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 :الملخص
ل تطههههور تونولوجيههههام ظههههشهههههدم الممارسههههة اإلعالميههههة تخاههههرام كباههههرة  اصههههة فههههي   

ذه األ اهههرة ب ضهههل اإلعهههالا وااتصهههال و التهههي ارتبطهههم بشهههبكة اانترنهههم، سههها مم  ههه
تطبيقاتهههها بهههروز مسهههمل حهههداث أطلهههع عليهههي مصهههطلن اإلعهههالا الجداهههد ،  ا أن  هههذا 

غيها  القواعهد القانونيهة التهي تهنظا النشهر االوترونهي واسهت داا شهبكة و ب عهل  األ اهر
 اصهههة فهههي الهههوطن اانترنهههم، فهههتن المجهههال لل وضهههل و لهههع نهههون مهههن ال هههرا  القهههانوني 

تحاههان المنظومههة القانونيههة فههي مجههال اإلعههالا االوترونههي  لعههدا راجهه  و ذلهه العربههي، 
وسههنحاول مههن  ههالل  ههذه الوريههة البح يههة  بمهها اتههوا ا و التطههور التونولههوجي الحههداث ،

الويههوع عنههد الضههوابق األ الييههة والقانونيههة لدعههالا الجداههد و أ اههرا تقههديا المشههكالم 
 .القانونية الم ارة في  ذه البائة اإلعالمية الجدادة 

 اإلعالا الجداد . -أ الييام    -تشريعام الكلمات المفتاحية : 
 

abstract : 

The media practice has known a great changements especially in 

light of the development of the technologies of information and 

communication which is related to the internet ,The applications 
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of the internet have contributed to the appearance of a the new 

media , but this one  and by the luck of the legal rules who organizes 

the electronic publishing and the use of internet , has opened the 

field to chaos and the creation of some sorts of legal vacuum , 

especially in the arab world and this is due to the absence of 

modernisation of the legal system in the field of electronic      media 

in line with modern technological development,Through this 

research we try to stand at the ethical and legal control  of the 

new media , and finally to introduce the legal problems recalled 

in this new media area . 

key words : legislation - ethics - new media . 
  : المقدمة

أ بههم اإلعههالا الجداههد فههي العصههر الريمههي أنههي يههوة فعالههة ا يسههتهان بههها فههي التخااههر   
ر علههل األفههراد والمجتمعههام والههدول، ولوههن يبههل أن يصههبن  ههذا اإلعههالا يههوة مههن والتههي ا

دون مسهههيولية اجتماعيههههة، أصههههبن  نهههها  ضهههرورة عاجلههههة لوضهههه  ضههههوابق وتشههههريعام 
جداهههدة مهههن شههههينها تنظهههيا الياتههههي وفعالياتهههي وأدواره المتسهههارعة والمتزااههههدة  ف هههي ا ونههههة 

ة علهل الموايه  اإللوترونيهة و موايه  األ ارة بدأ الهبع  يسهي  اسهت داا الحريهة المتاحه
، مهههن « تهههويتر» و «  فيسهههبو  » التواصهههل ااجتمهههاعي علهههل شهههبكة اإلنترنهههم م هههل 

 الل نشر معلومهام مضهللة أو تخريهدام مسهائة تتعمهد   انهة أو  سها ة ش صهيام أو 
 ميسسهام فههي الدولهة، األمههر الههذل اهيدل  لههل عوايه  و يمههة تضههر بالصهالن العههاا،

د ابهههد ن ارافقهههي تنظهههيا يهههانوني يضهههبق التجهههاوزام و ال رويهههام التهههي فهههاإلعالا الجداههه
تطالهههي و ابهههد مهههن المشهههرن الت كاهههر فهههي وضههه  منظومهههة يانونيهههة تتماشهههل مههه  التطهههور 

تقههديا  الوريههة البح يههةاول مههن  ههالل  ههذه حالتونولههوجي لهههذا النههون مههن اإلعههالا ، وسههن
جداههدة وذلهه  ائههة اإلعالميههة الالب ضههو  شههكالية التنظههيا القههانوني فههي  يههرا ة نظريههة عههن

م ها يا البائههة ل" األول مطله الحاهث  صصههنا ، طلبهانمعلههل  بمعالجهة الموضهون بنها 
، وذلههه  بعهههر  م ههههوا و صهههائ  اإلعهههالا اإلعالميهههة الجداهههدة فهههي الهههوطن العربهههي "

وكههذا أدوام  ههذا النههون مههن اإلعههالا ومسههتقبلي فههي ظههل التحههديام و  و أ دافههي الجداههد
 تعاع تقدمي وتطوره  اصة في الوطن العربي .الر انام التي 
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فههي الههوطن البائههة اإلعالميههة الجداههدة لضههوابق ال ههاني ف صصههناه  للمطلهه و بالنسههبة  
بمجموعهة مهن العناصهر بهد ا بهالويوع عنهد الضهوابق  طله ، وذل  بتخطيهة المالعربي 

شههههكالم المبعهههه  ، وأ اههههرا تقههههديا  انونيههههة للبائههههة اإلعالميههههة الجداههههدةاأل الييههههة و الق
 القانونية الم ارة في  ذه البائة اإلعالمية الجدادة  .

  . مفاهيم البيئة اإلعالمية الجديدة في الوطن العربياألول:  المطلب -
 مفهوم اإلعالم الجديد :  -أوال
تصال متواملهة نشهيم  حمد أن اإلعالا الجداد بائة أارى الباحث عبد المحسن حامد  

ن الومباهوتر وشهبكة اانترنهم ووسهائل اإلعهالا التقلاديهة ، نتاجة التزاوج الهذل حهدث بها
لذل  ا يمكننا فها اإلعالا الجداد كوسائل و أدوام بمعزل عهن التخاهرام التهي طهرأم 
علهههل المحتهههوى و المتلقهههي و القهههائا بااتصهههال ، و فيمههها ا ههه  الوسهههائل فهههنحن أمهههاا 

وتر و اانترنهم فضهال عهن وسائل ريمية ت اعلية شبكية يمكنها ااتصال بيجهزة الومبا
كونهههههها أجههههههزة ش صهههههية صهههههخارة و متنقلهههههة ، و المحتهههههوى أصهههههبن دانهههههاميكي و سههههههل 
المعالجههة و يمكههن اسههت دامي ألو ههر مههن وسههالة ، و المتلقههي تحههول مههن مجههرد مشهها د 
سلبي  لل مست دا نشق ومهن مسهتهل   لهل منهتش انشهق ويشهار  و يصهن  للمحتهوى ، 

رق و أسهالا  جداهدة للتواصهل مه  الجمههور و لنشهر و أصبن لدى القائا بااتصال ط
   (1).  و تسويع رسالتي

 و يشار مصطلن اإلعالا الجداد  لل : 
 برام نصية جدادة : أنوان جدادة من أجناس الوتابة و أشكالها ، الترفيي ، المتعهة  -

لعهها  الومباههوتر ، الههن  التشههعبي ، المههي رام أو أنمههاا اسههتهال  وسههائل اإلعههالا ) 
 سنمائية ( . ال
عالية جدادة بهان المسهت دا و التونولوجيها : تخاهر فهي ااسهت داا واسهتقبال الصهورة  -

ووسائق ااتصال و الحياة الاومية وكذل  المعاني التي اتا است مار ا في تونولوجيهام 
 وسائل اإلعالا .

م تجههار  و  بههرام فههي العاليههام بههان تجسههاد الهويههة و المجتمهه  ، انتقههاام تحههوا -
ضهها  و المكههان ) علههل  فهي ال بههرام ال رديههة و المجتمعيهة فههي التعامههل مهه  الهزمن ، ال
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كال المستويان المحلي و العالمي ( والتي لهها ا هار و الطهرق التهي نجهر  ون تبهر بهها 
 أن سنا ومكانتنا في  ذا العالا .

تهي تواجهي م ا يا جدادة لعاليهة الجسها الباولهوجي بتونولوجيها اإلعهالا : التحهديام ال -
التماهههز بهههان اإلنسهههان و ا لهههة ، الطبيعهههة و التونولوجيههها ، الجسههها ) وسهههائل اإلعهههالا ( 

 كتونولوجيا مصطنعة ، الحقيقة و ال يال .
أنمههاا جداههدة مهههن التنظههيا و اإلنتههاج :  عهههادة ت طههيق و انههدماج واسههه  فههي وسهههائل  -

 (2) .المرايبة و التعدالاإلعالا ، ال قافة ، الصناعة ، اايتصاد ، التمل  ، الوصول ، 

باإلضههافة  لههل ذلهه  تعههد  .فوسههائل اإلعههالا الجداههدة  ههي فههي معظمههها وسههائل اإلعههالا
شههكل مههن أشههكال الوسههائق الجداههدة شههداد الت اعههل ، فمسههت دمو الوسههائق الجداههدة  هها 
منتجههههون نشههههطون للمحتههههوى والمعلومههههام ، سههههوا   رسههههال بريههههد  لوترونههههي أو اسههههت داا 

يههههد أد لهههههم الوسههههائق الجداههههدة ت اعهههههل و  ، (3) اإلنترنهههههم وغار ههههاأدوام التعههههاون عبههههر 
 (4) .المست دا ، بدًا من مجرد استهالوي الوسائق 

 خصائص اإلعالم الجديد : -ثانيا
  :اتماز اإلعالا الجداد بالعداد من ال صائ  ومنها

حاههههث اتبههههادل القههههائا بااتصههههال و المتلقههههي األدوار ، وتوههههون ممارسههههة  التفاعليةةةةة : -
تصهههال  نائيهههة أو تبادليهههة ، وليسهههم فهههي اتجهههاه أحهههادل، بهههل يكهههون  نههها  حهههوار بهههان اا

 الطرفان .
 ،و ي  مكانية الت اعل م  العملية ااتصالية في الويم المناس  لل رد الالتزامنية : -

 سوا  كان مستقبال أو مرسال .
طة أن اتين اإلعالا الجداهد لوهل شه   يمتله  أدوام بسهي المشاركة و االنتشار : -

 يكون ناشرا .
حاهث يمكههن نقهل الوسههائل الجداهدة بحاههث تصهاح  المتلقههي و  الحركةة و المرونةةة : -

المرسل ، م هل الحاسه  المتنقهل ، وحاسه  اانترنهم ، و الههاتا الجهوال ، بااسهت ادة 
 من الشبكام الالسلوية .
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و  حاههث أصههبحم بائههة ااتصههال بائههة عالميههة ، تت طههل حههواجز الزمههان الكونيةةة : -
 المكان و الريابة .

فههي اإلعههالا الجداههد اههتا اسههت داا كههل وسههائل ااتصههال ، م ههل  انةةدماا الوئةةائط : -
النصهههو  و الصهههوم ، و الصهههورة ال ابتهههة ، و الصهههورة المتحركهههة و الرسهههوا البيانيهههة 

 ال نائية و ال ال ية األبعاد ... الخ .
عهالا الجداهد يقهوا بعمهل فاعهل نظرا ألن المتلقي في وسائل اإل االنتباه و التركيز : -

نهههي اتماههههز بدرجههههة عاليههههة مههههن اانتبههههاه و إفهههي ا تيههههار المحتههههوى ، و الت اعههههل معههههي ، ف
 التركاز .

حاث يسهل علل المتلقي ت زين و ح ظ الرسهائل ااتصهالية و التخزين و الحفظ :  -
 (5).استرجاعها ، كجز  من يدرام و  صائ  الوسالة بذاتها 

 م الجديد :أدوات اإلعال -ثالثا 
 المدونام . -8
 التدوين المصخر . -8
 الشبكام ااجتماعية . -3
 المواي  اارتباطية . -0
 مواي  الصور.  -5
 مواي  ال اداو.  -6
 المجموعام . -7
 المنتديام . -1
 الشبكام اإل بارية الت اعلية . -0
 .  RSSال الصام  -84
 الموسوعام م توحة المصدر . -88
 عرفة وحدام الم -88
 (6)الوت  االوترونية . -83
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اإلنترنهم  و تشار الوسائق الجدادة  لل الوسائق ريمية الت اعلية التي اتا توزيعهها عبهر
تشهههمل البوابهههام والموايههه  اإل باريهههة ومجموعهههام األ بهههار  أو شهههبكة الويههه  العالميهههة و
مترابطههههة والبريههههد اإللوترونههههي ومنتههههديام المنايشههههة ال  wikis ومههههدونام الويهههه  وموايهههه 

ولوحام اإلعالنام وياعام الدردشة والمراسلة ال ورية والمحاد ام ، والرسائل النصية 
 (7) . عبر الهواتا المحمولة  واألشرطة الصوتية

 أهداف اإلعالم الجديد : -رابعا
لقههد تعههددم أ ههداع اإلعههالا و نظريههام ااتصههال  ههو التههي ار فههي المجتمهه  و التههي ار 

علهل عهدة عوامهل منهها الن سهية و ااجتماعيهة و ال قافيهة  نها كم رج  عالمهي ات هاوم ب
ومدى مصدايية المصدر ، لذا اشتملم عمليهة ااتصهال بعامهة و ااتصهال اإلعالمهي 

  اصة علل العداد من المصطلحام منها :
 تئيير المجتمع لنفئه : -أ
احههة حركههة نشههر  عالميههة شههعبية تقههوا بههها وسههائل التواصههل ااجتمههاعي مههن  ههالل  ت 

المجهههال للمجتمههه  للتعباهههر المباشهههر وغاهههر المباشهههر ، و يعتقهههد أن  هههذا األسهههلو  أو هههر 
فائهههههدة ومهههههدعاة لرصهههههد الهههههرأل العهههههاا ، ألنهههههها تعكهههههس الصهههههورة الحقيقيهههههة عهههههن الحهههههرا  

 ااجتماعي بم تلا مستوياتها . 
 الجاذبية اإلعالمية : -ب
مها و المهي رام اإلعالميهة الجاذبية اإلعالمية تومن في مهارام  عداد الرسالة و تقهدي 

حولها لل م اانتباه و جذ  المتلقي نحو ا ، ومواي  التواصل ااجتماعي تتهين العداهد 
من ال ر  للمهارام اإلعالمية  اصة عن طريهع الاوتاهو  و الهوام سها  و التهويتر 
وترتبق الجاذبية بالقهائا بااتصهال ، و الوسهالة و المحتهوى ، و األسهالا  التهي انتجهها 

 المرسل .
 المشاركة االتصالية : -ا
عملية ت اعلية تتا بان طرفان أو أو ر ، ومما عزز  ذا األسلو  الجهرأة التهي  ائتهها  

موايهه  التواصههل ااجتمههاعي ممهها أدى  لههل تجههاوز العداههد مههن المتصههلان ال ههوع مههن 
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عي العزلة ااجتماعية و يعتمهد نجهاا العمليهة ااتصهالية عبهر موايه  التواصهل ااجتمها
  .علل مستوا ا وجودتها 

 المصداقية في إعالم التواصل االجتماعي : -د
يههد ا توههون المصههدايية عاليههة فههي  عههالا موايهه  التواصههل ااجتمههاعي ولوههن مهها ا اههر  

الخرابة اني  عالا مقبول في ظل حرية التعبار و شاوعها بان العامة و فضول المتلقي 
إلعههالا الرسههمي حاههث تبههث الرسههالة دون فههي معرفههة مهها ا يمكههن معرفتههي مههن  ههالل ا

تحاههز ووفههع معههااار ش صههية ، و المصههدايية مههن  اللههها تتحقههع باانتشههار و توشهها 
 الحقائع التي في الخال  توون متي رة .

 األثر اإلعالمي لمواقع التواصل االجتماعي : -ه
اعي أو األ ر الذل اتركي  عالا مواي  التواصل ااجتماعي يد يكون ن سي ، أو اجتم 

معرفهههي أو ترفاههههي معلههه  ، ويتحقهههع ا هههر تلههه  الموايههه  مهههن  هههالل تمكهههان المسهههت دا 
لوسائل التواصل ااجتماعي من نشر األ بهار ، و المعلومهام ، ومحاولهة اإلينهان بمها 
انشر أو طل   عادة نشره ونتاجة التراوا في األغل  ، تولهد ردود ال عهل ، وتعبهر عهن 

 زيز  ذه ااتجا ام بقوة أو ر . اتجاه مشتر  ، و تعمل علل تع
 التحديث : -و
تعمههل رسههائل موايهه  التواصههل ااجتمههاعي علههل نقههل األفههراد و المجتمعههام مههن نمههق  

تقلادل  لل نمق جداد تزداد فيهي مسها مة األفهراد،  أل أن اإلعهالا يكبهر ويشهمل ال هرد 
مهههن  اللهههي اهههتا و المجتمههه  بيسهههره وبزيهههادة اإليبهههال عليهههي و القهههدرة علهههل توهههوين ا را  

توجيي السلو  بيسلو  غار تقلادل ، وتسهل وسائل التواصل ااجتماعي  ذه العمليهة 
حانما تقدا النماذج و األفكار التي تدف  األفهراد لتقمصهها مها ازيهد فهي مسهتوى الطمهوا 
و الرغبة في تحقاع الذام و الحركة و طل  التخاار ،  ذه الوسائل الجاذبة للجمهور 

اطبههههة عقههههل المتلقههههي ، و تقههههديا حجههههش و الشههههوا د المنطقيههههة و غاههههر تعتمههههد علههههل م 
المنطقية ، و تواجي ا را  المضادة من  الل ااستشههاد بهالموايا ، و األحهداث ، و 
الويائ  ، و األرياا ، حاث توجد حوافز أو منبهام تدف  ال رد نحو السعي فهي البحهث 

شبان حاجاتي .  وا 
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 فجوة المعرفة : -ز
وايههه  التواصهههل ااجتمهههاعي ووسهههائلي فجهههوة معرفيهههة بهههرزم نتاجهههة تهههدفع لقهههد أحهههد م م 

المعلومهام مهن فئهام اجتماعيهة ذام سههمة  نتاجيهة تعرضهوا لههذه المعلومهام بمعههدام 
أسرن من فئام ذام سمة استهالوية ، و بالتالي نالحظ أن فجوة المعرفهة بهان ال ئتهان 

يههههة ، السههههيطرة اإلعالميههههة ويههههوة تههههزداد وذلهههه  نتاجههههة بناويههههة وسههههائل التواصههههل االوترون
 اانتشار الرغبة الجارفة نحو األ بار ، ومقاام مواي  التواصل ااجتماعي .

وتبهههرز أ ميهههة وسهههائل التواصهههل ااجتمهههاعي باعتبار ههها نظامههها للمعلومهههام فهههال اتويههها  
دور ا علل استسقا  المعلومام ولون ارتبق بالنظهاا ااجتمهاعي و الحهرا  المعرفهي و 

 الش صي .السلو  
وفي  ذه المراحل اتطل   جهرا  عمليهام متعهددة مهن الضهبق و السهيطرة تظههر أ ار ها 

 (8) .  ر اتصاليأفي التباان في حجا المعلومام وما تنتجي من 
 مخاطر و ئلبيات اإلعالم الجديد : -خامئا

رغا اااجابيام و ال صائ  و السمام العدادة التي اتحلل بها اإلعالا االوتروني  
الجداهههد ،  ا أن  نههها  مجموعهههة مهههن السهههلبيام و العقبهههام التهههي تواجههههي و تحهههد مهههن 

 تطوره و انتشاره ومن أ مها :
ندرة المهارام و المعارع الالزمهة لممارسهة مههاا عمهل اإلعهالا بشهكل محتهرع فهي  -

 اإلعالا الجداد .
 ا الجداد .المنافسة الشدادة بان المواي  اإلعالمية االوترونية و أدوام اإلعال -
 صعوبة الحصول علل التمويل . -
 غيا  الت طيق لدعالا االوتروني نوعا ما ، وعدا وضوا الريية المستقبلية لي . -
 هر علهل عمليهة تقهدا وتطهور أعدا توفر اإلمكانيام التقنية فهي بعه  الهدول ، ممها  -

 اإلعالا االوتروني.
حهرل الديهة ويهد توهون النتاجهة  هي السرعة في البث االوتروني ، انتش عنهها عهدا ت -

 ال شل .
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انعههههداا القههههوانان و الضههههوابق ال اصههههة بعمههههل اإلعههههالا االوترونههههي الجداههههد ، وعههههدا  -
  ضوعي للريابة .

 انتها  حقوق النشر و الملوية ال كرية ، وسهولة الترويش للمعلومام الزائ ة . -
 التي ار السلبي في الحياة األسرية و ااجتماعية . -
سسههههام اإلعههههالا االوترونههههي عملههههم علههههل تنههههاي  عههههدد المههههوارد البشههههرية فههههي مي  -

 الميسسة اإلعالمية ، و بالتالي زادم في حجا البطالة وعدا توفر فر  العمل .
صههعوبة الو ههوق و التحقههع مههن مصههدايية العداههد مههن البيانههام و المعلومههام علههل -  

 (9)المواي  االوترونية . 

 ايهه  الشههبكام ااجتماعيههة  ههو  طههر سههرية الهويههة وااحتيههالالعاهه  األو ههر وضههوحا مههن مو و
است داا المعلومام الش صية للمست دمان من يبهل أشه ا  مشهبو ان بسهب  أنشهطة ب وذل 

و  عنههههوان البريههههد اإللوترونههههي  عههههن طريههههع و البيانههههام المعلومههههام باسههههتخالل غاههههر يانونيههههة
 نترنهههههههههههههههم ااوااسههههههههههههههها والعنهههههههههههههههوان والعمهههههههههههههههر ارتوههههههههههههههها  الجهههههههههههههههرائا الحصهههههههههههههههول علهههههههههههههههل 

مهن  هالل  عطها  معلومهام و ميهة غاهر  ون ا هر  أشه ا العداد من األشه ا  أنهها بادعا  
المسهت دمان  ل هدان الش صية عبهر اإلنترنهم بمعلومهام  اطئهة ، وذله  حساباتها حقيقية في

لهذا ،  ذا كنهم ا تعهرع الشه   وجههًا لوجهي ، فسهيكون مهن الصهع  عليه   .غاهر المرتهابان
 (10) لي . الحقيقيةالع ور علل الهوية 

 مئتقبل صناعة اإلعالم الجديد : -ئادئا
اشهه  أن الت ههوق الاههوا لوسههائل اإلعههالا الجداههد بيدواتههها علههل نظارتههها التقلاديههة ، يههد  

 هق الطريهع لمسههتقبل صهناعة اإلعهالا  اصههة فهي العهالا المتحضههر الخربهي ، فهنالهه  
تهرى أن صهناعة اإلعهالا  ال ة وجهام نظر حهول مسهتقبل صهناعة اإلعهالا ، األولهل 

التقلادية يد انتهم ، فم  تد ور مبيعام الصحا و المجهالم التقلاديهة وتراجه  أربهاا 
القنهههوام التل زيونيهههة و الراداهههو التقلاديهههة ، نتاجهههة لتزااهههد  يبهههال المشههها دان علهههل موايههه  
 اانترنهم للمتابعههة أو لقهرا ة األ بههار ، ممهها سهايدل  لههل توي ههها نهائيها عههن الصههدور و

 استمرار ا عبر اانترنم .
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و نالههه  وجههههة نظهههر  انيهههة تهههرى أن صهههناعة اإلعهههالا التقلاديهههة باييهههة و هههي المسهههيطرة  
 اصههة فههي دول العههالا النههامي و المت لهها ، و التههي تسههتدعي  قافتههها التمسهه  بطههرق 

 اإلعالا التقلادية للحصول علل المعلومة ، و ذا الحال سيستمر لسنوام عدادة .
نظههههر ال ال ههههة و ههههي المرجحههههة ، فتههههرى اسههههتمرار النهجههههان ، التقلاههههدل و أمهههها وجهههههة ال 

فههههي صههههناعة اإلعههههالا المسههههتقبلية ، فالصههههحا و المجههههالم سههههتبقل تصههههدر  ،الريمههههي
بطابعها الوريي لمن ارغ  بها ، و البهرامش سهتبقل عبهر ينهوام متل هزة أو مب و هة عبهر 

ترونيهة تهدعا النشهر الريمهي لو الراداو لمن ارغ  بااستمان ، م  وجود ينهوام موازيهة 
لأل بار و المعلومام كما  هو يهائا الاهوا ، ولوهن مه  سههولة الوصهول لههذه الموايه  و 
ازديههاد سههرعام التحماههل بههل و أسههلو  العههر   اصههة مهه  اسههتمرار التطههور التقنههي و 

 استمرار ابتوار تطبيقام التواصل ااجتماعي .
 ،شكل أ   ضعي ة في الوطن العربيلون مازالم الصحافة الريمية و ااجتماعية ب 

فهنا  عقبام ك ارة تقا في وجي الصحي ة االوترونية ، منها أن يرا ة صهحي ة علهل 
شاشههة الحاسهههو  أو الهههاتا ا يعهههد أمهههرا معتههادا وفقههها لعهههادام التعههر  لهههدى جمههههور 
 المتلقههان العههر  ، وكههذل  األمههر بالنسههبة لمشهها دة البههرامش أو ااسههتمان لقنههوام الراداههو
عبههر اانترنههم ، فههال تههزال محههدودة بجمهههور ذل  قافههة و تعلههيا معههان ، ومههن الطبقههة 

 الوسطل أو الخنية من المجتم  العربي .
وبهر ممها سهبع ، أولون الوعي بي مية  ذه القنوام اإلعالميهة الجداهدة الموازيهة صهار  

المعلومهة ويد بدأ جمهور أوس  باإليبال علل م تلا وسهائل اإلعهالا الجداهد ا لتلقهي 
أو ال بر فحس  ، بل للمسا مة في صناعة ذل  ال بهر و للت اعهل معهي ، مهن  هالل 

 (11).  دمام مواي  اإلعالا ااجتماعي و ممازاتي العدادة 

 .في الوطن العربي البيئة اإلعالمية الجديدة ضوابط الثاني :  المطلب -
   الضوابط األخالقية والقانونية لإلعالم الجديد : -أوال 

 ن مجمهههل الحقهههوق التهههي اتمتههه  بهههها أو يطالههه  بهههها اإلعالماهههون فهههي البائهههة التقلاديهههة، 
تنطبع بشكل أو بآ ر علل اإلعالماان العاملان في البائة اإللوترونيهة الجداهدة، سهوا  
أوانههم حقويهها مهنيههة أو سياسههية أو  قافيههة أو ماديههة أو معنويههة أو غار هها، حاههث يحههع 
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رونية الجدادة التمت  بهذه الحقهوق،  ضهافة  لهل مها تضه يي لدعالماان في البائة اإللوت
علههاها البائههة الجداههدة مههن حقههوق ا اتمتهه  بههها اإلعالماههون فههي البائههة التقلاديههة، م ههل 
حرية التعبار، حرية الوصهول  لهل مصهادر المعلومهام، والحهع فهي التواصهل الت هاعلي 

فههههي شههههكل موا اههههع  وال ههههورل مهههه  جمهههههور ا،  ا أن  ههههذه الحقههههوق تحتههههاج لصههههياغتها
 وبروتوكوام لضمان تمت   يا  اإلعالماون بها.

 ن القانون في الوايام المتحدة األمريكية منن الصح ي اإللوتروني كل الحقوق التي  
اتمتههه  بهههها الصهههح ي التقلاهههدل، وعلهههل رأسهههها حقهههي فهههي الح ههها  علهههل سهههرية مصهههادره، 

األ بهار، وأن يقههوا بجانهه   واعتبهر أن مهمههة الصهح ي اإللوترونههي األساسههية  هي نشههر
ذلههه  بالتخطيهههة ااستقصهههائية والت سهههارية للحهههدث وعلهههل ذلههه  يشهههترا أن توهههون مهنتهههي 

 األساسية  ي الصحافة.
ضهافة  لهل مها تقهدا فهإن البائهة الجداهدة تضه ي بعه  المتطلبهام التهي اجه  الههن    وا 

وعههدا علاههها كحقههوق لدعالماههان مههن بانههها الحههع فههي الح هها  علههل سههرية معلومههاتها، 
الوشههها عهههن كلمهههة المهههرور ال اصهههة بهههها أو محاولهههة كسهههر ا، عهههدا تقصهههي أو تتبههه  
تنقالتها اإللوترونية أو محاولة معرفة روابق وأسما  مصادر ا اإللوترونيهة، الحهع فهي 

واا تههههراق والهكهههرة، الحهههع فههههي  التنصهههمحمايهههة أجههههزتها ووسهههائلها اإللوترونيههههة مهههن 
معلومهههاتها ومصهههادر ا، الحهههع فهههي الوصهههول الحصهههول علهههل مزايههها لحمايهههة بيانهههاتها و 

المباشههر لمصههادر ا ووسههائلها اإلعالميههة بههدون عوائههع تونولوجيههة، الحههع فههي اسههتنباا 
واست داا طرق جدادة في التواصل م  جمههور ا ومه  مصهادر ا ووسهائلها اإلعالميهة 
اإللوترونيههههة وغاههههر اإللوترونيههههة، الحههههع فههههي  رسههههال معلومههههاتها واسههههتقبالها. وت زينههههها 
واسترجاعها بطريقة  لوترونية، الحع في اانت ان والوصهول لمصهادر المعلومهام التهي 

ا علل است دامها ماداا الخر   و القياا ب دمة عامة، الحع في التي اهل دً ت ر  ياو 
المهنهههي والتونولهههوجي بمههها يمكهههنها مهههن اسهههت داا الوسهههائق الجداهههدة ب اعليهههة، الحهههع فهههي 

لوجيها لتطهوير مههاراتها الريميهة، الحهع فهي العمهل تونو الالحصول علل ما يعرع ببهدل 
علههل أجهههزة متطههورة وحدا ههة، الحههع فههي  اجههاد كيانههام مهنيههة  لوترونيههة محليههة وعههابرة 
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للدول تسن تشريعام وموا اع لهها وتهداف  عهن حقهويها مه  حقهها، فهي ااعتهراع بههذه 
 (12).  الويانام وتم الها لها في الجهام الم تل ة 

لوترونههي أن يشههعر  نههي اجهه  علههل كههل صههح ي إدة الشههماالة ، فوبحسهه  مهها ر عههو   
 ببع  المسيولية ااجتماعية و التي يمكن تحداد ا في النقاا التالية :

ني  ضههعاع ال قههة و يلتههزاا عههدا  دمههة الجمهههور مههن شهه أن اههدر  الصههحافي أن أل  -
 المصدايية .

نهههون المجتمههه  و أن اهههدر  بهههين  دمهههة المصهههلحة العامهههة تسهههتوج  االتهههزاا بعكهههس ت -
 حمااتي من التبسيق الزائد للقضايا و األحداث .

 توفار نطاق واس  من المعلومام لتمكان الجمهور من ات اذ يرارام مستنارة . -
أن يسعل و بإصرار للحصول علهل الحقيقهة و تقهديا األ بهار بديهة ، و فهي سهيايها  -

 وعلل أومل وجي دون تشويي م  اجتنا  تضار  المصالن .
الوشهها عههن مصههدر المعلومههام بوضههوا و اإلشههارة  لههل كافههة المههواد المههي وذة عههن  -

 وسائل  عالمية أ رى دون سرية من الخار ودون كذ  .
 عدا التالع  بالصور و األصوام وا عالا الجمهور  ن سبع عرضها . -
التعريها بمصههادر المعلومههام كلمها أمكههن ذلهه  ، ويمكهن اسههت داا المصههادر السههرية  -

فقههق عنههدما يكههون جمهه  أو نقههل المعلومههام المهمههة فههي المصههلحة العامههة ، أو عنههدما 
ايدل جم  أو نقل المعلومام المهمهة  لهل  لحهاق األذى بمصهدر ا ، وفهي  هذه الحالهة 

 .اج  عليي االتزاا بحماية المصدر السرل 
أن يست دا األدوام التقنية بمهارة و ت كاهر ، متجنبها التقنيهام التهي تشهوه الحقهائع ،  -

 وتزور الواي  ، وت لع   ارة من األحداث م  اإلشارة  لل الرأل و التعلاع .
جمهه  و نقههل األ بههار دون  ههوع أو ت ضههال ، ومقاومههة بشههدة التههي ار غاههر المبههرر  -

نههان و مصهههادر المعلومههام وعناصههر ال بهههر و ألل يههوى  ارجيههة ، مهههن ضههمنها المعل
 األفراد ذول الن وذ و الجماعام ذام المصالن ال اصة.



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
 9891السنة  89العدد: 80المجلد:  91:الرقم التسلسلي          

 

372 

 

مقاومههة أل مصههلحة ش صههية أو ضههخق مههن الههزمال  يمكههن أن اههي ر علههل الواجهه   -
ألن  ههذا مههن حقههوق حريههة ،  دمههة الجمهههور حتههل لههو كههان مالهه  الميسسههةالصههحافي و 
 الصحافة .

أوفهههر ل هههر  تهههدري  المهههوظ ان علهههل صهههناعة يهههرار السهههعي للحصهههول علهههل دعههها  -
 (13).  أ اليي

وعلل  ذا فإن صح ي اانترنم أ الييام و مسيوليام اج  أن اتقاهد بهها مهن أجهل  
 دمة مهنة الصحافة و دمة الجمهور بموضوعية و مصهدايية بعاهدا عهن المصهالن و 

 ويم ن سي .المناف  التي ت ل بشرع المهنة وتسي   لل الصح ي و الصحي ة في ال
ومن  نا فإن الممارسهة الصهح ية المهنيهة تعتبهر مهن أيهدس المهمهام التهي اجه  علهل 
القائمان علل صحافة اانترنم التركاز علاهها فهي  طهار األبعهاد األ الييهة ، فصهح ي 
اانترنم مسيول أماا الجمهور ومن  ا أماا المجتم  ، كما مسيولاتي األ الييهة كباهرة 

األ بار و المعلومام أو حج  أ بار أو معلومام أ رى عهن جدا من  الل تض يا 
الجمهههور ، و ههو مهها يشههكل أبشهه  أنههوان التالعهه  بعقههول الجمهههور و أبشهه  التضههلال و 

 التزياا الذل اتقاط  م  المبادئ األ اليية لمهنة الصحافة .
 ن عههدا التههزاا صههح ي اانترنههم بي الييههام المهنههة الصههح ية يمكههن أن يسههب   طههرا 

المجتمهه  و علههل الممارسههة الصههح ية عبههر اانترنههم برمتههها كمهها أن  لزامههي بهههذه علههل 
األ الييام يمكن أن ا لع جوا من ال قهة بانهي وبهان الجمههور ، ومهن  ها سهوع يحقهع 
نجاحي في توصال رسالتي للجمههور ، ومهن  نها فهإن األ الييهام الصهح ية تعتبهر مهن 

ألنهها يمكهن أن تعهالش ال لهل النهاجا األساسيام للعمل الصح ي في صهحافة اانترنهم 
عههن عمليههة طخيههان يههيا الحريههة المطلقههة التههي تعمههل فههي ظلههها  ههذه الصههحا و التههي 
أفرزم ممارسة صح ية تتسا  لهل حهد كباهر بهاان الم ، وبهذل  فههي التهي تههذ   هذه 
الممارسههههههة و تحقههههههع أ ههههههداع صههههههحا اانترنههههههم فههههههي نشههههههر الحقههههههائع و المعههههههارع و 

لحة العامة في أجوا  من حرية التعبار و ال كر وبنها  القواعهد المعلومام و دمة المص
المتانة للوعي و العقالنية و تيصال الضمار الصح ي للقهائمان علهل  هذه الصهحا ، 

 (14)و ذا ييتي من  الل عدا ال ضون للضخوا التي تدف  باتجاه اانحرافام . 
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 :الجزائر نموذجا "  " المشكالت القانونية المثارة بئبب اإلعالم الجديد -ثانيا
 ن صهههحافة اانترنهههم ا يمكهههن أن يقههها فهههي وجههههها مقههه  الريابهههة ،  اصهههة علهههل   

المسههتوى العربههي ، فههالقوانان العربيههة لهها توههن مهيههية لهههذه النقلههة التونولوجيههة الهائلههة ، 
وبالتههالي لهها توههن مسههتعدة لههها بقههوانان توبههل حرياتههها ، فك اههر مههن القههوانان العربيههة ا 

تطبهههع علهههل الموايههه  االوترونيهههة نظهههرا ألنهههها ذام كانونهههة جداهههدة وابهههد مهههن يمكهههن أن 
 صههدار تشههريعام  اصههة بههي ، حتههل الريابههة التههي تههتا علههل الموايهه  االوترونيههة  ههي 
ريابة أمنية غار مسيولة وغار يانونيهة ، بهل  ن  صهدار الموايه  االوترونيهة الصهح ية 

 وغار الصح ية ا ا ض  لقوانان أو لوائن .
ويرى الم تصون في ااتصاام السلوية والالسلوية أن شبكة اانترنم فهي الجزائهر   

نشهها  موايهه  ألغههرا  م تل ههة ،  غاههر مرايبههة ، ولألفههراد تصهه ن كههل مهها ارغبههون بههي ، وا 
دون أن يمنعها رادن أو سلطة معانة، ويد توون  ذه الحرية أحد أسبا  اإليبال علهل 

القههوانان الجزائريههة تلقههي بالمسههيولية القانونيههة علههل  التههدوين فههي الجزائههر ، سههيما و أن
 8001من مرسوا ااتصاام الصهادر سهنة  80مزودل ال دمة ، حاث تشار المادة 

 لهههل مسهههيولية مهههزودل  هههدمام اانترنهههم علهههل المهههادة المنشهههورة والموايههه  التهههي تقهههوا 
محتوى بهدع باستضافتها ، وضرورة ات اذ ا اإلجرا ام المناسبة لوجود ريابة علل ال

 (15) . عدا نشر مواد تتعار  م  األ الق

وبالنسهههبة لقهههانون اإلعهههالا الجزائهههرل ، ا اوجهههد أل نههه  يهههانوني اهههن  علهههل ضهههرورة 
الحصههول علهههل تههر ي  ل هههتن مدونههة الوترونيهههة رغهها أن بعههه   ههذه المهههدونام تنشهههر 

 معلومام وأرا  تتضمن نقدا اذعا .
تنظيا مهنهة الصهحافي فهي الجزائهر فنجهد  و اإلطار المرجعي ل 04/47ويعتبر يانون 

تن  " اج  علهل الصهح اان والمهيل ان الهذان  04/47من يانون اإلعالا  31المادة 
يسههتخلون أسههما  مسههتعارة أن يعلمههوا كتابيهها مههدار النشههرية بهههويتها يبههل نشههر مقههااتها 

من ن س القانون " في حهال الحصهول متابعهة يضهائية ضهد كاته   30وتضاا المادة 
قال غار مويه  أو مويه  باسها مسهتعار يحهرر مهدار مهن  لزاميهة السهر المهنهي بنها ا الم
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علل طل  السلطة الم تصة التهي تلقهم الشهكوى لههذا الخهر  ويجه  عليهي حانئهذ أن 
 يكشا  وية الوات  الحقيقية كاملة ، وان لا ي عل ذل  اتاب  عو  الوات  ومكاني .

دة علل المدونان الذان انشرون مهدوناتها وفي  ذا اإلطار كاا يمكن تطباع  ذه الما
دارة   اصههة وبيسههما  مسههتعارة ، ويكونههوا مالواههها والمتحكمههان لوحههد ا فههي مضههمونها وا 

 مواد ا .
وحهههههاول القهههههانون مواجههههههة جهههههرائا القهههههذع والسههههه  التهههههي تهههههتا عبهههههر م تلههههها الوسهههههائق 

 (16)االوترونية بعقوبام صارمة تتضمن السجن زد علل ذل  الخرامام المالية .

لقهههد أدى اانتشهههار المتتهههاب  لم تلههها وسهههائق اإلعهههالا الجداهههد وزيهههادة مسهههت دميي  لهههل  
است داا العشوائي لم تلا وسائطي ، في غيا  التنظيا والريابة ، الشي  الهذل حولهي 
 لل مسرا جداد لل رويام القانونية بالجملة تشهد ا وسائق اإلعالا الجداهد اوميها مهن 

ماسههههة بالشههههرع وااعتبههههار فضههههال عههههن سههههرية المعطيههههام جههههرائا الوترونيههههة ، وأ ههههرى 
 وااعتدا ام علل الملوية ال كرية الريمية .

من  جهة أ رى  ومن  الل تص ن المواي  اإللوترونية ومواي  التواصهل ااجتمهاعي  
غلهه  الجههرائا كانههم تههدور حههول المسههاس بالشههرع واعتبههار أ ويوتههو  وغار هها ، نجههد أن 

لسه  وكهذا المسهاس بحرمهة الحيهاة ال اصهة مهن  هالل األش ا  مهن  هالل القهذع وا
الوتابام والصور وال اداو ام التي كانهم أو هر تهي ارا فهي أوسهاا الهرأل العهاا و أغله  

 الجرائا المرصودة في ضو  البائة اإلعالمية الجدادة نجد ماالي :
 جرائم مائة بالشرف واالعتبار وتشمل : -1
ل علههل م هههوا القههذع بقولههي يعههد يههذفا كههل لقههد نهه  المشههرن الجزائههر  القةةذف : -1-1
دعهها  بوايعههة مههن شههانها المسههاس بشههرع واعتبههار أشهه ا  أو  ائههام المههدعي علاههها  

سههناد ا  لههاها أو تلهه  الهائههة ويعايهه  علههل نشههر  ههذا اادعهها  إلسههناد مباشههرة أو  بههها وا 
بطريقة  عادة النشر حتل لو تها ذله  علهل وجهي أو  ذا يصهد بهي شه   أو  ائهة دون 

ر ااسا ولو كان مهن الممكهن تحداهد ما مهن عبهارام الحهداث أو الصهياا أو تهداهد ذك
مهن يهانون  806أو كتابة أو منشورام ، الالفتام ، اإلعالنام موضون الجريمة مهادة 

 العقوبام الجزائرل 
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تههتا المتابعههة فههي جريمههة القههذع بنهها ا علههل شههكوى عههدا فههي حالههة القههذع الموجههي  لههل 
سها ة  لهل رسهول ) ( أو بقيهة األنبيها  أو ااسهتهزا  مها لمعلهوا رئيس الجمهورية أو  

مكههرر  800مههن الههدان بالضههرورة أو أل شههعارة مههن شههعائر اإلسههالا ، كههون أن المههادة 
نصم صراحة علل أن المتابعة تهتا تلقائيها مهن نيابهة العامهة فهي  8مكرر 800وا عادة 

 (17) ذه الحالة .

أنهههي " كهههل تعباهههر مشهههان أو عبهههارة  عهههرع المشهههرن الجزائهههرل السههه  الئةةةب : -1-2
تتضههمن تحقاههرا أو يههدحا ا انطههول علههل  سههناد أل وايعههة ، ومهها أو ههره علههل صهه حام 

 من يانون العقوبام الجزائرل . 807ال ايسبو  والاوتو  ، المادة 
 طههر وأو ههر الجههرائا أو ههي  المئةةاب بحرمةةة الحيةةاة الخاصةةة ل شةةخاص : -1-3

ائق اإلعههههالا الجداههههدة، وتتم ههههل فههههي نشههههر صههههور تههههي ارا وتههههداوا لههههدى مسههههت دمي وسهههه
وفاداو ام ألش ا  دون علمها أو مهوافقتها ،  مها بتسهجالها أو تصهوير ا سهرا ومهن 
 مهههة وضهههعها فهههي متنهههاول الجمههههور عهههن طريهههع الاوتهههو  أو ال ايسهههبو  أو اسهههت دامها 

  8مكرر 343مكرر و 343ون  علاها المشرن الجزائرل في مواد 
ة لةةةةةةرئيب جمهوريةةةةةةة ور ئةةةةةةاو الةةةةةةدول و األعضةةةةةةاو اإلئةةةةةةاوة الموجهةةةةةة -1-4

 الدبلومائيين :
مكهرر مههن يهانون العقوبههام علهل اإلسهها ة  800لقهد نه  المشههرن الجزائهرل فههي المهادة 

 لههل رئههيس الجمهوريههة بعبههارام تتضههمن   انههة أو سهه  أو يههذع عههن طريههع الوتابههة أو 
وترونيههههة أو ل الرسهههها أو التصههههرين بههههيل اليههههة لبههههث الصههههورة والصههههوم أو بههههيل وسههههالة 

معلوماتيههة أو  عالميههة أ ههرى ، وارتوبههم  ههذه الجريمههة مئههام المههرام  صوصهها  ههالل 
 الحملة اانت ابية لرئاسيام األ ارة .

ت ل  بسهههرعة مههن المهههواد الههنههي يمكهههن أولوههن المالحههظ أن اإلشهههكال الههذل يطهههرا  ههو 
وايهه  نههي فيههي مأ  ائههها ، و اصههة و  المنشههورة المتضههمنة لهههذا السهه  و القههذع ويمكههن 

 ومدونام بيسما  مستعارة .
بابهههها لوسههههائل  8488انههههاار  85كمهههها  صهههه  يههههانون اإلعههههالا الجداههههد الصههههادر فههههي 

( م هومههها وبعهه  حا يههام  78 – 67اإلعههالا االوترونيههة ليحههدد فههي مههواده السههم ) 
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م هوا الصحافة االوترونية " فهي كهل  دمهة اتصهال  67نشاطها حاث تحصر المادة 
موجهههة للجمهههور أو فئههة منههي ، وينشههر بصهه ة مهنيههة مههن يبههل  مكتههو  عبههر اانترنههم

ش   طبيعي أو معنول ا ض  للقانون الجزائرل ، ويتحكا في محتوا ا اافتتهاحي " 
وبالطب  يد ي ها ضمنا مهن اشهتراا صه ة المهنيهة اسهت نا  معظها المهدونام وفضها ام 

 (18)التواصل ااجتماعي .
  الهههدول " يمنههه  انتهههها  الحيهههاة ال اصهههة علهههل اإلسههها ة لريسههها 03كمههها نصهههم المهههادة 

لألشههه ا  وشهههرفها واعتبهههار ا ويمنههه  انتهههها  الحيهههاة ال اصهههة للش صهههيام العموميهههة 
 (19)بص ة مباشرة أو غار مباشرة ". 

القانونيههة فههي اسههت داا وسههائق اإلعههالا الجداههد علههل  ال رويههام و لهها تقتصههر ال وضههل
يههة ومبرمجههة علههل ملويههة ال كريهههة الجانهه  الجزائههي فقههق بههل تعدتههي  لهههل اعتههدا ام اوم

 للميل ان والمبدعان .
أن الحمايهههة القانونيهههة مقهههررة للميلههها ومصهههن ي تعرضهههم لتجهههاوز  اصهههة علهههل شهههبكة 

ومهن بهان صهور ااعتهدا  علهل الملويهة ال كريهة استنسهاا المصهن ام والميل ههام  ،النهم
حهههع دون مراعهههاة لحهههع ااستنسهههاا و هههو حهههع اسهههتئ ارل للميلههها يكهههون لهههي بمقتضهههاه 

التر ي  بالت بام المادل لمصنا بكل الطرق التي تسمن بإيصالي للجمههور بطريقهة 
غاهههر مباشهههرة م هههل التصهههوير ال وتهههوغرافي ، الطباعهههة ، الرسههها ، تسهههجال ميكهههانيكي ، 
سنماتوغرافي أو مخناطيسي ، أان اتا نشر وا عادة نشر ميل ام في العداد من الموايه  

 تماعي لاتا طبعها دون أل ر صة من مالوها .االوترونية ومواي  التواصل ااج
 الجرائم االلكترونية الواردة في مختلف التشريعات العربية : -2

ويمكهههن أن نجمههههل الجهههرائا التههههي وردم فههههي م تلههها التشههههريعام العربيهههة علههههل النحههههو 
 :التالي
 جرائم نظم ووئائط شبكة المعلومات : -2-1

عتههرا    لتقهاا أو  التنصهم أو  –للخاهر  كهد ول الموايه  وأنظمهة المعلومهام المملوكهة
جريمهة الهد ول للموايه  –د ول المواي  وأنظمهة المعلومهام مهن موظها سهاا ، الرسائل
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 عايهة أو تشهويأ أو تعطاهل  –عمدا يصد الحصول علل المعلومام أو بيانام أمنيهة 
 وصول لل دمة .

 د واالبتزاز :الجرائم الواقعة على األموال والبيانات واالتصاالت بالتهدي -2-2
ااحتيههههال أو انتههههها  ش صههههية أو صهههه ة غاههههر صههههحيحة و الحصههههول علههههل أريههههاا أو 

 اانت ان دون وجي حع ب دمة ااتصال . –بطايام اائتمان  –البيانام 
  جرائم النظام العام و اآلداب العامة : -2-3

رامش  نشهها  أو نشههر موايهه  بقصههد تههرويش أفكههار وبهه –اإل ههالل بالنظههاا العههاا وا دا  
 –انتههها  المعتقههدام الدانيههة أو حرمههة الحيههاة ال اصههة  –م ال هة للنظههاا العههاا لهه دا  

  سا ة  لل السمعة .
  جرائم اإلرهاب و الملكية الفكرية : -2-4

 جريمة نشر المصن ام ال كرية . – نشا  أو نشر المواي  للجماعام اإلر ابية 
 –ة و الم ههدرام وغسههل األمههوال جههرائا ااتجههار فههي الجههنس البشههرل و الههدعار  -2-5

 ااتجار أو الترويش للم درام والمي رام العقلية .
 الجرائا المتعلقة بيمن الدولة وسالمتها الدا لية و ال ارجية . -2-6

*المهههتمعن مهههن يهههرا ة النصهههو  المنظمهههة لجهههرائا النهههم فهههي التشهههريعام العربيهههة و هههو 
سمل من طرع المشهرن يبهل حمايهة ا تماا المشرن بجعل حماية الدولة وأمنها كهدع أ

من المواطن التهي لها اهديع فاهها بالصهورة المطلوبهة والمرجهوة و هذه ياعهدة تسهرل علهل أ
 جل التشريعام المنظمة لجرائا النم في الدول العربية .

 ذا كانههم الههدول العربيههة تخههالي ك اههرا فههي مرايبههة النههم فإنههها تخاهه  عههن مرايبههة جههرائا 
واا تطههاع وجههرائا العنصههرية التههي تنتشههر بشههكل حههر علههل الههدعارة ودعههارة األط ههال 

 20. فضا  النم الم توا
 خاتمة :

وذلهه  ألن  ، وصهه وة القههول أن تنظههيا البائههة اإلعالميههة الجداههدة بههام ضههرورة عاجلههة 
 ذا النون من اإلعالا االوتروني يصع  ممارسة الريابة و الضخوا عليي و ذا راج  

ن أ الييهام اإلعهالا  هي فهي األصهل مسهيلة ضهمار  لل  صوصهاتي الالمركزيهة ، وأل
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، فال اج   اصة في ظل تي ر التشريعام التي تضبق  ذه البائة اإلعالمية الريمية 
أن ي هههها عنهههد تنظهههيا وضهههبق  هههذا اإلعهههالا الجداهههد علهههل أنهههي تقااهههد للحريهههام أو تومهههيا 
نمههها  هههو بههههدع حمايهههة األشههه ا  والمجتمههه  وميسسهههام الهههوطن والصهههال ن لألفهههواه، وا 

العههاا، وحتههل ا يصههبن  ههذا اإلعههالا يههوة مههن دون مسههيولية، كمهها اجهه  التيواههد علههل 
أ ميههة تضههافر جميهه  الجهههود ال رديههة والمجتمعيههة نحههو نشههر  قافههة الههوعي بالمسههيولية 
والمحاسبة تجاه است داا وسائل اإلعالا الجداد، وأ مية تربية أبنائنا منذ الصخر علهل 

تتحههههول األ طهههها  التههههي نظنههههها صههههخارة  لههههل مشههههاول المسههههيولية والمسهههها لة، حتههههل ا 
وكوارث كبارة،  ذا تجاوزنها عنهها ولها نسهارن بإصهالحها فهي الويهم المناسه  ومحاسهبة 

 ومعايبة المتسببان فاها .
 توصيات :

ويههد  لصههنا فههي نهايههة بح نهها  ههذا  لههل تقههديا مجموعههة مههن التوصههيام و المتم لههة علههل 
 النحو األتي :

الجداهههدة فهههي الهههوطن  اإلعالميهههةام واضهههحة لتنظهههيا البائهههة تشهههريع  صهههدارضهههرورة  -
العربي وذل  بما اتماشل و التحهوام التونولوجيهة ، وتحداهد المسهيوليام الناجمهة عهن 
التعهههههدل علهههههل الحقهههههوق و الحريهههههام ال رديهههههة و الجماعيهههههة ، مههههه  مراعهههههاة ااعتبهههههارام 

 و الدانية و ال قافية للمجتمعام العربية . األ اليية
االوترونهي يطبهع علهل كهل مسهت دمي الشهبكة  بهاإلعالا اق شرع  ها  وض  ما -

و القانونيهة والمهنيههة  األ الييههةالعنكبوتيهة ، ويعمههل  هذا الما ههاق علهل تحداههد الضهوابق 
 للممارسة الصح ية في ال ضا  السابراني .

تعمهل علهل ضهبق التجهاوزام و الجداد  اإلعالااستحداث سلطة ضبق  اصة بهذا  -
 التي ارتوبها مست دموا اانترنم .ال رويام 

بصههياغة  اإلعالمههيالم تصههان و الصههح اان العههاملان فههي القطههان   شههرا ضههرورة  -
 االوتروني . باإلعالايانون  ا  
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علهههل ت صهههي  مبهههالن ماليهههة مهههن فوائهههد ا لتوهههوين و  اإلعالميهههةالميسسهههام   جبهههار -
لرفهه  مسههتوى التوههوين و  اإلعههالاوسههائل  تههدري  الصههح اان و التعههاون بههان الجامعههة و

 االوتروني . اإلعالاااحترافية للعاملان في حقل 
 والمراجع المعتمدة الهوامش

                                                           

، المكتبهة  اإلعةالم الجديةد و عصةر التةدفخ اإلخبةار  حمد ، أعبد المحسن حامد ( 1)
 .07،   8485العصرية للنشر و التوزي  ، المنصورة ، 

، دار أسهامة للنشهر  التةدوين االلكترونةي و اإلعةالم الجديةدفوزل شريطي مراد ،  (2)
  .  06-05،      8485و التوزي  ، عمان، 

(3) https://online.seu.edu/what-is-new-media . 

(4) https://www.techopedia.com/definition/416/new-media . 

، مكتبهة المله  فههد الوطنيهة  ، التربيةة اإلعالميةةلشميمرل فهد بن عبد الرحمان ا (5)
  . 813،    8484، الريا ، 

 ،، مركهز األ ههراا للنشهر و الترجمههة و التوزيهه  اإلعةةالم الجديةةدمحمهد سههاد ريهان ،  (6)
 . 38،    8488القا رة ، 

(7)https://www.igi-global.com/dictionary/new-framework-

interactive-entertainment-technologies/20286 . 

 ي،الئلوك اإلنئانمواقع التواصل االجتماعي و ، عبد الرحمان بن  برا يا الشاعر (8)
  . 804-831،      8485، عمان ، التوزي دار ص ا  للنشر و 

، دار اإلعصهار الصةحافة االلكترونيةة الرقميةة ما ر عودة الشماالة  وا هرون ،  (9)
 .  38   8485العلمي للنشر و التوزي  ، عمان ، 

 (10) https://fr1402013.wordpress.com/2013/04/14/avantages-

et-inconvenients-des-reseaux-sociaux.  
، دار الن ائس للنشر  ثورة الشبكات االجتماعية  الد غسان اوسا المقدادل ، (11)

 . 851 -857،      8483و التوزي  ، عمان ، 
والقانونيةةةة لإلعةةةالم ، الضةةةوابط المهنيةةةة و األخالقيةةةة شهههريا درويهههأ اللبهههان  (12)

  884 -881،     8480، كلية اإلعالا جامعة القا رة ،  الجديد

https://online.seu.edu/what-is-new-media/
https://www.techopedia.com/definition/416/new-media
https://www.techopedia.com/definition/416/new-media
https://www.igi-global.com/dictionary/new-framework-interactive-entertainment-technologies/20286
https://www.igi-global.com/dictionary/new-framework-interactive-entertainment-technologies/20286
https://fr1402013.wordpress.com/2013/04/14/avantages-et-inconvenients-des-reseaux-sociaux./
https://fr1402013.wordpress.com/2013/04/14/avantages-et-inconvenients-des-reseaux-sociaux./
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، دار اإلعصار العلمي ، اإلعالم الرقمي الجديد ما ر عودة الشماالة وا رون  (13)
  .843-848،       8485للنشر و التوزي ،  عمان ، 

ار غاهدا  للنشهر و ، د اإلعالم التقليد  و اإلعالم الجديةدحسان علي فالحي، ( 14)
. 878 – 874،      8480التوزي  ، عمان ، 

الجريةةةةدة المتعلهههع بالبريهههد والمواصهههالم ،  856 – 01المرسهههوا التن اهههذل ريههها  (15)
 . 41،    8010أوم  86، الصادر في  63،  العدد  الرئمية

،  80، عههههدد الجريةةةةدة الرئةةةةمية المتعلههههع بههههاإلعالا ،  04-47القههههانون ريهههها  (16)
  . 064،    43/40/8004في الصادر 

، مذكرة ت هرج المئ ولية الجزائية في جرائم الصحافة المكتوبةنعيمة سليمان،  (17)
 . 47،    8484لنال شهادة اإلجازة، المدرسة العليا للقضا ، الجزائر، 

 ة، الصهادر  8، العهددالجريةدة الرئةمية المتعلهع بهاإلعالا ،  88-45يانون ريها  (18)
  . 88   ، 48/8488/ 85في 

. 84،   المتعلع باإلعالا ، المرج  ن سي 88-45( يانون ريا  19(      
 صوصههيام التشهههري  اإلعالمهههي فههي ظهههل ممارسهههام ، تحهههديام و كافيههة لصهههوان (20)

 .840  ،8480، 88ن، ، جامعة بسكرةمجلة علوم اإلنئاناإلعالا الجداد، 


