظم يف صحيفة تابعة للحزبنشاطو اؼبهٍت يف 

ى أساس صبع األنبا  كتقديبها للجمهور، علمن خبلالىا أجرا منتظما، كما تكرس اؼبادة كذلك اغبق يف اإلعبلـ 
إذف فمفهـو اغبق يف اإلعبلـ جسد حىت يف فًتة األحادية اغبزبية، لكن ىذا اغبق هبب أف وبقق أسس كمبادئ 

الصحفي مايلي" تنص يف مضموهنا على  28قبد اؼبادة  1990اغبزب الواحد، أما عن قانوف اإلعبلـ لسنة 
عن األخبار كصبعها كانتقائها، كاستغبلؽبا كتقديبها: خبلؿ نشاطو الصحايف للبحث احملًتؼ ىو كل شخص يتفرغ 

تضمنت ىذه اؼبدة كذلك على مفهـو اغبق يف اإلعبلـ من  ،(4)مهنتو اؼبنتظمة كمصدرا رئيسيا لدخلو"الذم يتخذ 
يكوف  فخبلؿ البحث عن اؼبعلومات كتقديبها للجمهور اؼبتلقي، كما أف الصحفي حسب نص ىذه اؼبادة هبب أ

، يف األخَت قبد القانوف العضوم لئلعبلـ نشاطو اؼبهٍت يبتاز بالديبومة كتعترب مهنتو اؼبصدر اغبقيقي كالوحيد لدخلو
الذم قدـ أنبية معتربة ؼبهنة الصحفي يف فحول اؼبواد اليت تضمنها، إذ حاكؿ ىذا  2012الصادر يف اعبزائر سنة 

اليت تضمنت  73، كىذا ما نكتشفو يف فحول اؼبادة ةيع كاؼبمارسالقانوف العضوم تشريح العبلقة بُت التشر 
مايلي"يعد صحفيا ؿبًتفا يف مفهـو ىذا القانوف العضوم، كل من يتفرغ للبحث عن األخبار كصبعها كانتقائها 
كمعاعبتها ك/أك تقدٔف اػبرب لدل أك غبساب نشرية دكرية أك ككالة أنبا  أك خدمة اتصاؿ ظبعي بصرم أك كسيلة 
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نفس األفكار تقريبا  ،(1)اؼبنتظمة كمصدرا رئيسيا لدخلو"إعبلـ عرب االنًتنت، كيتخذ من ىذا النشاط مهنتو 
تضمنتها اؼبواد السالفة الذكر كىي ذبسيد مبدأ اغبق يف اإلعبلـ من خبلؿ صبع األخبار كانتقائها، كما اضافت 

ة اإلنًتنت، كىو اعبديد الذم جا  بو ىذا القانوف لوسائل االتصاؿ اعبماىَتية اؼبذكورة كسيلة أخرل تتعلق بشبك
من نفس القانوف  74، بينما اؼبادة 73السابقة كىي الصحافة اإللكًتكنية، ىذا فيما يتعلق باؼبادة مقارنة بالقوانُت 

أكدت على صفة اؼبراسل الذم لو عبلقة تعاقدية مع جهاز اإلعبلـ، إذ "يعد صحفيا ؿبًتفا كذلك كل مراسل 
           (2)أدناه". 80لئلجرا ات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة و عبلقة تعاقدية مع جهاز إعبلـ، طبقا دائم ل
 من بُت اغبقوؽ كالواجبات نذكر: وعالقتها بالرقابة: حقوؽ الصحافيين وواجباتهم في التشريعات العربية  

 :الحقوؽ:  أوال
متو كاتاحة اجملاؿ ظبية كاؼبؤسسات العامة تسهيل مهت، كعلى صبيع اعبهات الر اغبق يف اغبصوؿ على اؼبعلوما" -

 لو لبلطبلع على براؾبها كمشاريعها كخططها.
وبضر فرض أم قيود تعيق حرية الصحافة يف ضماف تدفق اؼبعلومات إُف اؼبواطن أك فرض اجرا ات تؤدم إُف  -

 تعطيل حقو يف اغبصوؿ عليها.
و أك التأثَت عليو أك إكراىو على افشا  مصادر وبظر التدخل بأم عمل يبارسو الصحفي يف اطار مهنت -

معلوماتو، دبا يف ذلك حرمانو من أدا  عملو أك من النشر بغَت سبب مشركع أك مربر، كذلك مع عدـ 
، ىذه العناصر كلها (3)اإلخبلؿ دبا ىو متعارؼ عليو من سلطة رئيس التحرير يف ازباذ القرار بالنشر أك عدمو"

دبعٌت حرية الصحفي يف الوصوؿ  ،، أم ذبسيد مبدأ اغبق يف اإلعبلـؼبصادر اػبربيف خانة عدـ تقويض  تصب
، كيبكن اإلشارة يف ىذا إُف مصادر اػبرب كاؼبعلومات بكل حرية كضركرة فبارسة نشاطو اؼبهٍت دكف ضغوطات

، حيث دعت 1945( الصادر عاـ UNESCO Constitutionدستور اليونسكو)" السياؽ أف 
الصورة." كما جا ت كثيقة الكومنولوث اليت اغبر لؤلفكار عن طريق الكلمة ك  عزيز التدفقاؼبنظمة إُف" ت

، كىي كثيقة ربدد عددا من اؼببادئ التوجيهية بشأف اغبق يف اؼبعرفة كحرية اغبصوؿ على 1999اعتمدت 
لنفاذ اؼبعلومات كحق من حقوؽ األنساف، دبا يف ذلك حرية اؼبعلومات، كقد أكدت على ضركرة ضماف ا

القانوٓف كالسماح لكل فرد يف اغبصوؿ على السجبلت كاؼبعلومات اليت ربتفظ هبا السلطات التنفيذية 
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يضطلع باؼبهاـ كالتشريعية كالقضائية للدكلة، فضبل عن أم شركة فبلوكة للحكومة أك أم كياف آخر 
    (1)العامة".

 دا  الرأم مظهرين أحدنبا اهبايب كاآلخر سلي:كيف ؾباؿ الصحافة يتخذ اغبق يف إب":  الحق في إبداء الرأي -
فاؼبظهر االهبايب يتمثل دبا يكتبو الصحفي يف مسألة ما كما ينشره للجمهور، كىذا األمر مرىوف بعدـ ذباكز حدكد 

أما اؼبظهر السلي يتمثل حبق الصحفي ، القانوف كالتحريض على الشغب أك الفتنة أك تقويض البنا  الوطٍت
كضمَته الصحفي، إذ إف القيم االجتماعية  كآرائوكتابة أك إعداد مواد صحفية تتناىف مع معتقداتو   باالمتناع عن

اغبق يف ابدا  ، (2)تؤثر تأثَتا على قلم الصحفي"كاألعراؼ كالعادات كالتقاليد الدينية كطبيعة التنشئة االجتماعية 
السيادة الوطنية ؤثر سلبا على اجملتمع أك هتدد الرأم يتعلق باألساس يف عدـ التحريض على فبارسة سلوكات قد ت

 الضمَت اؼبهٍت.ب االلتزاـ بالضوابط األخبلقية ك ، ؽبذا هبأك األمن الوطٍت
 " وبق للصحفي رفض أم نوع من اؽبيمنة اليت تتعارض مع اػبط العاـ للمؤسسة. -
، ىذه (3)قبلؿ االقتصادم"وبق للصحفي االستفادة من عقد فردم يكوف دبثابة ضمانة مادية تتضمن لو االست -

 تقويض كل أشكاؿ اؽبيمنة اليت تسيئ للمهنة بأم شكل من األشكاؿ. ىالعناصر تؤكد عل
يشكل اغبق يف عدـ جواز توقيف الصحافيُت يف "عدـ جواز توقيف الصحافيين في قضايا الرأي والتعبير:  -

هبعل الصحافيُت قادرين على أدا  قضايا اؼبطبوعات كالنشر ضمانة مهمة كأساسية يف العمل الصحايف، ما 
 إذف القضا  على كل أشكاؿ الرقابة.،(4)مهنتهم دبهنية عالية بعيدا عن أم خوؼ أك رقيب داخلي على قلمو"

للصحفي"لو اغبق يف حضور االجتماعات العامة كجلسات احملاكم كاعبمعيات العمومية للجهات كاؼبؤسسات  -
، (5)حبكم اللوائح كالقوانُت النافذة"سرية  االجتماعات مغلقة أك العامة كغَتىا ماَف تكن تلك اعبلسات أك

 يعٍت ىذا العنصر اغبق للصحفي اغبضور يف اعبلسات إف َف تكن ؿبظورة أك فبنوعة،السيما جلسات احملاكم. 
 ( على: 2012)نص القانوف العضوم لئلعبلـ : من الناحية المهنية" -
 ثبات الصحفي احملًتؼ.حق الصحفي يف اغبصوؿ على بطاقة كطنية إل 
 .وبق للصحفيُت إنشا  شركة ؿبررين كاؼبسانبة يف رأظباؿ الصحيفة اليت تشغلهم كاؼبشاركة يف تسيَتىا 
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 "البطاقة (1)حق الصحفي يف االستفادة من اؼبلكية األدبية كالفنية عن أعمالو. كحق الصحفي يف اغبماية ،
احملًتؼ الذم يبارس نشاطو بصفة دائمة يف  اؼبهنية للصحفي تفرؽ بُت الصحفي تعطي صفة الصحفي

 مؤسسة إعبلمية يتلقى من خبلؿ اعبهد الذم يقدمو اجرا.
: تعرؼ األجور بأهنا" كل ما وبصل عليو العامل لقا  عملو، ثابتا كاف أك متغَتا، نقدا أك عينيا، األجور"  -

، تضاؼ إُف (2)"ترات الراحةمدة العمل وف، حدد قانوف العمل اؼبصرم سن التقاعد بستُت سنة: التقاعد
العناصر كذلك العطل السنوية اليت تعترب كحق بالنسبة لكل عامل أك صحفي مارس مهنتو بطريقة ىذه 

 قانونية.
 .سنتناكؿ يف ىذا العنصر أىم الواجبات اؼبتعلقة بالصحفيُت الواجبات:: ثانيا
غبياة اػباصة قرار إلحدل احملاكم كمن التعريفات اليت تطرقت ؼبفهـو ا":المساس بالحياة الخاصةعدـ  -

: )حق الشخص أف يكوف حرا يف أف ، كتضمن تعريف اػبصوصية بأهنا1970الفرنسية كالذم صدر عاـ 
يوجو حياتو كما يشا  كحقو يف أف يكوف يف مأمن من أم تعد على حريتو يف استخداـ اظبو كصورتو كصوتو، 

شكاؿ اغبياة اػباصة إذف ىي ضباية الفرد من كل أ ،(3)("حقو يف الكرامة كيف السمعة بل يف أف يكوف منسيا
التدخل، فاغبياة اػباصة للفرد تبقى مقدسة، كما ال هبب اإلعتدا  على الفرد من خبلؿ تشويو صورتو 

  كظبعتو. 
 صحف أف تلتـز فيما تنشر بإحًتاـ قيم اجملتمع كآدابو بصورة عامةهبب على الاحتراـ القيم االجتماعية:"  -

ػبركج عليها لكي تكوف كما ينبغي أف تكوف كسيلة لئلصبلح ك اإلرتقا  الفكرم، ال أداة لئلفساد ك كعدـ ا
اإلكبراؼ كالدعوة إُف الرذيلة، كيكوف ذلك بعدـ إستخداـ الذكؽ العاـ أك استخداـ األلفاظ اؼبخلة باألخبلؽ 

هنية من خبلؿ كضع قيم اجملتمع فوؽ  يعٍت ىذا االلتزاـ بالضوابط األخبلقية كاؼب ،(4)أك نشر الصور الفاضحة"
 كل اعتبار، كاحًتاـ العادات كالتقاليد كعدـ نشر ما يسيئ للمجتمع. 

:" تعمل الصحافة على تثقيف كتبصَت الرأم العاـ دبا يدكر حولو االلتزاـ بأخالقيات مهنة الصحافة وآدابها -
ة اهباد العبلج اؼبناسب ؽبا عن طريق يستنر من ظواىر كأزمات داخل اجملتمع كؿباكلمن أحداث كتفسَت ما 

ىذا األساس ال يبكن أف نستغٍت عن ى كعل، (5)طرح صبيع اآلرا  كاؼبقًتحات اليت يبكن أف ربقق ذلك"
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أخبلقيات اؼبهنة يف اؼبمارسة اؼبهنية، حيث االلتزاـ هبا قد هبنب الصحفي الوقوع يف فخ اؼبتابعات القضائية 
 كتكريس للموضوعية يف معاعبة اؼبسائل اليت ؽبا عبلقة باؼبصلحة العامة.ككذا كربقيق مبدأ اغبق يف اإلعبلـ 

 .الدعاية إُف اغبرب أك اغبض على الكراىية القومية أك العرقية أك الدينية اليت تشكل ربريضا على العنفعدـ " -
من القومي االمتناع عن نشر اؼبعلومات اؼبناىضة للمصلحة الوطنية، كيدخل يف إطار ىذه األمور اػباصة باأل -

 (1)". افشا ىا -أيا كاف نظامها السياسي  -كاألسرار الرظبية اليت ربظر كل الدكؿ 
يبنع على الصحفي قبوؿ تربعات أك اعانات أك مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أك غَت " -

قة كطيدة باجملتمع، الصحفي إذف هبب أف يكوف موضوعيا يف الطرح ؼبختلف اؼبسائل اليت ؽبا عبل، (2)"مباشرة
كيبتعد عن كل اشكاؿ التفرقة كالكراىية اليت تسيئ للقيم االجتماعية كعدـ اؼبساس باألدياف السماكية، إضافة 

 إُف ىذا العمل حسب ما يبليو الضمَت اؼبهٍت، السيما استغبلؿ الوظيفة أك اغبصوؿ على ـبتلف اؼبزايا.
كل االحياف عن طريق اػبركج عن فبارسة النقد كابدا  اآلرا  :" ال يكوف التشهَت يف  عدـ التشهير باألخرين -

فقط، بل نكوف أماـ التشهَت ايضا عندما ينشر الصحفي خربا كاذبا أك خاطئا أك غَت دقيقا فيًتتب عليو 
كالتشهَت يف كثَت من اغباالت يتم من خبلؿ نشر  .(3)ضررا باآلخرين، سوا  كاف الضرر ماديا أك معنويا"

يف ىذه اغبالة هبب التأكد من مصدر اػبرب قبل نشر اؼبعلومة، ألف عدـ التأكد من مؤكدة،  معلومات غَت
 يقع يف فخ اؼبتابعة القضائية.كذبعل الصحفي للفرد كاجملتمع بطبيعة اغباؿ اؼبعلومة قد يسيئ 

هبب بذؿ  :" إف اغبصوؿ على ثقة القارئ ىو أساس الصحافة اعبيدة، ك احتراـ قيم كتابة المادة اإلعالمية -
كل جهد فبكن لضماف أف يكوف احملتول اإلخبارم للصحيفة موضوعيا، كأف تغطي اؼبادة اإلعبلمية صبيع 
اعبوانب، كأف الصحفي كىو يقدـ اؼبعلومات للجمهور أك يفسر كيعلق عليها البد أف ينعكس شي  من 

ريدة أك الصحيفة هبب أف تراعي ، اعب(4)مقيد بضوابط معينة"داخلو فيها كلكنو ليس حرا يكتب ما يشا  كامبا 
قيم كأخبلقيات الكتابة اإلعبلمية كالًتكيز على اؼبصداقية يف معاعبة اػبرب، دبعٌت االعتماد على اؼبوضوعية 

 كذبنب كل أشكاؿ التهويل كاإلثارة كالتقزٔف.
 "عدـ اؼبزج بُت مهنة الصحافة كالدعاية كاإلعبلف. -
 شهارم.يبتنع عن اػبلط بُت العمل الصحفي كاال -
  (5)احًتاـ حقوؽ اإلنساف كالعمل على إرسا  الديبقراطية، كإبرازىا يف الرسالة اإلعبلمية". -

                                                           
ىيئة جائزة سليماف  ،حرية  الصحافة والتعبير في الدوؿ العربية في ضوء التشريعات الصحفية ) الواقع وآفاؽ المستقبل( ، ليلى عبد اجمليد -1

   .30ص  ،2002، عرار، عماف
 .52ص ،مرجع سابق، داِف فلةبن  -2
 .42، ص مرجع سابق، جنيد ؿبمود إدريس -3
 .34 ص ،مرجع سابق، حسُت خليل مطر اؼبالكي -4
 .167ص  ،مرجع سابق، كال  فايز اؽبندم -5
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:" حق الرد يبكن أف يشكل جز ا من فبارسة الصحافة ككسائل اإلعبلـ غبريتها، كيعمل احتراـ حق الرد -
ائكة كغَتىا فبا يتيح اؼبشاركة ىذا الرد يف الوقت ذاتو على التوسع يف النقاش العاـ للقضايا كاؼبوضوعات الش

التفاعلية من قبل اؼبواطنُت مع كسائل اإلعبلـ من خبلؿ قياـ األفراد بتصحيح أية معلومات تنشر عنهم كيركف 
فيها منافيتها للحقيقة، كمن مث فينبغي للصحفيوف أف يلتزموا حبق الرد طواعية كاختيارا انطبلقا من مسؤكليتهم 

عدـ التزاـ الصحفي باؼببادئ ، ىذا اغبق إذف يعترب كحماية قانونية يف حالة (1)كمبادئهم" االجتماعية ذباه اجملتمع
، لكن رغم اغبقوؽ اليت كرستها التشريعات اإلعبلمية كمواثيق كاألسس اليت سبليها اؼبمارسة اإلعبلمية أك اؼبهنية

عديد من أشكاؿ الرقابة اليت تكبحو يف أخبلقيات اؼبهنة الصحفية إال أف الصحفي أثنا  فبارستو ؼبهنتو يواجو ال
الرقابة فيمكن أف نطلق على ىذا النوع من الرقابة بػ"  عديد من اغباالت من فبارسة مهنتو بكل كموضوعية،

، حيث عرفها " الباحث ىنرم ىربرت بأهنا سياسة اغبد من التعبَت العاـ عن األفكار كاآلرا  كالدكافع اإلعالمية
أف تكوف أك يكوف ؽبا تأثَتا على تقويض السلطة اغبكومية أك تقويض النظاـ االجتماعي كاؼبثَتات اليت يبكن 

، الرقابة اذف هتدؼ إُف فبارسة الكبح كالتقويض على حرية (2)كاألخبلقي اليت تعترب السلطة بأهنا ملتزمة حبمايتها"
اط اإلعبلمي حسب ما سبليو السلطة الرأم كالتعبَت، كما تعمل اؽبيئات تطبيق أدكات الرقابة من أجل تنظيم النش

اإلعبلمية، من بُت ىذه السياسية، فعادة السلطة تستعمل عدة أساليب للضغط على الصحفي أك اؼبؤسسة 
 بع، اؼبتابعات القضائية للصحفيُت.كاؼبطااألساليب قبد موانع النشر كاؼبساكمة اإلشهارية 

باستخداـ مسميات كتعبَتات غامضة أك  "عة اغباؿبطبييتم فرض الرقابة كيف ىذا الصدد، يبكن القوؿ أف 
كاؼبصلحة القومية كاغبفاظ على الوحدة الوطنية، كاألمن القومي، كاؼبقومات األساسية مطاطية كالصاٌف العاـ 

كىذه كلها سبتد كتتسع لتصبح ستارا ربمي هبا السلطة  ضباية النظاـ العاـجتمع، كقاية النظاـ االجتماعي أك للم
سها كاألشخاص العامُت من النقد، كتتعدد مربرات فرض الرقابة كمنها فرض الرقابة على األفكار اليت العامة نف

تنتهك حرمة اآلداب العامة أك زبدش اغبيا  أك األخبلؽ العامة، فرض الرقابة على األخبار كالصور كالبيانات اليت 
" إجرا  يتضمن بأهناابة من اؼبنظور القانوٓف الرقكعلى ىذا األساس يبكن أف نعرؼ  (3)ترل السلطة أهنا سرية".

بصفة عامة قدرا من القيود كالتحكم الذم تتطلبو اؼبصلحة العامة أك كانت شبة أسباب تدعو إليها من كجهة نظر 
، إذف عندما نتحدث (4)اؼبشركع كعندئذ يضطر إُف تعيينها، كتفصيل كيفية كمدل كجودىا بالنسبة ؼبوضوع الرقابة"

حسب ىذا التعريف نتحدث مباشرة عن التقويض كالكبح اِف يبكن أف سبارس على مضامُت كسائل  عن الرقابة

                                                           
   .81ص  ،مرجع سابق، فتحي حسُت أضبد عامر-1
 
 .36ص ، 2014 عماف،، الطبعة األكُف، األردف، التوزيع دار اسامة للنشر ك  ،الرقابة اإلعالمية ، بساـ عبد الرضبن اؼبشاقبة  -2
ىيئة جائزة سليماف  ،حرية  الصحافة والتعبير في الدوؿ العربية في ضوء التشريعات الصحفية ) الواقع وآفاؽ المستقبل( ، ليلى عبد اجمليد -3

   .148ص ،2002، عرار، عماف
 .35ص ، 2014عماف، ، الطبعة األكُف، األردف، دار اسامة للنشر كالتوزيع  ،الرقابة اإلعالمية ، بساـ عبد الرضبن اؼبشاقبة  -4
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أف نصنف مفهـو الرقابة من الزاكية السلبية، حيث اإلعبلـ أك الرأم كحرية التعبَت، لكن من كجهة نظرم ال يبكن 
مل يف فحواىا مساسا باغبياة يف حديد من اغباالت ىناؾ مضامُت إعبلمية هبب االطبلع عليها بدقة ألهنا رب

، لذلك فػ"األخذ بنظاـ الرقابة اغبكومية يصبح يف بعض األحياف ضركرة ال اػباصة لؤلفراد كاؽبيئات كاؼبؤسسات
غٌت عنها. خذ لذلك مثبل أكقات اغبرب، ففي مثل ىذه األكقات نرل أف حساسية الشعوب تبدك شديدة إُف 

كيظهر إعراضو العاـ عن ظرؼ يبيل كثَتا إُف تصديق الشائعات غَت حد، كنرل ىذا الشعب يف مثل ذلك ال
من أجل ك  ذاؽب، (1)تصديق األخبار الرظبية بالرغم من أف ىذه األخبار األخَتة تكوف يف الغالب ىي الصحيحة"

 اؼبهنيةؿ اؼبمارسة اإلعبلمية ك التوفيق بُت اؼبمارسة كالتشريع هبب االلتزاـ بالضوابط األخبلقية كالقانونية يف ؾبا
  لتحقيق اغبق يف اإلعبلـ كالصاٌف العاـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .59ص ، 1960 الطبعة األكُف، القاىرة،، دار الفكر العرب ، أزمة الضمير الصحفي، عبد اللطيف ضبزة  -1
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 م النشر الصحفيائجر 
حسب أرا  األكاديبيُت كرجاؿ القانوف  تعريف اعبريبةىذه احملاضرة سنتطرؽ بالشرح كالتحليل إُف يف بداية 

 كىي:
ر عن إرادة جنائية كيقرر لو القانوف " بأهنا كل فعل غَت مشركح صادؿبمود قبيب حسٍت عرفها الدكتور:  الجريمة

ه ؼبرتكبو كيقرر لو " كل فعل أك امتناع يبكن إسناد"، كتعرؼ أيضا بأهنا األمنيةعقوبة أك تدابَت أمن من التدابَت
 ، كيفرض القانوف لو عقابا".ل أك امتناع يصدر عن إنساف مسؤكؿ"، كتعرؼ كذلك بأهنا" كل فععقوبة جنائية

ا بأهنا" كل سلوؾ يبكن إسناده لفاعلو يضر أك يهدد باػبطر مصلحة اجتماعية ؿبمية جبزا  جنائيكتعرؼ اعبريبة 
   (1)جنائي".

  تقـو اعبريبة على ثبلث أركاف: الجريمةأركاف:  
كعدـ خضوعو لئلباحة، كمنو هبب أف  هبب أف ىبضع الفعل أك السلوؾ لنص ذبريبيالركن الشرعي:"  -0

أم شكل أك غموض يفسر لصاٌف اؼبتهم، كعليو نذكر بعدـ رجعية  يكوف التجرٔف كاضحا كصروبا، ألف
، كيضيف د عبد اهلل (2)القوانُت، دبعٌت أف الفعل اجملـر ال يسرم على السلوكيات السابقة لصدكرىا"

فإف  ،" أف اعبريبة ال تقـو إال إذا كاف السلوؾ أك الفعل غَت مشركع هبرمو القانوف كيعاقب عليوأكىايبية
، من خبلؿ اإلختبلؼ حوؿ مضمونو كجوب كجود ىذا الركن يف اعبريبة نائي ىبتلف حوؿ مدلالفقو اعب

كمفهومو، فمنهم من هبعل للجريبة ركنُت ال ثالث ؽبما، كنبا الركناف اؼبادم كاؼبعنوم، كمنهم من يقيمها 
يف البداية الركن  اكلنا، فبعدما تن(3)كالركن اؼبعنوم" على ثبلث أركاف، ىي الركن الشرعي، الركن اؼبادم

 الركن اؼبعنوم على ىذا النحو.طرؽ االف إُف ذكر الركن اؼبادم ك الشرعي، نت
ىي الفعل كالنتيجة اعبرمية كالعبلقة السببية  وف من ثبلثة عناصركالركن اؼبادم بدكره يت:" الركن المادي -2

وف أكال ؿبل التجرٔف كىي ثانيا ا أف نشَت ألنبية ماديات اعبريبة، فهي اليت تكاليت تتوسط بينهما، كحرل بن
   ( 4)تساعد يف اثبات اعبريبة إذ ال جريبة بدكف ماديات كامر اثبات اؼباديات أيسر من غَته".

كبُت ما قاـ بو، الركن اؼبعنوم ىو  يف الصلة النفسية بُت السلوؾ الركن اؼبعنوم يتمثلالمعنوي:" الركن  -3
سيضم بثناياه االصوؿ النفسية ؼباديات اعبريبة كالسيطرة  ، كىو بذلكركح اعبريبة كالركن اؼبادم جسدىا

                                                           
 . 60-59ص، ص ، 2009، موفم للنشر، اعبزائر،شرح قانوف العقوبات الجزائري. القسم العاـ  ،عبد اهلل أكىايبية  -1
ؾبلة اغبكمة للدراسات  ، 2102-0991 -0982دراسة مقارنة في قوانين  –جرائم الصحافة في قوانين اإلعالـ الجزائرية نادية جييت،  -2

 . 299ص  ،2013، جواف  2، العدد 1، اعبزائر، اجمللد centre el hikmaاإلعبلمية كاالتصالية ، ؾبلة فصلية تصدر عن مؤسسة 
 .85، ص مرجع سابق  ، أكىايبية عبد اهلل -3
، ص ص 2011، مكتبة السنهورم، منشورات زين اغبقوقية، الطبعة األكُف، بغداد، النتيجة الجرمية في قانوف العقوبات ،ؿبركص نصار اؽبييت -4

26-27.  
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، فإذا ما استقرت يطرة فهي اليت زبلق فكرة اعبريبةالنفسية عليها، إذ ىو قوة نفسية من شأهنا اػبلق كالس
  (1).جا  دكر التنفيذ كىو الذم نعٍت بو دكر السيطرة"

ثبلثة أصناؼ: من قانوف العقوبات اعبرائم  27ادة يف اؼباؼبشرع اعبزائرم " فقد صنفهاأما عن تقسيم اعبريبة 
اعبناية، اعبنحة، اؼبخالفة، معتمدا العقوبة اؼبقررة ؽبا قانونا كمعيار للتصنيف. كمن مث تعترب جناية األفعاؿ اؼبعاقب 

بات عليها بالعقوبات اعبنائية كتعد جنحة تلك اؼبعاقب عليها بعقوبات جنحية كـبالفة تلك اؼبعاقب عليها بعقو 
 كنستعرض ىذه التصنيفات كالعقوبة اؼبقرر ؽبا قانونا كمايلي:  .(2) اؼبخالفات"

السجن اؼبؤقت ؼبدة تًتاكح ما بُت طبس فيها اإلعداـ كالسجن اؼبؤبد، أك  كتكوف العقوبات" الجنايات:  - أ
 سنوات إُف عشرين سنة.

 ات.فيها العقوبات: اغببس ؼبدة تتجاكز شهرين إُف طبس سنو كتكوف الجنح:  - ب
 تكوف فيها العقوبة اغببس ليـو كاحد إُف شهرين على األكثر كالغرامة من عشرين دينارالمخالفات:   -ج 

ىذه التصنيفات إذف زبتلف فيها درجة العقوبة اؼبقررة ؽبا حسب القانوف  ،(3)"جزائرم جزائرم إُف ألفي دينار
ركنها  توافر ركن معنوم، فأما اعبرائم العمدية فيتمثل كربصيبل ؼبا سبق يبكننا القوؿ أف كل اعبرائم تشًتط لقيامها"

اؼبعنوم يف القصد اعبنائي، أما اعبرائم غَت العمدية فيتمثل ركنها اؼبعنوم يف اػبطأ اعبزائي. يكوف اػبطأ مبلزما 
يها يف جنح عدـ االحتياط )القتل كاعبرح اػبطأ(، يف حُت ال يستلـز الضرر يف اؼبخالفات اليت يعاقب علللضرر 

    (4)ي".دبجرد خرؽ حكم قانوٓف أك تنظيمي سنو اؼبشرع لصاٌف األمن العموم
 مل أك امتناعتعرؼ اعبريبة الصحفية بأهنا" نشر غَت مشركع لفكرة يتمثل يف ع :تعريف الجريمة الصحفية 

واد ككذلك ما كرد من م 07-90من الباب قانوف اإلعبلـ  99إُف  77عن عمل نص عليو اؼبشرع يف اؼبواد 
  (5)يف قانوف العقوبات زبتص بالتحريض كالسب كالقذؼ كالعبلنية كاإلىانة".

باألفكار اليت تتعلق  يقصد جبرائم الصحافة تلك "كيف نفس السياؽ، قدمت عدة تعاريف ؽبذا اؼبصطلح إذ
اليت ترتكب عن  كالعقائد كاؼبذاىب على إختبلؼ أنواعها كأشكاؽبا السياسية، االقتصادية، االجتماعية كالفلسفية،

، لكن يظل قطاع الصحافة اؼبكتوبة الوسط األكثر شيوعا الرتكاب ىذه عبلـ دبختلف أنواعهاطريق كسائل اال

                                                           
 .18، ص 2011قوقية، الطبعة األكُف، بغداد، ، مكتبة السنهورم، منشورات زين اغبالنتيجة الجرمية في قانوف العقوبات  ،ؿبركص نصار اؽبييت -1
 .28، ص 2006، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، الطبعة الثالثة، بوزريعة، اعبزائر، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ ،أحسن بوسقيعة -2
( دراسة وصفية 2114-0991لجزائر )العقوبات الجماعية على جرائم الصحافة في ظل التحوؿ الديمقراطي في اعبد الرضبن صاغبي،  -3

، كلية العلـو السياسية كاإلعبلـ، قسم 3، مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف علـو االعبلـ كاالتصاؿ، زبصص :تشريعات إعبلمية، جامعة اعبزائر تحليلية
 .32، ص 2012-2011علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ، السنة اعبامعية 

  . 133، ص 2006، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، الطبعة الثالثة، بوزريعة، اعبزائر، الجزائي العاـالوجيز في القانوف  ،أحسن بوسقيعة -4
 . 74، ص 2007كالتوزيع ، عُت مليلة ، اعبزائر،  دار اؽبدل للطباعة كالنشر، جرائم الصحافة في التشريع الجزائري ،نبيل صقر-5
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، الصور كالرسـو الكاريكاتورية اليت من شأهنا التعدم على إعتبار لك عن طريق نشر اؼبقاالت الصحفيةاعبرائم كذ
 (1).رر باؼبصلحة العامة للببلدغباؽ الضإاألشخاص أك اؼبساس بأمن الدكلة أك 

كتفضل عليو اعبرائم اليت ترتكب استعماؿ اصطبلح" جرائم الصحافة" تتجنب إف معظم التشريعات اعبنائية 
بواسطة الصحف أك غَتىا من طرؽ النشر، يف حُت قبد اؼبشرع اعبزائرم قد استعمل تعبَت" اؼبخالفات اؼبكتوبة 

، كال ندرم ؼبا 1990من قانوف اإلعبلـ اعبزائرم الصادر سنة  43ك  42اؼبادة كاؼبنطوقة أك اؼبصورة" كما كرد يف 
ىل من باب أف اؼبخالفات ىي أدْف ترتيب اعبرائم للتقسيم الثبلثي الذم انتهجو اؼبشرع  ،استخدـ ىذا اؼبصطلح

  (2)يف تقسيم اعبرائم تبعا عبسامتها كخطورهتا".

 " كيستند ىذا الرأم إُف ؾبموعة من األسانيد اآلتية: ،الصحافةقر مسألة مهمة حوؿ جرائم كقد اثَت نبيل ص
إف ما يبيز اعبريبة الصحفية أهنا قائمة على ابدا  الرأم كاالعتقاد بقصد سيئ يعاقب عليو القانوف، أم أف  -0

ى ذبرٔف الرأم صر علأما يف نطاؽ جرائم القانوف العاـ فإف اؼبشرع ال يقت ،اؼبشرع هبـر دبقتضاىا الرأم كاالعبلف عنو
 صادر عن إرادة جزائية.، كلكن هبـر كل فعل غَت مشركع كاإلعبلف عنو

إف كل من اؼبشرع اؼبصرم كالفرنسي أحاط اؼبسؤكلية اعبزائية الناشئة عن اعبرائم الصحفية دبجموعة من  -2
عد اؼبسؤكلية الناذبة عن ىذه ، فقد نظم اؼبشرع الفرنسي قواالقواعد العامة القواعد اؼبوضوعية كاإلجرائية اليت زبالف

يعط نفس اغبماية عبرائم  إال أف اؼبشرع اعبزائرم َف ،من قانوف الصحافة الفرنسي 43ك 42اعبرائم يف اؼبادتُت 
، فعلى سبيل اؼبثاؿ يعطي القانوف اؼبصرم كالفرنسي اغبق لضحية جرائم القذؼ اؼبرتكبة من قبل جهاز الصحافة

بينما يف  ،شهور فقط كبعدىا يسقط حقو يف مقاضاة الصحفي أك الصحيفة 3إعبلمي للتقدـ بشكول خبلؿ 
 ئإذف اعبريبة الصحفية يف ىذا الشأف تتعلق بكل ما يسي، (3) سنوات" 3اعبزائر ىبضع للتقادـ العادم كىو 

م إبدا  رألؤلشخاص أك اؽبيئات يعاقب عليو القانوف، دبعٌت اؼبشرع يسلط العقوبة يف حالة عدـ اإلعبلف أك 
كما أف إيداع الشكول فيما يتعلق جبنحة القذؼ زبتلف من دكلة ألخرل حسب ما   ،يتضمن يف مضمونو إسا ة

" أهنا Borkinبوركُت انوف االعبلـ الفرنسي الربكفسور" أما عن جرائم النشر عرفها فقيو قىو ؿبدد قانونا، 
 (4).، اإلىانة"السب، : القذؼجرائمر كل من ، كتندرج ضمن جرائم النشتعلقة بإسا ة إستعماؿ اإلعبلـاعبرائم اؼب

                                                           
،  في المؤسسات اإلعالمية الجزائرية . دراسة ميدانية على الصحف الصادرة بمدينة وىراف أخالقيات العمل الصحفيعز الدين بقدكرم،  -1

قسم العلـو  رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث يف علـو االعبلـ كاالتصاؿ ، زبصص : اللغة ، اإلتصاؿ كالتحليل النقدم لوسائل اإلعبلـ،
، ص 2017-2016مستغاّف ، كلية العلـو اإلجتماعية ، السنة اعبامعية  -، جامعة عبد اغبميد بن باديس االنسانية، شعبة علـو االعبلـ كاالتصاؿ

137. 
 . 21، ص مرجع سابقالطيب بلواضح،  -2
 .75، ص مرجع سابق ،نبيل صقر -3
يف العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، ؾبلة فصلية ؾبلة الباحث  ،جرائم الصحافة وأثرىا على الممارسة المهنية. دراسة وصفية تحليليةقدايفة أمينة،  -4

 .546ص  ،2017، اعبزائر، سبتمرب 30، العدد 9تصدر عن جامعة قاصدم مرباح كرقلة، اجمللد 
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لذلك يبكن القوؿ أف اغبديث عن اعبريبة الصحفية ال نعتربىا جريبة إال إذا ارتكبت بواسطة كسيلة إعبلمية أك 
كما "،كىي الفكرة اليت تناكؽبا القانوف الفرنسي، حيث يظهر ىذا القانوف ) الفرنسي( كسائل االتصاؿ اعبماىَتية

ال تنطبق عليها ذلك الوصف إال إذا ارتكب بواسطة الصحافة جرائم الصحافة منو أف  23ادة تنص عليو اؼب
. كيشًتط أف  كاجهزة اإلعبلـ، بل كذلك تعٍت اعبرائم اليت ترتكب بأية كسيلة تعبَت أخرل اليت تصل إُف العمـو

  (1).يكوف منصوص عليها يف قانوف اإلعبلـ أك أم قانوف اخر وبيل اليو"
شكاؽبا أك  اىب كاؼببادئ على اختبلؼ أنواعهااعبرائم اليت تتعلق باألفكار كالعقائد كاؼبذ"دةجرائم النشر عا كتتضمن

حبيث ينجم  ،، كىي تًتتب على إسا ة استعماؿ حرية اإلعبلـأك فلسفية سياسية كانت أك اقتصادية أك اجتماعية
القانونية  تتعلق جريبة النشر يف عدـ االلتزاـ بالضوابط إذف، (2)عنها مسؤكلية مدنية أك جنائية أك اؼبسؤكليتُت معا"

  كاألخبلقية اليت سبليها اؼبمارسة اإلعبلمية.
ىناؾ ؾبموعة من الشركط كالعناصر اليت هبب أف تتوفر حىت يبكن أف نعترب : عناصر وشروط الجريمة الصحفية

 "كىذه الشركط يبكن أف نلخصها فيما يلي:  اعبريبة جريبة صحفية
كتتجسد الفكرة بإحدل كسائل التعبَت القولية أك  ،اػبطوة األكُف كاليت تسبق اعبريبة تعترب الفكرة :كرةفال -0

حيث يعرب عن ىذه الفكرة بطريقة تظهر ىذه األخَتة كتوضحها، كمثاؿ ذلك أف  ،الفعلية أك الكتابية
أك اػباص، أك يبثل إسا ة إعبلنا عن فكرة أك معلومة أك رأم فيو إسا ة للصاٌف العاـ  تتضمن الصحيفة

 (3).اإلعبلـ"يف استخداـ حرية 
" اشًتط اؼبشرع اعبزائرم لقياـ اعبنحة الصحفية ضركرة توفر ركن العبلنية، كيعرفها البعض بأهنا :العالنية -2

اتصاؿ علم اعبمهور بعبارات كألفاظ شائنة، مث التعبَت عنها بالقوؿ أك الكتابة أك بأية كسيلة أخرل من 
تتحقق العبلنية يف كما "  ،(4)"ةتعبَت عن الرأم أك اؼبعٌت، فهي الركن اؼبميز عبميع جرائم الصحافكسائل ال

ىذه اعبرائم عند التعبَت عن األفكار كما يلحق هبا على كبو يسمح بوصوؽبا إُف علم اعبمهور، كيفهم من 
تفرض عليهم كاجب خبلؽبا على أنو خليط من أفراد غَت معنيُت ال تربطهم باعبآف صبلت مباشرة 

   ( 5).االحتفاظ دبا يقاؿ أك يدكر هبم"

                                                           
 .13، ص 2008، اعبزائر، اؽبدل، عُت مليلة، دار جرائم الصحافة ،طارؽ كور -1
لة اعبزائرية للعلـو القانونية االقتصادية كالسياسية، تنشر فصليا عن كلية اغبقوؽ ، بن اجمل ، جرائم الصحافة وفقا للقوانين الجزائريةمليكة عطوم،  -2

 .213ص  ،2017، اعبزائر، 02عكنوف ، جامعة اعبزائر، العدد 
 .41، ص مرجع سابقعبد الرضبن صاغبي،  -3
ؾبلة الباحث يف العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، ؾبلة فصلية  ،جرائم الصحافة وأثرىا على الممارسة المهنية. دراسة وصفية تحليليةقدايفة أمينة، -4

 .546ص  ،2017، اعبزائر، سبتمرب 30، العدد 9تصدر عن جامعة قاصدم مرباح كرقلة، اجمللد 
، 12دد ؾبلة اغبقوؽ كالعلـو السياسية، ؾبلة نصف سنوية تصدر عن جامعة خنشلة ، الع ،جرائم الصحافة في التشريع الجزائريمامن بسمة، -5

  .277ص  ،2019اعبزائر، 
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كمفاد ذلك أف يتم اإلعبلف عن فكرة عن طريق كسيلة من كسائل اإلعبلـ بواسطة وسيلة اإلعالف:  -3
اؼبطبوعات الدكرية كخاصة الصحف، كوهنا أشد اؼبطبوعات خطرا لدل ارتكاب الصحفي مثل ىذه 

 ( 1).يع كتأثَت شديد على الرأم العاـ"التوز  اعبنح كذلك ؼبا ؽبا من نطاؽ كاسع يف
 أسباب اإلباحة في جرائم الصحافة :  
  :بغية حق النقد ىو ابدا  الرأم يف عمل دكف اؼبساس بشخص صاحب العمل أك العمل النقد: حق أوال

أك قذؼ ك إىانة ، فإذا ذباكز النقد ىذا اغبد كجب العقاب عليو باعتباره سب أالتشهَت بو كاغبط من كرامتو
، كقد كضع القانوف يف ىذا السياؽ حدكدا للنقد كإال ستكوف ىناؾ ذباكزات كتتمثل (2)على حسب األحواؿ"

 ىذه اؼبعايَت كالشركط فيما يلي:
تزيف اغبقائق أك تشوه، ألف  ، إذا هبب أف المـو ثابتة الوقوعأف تكوف الوقائع اليت نشرت إُف الع"  -0

دكف أف زبرج إُف الوجود ال يعترب ىذا نقدا مباحا، كأف الوقائع  الصحفي عندما يصدر انتقادات لبعض
تكوف الوقائع غَت صحيحة، كبالتاِف ال يبكن للصحفي ىنا أف يدفع بوجود سبب من أسباب اإلباحة 

  (3).كىو حق النقد، لذلك فإف الشرط األساسي غبق النقد ىو ثبوت الوقائع كصحتها"
 عة معينة."هبب أف يكوف النقد موجها إُف كاق -2
ف التعرض غبياة ك هبب أف تكوف الواقعة أك الوقائع هتم اعبمهور أم تتجو إُف ربقيق اؼبصلحة العامة د -3

 (4).األفراد اػباصة"
أف يكوف حق ؿبتويا على عبارات ؿبددة ال يبكن من خبلؽبا التجريح باآلخرين، حبيث أف استعماؿ  -4

 (5)عنو توجيو ذلك النقد إُف ربقيق اؼبصلحة العامة".الناقد لعبارات ال تدؿ على لباقة أك هتذيب تنفي 
دمة اجملتمع دبعٌت اؽبدؼ من النقد ىو ربقيق اؼبصلحة العامة اليت تسعى إُف خ ،(6)"حسن النية الناقد" -5

 .الدقة يف معاعبة اؼبعلومة أك اػبربكوف النقد مبنيا على اؼبوضوعية ك ، كما هبب أف يكالفرد
  :يعد تشجيع األفراد على التبليغ عما يصل إُف علمهم من " :والمخالفات اإلدارية التبليغ عن الجرائمثانيا

جرائم كـبالفات إدارية من األمور اليت تقتضيها مصلحة اجملتمع، كالشك يف أف الفرد الذم يبلغ عما علم بو 

                                                           
، مذكرة لنيل دراسة وصفية استطالعية لجنحة القذؼ العقوبات وقانوف اإلعالـ الجزائري،جنح الصحافة من خالؿ قانوف إؽباـ بوعمرة، -1

 .26-25، ص ص 2007-2006شهادة ماجستَت يف علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ، 
 .61، ص مرجع سابقطاىرم حسُت، -2
 .68، ص مرجع سابق ،طارؽ كور-3
 .61ص  ،مرجع سابقطاىرم حسُت،  -4
 .69، ص مرجع سابق ،طارؽ كور -5
 .281، ص مرجع سابقجودم المية،  -6
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قبض على اؼبخالفات، كالختصة يف الكشف عن تلك اعبرائم ك ، إمبا يساعد السلطات اؼبإداريةمن جرائم 
  (1).مرتكبيها كؿباكمتهم"

  :يرجع الفقو الفرنسي األساس القانوٓف غبق الصحافة يف : خبار الجرائم والمحاكمات العلنيةحق نشر أثالثا
( من قانوف الصحافة الفرنسي، اليت حظرت نشر قرارات 38نشر أخبار اعبرائم كالتحقيقات إُف نص اؼبادة )

األخرل قبل تبلكهتا باعبلسة العامة، ككذلك ظركؼ اعبنايات كمراعاة ؼبصلحة  االهتاـ ككل اإلجرا ات اعبنائية
العدالة كاؼبتقاضُت، حبيث هبوز كفقا ؽبذه اؼبادة للصحافة نشر قرارات االهتاـ ككل اإلجرا ات اعبنائية األخرل 

احملاكم يف اعبلسات  عقب تبلكهتا باعبلسة العلنية، كما هبوز نشر كإذاعة كقائع التحقيق النهائي الذم ذبريو
 (2).العلنية"

 فاؼبشرع ىنا قد ظبح بالدفاع الشرعي ضد اعبرائم اليت هتدد سبلمة النفس، كلكن :" رابعا: الدفاع الشرعي
السؤاؿ اؼبطركح، ما اؼبقصود جبرائم النفس؟، فجرائم االعتدا  على النفس متعددة يبكن أف سبس سبلمة 

، كقد سبس ايضا بالشرؼ كاالعتبار كالقذؼ، كىذا يعٍت أف تصاباعبسم كالقتل، كقد سبس بالعرض كاالغ
، كىذا الشرط يبكن تطبيقو (3)اعتدا  على شرؼ كاعتبار الناس يبكن فيها الدفاع الشرعي"اعبرائم اليت تشكل 

 كذبسيده على اعبنح الصحفية.
  ":كاف يبس دبصلحة الغَت يف خربا حىت كلو   قد يرخص أحيانا على الناشر قانونا نشرخامسا: تنفيذ القانوف

، ىذا القانوف (4)من قانوف اإلعبلـ" 45ىذه اغبالة مباحة بأمر القانوف كمن صورىا ما نصت عليو اؼبادة 
( مايلي" يبكن كل شخص نشر عنو خرب 45، حيث تضمنت اؼبادة اؼبذكورة )1990صدر يف اعبزائر سنة 

أف يستعمل حق  -تلحق بو ضررا معنويا أك ماديا:يتضمن كقائع غَت صحيحة أك مزاعم مسيئة من شأهنا أف 
الرد ك/ أك التصحيح أك يرفع دعول ضد مدير اعبهاز كالصحايف اؼبشًتكُت يف اؼبسؤكلية، كهبب على مدير 
النشرية أك جهاز اإلعبلـ السمعي البصرم اؼبعٍت، أف ينشر أك يبث الرد ؾبانا حسب األشكاؿ نفسها احملددة 

اغبماية اليت يكرسها حق الرد كالتصحيح يف  ، ىذه اؼبادة أشارت إذف يف مضموهنا إُف(5)أعبله"44يف اؼبادة 
ؾباؿ الصحافة كاإلعبلـ، إذ يبكن للشخص الذم تعرض للقذؼ من حقو فبارسة حق الرد أك التصحيح يف 

  حالة تقدٔف معلومات خاطئة، نفس الشي  بالنسبة للمؤسسات كاؽبيئات.

                                                           
، أطركحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلـو القانونية، زبصص: قانوف عقوبات كعلـو المسؤولية الجزائية للصحف عن جرائم النشرفليح كماؿ،  -1

 .119-118، ص ص 2019-2018قسنطينة ،كلية اغبقوؽ، قسم: القانوف العاـ،  السنة اعبامعية  -منتورمجنائية، جامعة 
 .122، ص نفس المرجعفليح كماؿ،  -2
 . 71، ص مرجع سابق ،طارؽ كور -3
 .63ص  ،مرجع سابقطاىرم حسُت،  -4
 1410رمضاف عاـ  8مؤرخ يف  07- 90السنة السابعة كالعشركف، قانوف رقم  ،14اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية، العدد  -5

 .464اؼبتعلق باإلعبلـ، ص  1990ابريل سنة  3اؼبوافق 
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 النشر وأنواعها أساس المسؤولية عن جرائم 
 المسؤولية: 
إف اؼبسؤكلية لغة ىي كلمة مشتقة من الفعل سأؿ الذم لو استعماالت أحدنبا حقيقي كاآلخر ؾبازم، كاألكؿ " 

، كاؼبسؤكلية حاؿ أك صفة من يسأؿ الثآف دبعٌت اؼبؤاخذة كاحملاسبة، ك ستعبلـ كاالستفسار عن أمر ؾبهوؿدبعٌت اإل
إصطبلح التبعة فهي" يعٍت أف اؼبرادؼ األقرب لكلمة مسؤكلية ىي ربمل التبعة. أما عن أمر تقع عليو تبعتو، ما 

ل لغـر اؽببلؾ أك م، يقابلو عند فقها  اإلسبلـ" الضماف"، كيعٍت أف الشخص الضامن ىو اؼبتحقانوٓف حديث
الذم يستوجب و النقصاف أك التعيب إذا طرأ على الشي ، كمنو فاؼبسؤكلية ىي ربمل الشخص تبعات عملو أك قول

، اؼبسؤكلية إذف ىي ربمل كل فرد مسؤكليتو ذباه السلوؾ الذم يقـو بو، فالبنسبة للصحفي (1)اؼبؤاخذة كاؼبسا لة"
 يتحمل مسؤكلية اؼبضامُت اإلعبلمية اليت ينشرىا أك يبثها عرب ـبتلف كسائل اإلعبلـ.

ب اؼبؤاخذة. أكىي اؼبؤاخذة اليت الذم يرتكب أمرا يستوجك"يقصد باؼبسؤكلية بشكل عاـ حالة الشخص 
عملها. سوا   يتحملها الشخص نتيجة ألفعالو أك ألفعاؿ االخرين اؼبسؤكؿ عنهم أك األشيا  اليت يبلكها أك يست

، أـ قانونية إذا كاف األمر ـبالفا لقواعد القانوف. كمن كاف األمر ـبالفا لقواعد األخبلؽ، إذا  كانت اؼبؤاخذة ادبية
 (2)."لية إما ادبية أك قانونية. كالقانونية بدكرىا تنقسم إُف عدة أنواع نتناكؽبا تباعاىنا كانت اؼبسؤك 

 الجزائية عن جرائم الصحافة المسؤولية  : 
قـو ىذه ت" Responsabilité En Cascade" :التتابعالمسؤولية الجنائية المبنية على 
، حبيث ال يسأؿ منهم شخص ماداـ على كبو معُت ر القانوف كترتيبهماؼبسؤكلية على فكرة حصر اؼبسؤكلُت يف نظ

يوجد من قدمو القانوف عليو يف الًتتيب التدرهبي، كعليو فحيث ال يعرؼ رئيس التحرير أك مدير النشر يسأؿ 
الناشر كإذا كاف غَت معركؼ فيسأؿ الشخص الذم يليو يف الًتتيب كىو الطابع، فإف َف يوجد ىذا األخَت تعُت 

  (3 )".1881اؼبوزع كاؼبعلن حسب الًتتيب اؼبعموؿ بو يف قانوف الصحافة الفرنسي لسنة  معاقبة البائع أك
، حىت كلو كاف عاؼبا أف أك اؼبوزع من اؼبسؤكلية اعبنائيةأك الطابع كاالخذ بفكرة التتابع يعٍت افبلت البعض كالناشر 

 رتيب األشخاص الذين تقع عليهم اؼبسؤكلية.ىذا النوع وبدد بدقة ت، (4) ما بنشره أك يطبعو أك يوزعو معاقب عليو"

تقـو ىذه النظرية "  La Responsabilité Solidaire: "المسؤولية المبنية على التضامن
إستنادا إُف أهنا ال  ،اؼبسؤكلية اعبزائية عن اعبريبة بصفة دائمة بوصفو فاعبل ؽباعلى أساس ربميل اؼبدير أك الناشر 

أم منهما، فهناؾ نوع من التضامن يف العمل يًتتب عليو تضامن يف اؼبسؤكلية تقع إال بالنشر الذم يباشره 
                                                           

 .13، ص مرجع سابقبن عيشوبة سارة، -1
 .95ص مرجع سابق ،ساماف فوزم عمر ، -2
 .50ص  ، مرجع سابقزيتوٓف نصَتة، -3
، رسالة ماجستَت فرع القانوف اعبنائي كالعلـو اعبنائية ، جامعة  الصحافة المكتوبة الجنائية عن جرائمولية تنظيم المسؤ درابلة العمرم سليم،  -4

 . 56، ص 2004-2003اعبزائر، معهد اغبقوؽ كالعلـو اإلدارية، بن عكنوف ، اعبزائر، 
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كهبب أف يؤخذ الشخص اؼبسؤكؿ من بُت من يبثلوف اعبريدة، فإذا ساىم مع أحدنبا شخص اخر يف ىذا  ،اعبزائية
ل اؼبسؤكلية بُت يف ىذه اغبالة يتم ربم ،(1)العامة سوا  كاف فاعبل أك شريكا"النشر يكوف مسؤكال طبقا للقواعد 

العديد من األطراؼ اليت سانبت يف كتابة كنشر اؼبقاؿ، حيث تقع اؼبسؤكلية يف ىذا اؼبضمار على اؼبدير كالناشر، 
ىذا األساس أدرج اؼبدير كطرؼ يف مسؤكلية كعلى فإذا َف تكن ىناؾ موافقة من طرؼ اؼبدير ؼبا نشر اؼبقاؿ، 

 النشر. 
اؼبعنوف بػ"اإلعبلـ كالقانوف" أف اؼبسؤكلية اؼببنية على فكرة التضامن كيقوؿ األستاذ طاىرم حسُت يف كتابو 

تستند إُف" تكامل يف دكر كل من رئيس التحرير كالكاتب كالناشر، كىناؾ من التضامن يف اؼبسؤكلية اعبزائية كأخذ 
تدرج أك التتابع بعد اؼبشرع الفرنسي هبذه النظرية يف أكؿ األمر مث عدؿ عنها كأصبح يؤسس اؼبسؤكلية على فكرة ال

 ،ىذا النوع من اؼبسؤكلية َف وبدد اؼبسؤكلية يف شخص كاحد، إف (2)"24/07/1887ل قانوف الصحافة يف تعدي
بل تضمنت العديد من األطراؼ كعلى رأسهم رئيس التحرير كالكاتب كالناشر، لكن يف الواقع هبب أف تكوف 

 اؼبقاؿ كرئيس التحرير الذم َف يطالع كيراجع فحول اؼبقاؿ.اؼبسؤكلية مبنية أساسا على الشخص الذم قاـ بنشر 
 " La Responsabilité Par Négligence: "ىماؿالمسؤولية المبنية على اإل

من غَت اؼبؤلف اؼبسؤكلية كقد ذاعت ىذه النظرية كاليت مفادىا ربميل رئيس التحرير أك اؼبدير أك الناشر 
ها كملة دبسؤكلية خاصة مبنية على أساس اإلنباؿ يف القياـ بواجباتو اليت يفرضاعبزائية اؼببينة على القواعد العامة م

ككفقا ؽبذه الفكرة يسأؿ مدير النشر أك الناشر أك . (3)عبريبة اليت كقعت عن طريق النشر"، ال عن اعليو القانوف
جريبة النشر ذاهتا، كأساس مدير التحرير أك احملرر اؼبسؤكؿ أك الطابع مسؤكلية جنائية عن جريبة خاصة زبتلف عن 

ير تعٍت مراقبة ما يكتب كما ، فوظيفة التحر كقع منو يف تأدية كاجبات الوظيفةىذه اؼبسؤكلية ىو اإلنباؿ الذم 
 (4)، ككجود جريبة من جرائم النشر يعترب قرينة على إنباؿ اؼبسؤكؿ يف كظيفتو".ينشر

اؼبعاكسة لؤلكُف، إعتماد الفاعل موقفا سلبيا كاإلنباؿ حسب الدكتور أحسن بوسقيعة" تعٍت ىذه الصورة 
عن القياـ دبا ىو عليو، كتركو التزاما مفركضا يف مسلكو الشخصي، كالتلكؤ عن ازباذ التدابَت كاالحتياطات 
 كالوسائل الضركرية كاؼبناسبة لتفادم كقوع الفعل اعبرمي كبالتاِف حدكث النتيجة الضارة. كتتسع ىذه الصورة إصباال

 افة معاَف قلة اإلدراؾ كقصر اؼبعرفة كانعداـ اػبربة كالدراية كانتقا  اغبذر كالتبصر كاالنتباه كاإلغفاؿ،لتشمل ك

                                                           
، أطركحة لنيل ية لقوانين اإلعالـ وقانوف العقوبات.دراسة وصفية تحليل في التشريع الجزائريالمسؤولية الجزائية للصحفي جودم المية، -1

، ص 2018-2017، كلية علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ، قسم علـو اإلعبلـ، السنة اعبامعية 3شهادة دكتوراه يف علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة اعبزائر
219 . 

 .48، ص  مرجع سابقطاىرم حسُت،  -2
ؾبلة البحوث كالدراسات  ، 0991عن طريق النشر ضمن قانوف اإلعالـ لسنة  يمة القذؼ المرتكبةجر المسؤولية الجزائية في زكاكم اماؿ،  -3

  .159-158ص ص  ،2015، العدد السابع ، اعبزائر، 4، اجمللد 2القانونية كالسياسية، ؾبلة نصف سنوية تصدر عن جامعة البليدة 
 .55، ص  مرجع سابقدرابلة العمرم سليم، -4
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اؼبتمثل يف قرا ة اؼبقاؿ قبل ىذا النوع من اؼبسؤكلية يتعلق أساسا بعد قياـ الصحفي بواجبو اؼبهٍت ، (1) "...اٍف
  النشر.

ذه الفكرة ىو أسناد اعبريبة إُف شخص َف يرتكبها أك َف كمقتضى ىالمسؤولية المبنية على فعل الغير: 
يشارؾ هبا ال ماديا كال معنويا لوجود صلة كثيقة بُت الفعل اؼبعاقب عليو كبُت من يفًتض ربملو اؼبسؤكلية على 

 العقاب على يقتصر إفار أنو اؼبستفيد منها، ككاف يف إمكانو تدارؾ كقوعها لو أحسن رقابتو على الفاعل، فاعتب
يف  ،(2)الفاعل أك الشريك كإمبا يتعُت أف يناؿ العقاب من لو سلطة اإلشراؼ كالرقابة على سلوؾ مرتكب اعبريبة"

ىذه اغبالة عادة قبد اؼبسؤكلية تقع على اؼبسؤكؿ الذم َف يقم دبهامو اؼبتعلقة مثبل يف اإلطبلع على فحول اؼبقاؿ 
ية، كىذا النوع من اؼبسؤكلية تقريبا لو صلة مباشرة باؼبسؤكلية كمراجعتو، تفاديا كقوع الصحفي يف فخ اعبنح الصحف

كيرل ىذا الرأم أف اؼبسؤكلية يف جرائم " ىبطأ لكن يدفع شبن اػبطأ اؼبسؤكؿ.اؼببنية على اإلنباؿ، إذف الصحفي 
ؿ َف يصدر عنو ىي صورة من صور اؼبسؤكلية اعبنائية عن فعل الغَت. كطاؼبا أف رئيس التحرير أك احملرر اؼبسؤك  النشر

فعل يشكل جريبة كإنو يتحمل مسؤكلية فعل اقًتفو غَته أال كىو الكاتب أك اؼبؤلف كبالتاِف فإف ىذه الصورة ال 
تعدك أف تكوف إال صورة من صور اؼبسؤكلية اعبنائية عن فعل الغَت الواقع أف الشخص يسأؿ عن فعاه ال عن فعل 

  ( 3)غَته".
تقـو ىذه اؼبسؤكلية على افًتاض  " Responsabilité Assumée"فترضة: المسؤولية الم

اػبطأ يف جانب اؼبسؤكؿ ببل إثبات العكس كعلى اؼبتهم للتخلص من اؼبسؤكلية أف يقيم الدليل على العكس 
بالشركط اليت حددىا إُف القانوف ىذه النظرية مسؤكلية رئيس التحرير ىي مسؤكلية مفًتضة أساسها قياـ خطأ 

 يس التحرير كالقياـ بواجب اؼبراقبة كمنع اؼبقاالت اؼبخالفة للقانوف كاؼبمنوع عليو السماحشخصي من جانب رئ
كيف إعتقادم أف ىذه النظرية تبدك قريبة للتطبيق مقارنة بالنظريات  .(4)"بنشرىا رأل الدكتور سعد صاٌف اعببورم

، رير أك اؼبدير عن جنحة صحفية تقعالتحمسؤكلية رئيس  "ىياؾ من إعترب أف اؼبسؤكلية اؼبفًتضة ىنكما السابقة،  
ذه اؼبسؤكلية تبلزمو مىت ثبت أنو يباشر عادة دكره يف اإلشراؼ كلو صادؼ أنو َف يشرؼ بالفعل على اصدار هف

، كىو الذم تضمن اعبنحة مهما كاف نوعهايف حالة عدـ إطبلعو على اؼبقاؿ أك ، العدد من أعداد اعبريدةىذا 
 (5)ريك".مسؤكؿ كفاعل أصلي ال كش

لها عن ذات :" يقصد هبا اعبمع بُت مسؤكلية اؼبؤسسة اإلعبلمية كفبثالمسؤولية المبنية على االزدواج
ذبنب إفبلت اؼبمثل  ، فبل يستبعد أحدنبا من اؼبسؤكلية فاعبل كاف أـ شريكا، فاؽبدؼ منهااعبريبة جنبا إُف جنب

                                                           
 . 130، ص 2006، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، الطبعة الثالثة، بوزريعة، اعبزائر، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ ،أحسن بوسقيعة -1
 .145، ص مرجع سابقجودم المية، -2
 .50، ص مرجع سابقطاىرم حسُت، -3
 . 51-50، ص ص نفس المرجعطاىرم حسُت، -4
  .34، ص  مرجع سابق ،إؽباـ بوعمرة -5
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عل اعبريبة كال يتصور إعفا ه من اؼبسؤكلية فتكوف فهو فاؼ بإسم اؼبؤسسة كغبساهبا ، فقد تصر من اؼبسؤكلية
وبدد اؼبسؤكلية يف طرؼ  ، ىذا النوع من اؼبسؤكلية َف(1)اؼبؤسسة ستارا لو الرتكاب اعبرائم كربوؿ دكف معاقبتو"

اؼبؤسسة اإلعبلمية كمن قاـ باعبريبة الصحفية، ففي إعتقادم أف اؽبدؼ من ىذا ، بل يتم تقاظبها بُت كاحد فقط
را  ىو ضباية الصحفي يف حالة اؼبتابعة، خاصة إذا كانت العقوبة قاسية كالغرامة ثقيلة، كما أف اؼبؤسسة يف اإلج

ىذه اغبالة يبكن أف تراقب نشاط الصحفي كىبضع إُف اإلجرا ات اليت يبكن أف سبليها اؼبؤسسة فيما يتعلق بإحًتاـ 
 ب أف تكوف اؼبسؤكلية مشًتكة بُت اؼبؤسسة كالصحفي.   اػبط االفتتاحي للمؤسسة اإلعبلمية، لذلك يبكن القوؿ هب

 من الصعب جدا ربديد اؼبسؤكلية في جرائم الصحافة : الجنائية تواجو تنظيم المسؤولية  الصعوبات التي
 :يف جرائم الصحافة نظرا لعدة أسابا كعوامل كنذكر منهااعبنائية 

  :إذ أنو قد وبدث يف بعض األحياف عدـ كالشريك ربديد الفاعليثَت ىذا التداخل مشكلة كثرة المتدخلين ،
عدـ اسناد  معرفة الفاعل اؼبرتكب للجريبة الصحفية، كحسب القاعدة العامة، مبدأ شخصية اؼبسؤكلية، هبب

اعبريبة ألم شخص خبلؼ الفاعل، كقد يكوف اؼبساىم يف اعبريبة معركفا كيبكن ضبطو، فلماذ ال نعاقبو 
كوبدث دائما حينما نقدـ ، حفاظا لبلعتبارات اؼبصلحية )ال القانونية( حفاظا على سبلمة الوطن، أم

اعبريبة الصحفية( للمحاكمة أف يثور تساؤال أك مشكلة .. من ىو  يف العمل الصحفي غَت اؼبشركع )اؼبشًتكُت
   (2).الفاعل كمن ىو الشريك"

  ،رب أك الرأم، فبا هبعل من الصعب أم حرية الصحفي يف عدـ التوقيع بإظبو على اػبالالاسمية في التحرير
كمعٌت البلاظبية ىو أف الصحيفة حرة أف تنشر مقاال أك خربا بغَت " ،(3)معرفة اؼبسؤكؿ عم ىذا اػبرب أك الرأم"

تعيُت مؤلفو أك صاحبو، كأف يكوف ىذا األخَت بدكره حرا يف أف يظهر أك ىبفي شخصيتو عن قرا ه أك أف 
إُف إظبو بأحرؼ أك غَتىا من األمور، لكن ىذا النظاـ َف يكن ؿبل قبوؿ من  أك أف يرمز ايتخذ اظبا مستعار 

طرؼ صبيع الفقها ، إذ كاف ىناؾ فريقا من الفقو أنكره كانتقده، كىناؾ جانب أخر دافع عليو كحاكؿ إظهار 
تشريعا عاـ  ، لكن ىناؾ من يقوؿ" قد كقف لويس نابليوف يف فرنسا باؼبرصاد ؽبذه البلاظبية فأصدر(4) فوائده"
يوجب التوقيع على صبيع اؼبقاالت ذات الطابع السياسي أك الديٍت أك الفلسفي كال هبيز نشرىا إال  1850

  (5).موقعا عليها"
اليت تنص  1990من قانوف اإلعبلـ  38أما يف فحول التشريعات اإلعبلمية الصادرة يف اعبزائر قبد اؼبادة 

اؼبؤلفُت الذين يستغلوف أظبا  مستعارة أف يعلموا كتابيا مدير " هبب على الصحافيُت ك يف مضموهنا على

                                                           
 .150، ص مرجع سابقجودم المية،  -1
 .23، ص  مرجع سابقدرابلة العمرم سليم،  -2
 .341، جامعة القاىرة، ص 2005، التشريعات اإلعالميةليلي عبد اجمليد،  -3
 .154ص ، مرجع سابقزكاكم اماؿ،  -4
 .55، ص مرجع سابقزيتوٓف نصَتة،  -5



  

 
90 

، تشَت ىذه اؼبادة على ضركرة تبليغ اؼبسؤكؿ أك مدير النشرية باؽبوية (1)النشرية هبويتهم قبل نشر مقاالهتم"
اغبقيقة اليت يبضي هبا مقاالتو الصحفية، فالبلاظبية أك األظبا  اؼبستعارة عادة كانت تستغل من طرؼ 

لصحفيُت خاصة يف فًتة األزمة األمنية أك فًتة حالة الطوارئ كىذا إلخفا  اإلسم اغبقيقي خوفا من نبجية ا
كيف كقتنا اغباِف ىناؾ من يستعمل اإلسم اؼبستعار من أجل تكثيف  كإجرامية اعبماعات اإلرىابية اؼبسلحة،

القطعة، لكن ىذا اإلجرا  خلق عدة العمل يف ـبتلف اعبرائد أك اؼبؤسسات اإلعبلمية خاصة اؼبتعاكنوف ب
من القانوف العضوم لئلعبلـ الصادر  86مشاكل خاصة يف حالة اؼبتابعة القضائية، كما أشارت كذلك اؼبادة 

إُف ضركرة تبليع اؽبيئة كاؼبؤسسة اإلعبلمية اليت يشتغل هبا كتابيا كاؼبمثلة يف اؼبسؤكؿ أك  2012يف اعبزائر سنة 
قيقي الذم يبضي هبا مقاالتو أك الربامج اليت يقدمها، كتضمنت اؼبادة إذف مايلي" مدير النشر باالسم اغب

هبب على الصحفي أك كاتب اؼبقاؿ الذم يستعمل اظبا مستعار، أف يبلغ أليا ككتابيا، قبل نشر أعمالو اؼبدير 
(2).مسؤكؿ النشرية هبويتو اغبقيقية"

  
 :أك سر التحرير اغبفاظ على أسرار اؼبهنة أك اغبرفة، كىو كيقصد بالسر اؼبهٍت" سر التحرير أو السر المهني 

بااللتزاـ بقاعدة السر قد وبتجوف  كاجب أخبلقي، كىو أيضا كاجب قانوٓف، حيث أف اؼبسؤكلُت كالصحافيُت
سر التحرير، فنجد كثَتا من اؼبؤلفُت كالصحفيُت يركف أف من حق اؼبدير أك اؼبسؤكؿ عن اعبريدة أف اؼبهٍت أك 
   (3).للصحفي"بسرية كاتب اؼبقاؿ. كبالتاِف مصدر اػبرب أك اؼبقاؿ أك اؼبعلومات ككذلك الشأف بالنسبة وبتفظ 

يبكن أف نشرح مفهـو السر اؼبهٍت الذم يندرج ضمن الواجب األخبلقي كالقانوٓف، حيث أف اإللتزاـ بالسر 
ذا يف ؾباؿ اإلعبلـ، كبطبيعة ىه حفاظ الصحفي على مصادر خربه، أم كتماف مصدر اؼبعلومة اؼبهٍت معنا

 اغباؿ السر اؼبهٍت ال يبكن حصره فقط يف ؾباؿ اإلعبلـ أك الصحافة، بل ىناؾ قطاعات كزبصصات أخرل 
ال يبكن اؼبقارنة بُت السر اؼبهٍت اػباص بالصحفي  "تأخذ بالسر اؼبهٍت للحفاظ على مهامها كنشاطاهتا، لكن

اليت تعترب مودعة ؼبعلومات تتعلق باغبياة الداخلية لؤلشخاص كسر اؼبهن األخرل كاحملاماة كالطب،...ك 
بالنسبة للصحفي فاألمر يتعلق حبقو يف صيانة مصادر معلوماتو اليت قد تنقطع عنو بسبب عدـ  اكصحتهم، أم

االلتزاـ بالثقة، كقد يعرض إفشا  اؼبصادر من طرؼ الصحفي يف بعض األحياف أصحاب اؼبعلومات لعقوبات 
يبكن إعتبار ذف فعدـ االلتزاـ بالسر اؼبهٍت قد تعرض صاحبو للمتابعة القضائية، كعلى ىذا األساس إ ،جنائية"

، كقد ػبص ىذا اؼبفهـو نص (4)سر اؼبهنة أك سرية اؼبصادر بأهنا" حق الصحفي يف االحتفاظ بسرية مصادره"
إُف شارت يف مضموهنا اؼبادة ، حيث أ2012من القانوف العضوم لئلعبلـ الصادر يف اعبزائر سنة  85اؼبادة 
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للتشريع كالتنظيم  يعد السر اؼبهٍت حقا بالنسبة للصحفي كاؼبدير كمسؤكؿ كل كسيلة إعبلـ طبقامايلي" 
، ىذه ، ىذا السر اؼبهٍت يعد حقا بالنسبة للصحفي أك اؼبسؤكؿ على اؼبؤسسة اإلعبلمية(1)اؼبعموؿ هبما"

 جرائم يف اعبنائية اؼبسؤكلية تنظيم لصعوبات اليت يبكن أف تعرقلالعناصر اؼبذكورة سلفا يبكن إعتبارىا من ا
، نفس الشي  بالنسبة لبلاظبية أك الكتابة اؼبتدخلُت يصعب ربديد اؼبسؤكلية ، حيث أف تعدد ككثرةالصحافة

 يف ىذه اغبالة ىبفي الصحفي كاتب اؼبقاؿ اظبو اغبقيقي، إضافة إُف العنصر الثالث كاألخَت ،بأظبا  مستعارة
 عن مصادر اػبرب أك اؼبعلومة. كىو السر اؼبهٍت الذم مفاده عدـ االفصاح
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 جرائم الصحافة المطبوعة وأنواعها في القانوف الجزائري 
ؾباؿ الصحافة اؼبطبوعة اليت عادة تكثر فيها  يفاعبنح كأنواعها الًتكيز على أىم يف ىذه احملاضرة تطرؽ سن

نشر مقاالت من خبلؿ لكًتكنية، خاصة يف اعبزائر أك الصحافة اإل عة كالتلفزيوفاؼبتابعات القضائية مقارنة باالذا
 جبرائم صحفية تتعلق أساسااؽبيئات سبس دبصداقية لؤلفراد أك يف بعض األحياف تسيئ قد اعبرائد صفحات يف 

ـو األساس سنق على ىذاك ، اليت سنذكرىا بالتفصيل يف عناصرنا البلحقة كغَتىاالقذؼ كالسب كالتحريض ب
كأىم اؼبواد اعبزائية  الصادرة يف اعبزائر اإلعبلـ قوانُتمركز يف السياؽ على فحول جرائم الصحافة  بتشريح أنواع

 .اؼبطبقة على ـبتلف اعبرائم الصحفية من خبلؿ ما تضمنو مواد قانوف العقوبات
 أنواع جرائم الصحافة  : 
 الجنح الماسة بالنظاـ العاـ:  
اؼبساس باألمن الوطٍت أك هتديد ب أساستتعلق  عبرائمىذه ا سرار الدفاع الوطني:بسر من أالجرائم الماسة  .0

ما لو عبلقة كذلك بالسر االقتصادم أك الوحدة الوطنية كأمن الدكلة أك كشف أسرار من الدفاع الوطٍت 
لسنة كىذا ما تناكلو قانوف اإلعبلـ كاالسًتاتيجي أك الدبلوماسي أك اؼبساس بسمعة التحقيق القضائي، 

أف ينشر أك هبيز للصحايف  إُف مصادر اػبرب ال ؿحق الوصو  ، حيث أشارت إُف مايلي"36يف اؼبادة  1990
 يفشي اؼبعلومات اليت من طبيعتها ما يأيت:

 .أف سبس أك هتدد األمن الوطٍت أك الوحدة الوطنية أك أمن الدكلة 
 يجيا، أك ديبلوماسيا.أف تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطٍت أك سرا اقتصاديا اسًتات 
 .أك سبس حبقوؽ اؼبواطن كحرياتو الدستورية 
 .أك سبس بسمعة التحقيق كالبحث القضائي 

إف مضموف  ،(1)لئلعبلـ"ربدد كيفيات تنظيم ىذه اؼبادة عن طريق التنظيم بعد استشارة اجمللس األعلى 
اؼبادة يكرس ذبسيد مفهـو اغبق يف اإلعبلـ من خبلؿ حرية الصحفي يف الوصوؿ إُف مصادر اػبرب، لكن  ىذه

، إذف 36الذم تضمنتو اؼبادة  ىذه اغبرية ال هبب أف تستغل من أجل اؼبساس بالثوابت الوطنية كالدفاع الوطٍت
اؼبمارسة اؼبهنية كعدـ إحًتاـ ما ذكر يف نص اؼبادة  باؼبعايَت األخبلقية كالقانونية اليت سبليهاففي حالة عدـ اإللتزاـ 

س العناصر اؼبذكورة تقريبا أشارت إُف نفنفس اؼبادة قبدىا  ىذه اغبالة يتابع قضائيا،يف أعبله، فإف الصحفي  36
، إذ" يعاقب 2012عبلـ الصادر يف اعبزائر سنة من القانوف العضوم لئل 119اؼبادة يف اؼبادة السابقة، كىي 

أك بث بإحدل دج( كل من نشر 100.000دج( إُف مائة ألف دينار) 50.000مة من طبسُت ألف دينار)بغرا

                                                           
 1410رمضاف عاـ  8مؤرخ يف  07- 90السنة السابعة كالعشركف، قانوف رقم ، 14اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية، العدد  -1

 .463اؼبتعلق باإلعبلـ، ص  1990ابريل سنة  3اؼبوافق 



  

 
93 

ر التحقيق االبتدائي يف كسائل اإلعبلـ اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف العضوم، أم خرب أك كثيقة تلحق ضررا بس
 اغببسعقوبة دد ربالتحقيق القضائي، كَف ، ىذه اؼبادة حددت مبلغ الغرامة اؼبالية يف حالة اؼبساس بسر (1)اعبرائم"

االكتفا  بالغرامة فقط يتم يف ىذه اغبالة ، إذ 2012ألنو مت رفع التجرٔف عن اعبنح الصحفية يف القانوف العضوم 
منو تنص على مايلي" يعاقب  69قبد اؼبادة  2001دكف اغببس، لكن بالعودة لقانوف العقوبات اؼبعدؿ يف 

سنوات كل من يقدـ معلومات عسكرية َف ذبعلها السلطة اؼبختصة علنية ككاف من  بالسجن من سنة إُف طبس
شأهنا ذيوعها أف يؤدم جببل  إُف اإلضرار بالدفاع الوطٍت. إُف علم شخص ال صفة لو يف االطبلع عليها أك إُف 

إُف ضركرة كتماف ، ىذه اؼبادة تشَت يف مضموهنا (2)علم اعبمهور دكف أف تكوف لديو نية اػبيانة أك التجسس"
يف ىذا اعبانب ستعرض صاحبها السر العسكرم ككل ما لو عبلقة بالدفاع الوطٍت، ففي حالة عرض معلومات 

     للمتابع القضائية . 
إف ىذه اعبريبة " مس أمن الدولة و الوحدة الوطنية:جناية نشر أخبار خاطئة أو مغرضة من شأنها أف ت -2

كاؼبتأمل يف ىذا النص هبد أف اؼبشرع اعبزائرم قد شدد يف ىذه اعبريبة مقارنة ة، يعتربىا اؼبشرع اعبزائرم جناي
بالتشريعات األخرل اليت سنرل العقوبات اليت قررهتا ؽبذه اعبريبة الحقا، كمن مربرات ىذا التشديد تكمن فيما 

 يلي:
 ػبطورة ىذا النشر على اجملتمع كالدكلة اليت ربكم ىذا اجملتمع. -0
 من قانوف اإلعبلـ. 40ؤكِف الصحافة بالواجبات اِف تفرضها اؼبادة كذلك إخبلؿ مس -2
كما تعترب ىذه اعبريبة اعتدا  على حق اؼبواطن يف أف يعرض عن طريق كسائل اإلعبلـ اؼبعلومات  -3

من قانوف  02كاألخبار بشكل صحيح كموضوعي، دكف تشويو أك تزييف كىو ما نصت عليو اؼبادة 
خاطئة قد تسيئ غبق اؼبواطن يف اؼبعلومة، حيث ذبعل اؼبواطن يأخذ صورة  إف نشر اخبار، (3)"عبلـاإل

خاطئة عن ـبتلف األحداث اليت ؽبا عبلقة بالصاٌف العاـ، كما نشر األخبار كتقدٔف معلومات خاطئة قد 
 تفتح الباب كاسعا لظهور ـبتلف االشاعات كىو ما ينعكس سلبا بطبيعة اغباؿ على استقرار اجملتمع. 

ىي كل قوؿ أك فعل وبكم العرؼ بأف فيو ازدرا  كحطا من الكرامة يف أعُت الناس، كإف َف مة اإلىانة:" جري-3
م تعبَت من ام نوع من قبيل اعترب أ يشمل قذفا أك سبا. قد توسع القضا  اؼبصرم يف معٌت اإلىانة حىت أنو

األلفاظ اؼبهينة من اؼبتهم، فبل  االىانة، حىت لو كاف صاحبو ال يقصد ذلك مباشرة، مىت أثبت اغبكم صدكر
فاإلىانة إذف ىي اىدار كرامة الشخص من  ،(4)كاف يقصد اإلىانة أـ َف يقصد"حاجة هبد ذلك للتدليل على أنو  
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 145خبلؿ بعض اؼبصطلحات اليت ربمل يف مضموهنا ألفاظ تنقص من كرامة الشخص، حيث تضمنت اؼبادة 
تعترب إىانة كيعاقب عليها على ىذا االعتبار قياـ أحد مايلي" على  2001من قانوف العقوبات اؼبعدؿ يف 

كقوعها أك تقديبو دليبل كاذبا متعلقا جبريبة كنبية أك تقريره بعدـ االشخاص بتبليغ السلطات العمومية جبريبة يعلم 
 (1) .أماـ السلطة القضائية بأنو مرتكب َف يرتكبها أك َف يشًتؾ يف ارتكاهبا"

ناه كشرح يف جريبة اإلىانة اليت عادة تتحقق من خبلؿ مصطلحات ربمل يف معناىا من خبلؿ ما تناكلك 
ب، ألف العبارات السمن يربط جريبة اإلىانة بالقذؼ أك ىناؾ شكل من أشكاؿ اؼبساس بكرامة الشخص، حيث 

س بطبيعة بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة، سباليت تتضمنها جريبة السب أك القذؼ قد ربمل يف مضموهنا إىانة 
 تقع إال اؼبوظف العاـ كمن " اإلىانة الاألساس ىناؾ من يقوؿ أفىذا كعلى لؤلشخاص أك اؽبيئات، اغباؿ 

، فإذا َف يكن الفعل أك القوؿ كذلك فبل تتوفر جريبة اإلىانة كإف جاز أف تتوافر حكمو، فهي مرتبطة بالوظيفة
نة ىي األلفاظ أك غَتىا فبا وبمل معٌت اإلىانة جرائم أخرل كالقذؼ أك السب، فالركن اؼبادم يف جرائم اإلىا

كعلى اغبكم أك القاضي أف يبُت ىذه األلفاظ كيؤكد أف كقوعها يف حق اؼبوظف العاـ ضبل معٌت اإلىانة كإال كاف 
 ،ككذا الوظيفةيف اؼبوظف العاـ  اساسا صر اليت تتميز هبا اإلىانة اؼبتمثلةاالعنأف اؼبشرع أعترب ف، (2) حكمو باطبل"

" أف اؼبتهم باإلىانة ال يقبل منو عناصر أخرل تتميز هبا اإلىانة كىيليست كحدىا اليت ربدد معناىا، بل ىناؾ 
إذ  ،، مهما كاف الباحث عليهاكمن يف حكموإقامة الدليل بإثبات صحة األمور اؼبهينة اليت كجهها للموظف العاـ 

اإلىانة ال يشًتط أف تقع بالكتابة، فهي تقع   جاىزة،غَتمن اؼبقرر أنو إذا كاف النقض مباحا دائما فاإلىانة 
، ىذا يدؿ أف ىناؾ عدة طرؽ ربقق من خبلؽبا جريبة اإلىانة، لكن الكتابة تعد (3)بالقوؿ أك الفعل أك التهديد"

، أما عن اغبماية اليت يوفرىا القانوف للموظف العاـ أك شخص مكلف خبدمة يهدؼ من أكثر الطرؽ خطورة
على أنو"يعاقب باغببس  144 خدمة عمومية، تعود بالفائدة على الفرد كاجملتمع، فقد نصت اؼبادة خبلؽبا تقدٔف
دج أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت فقط  100.000دج إُف  20.000( كبغرامة من 2( إُف سنتُت )2من شهرين )

أك اإلشارة أك التهديد أك كل من أىاف قاضيا أك ضابطا عموميا أك قائدا أك أحد رجاؿ القوة العمومية بالقوؿ 
بإرساؿ أك تسليم أم شي  اليهم أك بالكتابة أك الرسم غَت العلنيُت أثنا  تأدية كظائفهم أك دبناسبة تأديتها كذلك 

كتكوف العقوبة من اغببس من سنة إُف لسلطتهم. بقصد اؼبساس بشرفهم أك باعتبارىم أك باالحًتاـ الواجب 
ة إُف قاض أك عضو ؿبلف أك أكثر قد كقعت يف جلسة ؿبكمة أك ؾبلس قضائي. سنتُت إذا كانت اإلىانة اؼبوجه

للقضا  يف صبيع اغباالت أف يأمر بأف ينشر اغبكم يعلق بالشركط اليت حددت فيو على نفقة احملكـو عليو  كهبوز
كاؿ اغبماية ، ىذه اؼبادة إذف تكرس كل أشدكف أف تتجاكز ىذه اؼبصاريف اغبد األقصى للغرامة اؼببينة أعبله"
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كتسلط عقوبة يف حالة عدـ اإللتزاـ بالضوابط القانونية كاألخبلقية اليت سبليها اؼبمارسة اإلعبلمية  للموظف العاـ
   ككذا اؼبهنية.  

   
 إساءة النشر المخل بالنظاـ العاـ واآلداب العامة:  -4

اعبزائرم يف ائم اليت شدد عليها اؼبشرع آلداب العامة من اعبر للنظاـ العاـ ك اتعترب جريبة نشر مواد منافية 
يعاقب كل من صنع أك حاز بقصد اإلذبار أك التوزيع أك اإلهبار أك اللصق أك العرض، مطبوعات  "حيث  ،العقوبة

أك ـبطوطات أك رسومات أك إعبلنات أك صور ؿبفورة أك منقوشة أك رسومات يدكية أك فوتوغرافية أك إشارات 
إذف ىذه  الوسائل اؼبستعملة  ،(1)"شيا  أك الصور عامة إذا كانت منافية لآلداب العامةرمزية أك غَت ذلك من األ

، كيرل كقد اختلفت طرؽ ككسائل اإلسا ة ،للقيم كاؼببادئ كاألخبلؽ أف تضر باجملتمع كتسيئاليت من شأهنا 
ثل يف انتهاؾ حرمة اآلداب " يندرج ربت ىذا النوع من إسا ة النشر عدد من التجاكزات تتماألستاذ نبيل صقر أنو

، كزبصص لبياف كل عبلسات اجملالس كاحملاكم كالنشر غَت األمُت، كنشر االشاعات، كالتعدم على األديافالعامة، 
للعقاب على انتهاؾ حرمة اآلداب العامة، كحسن األخبلؽ السائدة منها فرعا. كيهدؼ اؼبشرع بالتنظيم القانوٓف 

      (2)معينا كامبا وبمي اعبمهور من كل فعل يعد انتهاكا للقيم األخبلقية السامية". يف اجملتمع، فهو ال وبمي شخصا

 اجل، كىذا من م مادة يف قانوف العقوبات اؼبعدؿفلقد خصص ؽبا اؼبشرع اعبزائر أما التعدم على األدياف 
يعاقب باغببس من  على مايلي" 2مكرر 144االذياف كعدـ اإلسا ة للرسل كاألنبيا ، حيث نصت اؼبادة ضباية 

دج أك بإحدل ىاتُت  200.000دج إُف  50.000( سنوات كبغرامة من 5( سنوات إُف طبس )3ثبلث )
من الدين من أسا  إُف الرسوؿ )صلى اهلل عليو كسلم( أك بقية األنبيا  أك استهزأ باؼبعلـو  لالعقوبتُت فقط ك

الكتابة أك الرسم أك التصريح أك أية كسيلة أخرل. بالضركرة أك بأية شعَتة من شعائر اإلسبلـ سوا  عن طريق 
ىذه اؼبادة قد حددت عقوبات هتدؼ يف سياقها إُف كبح  ،(3)"تباشر النيابة العامة إجرا ات اؼبتابعة اعبزائية تلقائيا

كذلك  كمامن كل االسا ات،  دبعٌت ضباية األدياف الرسل كاالنبيا  ك حدا لئلسا ات اليت تطاؿ األدياف، ككضح 
ضباية ألسرار التحقيق االبتدائي ككذا كمناقشات اعبهات  2012دد القانوف العضوم لئلعبلـ الصادر سنة ح

 ، حيثمن نفس القانوف 120اؼبادة  ، كىذا ما تناكلتوصدر اغبكم إذا كانت جلساهتا سريةالقضائية اليت ت
يت ألف دينار كل من قاـ بنشر فحول بُت مائة الف دينار جزائرم إُف مائأشارت يف مضموهنا إُف عقوبة تًتاكح 

مناقشات اعبهات القضائية اليت تصدر اغبكم إذا كانت جلساهتا سرية، كنبلحظ من خبلؿ ىذه اؼبادة أف الغرامة 
" كقد أشارت اؼبادة يف مضموهنا إُف اؼبساس دبصداقية التحقيق القضائيثقيلة جدا حينما يتعلق األمر كذلك ب

دج( كل من نشر أك 200.000دج( إُف مائيت ألف دينار )100.000ائة ألف )مايلي" يعاقب بغرامة من م
                                                           

 . 198ص ،  مرجع سابق ،ؿبمد كماؿ القاضي -1
 .130، ص  مرجع سابق ،نبيل صقر -2
 .61، ص 2010منشورات بَتيت، اعبزائر،  ،الممارسة القضائية  ءقانوف العقوبات في ضو  ،أحسن بوسقيعة -3
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بث بإحدل كسائل اإلعبلـ اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف العضوم، فحول مناقشات اعبهات القضائية اليت 
داب ىو ضباية النظاـ كاآلاؼبذكورة اؼبشرع إذف من خبلؿ ىذه اؼبواد ، (1)ا كانت جلساهتا سرية"تصدر اغبكم، إذ

، فحسب أنواعها كأشكاؽبا ختلفدبعملية النشر عرب كسائل اإلعبلـ  عنالعامة من كل إسا ة يبكن أف تنجر 
" َف يكتف اؼبشرع التحقيق إذيف كتابو الصحافة كالقضا  كتب عن ذبرٔف إفشا  أسرار  ـبتار األخضرم السائحي

 ذه اغبماية بقاعدة موضوعية من خبلؿ ذبريبوبالنص على سرية التحرم كالتحقيق كقاعدة إجرائية كإمبا دعم ى
كل " )ؽ.إ.ج( على أف11إلفشا  أسرار ىذه اؼبرحلة من اإلجرا ات، حيث نصت الفقرة الثانية من اؼبادة 

شخص يساىم يف اإلجرا ات ملـز بكتماف السر اؼبهٍت بالشركط اؼببنية يف قانوف العقوبات اؼبنصوص عليها فيو. 
، يؤكد إذف اؼبشرع يف ىذه اغبالة على (2)كاؼبعنوم"ار التحقيق هبب يتحقق ركناىا اؼبادم كلقياـ جريبة إفشا  أسر 

ضركرة اإللتزاـ بالسر اؼبهٍت، دبعٌت عدـ الكشف كاإلدال  دبصادر اػبرب، خاصة عندما يتعلق األمر باؼبعلومات اليت 
 ؽبا صلة بالقضا  أك التحقيقات القضائية.  

على ارتكاب اعبريبة ىو قياـ شخص بدفع اآلخر إُف ارتكاهبا، إما خبلق أك زرع  التحريضجريمة التحريض:"  -
فكرة اعبريبة يف ذىنو، فهو عمل يؤدم إُف التأثَت على نفسية اعبآف كضبلو على ارتكاب األفعاؿ اؼبكونة للجريبة، 

زائرم فاعبل أصليا للجريبة، ـبالفا كنظرا ػبطورة احملرض البالغة على النظاـ االجتماعي للدكلة، فقد اعتربه اؼبشرع اعب
بذلك أغلب التشريعات كالتشريع الفرنسي كالتشريع اؼبصرم الذم يعتربه شريكا يف اعبريبة كليس فاعبل أصليا 

كالتحريض عادة ىو حث الشخص على القياـ بأفعاؿ منافية للقانوف كاألخبلؽ، إف اؽبدؼ منو ىو ؿباكلة  (3)ؽبا".
 .استقرار اجملتمع على اجملتمع كدفع األفراد إُف ارتكاب األعماؿ اليت تؤثر يفكالبلبلة خلق الفوضى 

ستخداـ كسائل معينة كالصحافة كاػبطب إ" عملية نفسية يقـو هبا احملرض بكىناؾ من عرفو كذلك بأنو
ا القانوف، كاؼبساجد أك توزيع اؼبنشورات غبث اعبمهور على القياـ بأفعاؿ معينة من شأهنا اإلضرار دبصلحة وبميه

عملية التحريض  (4)كيقـو احملرض باستخداـ الكلمات الرنانة كاغبقائق اؼبغلوطة، يبعد عن الناس سلطة العقل".
ساليب، كىناؾ من من بُت ىذه االليات كاالإذف تقـو بإستعماؿ عدة كسائل كاليات من بينها الصحافة اليت تعترب 

آف كضبلو على ارتكاب األفعاؿ اؼبكونة للجريبة، كنظرا ػبطورة " االيعاز أك التأثَت على اعبعرفو كذلك بأنو
التحريض على النظاـ العاـ كأمن اجملتمع، اذبهت التشريعات يف كافة الدكؿ على مسا لة احملرض كشريك للجريبة، 

متبوعة كال يشًتط ىنا أف يكوف فعل التحريض متبوعا جبريبة، إذ أف التحريض العلٍت جريبة مستقلة، كإف َف تكن 
كلقد نص قانوف العقوبات اعبزائرم اؼبعدؿ يف اؼبادة  ،(5)عتها كخطورهتا على النظاـ العاـ"بأم أثر نظرا التساع رق

                                                           
صفر عاـ  18مؤرخ يف  05- 12، السنة التاسعة كاألربعوف، قانوف عضوم رقم 02اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية، العدد  -1

 .32، يتعلق باإلعبلـ ، ص 2012نة يناير س 12اؼبوافق  1433
 .25، ص نفس المرجع ،ـبتار األخضرم السائحي -2
 .131، ص نفس المرجعفليح كماؿ،  -3
 .267ص  ، مرجع سابق ،أضبد عادؿ عبد اهلل اؼبعمرم -4
 .48، ص مرجع سابقبن عيشوبة سارة،  -5
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يعاقب على القذؼ اؼبوجو إُف شخص أك أكثر بسبب انتمائهم إُف ؾبموعة مايلي" على الفقرة الثانية  298
دج إُف  10.000( كبغرامة من 1( إُف سنة )1عرقية أك مذىبية أك إُف دين معُت باغببس من شهر )

ريض على الكراىية بُت اؼبواطنُت"، دج أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت فقط إذا كاف الغرض ىو التح 100.000
ستقراره كنبذ كل أشكاؿ دؼ منها ىو ضباية اجملتمع كاتضنت اؼبادة إذف العقوبات اؼبتعلقة جبريبة التحريض اؽب

  ـبتلف األفراد.الكراىية بُت التمييز ك 
لقد شرع اؼبشرع مواد قانونية من شأهنا ربمي هبوية القصر بنشر معلومات حوؿ القصر:  الجرائم المتعلقة-4

، إذ يعاقب  بة لصاحب اؼبقاؿكشخصيتهم، فنشر ؿباضر اعبلسات اؼبغلقة حملاكم القصر تًتتب عنو مسؤكلية بالنس
حيث كتب األستاذ نبيل  منها اإلضرار كاؼبساس هبذه الفئة،كل من ينشر أك يذيع بأية كسيلة معلومات اؽبدؼ 

صقر عن جرائم النشر اؼبخلة بسَت العدالة، بأهنا" تعترب من اعبرائم اػباصة بالصحافة كاليت احتواىا قانوف اإلعبلـ 
الذم تضمن نشر أك إذاعة بأية كىذا يف الفصل اػبامس كمن ىذه اعبرائم نذكر العنصر الثالث  07-90رقم 

كسيلة كانت كقصد األضرار، أم نص أك رسم بيآف يتعلق هبوية القصر كشخصيتهم، إال إذا مت ىذا النشر بنا  
    ، ىذه اؼبادة إذف ربمي ىذه الفئة من كل أشكاؿ اإلسا ة. (1)على رخصة أك طلب األشخاص اؼبكلفُت"

   الجرائم الماسة بسمعة وحقوؽ األشخاص: -5

 0.حيث تعرفو نواؿ طارؽ ابراىيم العبيدم" تعاريف قدمت ؼبفهـو جريبة القذؼ، ىناؾ عدة : جريمة القذؼ
أف القذؼ يستوجب العقاب قانونا ىو الذم يتضمن اسناد فعل يعد جريبة قرر ؽبا القانوف عقوبة جنائية أك 

اؼبادم  يوجب احتقار اؼبسند إليو عند أىلو ككطنو. كيستفاد من ذلك أف عبريبة القذؼ ركنُت األكؿ ىو الركن
، كالركن الثآف ىو الركن اؼبعنوم كالذم للمجٍت عليو كأف يتسم ذلك عبلنيةكيتمثل يف أسناد كاقعة شائنة 

  (2).يتخذ صورة القصد اعبنائي"
يف اللغة ىو الرمي كالتوجيو، كيقصد بو اصطبلحا يف لغة القانوف فعل أما األستاذ نبيل صقر إعترب" القذؼ 

أشخاص لو صح ىذا الفعل لكاف جريبة يسأؿ عنها من أسندت إليو أك توجب  يف أمر ؿبدد إُف شخص أك
إحتقاره عند أىل كطنو. كالفعل احملدد أك الواقعة احملددة ىنا نبا مناط التمييز بُت القذؼ كالسب، فاألكؿ عندما 

عٌت سيئ إُف شخص ربدد الواقعة اؼبسندة، أما الثآف فيكوف عند زبلف ىذا التحديد. كالقذؼ يف جوىره توجيو م
، إذف القذؼ ىو اإلسا ة إُف شخص أك ىيئة قصد تشويههم كالصاؽ هتم (3)أك أشخاص بقصد اإلسا ة اليهم"

 Emmanuelالباحث الفرنسي يف ىذا السياؽ كقد قدـ كاقاكيل باطلة ال تستند إُف مصدر أك موثوؽ، 
Dreyer ر ككل إعادة إنتاج األحداث كالوقائع تعريفا جامعا ؼبفهـو جريبة القذؼ، حيث ػبصها يف "كل نش

                                                           
 .127، ص مرجع سابق ،نبيل صقر -1
 .202، ص  مرجع سابق ،نواؿ طارؽ إبراىيم العبيدم -2
 .95، ص مرجع سابق ،نبيل صقر -3
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اآلنية اليت من شأهنا أف سبس بشرؼ اؽبيئات كاؼبؤسسات كاألشخاص اليت قد ربدث ؽبم ضررا معنويا كتنقص من  
  (1).شخصية الشخص الذم تعرض للقذؼ"كرامة ك 

كالقذؼ كيعرؼ أ.د. عبد الرضبن عزم" القذؼ عامة بأنو نشر معلومات خاطئة تسيئ إُف ظبعة اآلخر. 
 نفسيا" كالقلق كاالضطراب ك يبس اؼبعلومة كليس الرأم. أما اإلسا ة فتتوقف على اؼبتضرر إذ قد يكوف الضرر"

أك ماديا مثل خسارة التجارة أك العمل أك الزبائن أك  .نة أك االحتقار، إٍفاإلنعزاؿ أك اإلحساس باإلذالؿ أك اإلىا
عادة ما يصعب تقدير الضرر النفسي ماديا إال إذا تقدـ اؼبدعي السمعة اليت بناىا الشخص عرب الزمن، إٍف. ك 

إذف القذؼ  ،(2)بتكاليف العبلج النفسي مثبل. كتعترب ـبتلف الثقافات أف القذؼ مسألة غَت أخبلقية ك"شنيعة"
عيش ىو" إسناد فعل يعد جريبة يقرر ؽبا القانوف عقوبة جنائية أك يوجب احتقار اؼبسند إليو يف اجملتمع الذم ي

، إف جريبة القذؼ إذف تتضمن االحتقار كذلك من خبلؿ الرسائل اليت توجو إُف الشخص اؼبقذكؼ، فهذه (3)فيو"
( 296الرسائل تتضمن عبارات ربمل يف مضموهنا معآف اإلسا ة، كعن مفهـو جريبة القذؼ دائما أشارت اؼبادة )

، من شأهنا مايلي"يعد قذفا كل إدعا  لواقعة لىع 2001جواف  26من قانوف العقوبات اعبزائرم الصادر بتاريخ 
، كيعاقب على نشر إُف تلك اؽبيئة اؼبساس بشرؼ كاعتبار األشخاص، أك اؽبيئة اؼبدعى بو، أك إسنادىا إليهم أك

أك بطريق إعادة النشر حىت كلو مت ذلك على كجو التشكيك أك إذا قصد بو ىذا االدعا  أك ذلك االسناد مباشرة 
دكف ذكر اإلسم كلكن كاف من اؼبمكن ربديدنبا من عبارات اغبديث أك الصياح أك التهديد أك  شخص أك ىيئة

، عرفت جريبة القذؼ بوضوح، ىذه اؼبادة قد (4)الكتابة أك اؼبنشورات أك البلفتات أك اإلعبلنات موضوع اعبريبة"
ث حدد ىذه اإلسا ة من حيث يتضمن ىذا اؼبفهـو كل إدعا  من شأنو اؼبساس باألشخاص أك اؽبيئات، حي

، أما عن العقوبة اؼبًتبة خبلؿ العبارات اليت تتضمن هتديدا أك كتابة أك منشورات كغَتىا من كسائل التبليغ اؼبختلفة
كتضمنت مايلي"  ،( من نفس القانوف، يف الفقرة األكُف298عن جريبة القذؼ فنجدىا مكرسة يف نص اؼبادة )

دج إُف  25.000( أشهر كبغرامة من 6( إُف ستة )2شهرين )راد باغببس من يعاقب على القذؼ اؼبوجو إُف األف
 الضحية حدا للمتابعة اعبزائية. ح. كيضع صفدج أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت 50.000

                                                           
1- Emmanuel Dreyer, La responsabilité civile et pénale des medias ,presse ,télévision, internet , Edition, 
lexis, Lilec, paris, 2008 page 86. 

الدار اؼبتوسطة للنشر، الطبعة األكُف، تونس،  معرفية في النظاـ األخالقي، قوانين اإلعالـ في ضوء اإلعالـ االجتماعي. قراءة ،عزم عبد الرضبن -2
 .87، ص 2014

، اؼبركز اإلعبلمي للشرؽ األكسط، الطبعة الثالثة، القاىرة ، القواعد األخالقية( –التشريعات اإلعالمية )الضوابط اإلعالمية  ،ؿبمد كماؿ القاضي -3
 .169، ص 1999

  .109-108، ص ص 2010منشورات بَتيت، اعبزائر،  ،الممارسة القضائية  ءالعقوبات في ضو  قانوف ،أحسن بوسقيعة -4
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كيعاقب على القذؼ اؼبوجو إُف شخص أك أكثر بسبب انتمائهم إُف ؾبموعة عرقية أك مذىبية أك إُف دين 
دج أك بإحدل ىاتُت 100.000دج إُف 10.000( كبغرامة من 1ُف سنة )( إ1معُت باغببس من شهر)

 ( 1)العقوبتُت فقط إذا كاف الغرض ىو التحريض على الكراىية بُت اؼبواطنُت أك السكاف".
جريبة القذؼ ذات خطورة خاصة ألهنا تتخذ عادة صورة ن نص ىذه العقوبة يبكن القوؿ أف" كانطبلقا م

جرائم ها كبَتا، األمر الذم يتيح ؽبا ؾباال كاسعا للذيوع كاالنتشار. كىي بذلك أشد كاقعية ذبعل احتماؿ تصديق
 (2)االعتدا  على الشرؼ كاالعتبار جسامة".

 :كمن أركاف جريبة القذؼ قبد
 :بدكره إُف ؾبموعة من العناصر كىو : كىذا الركن ينقسمالركن المادي

 اإلسناد :Imputationكىو ما يفيد أف ؼبقذكؼ على سبيل التأكيد: يعٍت نسبة األمر إُف شخص ا ،
أمر أك كاقعة إُف شخص " نسبة ككيقصد باإلسناد كذل ،(3)الفاعل يكوف على علم شخصي بذلك األمر"

بة أك اإلشارة كعلى ذلك فإف كافة امعُت بأية كسيلة من كسائل التعبَت عن اؼبعٌت كذلك كالقوؿ أك الكت
آف كتصويرىا على كبو يبكن الغَت من فهمها كإدراكها يصح أف يتحقق هبا الوسائل اليت تصلح للتعبَت عن اؼبع

اإلسناد يف القذؼ كما يتحقق ىذا األساس ىناؾ من يقوؿ بأف"  كعلى (4).فعل اإلسناد يف جريبة القذؼ"
بكل صيغة كبلمية أك كتابية توكيدية، يتحقق أيضا بكل صيغة كلو تشكيكية من شأهنا أف تلقي يف أذىاف 

    (5)ر".كلو كقتية يف صحة األمو  مهور عقيدة كلو كقتية أك ظنا أك احتماالاعب
 تعيين الواقعة : Définir l’incident :  " كيقصد بالواقعة أم أمر يتصور حدكثو سوا  قد حدث

الوقوع،  ةفعليا أك كانا ؿبتمبل اغبدكث، فاعبريبة تكوف مستحيلة التحقق إذا كانت الواقعة بدكرىا مستحيل
ناؾ من عرفها بأهنا حادث اهبايب أك سلي أك مادم أك أديب يًتتب عليو اؼبساس بالشرؼ كى

كىناؾ من يقوؿ يف ىذه اؼبضمار أنو "لكي تكوف الواقعة ؿبددة ال يشًتط ذكر كل تفاصيلها، (6).كاالعتبار"
يشًتط ذكر اؼبكاف بل يكفي ربديد نسي لعناصرىا بشكل ذبعل القارئ أك اؼبستمع يتصور كاقعو معينة، فبل 

                                                           
 .111ص  ،2010منشورات بَتيت، اعبزائر،  ،الممارسة القضائية  ءقانوف العقوبات في ضو  ،أحسن بوسقيعة -1
، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، وحسن سير القضاء الصحافة والقضاء. إشكالية الموازنة بين الحق في اإلعالـ ،ـبتار األخضرم السائحي -2

 .86، ص 2011اعبزائر، 
 .87، ص نفس المرجع ،ـبتار األخضرم السائحي-3
اجمللة اعبزائرية للعلـو القانونية االقتصادية كالسياسية، تنشر فصليا عن كلية اغبقوؽ، بن  ،جرائم الصحافة وفقا للقوانين الجزائريةمليكة عطوم، -4
 . 215ص  ،2010، اعبزائر، 02كنوف، عن جامعة اعبزائر، عدد ع
،  حق الصحفي الجزائري في الوصوؿ إلى مصدر الخبر وحمايتو. دراسة وصفية وتطبيقية لعينة من الصحفيين الجزائريينبلقاسم عثماف، -5

كلية العلـو السياسية كاإلعبلـ، قسم علـو اإلعبلـ   مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة اعبزائر بن يوسف بن خدة،
 .121،  ص 2008كاالتصاؿ ، دكرة جواف 

 .15، ص 2010، دار اؽبدل للطباعة كالنشر كالتوزيع، عُت مليلة ، اعبزائر، جريمة القذؼ بين القانوف واإلعالـ ،كماؿ بوشليق   -6
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أك الزماف أك اسم اجملٍت عليو، كإف كاف ذكرىا هبعل الواقعة ؿبددة كمفهومة أكثر، كال يهم أف تكوف صحيحة 
  (1).أـ كاذبة، فاؼبهم أف يكوف من شأهنا اؼبساس بالشرؼ أك االعتبار"

  المجني عليو(:في حقو )المقذوؼ  Le projectile à sa droite":لقذؼيشًتط يف جريبة ا- 
تعيُت الشخص اؼبسند إليو الواقعة الشائنة على أف ال يقصد بذلك أف وبدد اجملٍت عليو كىو  -ؿبور البحث 

بذكر اظبو كامبا يكفي أف يكوف القذؼ موجها إُف صورة يسهل معها  يسيئ اليو الصحفي الذم نتناكؿ كل ما
ىي ضباية حق االنساف يف شرفو أك اعتباره  . كؼبا كانت الغاية من التجرٔفمعرفة الشخص الذم يعنيو القاذؼ

ككاف ىذا اغبق كسائر اغبقوؽ ينقضي بوفاة صاحبو فإف النتيجة اغبتمية لذلك أف جريبة القذؼ ال تقع اال يف 
 (2)حق األحيا ".

 العالنية:  Publique: كىي ذات الطرؽ العبلنية اؼبذكورة يف جريبة السب كىي: احملفل العاـ، كالطريق "
كأم مكاف مطركؽ، أك عن طريق إحدل الوسائل اؼبيكانيكية أك إذاعية بطريق البلسلكي. كقد أردفت  العاـ،

كالعبلنية  . (3)ذات اؼبادة عبارة" أك أية طريقة أخرل" ربسبا ؼبا يبكن اخًتاعو من كسائل النشر كاالتصاؿ"
مادة الفعل أك أف يكوف  كذلك" ىي أف يشاىد الفعل أحد من الناس أك يسمعو إذا كاف اؼبسمع يدؿ على

 (4).َف بر أك يسمع بالفعل" هبا أف يراه أك يسمعو الغَت كلو من شأف الفعل بالكيفية اليت كقع
 جريبة القذؼ من اعبرائم العمدية اليت ال تنهض إال إذا توافر القصد اعبنائي لدل اعبآف تعد :عنويالركن الم"

إذ أهنا ال تقـو باػبطأ كلو كاف جسيما، كال  ،قصد انتفت اعبريبةفإذا َف يثبت ىذا ال ،بعنصرية العلم كاالرادة
. كهبذا تتحدد عناصر القصد يف جريبة القذؼ يف (5)يشًتط القانوف لقيامها غاية معينة، أم قصدا خاصا"

ىذه  عنصرين أكؽبما علم القاذؼ حبقيقة الواقعة اليت ينسبها إُف اجملٌت عليو كثانيهما انصراؼ االرادة إُف اذاعة
:" بأنو جوىر القصد اعبنائي يف اعبرائم بصفة عامة، حبيث ينبغي للجآف أف وبيط العلم كيعرؼ ( 6).الواقعة"

للجآف أف يعلم بالواقعة ؿبل القذؼ أك اإلىانة، مثبل أف يعلم بكافة أركاف اعبريبة، ففي جرائم الصحافة ال بد 
ن ارتكابو كأف يتوقع النتيجة االجرامية كالتشهَت باجملٍت دبوضوع اغبق اؼبعتدم عليو كخطورة الفعل كمكاف كزم

كما هبب على اعبآف أف   ،عليو أك اؼبساس بشرفو كاعتباره، أك اؼبساس بسرية التحقيق عند نشر ؾبرل التحقيق
" يتعُت أف تنصرؼ ارادة اعبآف إُف ارتكاب  أما االرادة ،(7)يعلم بالتكييف الذم يطبق على تلك الوقائع"

                                                           
 .325، ص مرجع سابقحكيم بوغرارة،  -1
 .205، ص مرجع سابق ،يم العبيدمنواؿ طارؽ إبراى -2
 .171، ص مرجع سابق  ،ؿبمد كماؿ القاضي -3
 .100، ص مرجع سابق ،نبيل صقر-4
 . 175، ص نفس المرجعفليح كماؿ،  -5
 .206، ص مرجع سابق ،نواؿ طارؽ إبراىيم العبيدم -6
 .47-46، ص ص مرجع سابق ،طارؽ كور -7
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ل كربقيق نتيجة، فيجب أف تتجو إرادة اعبآف إُف إلقا  عبارات القذؼ أك كتابتها، فإذا تبُت أنو مكرىا الفع
  (1).على القوؿ أك الصياح أك الكتابة انتفى لديو القصد اعبنائي"

يتوصل إُف فكرة كىي أف ىذا القانوف   2001جواف  26كاؼبتمعن يف فحول قانوف العقوبات اؼبعدؿ يف 
، إذ تنص على مايلي " مكرر 144ىذا ما نصت عليو اؼبادة ، ك ة قانونية لشخصية رئيس اعبمهورميكرس ضبا

دج  500.000دج إُف  50.000( شهرا كبغرامة من 12أشهر إُف اثٌت عشر ) (3ثبلثة )يعاقب باغببس من 
سبا أك قذفا سوا    أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت فقط كل من أسا  إُف رئيس اعبمهورية بعبارات تتضمن إىانة أك

لبث الصوت أك الصورة أك بأية كسيلة إلكًتكنية أك  ةكاف ذلك عن طريق الكتابة أك الرسم أك التصريح أك بأية آلي
 .معلوماتية أك إعبلمية أخرل

 تباشر النيابة العامة إجرا ات اؼبتابعة اعبزائية تلقائيا. 
ذف قدمت ىذه اؼبادة إ ،(2)"عليها يف ىذه اؼبادةيف حالة العود تضاعف عقوبات اغببس كالغرامة اؼبنصوص 

، كما أشارت يف مضموهنا كذلك إُف الوسائل اليت ترتكب من خبلؽبا ىذه اعبريبة كاليت اغبماية لرئيس اعبمهورية
ػبصها اؼبشرع يف الكتابة كالرسم ككذا التصريح دبختلف الوسائل سوا  كانت ظبعية بصرية أك الكًتكنية أك 

، اف أك إحدل غرفتيولتتضمن ضباية لبعض األجهزة يف الدكلة من بينها الربؼب 146جات اؼبادة ، كما مطبوعة
 144" تطبق على اإلىانة أك السب أك القذؼ اؼبوجو بواسطة الوسائل اليت حددهتا اؼبادتاف حيث تنص على

أك ضد اعبيش الوطٍت  اكمضد الربؼباف أك إحدل غرفتيو أك ضد اجملالس القضائية أك احمل 1مكرر  144مكرر ك
  (3).الشعي أك أية ىيئة نظامية أك عمومية أخرل العقوبات اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت اؼبذكورتُت أعبله"

بالغة األنبية بالنظر إُف التكاليف اليت تتطلبها احملاكمات  " القذؼ مسألةالغرض ىناؾ من يقوؿ أفكؽبذا 
تطاؿ اؼبؤسسات اإلعبلمية عندما زبسر الدعاكل القضائية. كتبعا ذلك،  الطويلة كالتعويضات اؼبادية الكبَتة اليت

، ىذه الفكرة تفسر اػبطورة اليت يشكلها القذؼ (4)جرت العادة تسوية العديد من قضايا القذؼ خارج احملكمة"
 ة.ميعلى اؼبؤسسات اإلعبلمية يف حالة اثبات اعبريبة باألدلة، ناىيك عن ظبعة اؼبؤسسة يف الساحة اإلعبل

 
 

 جريمة السب:  .2-

                                                           
 .217ص  ،مرجع سابقمليكة عطوم،  -1
 . 60، ص 2010منشورات بَتيت، اعبزائر،  ،الممارسة القضائية  ءقانوف العقوبات في ضو  ،ن بوسقيعةأحس -2
 . 61، ص 2010منشورات بَتيت، اعبزائر،  ،الممارسة القضائية  ءقانوف العقوبات في ضو  ،أحسن بوسقيعة -3
الدار اؼبتوسطة للنشر، الطبعة األكُف، تونس،  ية في النظاـ األخالقي،قوانين اإلعالـ في ضوء اإلعالـ االجتماعي. قراءة معرف ،عزم عبد الرضبن -4

 .88، ص 2014
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نفسو أك ىبدش ظبعتو لدل غَته كاؼبرجع يف السب ىو" كل إلصاؽ لعيب أك تعبَت وبط من قدر الشخص 
تعرؼ حقيقة ألفاظ السب أك القذؼ ىو دبا يطمئن بو القاضي يف ربصيلو لفهم الواقع يف الدعول، ماداـ أنو ال 

اثباهتا يف اغبكم كال يبسخ داللة األلفاظ اليت وبيلها عن معناىا،  ىبطئ يف التطبيق القانوٓف على الواقعة كما صار
إذ أف ربرل مطابقة األلفاظ للمعٌت الذم أستخلصو اغبكم كتسميتها بإظبها اؼبعُت يف القانوف سبا أك قذفا أك عيبا 

ة اليت هتيمن على أك إىانة أك غَت ذلك ىو التكييف القانوٓف الذم ىبضع لرقابة ؿبكمة النقض، كما أهنا ىي اعبه
التعريف الفقهي عبريبة السب ىو"  اأم، (1)إليو اغبكم من مقوماتو اؼبسلمة" ص اؼبنطقي الذم يتأدلاالستخبل

خدش شرؼ شخص كاعتباره عمدا دكف أف يتضمن ذلك إسناد كاقعة معينة إليو، كذىب رأم أأخر بأنو" كل 
 (2).إليو"اد كاقعة معينة شائنة تعبَت وبط من قدر الشخص فيخدش شرفو كاعتباره دكف إسن

كل تعبَت مشُت يعد سبا  كما يلي" السب   2001من قنوف العقوبات اؼبعدؿ يف  297كقد عرفت اؼبادة 
أك عبارة تتضمن ربقَتا أك قدحا ال ينطوم على إسناد أية كاقعة"، ىذه اؼبادة تعرؼ جريبة السب بأهنا كل 

 ؿ توفر ما يسمى بعنصر اإلسناد.العبارات اليت يبكن أف ربمل ربقَتا من خبل
كنستنج من ىذا العريف أف السب يتضمن مصطلحات ربمل يف مضموهنا صفة االحتقار للشخص 
كاأللفاظ القبيحة اليت يبكن أف توجو إُف شخص أك ؾبموعة من األشخاص، كىذه اعبريبة يبكن أف نعتربىا جريبة 

لشخص يف مكاف عاـ، كىناؾ من عرؼ السب كذلك بأنو" مكتملة األركاف يف حالة توجيو األلفاظ كالعبارات ل
نكتشف  (3)خدش شرؼ كاعتبار شخص بأم كجو من الوجوه دكف أف ينطوم ذلك على اسناد كاقعة معينة إليو".

من فحول ىذا التعريف أف جريبة السب قد تتضمن مايسمى بعنصر اإلسناد، دبعٌت اسناد فعل لشخص معُت 
بيحة قد تسيئ لشخصية الفرد، كالسب إذف حسب الباحث الفرنسي كالتلفظ دبصطلحات ككلمات ق

Christophe bigot  يف مرجعو اؼبشهورConnaitre a la loi de 1881  عرؼ السب بأنو
كىنا يقوؿ ـبتار األخضرم  ،(4)وبمل شتائم أك قدح ال يتضمن مايسمى بإسناد كاقعة مهينة" ،ذلك التعبَت اؼبهُت

رة اليت تكوف السب فقد يتحدد من خبلؿ الكلمة اؼبستعملة ذاهتا، كأف تكوف كلمة السائحي أف" مضموف العبا
نابية أك قبيحة كمثاؿ ذلك الكبلـ اؼبخل باغبيا  الذم قد بشكل يف نفس الوقت جريبة الفعل اؼبخل باغبيا  اذا 

قَتا أم تقليبل كحطا من ، كما وبدث اعبـر ايضا بكل تعبَت يتضمن ربطها كىو اؼبقصود بالتعبَت اؼبشُتتوفرت شرك 
كعادة تكوف العبارات اليت توجو للشخص يف جريبة السب ىي  (5)قيمة الشخص أك قدحا أم ذبروبا يف شخصو".

                                                           
جريمتي السب والقذؼ وحرية الرأي والتعبير، منتدى المحاموف المحترموف، أكبر تجمع للمحامين وللكتب  ،ضبدل االسيوطي احملامى-1

 .61مصر، بدكف سنة،  ص ،والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية 
إدارة مركز حبوث الشرطة ، األمارات ،  المسؤولية الجنائية عن سوء استخداـ حرية التعبير الصحفي. دراسة مقارنة ،أضبد عادؿ عبد اهلل اؼبعمرم -2

 .250، ص 2017العربية اؼبتحدة ، الشارقة ، 
 .109، ص نفس المرجعطاىرم حسُت ،  -3

4-Christophe bigot ,Connaitre a la loi de 1881, édition, victoire, paris ,2004 page 105. 
 .95، ص نفس المرجع ،ـبتار األخضرم السائحي -5
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تنعدـ فيك األخبلؽ، ىذه العبارات يف اليت ؽبا عبلقة باعبوانب األخبلقية، كأف نقوؿ للشخص مثبل أنت لصا 
شخصيتو، كنتوصل إُف فكرة من خبلؿ ىذا التحليل بأف كل شكلها تتضمن االحتقار كالقليل من كرامتو ك 

 كمن أركاف جريبة السب نذكر: التعاريف أشارت إُف خاصية تتوفر يف جريبة السب كىي اإلسناد، 
مثبل تعرض  ،اؼبرتكب بإحدل طرؽ العبلنية: يتمثل الركن اؼبادم تسليط العقوبة على السلوؾ الماديالركن 

بعض التصرفات اليت يبكن أف تتقلل من شأنو، أك الصاؽ بعض التهم الباطلة القصد شخص أثنا  تأدية مهامو ل
 منها االحتقار، كبنا  على ذلك يبكن أف نلخص عناصر الركن اؼبادم:   

 جريبة السب العلٍت جريبة قولية أك كتابية أم أف الركن اؼبادم ال " خدش الشرؼ واالعتبار لشخص معين :
ل جريبة الضرب أك السرقة كلكنو فعل قد يكوف قوليا أك كتابيا. كيتحقق الركن ينطوم على فعل مادم، مث

 ( 1)ككرامتو".اعتباره اغبط من  كأعبارة من شأهنا خدش شرفو جرد نعت اؼبسند إليو بأم قوؿ أك األكؿ دب
 :ـو ىذه من أىم أركاف ربقيق جريبة السب العلٍت ىو كجود الشخص اجملٍت عليو ال تق" تعيين المجني عليو

رية أك الكناية اعبريبة إال بإسناد العيب اؼبشُت إُف شخص معُت، يستخدـ اعبآف بعض األحياف عبارات التو 
، يف (2)عليو من خبلؿ األكصاؼ كالظركؼ اليت صدر فيو السب" ، فبا يسهل التعرؼعن الشخص اؼبقصود

يبة السب، من خبلؿ تلك ىذه اغبالة يتم توجيو عبارات أك مصطلحات للشخص من خبلؽبا ذبسد جر 
  يعنيو.ىبصو أك العبارات أك األكصاؼ يبكن على الشخص أف يكتشف بأف ما يقاؿ قد 

 ؾ اؼبادم كشرط لقياـ جريبة السب، "َف ينص اؼبشرع اعبزائرم صراحة على كجوب العبلنية يف السلو  :العالنية
  (3).اؼبادم اؼبكوف عبريبة السب"إال أف الراجح أنو على غرار جريبة القذؼ قد أخذ بعبلنية السلوؾ 

كمن كالعبلنية إذف يف ىذا السياؽ هبب أف تكوف يف األماكن العمومية يبكن فيها مشاىدة الفعل أك السلوؾ،" 
علنيا إال إذا حصل حبيث يسمعو  تطبيقات ىذا الركن أف السب الصادر من اؼبتهم كىو يف داخل اؼبنزؿ ال يعترب

ك اذا أصبح ؿببل عموميا باؼبصادقة بوجود عدد من األفراد بسبب مشاداة حدثت بُت من ينر يف الطريق العاـ، أ
    ( 4)الطرفُت مثبل كحكم بأف اعبهر بألفاظ السب على سلم عمارة بصوت يسمعو سكاهنا يوفر العبلنية".

يط اعبآف يتخذ الركن اؼبعنوم يف جريبة السب صورة القصد اعبرمي العاـ، فيجب أف وبقد" عنوي: الركن الم
مرتكب الفعل االجرامي ضد الصحفي )اجملٍت عليو( علما دبضموف العبارات كأف نتيجة ارادة اعبآف إُف نشر تلك 

، يف ىذا الركن (5) األفعاؿ. كال يشًتط القانوف بعد ذلك غاية معينة فبل كجود للقصد اػباص يف مثل ىذه اعبريبة"
من يقوؿ" هبب أف تكوف إرادة األذل مقًتنة بالفعل اؼبادم، فبل إذف ركز اؼبشرع على القصد اعبرمي، كىناؾ 

                                                           
 .165ص ،  مرجع سابق ،ؿبمد كماؿ القاضي -1
 .111، ص نفس المرجعطاىرم حسُت،  -2
 .181، ص نفس المرجعفليح كماؿ،  -3
 .49، ص مرجع سابقعبد الرضبن صاغبي،  -4
 .210، ص مرجع سابق ،م العبيدمنواؿ طارؽ إبراىي -5
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يتحقق السب بغَت قصد ـبالفة القوانُت كإحداث ضرر يف اجملتمع، كال جريبة حيث ال هبد اإلنساف إال خطأ 
اليت تضنت يف مضموهنا العقوبة  1مكرر 144، كتكملة ؼبا جا  يف نص اؼبادة (1)"بسيطا ال يبثل جريبة السب

 1مكرر  144قبد اؼبادة  ،تطبق يف حالة اإلسا ة إُف رئيس اعبمهورية بعبارات تتضمن اىانة أك سبا أك قذفا اليت
مكرر بواسطة نشرية يومية أك  144اليت أشارت إُف مايلي" عندما ترتكب اعبريبة اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 

ب اإلسا ة كضد اؼبسؤكلُت عن النشرية كعن أسبوعية أك شهرية أك غَتىا. فإف اؼبتابعة اعبزائية تتخذ ضد مرتك
( أشهر إُف اثٍت 3ربريرىا ككذلك ضد النشرية نفسها. يف ىذه اغبالة يعاقب مرتكبو اعبريبة باغببس من ثبلثة )

دج أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت فقط كتعاقب  500.000دج إُف  50.000( شهرا كبغرامة من 12عشر )
 دج.  5.000.000ُف دج إ 500.000النشرية بغرامة من 

 تباشر النيابة العامة إجرا ات اؼبتابعة اعبزائية تلقائيا. 
  (2).يف حالة العود تضاعف عقوبات اغببس كالغرامة اؼبنصوص عليها يف ىذه اؼبادة"

إف يف حالة ارتكاب اعبريبة بواسطة نشرية حسب نص ىذه اؼبادة فإف اؼبتابعة القضائية سبس العديد من 
ة السب يف حق األفراد ، أما عن جريبكحىت الوسيلةيتهم اؼبسؤكؿ عن النشرية ككذلك كاتب اؼبقاؿ األطراؼ من ب
عدة أفراد  كعلى ما يلي" يعاقب على السب اؼبوجو إُف فرد أمن قانوف العقوبات اؼبعدؿ  299نصت اؼبادة 

   ( 3).دج"25.000دج إُف  10.000( أشهر كبغرامة من 3( إُف ثبلثة )1باغببس من شهر)
 ،كمن خبلؿ ىذه القرا ة لفحول مواد قانوف العقوبات اؼبعدؿ اليت تضمنها حوؿ جريبة القذؼ كالسب

ككذا ضبط األسس  قدـ كل أشكاؿ اغبماية للشخصيات كاؼبؤسسات كاؽبيئات كاألفراديبكن القوؿ بأف اؼبشرع 
    األخبلقية.ية ك سة النشر كفقا لؤلطر القانونكاؼبعايَت التشريعية اليت خبلؽبا يتم فبار 

  

                                                           
 .254ص  ، مرجع سابق ،أضبد عادؿ عبد اهلل اؼبعمرم -1
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 الؽػػػػػػػػػػػػاألخ
  :تعريف األخالؽ 

تعرؼ األخبلؽ" بأهنا معتقدات الفرد الشخصية حوؿ ما إذا كاف السلوؾ أك العمل الذم يبارسو الفرد أك 
القرار الذم يتخذه صحيحا أك خطأ. كتشَت األخبلؽ أيضا إُف ؾبموعة القيم كالقواعد السلوكية كاؼببادئ 

، األخبلقية اليت تكوف أسس اإلستقامة اليت تعمل ضمن إطار القيم كالقواعد األخبلقية )األخبلقيات(كاؼبقاييس 
متجسدة يف عاداتو  ،بأهنا منظومة القواعد كاؼبعايَت اليت تصبح جز ا من ثقافة اجملتمع كيعرؼ تايلور األخبلؽ

تمع. كبالتاِف فإف ىذه اؼبنظومة يستخدمها كتقاليده كقوانينو. كذلك بعد أف ربكم ىذه اؼبنظومة سلوؾ أفراد اجمل
كنستنتج  (1)الفرد كدليل وبكم دبوجبو على أخبلقو كسلوكو. كوبدد بنا  عليها ما اذا كاف عملو صحيحا أك خطأ".

، كما ىناؾ من اعترب من خبلؿ ىذا التعريف بأف األخبلؽ هتذب سلوؾ الفرد فبا ينعكس اهبابا على ضبط اجملتمع
واعد يتم من خبلؽبا تزجيو سلوكات البشر يف اجملتمع، كما يبكن قياس اؼببادئ األخبلقية على أف األخبلؽ ق

أساس ما ربقيق اػبَت للبشر كذبنب كل السلوكات السلبية اليت تؤثر على حياة الفرد، فاألخبلؽ إذف ىي" ؾبموعة 
، كبو ربقيق ما يعتقد أنو اػبَت، كذبنب ما من اؼببادئ كالقيم كالقواعد العامة، لتوجيو السلوؾ البشرم داخل اجملتمع

ينظر إليو على أنو هبسد الشر. كغاية األخبلؽ يف هناية اؼبطاؼ ربسُت العبلقات بُت البشرية كاعطا  اغبياة 
البشرية معٌت يساعد على اغبفاظ على قدر من التماسك االجتماعي، بالرغم من كجود الفوارؽ كالتناقضات، 

  (2)ية".داخل اجملتمعات البشر 

 تعريف االخالقيات   : 

كفقا لتوماس بوؿ كليندا إلدر، اللذين يعمبلف يف مؤسسة التفكَت الناقد،" ىبلط أغلب الناس بُت 
األخبلقيات كالتصرؼ دبا يتفق مع األعراؼ االجتماعية كاؼبعتقدات الدينية كالقانوف، كال يتعاملوف مع األخبلقيات  

خبلقيات بأهنا" ؾبموعة من اؼبفاىيم كاؼببادئ اليت ترشدنا يف ربديد أم كمفهـو مستقل، يعرؼ بوؿ كإلدر األ
السلوكيات تساعد الكائنات اغبساسة، كأيها يضرىا كيشَت قاموس كامربدج للفلسفة إُف حدكث" تداخل عادة 

كيف بعض األحياف يستخدـ مصطلح  "...morality"كاالخبلقية "ethicsبُت كلمة أخبلقيات باإلقبليزية"

                                                           
، ص  2015، األردف ، عماف، للنشر كالتوزيع، الطبعة األكُف ، دار االعصار العلميأخالقيات المهنة االعالمية، ماىر عودة الشمايلة كآخركف - 1

 . 10-9ص 
 .49، ص  2014، عماف، للنشر كالتوزيع ، الطبعة األكُف ، األردف  ةالعلمي، دار يافا  أخالقيات االعالـ، عبد العزيز الشريف -2
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، كيبكن تعريفها (1)"ألخبلقيات" على نطاؽ أكثر ؿبدكدية ليعٍت اؼببادئ األخبلقية لتقليد أك صباعة أك فرد معُت"ا
بأهنا" ؾبموعة من الواجبات اليت يفرضها اؼبهنيوف على أدا  كاجباهتم. أك ىي ؾبموعة من قواعد السلوؾ اؼبهٍت اليت 

رجية، كقد عرفت دائرة اؼبعارؼ الربيطانية األخبلقيات بأهنا" يتم تبنيها بشكل تطوعي أك فرضها من قبل سلطة خا
النظاـ الذم يتم كضعو لتوضيح القواعد اؼبتعلقة دبمارسة مهنة بعينها دبا وبقق صاٌف اجملتمع كاألفراد، كوبقق 

واثيق اليت اؼبمارسة السليمة ؽبذه اؼبهنة، عبلكة على أنو يساعد على ربقيق أىدافها الرشيدة كيشمل ذلك النظاـ اؼب
 (2)ربكم اؼبمارسة كحدكدىا بُت الصواب كاػبطأ".

 أىمية االخالؽ  : 

  إف أنبية االخبلؽ يبكن أف نلخصها فيما يلي:

اإلىتماـ باألخبلؽ يسهم يف ربسُت اجملتمع ككل، فتًتاجع اؼبمارسات الظاؼبة كتوافر الفرص اؼبتكافئة  -0
 تخدـ اؼبوارد احملدكدة فيما ىو أكثر نفعا.، كتسبواسطة االعلى كفا ةللناس، كتنفذ االعماؿ 

اإللتزاـ بأخبلقيات العمل يسهم يف شيوع الرضا االجتماعي بُت غالبية الناس كنتيجة لعدالة التعامل  -2
"تشكل األخبلؽ اإلعبلمية ، (3)كاؼبعامبلت كالعقود كإسناد األعماؿ كتوزيع الثركة كربط اؼبدخوؿ باجملهود

نة الصحافة، دبعٌت أف نزاىة اإلعبلمي أمر رئيسي يف ربديد ىدفية ىذه اؼبهنة أحد األسس الرئيسية يف مه
اليت ىي يف األساس خدمة عامة تسعى إُف خَت اجملتمع من خبلؿ تزكيد اعبمهور بالوقائع كاؼبعلومات 

  (4)كاغبقائق الضركرية لتشكيل رأم عاـ كاع".
كىو ما يعود بالنفع على الفرد كعلى  ،زيادة االنتاجيةأخبلقيات العمل تدعم البيئة اؼبواتية لركح الفريق ك " -3

 اؼبنظمة كعلى اجملتمع.
ادارة أخبلقيات العمل بكفا ة تشعر العاملُت كاألساتذة بالثقة بالنفس، كالثقة يف العمل كبأهنم يقفوف  -4

ر كالراحة على أرض صلبة كنزيهة كشريفة. ككل ىذا يقلل القلق كالتوتر كالضغوط كوبقق اؼبزيد من االستقرا
 النفسية.

إف االلتزاـ اػبلقي يف اؼبنظمة يؤمنها ضد اؼبخاطر بدرجة كبَتة، حيث يكوف ىناؾ إلتزاـ بالشرعية،  -5
 كاالبتعاد عن اؼبخالفات أك اعبرائم كالتمسك بالقانوف، فالقانوف من قبل زمن بعد ليس إال قيمة أخبلقية.

                                                           
، الطبعة العربية ، عماف،  اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، دار أخالقيات اإلعالـ وتشريعاتو في القرف الحادي والعشرينعبد الرزاؽ الدليمي،  - 1

 .93، ص 2015
، صاٌف بوبنيدر ، جامعةاؼبعيار، ؾبلة 48د العد 23ؾبلد: ، جدلية األخالقيات وضوابط الممارسة المهنية -صحافة المواطن، فتيحة كيحل -2

 .244، ص 2019، قسنطينة
 . 11اإلنساف، مصر، بدكف سنة ، ص  اؼبؤسسة اؼبصرية للتدريب كحقوؽ، أخالقيات اإلعالـ القيم..التنظيم..القانوف ظبَت الباجورم،  -3
 .13، ص  2009بَتكت، ، بعة األكُفالط، مؤسسة مهارات ،بين المبادئ والواقع األخالؽ اإلعالمية، جورج صدقو  -4
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كقيم كسلوكيات، تتوجو يف آف كاحد إُف اؼبؤسسة " األخبلؽ اإلعبلمية من خبلؿ ربديد ؾبموعة مبادئ  -6
اإلعبلمية كالقيمُت عليها كالصحافيُت العاملُت فيها، حبيث تضمن اغبفاظ على رسالة الصحافة األساسية 

 (1)كتبعد الصحايف عن تصرفات يكوف دافعها منطلقات شخصية أك تكوف مضرة باجملتمع أك باآلخرين".
دعم عددا من الربامج األخرل اؽبامة مثل برامج التنمية البشرية، كبرامج اإللتزاـ بأخبلقيات العمل ي"  -7

 اعبودة الشاملة كبرامج التخطيط االسًتاتيجي.
إف االلتزاـ دبواثيق أخبلقية صارمة يدفع اؼبتعاملُت إُف اللجو  يف تعامبلهتم إُف اعبهات اؼبلتزمة أخبلقيا.  -8

  طرد اؼبمارسة السيئة من ساحة األعماؿ.كبالتاِف تنجح اؼبمارسة اعبيدة أك الصحيحة يف
إف كجود ميثاؽ أخبلقي تلتـز بو اؼبهنة أك اؼبنظمة يكوف دبثابة دليل أك مرجع يسًتشد بو اعبميع ليس  -9

فقط يف تصرفاهتم، كامبا أيضا عندما تثور اػببلفات أك يثور اعبدؿ حوؿ ماىو السلوؾ الواجب االتباع يف 
 ( 2)فبارسة اؼبهنة".

اصر اليت تناكؽبا ظبَت الباجورم كاؼبتعلقة بأنبية االخبلؽ يبكن أف نستنتج منها عدة نقاط كىي أف إف العن
االلتزاـ باؼببادئ االخبلقية يساىم بطبيعة اغباؿ يف رقي كتطور اجملتمع كربقيق العدالة االجتماعية ككذا تكافؤ 

ىداؼ ىو ربقيق مايسمى باؼبصلحة العامة الفرص بُت أفراد اجملتمع، إضافة إُف ىذا فإف الغاية من ىذه األ
كاؼبسانبة يف تنظيم العمل اؼبهٍت اؼببٍت على أسس علمية كىذا لتجسيد التوافق بُت التشريع كاؼبمارسة، لذلك 
فااللتزاـ باؼببادئ االخبلقية ىو من أجل احًتاـ اغبياة اػباصة لؤلفراد كالعمل على تكريس الشفافية كالعدالة 

 معاعبة العديد من اؼبسائل. االجتماعية يف 

 تعريف قواعد األخالؽ: 

تعرؼ قواعد األخبلؽ بأهنا" ؾبموعة من اؼببادئ اليت يعتربىا الناس يف كقت من األكقات قواعد السلوؾ 
االجتماعي تتبع بدافع من الشعور الذايت كإال تعرض ـبالفها إُف تأنيب الضمَت كسخط اجملتمع. كىي تقـو على 

ىاف الناس من أفكار عن الفضيلة كالرذيلة كذلك للسمو بالنفس البشرية كبو اؼبثل العليا عن طريق ما يستقر يف أذ
أك أهنا" ؾبموعة قواعد تساىم يف تكوينها ثقافة الناس  ،التمسك بالفضيلة كترؾ الرذيلة يف الركابط االجتماعية

السلوؾ الذم يسلكونو يف اجملتمع. كيتضح  كتفكَتىم عن اػبَت كالشر، حبيث تبدك ككأهنا مثل عليا ترسم لؤلفراد
من ىذا أف قواعد االخبلؽ تتكوف لدل الناس دبركر الزمن ربت تػأثَت من األدياف كالعادات كالتقاليد. كتوجو إُف 

 (3)أفراده على سبيل الطلب كالًتغيب لتحقيق اؼبثل العليا كفق معايَت ذلك اجملتمع".

                                                           
 .13ص  ،نفس المرجع، جورج صدقو  -1
 . 11، ص  مرجع سابقظبَت الباجورم،  -2
 . 44، ص  مرجع سابقساماف فوزم عمر،  -3
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االخبلقية ليس إُف فرض معايَت قابلة للتطبيق قانونا، إمبا إُف إعطا   كتكملة ؼبا ذكر سلفا،" هتدؼ القواعد
الصحفيُت إطار عمل ؼبساعدهتم يف تقرير ما هبب كتابة تقريرا عنو ككيفية القياـ بكتابة التقرير بشأنو. ال تستطيع 

فبا ذبيب عليها. فالناس  أية قواعد إطبلقا أف ذبيب على كل سؤاؿ كمن احملتمل أف تثَت األجوبة اعبيدة أسئلة أكثر
كعلى ، (1) ، قد ىبتلفوف حوؿ كيفية تطبيق معيار أخبلقي ؿبدد يف كضع معُت"ف بالذاتالعقبل  كحىت الصحفيو 

ىذا األساس فإف قواعد االخبلؽ تشكل صبلة القواعد كاؼببادئ االخبلقية اليت يلتـز هبا الفرد يف اجملتمع، اؽبدؼ 
    منها ىو الرقي بالنفس البشرية.

                                                           
 . 42، مكتب برنامج االعبلـ اػبارجي التابع لوزارة اػبارجية االمريكية ، ص دليل قانوف وسائل االعالـداف ماكاؿ ك أخركف ،  -1
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 هنةػػػػػات المػػػػػف أخالقيػػػػتعري
على أهنا" تلك اإللتزامات األساسية اليت هبب أف يتحلى هبا كل صحفي ك اؼبتمثلة  لقد عرفها جوف ىونربج

أساسا بضركرة العمل من اجل الوصوؿ إُف تغطية منصفة كشاملة كدقيقة، صادقة ككاضحة مع مراعاة ضباية 
ـ الغَت عن طريق إحًتاـ القانوف كحقوؽ اغبياة اػباصة لؤلشخاص كتصحيح األخطا  اؼبصادر كربقيق الصاٌف العا

يف حاؿ كجودىا، ىذا التعريف يوضح يف مضمونو بأف أخبلقيات اؼبهنة اإلعبلمية ىي دبجموعة القواعد اؼبسَتة 
، أك بعبارة أخرل ىي تلك ؼبهنة الصحافة، أك ىي ـبتلف اؼببادئ اليت هبب أف يلتـز هبا الصحايف أثنا  أدائو ؼبهامو

اؼبعايَت اليت تقود الصحفي إُف القياـ بعمل جديد هبد إستحسانا عند اعبمهور، كما أهنا أيضا صبلة اؼببادئ 
األخبلقية الواجب على الصحايف اإللتزاـ هبا يشكل يف أدائو ؼبهامو ؼبعايَت سلوكية تقوده إُف إنتاج عمل يناؿ 

 (1)إستحساف الرأم العاـ".

ىذه الفكرة يف مضموهنا إُف ضركرة العمل من أجل تقدٔف إعبلـ موضوعي كنزيو هبسد مبدأ  تشَت
أخبلقيات اؼبهنة الصحفية مع مراعاة مصادر اػبرب كالتأكد من مصداقيتها كذلك لتحقيق اؼبصلحة العامة، أم 

اؼبرافق العامة كاليت تقتضي  اػبدمة العمومية اؼبتمثلة يف النشاط الذم يؤدم إُف ربقيق اؼبصلحة العامة عن طريق
مبدأ اؼبساكاة كاإلستمرارية كالتكيف، لذلك يبكن إعتبارىا كمعايَت هبب على الصحفي اإللتزاـ هبا لتجسيد رسالة 

 إعبلمية نزيهة كموضوعية.

كيف ىذا السياؽ، ىناؾ من األكاديبيُت يف ؾباؿ اإلعبلـ يعتربكف أف أخبلقيات اؼبهنة اػباصة باإلعبلـ 
" بالعاملُت يف كسائل اإلتصاؿ اعبماىَتم كمنها الصحافة اؼبكتوبة كعليهم أف يلتزموا بسلوكهم ذباه أنفسهم تتعلق

كذباه األخرين كصباىَتىم كدببادئ كقيم أساسية، ىذا اإللتزاـ ىو نوع من الواجبات الشخصية، فهو التزاـ شخصي 
قيا، كتعرؼ الدكتوراه سامية ؿبمد أخبلقيات يقع على كل كاحد منهم بصفة شخصية ليكوف سلوكا سليما كأخبل

اؼبهنة )قيم اؼبمارسة( بأهنا القواعد الواضحة للسلوؾ اؼبهٍت يف مؤسسات الوسائل اإلتصالية ككذلك اإلذباىات 
كمن األمثلة على قيم اؼبمارسة : الفكرة  ،الفعالة كالدعاكل اؼبتصلة بكل ما ىو مبلئم يف أسلوب العمل كاإلقباز

ة اليت تتمثل يف اإللتزاـ باؼبوضوعية يف إعداد األنبا  كالدعاكل اؼبتصلة بأكثر الصور التكنولوجية مبلئمة النموذجي
 (2)لتحقيق مهاـ إتصالية ذات نوعية خاصة كالدعاكل اػباصة بتحديد مقاييس اؼبسلسبلت التلفزيونية اعبيدة".

صل إُف فكرة أساسية مفادىا أف كالدارس ؼبضموف ىذا التعريف الذم قدمو شرادقة، يبكن أف نتو 
كمن كاجبهم تقدٔف رسالة  ،أخبلقيات االعبلـ مرتبطة أساسا بالصحفيُت العاملُت يف كسائل االتصاؿ اعبماىَتية

                                                           
 .30، ص نفس المرجع ، ماىر عودة الشمايلة كآخركف -1
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اعبلمية مبنية على اؼببادئ اليت سبليها أخبلقيات اؼبهنة، مع الًتكيز بالدرجة األكُف على إحًتاـ اعبمهور اؼبتلقي 
ىذه الفكرة تدفعنا إُف شرح مفهـو االخبلؽ اؼبهنية للصحفي، فقد عرفها االستاذ عبد العاِف  للرسالة االعبلمية،

رزاقي كما يلي" األخبلؽ اؼبهنية للصحفي من اؼبنظور االشًتاكي، تعرؼ على أساس تلك اؼببادئ الصحفية 
لشخصية للصحفي. كىذه اؼببادئ كاؼبعايَت األخبلقية اؼبتعلقة بالسلوؾ األخبلقي كبكرامة كشرؼ اؼبهنة كبالسمعة ا

كاؼبعايَت األخبلقيةَف تثبت قانونا بعد كلكنها مقبولة يف الوسائل الصحفية كمدعومة من قبل الرأم العاـ كاؼبنظمات 
الشعبية كاغبزبية، لذلك فهناؾ إصباع على أف أخبلقيات ىي ؾبموعة من القيم غَت اؼبلزمة قانونا، كىي معايَت يلتـز 

ؼبؤسسة معا أثنا  العملية اإلعبلمية". كىناؾ كذلك إصباع لدل الدارسُت على إف األخبلؽ طبائع هبا الصحفي كا
كسلوؾ إنسآف يبارسو كل كاحد منا يف حياتو اليومية. كىي تعكس مبلمح شخصيتنا، بينما األخبلقيات ىي 

 ( 1)عبلمي".ؾبموعة قواعد غَت ملزمة مرتبطة دبهنة من اؼبهن، كىي يف تقديرنا جوىر العمل اإل

(.كيعٍت Professional Ethics (كما أف مصطلح أخبلقيات اؼبهنة يقابلو يف اإلقبليزية مصطلح 
سلوؾ صاحب اؼبهنة كتصرفاتو أثنا  فبارستو ؼبهنتو، سوا  كانت تلك اؼبهنة ربريرا أك تدريسا أك إستشارة أك غَتىا 

ئعة لدل الكثَت من اؽبيئات اؼبهنية اؼبختصة كذلك لتنظيم من اؼبهن. أف إقامة قواعد السلوؾ أك قواعد اؼبمارسة شا
عمل أعضائها . كيبكن أف نعترب قواعد السلوؾ كمجموعة من القواعد لتنظيم فبارسة العمل يف نطاؽ رظبي يتبناىا 

كلمة مأخوذة يف األصل من ال (Ethic)اجملتمع ألف أعضا ىا قبلوا اإللتزاـ هبا كبالقيود اليت تتضمنها". إف كلمة 
(. كىي Moral( كمعناىا األدب، كتعٍت باعبوانب العملية كالتطبيقية للمتطلبات األخبلقية )Etosالبلتينية )

، إذف ىي عبارة عن" ؾبموعة (2)"جانب من الوعي ليعرب عن تنظيم األخبلؽ كيتناكؿ اغبياة العملية لئلنساف
 مشتق من اليونانية كمعناه علم الواجب، أم العلم الذم الواجبات اليت وبددىا اؼبهنيوف يف فبارسة مهنتهم. كالتعبَت

يتناكؿ الواجبات اؼبهنية اؼبطلوب االلتزاـ هبا. فكما عند الصحافيُت كذلك عند األطبا  كاحملامُت كغَتىم. ىذه 
ا اؼبصطلح كقد ركز ىذ (3)القواعد هتدؼ إُف تبٍت قيم ؿبددة للمهنة مثل اغبقيقة كالنزاىة كاؼبصلحة العامة كاغبرية".

اؼبتعلق بأخبلقيات اؼبهنة على ؾبموعة من الضوابط األخبلقية كاؼبهنية اليت يلتـز هبا كل الصحفي يف مؤسستو 
االعبلمية، كما حدد النشاط كالوظيفة اليت يقـو هبا سوا  تعلقت بالتحرير أك االستشارة كاليت تكوف مبنية على 

 ؼبصلحة العامة كاغبق يف االعبلـ.  أسس تشريعية كقانونية اؽبدؼ منها ىو ربقيق ا

كاعبدير بالذكر،" فمفهـو أخبلقيات اؼبهنة الصحفية يظهر كلما التـز الصحايف، سوا  أكاف مراسبل أـ 
مندكبا أك حىت كاتبا، خبطوات كضوابط اؼبهنة كحرفيتها. كبالسعي إُف معرفة اغبقيقة كنشرىا على اؼبؤل لتكوف فيها 

أم أغراض مصلحية أخرل. ؽبذا السبيل تطرح مؤسسات إعبلمية كربل من كقت إُف خدمة للجمهور، بعيدا من 
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اخر ما يطلق عليو "دليل اإلرشاد اإلعبلمي"، يف ؿباكلة منها ؼبساعدة الصحافيُت على التعامل السليم مع أم 
 ثل باألساس يف:  عقبات كاشكاليات تواجههم. كىذا الطرح يدفعا إُف ربديد أىم مبادئ اؼبهنة الصحفية كاليت تتم

 الدقة أمر مقدس يف صبيع األحواؿ. - أ
 السعي دائما إُف ربقيق التوازف يف ما يكتب كعدـ التحيز.  - ب

 الكشف دائما لرئيس التحرير أك احملرر اؼبسؤكؿ عن أم تضارب يف اؼبصاٌف. -ج

 خرين.احًتاـ اؼبعلومات عند االطبلع عليها بالصفة اؼبهنية، كضباية مصادرىا كعدـ كشفها لؤل-د

 عدـ االختبلؽ أك االنتحاؿ، كعدـ دفع أمواؿ لقا  خرب، كعدـ قبوؿ رشوة لتحريف اغبقائق. -ق

( 1)عدـ إدخاؿ أم تغيَت على صورة فوتوغرافية أك تلفزيونية، عدا ما تقتضيو متطلبات ربسُت الصورة العادية". -ك

اإلعبلمية من أجل ربقيقي مبدأ اغبق يف إف أخبلقيات اؼبهنة إذف تعمل على تنظيم كتكريس مفهـو اؼبمارسة 
اؼببادئ األخبلقية ىي يف  حيث أف" ،اإلعبلـ ؽبذا األمر ال يبكن االستغنا  عن اؼببدأ الذم سبليو أخبلقيات اؼبهنة

صلب مهنة الصحافة كغياهبا يهدد ىذه اؼبهنة إذ يتبدؿ دكرىا كىدفها، فاؼبعركؼ أف دكر الصحافة يف األساس ىو 
ما هبرم كشرحو من أجل فهم األحداث  س على التعرؼ على العاَف كعلى اجملتمع كعلى األفراد كنقلمساعدة النا

كسبكُت اعبمهور كالقرا  من ازباذ قرارىم حبرية، كسبكينهم من بنا  رأم سديد انطبلقا من الواقع الذم يطلعوف عليو 
 (2)من خبلؿ كسائل اإلعبلـ بالدرجة األكُف".

ؼبذكورة يف سياقها إُف ربديد الضوابط االخبلقية يف فبارسة اؼبهنة الصحفية، كذلك من ىذه اؼببادئ اكتوحي 
خبلؿ التزاـ الدقة يف اؼبعاعبة االعبلمية للخرب كاالعتماد على اؼبوضوعية يف تقدٔف اؼبعلومة، باإلضافة إُف ضباية 

حًتاـ االسس كاؼبعايَت اليت هتدؼ إُف اؼبصادر االعبلمية، كتقتضي أخبلقيات اؼبهنة يف جوىرىا التزاـ الصحفي بإ
ؽبذا  ،ضباية اغبياة اػباصة، كيتم ذلك على أساس عدـ تشويو اؼبعلومة أك الصورة قصد اؼبساس حبرية االشخاص

الغرض فإف احًتاـ أخبلقيات اؼبهنة مبنية أساسا كبالدرجة األكُف على احًتاـ مبدأ اغبق يف االعبلـ الذم يتضمن 
 مصادر اؼبعلومة من جهة كمن جهة أخرل حق اعبمهور يف تلقي اؼبعلومة الكاملة، الصادقة، اغبق يف الوصوؿ إُف

 الدقيقة كاؼبوضوعية اؼببنية على مصداقية اؼبصدر.

اؼبوازنة يف  ىناؾ عنصرا اخرا ال يقل أنبية عن العناصر السابقة، يتمثل يف" ،عبلكة على ما ذكر سابقا
دئ االخبلقية اليت هبب أف يطبق يف كل حالة. كيبارس الصحفي عملو يف صبيع اغبكم الذم وبدد أم نوع من اؼببا
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االكقات ضمن ثبلثة ضغوط كمؤثرات أخبلقية تتضمن: كظيفتو كمهٍت كدكره كمواطن ككجوده كبشر أك كائن 
بيقها إنسآف. كتتدخل اؼبشاكل االخبلقية دائما يف اغبكم حوؿ أم من اؼبقاييس الثبلثة هبب التعامل معها كتط

 ( 1)عند مواجهة صراع ما".

كتكملة ؼبا ذكر سلفا، فإف اؼببادئ االخبلقية اليت يلتـز هبا كل صحفي أف اؽبدؼ منها ىو تنظيم اؼبهنة 
كتكرس التوافق بُت التشريع كاؼبمارسة، لذلك فهناؾ من إعتربىا بأهنا" نظاـ من اؼببادئ اليت ترشد كتوجو العمل، 

فإف اؼببادئ االخبلقية ربدد لك ما هبب  ،ا يبكنك كما يبكنك القياـ بو يف كضع معُتيف حُت أف القانوف وبدد م
كتنشأ عن التفكَت السليم. كإزباذ القرارات  -شخصية كمهنية كاجتماعية كأخبلقية -أف تفعلو. كىي مبنية على قيم

بولتيبيك( الذم كافقت عليو االخبلقية كىذا يعٍت ببساطة تطبيق ىذه القيم يف عملك اليومي. كيوضح إعبلف )تشا
دبواجهة الضغوط اليت تتعرض ؽبا حرية التعبَت يف نصف الكرة الغريب، أف  1994الدكؿ االمريكية يف العاـ 

الصحيفة اؼببنية على اؼببادئ األخبلقية عنصر أساسي لنجاح كسائل اإلعبلـ على اؼبدل الطويل. كقد جا  يف 
رتبط بالتزامها باغبقيقة. كبالتزامها السعي لتحقيق الدقة كالنزاىة كاؼبوضوعية االعبلف. أف مصداقية كسائل االعبلـ ت

كالتمييز الواضح بُت األخبار كالدعاية. كال هبوز فرض ربقيق ىذه  األىداؼ كاحًتاـ القيم األخبلقية كاؼبهنية، 
لذم يكافئ أك يعاقب يف فهذه اؼبسؤكلية ملقاة حصرا على عاتق الصحفيُت ككسائل االعبلـ. كالرأم العاـ ىو ا

 (2)اجملتمعات اغبرة".

" كضعت معظم دكؿ العاَف دساتَت أخبلقية أك مواثيق شرؼ خاصة هبا، أشارت صبيعها بطريقة ما، إُف لقد
أف خدمة الشعب ىي من كاجب صبيع اؼبؤسسات الصحفية كالصحفيُت. كذلك من خبلؿ البحث عن اغبقيقة 

 ،تول األخبار كعدـ تشويو اغبقائق كتصحيح األخبار اػباطئة بأقصى سرعةكنشرىا كاإللتزاـ باؼبصداقية يف ؿب
فاألخبلقيات سبد الصحفي دبجموعة من اؼببادئ أك اؼبعايَت اليت تستطيع هبا أف وبكم على عمل معُت ىل ىو 

 ( 3)صحيح أـ خطأ، جيد أـ ردم  كمسؤكؿ أكغَت مسؤكؿ أـ غَت مسؤكؿ".

و ألخبلقيات اإلعبلـ على أساس سلوؾ الصحفي أك القائم باإلتصاؿ أثنا  كيركز االستاذ شرادقة يف تعريف
تأدية مهامو، كاؼبتمثلة أساسا يف خدمة اعبمهور اؼبتلقي للرسالة اإلعبلمية كاليت هبب أف تكوف ىذه الرسالة نزيهة، 

ن خبلؿ االلتزاـ موضوعية ككاملة، كما أف البحث عن اغبقيقة هبب أف تكوف ضمن أكلويات القائم باالتصاؿ، م
باإلضافة إُف ذلك ضركرة  ،باؼبوضوعية يف تقدٔف اػبرب كعدـ تشويو اغبقائق لغرض التهويل أك اإلثارة أك التقزٔف

 تصحيح خرب أك معلومة تبُت بأهنا خاطئة، كىي الفكرة اليت تقريبا قبدىا مشًتكة يف كل مواثيق أخبلقيات اؼبهنة.
                                                           

اؼبطبوعات كالنشر، الطبعة  ، دائرةأخالقيات الصحافة النظرية والواقع. الدساتير ومواثيق الشرؼ في خمسين دولةطارؽ موسى اػبورم،  -1
 .41، ص 2004األكُف، عماف ، االردف، 

 .61، ص 2010، العريب للنشر كالتوزيع ، مصر ، االعالـ و الديمقراطية في الوطن العربي ؿبمد حسن العامرم ك أخركف،  -2
 .41، ص مرجع سابقربسُت شرادقة ،  - 3
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قيات اإلعبلـ تعٍت منظومة من اؼببادئ كاؼبعايَت لًتشيد سلوؾ الدليمي أف" أخبلكيضف عبد الرزاؽ 
اإلعبلميُت خبلؿ عملهم بتغطية األحداث كتوجيههم إلزباذ القرارات اليت تتناسب مع الوظيفة العامة للمؤسسات 

يل إُف أقصى اإلعبلمية كدكرىا يف اجملتمع، كضماف الوفا  حبقوؽ اعبمهور يف اؼبعرفة كإدارة اؼبنافسة اغبرة مع التقل
حد من األضرار اليت يبكن أف تلحق باعبمهور أك األفراد أك اؼبصادر، كضماف حرية كرامة اؼبهنة كنزاىة 

إف اؼبتمعن يف مصادر أخبلقيات الصحافة يكتشف بأف مصادرىا التشريعية متعددة كـبتلفة، لكن ، (1)"الصحفيُت
" ثبلث مؤسسات كىي: السلطات العمومية فبثلة يف قوانُت اؼبتفق عليو حبسب األكاديبيُت كاالعبلميُت مصنفة إُف

 اؼبطبوعات أك اؼبنشورات أك االعبلـ.

 التنظيمات اؼبهنية للصحافة كاالربادات كاعبمعيات الصحفية كؾبالس اإلعبلـ اليت تنقسم إُف ثبلث فئات كىي: 

 رئاسة الوزير اؼبعٍت باإلعبلـ.اجملالس اليت تضم فبثلُت عن اغبكومة أك يكوف صبيع أعضائها من اغبكومة ب 
 صحاهبا كالصحافيوف العاملوف هبااجملالس اليت يشًتؾ يف انشائها ناشرك الصحف كا. 
 .اجملالس اليت يبثل فيها اعبمهور كاصحاب اؼبهنة نسبة متفاكتة 
 .التشريعات الدكلية اؼبتعلقة بالصحافة كحرية التعبَت كأخبلقياهتا 

 بلقيات اؼبهنة يف الوطن العريب نبا:إف أقدـ مصدرين للتشريع يف اخ

 .نظاـ اؼبطبوعات يف عهد االمرباطورية العثمانية بإعتبار أهنا كانت مهيمنة على معظم االقطار العربية 
 ب كىي فرنسا قوانُت اغبكومات االجنبية اليت احتلت الكثَت من االقطار العربية أك ضمتها ربت االنتدا

ت ىذه الفكرة دكر ؾبالس اإلعبلـ اليت ؽبا دكر يف تنظيم اؼبمارسة اإلعبلمية فقد حدد ،(2)كبريطانيا كايطاليا"
 لكن يف عديد من الدكؿ عوضت ىذه اجملالس هبيئات أخرل من بينها سلطات الضبط. ،ك اؼبهنية

لقد أكد االستاذ الدليمي يف تعريفو ىذا على ضركرة العمل من أجل تكريس اؼببادئ االخبلقية اليت هتدؼ 
، إُف جانب ربقيق ما يسمى باؼبسؤكلية طن يف اؼبعلومة كاغبق يف االعبلـاغباؿ إُف احًتاـ حق اؼبوا بطبيعة

االجتماعية لوسائل االعبلـ كخدمة اعبمهور اؼبتلقي من خبلؿ االعبلـ النزيو كاؼبوضوعي، اؼبستمد من اؼبصادر 
يعترب أف أخبلقيات الصحافة ىي نفسها اؼبوثوقة اليت يتعامل معا الصحفي بكل حرية كشفافية، كما ىناؾ من 

أخبلقيات االعبلـ، حيث حددنا ىذه النقاط إنطبلقا من اؼببادئ اليت ذبسدىا ىذه االخبلقيات كعبلقتها 
باؼبمارسة االعبلمية، إذ يعترب عبد القادر ياسُت يف كتابو اؼبعنوف بػ" الصحافة سيف كدرع" بأف الصحافة سبتلك 

 كإال فقدت ىذه اؼبهنة نبلها. كيتطلب األمر:   ،لي هباأخبلقيات ال مفر من التح
                                                           

، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع ، الطبعة العربية ، عماف،  و في القرف الحادي والعشرينأخالقيات اإلعالـ وتشريعات، عبد الرزاؽ الدليمي -1
 .88، ص 2015

 .56-55ص ص   ، مرجع سابقعبد العاِف رزاقي،   -2
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 .عدـ إدارة الظهر لغريبك 
 .اغبذر من مهاصبة إنساف كحرمانو من حق الدفاع عن نفسو، يف اؼبكاف نفسو من الصحيفة 
 .إذا كاتتك قدرتك على ظلم أحد، فتذكر قدرة اهلل عليك 
 .احرص على الدفاع عن اغبق جبسارة 
 ؾباملة ألحد. ،ـك على ارائكصن اؼببادئ كال تسا 
 .مسؤكلية الصحافة، كحريتها كاستقبلؽبا كاالخبلص كالنزاىة كعدـ التحيز كاالحًتاـ 
 .عدـ تلفيق األخبار أك االنتحا  هبا أك تشويهها 
 .اؼبنافسة اغبيوية مقبولة ما دامت ال تتعارض مع اؼبصلحة العامة 
 ل السبق.السبق الصحفي ىدؼ مشركع كملح، لكن صحة اػبرب قب 
 .اختيار مراسلي ككالة االنبا  يتم حسب كفا اهتم اؼبهنية كنضجهم كاحساسهم باؼبسؤكلة 
 .احًتاـ سرية مصدر اػبرب احًتاما كامبل 
 حبرص كبدكف أدْف ربيز. ،التحرم من كبل اعبانبُت 
 .الوصوؿ إُف مستويات رفيعة من الذكؽ 
 ."( 1)صوف حرية الصحافة 

ىذه العناصر، يبكن القوؿ بأهنا تقريبا مذكورة يف العديد اؼبواثيق االعبلمية إف القرا ة اؼبعمقة لفحول 
كاؼبهنية، كىذا يدؿ أف مبادئ أخبلقيات اؼبهنة قد اتفق عليها الكثَت من رجاؿ االعبلـ كالصحافة كاؼبهنيُت، إذ 

اة يف توزيع اؼبعلومة،  يؤكدكف على ضركرة العمل من أجل ذبسيد فبارسة مهنية مبنية على الصدؽ كالعدؿ كاؼبساك 
كما أف  التأكد من مصداقية اؼبعلومة قبل نشرىا كاغبفاظ على سرية اؼبصدر يندرج بطبيعة اغباؿ ضمن ما يسمى 
باغبفاظ على حرية الصحافة كاالعبلـ كالعمل على تكريس مبدأ اغبق يف االعبلـ، سوا  بالنسبة للصحفي أك 

فة إُف ىذا ىناؾ اؼببدأ اؼبتعلق باالنفراد بالسبق الصحفي الذم هبب أف اعبمهور اؼبتلقي للرسالة االعبلمية، إضا
يكوف مستمدا من اؼبصدر اؼبوثوؽ، كبعد الدراسة اؼبعمقة ألىم التعاريف اليت تناكلت مفهـو أخبلقيات اؼبهنة 

اؾ عملية يبكن القوؿ بأف" توظيف األخبلؽ اؼبهنية يف الوسط الصحفي ذم التقاليد الديبقراطية اؼبتطورة ىن
متعددة اؼبراحل كإف تعددية جوانبها مشركطة بأهنا تعتمد على التصورات األخبلقية اؼبهنية اؼبسجلة اليت كضعتها 
اعبماعة العمالية كاػباضعة لبلستيعاب من قبل أم عضو، تسًتشد االختيار اؼبسؤكؿ غبلوؿ اؼبسائل اؼبهنية 

اؼبهنية االجتماعية كمرحلة شرطية االلتزاـ التصورات  بالتناسب مع ىذه التصورات. تتضمن رقابة اؼبؤسسات
اؼبهٍت  -كاستخداـ العقوبات يف حاؿ ـبالفتها، تًتافق بإنعكاسات شخصية كصباعية ربفز التطور األخبلقي 

البلحق للمجتمع )هبد ذلك انعكاسا لو يف الوثائق اعبديدة للمؤسسات الصحفية دبا فيها حىت تلك مثل شركط 
                                                           

 .78-77، ص ص 2010، القاىرة ، الطبعة األكُفمكتبة جزيرة الورد ،  ،الصحافة سيف ودرع عبد القادر ياسُت،  -1
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إذف فاالعتماد على األخبلؽ الصحفية يف اؼبمارسة اؼبهنية يعد شكبل من أشكاؿ الديبقراطية من  ،(1) العقود"
خبلؽبا يتم ذبسيد اؼبساكاة يف معاعبة اؼبعلومة ككذا مبدأ اغبق يف اإلعبلـ، كما أهنا تراقب نشاط اؼبؤسسات 

، لكن ية كعبلقتها بالواقع اؼبهٍت كاإلعبلمياإلعبلمية كاؼبهنية على مدل التزامها بتطبيق ما سبليو الضوابط األخبلق
رغم الدكر الذم تلعبو أخبلقيات اؼبهنة يف ذبسيد مفهـو اؼبمارسة اإلعبلمية كاؼبهنية إال اهنا يف بعض األحياف 
تواجو العديد من اؼبخاطر اؼبرتبطة اساسا" بالطابع التنافسي اعبديد للسوؽ اإلعبلمية، فالطفرة اإلعبلمية قد تؤجج 

عُت: األكؿ حوؿ اؼبوارد اإلشهارية احملدكدة كبالتاِف تعزيز الوال  للمستشهرين سوا  كانوا مؤسسات اقتصادية صرا
أك احزاب سياسية كالسقوط يف فخ اإلشهار اؼبقنع، أمل الصراع الثآف فموضوعو التنافس على اعبمهور عرب 

يعٍت ىذا أف ؾباؿ أخبلقيات  ،(2)كالتفرد"لتمايز السقوط يف فخ اؼبضامُت اؼبثَتة سياسيا كاجتماعيا كالبحث عن ا
اؼبهنة يتأثر ببعض العراقيل اليت من شأهنا تقلل تطبيقها بفعالية، السيما اعبانب االقتصادم اؼبتعلق باإلشهار، 
خاصة كاننا نعرؼ بأف غياب اؼبادة اإلشهارية يف كسائل اإلعبلـ تؤثر سلبا على نشاطها، فغياب اإلشهار معناه 

 اعبيدة أك اؼبؤسسة اإلعبلمية. توقف

 :الجزائر مية وتطورىا في العالم ونشأة أخالقيات المهنة اإلعال
إف اغبديث عن نشأة كتطور أخبلقيات اؼبهنة الصحفية يقتضي من كباحثُت دراسة اعبوانب التارىبية يف 

تنظيم اؼبمارسة االعبلمية كاؼبهنية ، بإعتبارىا العمود الفقرم لاػباصة باؼبهنة الصحفية لكل دكلةؾباؿ االخبلقيات 
فااللتزاـ إذف بأخبلقيات اإلعبلـ ىو ضماف  ،للصحفيُت كذبسيد الضوابط األخبلقية يف ؾباؿ االعبلـ كالصحافة

يف نفس الوقت غبق اؼبواطن يف اؼبعلومة أك اغبق اإلعبلـ الذم يقصد بو" يعرؼ اغبق يف االعبلـ بأنو" تلك 
كيعٍت ذلك ؾبموعة من اغبقوؽ  ،تنمح لؤلفراد ؼبمارسة تلك اغبريات اعبزئية لئلعبلـ الصبلحيات القانونية اليت

اجملردة للوصوؿ إُف حقوؽ كاملة، كىذه األخَتة تؤدم بدكرىا إُف اغبق يف تلقي الرسالة االعبلمية كسبتد إُف 
و القياـ دبهمتهم بصفة حبيث زبوؿ ألصحاب ،صبلحيات قانونية تؤدم إُف الوصوؿ للمعلومات اغبقيقية كالنزيهة

كىذا اغبق يتعلق بالصحفي أك معد  ،موضوعية، كيتضمن اغبق يف االعبلـ اغبق يف تبليغ األنبا  كاؼبعلومات كاآلرا 
كىو اغبق  ،ككذا اغبق يف تلقي األنبا  كاؼبعلومات كاآلرا  ،الرسالة اإلعبلمية، سوا  كاف فردا أك مؤسسة إعبلمية

 ( 3)العبلمية".متعلق دبستقبل الرسالة ا

                                                           
 .107-106، ص ص 2013مؤسسة الورؽ للنشر كالتوزيع، الطبعة األكُف، عماف، ، أخالؽ الصحفي المهنية، اهلل الرؿبُت عطا -1
، (، اجمللة الدكلية لبلتصاؿ االجتماعي1) 3اجمللد  ،األداء الصحفي وأخالقيات الصحافة في ظل تطبيقات الويب الجديدة، بن عمار شهرزاد -2

 .18، ص 2016يس مستغاّف، اعبزائر، جامعة عبد اغبميد بن باد
، ص 2009، العدد العاشر، ؾبلة افاؽ للعلـو ، جامعة اعبلفة ، اعبلفة ، اعبزائر ، الحق في االعالـ والحق في االتصاؿد الطيب سالت ، ؿبم -3

361. 
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كلتشريح الفكرة أكثر سنركز على بعض الدكؿ اليت ؽبل ذبربة رائدة يف ؾباؿ أخبلقيات اؼبهنة الصحفي من 
أفريل  13بينها اعبزائر من خبلؿ عرض مبادئ ميثاؽ أخبلقيات كقواعد اؼبهنة للصحفيُت اعبزائريُت الصادر بتاريخ 

خبلقيات اليت هبب أف يلتـز هبا الصحفي لتجنب كل أشكاؿ الذم هبمع بُت اؼبمارسة االعبلمية كاأل 2000
اعبنح الصحفية كالقذؼ كالشتم كالتحريض، فالعمل دبيثاؽ األخبلقيات ىو تكريس ؼببدأ اغبق يف االعبلـ الذم 
تطرقنا اليو سلفا، كؽبذا الغرض فقد إىتمت العديد من الدكؿ األكركبية كالعربية بأخبلقيات اؼبهنة اإلعبلمية أك 
الصحفية كىذا من أجل تنظيم اؼبمارسة اؼبهنية للصحفيُت كربديد األطر كالضوابط األخبلقية لعمل كنشاط 

ىذا األساس " أصبحت أخبلقيات اؼبهنة من اؼبطالب على ك اؼبؤسسات اإلعبلمية اؼبكتوبة كالسمعية البصرية. 
لعبو االعبلـ على الصعيدين الضركرية كاؼبلحة لدل العديد من اغبكومات كحىت الشعوب نظرا للدكر الذم 

خاصة أثنا  النزاعات كىو دكر أقل ما يذكر عنو أف سلبيات كاهبابيات على حد  ،االقليمي كالدكِف حىت احمللي
كىذا ما دفع العديد من التنظيمات  ،سوا ، كيف كثَت من األحياف يكوف تأثَته السلي أكثر من إهبابياتو كمنافعو

لة كضع اطار أخبلقي ؼبهنة الصحافة قصد ذبنب الشعوب كاألمم سلبيات اؼبمارسة اؼبهنية كاعبمعيات إُف ؿباك 
 (1)االعبلمية كربقيق رسالة إعبلمية تتسم بنوع من اؼبوضوعية".

ىذا ما يستوجب  ،يفهم من فحول ىذه الفكرة أف كسائل االعبلـ تلعب دكرا فعاال يف عديد اجملاالت
كيف نفس  ،اؼبهنة الصحفية أكثر لنفادم الوقوع يف فخ اؼبتابعات القضائية ضبط ىذا اجملاؿ بضوابط أخبلقية لتنظيم

الوقت كالعمل على تكريس اإلعبلـ اؼبوضوعي كالنزيو ربقيقا ؼببدأ اػبدمة العمومية اليت هتدؼ إُف ربقيق اؼبصلحة 
 العامة عن طريق اؼبرافق العامة. كؽبذا الغرض سنقـو 

ففي  ،اليت كضعت اللبنة األكُف لؤلطر األخبلقية للمهنة الصحفية يف ىذا الفصل تشريح أىم اؼببادرات
البداية نعرج على التجربة الفرنسية، إذ" يعد ميثاؽ الواجبات اؼبهنية للصحفيُت الفرنسيُت الذم كضعتو النقابة 

ؼبواثيق من أكائل ا 1938كتعديبلتو يف عاـ  1918الوطنية للصحفيُت الفرنسيُت الذم يعود تارىبو إُف العاـ 
اؼبهنية للصحفيُت يف العاَف. كيتضمن اؼبيثاؽ عددا من الواجبات األخبلقية اؼبهمة لكي يكوف الشخص جديرا بأف 
يطلق عليو صحفي، مثل ربمل اؼبسؤكلية عن ما يكتب. كذبنيب التشهَت كاالهتامات كتغيَت كثائق كتشويو اغبقائق 

مة اؼبهنية كعدـ استخداـ الوسائل غَت الشريفة للحصوؿ على كالكذب كمراعاة حقوؽ الزمالة كاغبفاظ على الكرا
اؼبعلومات أك اإلستفادة من حسن نية أحد، كعدـ إستغبلؿ نفوذه كعدـ العمل يف جلب أك ربرير اإلعبلنات 

 ( 2)كاحًتاـ السرية اؼبهنية كإحًتاـ العدالة".

                                                           
 .25، ص  مرجع سابق، ماىر عودة الشمايلة كآخركف -1
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الصحفية، أم مسؤكلية اؼبقاؿ كىذا ما  إف ىذا اؼبيثاؽ الفرنسي وبدد يف فحواه ما يسمى دبسؤكلية الكتابة
حيث أف اؼبيثاؽ اػباص بالواجبات اؼبهنية  ،نادت بو العديد من مواثيق أخبلقيات اؼبهنة يف ـبتلف من دكؿ العاَف

للصحفيُت الفرنسيُت يؤكد على ضركرة ذبنب التشهَت كتشويو اغبقائق اليت تسيئ لفحول الرسالة االعبلمية، كما 
على ضركرة إحًتاـ الزمبل  يف مقر العمل ككذا كاغبفاظ على السر اؼبهٍت ككذا إحًتاـ العدالة أف اؼبيثاؽ ينص 

 كالعمل على تقدٔف رسالة إعبلمية نزيهة مبنية على مصداقية اؼبصدر.

صادقت نقابات  1971عبلكة على ىذا قبد، إعبلف ميونيخ غبقوؽ الصحفيُت ككاجباهتم" كيف عاـ 
ونيخ على إعبلف كاجبات الصحفيُت كحقوقهم، كما عربت عن اؼببادئ األخبلقية صحفية أكركبية كربل دبي

 كضمانات استقبلؿ اؼبهنة. كمن الواجبات اؼبعلنة يف ميونيخ: 

إحًتاـ اغبقيقة كايصاؽبا كما ىي إُف اعبمهور حىت لو عادت نتائج ذلك عليو، ألف من أىم حقوؽ اعبمهور   .0
 معرفة اغبقيقة.

 ت اؽبامة أك ربريف النصوص كالوثائق.عدـ إخفا  اؼبعلوما .2
 عدـ اللجو  إُف استعماؿ الطرؽ القذرة كغَت الشريفة يف اغبصوؿ على اؼبعلومات كالصور كالوثائق. .3
 كاجب احًتاـ اغبياة اػباصة لؤلفراد كالناس. .4
 تصحيح كل معلومة خاطئة منشورة. .5
 عليها بطرؽ سرية.اغبفاظ على سرية اؼبهنة كعدـ البوح دبصادر اؼبعلومات اؼبتحصل  .6
اال اذا  ،القذؼ، عدـ التعرض لسمعة االخرين أك إهتاـ أيا كاف دكف أم دليل ،فبنوع منعا باتا السرقة األدبية .7

 ربصل الصحفي على مصدر موثوؽ كحقيقي يثبت أك ينفي كل ذلك.
لتحرير)حرية رفض أم ضغط، كعدـ قبوؿ الرقابة أك التوجيو يف الكتابة أك التحرير إال من طرؼ مسؤكِف ا .8

 التحرير كالكتابة(. 
عدـ اػبلط بُت مهنة الصحافة كمهنة االشهار أك صاحب مذىب، أم ال يكوف الصحفي مشهرا بشي  ك  .9

 أف يكوف حياديا. كرفض أم كصاية مباشرة أك غَت مباشرة. كعدـ قبوؿ أم تعليمات من اؼبعلنُت". 

 كمن بُت أىم حقوؽ الصحفي اؼبقررة دبيونيخ: 

صحفي الدفاع عن حريتو يف الوصوؿ إُف مصادر اؼبعلومات، كالتحقيق بكل حرية يف الوقائع اليت من حق ال .0
 تتعلق باغبياة العامة. كال يبكن أف يبنع من ىذا اغبق، إال دبوجب أسباب كاضحة.

 .الصحفي ليس ؾبربا على إهنا  أية مهمة أك عمل كاجباره على تبٍت رأيا يكوف متعارضا مع مذىبو أك ضمَته .2
كهبب استشارة الصحفيُت قبل ازباذ القرار  ،اغبق يف االببلغ عن أم قرار مهم ىبص اؼبؤسسة االعبلمية .3

 النهائي حوؿ القرارات اؼبهمة يف التحرير أجور العماؿ، فصل الصحفيُت، الًتقية.
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نتو. كعقد عمل مراعاة كظيفة الصحفي كمسؤكلياتو. كالتمتع باغبقوؽ االجتماعية كاؼبهنة الضركرية ؼبمارسة مه .4
 ( 1)فردم يف اطار اتفاقيات صباعية، ضامنة ألمنو اؼبادم، كاستقبلليتو االقتصادية".

إف ما نستخلصو من إعبلف ميونيخ يف اعبانب اػباص بالواجبات ىو العمل على احًتاـ اغبقيقة كتقدٔف 
ؼبعلومة هبب أف يكوف مبنيا كما أف الوصوؿ اُف مصدر ا  ،معلومة كاملة كصادقة ذبسد مبادئ اغبق يف االعبلـ

على ضوابط أخبلقية تكرس مفهـو أخبلقيات اؼبهنة اليت ربدد االطر االخبلقية يف فبارسة اؼبهنة، بعيدا عن اعبنح 
اػباصة بالقذؼ كالشتم كالتحريض كاالىانة، دبعٌت إحًتاـ اغبياة اػبصة لؤلشخاص كاغبفاظ على سرية اؼبصدر أك 

اغبصوؿ على اؼبعلومة، باإلضافة إُف ىذا هبب على الصحفي أف يبيز بُت تقدٔف رسالة  اعبهة اليت نستند اليها يف
اعبلمية اؽبدؼ منها ىو ربقيق اػبدمة عمومية كبُت الرسالة االشهارية اليت يكوف الغرض منها ىو الربح كالغرض 

في يف الوصوؿ إُف مصدر التجارم. ىذا فيما ىبص الواجبات بينما اغبقوؽ قبدىا ؿبددة باألساس يف حرية الصح
اؼبعلومة، أم عدـ تقويض ككبح مصادر اؼبعلومات، ىذه الفكرة تدفعنا إُف القوؿ بأف االلتزاـ دببادئ اخبلقيات 
اؼبهنة يعد شرطا ضركريا يف فبارسة اؼبهنة االعبلمية، اليت تستدعي ضركرة ربسُت الشركط االجتماعية كاالقتصادية 

 نتو حسب ما سبليو االخبلقيات كليس العكس.للصحفيُت حىت ذبعلو يبارس مه

 ،أما يف الواليات اؼبتحدة االمريكية نلخصها يف" بياف اؼببادئ للجمعية االمريكية لرؤسا  ربرير الصحف
ربت إسم" قانوف الصحافة". كسبت مراجعتو كإعادة تسميتو بػ" بياف اؼببادئ يف عاـ  1922ىذا مت تبنية سنة 

ضعت ؾبموعة من اؼببادئ من أجل ذبسيد االدا  االعبلمي كاؼبهٍت كفقا ؼبا تقتضيو ، أف ىذه اعبمعية ك 1975
على اؼبسؤكلية، حيث أف اؽبدؼ األكؿ من صبع األخبار كاألرا   المادة األولىأخبلقيات اؼبهنة. كقد اعتمد يف 

صدار حكمهم حوؿ كتوزيعها ىو خدمة الصاٌف العاـ. كذلك عن طريق تزكيد الناس باؼبعلومات كسبكينهم من إ
تتعلق حبرية الصحافة، إذ أف حرية الصحافة ىي من أجل الشعب كهبب  المادة الثانيةالقضايا اؼبتداكلة، أما 

زبص  المادة الثالثةالدفاع عنها ضد أم انتهاؾ أك تعد من أم جهة كانت سوا  عامة أك خاصة، بينما 
قبلوا أم شي  أك يسعوا إُف أم نشاط قد يؤثر أك االستقبلؿ. كيف ىذه اغبالة هبب على الصحفيُت أف ال يت

زبص ما يسمى بالصدؽ كالدقة. كيقصد بالصدؽ ىو أف المادة الرابعة وبتمل أف يؤثر على نزاىتهم، يف حُت 
بينما "تعٍت الدقة أف ينقل احملرر اػبرب بأمانة، ذاكرا تفاصيلو  ،(2)االخبلص للقارئ ىو أساس الصحافة اعبديدة" 

حذؼ ىبل بسياؽ الواقعة أك اغبادثة. كايضا دكمبا مبالغة حىت ال يعطيها معٌت أك تأثَت ـبالفا للحقيقة.  بدقة دكمبا
كيقاؿ أنو خَتا للصحفي أف يتخلف عن نشر خرب غَت دقيق من أف ينشر خربا يعآف من خلل أك تشويو، كما 
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ة االقتباس لؤلقواؿ كأف تكوف الصور تعترب الدقة أساسا للمصداقية. كتتضمن نشر اغبقائق كدقة اغبقائق كدق
 ( 1)كالرسـو معربة عن اغبقيقة اؼبوضوعية دكف تغيَت احملتول للصور كعدـ تشويو اغبقائق".

إُف عنصر عدـ النزاىة، يف ىذه اغبالة تتطلب اؼبمارسة  مادتو الخامسةكما أشار طارؽ موسى اػبورم يف 
عنصر ال  المادة السادسةإلخبارية كالرأم، يف االخَت قبد الصحفية أف يكوف ىناؾ فصل كاضح بُت التقارير ا

يقل أنبية عن العناصر السابقة كيتمثل أساسا يف فبارسة العدؿ أم هبب إعطا  االشخاص الذين يتم اهتامهم علنا 
حق الرد يف اقرب فرصة. كالبد من الوفا  بالوعد الذم يقطعو الصحايف باغبفاظ على سرية مصادر أخباره مهما  

كتبُت ىذه اؼببادئ ضركرة التزاـ الصحفي دبجموعة من اؼبعايَت كالضوابط األخبلقية اليت ذبسد (  2)اف الثمن".ك
مفهـو اغبق يف اؼبعلومة، كما أف من كاجب الصحفي الدفاع عن حرية الصحافة كخدمة للجمهور اؼبلتقي للرسالة 

 ، كعادلة.نزيهة ،كاملة ،االعبلمية اليت هبب أف تكوف صادقة، موضوعية

، تعد ىذه الدكلة من الدكؿ اليت عهد صحافيوىا 1930أما أخبلقيات اؼبهنة يف"بريطانيا كاف ذلك سنة  
إُف كضع ميثاؽ لشرؼ اؼبهنة الصحفية دببادرة منهم، حيث قاـ االرباد الوطٍت للصحفيُت بإصدار اؼبيثاؽ سنة 

دينة براغ بالتطرؽ إُف ما هبب على الصحافة أف قاـ اؼبؤسبر العاؼبي للصحافة يف م 1936، أما يف سنة 1930
تفعلو كأقرت بأف الصحفي القدير هبذا االسم ينبغي عليو : أف يراجع كل خرب تنشره اعبريدة بكل أمانة كصدؽ 
كىبص هبذه العناية كل األخبار اليت قد تثَت تعصبا يف الرأم كأف يعًتؼ حبقو كحقوؽ األخرين يف نشر األخبار 

كما هبب على الصحفي ذبنب كل نقد تافو   ،األحداث الداخلية كاؼبسائل اؼبتصلة بالدكؿ األخرل اؼبوضوعية عن
أضف إُف ذلك اإلبتعاد عن تزيُت العنف كالتحريض  ،كغَت موضوعي يف شؤكف السياسة كاإلسا ة إُف دكؿ أخرل

حبتمية اغبركب غبل النزاعات، هبذا  كأف وبارب الفكرة القائلة ،على إستعمالو لتسوية النزاعات الداخلية أك الدكلية
فإف ىذا اؼبؤسبر أنصب إىتمامو على ربقيق السلم ك األمن الدكليُت كىذا راجع إُف أنو جا  يف فًتة ما بُت اغبربُت 

، إف القاسم اؼبشًتؾ بُت ميثاؽ الواليات اؼبتحدة األمريكية كبريطانيا (3)العاؼبيتُت اليت سبيزت بتوتر العبلقات الدكلية"
كبراغ يتعلق أساسا بعنصر الصدؽ كاؼبوضوعية يف نقل الرسالة اإلعبلمية، باإلضافة إُف العمل على تكريس 
مصداقية اػبَت كؿباربة كل أشكاؿ التعصب يف الرأم كاؼبواقف كاإلبتعاد عن كل ما لو عبلقة باعبنح الصحفية 

 اؼبتعلقة جبنحة القذؼ كالشتم ك التحريض.

األكؿ ىو دستور  ،الشرؼ العربية " يعمل الصحفيوف العرب يف ظل ميثاقي شرؼ أما فيما يتعلق دبواثيق
نقابة عربية للصحفيُت.  17. كيضم االرباد 1964إرباد الصحفيُت العرب الذم صدر مع قياـ اإلرباد يف فرباير 
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كالثآف ىو ميثاؽ  كتضمن عددا من اؼببادئ األخبلقية كالقواعد اؼبهنية اليت هبب أف يلتـز هبا الصحفيوف العرب.
. كقد تضمن اؼبيثاؽ 1978الشرؼ اإلعبلمي العريب الذم أقره ؾبلس اعبامعة العربية يف الرابع عشر من سبتمرب 

األكؿ الذم أطلق عليو دستور االرباد العاـ للصحفيُت العرب ضركرة توخي الدقة كالصدؽ كاألمانة يف العمل 
صحة اؼبعلومات قبل النشر كعدـ تشويو أك إخفا  اغبقائق عمدا  الصحفي كمراعاة اؼبصلحة العامة كالتحقق من

كعدـ السعي كرا  اؼبنافع الشخصية كعدـ اػبركج على اآلداب العامة كعدـ التشجيع على ارتكاب اعبرائم كعدـ 
التعرض للحياة اػباصة لؤلفراد، كما تضمن الدستور إقرار حق الصحفي يف اإلحتفاظ بسرية مصادره كالدفاع عن 
حرية الصحافة كالصحفيُت، بينما ميثاؽ الشرؼ اإلعبلمي قد ركز على االلتزامات اغبكومية ذباه الصحافة مثل  
كفالة حرية التعبَت كتسهيل عمل الصحفيُت كحرية تنقلهم لتغطية األحداث كحرية العمل كالتنظيم النقايب، 

 ( 1)باإلضافة إُف حرية تداكؿ الصحف".

دة نقاط، من بينها ضركرة اإللتزاـ بالصدؽ كاألمانة يف العمل اإلعبلمي كنستخلص من ىذا اؼبيثاؽ ع
كذبسيد اؼبصلحة العامة اليت تقتضيها اػبدمة العمومية لوسائل اإلعبلـ، كاكد يف نفس السياؽ على ضركرة التأكد 

ة كعدـ التعرض من مصداقية اؼبعلومة قبل نشرىا. كما أف اؼبيثاؽ أشار يف مضمونو إُف ؿباربة كل أشكاؿ اعبريب
أشكاؿ اعبنح الصحفية، للحياة اػباصة لؤلشخاص سوا  بالقذؼ أك الشتم أك التحريض، أم اإلبتعاد عن كل 

، من جهة أخرل ضركرة السماح للصحفي بالوصوؿ إُف مصدر اػبرب الذم يندرج ضمن مفهـو ىذا من جهة
ا ركز على ضباية اؼبصادر، حيث إعترب" مسألة اغبق يف اإلعبلـ، إف ىذا التعريف قد أكده اؼبوقف الفرنسي حينم

ضباية مصادر اػبرب الصحفية تندرج ضمن مبدأ اغبق يف اإلعبلـ كحرية اإلعبلـ اليت نصت عليها العديد من 
  )2(اؼبواثيق كالتشريعات العاؼبية".
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2- Emmanuel Dreyer. Droit européen et international des medias, librairie générale de 
droit et de jurisprudence. E.J.A , Paris,2003, page 153. 
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 جزائرية في مجاؿ أخالقيات المهنةالتجربة ال
هنة قد نلخصها يف فحول ميثاؽ أخبلقيات كقواعد اؼبهنة إف التجربة اعبزائرية يف ؾباؿ أخبلقيات اؼب

للصحفيُت اعبزائريُت يف بياف الواجبات الذم يفرض على الصحفي بواجب" إحًتاـ اغبقيقة مهما كانت التبعات 
 اليت تلحق بو بسبب ما يبليو حق اعبمهور يف اؼبعرفة كالدفاع عن حرية اإلعبلـ كالرأم كالتعليق كالنقد كالفصل بُت
اػبرب كالتعليق كإحًتاـ اغبياة اػباصة لؤلشخاص كحقهم يف رفض التشهَت هبم عن طريق الصورة كنشر اؼبعلومات 
اؼبتحقق منها فقط كاالمتناع عن ربريف اؼبعلومات كاغبرص على سرد الوقائع ضمن سياقها كاإلمتناع مذلك عن 

كاغبفاظ على السر اؼبهٍت كعدـ اإلفشا  نشر اإلشاعات كتصحيح كل معلومة يتبُت بعد نشرىا أهنا خاطئة 
باؼبصادر كاإلمتناع عن اإلنتحاؿ كاإلفًتا  كالقذؼ كاالهتامات غَت اؼبؤسسة كعدـ اػبلط بُت مهنة الصحفي كمهنة 

كعدـ قبوؿ  ،اإلشهارم أك الدعائي، كعدـ قبوؿ آية تعليمة من اؼبعلنُت سوا  كانت مباشرة أك غَت مباشرة
كيف اغبدكد اليت يبليها كازع الضمَت. كاإلمتناع عن الًتكيج بأم شكل من األشكاؿ للعنف، تعليمات يف التحرير 

كل صحفي جدير هبذا اإلسم كمعًتؼ   ،اإلرىاب، اعبريبة التعصب، العنصرية، التمييز اعبنسي كالبلتسامح
دا عن كل تدخل حكومي أك اليقبل يف إطار الشرؼ اؼبهٍت إال حبكم زمبلئو بعي ،بالقوانُت اؼبعموؿ هبا يف كل بلد

اإلمتناع عن اغبصوؿ على أم إمتياز ناتج عن كضع تكوف فيو صفتو كصحفي كعبلقاتو كنفوذه عامل  ،غَته
بلؿ قبوؿ عرض إستغبلؿ مناسب كاالمتناع عن طلب منصب زميل أك التسبب يف طرده أك التنزيل من رتبتو من خ

كدكر القاضي أك الشرطي، كإحًتاـ إفًتاض الربا ة كعدـ  ، كعدـ اػبلط بُت دكره كصحفيعمل بدلو بشرط أدٓف
 (1)إستعماؿ األساليب غَت الشريفة للحصوؿ على اؼبعلومات أك الصور كالوثائق".

كما تضمن اؼبيثاؽ بياف اغبقوؽ الذم نلخصو يف" حق الصحفي الوصوؿ إُف مصادر اػبرب كاغبق يف 
العامة. كال يبكن أف يبنع من الوصوؿ إُف اؼبصادر إال إستثنا   التحقيق اغبر يف كل الوقائع اليت تتعلق باغبياة

كدبوجب أسباب معرب عنها بوضوح، التحلي بوازع الضمَت كاإلببلغ بكل قرار ىاـ من شأنو اإلضرار حبياة اؼبؤسسة 
جتماعية كالتمتع بقانوف أساسي مهٍت كاإلستفادة من تكوين متواصل كربسُت مؤىبلتو اؼبهنية كالتمتع بالشركط اال

كاؼبهنية الضركرية ؼبمارسة مهنتو كعقد عمل فردم يف إطار اتفاقيات صباعية ضامنة ألمنو اؼبادم ك إستقبلليتو 
 ( 2)االقتصادية كاإلعًتاؼ لو حبق التأليف كاإلستفادة منها كإحًتاـ اؼبنتوج الصحفي كالوفا  ؼبضمونو".

                                                           
، ص ص 2000أفريل  13ميثاؽ أخبلقيات كقواعد اؼبهنة للصحفيُت اعبزائريُت، بياف الواجبات كاغبقوؽ، اعبزائر ، يات اؼبهنةاجمللس األعلى ألخبلق -1
4-5. 
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أف الصحفي أثنا  أدا  مهامو هبب أف يلتـز  كاؼبدقق يف مضموف ىذه الوثيقة يتوصل إُف نتيجة كىي
دبجموعة من الواجبات كاغبقوؽ كىذا من أجل تكريس التوازف بُت حق اؼبواطن يف اإلعبلـ اؼبوضوعي كالنزيو 
كالكامل، كحق الصحفي يف الوصوؿ إُف مصادر اػبرب اليت هبب أف تكوف مضمونة بالنسبة للصحفي، حىت يتم 

جمهور بكل مصداقية. كربدد ىذه الوثيقة اػباصة بأخبلقيات اؼبهنة األطر األخبلقية اليت نقل الرسالة اإلعبلمية لل
ذبسد مفهـو اؼبمارسة اؼبهنية للصحفيُت كفقا ؼبواثيق الشرؼ اإلعبلمي اليت نصت عليها العديد من التشريعات 

 اعبزائريُت قد هبنب الصحفي كالقوانُت الدكلية، كما أف العمل بفحول ميثاؽ أخبلقيات كقواعد اؼبهنة للصحفيُت
 الوقوع يف اعبنح الصحفية.

اليت ذبمع  2000كتكملة ؼبا كرد من عناصر يف كثيقة ميثاؽ أخبلقيات كقواعد اؼبهنة للصحفيُت اعبزائريُت 
بُت اؼبمارسة اؼبهنية للصحفيُت كحق اعبمهور يف اؼبعلومة الكاملة كالصادقة كاؼبوضوعية كاغبق يف اإلعبلـ، بادر 

ؼبشرع اعبزائرم إُف تكريس مبدأ أخبلقيات اؼبهنة يف مضموف قوانُت اإلعبلـ الوطنية اليت صنفها يف شكل مواد ا
من قانوف  40حيث أشارت اؼبادة  ،تفسر بوضوح دكر الصحفي يف تطبيق أخبلقيات اؼبهنة كاإللتزاـ بالسَت اؼبهٍت

لى الصحفي احملًتؼ أف وبًـت بكل صرامة أخبلؽ إُف ما يلي" يتعُت ع 1990اإلعبلـ الصادر يف اعبزائر سنة 
كآداب اؼبهنة أثنا  فبارسة مهنتو، كهبب عليو أف يقـو خصوصا دبا يلي : إحًتاـ حقوؽ اؼبواطنُت الدستورية 
كحرياهتم الفردية، اغبرص الدائم على تقدٔف إعبلـ كامل كموضوعي، تصحيح أم خرب تبُت أنو غَت صحيح، 

اإلمتناع عن التنويو اؼبباشر كغَت اؼبباشر  ،ضوعية كالصدؽ يف التعليق على الوقائع كاألحداثالتحلي بالنزاىة كاؼبو 
بالعرقية كعدـ التسامح كالعنف كاإلمتناع عن اإلنتحاؿ كاإلفًتا  كالقذؼ كالوشاية، كاإلمتناع عن إستغبلؿ السمعة 

م تعليمة ربريرية آتية من مصدر أخر غَت وبق للصحايف أف يرفض أ ،اؼبرتبطة باؼبهنة يف أغراض شخصية أك مادية
 (1)مسؤكِف التحرير".

أشار ىذا  ،يعترب دبثابة شهادة ميبلد الصحافة اػباصة كاؼبستقلة 1990إف قانوف االعبلـ الصادر سنة 
يعد  القانوف يف مضمونو إُف مادة مهمة، كىي اؼبادة اؼبذكورة سلفا اليت تتعلق بااللتزاـ دببدأ أخبلقيات اؼبهنة الذم

امرأ ضركريا يف ذبسيد مفهـو اؼبمارسة اؼبهنية لدل الصحفيُت من خبلؿ إحًتاـ حق اؼبواطن كحقوقو الدستورية، 
مع ضركرة تكريس كتقدٔف إعبلـ موضوعي كنزيو هبسد مفهـو اغبق يف اإلعبلـ الذم نصت عليو العديد من 

اؼبادة إُف ضركرة نبذ كل أشكاؿ العنف كالعنصرية التشريعات اإلعبلمية الدكلية كالوطنية، عبلكة على ذلك أشارت 
كما هبب على الصحفيُت كذلك   ،عبلقة جبنح الصحافة اػباصة بالقذؼ كالشتم كالتحريض كغَتىا ككل ما لو

 العمل كفقا ؼبا يبليو الضمَت اؼبهٍت مع التأكد من مصدر أك اؼبعلومة.

                                                           
 1410رمضاف عاـ  8مؤرخ يف  07- 90السنة السابعة كالعشركف، قانوف رقم ، 14اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية، العدد  -1

 .463ص اؼبتعلق باإلعبلـ،  1990ابريل سنة  3اؼبوافق 
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كأكدىا بصفة مباشرة  2000أفريل  13كثيقة ، فاألفكار الواردة يف ىذه اؼبادة قد تضمنتها لئلشارة
على مايلي"  92إذ نصت اؼبادة  ،93ك 92يف مواده  2012جانفي  12القانوف العضوم لئلعبلـ الصادر يف 

هبب على الصحفي أف يسهر على اإلحًتاـ الكامل آلداب كأخبلقيات اؼبهنة خبلؿ فبارستو للنشاط الصحفي، 
هبب على الصحفي على اػبصوص إحًتاـ  ،من ىذا القانوف العضوم 2ادة زيادة على األحكاـ الواردة يف اؼب

شعارات الدكلة كرموزىا كالتحلي باإلىتماـ الدائم إلعداد خرب كامل كموضوعي، نقل الوقائع كاألحداث بنزاىة 
كموضوعية، تصحيح كل خرب غَت صحيح، اإلمتناع عن تعريض األشخاص للخطر، اإلمتناع اؼبساس بالتاريخ 

وطٍت، اإلمتناع عن سبجيد اإلستعمار، اإلمتناع عن اإلشادة بصفة مباشرة أك غَت مباشرة بالعنصرية كعدـ ال
التسامح كالعنف، اإلمتناع عن السرقة األدبية كالوشاية كالقذؼ، اإلمتناع عن إستعماؿ اغبظوة اؼبهنية ألغراض 

 ( 1)لق العاـ أك تستفز مشاعر اؼبواطن".شخصية أك مادية، اإلمتناع عن نشر أك بث صور أك أقواؿ سبس باػب

كقد ركزت ىذه اؼبادة على عمل الصحفي كَف ربدد الوسيلة اليت يشتغل هبا، لكن اؼبادة تؤكد يف مضموهنا  
على ضركرة إحًتاـ مفهـو اغبق يف اإلعبلـ كإحًتاـ رموز الدكلة كتقدٔف إعبلـ موضوعي كنزيو كإحًتاـ السيادة 

ؿ العنف كؿباربة اعبنح الصحفية، كيف مقدمتها القذؼ. كىذه الفكرة قبدىا مكرسة كذلك الوطنية كنبذ كل أشكا
من نفس القانوف، حيث أشارت اؼبادة يف مضموهنا على ما يلي" يبنع إنتهاؾ اغبياة اػباصة  93يف اؼبادة 

 ( 2)أك غَت مباشرة".لؤلشخاص كشرفهم كإعتبارىم كيبنع إنتهاؾ اغبياة اػباصة للشخصيات العمومية بصفة مباشرة 

إف الدراسة اؼبعمقة ألىم مواثيق أخبلقيات اؼبهنة االعبلمية قبد بأف ىناؾ" قواسم مشًتكة بُت مواثيق 
 شرؼ أك أدلة للسلوؾ اؼبهٍت تقع ضمن اؼبسؤكلية االجتماعية للصحفي كاالعبلمي:

 اغبقيقة: اغبقيقة ال وبتكرىا أحدا، لكن كل كاحد قد يبتلك جز ا منها. -0
 دقة كاؼبوضوعية كالنزاىة.ال -2
 فصل اػبرب عن الرأم. -3
: كىو رأم اغبكومة كاؼبعارضة كاألقلية. كعلى الصحافة ضماف تعددية األرا  إلهباد حتراـ الرأي االخرإ -4

 سوؽ حر لؤلفكار.
 : كيقع ربتها اؽبدايا كتقبل أك البحث عن مصاٌف شخصية.تضارب المصالح -5

                                                           
صفر عاـ  18مؤرخ يف  05- 12لسنة التاسعة كاألربعوف، قانوف عضوم رقم ا، 02اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية، العدد  -1
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االعبلنات ) اؼببالغة يف اهبابيات الشركات اؼبعلنة. كتقليل  : هبب فصل التحرير عن تأثَتاالعالنات -6
 سلبياهتا. أك عدـ نشر اغبقيقة مراعاة للمصاٌف االعبلنية. 

 اغبفاظ على سرية مصادر اؼبعلومات. -7
 ( 1)حق الرد". -8

لنقاط، كالدارس ؼبضموف ىذه العناصر يتوصل إُف فكرة مفادىا أف مواثيق أخبلقيات اؼبهنة تشًتؾ يف العديد من ا
نذكر منها الدقة كاؼبوضوعية كالنزاىة كالتعددية يف اآلرا  كااللتزاـ حبق الرد كالتصحيح، إُف جانب تكريس اغبق يف 

 االعبلـ كاػبدمة العمومية كالسر اؼبهٍت.   

 أىمية أخالقيات المهنة االعالمية:  
لتنظيم مهنتو، فهناؾ ايضا الدكافع  "االعبلمي الناجح كاؼبوضوعي ال وبتاج دائما للقوانُت كرقابة اغبكومة -

كالرقابة الذاتية كأخبلقيات اؼبهنة كضوابط للعمل االعبلمي، فأنبية اخبلقيات اؼبهنة ترجع لكوهنا تعد دبثابة 
 كجيهات داخلية لقرارات اؼبهٍت يف ـبتلف اؼبواقف كاؼبوضوعات اليت يواجهها أثنا  عملو اؼبهٍت. 

اؼببادئ كالقيم اؼبنظمة ؼبا ىو صحيح كموضوعي يف العمل االعبلمي. كىذه أخبلقيات اؼبهنة ىي ؾبموعة من  -
اؼببادئ مهمة للمؤسسات االعبلمية خاصة يف اكقات االزمات. كتستهدؼ ىذه اؼببادئ تشكيل ذاتية 

 ( 2)اؼبؤسسة االعبلمية أك اعبماعة اؼبهنية".
رفات يكوف دافعها منطلقات " تضمن اغبفاظ على رسالة الصحافة األساسية كتبعد الصحفي عن تص -

 شخصية أك تكوف مضرة باجملتمع أك باألخرين".

كيفهم من خبلؿ أنبية أخبلقيات اؼبهنة االعبلمية بأف االلتزاـ دبواثيق األخبلقيات قد تنعكس اهبابا على 
تاج دائما إُف اؼبمارسة االعبلمية كاؼبهنية للصحفيُت، حبيث أف الصحفي الذم يلتـز دببادئ أخبلقيات اؼبهنة ال وب

حبيث  ،القوانُت أك رقابة، كما أف العمل دبواثيق أخبلقيات اؼبهنة يعد أسلوبا مهما بالنسبة للمؤسسات االعبلمية
هبنبها الوقوع يف ـبتلف األزمات اليت تؤثر سلبا على فعالية كنشاط ىذه اؼبؤسسات، ففي كثَت من اغباالت قبد 

دار مواثيق مهنية ذبمع بُت التشريع كاؼبمارسة كتعمل يف نفس الوقت على اؼبؤسسات االعبلمية تبادر بإنشا  كاص
 ربقيق اػبدمة العمومية. 

ضد االغراض االجتماعية لو، أك استخدامو  ، أك"ضباية اعبمهور من أم استخداـ غَت مسؤكؿ لبلتصاؿ -
 للدعاية.

                                                           
اؼبملكة  ،باريس  -الطبعة الثالثة، دعم منظمة يونسكو ،على درب الحقيقة. دليل "أريج" للصحافة االستقصائية العربية  مارؾ ىنًت كاخركف، -1
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 تقدر مسؤكلياهتا، أك يتعرضوا ضباية القائمُت باالتصاؿ من أف يتحولوا، بأم شكل من االشكاؿ إُف قوة ال -
 ( 1)لئلذالؿ أك ألم ضغط ضد ما سبليو عليهم ضمائرىم".

بل تأيت من رقابتو الذاتية لنفسو كالتزامو دبعايَت  ،"شعور االعبلمي باؼبسؤكلية ال يبكن أف يفرض غبكم القانوف -
 اؼبهنة الرفيعة.

بالدرجة االكُف أماـ نفسو كمن مث اعبمهور االعبلمي يكوف مسؤكال ذباه العديد من اعبهات، فهو مسؤكؿ  -
 (  2)كاؼبعلنُت كاؼببلؾ للوسيلة االعبلمية كزمبلئو كاخَتا اماـ اجملتمع".

 "ضبط السلوؾ اؼبهٍت الشخصي الذم هبب أف يتحلى بو اؼبؤسبنوف على مصاٌف الدكلة. -
 وظفُت كالعاملُت.ضماف التوازف بُت األحكاـ األخبلقية كضركرة احملافظة على حريات كحقوؽ اؼب -
 ( 3)ازالة الطابع التسلطي الذم يبكن أف تتصف بو إدارة ما". -

كعندما نتحدث عن اؼبعايَت كالقيم األخبلقية ؼبهنة الصحافة هبب أف تكوف مبنية على ؾبموعة من األسس 
لتـز بتطبيق كالنقاط اليت تضمنتها مواثيق اإلعبلـ ككذا ؾبالس الصحافة، حيث ال يبكن أف نقوؿ بأف الصحفي ي

أخبلقيات اؼبهنة دكف أف يركز يف نشاطو اؼبعٍت على الدقة اليت ىي" كل عبارة أك اسم أك تاريخ أك اقتباس من كبلـ 
اؼبصدر البد أف تكوف صحيحة. كىي مؤشرا على الصحفي اعبيد، فأم خطأ يبكن أف يعرض مصداقية الصحيفة 

ىذه الفكرة توضح الدقة كاؼبوضوعية يف  ،(4)لبس عليها"ال  للخطر. فضبل عن تقدٔف عبارات اػبرب بطريقة كاضحة
معاعبة اؼبعلومة كاػبرب، دبعٌت التأكد من مصدر اػبرب قبل كل شي ، كىذا ما يوضح مايسمى دبفهـو اغبق يف 
اإلعبلـ، اُف جانب اؼبوضوعية يف معاعبة اؼبعلومة، حيث "تشَت إحدل الدراسات إُف أف مفهـو اؼبوضوعية يتكوف 

ستة عناصر كىي البحث عن اغبقائق كنشرىا كالًتكيز على اؼبصادر الرظبية بإعتبارىا اؼبصادر اؼبوثوؽ هبا.  من
كالًتكيز على النخبة السياسية كاالقتصادية كالثقافية ألف االعتماد على اؼبصادر اجملهلة يتيح للصحفيُت إمكانية 

م كاغبياد كعدـ التحيز أك التحزب إم عدـ االنتما  نشر معلومات غَت حقيقية، كذلك الفصل بُت اػبرب ك الرأ
نفهم من ىذه الفكرة أف اؼبوضوعية  ،(5)النظر اؼبختلفة"إُف األحزاب السياسية كالتوازف من خبلؿ عرض كجهات 

تستند بالدرجة األكُف للمصادر اؼبوثوقة كاؼبؤكدة، اليت ذبنب الصحفي الوقع يف نشر األخبار الكاذبة كاؼبلفقة، كال 
يتحقق ىذا اؼببدأ إال اذا ركز الصحفي على النخبة يف اغبصوؿ على اؼبعلومة ككذا اغبياد يف معاعبة ـبتلف اؼبسائل 
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كعلى ىذا فإف أخبلقيات اؼبهنة قد ربمي حق  ،دبعٌت ربقيق مبدأ اػبدمة العمومية ،اليت ؽبا عبلقة بالصاٌف العاـ
عبلـ كتقضي على كل أشكاؿ الدعاية، ىذا من جهة، من جهة اعبمهور يف اؼبعلومة، أم ذبسيد مبدأ اغبق يف اال

أخرل فإف العمل دبواثيق اخبلقيات اؼبهنة ذبعل الصحفي وبقق ما يسمى برغبات اعبمهور اؼبتلقي لفحول الرسالة 
االعبلمية كيساىم يف تكريس كإضفا  اؼبصداقية على اؼبؤسسة االعبلمية اليت يشتغل فيها،  كىناؾ من يضيف إُف 

عناصر اؼبذكورة سلفا عنصرا مهما كىو أف" أنبية األخبلقيات اؼبهنية أساسا أهنا تعد دبثابة توجيهات داخلية ال
لقرارات اإلعبلمي يف ـبتلف اؼبواقف كاؼبوضوعات اليت يوجهها يف العمل اؼبهٍت، كما ربدد اإلطار العاـ الذم من 

ة، أف تتفاعل مع الظركؼ احمليطة كطبيعة األخبار خبللو يستطيع رجل اإلعبلـ كحامل إهبايب كفعاؿ للمعلوم
كاغبقائق، كؿباكلة التأسيس لعبلقة بُت الصحفي كاؼبصدر كالصحفي كاعبمهور، أم مراعاة حقوؽ اؼبرسل 

كبعدما ، مفهـو اغبق يف اإلعبلـ كيضمن حق اؼبرسل كاؼبستقبل يف اؼبعلومةيكرس ، إف ىذا العنصر (1)كاؼبستقبل"
، سنتناكؿ يف ىذا اؼبضمار أىم مواثيق األخبلقيات اليت ؽبا اشكاؿ ـبتلفة أخبلقيات اؼبهنة تطرقنا إُف أنبية

 كمتعددة كنذكر منها :

الصحافة كالكتب كالسينما كاؼبسرح كاإلذاعة اإللكًتكنية كىي: "مواثيق خاصة بوسائل االتصاؿ صبيعها  -
 كاالتصاؿ اؼبستمعُت باغباسب اإللكًتكٓف.

 (2).التعليمي، اإلعبلمي، التسلية، كاإلعبلف اؼبباشر أك اؼبموؿ..("اؼبضموف االتصاِف) وانبمواثيق هتتم جب -
"مواثيق تتناكؿ كسيلة كاحدة كالصحافة اؼبكتوبة أك الراديو كالتلفزيوف أك الفيلم أك اؼبسرح أك نظم االتصاؿ  -

 االلكًتكٓف.
األخبار ) تغطي يف الصحافة مثبل التحرير مواثيق تتناكؿ جانبا معينا أك أكثر من جوانب صناعة االتصاؿ كأف -

ىذه اؼبواثيق إذف اختلفت بُت اعبانب اػباص  ،(3)إلعبلف كالتوزيع أك طرؽ الًتكيج"كاالحداث اعبارية...( كا
)بالوسيلة(، أم كسائل االتصاؿ اعبماىَتية ككذا اؼبضموف الذم تقدمو ىذه الوسائل كمدل التزامها بالضوابط 

التغطية اليت هبب أف تكوف مبنية على الدقة ك اؼبوضوعية يف معاعبة ـبتلف األىداؼ األخبلقية يف ؾباؿ 
 كاؼبسائل اليت ؽبا عبلقة دبفهـو اغبق يف اإلعبلـ ك اػبدمة العمومية. 

 أخبلقيات اؼبهنة نذكر:  إف مصادر الرئيسية  : أخالقيات المهنة صادرم  
نو يوفر أ، إذ سبلمي أىم مصادر أخبلقيات اؼبهنةيبثل ىذا اؼبصدر يف اجملتمع اإل :"المصدر الديني -

اسية أك االجتماعية أك ، فاؼبهٍت يبكن أف يتهرب من الرقابة السينة خلق الرقابة الذاتية يف الفردألخبلقيات اؼبه

                                                           
 .50، ص مرجع سابق ريس اضبد، بن د -1
 .234 ص ،مرجع سابقليلي عبد اجمليد،  -2
 .55، ص مرجع سابق بن دريس اضبد،  -3
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ىذا الركن يركز على الوازع الديتٍت، ، )1(، لكنو ال يستطيع أف يتهرب من رقابة اهلل سبحانو كتعاُف"القانونية
فيعترب ىذا الركن من ، وبتكم هلل كللضمَت قبل كل شي يث أف األنساف قبل أف ىبضع للقانوف هبب أف ح

العناصر اليت تضبط عمل الصحفي من الناحية األخبلقية كالدينية كتبعده عن الوقوع يف جنح كجرائم 
 الصحافة.

د منو الصحفي أخبلقياتو الذم يستممن مصادر أخبلقيات اؼبهنة أيض اجملتمع، ألنو اؼبنبع الرئيس ":المجتمع -
كلكي تكوف رسالتو اإلعبلمية اؼبوجهة إُف اعبمهور مؤثرة البد لو أف يعرب عن نبض اعبماىَت اؼبهنية، 

كأحاسيسها كمشكاؽبا كنبومها، كعليو التطلع دائما إُف عرض رسالتو دبوضوعية كشفافية مع كضع اغبلوؿ 
ىذا األساس يقوؿ دكركأف أف اإلنساف يأخذ على ك ، (2)كهتم اجملتمع" اؼبقًتحة ؼبختلف القضايا اليت يتناكؽبا

األخبلؽ من ؾبتمعو كما يأخذ مبلبسو من الدكاف، ىذا ما يوضح الدكر الذم يلعبو اجملتمع يف صقل 
 شخصية الفرد. 

يوف تتحكم الظركؼ االقتصادية السائدة يف اجملتمع، يف صبيع أفراده كمن بينهم اؼبهن المصدر االقتصادي : -
كاالداريوف، إذ أف الظركؼ االقتصادية الصعبة، تدفع بأفراد اجملتمع غالبا إُف أمباط من السلوؾ بعيدة عن 

، يقصد من ىذا (3)"يقصد بو مبط النظاـ السياسي الذم يسَت اجملتمعأما اؼبصدر السياسي  ،اؼبعايَت اػبلقية
ؾباؿ األخبلقيات اؼبتعلقة باؼبهنة، فعوضا من الطرح أف الوضع االقتصادم الصعب للفرد قد يؤثر سلبا على 

أف يفكر الفرد يف تكريس العمل اؼببٍت على األخبلؽ كالتسامح، يلجأ إُف طرؽ غَت مهنية من بينها استغبلؿ 
الوظيفة ككذا االكبراؼ، بينما اعبانب السياسي يبكن أف نلخصو يف طبيعة النظاـ السياسي، فالنظاـ 

س التعددية كإختبلؼ األرا  كاحًتاـ الرأم كالرأم اآلخر ليس نفسو كالنظاـ الديبقراطي اؼببٍت على أس
 الديكتاتورم اؼببٍت على القوة كالسيطرة كتقويض ككبح للحريات الفردية كاعبماعية. 

فالسياسة اإلعبلمية يف مضموهنا ربدد اؼبعايَت كالقيم اليت تنظم نشاط الدكلة ذباه كسائل  السياسة اإلعالمية: -
ـ،" فعلى اؼبستول الوطٍت تركز السياسة اإلعبلمية على االنتما  كالوال  كالتماسك بقيم اإلسبلـ كالعركبة اإلعبل

كالعادات كالتقاليد العربية اغبميدة كتأكيد الشخصية الثقافية العربية اؼبتفتحة كاستخداـ العربية يف الوسائل 
كظائف كسائل اإلعبلـ ككظائف كسائل اإلعبلـ اإلعبلمية كاالتصالية كاغبفاظ عليها كصيانتها، كتكامل 

كتوزيعها يف اجملتمع، كأف يعرب اإلعبلـ عن اجملتمع بكل فئاتو كأطيافو كمؤسساتو كىيئاتو فهو إعبلـ دكلة كليس 

                                                           
 .23ص مرجع سابق، اسامة ؿبمد خليل الزينايت،  -1
جامعة قاصدم مرباح، ، تماعية(، ؾبلة الباحث يف العلـو اإلنسانية كاالج02) 13اجمللد  ،األخالؽ اإلعالمية وكيفية تعزيزىا، بدر الدين بلموالم -2
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السياسة اإلعبلمية إذف ربدد العبلقة القائمة بُت الدكلة ككسائل اإلعبلـ اليت تعمل ، ف(1)إعبلـ حكومة"
 لى ذبسيد مبدأ اغبق يف اإلعبلـ كاػبدمة العمومية.بطبيعة اغباؿ ع

: إف سياسة اؼبؤسسة اإلعبلمية ربدد )القيم التنظيمية( اليت تسَت عليها كتعرؼ بأهنا " المؤسسة اإلعالمية -
القيم اليت يؤمن هبا العاملوف يف نطاؽ اؼبنظمة... كأف عملية خلق قيم مشًتكة بُت القيم الشخصية كالقيم 

عد غاية كل منظمة لغرض تنظيم العبلقات اإلنسانية بُت العاملُت كاؼبنظمة على أساس السلطة ك التنظيمية ت
، ففي ؾباؿ اإلعبلـ تعمل اؼبؤسسات اإلعبلمية على (2) النفوذ أك بُت العاملُت مع بعضهم كعبلقات الزمالة"

ؤسسة هبعلو وبتك ذبسيد اػبط االفتتاحي كتطبيقو من طرؼ الصحفيُت، حيث أف انتما  الصحفي للم
ببعض بالزمبل  كالقيم السائدة فيها، من خبلؽبا يكتسب بعض السلوكيات كاألخبلقيات اليت تكوف نسخة 
طبق األصل مع ميوؿ كتوجهات اؼبؤسسة، كىنا نكتشف الدكر الذم تلعبو ىذه األخَتة يف تنشئة افرادىا 

 كالتحلي بكل اؼببادئ اليت تفرضها كتسطرىا.   
تعد القوانُت كاالنظمة كالتشريعات من اؼبصادر الرئيسية اليت تتحكم يف تسيَت " ري والتنظيمي:المصدر االدا -

االدارة يف اؼبنظمات، كيقصد بو البيئة اليت يعمل فيها الفرد بكل ما فيها من قوانُت كلوائح كانظمة كقيم 
كالتشريعات اؼبنظمة للمؤسسة ؽبا  ، إذف فالقوانُت(3) كتقاليد كمثل ربدد سلوؾ العاملُت فيها كتوجو مسارىم"

دكرىا يف ربديد طبيعة ككضع الفرد يف اؼبؤسسة، سوا  من حيث تقسيم العمل كغَتىا من العوامل اليت تؤثر يف 
ربديد طبيعة القوانُت كمدل ذبسيدىا ميدانيا، كما أف سلوؾ العاملُت يبكن أف كبدده من خبلؿ فريق العمل" 

آليات العمل على زمبل  اؼبهنة اخبلقيات مهنية تصبح دبركر الزمن جز  من  كيف اؼبؤسسات اإلعبلمية تفرض
ىذه األخبلقيات يعمل هبا الصحفي كاليت ستصبح ، (4) متطلبات اقباز العمل أك مايسمى بتقاليد العمل"

 مستقببل كأطر قانونية كأخبلقية ال يبكن اػبركج عنها إذف يف ؾباؿ اؼبمارسة اإلعبلمية ك اؼبهنية.
: يعرؼ ميثاؽ الشرؼ الصحفي حسب ")جوف بَتتراف( أنو قواعد أخبلقية إلرشاد كتوجيو اثيق الشرؼمو  -

 عمل الصحفيُت كيشمل اؼبيثاؽ على ثبلثة عناصر أساسية ىي:
 القيم األساسية دبا يف ذلك احًتاـ اغبياة كالتضامن اإلنسآف. - أ
 للغَت.ؿبظورات أساسية دبا يف ذلك أف ال يكذب الصحفي أك يسبب أذل  - ب

                                                           
 .98، ص  مرجع سابقربسُت شرادقة ،  -1
 .104ص  ،مرجع سابق، بدر الدين بلموالم -2
 .25ص ، مرجع سابقاسامة ؿبمد خليل الزينايت،  -3
  .105ص  ،مرجع سابق، بدر الدين بلموالم -4



  

 
129 

، ىذه القواعد اؽبدؼ منها ىو توجيو عمل (1)" مبادئ صحفية تشتمل على الدقة كالنزاىة كاالستقبللية -ج
الصحفي كفقا ؼبا تقتضيو أخبلقيات اؼبهنة كتأطَت النشاط اؼبهٍت من أجل احًتاـ اغبياة اػباصة كتقدٔف رسالة 

القذؼ كالسب كالتحريض كغَتىا من ؿ التجريح ك عية بعيدة عن كل أشكاإعبلمية مبنية على النزاىة كاؼبوضو 
 .اؼبمارسات اليت تشوه اؼبهنة

إف اإلجرا  الغالب الذم تقـو بو التنظيمات اؼبهنية ىو اصدار قواعد للسلوؾ اؼبهٍت، "التنظيمات المهنية: . أ-
لتنظيمات العمومية: ا. ب -،لكن ما يتميز بو ىذه القواعد الصادرة عن التنظيمات أنو ليس ؽبا القوة اإللزامية

تقـو السلطات العمومية بفرض قوانُت برؼبانية كلوائح حكومية على الصحافة كتعترب ىذه القوانُت ذات الصبغة 
إف قواعد السلوؾ اؼبهٍت ليست ملزمة مثل القوانُت ، (2)"التشريعات الدولية. ج-خَت ىناؾ األالقانونية اؼبلزمة. يف 

يقها كتنفيذىا لتحقيق مبدأ اغبق يف اإلعبلـ كاػبدمة العمومية اليت تنادم هبا اليت تفرضها السلطة من أجل تطب
، ىذه العناصر اليت قمنا بذكرىا تعترب كافية لتحقيق كذبسيد مصادر أخبلقيات اؼبهنة ـبتلف كسائل اإلعبلـ

 اإلعبلمية.

الشرؼ اإلعبلمي يف اعبوانب  "يبكن إصباؿ أخبلقيات اؼبهنة اليت قد تتضمنها مواثيق أشكاؿ أخالقيات المهنة:
 التالية: 

: كىي أف يلتـز االعبلمي بسرية اؼبصادر أخالقيات خاصة بتعامل الصحفي أو اإلعالمي مع مصادره -1
من أف يكشف عن ىوية كاسم اؼبصدر الذم استخلص األخبار كاؼبعلومات منو، كتشمل كذلك 

كىذه الفكرة ( 3)ؼبصدر كمصداقيتها".اؼبسؤكلية، إذ هبب على الصحفي أف وبرص على صحة معلومات ا
لكن" اؼبتفق عليو بوجو عاـ أف  ،قد أسالت الكثَت من اغبرب بُت العديد من األكاديبيُت يف ؾباؿ االعبلـ

عدـ إفشا  اسم مصدر اػبرب شرط ضركرم غبرية الصحافة كاالعبلـ، ذلك أف الصحفي، إف َف يستطع 
إنو قد يفقد مصدرا ىاما من مصادر األخبار، يف ضماف كتماف اسم مصدر اػبرب إف طلب ذلك، ف

 (4)ميداف هبب أف تقـو الصحافة فيو بدكر رئيسي، ألنو يتصل باؼبصلحة العامة".

                                                           
قدمت ىذه الرسالة استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على ، اتجاىات الصحفيين األردنيين إزاء ميثاؽ الشرؼ الصحفي، ؿبمد حسُت أبو عرقوب -1

  .9-8ص  ، ص2010جامعة الشرؽ األكسط للدراسات العليا، كلية اإلعبلـ، ، درجة اؼباجستَت يف اإلعبلـ
 .32ص  ، مرجع سابق، ماىر عودة الشمايلة كآخركف -2
 .268، ص مرجع سابق صبيلة قادـ،  -3
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: "يأيت يف مقدمة ىذه أخالقيات خاصة بتعامل اإلعالمي مع المواطنين من جمهور وسائل اإلعالـ -2
حياتو اػباصة اليت وبرص أف تظل بعيدة  اؼببادئ األخبلقية عدـ اخًتاؽ اػبصوصية، حيث أف لكل منا

 ( 1)عم العبلنية كالتشهَت، كمن حق كل إنساف اإلحتفاظ بأسراره اليت هبب أال يطلع عليو االخركف".

 بدراسة اػبصوصية كأكضح أف اؼبراقبة على اغبياة اػباصة تتنوع إُف:  1967" عاـ Westinكقاـ االستاذ كيسنت"

راقبة بواسطة أجهزة بصرية أك صوتية ألماكن كجود الشخص كأفعالو كأقوالو ككتاباتو : إذ تتم اؼبالمراقبة الفعلية -
 اػباصة دكف علمو.

كىي  ،للحصوؿ على معلومات خاصة –ربريرية أك شفوية  –إذ تستخدـ كسائل االثبات المراقبة النفسية:  -
فبل  ،خصوصيات شخصيةمعلومات ال يعطيها اؼبر  عادة دبحض ارادتو، أك ال يعلم أنو يكشف هبا عن 

كيف ىذا السياؽ" يشَت أركارد إُف أف اػبصوصية تتعلق حبفظ اؼبعلومات ( 2)يقدرىا التقدير الواعي ألنبيتها".
الشخصية كعدـ نشرىا صباىَتيا. كيؤكد إف بعض أنواع اؼبعلومات قد تعترب خاصة من جانب البعض كغَت 

صوصية الذم ال هبب أف تنتهكو كسائل االعبلـ يف: خاصة من جانب البعض األخر"، كيتضمن اغبق يف اػب
حق الرد يف أف ال تتدخل الصحافة يف شؤكنو اػباصة بنشر أسرار حياتو أك صوره دكف ادانة كعدـ نشر 

حالتو الصحية ..عبلقاتو ...اٍف(، التشهَت  -معلومات تسيئ إُف الشخص كمركزه االجتماعي ) تارىبو السابق
 ( 3)ذنو".إم الشخص كنشره دكف بالشخص كعدـ استخداـ إس

ت اليت تشمل : كىي مبادئ ينكت أف نلخصها يف عدـ عرض االعبلناأخالقيات الخاصة باإلعالف -3
اغبرص على نسبة اؼبادة  ،اعبرائم كالفظائعلفاظ النابية كانتهاؾ اآلداب كقضايا على السب كالقذؼ كاأل

بلف كما يدعو إليو من قيم كسلوكيات قد ال تتفق االعبلمية اؼبتفق عليها دكليا، اغبرص على مضموف االع
  (4)مع معايَت كمبادئ اجملتمع كاؼبمارسات القومية، عدـ استغبلؿ اؼبرأة أك الطفل كأداة تركهبية كبيعية".

: ىذا العنصر" يقـو على الصدؽ كالدقة يف أخالقيات خاصة بالسياسات التحريرية لوسائل اإلعالـ -4
 (5)لتوازف كذبنب التحريف كالتشويو."ربرم األخبار كاالنصاؼ كا

(: يتضمن ىذا العنصر" اإلمتناع عن أخالقيات خاصة بحقوؽ الزمالة )بين العاملين في مهن اإلعالـ -5
القذؼ أك السب يف حق زميل من زمبل  اؼبهنة أك معاملتو بإحتقار أك السخرية منو أك قبوؿ القياـ بعملو 

                                                           
  .240 ص ، جامعة القاىرة،2005، التشريعات اإلعالميةليلي عبد اجمليد،  -1
 .153ص  ،2010، القاىرة ،دار النهضة العربية،  اسة مقارنةحماية الحياة الخاصة في القانوف الجنائي .در  فبدكح خليلي حبر، -2
 .261 -257ص ص  ،مرجع سابقحسٍت ؿبمد نصر،  -3
 . 27ص  ،مرجع سابقظبَت الباجورم ،  -4
 . 268، ص مرجع سابق صبيلة قادـ ،  -5
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انتحاؿ ارا  الغَت كنسبتها إُف نفسو، أك سرقة مادة إعبلمية مقابل أجر أقل كيدخل يف ىذا أيضا عدـ 
    (1)لزميل كنشرىا أك إذاعتها على أهنا من إبداع السارؽ".

: كيدخل يف ذلك عدـ أخالقيات خاصة بعالقة وسائل اإلعالـ بالمجتمع وقيمو وعاداتو وتقاليده -6
حريض ـ عليو اجملتمع من إثارة الفاحشة، التالتحريض على كل ما ىبالف القيم كالعادات كاؼبعايَت اليت يقو 

، كيدخل يف ىذا اجملاؿ أيضا عدـ التأثَت على العدالة كسَتىا مثل التعليق على العنف السلوكيات الشاذة
على القضايا اؼبعركضة على القضا  كالتدخل يف اغبكم كأفراد القضية كاستغبلؽبم خاصة يف القضايا 

كذبنب كل أشكاؿ التهويل إذف معاعبة اؼبسألة بنوع من اؼبوضوعية  ون. كيقتضي م(2)األحواؿ الشخصية"
، السيما فيما يتعلق بالقضايا ذات اعبانب االجتماعي، فمثبل اخبلقيات اؼبمارسة االعبلمية كاالثارة

تفرض ؾبموعة من اؼببادئ كاألسس كعدـ التحريض على ارتكاب افعاؿ قد تسيئ لقيم اجملتمع كعدـ 
ؾ االجرامي كجعل اجملـر بطبل من خبلؿ السلوؾ الذم ارتكبو، باإلضافة إُف ىذا ال هبب التشهَت بالسلو 

 عرض صورا تسيئ للمجتمع يف عاداتو كتقاليده كقوانينو. 
أىم ىذه األخبلقيات النزاىة كعدـ اعبمع بُت : "كمن أخالقيات ومعايير المستوى المهني لإلعالميين -7

يكوف عملو دافعة الصاٌف العاـ كيكوف كليس اؼبصلحة  عمل إعبلمي كرجل اإلعبلف، ككذلك أف
 :الشخصية، كعدـ قبوؿ الرشاكم اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة

   حبث يكوف دافعو يف عملو الصحفي أك االعبلمي الصاٌف العاـ االعبلمي بدرجة عالية من النزاىةسبتع ،
 كليس السعي كرا  مصلحة شخصية أك مصلحة ذاتية. 

 ألية مكافآت أك ىدايا أك رشاكل مقنعة أك ظاىرة. عدـ قبوؿ اإلعبلمي 
 "يبكن تلخيص ىذه اؼبواثيق اػباصة بالشرؼ اإلعبلمي ، (3) عدـ صبع اإلعبلمي بُت عملو كجلب اإلعبلنات

اليت تطرقنا إليها بالشرح كالتفصيل األستاذة ليلى عبد اجمليد من خبلؿ مايلي، حيث أكدت على ضركرة إلتزاـ 
صادر، كأف تكوف اؼبعلومة صادقة من أجل ربقيق مبدأ اغبق يف اإلعبلـ كىو حرية كصوؿ الصحفي بسرية اؼب

الصحفي إُف مصدر اػبرب كحق اعبمهور يف تلقي معلومة كاملة كصادقة كموضوعية كىي الفكرة اجملسدة يف 
، كما هبب على العنصر الثآف كاؼبتمثل يف كيفية تعامل الصحفي مع اعبمهور الذم يتلقى الرسالة اإلعبلمية

الصحفي ذبنب كل اإلعبلنات اليت سبس باغبياة اػباصة كاالبتعاد عن اإلعبلنات اليت تشمل القذؼ كالشتم 
اآلداب العامة كىي الفكرة اليت تطرقنا إليها سلفا يف اؼبواثيق الذكورة يف  كالتحريض كعدـ اؼبساس باألخبلؽ ك
 العديد من الدكؿ من بينها اعبزائر. 

                                                           
 .246 ص،  2005، جامعة القاىرة ،  التشريعات االعالميةليلي عبد اجمليد،  -1
 . 28 -27ص ص  ،مرجع سابقورم ، ظبَت الباج -2
  .249 ص،  2005، جامعة القاىرة ،  التشريعات االعالمية، ليلي عبد اجمليد -3
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الذكر، هبب على الصحفي االلتزاـ بالدقة كاؼبوضوعية يف نقل الرسالة اإلعبلمية كذلك من خبلؿ كاعبدير ب
الوصوؿ إُف مصادر اػبرب كالتأكد من اؼبعلومة قبل نشرىا، تطبيقا ؼبا سبليو السياسات التحريرية لوسائل اإلعبلـ، 

التلفظ دبصطلحات سبس  و اإلعبلمية أكعبلكة على ذلك هبب على الصحفي إحًتاـ زمبل  اؼبهنة كعدـ سرقة مادت
بشخصية الزمبل  كالقذؼ أك السب أك التحريض. كهبب كذلك على رجل اإلعبلـ أك الصحفي أف وبًـت عادات 
كتقاليد اجملتمع كأف يعمل جاىدا على تطبيقها كتكريسها على أرض الواقع، يف األخَت ىناؾ أخبلقيات كمعايَت 

ؼبتمثلة أساسا يف النزاىة كالصدؽ كاألمانة كيعمل على تكريس اإلعبلـ اؼبوضوعي اؼبستول اؼبهٍت لئلعبلميُت كا
ىذا األساس هبب على الصحفي أف على ك ، ةاؼببٍت على اػبدمة العمومية الذم يهدؼ إُف ربقيق اؼبصلحة العام

 يبتعد عن استغبلؿ اؼبهنة ألغراض اػباصة.
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 األخالقي في الممارسة اإلعالمية نظرية الواجب
لدكتور عزم عبد الرضبن أف" نظرية الواجب األخبلقي يف اؼبمارسة اإلعبلمية فرعا من إسهامات يرل ا

اغبتمية القيمية يف اإلعبلـ اليت تشًتط يف بنا  الرسالة عنصر القيمة لتصبح بذلك مهمة الصحفي كاؼبؤسسة 
من شأهنا أف ترتقي بالنشاط اإلعبلمي ، اليت ترتكز على اربعة مبادئ أساسية ؽبا عبلقة (1)أخبلقية بالدرجة األكُف"

 كفقا لؤلطر األخبلقية كاؼبهنية كتتمثل ىذه اؼببادئ يف: 

كيعٍت ذلك أف يبتنع اؼبمارس كاؼبؤسسة اإلعبلمية عن "المبدأ األوؿ: منع الضرر على اآلخرين:  -1
يبل ذلك على أك باألخرين( حبكم أف ىذا اؼببدأ يبثل أعلى القيمة األخبلقية. ك )إحداث الضرر باآلخر

سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر عدـ القذؼ كالسب كالشتم كالتعدم على اػبصوصية الفردية كالسرقة األدبية 
كاقصائو كنشر األكاذيب  ، اإلسا ة إُف كرامة األنساف كذباىلونةككضع اآلخر يف موقو سلي كاإلىا

صر إُف اإللتزاـ بالضوابط األخبلقية ، كيستند ىذا العن(2)كاؼبغالطات كالتضليل كالدعاية كـباطبة الغرائز"
اؼبهنية للصحفيُت، كىذا ما تطرقنا اليو سلفا يف مواثيق الشرؼ اإلعبلمي مارسة اإلعبلمية ك اليت سبليها اؼب

 كمعايَت أخبلقيات اإلعبلـ اليت تشمل حق اؼبواطن يف اإلعبلـ يبكن أف نقسمها إُف أربعة أبعاد: 
  :لتعبَت كانشا  كسائل اإلعبلـ.يف ضماف حرية اإلطبلع كاحقوقيا 
  :كالتحقق من  يف اؼبمارسة اليومية لئلعبلميُت يف حبثهم عن اػبرب كالتدقيق يف صحتو كتقصي اؼبعلوماتمهنيا

مصادرىا لكي يكونوا أحرارا غَت تابعُت لسلطات اقتصادية كلديهم القدرة على فبارسة اغبرية دكف طردىم من 
 عملهم.

  :يم اؼبواطنة كالتنمية كالسبلـ االجتماعي.يف سبيل تكريس قخلقيا 
  :(3)يف ترسيخ موجبات الوحدة الوطنية للشعب كتوفَت مقومات السلم األىلي كاالستقرار الداخلي".وطنيا 

لئلشارة، يركز العنصر اؼبتعلق دبنع الضرر على اآلخرين على ؿباربة كل اعبرائم الصحفية اليت من شأهنا أف 
رد سوا  بواسطة جريبة القذؼ أك السب أك التحريض أك اإلسا ة بأم شكل من سبس باغبياة اػباصة للف

كما يركز على مبدأ القيمة األخبلقية، دبعٌت ربط اؼبمارسة باجملاؿ األخبلقي، كتعرؼ القيمة بأهنا "   ،األشكاؿ
إذ تصب يف  ؾبموعة مبادئ أك ضوابط سلوكية كأخبلقية ربدد تصرفات األفراد كاعبماعات ضمن مسارات معينة،

                                                           
(، اجمللة الدكلية لبلتصاؿ 4) 5اجمللد  ،نظرية الواجب األخالقي: من االفتراضات النظرية إلى الممارسة المهنية، العريب بوعمامة، رقاد حليمة -1

  .44، ص 2018بد اغبميد بن باديس، مستغاّف، اعبزائر، كرقلة، جامعة ع، االجتماعي
ص  ،2016، اعبمهورية التونسية ،الدار اؼبتوسطية للنشر، الطبعة األكُف، نظرية الواجب األخالقي في الممارسة اإلعالمية ،عبد الرضبن عزم -2

60. 
 .3، ص 2020امعة االفًتاضية السورية، اعبمهورية العربية السورية، منشورات اعب، التشريعات اإلعالمية وأخالقيات المهنة، خالد العزم -3
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قالب ينسجم مع عادات كتقاليد كأعراؼ اجملتمع، لذا فالقيم االجتماعية إمبا ىي نوع من اؼبعايَت السلوكية 
كاألخبلقية اليت تربط دبعايَت أخرل وبددىا اإلطار العاـ للمجتمع كاؼبرحلة اغبضارية التارىبية اليت يبر هبا كالظركؼ 

 (1)ثرة يف ظواىره كعملياتو االجتماعية".اؼبوضوعية كالذاتية احمليطة بو كاؼبؤ 

" إضفا  قيم إضافية على األخر، إذ هبب أف تكوف الرسالة اإلعبلمية رسالة أخبلقية المبدأ الثاني: -2
بأبعادىا اؼبعلوماتية كاؼبعرفية كالثقافية كاالجتماعية، هبدؼ االرتقا  باؼبتلقي، كمن األسئلة األخبلقية اليت 

 تتوافق مع ىذا اؼببدأ:
 ىل ما نقدمو" الصحفي كاؼبؤسسة " أخبلقي؟ -1
، ىذه األسس تؤكد على فحول (2)ىل ما نقدمو كنذيعو يسهم يف ترقية اجملتمع حضاريا كأخبلقي؟  -2

الرسالة اإلعبلمية اليت تبث أك تذاع أك تنشر عرب ـبتلف كسائل اإلعبلـ، اليت ترتكز بالدرجة األكُف على 
بعيدة كل البعد عن التهويل كاالثارة كالتقزٔف كالتحريض، دبعٌت ضركرة مراعاة  النزاىة كاؼبوضوعية كالدقة،

اعبوانب األخبلقية تقدٔف الرسالة كدكر ىذه الرسالة يف تقدٔف اػبدمة العمومية اؼببنية على اؼبساكاة 
 كاالستمرارية كالتكيف ككذا اغبق يف اإلعبلـ.    

كتعٍت ذلك اإلنصات إُف أصوات اؼبتضرر كاؼبظلـو محتاج: " تقديم العوف للمتضرر والالمبدأ الثالث:  -3
كاحملتاج كاؼبنكوب كاؼبستغيث" يف أكقات السلم كاغبركب بوصف ذلك مسؤكلية إعبلمية أخبلقية بالدرجة 
األكُف. كيبكن أف يتجسد ىذا اؼببدأ يف العديد من القوالب اإلعبلمية من تغطية كاستقصا  كتقرير 

فكرة إُف اؼبسؤكلية االجتماعية لئلعبلـ كدكرىا يف ذبسيد مفهـو اػبدمة العمومية ، تشَت ىذه ال(3)كرأم"
اؼببنية على األسس األخبلقية كاؼبهنية، فاإلعبلـ إذف يعترب دبثابة الناطق الرظبي للمجتمع الذم نعيش فيو. 

 تهويل أك التقزٔف.  كعلى ىذا األساس ال هبب أف تكوف التقارير كاؼبقاالت العلمية مبنية على االثارة كال
:" تشجيع فبارسة النقد البنا ، ألف النقد اؽبادؼ يسعى إُف اإلصبلح كطرح البديل المبدأ الرابع -4

باالعتماد على اغبقائق من خبلؿ تصوير التجاكزات كالنقائص بكل صدؽ يف ـبتلف ؾباالت اغبياة دبا 
عمل على ع يعترب بنا ، بينما النقد الذم ي، يعٍت ىذا أف النقد الذم ىبدـ اجملتم(4)ىبدـ الصاٌف العاـ"

ىدـ اجملتمع يعترب ىداما، أم النقد يكوف من أجل اصبلح الوضع كالرقي باجملتمع يف ـبتلف اجملاالت 
كليس االعتماد على القذؼ كالسب كالشتم كالتحريض أك اؼبساس باػبصوصية، كيقوؿ يف ىذا السياؽ 

                                                           
اعبزائرية لؤلحباث لة اجمل(، 03) 04، اجمللد رؤية نقدية -قراءة في نظرية الحتمية القيمية في اإلعالـ لعبد الرحمن عزي ، ظبية ىاديف -1

 .90، ص 2021 جويلية ،وبي بن الصديق ؿبمد -جيجل جامعةكالدراسات، 
  .44، ص مرجع سابق ، العريب بوعمامة، رقاد حليمة -2
 ،ص ،2016، اعبمهورية التونسية ،الدار اؼبتوسطية للنشر، الطبعة األكُف، نظرية الواجب األخالقي في الممارسة اإلعالمية ،عبد الرضبن عزم -3

 .65ص 
 .45، ص مرجع سابق ، العريب بوعمامة، رقاد حليمة -4
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قد البنا  باليت ىي أحسن: إف النقد عندما يكوف بنا  كال يتضمن األستاذ عزم عبد الرضبن أف "فبارسة الن
ىدما لآلخر يعد مسؤكلية أخبلقية يف اؼبمارسة اإلعبلمية ذلك أنو يسهم يف التعرؼ على أك جو القصور 
كاإلغفاؿ كالتجاكز يف ؾباالت اغبياة اؼبتعددة، كتكوف طريقة النقد يف ىذا الطرح أىم من النقد ذاتو على 

، دبعٌت ال نصلح من أجل التضحية باألفراد أك (1)ر أف اؽبدؼ ىو اإلصبلح دكف التضحية باآلخر"اعتبا
  األشخاص أك نضع مؤسسات الدكلة على احملك أك يف خطر. 

 

                                                           
ص  ،2016، اعبمهورية التونسية ،الدار اؼبتوسطية للنشر، الطبعة األكُف، ة الواجب األخالقي في الممارسة اإلعالميةنظري ،عبد الرضبن عزم -1

60.  
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 أخالقيات الصحافة اإللكترونية
 : تعريف الصحافة اإللكترونية ونشأتها

كٓف كتعريفو من خبلؿ التشريعات اإلعبلمية الصادرة بعدما تطرقنا يف احملاضرات السابقة إُف النشر االلكًت 
، الذم تضمن ؾبموعة من اؼبواد الصادرة 2012يف اعبزائر كاؼبتعلقة أساسا بالقانوف العضوم لئلعبلـ الصادر سنة 

ا، كأخبلقياهت يف الباب اػبامس من القانوف، يف ىذه احملاضرة نركز بالدرجة األكُف على تعريف الصحافة االلكًتكنية
حيث ىناؾ من يعرؼ الصحافة االلكًتكنية بأهنا" نوع من االتصاؿ بُت البشر، يتم عرب الفضا  اإللكًتكٓف 
اإلنًتنت كشبكات اؼبعلومات كاالتصاالت األخرل، تستخدـ فيو فتوف كآليات كمهارات العمل يف الصحافة 

استخداـ الفضا  اإللكًتكٓف كوسيط أك اؼبطبوعة، مضافا اليها مهارات كآليات تقنيات اؼبعلومات اليت تناسب 
كسيلة اتصاؿ، دبا يف ذلك استخداـ النص كالصوت كالصورة كاؼبستويات اؼبختلفة من التفاعل مع اؼبتلقي، 

، (1)الستقصا  األنبا  اآلنية كغَت اآلنية كمعاعبتها كربليلها كنشرىا على اعبماىَت عرب الفضا  اإللكًتكٓف بسرعة"
كىذه  ،تتم عببل الفضا  اإللكًتكٓف، كتعتمد على شبكة اإلنًتنتالصحافة اإللكًتكنية ف أف يقصد من ىذا التعري

الوسيلة تستخدـ فيها الصورة ك الصوت كالتعليق، لكن تقنيات الكتابة فيها ىبتلف عن الصحافة اؼبطبوعة، خاصة 
 فيما يتعلق باالختصار، كما أهنا تتميز بالتفاعلية كاآلنية. 

حافة اإللكًتكنية ألكؿ مرة يف منتصف التسعينيات كمواقع ربتوم على مقاالت لقد" ظهرت الص
كموضوعات كأفكار بسيطة انطلقت بشكل خاص من منتديات اغبوار اليت تتميز بسهولة ربميل براؾبها كبساطة 

صفحات تركيبها كتشغيلها، فأستمر اػبلط قائما بُت اؼبواقع اليت تقدـ أخبارا، باإلضافة ػبدمات أخرل كال
الشخصية "اؼبدكنات" كالصحف اإللكًتكنية، يف حُت تطورت اآلف عاؼبيا لتصل إُف ما يطلق عليو اعبيل الثالث 
القائم على التوسع يف تقدٔف اػبدمات التفاعلية اغبية كالبحث التشعي كالنقل اؼبباشر من مواقع األحداث كإمكانية 

، نستنتج من ىذه التعريف أف (2)ؽ مستقلة من احملررين"التواصل اغبي بُت القرا  كالصحفيُت، كزبصيص فر 
الصحافة اإللكًتكنية سبتاز بالتفاعلية على عكس الصحافة الورقية كاؼبطبوعة كاآلنية كالبث اغبي من موقع اغبدث 
على أساس اعتمادىا على شبكة اإلنًتنت، كتعتمد يف نفس الوقت على اإلختصار، كىذه اػبصائص قد تطرقنا 

التفصيل يف احملاضرة اػباصة بالنشر اإللكًتكٓف، بينما ىناؾ من يعرؼ كذلك "فايز عبد اهلل الشهرم إليها ب
الصحافة اإللكًتكنية بأهنا عبارة عن تكامل تكنولوجي بُت أجهزة اغبسابات اإللكًتكنية كما سبلكو من إمكانيات 

                                                           
 ،دار اإلعصار العلمي للنشر كالتوزيع، الطبعة العربية األكُف، االتجاىات اإلعالمية الحديثة في الصحافة الدولية ،ؿبمود عزت اللحاـ كآخركف - 1

 .157ص  ،2015، ردفعماف، األ
 ،دار اإلعصار العلمي للنشر كالتوزيع، الطبعة العربية األكُف، اإلعالـ المقروء بين الصحافة الورقية والصحافة اإللكترونية ،نزار بشَت جديد -2

 . 228ص  ،2015، عماف، األردف
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كدة كبُت التطور اؽبائل يف كسائل االتصاالت ىائلة يف زبزين كتنسيق كتصنيف اؼبعلومات كاسًتجاعها يف ثواف معد
، ىذه الوسيلة إستطاعت أف تتجاكز اغبدكد السياسية (1)اعبماىَتية اليت جعلت العاَف قرية إلكًتكنية صغَتة"

كاعبغرافية كعوؼبة اؼبعلومة، كقد اعتربىا ؿبمد منَت حجاب" بأهنا منشور الكًتكٓف دكرم وبتوم على األحداث 
ؼبرتبطة دبوضوعات ذات طبيعة خاصة، كيتم قرا هتا من خبلؿ جهاز الكمبيوتر، كغالبا ما تكوف اعبارية سوا  ا

   (2)متاحة عرب شبكة اإلنًتنت، لذا ىذا اؼبفهـو يدخل يف إطاره مفهـو استمرار اعبريدة على اػبط".

كاؼبطبوعة، كليس كيف ىذا السياؽ ىناؾ من يرل" أف الصحافة اإللكًتكنية مكملة لدكر الصحافة الورقية 
ىناؾ صراعا بينهما، إال أف التمويل أصبح اآلف من آليات قباح تلك الصحف يف شكلها اغبديث، الذم ينعكس 
بالتاِف على شكل كأدا  اؼبوقع من حيث تنوع أخباره كربديثو بُت اغبُت كاآلخر، فثقافة اإلنًتنت أصبح ؽبا 

، إذف ىذه اعبدلية تبدك (3)كس من قرا  الصحف كالكتب"صباىَتىا كشعبيتها كىي يف ازدياد مستمر على الع
صعبة نوعا ما، حيث ال يبكن القوؿ أف ظهور الصحافة اإللكًتكنية يقضي بالضركرة على الصحافة الورقية، ألف 
الصحافة اإللكًتكنية سانبت كبشكل فعاؿ يف ذبسيد مبدأ اغبق يف اإلعبلـ من خبلؿ ذباكز اغبدكد اعبغرافية اليت  

 تشكل عائقا بالنسبة للصحافة الورقية كىو مشكل التوزيع الصحفي.     كانت

 إف صياغة مواثيق تنظم أخبلقيات الصحافة اإللكًتكنية اؽبدؼ منها ىو :  أخالقيات الصحافة اإللكترونية
ومة، كمن تنظيم اؼبمارسة اإلعبلمية كاؼبهنية كتنظيم تداكؿ اؼبعلومة يف الفضا  اإلفًتاضي كتكريس اغبق يف اؼبعل

 أخبلقيات الصحافة اإللكًتكنية بالدرجة األكُف ىو: 
فيجب أف يدرؾ الصحايف الذم يشتغل يف الصحافة اإللكًتكنية أف أم التزاـ : اإللتزاـ بخدمة الجمهور" -

عدا خدمة اعبمهور من شأنو إضعاؼ الثقة كاؼبصداقية، كيعمل على توفَت قدر كبَت من اؼبعلومات سبكن 
، اإلنصاؼ كالعدؿ أم عرض األخبار بإنصاؼ كحيادية كاضافة قيمة أساسية على ما اذ القراراعبمهور من ازب

اؼبعلومة اليت تكوف مستمدة من  ةخدمة اعبمهور تكوف بطبيعة اغباؿ على اساس مصداقي .(4)"ىو مهما
ب أف يعملوا  ، دبعٌت الصحافيوف اإللكًتكنيوف هبمصادر موثوقة كىذا من أجل ربقيق مبدأ اغبق يف اإلعبلـ

                                                           
مقدمة ، اطركحة -ربليلية ميدانيةدراسة  -لجزائرية المكتوبة تأثير تكنولوجيا االتصاؿ على النشر اإللكتروني للصحف اليومية ا، باية سيفوف -1

،  2015-2014االعبلـ ، السنة اعبامعية  علـو االعبلـ ك االتصاؿ، قسم، كلية  3، جامعة اعبزائرتوراه يف علـو االعبلـ ك االتصاؿلنيل شهادة دك
 .103ص 

ربليلية ميدانية على عينة من الصحفيُت اعبزائريُت  ، دراسة لكترونية في الجزائرمصادر الخبر وأخالقيات المهنة في الصحافة اإل،  منَت عيادم -2
، جامعة صحافة مكتوبة كملتيميديايف علـو االعبلـ ك االتصاؿ ، زبصص الطور الثالث دكتوراه ال، اطركحة لنيل شهادة 2016-2012خبلؿ الفًتة 

 .47، ص  2019-2018عبلـ ، السنة اعبامعية ، كلية علـو االعبلـ ك االتصاؿ، قسم علـو اال 3اعبزائر
 .197ص  ،2013، عماف، األردف ،للنشر كالتوزيع، الطبعة األكُف اؼبعتزدار ، الصحافة مفهومها وأنواعها ،علي كعناف -3

 .144 ص ،مرجع سابق،  منَت عيادم - 4
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كأمنا  على مصلحة اعبمهور، كأف يبحثوا عن اغبقيقة كنقلها بإنصاؼ كصدؽ كاستقبللية، كأف يتحملوا 
 ، أم تقدٔف اؼبعلومة الصادة اليت تكوف بعيدة عن التهويل كالتهوين كاإلثارة. (1)مسؤكلية أعماؽبم".

ال أنقل أم شي  عرؼ أنو  " :يات كىيدبجموعة من األخبلقالصحفي الذم يعمل يف الصحافة اإللكًتكنية  -
كذب أك غَت صحيح، ال أتبلعب بالصور كاألصوات بأية طريقة مضللة، ال أسرؽ مواد صحفية لغَتم، ال 

، ىذه اػبصائص تؤكد على اؼبهنية يف معاعبة (2)أعرض صورا أك أصواتا سبق عرضها دكف إعبلـ اعبمهور"
  ها مكرسة يف كسائل االتصاؿ اعبماىَتية األخرل.اؼبعلومة كىي تقريبا نفس األخبلقيات اليت قب

أخبلقيات الصحافة اإللكًتكنية على نطاؽ التبلعب بالصور، فقد شكلت  "احتراـ الخصوصية في الصور: -
مشكلة كبَتة بعد أف ظبحت الكثَت من اؼبؤسسات الصحفية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية بعمليات التعديل 

مي يف الصور، كىو ما أثار اؼبخاكؼ من إمكانيات استخداـ ىذه التقنيات يف تصنيع كالتغيَت كالتبلعب الرق
، ىذه الفكرة تشَت يف (3)ككسائل اإلعبلـ"فضائح لؤلشخاص، كما أدت إُف تناقض مصداقية الصحافة 

ة مضموهنا إُف فكرة مهمة جدا كىي عدـ التبلعب بالصور ألف ىذا الفعل يسيئ للجمهور كاؼبؤسسة اإلعبلمي
 يف نفس الوقت، خاصة كأف الوسائط اعبديدة لئلتصاؿ سبتاز بالسرعة يف اإلنتشار كالتأثَت.

نقل األخبار دكف خوؼ أك تفضيل، كأقاـك بشدة التأثَت جبمع ك يجب علي كصحفي إلكتروني أف يقـو :"  -
 اد ذكم النفوذغَت اؼبربر ألم قول خارجية، من ضمنها اؼبعلنُت كمصادر اؼبعلومات كعناصر اػبرب كاألفر 

كاعبماعات ذات اؼبصاٌف اػباصة، أحدد مضموف األخبار عن طريق حكم ربريرم فقط، كليس كنتيجة لتأثَت 
خارجي، أدرؾ أف الرقابة على األخبار لن تستخدـ بأية طريقة لتحديد، أك تقييد أك التبلعب باؼبضموف، 

يف الصحافة اإللكًتكنية هبب أف يلتـز  إذفالصحفي ، (4)أدافع عن حقوؽ الصحافة اغبرة لكل الصحفيُت"
 بالضمَت اؼبهٍت يف الكتابة اإلعبلمية كال يقبل باإلمبل ات اليت تفرض عليو خارج قاعة التحرير.

هبب علي كصحفي إلكًتكٓف أف : أدرؾ أف الصحافيُت اإللكًتكنيُت ملزموف بواجبهم األخبلقي، كامتنع عن "  -
، كعلى (5)القياـ بأعماؿ ذبربىم على ارتكاب سلوكيات غَت أخبلقية" إصدار أكامر أك تشجيع اؼبوظفُت على

ىذا األساس ضركرة االلتزاـ بأخبلقيات اؼبهنة يف اؼبمارسة الصحفية كاؼبهنية كىذا من أجل ضماف كاحًتاـ حق 
 اؼبواطن يف اؼبعلومة كذبسيد ؼببدأ اػبدـ العمومية يف كسائل اإلعبلـ دبختلف أشكاؽبا كأنواعها.   

                                                           
 .327ص  مرجع سابق، ،ؿبمود علم الدين -1
عماف،  ،دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، الطبعة العربية عالـ وتشريعاتو في القرف الحادي والعشرين،أخالقيات اإل ،عبد الرزاؽ الدليمي -2

 . 196ص  ،2015، األردف
 .97، ص مرجع سابق خالد العزم، -3
 .330ص  ،، مرجع سابق ؿبمود علم الدين -4
عماف،  ،دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، الطبعة العربية ادي والعشرين،أخالقيات اإلعالـ وتشريعاتو في القرف الح ،عبد الرزاؽ الدليمي -5

 .199ص  ،2015، األردف
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 أخالقيات الصحافة العربية وعالقتها بػالعولمة
 تعريف العولمة : 

يف بداية ىذه احملاضرة سنقـو بتعريف العوؼبة كعبلقتها بأخبلقيات الصحافة بشكل عاـ كالصحافة العربية 
رم بشكل خاص، فقد عرؼ" الدكتور )برىاف غليوف( العوؼبة بأهنا تعٍت خضوع البشرية لتأرىبية كاحدة، أم أهنا ذب

يف مكانية ثقافية كاجتماعية كسياسية موحدة يف طريقها للتوحيد، كيبكن تلخيصها يف كلمتُت: كثافة اؼبعلومات 
كسرعتها إُف درجة أصبحنا نشعر أننا نعيش يف عاَف كاحد موحد، أم أف ىناؾ ميبل ال ردا لو، إُف توحيد الوعي 

ستهبلؾ أم قياـ ؾبتمع انسآف كاحد، كبإختصار أف العوؼبة كتوحيد القيم كتوحيد طرائق السلوؾ كامباط االنتاج كاال
تبشر دبرحلة جديدة للتنظيم العاؼبي االنسآف، سبثل نقيض اؼبرحلة السابقة، اليت كبن بصدد اػبركج منها، أعٍت 

ماعات مرحلة الدكلة القومية، كاالنكفا  على اغبدكد السابقة للدكؿ كإطار جغرايف لتحقَت اؼبادم كالركحي عند اعب
نفهم من ىذا التعريف أف مفهـو العوؼبة قد ذباكز مايسمى باغبدكد اعبغرافية كالسياسية،  ،(1)كالبشرية عموما"

فمثبل يف ؾباؿ اؼبعلومة يبكن اإلطبلع عليها يف أم مكاف كعرب ـبتلف الوسائط اعبديدة لبلتصاؿ، لذلك فػ 
تبلقي بُت التطلعات كاغباجات الغربية من جانب، "العوؼبة مشركع حضارم غريب متكامل البنيات، أكجده ال

كاالمكانيات اؼبادية اؽبائلة اليت أكجدهتا الطفرات الكبَتة يف تقنيات االتصاؿ كاؼبعلومات كالصناعات اؼبتقدمة من 
جانب آخر. كالعوؼبة كما يراىا الكثَت من اؼبفكرين كالكتاب ىي سيطرة كغلبة ثقافة من الثقافات على صبيع 

 ، كمن فبيزاهتا ىو سيطرة ثقافة معينة جملتمع من اجملتمعات على ثقافات اجملتمعات األخرل.(2) فات يف العاَف"الثقا

 مالمح العولمة: 

إف من أبرز اؼببلمح الرئيسية للعوؼبة" ىي ما يتبدل لنا من خبلؿ التطورات اؼبدىشة اليت تعرفها ؾباالت 
 غباسوب كاالنًتنت كذلك على النحو التاِف:االتصاؿ كالتواصل عرب األقمار الصناعية كا

 .عمق التأثَت يف الثقافات كيف السلوؾ االجتماعي كيف أمباط اؼبعيشة -
اتساع دائرة اػبيارات االقتصادية من خبلؿ حركة االستثمارات الدكلية كاألسواؽ اؼبفتوحة، كتضييق دائرة  -

يت اقتصاديا، كمن حيث تزايد معطيات اػبيارات السياسية من حيث تضاؤؿ القدرة على االكتفا  الذا
 التداخل االستقبلِف سياسيا. 

( من مؤسسات متعددة ELECTRONIC HERDمبو ما أصبح يعرؼ بإسم القطيع اإللكًتكٓف) -
 اعبنسيات، كحىت من أفراد يبحثوف عن الربح كيؤثركف يف قرارات الدكؿ كيف مصائر شعوهبا.

                                                           
 .40ص  ،2002 الطبعة العربية األكُف، اؼبملكة األردنية اؽبامشية، عماف، ،األىلية للنشر كالتوزيع،  العولمة اإلعالمية ،مؤيد عبد اعببار اغبديثي -1
، الطبعة األكُف، األردف ، عماف ،اغبامد للنشر كالتوزيعدار ، مدخل إلى وسائل اإلعالـ اإللكتروني والفضائي ،خركفرضواف مفلح العلي كآ -2

 .241ص  ،2016
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ىذه األدكات من الطغياف على اؼبستهلكُت كاؼبتلقُت، حبيث تؤثر تسخَت أدكات العوؼبة بكيفية سبكن منتجي  -
العوؼبة حسب ىذه العناصر يف هتميش أدت ، لقد (1) يف هتميش لغاهتم اػباصة كيف إضعاؼ ىوياهتم الوطنية

دت َف تكن موجودة، لكن ىناؾ من لبعص الثقافات كتكريس لثقافات جديدة من شأهنا ترسيخ لقيم كعا
العوؼبة تساىم إذف يف عديد من اغباالت يف االنفتاح على العاَف  "ذه الفكرة، إذ يركف بأفىبالف كيناقض ى

كاغبضارات األخرل كتقريب اؼبسافات كتيسَت الوصوؿ إُف اؼبعلومات كاستعماؽبا، كاالطبلع على الثقافات 
وجي كمربر لقبوؿ العوؼبة التكنولاؼبختلفة كاالستفادة من خربات الدكؿ اؼبتقدمة، التأكيد على أنبية التقدـ 

، من خبلؿ العوؼبة يبكن االستفادة كالتبادؿ بُت ثقافات الشعوب كاالنفتاح على ـبتلف اغبضارات كذباكز  (2)
بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ السائرة يف طريق النمو،  كل اغبواجز كالقضا  على ما يسمى بالفجوة الرقمية

 ات العوؼبة.إضافة إُف العناصر اؼبذكورة حوؿ اهبابي

ي، فإف ىذا الصناعكالتقدـ كالرقي، خاصة يف اجملاؿ االقتصادم ك يف اؼبنافسة تساىم العوؼبة كانت فإذا  
االعتقاد يطرح العديد من التساؤالت، خاصة يف اجملاؿ الثقايف كالفكرم كحىت اإلعبلمي، لذلك فالعوؼبة " حباجة 

كانت عامل تقدـ، فهي تثَت أيضا ـباطر جدية ينبغي التفكَت إُف ضبط، ألهنا تنتج شركخا اجتماعية كبَتة، كإف  
فيها جيدا، كمن ىذه اؼبخاطر ثبلثة: أكؽبا: أهنا تزيد ظاىرة االقصا  االجتماعي كثانيها تنمي اعبريبة العاؼبية، 

اجل ىذا الطرح إذف وبذر من عواقب العوؼبة اليت ربتاج إُف ضبط من ، (3)كثالثها هتدد انظمتنا االقتصادية"
، كعلى ىذا األساس كانت العوؼبة "كارثة على دكؿ تكريس اؼبساكاة بُت أفراد العاَف كـبتلف الشرائح االجتماعية

عدد كبَت من الشركات العابرة لؤلكطاف، نقلت كحدهتا االنتاجية إُف العاَف الثالث، حيث النظم  ،العاَف الثالث
َت موجودة أساسا. بعض الشركات ركز جهوده التسويقية على فيما يتعلق بالسبلمة كالبيئة مرنة جدا كأحيانا غ

أسواؽ اعبنوب، حيث تستطيع بيع منتجات ذات جودة أقل أك احيانا سامة، كبالتاِف فبنوعة يف البلداف الصناعية، 
  (4)كالنتيجة كجد سكاف العاَف الثالث أنفسهم يف حضور تقنيات خطرة، يبكنها أف تسبب أضرارا كبَتة".

وقف يبكن أف نسقطو كنطبقو على اجملاؿ اإلعبلمي كذلك من حيث احتكار اؼبعلومة الذم يقوض كىذا اؼب
بطبيعة اغباؿ مفهـو اغبق يف اإلعبلـ كعدـ ربقيق األىداؼ اليت كجدت من أجلها كسائل اإلعبلـ كىي اػبدمة 

التصدم حبـز كموضوعية ؼبا  العمومية، ؽبذا الغرض كاف لزاما على دكؿ العاَف الثالث كاإلعبلـ العريب خصوصا
زبلفو العوؼبة على شعوهبا، السيما ك" أف العاَف بأسره يبر دبرحلة ربوؿ تارىبي غَت مسبوقة تعًتم اغبضارة اإلنسانية  

                                                           
 .15ص  ،2004، القاىرة ،الشركؽ دار ،  العالم اإلسالمي في عصر العولمة ،عبد العزيز بن عثماف التوهبرم -1
قدمت ىذه الرسالة استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ ، اثرىا على الثقافة السياسية لدى طلبة جامعة الكوي العولمة و ، عبيد سعود عبيد اؼبطَتم -2

، جامعة الشرؽ األكسط ، ، على درجة اؼباجستَت يف العلـو السياسية  .14-13ص  ، ص2013قسم العلـو السياسية، كلية اآلداب كالعلـو
 .16ص  ، مرجع سابق ،عبد العزيز بن عثماف التوهبرم -3
اؼبركز العاؼبي لدراسات كاحباث الكتاب األخضر، منتدل ليبيا للجميع، بدكف ، محاكمة العولمة ،عبد اهلل علي عمراف، ترصبة د. رجب بودبوس -4

 .71ص  سنة ،
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كلية بسبب الثورة التكنولوجية كظاىرة العوؼبة كالتغَتات االجتماعية كتدىور البيئة. كمع ىذه التحوالت يف البٌت 
 تغَت القيم األساسية للًتبية األخبلقية من معارؼ كمهارات كاذباىات بل كسلوكيات كمشاعر األساسية للعاَف

 (1)كمواقف لؤلفراد كاعبماعات".

لئلشارة، "يعد اإلعبلـ يف حد ذاتو بعدا للعوؼبة، كما يعترب ايضا الية من اآلليات اليت ال يبكن االستغنا  
إف من القول الرئيسية اليت تعتمد عليها العوؼبة، عاؼبية االتصاالت اليت عنها يف تنفيذ األبعاد األخرل للعوؼبة. )ك 

تًتتب على تطور تقنيات األقمار الصناعية(. كمن ىنا يربز دكر القنوات الفضائية التلفزيونية بصفة خاصة يف 
كحركة االقتصاد  ترسيخ العوؼبة، كمقصود العوؼبة الذم يطفو إُف السطح ىو إزالة اغبواجز كاغبدكد بُت الثقافات

 (2) كاجملتمع كاتاحتها للجميع على طوؿ العاَف كعرضو".

إف اإلعبلـ حسب ىذا الطرح يساىم يف ذبسيد مبادئ كأسس العوؼبة من خبلؿ التكنولوجيات اغبديثة 
اَف لعلـو لئلعبلـ كاالتصاؿ، اليت سانبت بدكرىا يف نقل اؼبعلومة خارج اغبدكد اعبغرافية إُف درجة أف أصبح الع

ىذا األساس هبب على الصحافة العربية أف تعمل على تطبيق األخبلقيات اليت سبليو على ك دبثابة قرية صغَتة، 
اؼبمارسة اإلعبلمية كاؼبهنية حىت يبكن أف ذبسد مبدأ اغبق يف اإلعبلـ كاحملافظة على اؼبصاٌف العليا لؤلمة حسب 

ميثاقي شرؼ، األكؿ ىو دستور ارباد الصحفيُت  يعمل الصحفيوف العرب يف ظلحيث " ،مواثيق الشرؼ العربية
نقابة عربية للصحفيُت. كتضمن عددا  17. كيضم االرباد 1964العرب الذم صدر مع قياـ االرباد يف فرباير 

من اؼببادئ األخبلقية كالقواعد اؼبهنية اليت هبب أف يلتـز هبا الصحفيوف العرب، كالثآف ىو ميثاؽ الشرؼ 
، فميثاؽ الشرؼ اإلعبلمي (3)"1978ذم أقره ؾبلس اعبامعة العربية يف الرابع عشر من سبتمرب اإلعبلمي العريب ال

العريب، كرس ؾبموعة من األىداؼ كاؼببادئ من بينها "تسخَت كافة إمكانياتو يف خدمة اؼبصاٌف العليا لؤلمة العربية 
كصوف اؽبوية العربية، االيباف بأف حرية التعبَت  كتعزيز العمل العريب اؼبشًتؾ بإعتباره ركيزة أساسية للتضامن العريب

ركيزة أساسية من ركائز العمل اإلعبلمي، كأف ىذه اغبرية تقًتف باؼبسؤكلية صونا للمصاٌف العليا لؤلمة العربية 
، (4)كاحًتاما غبرية اآلخرين كحقوقهم، كسبكُت اإلعبلـ العريب من اإلطبلع على اغبقيقة من مصادرىا الصحيحة"

ىنا هبب على الدكؿ العربية أف تستثمر يف ؾباؿ اإلعبلـ من أجل مواجهة كل األخطار اػبارجية اليت من إذف 
شأهنا هتدد كتفكك األمة العربية، إُف جانب معاعبة اؼبسائل بنوع من اؼبوضوعية كالدقة كاالبتعاد عن كل أشكاؿ 

ومة الصحيحة، كما" يلتـز اإلعبلميوف العرب التهويل كاالثارة، كذلك من خبلؿ التأكد من مصادر اػبرب كاؼبعل
بالصدؽ كاؼبوضوعية يف نشر األنبا  كالتعليقات كيبتنعوف عن اعتماد الوسائل غَت الشرعية يف اغبصوؿ على األخبار 

                                                           
 .75ص  ،2014 الطبعة األكُف، األردف، عماف، ،يافا العلمية للنشر كالتوزيعدار ، أخالقيات اإلعالـ ،عبد العزيز الشريف -1
 .246 -245 ص ص ، مرجع سابق ،رضواف مفلح العلي كآخركف -2
 .302ص  مرجع سابق،، حسٍت ؿبمد نصر -3
 .115ص  مرجع سابق،، جورج صدقو  -4
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كالصور كالوثائق كغَتىا من مواد اإلعبلـ، كوبافظوف على سرية مصادر األخبار إال فيما يبس األمن الوطٍت 
رب االفًتا  أك االهتاـ دكف دليلي من األخطا  اعبسيمة اليت تتعارض مع أخبلقيات مهنة اإلعبلـ، القومي، كيعت

، ىذه الفكرة ذبسد يف مضموهنا مبدأ (1)كيلتـز اإلعبلميوف بتكذيب أك تصويب األنبا  اليت يثبت عدـ صحتها"
وثوقة كاإللتزاـ بالسر اؼبهٍت بالدرجة التأكد من مصدر اؼبعلومة ككذا الزامية اغبصوؿ على اؼبعلومة من مصادر م

األكُف، إضافة إُف ما قدـ سلفا" اعتبار الوحدة الًتابية للببلد من الثوابت، كمن كاجب الصحافة عدـ التحريض 
على االنفصاؿ أك تشجيعو أك اإلشادة بأعماؿ العنف كتربيرىا، كوبق للصحافة الوطنية اغبصوؿ على كل ما 

يات من اؼبصادر اليت تؤثر عليها، ما َف تكن سرا من اسرار الدفاع الوطٍت، كما وبق ؽبا وبتاجو من معلومات كمعط
، عبلكة على ىذا" ربرص كسائل اإلعبلـ العربية على (2) نشر ما تراه يستجيب غبق اؼبواطن يف اإلطبلع كاؼبعرفة"

بإمكاناهتا صبيعا يف تدعيم التفاىم  مبدأ التضامن العريب يف كل ما تقدمو للرأم العاـ يف الداخل كاػبارج، كتسهم
كالتعاكف بُت الدكؿ العربية، كتتجنب نشر كل ما من شأنو اإلسا ة إُف التضامن العريب، كسبتنع عن توجيو اغبمبلت 

، عمل كسائل اإلعبلـ يف ىذا السياؽ ىو سبتُت جسور التعاكف بُت الدكؿ العربية كنبذ  (3)ذات الطابع الشخصي"
للوحدة العربية اليت تندرج بطبيعة اغباؿ ضمن أخبلقيات اؼبمارسة اإلعبلمية، ؽبذا ضركرة نبذ   كل أشكاؿ اإلسا ة

كل أشكاؿ اإلرىاب كالكراىية ك"عدـ اؼبس بالتعددية العرقية كالثقافية للشعب، نبذ العنف كاإلرىاب، كؾباهبة 
ؽبا، احًتاـ الكرامة اإلنسانية كعدـ  خطاب التفكَت كالكراىية كالعنصرية، كاالمتناع عن اإلشادة هبا كالًتكيج

التشهَت باألشخاص أك اؼبس بأعراضهم كشرفهم كلوهنم أك جنسيتهم أك دينهم أك صفاهتم اعبنسية، كيف صبيع 
، ىذه اؼببادئ تقريبا تضمنتها كل اؼبواثيق كاألخبلقيات اػباصة باؼبهنة (4)األحواؿ احًتاـ اغبياة الشخصية لؤلفراد"

"كفيما يتعلق بواجبات اغبكومات كاؼبؤسسات، فقد ألـز اؼبيثاؽ اغبكومات العربية بكفالة  ،عاَفاإلعبلمية يف ال
حرية الضمَت اؼبهٍت للعاملُت يف حقل اإلعبلـ العريب كأف تسهل لئلعبلميُت القياـ بواجبهم كحرية تنقلهم يف 

اإلضافة إُف تسهيل حرية انتقاؿ كتداكؿ ـبتلف أرجا  الوطن العريب كما تكفل ؽبم حرية العمل كالتنظيم اؼبهٍت، ب
، يؤكد ىذا (5)الصحف العربية كسرياف األخبار اؼبذاعة كال تلجأ إُف اؼبصادرة أك الرقابة إال عند الضركرة القصول"

اؼبيثاؽ إذف على حرية تنقل الصحفيُت ككذا ؿباربة كل أشكاؿ الرقابة اليت من شأهنا تقوض حق اؼبواطن يف 
 اؼبعلومة.

                                                           
 .186ص  ،2012 الطبعة األكُف، األردف، عماف، ،أسامة للنشر كالتوزيعدار ، اإلعالـ والقانوف الدولي ،كال  فايز اؽبندم -1
 .45، ص مرجع سابق، خالد العزم -2
 .185ص  ،2012، مرجع سابق ،كال  فايز اؽبندم -3
 .46، ص مرجع سابق، خالد العزم -4
 .304ص  مرجع سابق،، حسٍت ؿبمد نصر -5
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 ةخاتم

 

ائر قد كرست ز شريعات اإلعبلمية الصادرة يف اعبتالأف يبكن القوؿ إنطبلقا من دراستنا لفحول ىذه اؼبطبوعة 
التوفيق بُت التشريع كاؼبمارسة من ، لكن هبب يف ـبتلف موادىا مفهـو حرية الرأم كالتعبَت ككذا اغبق يف اإلعبلـ 

كالًتكيز  2012لعضوم لئلعبلـ الصادر يف اعبزائر سنة القانوف ايف مضموف خاصة  ،ربيُت ىذه القوانُتخبلؿ 
أشكاؿ كأنواع اعبرائم الصحفية  كاالبتعاد عن جرائم القذؼ على اعبوانب اؼبتعلقة بأخبلقيات اؼبهنة كذبنب كل 

اؼبهنية كىذا ك ليت سبليها اؼبمارسة اإلعبلمية جبب العمل بالضوابط القانونية ك األخبلقية ا كلذلك ،التحريضكالسب ك 
 االستمرارية ك التكيف.العمومية اؼببنية على اؼبساكاة ك اػبدمة من أجل ربقيق 

ككذا مواثيق أخبلقيات اؼبهنة الصحفية يتوصل إُف فكرة التشريعات كقوانُت اإلعبلـ يف اعبزائر معن يف فحول كاؼبت
راد كاغبفاظ اصة لؤلفنشرىا ، كاحًتاـ اغبياة اػب مهمة كىي ضركرة االلتزاـ بإحًتاـ اغبقيقة كالتأكد من اؼبعلومة قبل

ال وبتاج لرقابة من أجل تنظيم مهنتو األساس يبكن القوؿ أف الصحفي الناجح  على ىذاك ، على السر اؼبهٍت
  .ةكتكريس حق اؼبواطن يف اؼبعلوم
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 الرسائل واألطروحات الجامعية:
لقانوف أسامة على عصمت الشناكل ، اؼبسؤكلية عما ينشر عرب كسائل اإلعبلـ اؼبختلفة ، دكتوراه يف ا .1

 .2017اعبنائي، جامعة طنطا، كلية اغبقوؽ، مصر، ابريل جواف 
اسامة ؿبمد خليل الزينايت، دكر أخبلقيات اؼبهنة يف تعزيز اؼبسؤكلية االجتماعية يف اؼبستشفيات اغبكومية  .2

كاالدارة،  الفلسطينية )ؾبمع الشفا  الطي مبوذجا(، رسالة مقدمة للحصوؿ على درجة اؼباجستَت يف برنامج القيادة
 . 2014اكاديبية االدارة كالسياسة للدراسات العليا باؼبشاركة مع جامعة األقصى، زبصص قيادة كادارة، 

،  أيبن ؿبمد فارس الدنف، كاقع إدارة أمن نظم اؼبعلومات يف الكليات التقنية بقطاع غزة كسبل تطويرىا .3
تَت يف إدارة األعماؿ من اعبامعة اإلسبلمية قدمت ىذه الدراسة إستكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة ماجس

 .2013بغزة ، كلية التجارة ، قسم إدارة األعماؿ، 
دراسة ميدانية دبؤسسات صحفية دبدينة قسنطينة، ،  -بام أحبلـ ، معوقات حرية الصحافة يف اعبزائر .4

قسنطينة ، كلية العلـو  مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف زبصص كسائل اإلعبلـ كاجملتمع، جامعة منتورم
 .2007-2006اإلنسانية كالعلـو اإلجتماعية ، قسم علـو  االعبلـ ك اإلتصاؿ، السنة اعبامعية 

حبرم خولة ، الصحافة اؼبكتوبة اعبزائرية بُت االثارة كاؼبسؤكلية االجتماعية ، دراسة ربليلية عبرائد اػبرب.  .5
، اطركحة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث يف  2016إُف 2012الشركؽ اليومي . النهار اعبديد يف الفًتة من 
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، كلية علـو االعبلـ ك  3علـو االعبلـ ك االتصاؿ ، زبصص الصحافة اؼبكتوبة كملتيميديا، جامعة اعبزائر
 .2020-2019االتصاؿ، السنة اعبامعية 

ية . دراسة ميدانية على بقدكرم عز الدين ، أخبلقيات العمل الصحفي يف اؼبؤسسات اإلعبلمية اعبزائر  .6
الصحف الصادرة دبدينة كىراف ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث يف علـو االعبلـ كاالتصاؿ ، 
زبصص : اللغة ، اإلتصاؿ كالتحليل النقدم لوسائل اإلعبلـ، قسم العلـو االنسانية، شعبة علـو االعبلـ 

 2017-2016ستغاّف ، كلية العلـو اإلجتماعية ، السنة اعبامعية كاالتصاؿ، جامعة عبد اغبميد بن باديس، م
بلقاسم عثماف، حق الصحفي اعبزائرم يف الوصوؿ إُف مصدر اػبرب كضبايتو. دراسة كصفية كتطبيقية لعينة  .7

من الصحفيُت اعبزائريُت ، مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة اعبزائر بن يوسف بن 
 .2008ة، كلية العلـو السياسية كاإلعبلـ، قسم علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ ، دكرة جواف خد
بلواضح الطيب ، حق الرد كالتصحيح يف جرائم النشر الصحفي كأثره على اؼبسؤكلية اعبنائية يف ظل قانوف  .8

قانوف جنائي،  ، أطركحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلـو يف اغبقوؽ، زبصص 07-90اإلعبلـ اعبزائرم رقم 
-2012كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية ، قسم اغبقوؽ ، السنة اعبامعية ،   -جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة

2013. 
بن داِف فلة، التنظيم القانوٓف للمهنة الصحفية يف اعبزائر. دراسة كصفية ربليلية غبقوؽ ككاجبات  .9

لـو اإلعبلـ كاالتصاؿ، زبصص: تشريعات الصحفي يف مرحلة التعددية، مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف ع
 .2013-2012، كلية العلـو السياسية كاإلعبلـ، اؼبوسم اعبامعي -3-إعبلمية، جامعة اعبزائر

، مذكرة زبرج لنيل  -اعبزائر مبوذجا-بن دريس اضبد ، حرية التعبَت كالصحافة كأخبلقيات العمل االعبلمي .10
مشركع كسائل االعبلـ كاجملتمع، جامعة كىراف، كلية العلـو  شهادة ماجستَت يف علـو االعبلـ كاالتصاؿ ،

 . 2007-2006االنسانية كاغبضارة االسبلمية ، قسم علـو االعبلـ كاالتصاؿ، السنة اعبامعية 
بن عيشوبة سارة، اؼبسؤكلية القانونية للصحفي يف اعبزائر )دراسة ميدانية مسحية للنصوص اؼبنظمة للمهنة  .11

نيل شهادة  ماجستَت يف علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ، زبصص: التشريعات اإلعبلمية، جامعة الصحفية( ، مذكرة ل
 .2013-2012، كلية علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ، قسم علـو اإلعبلـ ، السنة اعبامعية 3اعبزائر
جنح الصحافة من خبلؿ قانوف العقوبات كقانوف اإلعبلـ اعبزائرم، دراسة كصفية  بوعمرة إؽباـ ، .12

ة عبنحة القذؼ، مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة اعبزائر، كلية العلـو استطبلعي
 .2007-2006السياسية كاإلعبلـ، قسم علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ، السنة اعبامعية 

بوغرارة حكيم ، االعبلـ كالقضا  من خبلؿ قضية اػبليفة كجرائم النشر ، دراسة مسحية استطبلعية  .13
، كلية علـو  3صحافيُت كاحملامُت، اطركحة لنيل شهادة دكتوراه يف علـو االعبلـ ك االتصاؿ، جامعة اعبزائرلل

 .2017-2016االعبلـ كاالتصاؿ، السنة اعبامعية 
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تفرقنيت عبد الكرٔف ، حرية التعبَت من خبلؿ كسائط االتصاؿ اعبديدة يف اعبزائر ، دراسة مسحية لعينة  .14
، اطركحة لنيل شهادة دكتوراه يف علـو االعبلـ ك 2017ريُت اؼبستخدمُت لفايسبوؾ عاـ من الصحفيُت اعبزائ

، كلية علـو االعبلـ ك االتصاؿ، قسم علـو االعبلـ ،  3االتصاؿ ، زبصص ؾبتمع اؼبعلومات، جامعة اعبزائر
 . 2019-2018السنة اعبامعية 

الرسالة استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على جنيد ؿبمود إدريس، اؼبسؤكلية اؼبدنية للصحفي، قدمت ىذه  .15
 2019-2018درجة اؼباجستَت يف القانوف اػباص، قسم القانوف اػباص كلية اغبقوؽ، جامعة الشرؽ األكسط،  

جودم المية، اؼبسؤكلية اعبزائية للصحفي يف التشريع اعبزائرم .دراسة كصفية ربليلية لقوانُت اإلعبلـ  .16
، كلية علـو اإلعبلـ 3شهادة دكتوراه يف علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة اعبزائركقانوف العقوبات، أطركحة لنيل 

  .2018-2017كاالتصاؿ، قسم علـو اإلعبلـ، السنة اعبامعية 
درابلة العمرم سليم، تنظيم اؼبسؤكلية اعبنائية عن جرائم الصحافة اؼبكتوبة ، رسالة ماجستَت فرع القانوف  .17

  .2004-2003امعة اعبزائر، معهد اغبقوؽ كالعلـو اإلدارية، بن عكنوف ، اعبزائر، اعبنائي كالعلـو اعبنائية ، ج
زيتوٓف نصَتة، اؼبسؤكلية اعبنائية عن جرائم اإلعبلـ. دراسة مقارنة بُت التشريع اعبزائرم ، الفرنسي  .18

، معهد اغبقوؽ كالعلـو كاؼبصرم ، حبث لنيل شهادة اؼباجستَت يف القانوف اعبنائي كالعلـو اعبنائية، جامعة اعبزائر
 .2002اإلدارية، بن عكنوف ، اعبزائر، ديسمرب  

سعوداكم صديق ، ظبو الدستور يف التشريع اعبزائرم بُت الص كالتطبيق ، اطركحة زبرج يف القانوف  .19
عية الدستورم لنيل شهادة دكتوراه ، جامعة مولود معمرم تيزم كزك ، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية ، السنة اعبام

2018-2019.  
سيفوف باية ، تأثَت تكنولوجيا االتصاؿ على النشر اإللكًتكٓف للصحف اليومية اعبزائرية اؼبكتوبة، دراسة  .20

، كلية علـو  3، اطركحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علـو االعبلـ ك االتصاؿ، جامعة اعبزائر-ربليلية ميدانية
 . 2015-2014اعبامعية  االعبلـ ك االتصاؿ، قسم االعبلـ ، السنة

صايب فاطمة، دكر النشر اإللكًتكٓف يف تطوير األدا  الصحايف يف الصحافة اإللكًتكنية اعبزائرية، دراسة  .21
، أطركحة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث يف -ميدانية للقائمُت باالتصاؿ يف اؼبواقع اإللكًتكنية للصحف اعبزائرية

صحافة مكتوبة كملتيميديا، كلية علـو االعبلـ كاالتصاؿ، قسم علـو اإلعبلـ ، علـو االعبلـ كاالتصاؿ، زبصص 
  .2020-2019، العاـ اعبامعي ،  3جامعة اعبزائر

صاغبي عبد الرضبن ، العقوبات اعبماعية على جرائم الصحافة يف ظل التحوؿ الديبقراطي يف اعبزائر  .22
ة ماجستَت يف علـو االعبلـ كاالتصاؿ، زبصص ( دراسة كصفية ربليلية ، مذكرة لنيل شهاد1990-2004)

، كلية العلـو السياسية كاإلعبلـ، قسم علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ، السنة اعبامعية 3:تشريعات إعبلمية، جامعة اعبزائر
2011-2012. 
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صوِف ابتساـ ، الضمانات القانونية غبرية الصحافة يف اعبزائر، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف اغبقوؽ،  .23
زبصص قانوف دستورم ، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، قسم اغبقوؽ،  جامعة ؿبمد خيضر ، بسكرة ، السنة 

 .2010-2009اعبامعية ، 
ربليل مضموف أخبار اعبريبة يف جريدة الشركؽ اليومي،  -عايش حليمة، اعبريبة يف الصحافة اعبزائرية .24

عبلـ كاالتصاؿ، فرع صحافة مكتوبة، جامعة منتورم ملخص ؼبذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستَت يف علـو اال
-2008قسنطينة، كلية العلـو االنسانية كالعلـو االجتماعية، قسم علـو االعبلـ كاالتصاؿ، السنة اعبامعية 

2009 . 
عبيد سعود عبيد اؼبطَتم، العوؼبة كاثرىا على الثقافة السياسية لدل طلبة جامعة الكويت، قدمت ىذه  .25

ماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف العلـو السياسية، قسم العلـو السياسية، كلية اآلداب الرسالة استك
، جامعة الشرؽ األكسط ،   .2013كالعلـو

 اغبسُت إبن الثآف اهلل عبد اؼبلك رؤية خبلؿ من األردنية االعبلمية السياسة ، اػببليلة عواد ساَف عواد .26
 ، اإلعبلـ قسم ، األدب كلية العليا للدراسات األكسط الشرؽ جامعة العبلـ،ا يف ماجستَت رسالة ، لبلعبلـ
 .2009 ، عماف
عيادم منَت ، مصادر اػبرب كأخبلقيات اؼبهنة يف الصحافة اإللكًتكنية يف اعبزائر، دراسة  ربليلية ميدانية  .27

الدكتوراه الطور الثالث ، اطركحة لنيل شهادة 2016-2012على عينة من الصحفيُت اعبزائريُت خبلؿ الفًتة 
، كلية علـو االعبلـ ك  3يف علـو االعبلـ ك االتصاؿ ، زبصص صحافة مكتوبة كملتيميديا، جامعة اعبزائر

 . 2019-2018االتصاؿ، قسم علـو االعبلـ ، السنة اعبامعية 
العلـو  فليح كماؿ ، اؼبسؤكلية اعبزائية للصحف عن جرائم النشر، أطركحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه .28

قسنطينة ،كلية اغبقوؽ، قسم: القانوف العاـ،   -القانونية، زبصص: قانوف عقوبات كعلـو جنائية، جامعة منتورم
 .2019-2018السنة اعبامعية 

قادرم أضبد حافظ، العاَف الثالث كالقانوف الدكِف لئلعبلـ ، أطركحة دكتوراه الدكلة يف اغبقوؽ، القانوف  .29
  .2011-2010، السنة اعبامعية 1كنوف ، جامعة اعبزائرالعاـ، كلية اغبقوؽ بن ع

قادرم نسمة، اؼبمارسة اعبزائرية يف ؾباؿ االليات التشريعية الدكلية اػباصة حبقوؽ اإلنساف،  مذكرة لنيل  .30
شهادة اؼباجستَت يف القانوف، فرع القانوف العاـ، زبصص ربوالت دكلية ، جامعة مولود معمرم تيزم كزك، كلية 

 . 2009جواف  24 اغبقوؽ،
قادـ صبيلة ، األدا  االعبلمي يف اعبزائر بُت اغبرية كاؼبسؤكلية يف ظل التحوالت السياسية كاالقتصادية من  .31

، دراسة كصفية ربليلية لؤلطر النظرية كالتطبيقية لؤلدا  االعبلمي،  -الصحافة اػباصة مبوذجا -.1990-2015
، كلية علـو االعبلـ ك  3ـ االعبلـ ك االتصاؿ، جامعة اعبزائراطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علو 

 . 2017-2016االتصاؿ، قسم االعبلـ ، السنة اعبامعية 
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دراسة مقارنة، ،  -ؾبادم نعيمة، اغبق يف اػبصوصية بُت اغبماية اعبزائية كالضوابط كاإلجرائية للتحقيق .32
، زبصص عل ـو قانونية فرع القانوف اإلجرائي، جامعة جيبلِف ليابس أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو

  .2019-2018سيدم بلعباس، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية ، السنة اعبامعية 
 ىذه قدمت الصحفي، الشرؼ ميثاؽ إزا  األردنيُت الصحفيُت اذباىات عرقوب، أبو حسُت ؿبمد .33
 العليا، للدراسات األكسط الشرؽ جامعة اإلعبلـ، يف اؼباجستَت درجة على اغبصوؿ ؼبتطلبات استكماال الرسالة
 .اإلعبلـ كلية
لصحفي يف اعبزائر" دراسة مداح خالدية ، القيود الواردة على حرية الصحافة كتأثَتىا على االدا  ا .34

، زبصص اإلعبلـ كاالتصاؿ، كلية العلـو االنسانية كاإلسبلميةمقارنة" ، ، ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو
 . 2019-2018قسم علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة كىراف أضبد بن بلة ، السنة اعبامعية ، 

كعلي أحسن ، استخداـ األساتذة الباحثُت للنشر اإللكًتكٓف يف البحث اؼبعلومة العلمية كالتقنية يف   .35
كتبات كالعلـو الوثائقية ، كليات الطب بالغرب اعبزائرم ، أطركحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلـو يف علم اؼب

 .2018-2017قسم علم اؼبكتبات كالعلـو الوثائقية ، جامعة كىراف أضبد بن بلة ، السنة  اعبامعية ، 
 

 المجالت:
 

(، ؾبلة الباحث يف العلـو 02) 13، األخبلؽ اإلعبلمية ككيفية تعزيزىا، اجمللد بدر الدين بلموالم .1
 .2021مرباح، كرقلة، اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة قاصدم 

بلعكرم ظبَتة، حرية االعبلـ كاغبق يف اغبياة اػباصة يف القانوف اعبزائرم ، ؾبلة اإلتصاؿ كالصحافة ، ؾبلة  .2
 . 2014، اعبزائر، 1، العدد 1سداسية تصدر عن اؼبدرسة الوطنية العليا للصحافة كعلـو االعبلـ ، اجمللد 

(، 1) 3ت الصحافة يف ظل تطبيقات الويب اعبديدة، اجمللد ، األدا  الصحفي كأخبلقيابن عمار شهرزاد .3
 .2016اجمللة الدكلية لبلتصاؿ االجتماعي، جامعة عبد اغبميد بن باديس مستغاّف، اعبزائر، 

، اؼبوازنة بُت اغبق االعبلـ كاغبق يف اػبصوصية ، ؾبلة االجتهاد القضائي، ؾبلة دكرية  حسينة شركف .4
ر عن ـبرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة ؿبمد خيضر ؿبكمة متخصصة يف اغبقوؽ تصد
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