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  انعالقاخ انعايح انرقًيح جبايعح األزهراجتاهاخ دراساخ 

 9ص  ... (مصر الدوليةجامعة ) رزق سعد عبد المعطً /د.أ                                                                
 

  حتىالخ نظريح ومنارج عًهيح: انشثكاخ االجتًاعيح انرقًيح يف زيناتصال األزياخ إدارج 

 
 

 99ص   ... (الجزائر - 1وهران جامعة ) / ٌحٌى بن لعربً.م.دأ                                                                     
 

 يقارتح نظريحهنظى اجلهىيح املتقذيحواالتصايل ن انذور اإلعاليي:   
 57ص( ...  الشارقةجامعة ) د/ ثرٌا السنوسًأ.م.                                                                                 

 

 
                                                        

 

 إشكانيح املفهىو واألتعاد" االجتاهاخ انثحثيح يف دراسح األخثار انىمهيح"  
                                           

 95ص( ...  دبي -الغرير جامعة ) مروة سعٌد /د
 

 حاالخ انتجهيم يف اخلطاب اإلعاليي     

 111ص   ... (المستنصريةالجامعة ) سهاد عادلد/                                                                             

 (العراق - األهلية جامعيةال) د/ محمد جبار زغٌر                                                    
 

 

 تأثري انتذخم اإلعاليي يف انعًم انقضائي عهى اجتاهاخ اجلًهىر 

 117ص( ...  الزقازيقجامعة ) سارة سعٌد عبد الجواد د/                                                                       

 :رسائم عهًيحيهخصاخ 
 

 دراسح ييذانيحدور انعالقاخ انعايح يف فاعهيح انعًم انذتهىياسي : 
 

 169ص   ( ...نايف العربية للعلوم األمنيةجامعة ) العطوي فهد بن سوٌلم                                                
 

 :عروض كتة
 

  انعصر انرقًيانعالقاخ انعايح يف                                                          

 157ص   ( ...فلسطين - الجامعة العربية األمريكية)محمود محمد خلوف د/                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  8102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 
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 حبوث العالقات العامة
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     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 (مصر) علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                

  

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

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 (مصر)     حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

     

  

 (مصر)  محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

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

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

  

 (مصر)محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

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

        

  

 (مصر)  شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 (مصر) أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 (مصر)   بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  اإلعالمكلية وكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

  

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

  
  

      

  

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

 (مصر) ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

 (األردن) تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 (سوريا) محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

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

   (الجزائر)علً قساٌسٌة   /أ.د 
  

 1جامعة الجزائر  –الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال أستاذ دراسات 
  

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

 

 )السودان(  هشام محمد عباس زكرٌا /أ.د
 فيصلالملك جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2018 سبتمبر/  ٌولٌو - السادسةالسنة  - العشرٌنالعدد 
 

 

 هؤسسها 

 رئيس هجلس اإلدارةو
   

 حاتن هحود عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير اهديـر

 / هحود هعىض إبراهينأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اال تشب  خ ثـ
 

 هحوىد يىسف هصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 هساعدو التحرير                   

 د/ رزق سعد عبد الوعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا هحود السٌىسيأ.م.د

 اال  بيثىٍيخ  ِشب ن  تب  
  اٌشب لخجبِعخ 

  

 د/ سهاد عادل هحود
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اىد/ ًصر الديي عبد القادر عثو  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  
 

 علي حسيي الويهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بدرعلي حود أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 الوراسالث

 الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 8 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  السادسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  تسعةأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

العممية بأكاديمية البحث العممي تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات  -
وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   لكتروني.ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإل

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  بالمغة العربية التي تصدر محتوىً العممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعيةدار نشر ( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.العبيكان - المنظومة

 

الدراسات اإلعالمية نقدم لمباحثين في  - السادسةفي السنة  والثالث - من المجمة العشرينوفي العدد     
 ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لو  لألساتذة والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين 
 .والماجستير لمناقشة الدكتوراه

          –رزق سعد عبد المعطيد/ أ.: من مصر الدوليةجامعة  من امقدمً  ثًانجد بحففي البداية       
 ".اتجاىات دراسات العالقات العامة الرقمية بجامعة األزىر "عن: دراسة  قدم والذي، (مصر)من 
اتصال "إدارة  عن فقدم دراسة( الجزائر) من - 0وىرانجامعة  –ن لعربييحيى ب /دأ.م.: أما      

  ".  تحوالت نظرية ونماذج عممية: الشبكات االجتماعية الرقمية في زمناألزمات 
 اإلعالمي الدوردراسة عن: " ،(تونس)من  -جامعة الشارقة –ثريا السنوسيد/ أ.م. :توقدم    

 ".مقاربة نظرية :منظم الجيوية المتقدمةواالتصالي ل

االتجاىات البحثية "عمى  دراسة ،(مصر)من  - في دبيالغرير جامعة  – مروة سعيدد/  قدمبينما      
 ." في دراسة األخبار الوىمية "إشكالية المفيوم واألبعاد

د/ محمد دراسة مشتركة مع  تقدم،  -المستنصريةجامعة  – سهاد عادل جاسم محمدد/ أما       
 ".حاالت التجييل في الخطاب اإلعالمي " عن:من )العراق(  – األىميةجامعة  –جبار زغير

 



        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  - الزقازيقجامعة  – سارة سعيد عبد الجواد دسوقيد/  تبينما قدم     
 ". تأثير التدخل اإلعالمي في العمل القضائي على اتجاهات الجمهور "

       

من  – فهد بن سويلم سالمة السليمي العطوي – قدم نايف العربية لمعموم األمنيةجامعة ومن       
دراسة  :دور العالقات العامة في فاعمية العمل الدبموماسي " بعنوان: عرًضا لرسالة ماجستير، (السعودية)

 ."ميدانية
( فلسطين)من  – العربية األمريكيةجامعة ال – محمود محمد مصطفى خلوف /الدكتوروأخيًرا يقدم      

 ".العالقات العامة في العصر الرقمي": بعنوان لكتابعرًضا 
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل تحدد المحكمين 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الموفق،،                                                                                                             
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 عالمي يف العمل القضائي على اجتاهات اجلمهورإلتأثري التدخل ا
 

 د/ سارة سعيد عبد الجواد                                                                 
                                                               sdousouky.2610@gmail.com 

 انسلبزٚكجبيؼخ                                                                                                         
      

ىىىى:خصلمال
القضاء المستقؿ واإلعبلـ الحر مف الدعائـ األساسية التي تنيض بيا األنظمة الديمقراطية الحديثة        

عف ذلؾ مف تعسؼ في  ـلآلخر في الحد مف احتكار ممارسة السمطة وما قد ينج ويعتبر كؿ منيما مكمبلً 
الحكـ واستبداد بالرأي. فاستقبلؿ القضاء يشكؿ الضماف الفعمي لحماية الحقوؽ األساسية لممواطنيف، كما 

ف تعتبراف مف أف حرية اإلعبلـ تعد امتدادًا طبيعيًا لمتعددية السياسية وتجسيدًا لحريتي الرأي والتعبير المتي
 شروط رقي المجتمعات الديمقراطية وتفتح أفرادىا. 

ا لتبياف جممة مف غير أنو ومف أجؿ أخمقة الرسالة اإلعبلمية وجد المشرع المصري نفسو مضطرً 
السموكيات التي يمتـز بيا اإلعبلمي فبل مناص مف ضوابط وحدود تحوؿ دوف التعسؼ في ممارسة الحؽ 

ى نحو يحقؽ الغرض مف ىذا الحؽ دوف التعدي عمى غيره مف الحقوؽ وال يؤثر في المعرفة القضائية عم
عمى سير العدالة. ومف ثـ تيدؼ ىذه الدراسة لتبياف معالـ التدخؿ اإلعبلمي في العمؿ القضائي، ومدى 
مساسو بقرينة البراءة المكفولة دستورًا لممتيـ، واتجاىات الجميور نحو ىذا التدخؿ مف منطمؽ أف 

 ور ىو المستيدؼ مف خدمة اإلعبلـ والقضاء.الجمي
 محاور متمثمة في: ةومف خبلؿ ىذا المنطمؽ تـ بناء نسؽ الدراسة لتتكوف مف أربع

 الضوابط القانونية لمممارسة اإلعبلمية تجاه العمؿ القضائي. -1

 مفيـو قرينة البراءة في الدستور المصري.  -2

 ئي.عبلمي في العمؿ القضاإلالتأثير السمبي لمتدخؿ ا -3

 عبلمي في العمؿ القضائي.إلدراسة رأي الجميور نحو التدخؿ ا -4

وخرجت الدراسة بنتيجة مفادىا أف تداوؿ معمومات قضائية خاطئة مف شأنو أف يؤثر سمبًا عمى أطراؼ 
القضية )المتيـ أو المجني عميو أو القاضي أو المجتمع( عند تطفمو عمى العمؿ القضائي، وىو بذلؾ ال 

لى وعي الجميور باألثار السمبية ليذا إضافة إلىدفو مف متابعة ىذا النوع مف القضايا بايحقؽ لمجميور 
 التدخؿ.

 عبلمي.إلالنشر ا –قرينة البراءة  -العمؿ القضائي –العمؿ اإلعبلمي  الكممات المفتاحية:
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 مقدمة:ى

تساع أفاؽ الحرية التي بلفي ظؿ الثورة التكنولوجية اليائمة في مجاؿ اإلع    ، مع تزايد متع بيايتـ وا 
نتشاره، أصبح مف اليسير التدخؿ في العمؿ القضائي وانتياؾ خصوصية التحقيقات، مما أثر اىميتو و أ

، فمف جية يمكف لئلعبلـ نشر معمومات العبلقة بيف اإلعبلـ والقضاء ىبالسمب في كثير مف األحياف عم
، وىو ما يسمي باإلعبلـ القضائي الذي مجرياتو ىلقضاء دوف التأثير عممحايدة تسيـ في شفافية أداء ا

 . مساىمتو في الكشؼ عف االنحرافات ، مع إمكانيةبالمعمومات القانونية والقضائية يجب أف يتسـ باإللماـ

التي يحتمي بيا اإلعبلـ مف أي إعتداء أو ترىيب أو إرغاـ  وومف جية أخري فإف القضاء ىو المظم   
ف تتدخؿ في العمؿ أألي أحد أو جية أيًا كاف شأنيا  ىتيديد بيدؼ النيؿ مف حقوقو وحريتو، فبل يتأتأو 

لى إعبلـ اإلعبلـ صورة التعاوف أو التكامؿ بحيث يشير إلعميو قد تتخذ عبلقة القضاء با . بناءً اإلعبلمي
الشرؼ  ؽانيف الصحافة ومواثيعبلـ بأداء رسالتو بقو إلمواطف الفساد ويقوـ القضاء بتصحيحيا، ويمتـز ا

  . (1)عبلمي في حيف يحكـ القضاء عدد مف المبادىء التي تستيدؼ تحقيؽ المحاكمة العادلةإلا

 الدرادة:ىىمذكلة

  -تي :آلتتجمي المشكمة التي تدور حوليا الدراسة في ا

في التأثير  ساىـ ىذا التدخؿييصؿ نطاؽ التدخؿ اإلعبلمي في العمؿ القضائي؟ وىؿ  ىإلي أي مد   
 وما ىي اتجاىات الجميور نحو ىذا التدخؿ؟؟ ى سير العدالةعم

 أهموةىالداردة:ى

ظاىرة فرضت نفسيا وبحدة في مجاؿ اإلعبلـ القضائي،  ىفي كونيا تنصب عم الدراسةتتجمي أىمية    
مف خبلؿ توسيع ، ويدعميا عدالةإذ أنو ورغـ أف لئلعبلـ دورًا إيجابيًا في العمؿ القضائي كونو يخدـ ال

سموكيات معطيات بعض القضايا إال أنو وفي أحياف كثيرة يقوـ اإلعبلمي بمعب دور القاضي واإلتياف ب
 تثبت إدانتو ".  ى، وتمس بقرينة البراءة متجاىمة دستورية أف " المتيـ برئ حتسمبية تيز بكياف العدالة

 أهدافىالدرادة:ى

  -تتجمي أىداؼ الدراسة في ما يأتي :

 تبياف صور التدخؿ اإلعبلمي في العمؿ القضائي ، وعدـ األخذ في االعتبار قرينة البراءة.  -1

 ثار السمبية لمتدخؿ اإلعبلمي في العمؿ القضائي . آلتوضيح ا -2

 عمؿ القضاء .  موقؼ المشرع المصري مف التدخؿ السمبي لئلعبلـ في ىالوقوؼ عم -3

 يصدر فييا حكـ نيائيفي عمؿ القضاء ومناقشة قضايا لـ  بلميتبياف رأي الجميور في تدخؿ اإلع -4
 . بعد
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ىالدراداتىالدابقة:

 دراسات عربية: -أ

لكترونية بالضوابط القانونية واألخبلقية لمحؽ إل، بعنواف "مدى التزاـ المواقع ا"سارة المشمشي"دراسة  -(1
 :(2) ـ2118المتحدة،في الخصوصية"بالتطبيؽ عمى عينة مف المواقع في مصر والمممكة 

تطرقت الدراسة إلى مفيـو وأبعاد الحؽ في الخصوصية، وأىميتو كحؽ مف حقوؽ اإلنساف األساسية أقرتو 
المواثيؽ الدولية، وكيؼ تطور ىذا الحؽ حتى عصر المعمومات، كما تناولت الدراسة التنظيـ القانوني 

مصر، والموضوعات الصحفية التي تشكؿ واألخبلقي لمحؽ في الخصوصية في المواقع اإللكترونية في 
ا بيئة العمؿ الصحفي انتياكًا لمخصوصية، وحدود مسئولية الصحفي تجاه نشر تمؾ الموضوعات. وأخيرً 

في المممكة المتحدة وتطور التنظيـ الذاتي بيا وشرح القوانيف والمواثيؽ األخبلقية المتعمقة بالحؽ في 
الصحافة بعد تقرير لجنة ليفيسوف الشييرة، وحتى إنشاء منظمة الخصوصية فييا، والوضع الحالي لتنظيـ 

 معايير الصحافة المستقمة.
 أىـ نتائج الدراسة:

لمحؽ في  خبار الفف التي يحدث فييا انتياؾاتفقت المواقع اإللكتونية عينة الدراسة عمى غمبة أ -1
 الخصوصية.

ونية المصرية ر المواقع اإللكتكما اظيرت النتائج أف أكثر أشكاؿ انتياؾ الخصوصية في  -2
ىي)نشر أسرار الحياة الخاصة لمشخصيات العامة ونشر الفضائح ونشر أخبار التحقيقات 
والمحاكمات وقضايا األحواؿ الشخصية(. والقوى الفاعمة التي تعرضت ليذه االنتياكات ىي 

 العادي.الشخصية الفنية بالنسبة لمشخصيات العامة وضحايا الجرائـ بالنسبة لممواطف 

لكترونية البريطانية ىي)التطفؿ عمى إلأكثر أشكاؿ انتياؾ الخصوصية التي تمارسيا المواقع ا -3
الحياة الخاصة لمشخصيات العامة والتصوير خمسو ونشر أسرار الحياة الخاصة لممشاىير 

 والفضائح(. والقوى الفاعمة التي تعرضت ألكثر نسبة مف االنتياكات ىي الشخصية الفنية.
 

دراسة أحمد عادؿ عبد اهلل المعمري، بعنواف:" المسؤولية الجنائية عف سوء استخداـ حرية التعبير  -(2
 :(3)ـ2117دراسة مقارنة،  -الصحفي

لى مناقشة كيفية التوفيؽ بيف حرية التعبير الصحفي ومدى توافقيا مع األنظمة إسعت ىذه الدراسة    
 طنيف والدولة مف سوء استخداـ ليذه الحرية.الوضعية في المجتمع، وما يحدث مف ضرر لمموا

 أىـ نتائج الدراسة:
إف جرائـ الصحافة ىي جرائـ عمدية يقـو ركنيا المعنوي عمى توافر القصد الجنائي وفقًا لما ورد في 

 قانوف العقوبات اإلماراتي وقانوف العقوبات المصري.
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تورية والقانونية تتمثؿ في حؽ النقد، اف مشروعية العمؿ الصحفي تستند إلى مجموعة مف الحقوؽ الدس
 والحؽ في اإلعبلـ والتعبير.

إف ىذه الحقوؽ ليست مطمقة بؿ يتعيف أف يتـ استعماليا بما يبلئـ طبيعة العمؿ الصحفي الذي يقتضي 
 الموازنة بيف حرية تداوؿ المعمومات وحماية األمف الوطني.

 

 : (4)ـ2116القضاء واإلعبلـ"، دراسة فاطمة عادؿ سعيد عبد الغفار، بعنواف:" -(3
طار ىذه الدراسة بأثر اإلعبلـ في القضاء وما قد يثيره تواجد اإلعبلـ في قاعات المحكمة أو إيتحدد     

في عبلقتو بالقضاء مف نتائج تؤثر عمى حياد المحكمة وذلؾ بتحديد اإلطار الزمني لمخصومة والتي تعد 
عبلـ بؿ إلالمتعارضة والتي ال تقتصر عمى حياد المحكمة وحرية امحؿ تبلقي كافة الحقوؽ والحريات 

 كافة الحقوؽ الشخصية لممتقاضيف كقرينة البراءة.
 أىـ نتائج الدراسة:

 نساف وعدـ قابميتيا لمتجزئة.إلا لمبدأ عالمية حقوؽ اصعوبة تطبيؽ معيار الحريات العامة نظرً 
ف كاف بطريؽ غير مباشر ا  لمفصؿ في الدعوى و  صبلحية القاضيعبلـ مف شأنو أف يؤثر عمى إلف اإ

عبلـ وممارسة إلوأعضاء النيابة العامة الظيور في وسائؿ ا ةحواؿ التي يختار فييا القضاألوذلؾ في ا
 حقيـ في التعبير.

عبلمية لمجمسات، إال أنو في النياية ال إلعمى الرغـ مف اف القاضي أقؿ عرضو لمتأثر مف التغطية ا
 اتجاىات الرأي العاـ.يعمؿ بمعزؿ عف 

 

 :(5)2116دراسة أييـ حسف، بعنواف:"الحماية الجزائية لمخصومة مف تأثير النشر"،  -(4
ييدؼ البحث الى تسميط الضوء عمى الممارسات التي مف شأنيا المساس بالخصومة واستقبلؿ     

التعرؼ عمى ما قدمو لى إضافة إلعبلـ، بااإلالقضاء وحسف سير العدالة والتي ترتكب مف قبؿ وسائؿ 
عبلـ عندما تمارس ىذه الحرية بطريقة مف شأنيا التأثير إلالمشرع السوري مف ضوابط وحدود لحرية ا

التأثير عمى قناعة القضاة أو عمى شيادة الشيود أو قرينة البراءة المقررة لمصمحة المتيـ أو  بالغير سواءً 
 حتى التأثير عمى مصمحة المدعي بشكؿ سمبي.

 نتائج الدراسة:أىـ 
جـر النشر الذي مف شأنو التأثير عمى سير العدالة ي   اوصريحً  اواضحً  لـ يتبف المشرع السوري نًص 

 القضائية.
غياب تاـ ألي حماية حقيقية وفعالة لمخصومة في القانوف السوري مما ييدد حسف استقرار سير العمؿ 

 القضائي.
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دراسة  -عبلـ وىيبة القضاءإلالعبلقة بيف حرية اعمي، بعنواف:"  "محمود سيد محمد"دراسة  -(5
 :(6)ـ2115عبلمية لممحاكمات"، إلالتجاىات النخبة نحو المعالجة ا

عبلمية لممحاكمات التي تيـ الرأي العاـ، ومدى إللى التعرؼ عمى طبيعة المعالجة اإىدفت ىذه الدراسة 
لجتيا ليذه المحاكمات، فضبًل عف دراسة عبلـ بالمعايير المينية واألخبلقية في معاإلالتزاـ وسائؿ ا

عبلمية ليذه المحاكمات ومدى تأثيرىا عمى ىيبة المؤسسة إلاتجاىات النخبة المصرية نحو المعالجة ا
 الوفد(.  –المصري اليوـ  –القضائية، وكانت عينة الدراسة عمى جريدة )األىراـ 

 أىـ نتائج الدراسة:
 في التعامؿ مع القاضي أثناء المعالجة الصحفية لممحاكمة.التزاـ صحؼ الدراسة بمعايير المينية 
عبلمية لممحاكمات ذات الصمة بقضايا الرأي العاـ عمى أنيا معالجة إلاتفقت النخبة في تقييميا لممعالجة ا

 لى الحياد والموضوعية والرؤية التحميمية والتفسيرية الجيدة، يغمب عمييا الطابع السياسي.إمتحيزة، تفتقد 
اختبلؼ في الرأي بيف أفراد النخبة حوؿ حؽ التعميؽ عمى أحكاـ القضاء مف غير المختصيف دوف  ىناؾ

 التجريح أو التشكيؾ فيو، ودوف المساس بشخص القاضي.
 :(7)ـ2113، بعنواف:" أثر الرأي العاـ في توجيو القضاء الجزائي، "عبد القادر صدوقي"دراسة  -(6

دراسة تأثير الرأي العاـ بمكوناتو المختمفة في الخصومة الجزائية، والذي يؤدي  إلىسعى ىذا البحث     
بالدعوى العمومية والحكـ القضائي إلى الخروج عف مساره القانوني، خاصة في المرحمة ما قبؿ تحريؾ 

 الدعوى العمومية خبلؿ إجراءات البحث والتحري.
 أىـ نتائج الدراسة:

بتوعية المجتمع وذلؾ مف خبلؿ الضغط عمى النيابة العامة لتحريؾ الدعوى يستطيع الرأي العاـ أف يقـو 
 العمومية في القضايا التي تيمو.

 شخاص.ألتعتبر الحماية الجزائية أىـ حماية قانونية لمواجية تأثير الرأي العاـ عمى ا
ضائي السميـ الذي توفير العمؿ القالديمقراطية، و مف نتائج أثر الرأي العاـ ىو سف القوانيف في الدوؿ 

 يعمؿ عمى البحث عمى عنصر الحقيقة واألدلة القانونية والقضائية.
األثر الذي يحدثو الرأي العاـ يختمؼ بيف المحاكـ العادية والمحاكـ االستثنائية بسبب صفة الجاني 

 الخاصة.
تصاؿ في ضوء ، بعنواف: "آليات مكافحة جرائـ تكنولوجيا اإلعبلـ واال"مريـ أحمد مسعود"دراسة  -(7

 :(8) ـ2113"، 19/14القنوف رقـ 
جرائية الخاصة والجديدة التي تحكـ الباحث إللى تحميؿ وتوضيح القواعد اإىدفت ىذه الدراسة     

والتحري في جرائـ مستحدثة تتسـ بالسرعة في التطور وتنامي في الجميور المتأثر بيا، تجعؿ رجاؿ الفقو 
ف بتطبيؽ أحكاميا بالرغـ مما تحويو مف تغيرات وتقمبات يؿ والضحية( مكمفوالقضاء والمتأثريف بيا )الفاع

 مرتبطة بيا.
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 أىـ نتائج الدراسة:
جراءات التي جاء بيا إلنية وتفتيش النظـ المعموماتية مف أىـ وأخطر او ر لكتإلتعد مراقبة االتصاالت ا

 لؤلفراد. القانوف، وىذا ألف ىذيف اإلجرائيف يمساف بشكؿ مباشر الحياة الخاصة
ا لمسمطات القضائية وأعوانيا )سمطات القبض القضائي، والمحاميف( مف ا فعميً تحديً  19/14يعد القانوف 

أجؿ تطبيقو نظرًا لخصوصية اإلجراءات التي جاء بيا، فيكوف لزامًا عمييا أف تساير التقدـ التكنولوجي 
وتطبيؽ ىذه التقنيات حتى تكوف عبلـ واالتصاؿ مف تكويف جيد يسمح بفيـ إلالحاصؿ عمى مستوى ا

عمميات البحث والتحري أكثر فاعمية، وكذلؾ الحكـ والقضاء في الدعاوى الجزائية المتعمقة بيذه الجرائـ 
 مبنياف عمى فيـ جيد لمواقع خاصة إذا كانت مرتبطة بجرائـ تقنية بحتة.

دراسة تحميمية مقارنة"، -الصحفية ، بعنواف: "المسئولية الجزائية عف الجرائـ"أريج العزايزة"دراسة  -(8
 :(9) ـ2113

عف الجرائـ الصحفية، لما لو مف أىمية في تبياف ما  لى بحث موضوع المسئولية الجزائيةإسعت الدراسة 
يقع مف جرائـ صحفية أماـ قصور النصوص التشريعية التي تعيؽ فيـ وتحديد الجـر الصحفي، وعمؿ 

 المطبقة في فمسطيف والقانوف المصري.مقارنة بيف التشريعات والقوانيف 
 أىـ نتائج الدراسة:

ببلغ المعني أو إىو وقوعيا بصورة عمنية، وذلؾ بمجرد  :تتميز الجرائـ الصحفية عف غيرىا مف الجرائـ
أكانت بالقوؿ أو  لى الجميور، بغض النظر عف الطريقة المستخدمة في ذلؾ، سواءً إالشعور المؤذي 

ذاعة، وىذا بخبلؼ قانوف العقوبات المصري الذي أخذ بفكرة العبلنية الحتمية، وىي إلالنشر أو التردد أو ا
 عبلنية مفترضة يفترض القانوف تحققيا بتحقؽ قرينة عمييا.

إثارة القاعدة العامة في المسئولية الجزائية عف الجرائـ الصحفية، العديد مف المشاكؿ الخاصة بتنظيـ ىذه 
 نيا، في ظؿ تعاوف العديد مف المتداخميف في إعداد ونشر المطبوع.المسئولية وتحديد المسئوؿ ع

إعطاء كؿ مف المشرع الفمسطيني والمصري الحؽ لمصحفي في الحصوؿ عمى المعمومات مف مصادرىا 
 والحؽ في نشرىا، مع عدـ جواز إجباره عمى إفشاء مصادر معموماتو.

في فمسطيف والقانوف المصري بيف حرية الرأي تبيف موازنة معظـ التشريعات ومنيا القوانيف المطبقة 
 والتعبير وبيف الحقوؽ والحريات األخرى التي تتأذى بالنشر. 

 دراسات أجنبية: -ب
عبلمية والرأي العاـ لممحكمة العميا إل، بعنواف:" التغطية ا"كاثريف سيرف"و "ماثيو ىيث"دراسة  -(1

 :(11)ـ2118األمريكية،
سموب أعبلـ األمريكية والمحكمة العميا وكيؼ أف إلتسمط ىذه الدراسة الضوء عمى التوتر بيف وسائؿ ا   

مريكي يحصؿ عمى األف غالبية الشعب أعبلمية الحديثة خاصة إلعمؿ المحكمة العميا ال يبلئـ البيئة ا
 جياتيا السياسية.عبلـ والتي بدورىا تفسر قرارات المحكمة وفقًا لتو إلالمعمومات مف وسائؿ ا
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 أىـ نتائج الدراسة:
لى إخبارية لقرارات المحكمة العميا األمريكية ليا آثار سمبية عمى نظرة المواطف إلعبلمية اإلالتغطية ا

 شرعية السمطة القضائية.
 عبلـ مسيسة وتؤثر عمى الدعـ والوالء المؤسسي لمقضاء.إلخبارية لوسائؿ اإلالتغطية ا
بمثابة القناة الرئيسية التي يعتمد عمييا المواطف في تحديد نظرتو حوؿ المحكمة العميا عبلـ ىي إلوسائؿ ا

 عبلـ.إلوالتي ال تيتـ بتحسيف صورتيا عبر وسائؿ ا
 :(11)ـ2116، بعنواف:" تأثير االعبلـ عمى قرارات المحاكـ، "أورممي أوس"و  "أرنود فيميب"دراسة  -(2
ار التميفزيونية المسائية الفرنسية ومدى تأثيرىا عمى أحكاـ القضاء اعتمدت الدراسة عمى تحميؿ األخب   

 عند تغطيتيا لمقضايا المختمفة. 
 أىـ نتائج الدراسة:

 ف يجمسوف لمتداوؿ سويًا.و والمحمف ةعبلـ تؤثر عمى قرارات المحاكـ التي يكوف القضاإلف وسائؿ اإ
عبلمية وىذا عائد لمخبرة المينية في اتخاذ إلصبلحية ال تتأثر بالتغطية اإلمحاكـ األطفاؿ والمحاكـ ا

 القضائية ليذا النوع مف القضايا. األحكاـ
 خطاء قانونية تؤثر عمى سمعة وثقة المحكمة لدى المواطنيف.أعبلـ عف إلكؿ تقرير تنشره وسائؿ ا

 حكاـ القضاء الجنائي.أعبلمية عمى إلال تؤثر التغطية ا
عبلمي عمى المحاكـ :أدلة مف الحكـ القضائي المدني، إلالتأثير ا ، بعنواف:""كمير شيـ ليـ"( دراسة 3

2115(12): 
عبلـ عمى الفصؿ في القضايا المدنية في محاكـ الواليات إلقامت ىذه الدراسة بتقييـ تأثير وسائؿ ا   

النصب مريكية والعبلقة بيف كثافة التغطية الصحفية لممحاكمات المدنية مثؿ دعاوى االحتياؿ و ألالمتحدة ا
 أو الضرر أو سوء الممارسات الطبية وقيمة التعويض لممدعيف.

 أىـ نتائج الدراسة:
 عبلـ لممحاكمات المدنية يكوف بدرجة كبيرة في قضايا التعويضات.اإلتأثير تغطية وسائؿ 

راسة ف الدأال إعبلمية لممحاكـ عمى أنيا تؤثر سمبًا عمى قرارات المحكمة إلى التغطية اإلغالبًا ما ينظر 
حكاـ فييا بتعويضات ألعبلمية كبيرة تكوف اإف القضايا المدنية التي تحظى بتغطية أثبتت عكس ذلؾ و أ

 كبيرة لممدعيف. 
لى التوازف، إ، بعنواف:" المحاكمة العادلة والقضاء واالعبلـ: الحاجة "كدرات أغراواؿ"( دراسة 4

2115(13): 
لى إعبلـ بالقضاء والمحاكمات في محاولة لموصوؿ إللى عرض ومناقشة عبلقة اإسعت ىذه الدراسة     

نساف إلاستقبلؿ القضاء في ظؿ احتراـ الديمقراطية وحقوؽ االتوازف بيف عمؿ وسائؿ االعبلـ و حالة مف 

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


 تأثير التدخل اإلعالمي في العمل القضائي على اتجاهات الجمهورد/ سارة سعيد عبد الجواد:  644 

عمييا الربح  اعبلـ في اليند والتي أصبح مسيطرً إلبعيدًا عف سيطرة الشركات الكبرى عمى وسائؿ ا
 والخسارة.
 الدراسة:أىـ نتائج 

ف أضد متيميف قبؿ  احكامً أصدرت أكبيرة حيث  اعبلـ نسبً إلاتخذت المحاكمة مف قبؿ وسائؿ ا -
 تصدر المحكمة حكميا النيائي مما يضر بسمعتيـ وشرفيـ.

 حكامو.أعبلـ في اتخاذ إلقد يتأثر القاضي بما يتعرض لو عبر وسائؿ ا -
ف تردعيا وتحد أيا لـ تستطع أنال إبلـ عإللى السيطرة عمى وسائؿ اإرغـ القوانيف التي تيدؼ  -

 مف ممارساتيا الغير مينية في حؽ القضاء. 
 أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة:

عبلمي عند تدخمو في العمؿ القضائي إلجراءات التي تنظـ العمؿ اإلمعرفة القوانيف الجزائية وا -
 في القانوف المصري.

 خرى.ألعبلمي مع ما ىو معموؿ بو في الدوؿ اإلامقارنة القانوف المصري المتعمؽ بالعمؿ  -
 االستفادة مف نتائج ومقترحات الدراسات السابقة لمخروج بتوصيات تتناسب وموضوع البحث. -
 عبلمي عمى سير العدالة.إلعبلمييف حوؿ تأثير العمؿ اإلالتعرؼ عمى آراء القانونييف وا -

 

 نظروةىالدرادة:ى
عمى نظرية المسئولية اإلجتماعية والتي تعد نظرية توفيقية تجمع بيف  تعتمد الدراسة في إطارىا النظري   

، وبيف الحرية المطمقة في النظرية الميبرالية، إذ رأت ىذه عبلـ في النظرية السمطويةئلامؿ لالتقيد الك
بممارسة جبو عبلـ حريتيا مع االلتزاـ بعقد مع المجتمع تمتـز بمو إلف تمنح لوسائؿ اأالنظرية أنو البد 
عبلـ ومواثيؽ الشرؼ الميني التي ئل، وقد فتح ىذا التصور الباب لظيور مجالس لأخبلقية ومسئولة

عممت عمى بمورة المبادئ األساسية التي تقـو عمييا ىذه النظرية بصورة تفصيمية مع وضع عقوبات 
  .(14)لممخالفيف

عبلـ والتزاميا إللحة بيف استقبلؿ وسائؿ افقامت نظرية المسئولية اإلجتماعية عمى محاولة إيجاد مصا   
عبلـ ومسئوليتيا، فإذا كانت حرية ىذه الوسائؿ حؽ إلتجاه المجتمع، فيناؾ عبلقة قوية بيف حرية وسائؿ ا

لممجتمع ، فإنو البد أف تقـو بدورىا في خدمة ىذا المجتمع، وأف تمتـز بمسئوليتيا نحوه أو أف تخدـ ذاتيتو 
قيمية وحقو في االستقبلؿ والحرية والدفاع عف نفسو، حيث تعتبر أخبلقيات مينة الثقافية ومنظومتو ال

  .(15)ىـ األسس التي يجب أف يقوـ عمييا نظاـ الحرية والمسئوليةأعبلـ مف إلا
تجنب المضاميف التي تثير العنؼ وتخترؽ الخصوصية  ىكما تدعو نظرية المسئولية اإلجتماعية إل   

عبلـ الممتزمة أماـ المجتمع، ووضع إلؿ المجتمع، كما تدعو إلى إستقبلؿ وسائؿ اوتسئ إلى األقميات داخ
عبلـ والمسئولية اإلجتماعية، وتقديـ إطار إجتماعي وأخبلقي إلضوابط أخبلقية ليا والتوفيؽ بيف حرية ا
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بالمعايير لتزاـ إلف يقوـ بوظائفو في المجتمع، واأعبلـ ئلتعمؿ في ظمو وسائؿ اإلعبلـ، وعمى ذلؾ البد ل
  .(16)المينية

عبلـ التعني إعفاء أحد مف مسئوليتو عف ما يقدـ، وحيف إليتمثؿ أساس ىذه النظرية في أف حرية ا   
مجتمع لتحقيؽ يحظي اإلعبلـ في الدولة الديمقراطية بحماية الدساتير والقوانيف، عميو االلتزاـ نحو ال

ذا قامت وسائؿ اإلعبلـ بتحمؿ مسئوليتيا، ىذه الدولةعات ، وفقًا إلحتياجات مجتمالوظائؼ المحددة لو ، وا 
واتخاذ ىذه الوظائؼ ىدفًا لسياساتيا، فسوؼ يتحقؽ لممجتمع كؿ احتياجاتو، فالقضية ليست إما 
ما القانوف ولكف القضية تكمف في التوصؿ إلى عممية تكامؿ وتوازف بيف القانوف  األخبلقيات وا 

 خبلقيات. ألوا
نيا إحدى األدوات لممحافظة عمى حرية وسائؿ أيات اإلعبلـ يجب أف ينظر إلييا عمى لذلؾ فإف أخبلق   

 . (17)اإلعبلـ وضماف جودة ما تقدمو مف مضموف لمجميور 
   

 توظيؼ نظرية المسئولية اإلجتماعية : 
ية، أثبتت الممارسات اإلعبلمية أف الحرية غير المقترنة بالمسئولية تؤدي الي ممارسات غير أخبلق   

 . ف تطغى عمى قيـ المجتمعأة الرأي خريف، فبل ينبغي لحريآلتؤثر سمبًا عمى ا
استفادت ىذه الدراسة مف مبادئ نظرية المسئولية اإلجتماعية لفيـ وتفسير المسئولية اإلجتماعية 

مقة باحتراـ لئلعبلمي أثناء الممارسة المينية، ومدى التزامو بالضوابط القانونية واألخبلقية لمتشريعات المتع
عمؿ القضاء، فتحقيؽ الديمقراطية وقياـ دولة القانوف رىيف بتعاوف القضاء واإلعبلـ باعتبارىما قادريف 
عمى الدفع  بقيـ العدالة والحرية والمساواة فكؿ منيما يتصدى لمتجاوزات دوف التدخؿ في عمؿ األخر، 

ا سمطة مستقمة ويعتمد كؿ منيما عمى منيم ف لكؿا  فالعبلقة بيف القضاء واإلعبلـ عبلقة تكاممية و 
ضمانات دستورية حيث أف اإلعبلـ يعتمد حرية التعبير التي كفميا الدستور، والقضاء يمارس ميامو في 

 إطار مف الضمانات الدستورية ومنيا استقبلؿ القضاء في أحكامو وقراراتو . 
 

 خطةىالدرادةى:
 ستتـ معالجة الموضوع وفؽ الخطة التالية : 

المحور األوؿ: الضوابط القانونية لمممارسة اإلعبلمية في الدستور المصري تجاه القضايا المنظورة في  -
 المحاكـ.

 المحور الثاني: مفيـو قرينة البراءة في الدستور .  -
 المحور الثالث: التأثير السمبي لمتدخؿ اإلعبلمي في العمؿ القضائي .  -
 عبلمي في العمؿ القضائي.إلالتجاىات الجميور نحو التدخؿ ا المحور الرابع: الدراسة الميدانية -
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المحور األول: الضوابط القانونية لمممارسة اإلعالمية في الدستور المصري تجاه القضايا المنظورة في 
 المحاكم: 

إف مفيوـ حرية اإلعبلـ يعني حؽ الحصوؿ عمى المعمومة ومف أي مصدر مشروع والحؽ في نشر    
فكار دوف قيود، فالحؽ في المعرفة وتداوؿ المعمومات مف الحؽ في حرية الرأي والتعبير، ذلؾ األخبار واأل

إيجابيًا بإتاحة الحؽ في حرية إبدأ  األف الحؽ في التماس وتمقي ونقؿ المعمومات يفرض عمى الدوؿ التزامً 
يعبروا عف آرائيـ ، فحرية التعبير في معناىا المباشر ىي حؽ األشخاص في أف (18)الرأي والتعبير

وأفكارىـ، وىو ما يحتوي ضمنيًا عمى حؽ متمقي ىذه األفكار واآلراء والمعمومات في وجود سبؿ ومنافذ 
نما تشمؿ  تتدفؽ مف خبلليا، فحرية التعبير ال تقتصر فقط عمى حرية األفراد في التعبير عف آرائيـ وا 

 .(19)أيضًا حؽ تمقي اآلخريف ليذه اآلراء المعبر عنيا في حرية
أما ضوابط الحرية اإلعبلمية تعني القيود التي تحفظ الحرية اإلعبلمية مف جية وتمنع تجاوزىا الحدود  

خرى وال تناقض بيف حرية اإلعبلـ وبيف ضوابطيا فالحرية تعني عدـ التكميـ أالمشروعة مف جية 
، يا حرية اإلعبلـ وطنيًا وعالمياً . وعرفانًا باألىمية التي تمثم(21)والضوابط تعني عدـ االنفبلت البلمسئوؿ

ديسمبر  11فقد أوالىا اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 
مف اإلتفاقية الدولية لمحقوؽ المدنية والسياسية  19عشر وأكدت عمييا المادة  ةفي مادتو التاسع ـ1948

 . ـ1966 الصادرة عف منظمة األمـ المتحدة لعاـ
ىتمت جؿ الدساتير العالمية ومنيا الدستور المصري بحرية اإلعبلـ باعتباره جزء مف حرية اكما    

لكؿ فرد. إال أف حرية الرأي والتعبير عمومًا تحتاج لرسـ  الً ومخو  امقدسً  ادستوريً  االتعبير الذي يعد حقً 
ة تحدد ليا حدودىا بيدؼ تحقيؽ النطاؽ الذي تمارس فيو ىذه المينة وذلؾ بموجب ترسانة قانوني

 . (21)غرضيا، وخمؽ توازف عادؿ بيف كفالة حرية اإلعبلـ وحماية النظاـ العاـ
في الباب الثالث الخاص بالحقوؽ والحريات والواجبات العامة  ـ2114وأقر دستور مصر الحالي لعاـ 

( عمي أنو:"حرية 65ص المادة ): تنلية الخاصة بحرية الفكر والتعبير، نذكر بعضيا في المواد التا(22)
الفكر والرأي مكفولة. ولكؿ إنساف حؽ التعبير عف رأيو بالقوؿ، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلؾ مف 

 وسائؿ التعبير والنشر". 
( عمي أنو:"يحظر بأي وجو فرض رقابة عمى الصحؼ ووسائؿ اإلعبلـ المصرية 71ونصت المادة )   

و إغبلقيا. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عمييا في زمف الحرب أو التعبئة أو مصادرتيا أو وقفيا أ
العامة. وال توقع عقوبة سالبة لمحرية في الجرائـ التي ترتكب بطريؽ النشر أو العبلنية، أما الجرائـ 

وباتيا ، فيحدد عقطنيف أو بالطعف في أعراض األفرادالمتعمقة بالتحريض عمى العنؼ أو بالتمييز بيف الموا
 القانوف" . 

كما تـ وضع النصوص األساسية لتقييد حرية الرأي في التشريع الجنائي المصري مف خبلؿ قانوف    
العقويات وذلؾ في الباب الرابع عشر المعنوف "الجرائـ التي تقع بواسطة الصحؼ وغيرىا"، وىذه القيود 
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مجتمع ، فقانوف العقوبات المصري جاءت حتى ال تتحوؿ حرية التعبير عف الرأي إلى فوضى تضر ال
ا وأال داب أو تحريضًا عمى األخبلؽ بيآل( عمى عدـ نشر ما يعد انتياكًا لحرمة ا178ينص في المادة )

 . شءتنشر الصحفة ما يسئ لمن
جراءات القضائية إذا تضمف إل( مف القانوف نفسو عمى تجريـ نشر أخبار ا187كما تنص المادة )   

كاف التأثير  أنيا التأثير في سير العدالة لمصمحة طرؼ في الدعوى، أو ضده، سواءً النشر أمورًا مف ش
عمى القضاة الذيف يناط بيـ الفصؿ في دعوى مطروحة، أو في رجاؿ القضاء أو النيابة أو الشيود أو 

 الرأي العاـ لمصمحة طرؼ في الدعوى أو التحقيؽ . 
أو بيانات أو شائعات  ا( عقوبات بالحبس والغرامة لكؿ مف نشر بسوء قصد أخبارً 188وتعاقب المادة )   

كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة منسوبة كذبًا إلي الغير، وكاف مف شأف ذلؾ تكدير السمـ العاـ أو إثارة 
( يعاقب بالحبس والغرامة 189ة )الفزع بيف الناس أو إلحاؽ الضرر بالمصمحة العامة. وكذلؾ نص الماد

 . ررت المحاكـ سماعيا في جمسة سريةكؿ مف نشر ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي ق
( أف الكذب قد ينطوي عمى المساس بجمسات ىيئات نظامية فيتدخؿ 192 – 191وأضافت المادتاف )   

المشرع لتجريمو، مثؿ حالة نشر الجمسات العمنية لممحاكـ أو مجمس الشعب بغير أمانة وبسوء قصد. 
ووفقًا لقانوف العقوبات المصري يحظر عمى الصحؼ نشر أخبار التحقيقات إذا كانت سمطة التحقيؽ قد 

، أو كانت قد حظرت إذاعة شئ منو مراعاة لمنظاـ العاـ أو لتحقيؽ اقررت إجراء  في غيبة الخصـو
(، إذا كاف التحقيؽ خاصًا بجريمة مف الجرائـ الماسة بأمف الدولة 193داب أو لظيور التحقيؽ )مادة آلا

، إذا كاف التحقيؽ متعمقًا بدعوى مف دعاوى الطبلؽ أو الفقرة الرابعة ( 85رج ) المادة مف جية الخا
 التفريؽ أو الزنا. 

( عمى مسئولية الصحفي عف دقة الخبر حتى لو 197كما ينص قانوف العقوبات المصري في مادتو )   
، ذلؾ أف مف واجبو أف يتحقؽ مف صحتو قبؿ نشره أو عمي  يعمـ عدـ صحة الخبر الذي ينشرهكاف ال
لمسئولية االحتجاج بأف ما نشره ال ، وال يقبؿ منو لئلفبلت مف اأف يتخذ ما يمـز لمتحري عف صحتو األقؿ
و أنو لـ يزد عمي ترديد إشاعات أصدرت في مصر أو في الخارج،  ةف يكوف نقبًل أو ترجمة لنشر أيعدو 

 أو روايات عف الغير. 
وىناؾ بعض الحاالت التي نص فييا القانوف المصري وميثاؽ الشرؼ الصحفي صراحة عمى حظر    

كانت سمطة التحقيؽ قد حظرت إذاعة أو نشر شئ منو مراعاة لمنظاـ  نشر أخبار التحقيقات، وىي إذا
ذا كانت التحقيقات متعمقة بدعوى مف دعاوي ا حواؿ ألالعاـ أو األداب العامة أو لظيور الحقيقة، وا 

ذا كاف التحقيؽ متعمقًا بجريمة مف الجرائـ المضرة بأمف  الشخصية كالطبلؽ أو التفريؽ أو الزنا، وا 
حداث، ألف ىذا النوع مف ألوكذلؾ حظر نشر جمسات المحاكمة أو الحكـ في قضايا ا. (23)الدولة

لى تمرده واستيانتو إالمحاكمات قد يؤثر عمي مستقبؿ الحدث ويسبب لو الحرج والميانة أو قد يؤدي 
 . (24)بالجريمة
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ف يؤدي أشأنو فيحظر عمى اإلعبلمي عند تصديو لنشر أخبار الجرائـ والقضايا أف ينشر كؿ ما مف     
ثير عمى مصحمة التحقيؽ، أو التأثير عمى مصمحة المحاكمة، أو التأثير عمى مراكز مف يتناوليـ أالت إلى

ف يفقد القاضي أو أو المحاكمة، ومفاد ذلؾ أنو يحظر عمى الصحفي أف ينشر كؿ ما مف شأنو أالتحقيؽ 
أكاف عف طريؽ  ًا في الدعوى سواءً التحيز والتعصب أو يكوف لديو رأي إلىالمحقؽ حياده أو يدفعو 

. ويعتبر نشر تفاصيؿ المحاكمات الخاصة (25)المقاالت أـ التحقيقات الصحفية أـ الرسوـ المتحركة
داب عمومًا مف الممارسات آلبالجرائـ الجنسية مثؿ االغتصاب وجرائـ ىتؾ العرض أو أي جريمة مخمة با

 البلأخبلقية التي تمس حرمة الحياة الخاصة لؤلفراد وتقتضي السرية. 
 ( اتجاىيف ِبشأف نشر أخبار الجريمة مف المنظور القانوني كما يمي:   ـ2118عرض فضؿ المصري )

ريمة بواسطة االتجاه المعارض لنشر أخبار الجريمة: يرى أصحاب ىذا الرأي أنو ال يجوز نشر أخبار الج
 ، وذلؾ عفة إلى زيادة معدؿ ارتكاب الجرائـوسائؿ اإلعبلـ، ألف ىذا النشر يؤدي بطريؽ غير مباشر 

، وذلؾ إستنادًا عمى أف بعض ، مما يصيب المجتمع بأضرار بالغةطريؽ اإلعبلف عف تفاصيؿ الجرائـ
 . الجريمة بصروة مثيرة مبالغ فييا الصحؼ تخصص مكانًا بارزًا ألخبار

، ألف الصحؼ ال حواؿ بحسف سير العدالةألفي بعض اباإلضافة إلى أف نشر أخبار الجريمة يضر    
نما تمجأ غالبًا لمتعميؽ عميو، وتعرض رأييا في الحكـ الواجب تطبيقو  تقتصر عمى نشر الخبر ذاتو، وا 

 . عمي المتيـ
ينبغي التسميـ بحؽ اإلعبلـ في نشر اإلتجاه المؤيد لنشر أخبار الجريمة: يرى أنصار ىذا االتجاه أنو    

أخبار الجرائـ لما ليذا النشر مف منفعة إجتماعية، تتمثؿ في أنو يساعد عمى مكافحة الظاىرة اإلجرامية، 
وذلؾ استنادًا عمى أف مف وظائؼ الصحافة إعبلـ الجميور باألمور ذات الطابع العاـ التي تيمو، ومف 

  .(26)تقع في المجتمع، وتطبيقًا لمبدأ عبلنية المحاكمات الجنائية ثـ يحؽ ليا نشر أخبار الجريمة التي 
ويرى فضؿ أنو مف الصعب األخذ بأي مف االتجاىيف، فاالتجاه األوؿ يتعارض مع حرية الصحافة    

عبلـ، واالتجاه الثاني يتجاىؿ التأثير السمبي لنشر تفاصيؿ الجرائـ عمى بعض إلوحؽ الجميور في ا
 األشخاص. 
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( نشر  193 – 192 – 191 – 191 – 189كما يحظر قانوف العقوبات المصري في المواد )       
ما يجري في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكـ سماعيا في جمسة سرية، وحظر نشر ما 

قصد، أو نشر  يجري في المداوالت السرية بالمحاكـ، وما جرى في الجمسات العمنية بيا بغير أمانة بسوء
 )*(أخبار التحقيؽ االبتدائي التي قرر القانوف أو سمطة التحقيؽ حظرنشرىا.

معينيف،  اف تمس أشخاصً أويعاقب قانوف العقوبات عمى نشر الشائعات واألخبار الكاذبة التي يمكف 
           نوأ، والتي تنص عمى ( مف قانوف العقوبات المصري188) فتعتدى عمى خصوصياتيـ بموجب المادة

 لؼأالؼ جنيو وال تزيد عمى عشريف آ" يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تقؿ عف خمسة 
أو بيانات  ا، كؿ مف نشر بسوء قصد بإحدى الطرؽ المتقدـ ذكرىا أخبارً جنيو، أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف

الغير، إذا كاف مف شأف ذلؾ تكدير  لىإو منسوبة كذبًا أأو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة 
 السمـ العاـ أو إثارة الفزع بيف الناس أو إلحاؽ الضرر بالمصمحة العامة".

عبلـ فإف الواقع يبيف صعوبة التعايش إلغير أنو رغـ التبلـز والتكامؿ بيف السمطة القضائية وبيف ا   
ا كؿ مف العمؿ القضائي والعمؿ بينيما. واألمر ال يرجع فقط إلى اختبلؼ القواعد التي يخضع لي

يضًا في أف حرية الصحافة تعتبر بطبيعتيا مف الحريات التي يصعب رسـ أشكالية تكمف إلعبلمي بؿ اإلا
حدودىا، كما أف الصحافة ترفض مبدئيًا أية قيود قد تفرض عمييا لكونيا ترى أنيا العيف الساىرة 

في حياتنا وتعد مف بيف مصادر المعمومات  ميمةعبلـ تحتؿ مكانة إل، فوسائؿ ا(27)والحارسة لممجتمع
عبلـ باعتبارىا إل% يعتمدوف وسائؿ ا95التي تسمح لمناس لتكويف رأي حوؿ الجريمة مثبًل، فقرابة 

عبلـ فمعظـ إل، وتحتؿ الجريمة مكانًا بارزًا في وسائؿ ا(28)المصدر الرئيسي لممعمومات عف الجرائـ
 عبلـ.   إلى أف الجريمة تحتؿ نسبة مرتفعة مف متوسط المحتوى في وسائؿ الإالدراسات تشير 

                                                           
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة التقؿ عف خمسة آالؼ جنيو والتزيد عمى عشرة آالؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف نشر  189مادة  )*(

ة بالجرائـ المنصوص إلحدى الطرؽ المتقدـ ذكرىا ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكـ سماعيا في جمسة سرية أو في الدعاوى المتعمق
كـ  مع ذلؾ ففى عمييا في ىذا الباب أو في الباب السابع مف الكتاب الثالث مف ىذا القانوف. وال عقاب عمى مجرد نشر موضوع الشكوى أو عمى مجرد نشر الح

حكـ بالعقوبات المنصوص عمييا في الفقرة األولى مف الدعاوى التي ال يجوز فييا إقامة الدليؿ عمى األمور المدعى بيا يعاقب عمى إعبلف الشكوى أو عمى نشر ال
وفي غير الدعاوى التي تقع في حكـ المادة السابقة يجوز  191ىذه المادة ما لـ يكف نشر الحكـ أو الشكوى قد حصؿ بناء عمى طمب الشاكى أو بإذنو . مادة

لعاـ أو اآلداب نشر المرافعات القضائية أو األحكاـ كميا أو بعضيا بإحدى الطرؽ ا لنوع وقائع الدعوى أف تحظر في سبيؿ المحافظة عمى النظاـ الممحاكـ نظرً 
، ومف يخالؼ ذلؾ يعاقب بالحبس مدة التجاوز سنة وبغرامة التقؿ عف خمسة آالؼ جنيو والتزيد عمى عشرة آالؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف  171المبينة في المادة 
كؿ مف نشر بإحدى الطرؽ المتقدـ ذكرىا ما جرى في المداوالت السرية بالمحاكـ أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما  يعاقب بنفس العقوبات 191العقوبتيف . مادة 

يعاقب بنفس العقوبات كؿ مف نشر بإحدى الطرؽ المتقدـ ذكرىا ما جرى مف المناقشات في الجمسات السرية  192جرى في الجمسات العمنية بالمحاكـ . مادة 
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة شيور وبغرامة 193نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجمسات العمنية لممجمس المذكور. مادة لمجمس الشعب أو 

 التقؿ عف خمسة آالؼ جنيو والتزيد عف عشرة آالؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف نشر إلحدى الطرؽ المتقدـ ذكرىا :
نائي قائـ إذا كانت سمطة التحقيؽ قد قررت إجراء في غيبة الخصـو أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منو مراعاة لمنظاـ العاـ أو لبلداب أو )أ(أخبارأ بشأف تحقيؽ ج

 لظيور الحقيقة. )ب( أو أخبارا بشأف التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطبلؽ أو التفريؽ أو الزنا.
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وتأتي أىمية الحؽ في الوصوؿ لممعمومات وتداوليا مف أحد أىـ آليات تعزيز ودعـ ممارسة الحقوؽ     
األخرى عمى اختبلؼ أنواعيا، فيو عامؿ أساسي لتييئة سياؽ وبيئة عامة تحتـر وتحمي وتؤدي 

الحؽ في المعرفة القضائية ال يخرج عف ىذا السياؽ، فالجريمة بداية تقع بيف جنبات . و (29)الحقوؽ
المجتمع، فمف حؽ أفراده تبادؿ المعمومات القضائية حوليا، فضبًل عف أف األحكاـ الجنائية في نياية 
المطاؼ تصدر بإسـ الشعب، إذف مف حؽ ىذا الشعب أف يعي أسباب الحكـ الذي صدر باسمو، ويدرؾ 

 .(31)لنسؽ المنطقي الذي بني عميو، ويعمـ األدلة التي تأسس الحكـ عمييا وأقاـ دعائموا
اإلعبلمي أف يضع في اعتباره أنو عند نشر أخبار الجريمة والتحقيقات  ىومف ىذا المنطمؽ يجب عم    

حياد والمحاكمات يكوف ذلؾ بعد صدور حكـ قضائي نيائي وبات، وأف يكوف النشر بأمانة وموضوعية و 
اني ، إلعطاء صورة مشوىة عف المجني عميو أو الجبعض أسباب الحكـ دوف غيرىا ىتاـ وال يقتصر عم

 . ومف األفضؿ أف يكوف النشر دوف ذكر السماء أو صور المتيميف. بما يخدـ أو يضر شخصًا بعينو
 المحور الثاني : مفهوم قرينة البراءة في الدستور 

لييا إموضع اشتباه أو اتياـ، ىو إحدي الضمانات التي يستند  ونأ سواءً إف افتراض براءة الشخص    
ي أف براءة الشخص مفترضة وأصؿ ثابت فيو، فيي تفرض معاممة ضمفيوـ المحاكمة العادلة والذي يقت

جراءات، ويستوي في ذلؾ إ، وفي كؿ ما يتخذ مف ىىذا األساس عبر مختمؼ مراحؿ الدعو  ىالشخص عم
 . ف يصدر حكـ نيائي يقضي بعكس ذلؾأ ىؿ اشتباه أو إتياـ إلاف يكوف الشخص مح

دانة في أي شخص، ويعود مصدر إلوبذلؾ ال يمكف حذؼ ىذا المبدأ الدستوري مف خبلؿ افتراض ا   
ىذا المبدأ إلي التشريعات القديمة، ومف ذلؾ تشريع حمورابي وغيره مف التشريعات التي كفمت حقوؽ 

  .(31)المتيـ
مطمع القرف الثامف عشر نتيجة لجيود فبلسفة عصر النيضة والتنوير، الذيف انتقدوا القضاء فمنذ    

الذيف نددوا بالممارسات التي كاف و  ،(32)الجنائي أمثاؿ فولتير، بيكاريا، مونتسيكو، جوف جاؾ روسو
وقتنا  . حتىح جياز القضاء والقوانيف الجنائية عموماً صبلإنذاؾ وبضرورة آيتعرض ليا المتيموف 

اءات الجنائية والتي تحظى باىتماـ واسع النطاؽ ر المعاصر تعد قرينة البراءة أحد المبادىء الحاكمة لئلج
 .)*(مف جانب المواثيؽ الدولية أو الدساتير الوطنية سواءً 

 

                                                           
مف االعبلف الصادر في  11/2، والمادة 1789أغسطس سنة  27التاسعة مف إعبلف حقوؽ اإلنساف والمواطف الصادر في نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ المادة  )*(
والتي تنص عمى اف "كؿ شخص متيـ بجريمة يعتبر بريئًا إلى أف تثبت إدانتو قانونًا بمحاكمة عمنية تؤمف لو فييا الضمانات الضرورية  1948ديسمبر سنة  11

 لمدفاع عنو".
 قانونًا. مف المعاىدة الدولية لمحقوؽ المدنية والسياسية إذ نصت عمى اف مف حؽ كؿ متيـ بارتكاب جريمة أف يعتبر بريئًا إلى أف يثبت عميو الجـر 14/2والمادة 
نصت عمى أف كؿ شخص يتيـ في جريمة والتي  1951نوفمبر سنة  4مف االتفاقية األوروبية لحماية حقوؽ االنساف والحريات األساسية الموقعة في  6/2والمادة 

 يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانتو طبقًا لمقانوف.
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كؿ شخص متيـ بجريمة ميما كانت جسامتيا، ودرجة خطورتيا، وميما كانت قوة الشكوؾ التي ف     
الجزائية  ىده، يجب أف يعامؿ عبر مختمؼ مراحؿ الدعو ضوأيًا كاف وزف األدلة التي تقاـ  تحوـ حولو،

بوصفو بريئًا حتي تثبت إدانتو بحكـ قضائي بات، فاألصؿ في اإلنساف البراءة، وال تستبعد تمؾ البراءة إال 
فيو، إذ أف ىذا الحكـ ىو الذي يكشؼ عف  ىبحكـ صادر عف القضاء المختص، وحائز قوة الشئ المقض

الحكـ القضائي البات ىو اف القضاء  ىالمتيـ، والعمة في االعتماد عم ىحقيقة وقوع الجريمة ونسبتيا إل
  .(33)يعتبر الحارس الطبيعي لمحريات

نتو : "المتيـ برئ حتي تثبت إداـ2114( مف الدستور لنسة 96ولقد نص القانوف المصري في المادة )   
في محاكمة قانونية عادلة تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو. وينظـ القانوف استئناؼ األحكاـ 

 الصادرة في الجنايات". 
الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة  ىأف "كؿ اعتداء عم ى( نص القانوف عم99وفي المادة )   

 ىكفميا الدستور والقانوف، جريمة ال تسقط الدعو لممواطنيف، وغيرىا مف الحقوؽ والحريات العامة التي ي
الجنائية بالطريؽ المباشر. وتكفؿ  ىالجنائية، وال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ، ولممضرور إقامة الدعو 

ي أالدولة تعويضًا عاداًل لمف وقع عميو اإلعتداء، ولممجمس القومي لحقوؽ اإلنساف إببلغ النيابة عف 
طمبو، وذلؾ كمو  ىعم المضرور بناءً  ىالمدنية منضمًا إل ىف يتدخؿ في الدعو أ، ولو انتياؾ ليذه الحقوؽ

 . الوجو المبيف بالقانوف ىعم
خر، آلف كؿ منيما يكمؿ اآمبدأ شرعية التجريـ وقرينة البراءة مبد مف بلً وبذلؾ يمكف القوؿ أف ك   

معو دمجت بعض التشريعات المقارنة  ويساىماف في بناء ما يصطمح عميو بالشرعية الجنائية، لمحد الذي
( مف الدستور، والتي تنص 95كبل المبدأيف في نص واحد، ومف ذلؾ ما نص عميو القانوف في المادة )

ال بحكـ قضائي، إقانوف، وال توقع عقوبة  ىعم أف "العقوبة شخصية، وال جريمة وال عقوبة إال بناءً  ىعم
 نفاذ القانوف".  فعاؿ البلحقة لتاريخألا ىال عمإوال عقاب 

باالقتناع، إذ ألـز المشرع العقابي أف ال تقرر اإلدانة إال بعد طرح األدلة  ىناىيؾ عف مخاطر ما يسم   
، ألف الجزاء الجنائي إذا طبؽ عم  ىالكافية أماـ قاضي الحكـ، وبعد مناقشتيا وفي حضور الخصـو

ممتيـ المجاؿ إلثبات براءتو، عف طريؽ البرئ، سيكوف أخطر مف ترؾ المتيـ دوف عقاب، وبذلؾ يترؾ ل
  .(34)استعماؿ حقو في الدفاع عمبًل بمبدأ أو قرينة البراءة

نيا الصمة الضرورية الموجودة بيف القانوف والوقائع، والتي يتـ عف أ ىوبذلؾ تعرؼ قرينة البراءة عم   
صد بيا كذلؾ أف يعامؿ . ويق(35)ثبوت واقعة معمومة   ىستخبلص واقعة مجيولة بناءًا عماطريقيا 

تثبت إدانتو بموجب حكـ قضائي، وذلؾ بغض النظر عف جسامة التيمة  ىأنو برئ حت ىالشخص عم
  .(36)المنسوبة اليو

ومف أجؿ الوصوؿ لممعمومة القضائية قد يخوؿ اإلعبلمي نفسو صبلحية التدخؿ في العمؿ القضائي،    
نفًا، مما يتطمب معو تحديد معالـ آلييا إلبراءة المشار الممتيـ، ويشكؿ خرقًا لقرينة  امما يسبب مضارً 
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التدخؿ السمبي لئلعبلـ في العمؿ القضائي مف منطمؽ أف تدخؿ اإلعبلـ في العمؿ القضائي قد يمس 
كرامة المتيـ، ومنع التأثير  ىبالسرية التي تخدـ إلي حد بعيد قرينة البراءة، ومف شأف ذلؾ الحفاظ عم

 التحقيؽ.  القضاء وحسف سير ىعم
 

  عالمي في العمل القضائيإللمتدخل االمحور الثالث : التأثير السمبي 

لقد عنيت الدساتير الوطنية كافة والمواثيؽ الدولية بالتأكيد عمي وجود قضاء مستقؿ لكونو الضمانة    
حكامو أساسية لدولة سيادة القانوف تحقيقًا لمعدالة بيف الناس فقياـ القاضي بأداء ميامو حرًا مستقبًل في ألا

 ىوقراراتو ىو أكبر ضمانة لحماية الحقوؽ العامة والخاصة، واستقبلؿ القضاء ىو الشعار الذي يرتفع عم
 األفراد وحقوقيـ.  كؿ المعاني الخالدة التي يسمو بيا القضاء فيو عنواف أساسي لحريات

كما يعد اإلعبلـ وحرية التعبير القاعدة في أي نظاـ ديمقراطي لكونيا تكفؿ تبادؿ األراء وتفاعميا ومف    
ركيزة مف  ىيخبلليا يتـ تمقي وتبادؿ المعمومات واألفكار فيي قيمة عميا ال تنفصؿ عف الديمقراطية و 

في الحياة العامة وحرية اإلعبلـ ىي مسئولية  ضوئيا تنمو الشخصية الفردية وتسيـ ىركائزىا وعم
طرافيا عف الحدود المقررة أمجتمعية ال يجوز االنحراؼ في ممارستيا عف مقتضياتيا مف خبلؿ تجاوز 

نساف نصت عميو المواثيؽ إلنيا حؽ مف حقوؽ اإدستوريًا وقانونيًا وذلؾ حماية لمصمحة المجتمع، كما 
 ية ومنيا دستور جميورية مصر العربية. الدولية ودساتير الدوؿ الديمقراط

ف كبًل منيما سمطة مستقمة ويعتمد كؿ منيا عم     ىإف العبلقة بيف القضاء واإلعبلـ عبلقة تكاممية وا 
ضمانات دستورية حيث إف اإلعبلـ يعتمد حرية التعبير التي كفميا الدستور والقضاء يمارس ميامو في 

ستقبلؿ القضاء في أحكامو وقراراتو. وثقة المجتمع في قضائو إطار مف الضمانات الدستورية ومنيا ا
تتعزز بالشفافية والعبلنية وتتحصف بذيوع المعمومات وانتشارىا وتتأثر سمبًا بالتكتـ والحيطة ومف ثـ يتعيف 

عبلـ التناوؿ الموضوعي والمسئوؿ لما يدرو في قاعات المحاكـ ليس ألف ىذه الميمة مف إلوسائؿ ا ىعم
المعرفة ولكف تماشيًا مع واقع وطني  إلىفراد ألرسالة القضاء وعبلنية جمساتو ولتمبية حاجة امتممات 

  .(37)و مقبولةأودولي جديد لـ تعد معو السرية ممكنة 
الرغـ مف أف المسمـ بو في القضاء مبدأ العبلنية لضماف الشفافية والنزاىة إال ما قد يحظر بقرار  ىوعم   

حداث ومالو عبلقة بحرمة ألتتعمؽ بالمصمحة العامة أو بنص القانوف مثؿ قضايا امف المحكمة وألسباب 
( مف دستور 187نساف كما ورد في المادة )إلالحياة الخاصة أو األسرار الشخصية واعتبارات حقوؽ ا

داب، وفي آلأف "جمسات المحاكـ عمنية، إال إذا قررت المحكمة سريتيا مراعاة لمنظاـ العاـ، أو ا 2114
جميع األحواؿ يكوف النطؽ بالحكـ في جمسة عمنية، فمف حؽ القضاء أف يطالب اإلعبلـ بعدـ التأثير 

ؾ تعاطفًا أو إدانة ال تجب اىذا أو ذ حو منأخبلؿ التغطيات في توجيو الرأي العاـ ضد تطبيؽ القانوف 
يمارس والية غير منوطة  عميو اإلدانة، كما النيؿ مف القضاء ومف رجالو أو مف أحكامو أو اإلدعاء بأنو

و أف يجمس مقعده أحد ميما كاف موقعو وأيًا كاف قدره أف ينتزع مف القاضي سمطتو أميس مف حؽ ف .بو
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حكامو وقراراتو تخضع لطرؽ الطعف القانونية وىي أماداـ يعمؿ في نطاؽ الدستور والقانوف ومادامت 
وسائؿ اإلعبلـ قبؿ صدور الحكـ القضائي حكاـ مف ألاصدار إكيدة لسيادة القانوف كما وأف أضمانة 

ف اإلعبلـ بو حنفسو يوقع الرأي العاـ في حيرة شديدة إذا صدر الحكـ القضائي مخالفًا لئلتجاه الذي ش
 الرأي العاـ. 

 

ولكف تكمف المشكمة حينما تكوف المعمومات القضائية التي يتـ تداوليا مغايرًا لما أسفرت عنو     
 التحقيقات، فالخطورة في ذلؾ تتنوع وتتشعب ويتعدد محميا بيف المتيـ والضحية والمجتمع والقاضي.

عمى قرينة البراءة  اتعديً لكترونية منيا مما يعد إليصير مادة إعبلمية في جميع وسائمو والسيما ا فالمتهم
فيبقى المتيـ أسيرًا لحالة مف التوتر النفسي والذىني ال يدري لدائرة شرورىا مف نياية في ظؿ إعبلـ 

 متسمط عميو قضي بإدانتو في وسائمو مف قبؿ أف يدينو قاضيو الطبيعي.
مي فتصير مادة عبلإللف تكوف أفضؿ حااًل مف المتيـ فيي أيضا  تناؿ مف وطأة التسمط ا والضحية

عبلمي أف تخمد، وكأف إلإعبلمية تموكيا األلسنة، فييجرىا النسياف وتأبى ذاكرتيا المشتعمة دائمًا بالبث ا
 عمرىا توقؼ عندما حمت بيا براثف الجريمة.

عبلـ فيتممس المعرفة القضائية منيا، ويظؿ ينيؿ المعمومات القضائية إليشاىد أفراده وسائؿ ا والمجتمع
ويشكؿ رأيو ورؤيتو عف الجريمة وأدلتيا ويقترب مف أف يصدر حكمو عمى المتيـ مف جراء ما  الزائفة،

–عبلـ عمى تعددىا، ثـ يأتي الحكـ القاضي إلتمقاه ذىنو مف معمومات قضائية مغموطة مف وسائؿ ا
عزع عبلـ، فتتز إلمختمؼ عف رؤى المجتمع التي أستقاىا مف ا -والمؤسس عمى ما أسفرت عنو التحقيقات

 ثقة المجتمع في السمطة القضائية، مف بعد أف تشبع ذىنو بما تمقاه مف معمومات.
فبل ريب أف مف شأف تداوؿ المعمومات القضائية عف جريمة ما التأثير عمى أقواؿ الشاىد فييا  والشاهد

ت وأساليب متعددة، ، وتتـ عممية التأثير عمى الشاىد بخطوا(38)وىذا التأثير قد يكو إيجابيًا وقد يكوف سمبياً 
عبلـ تعد مصدرًا ميمًا مف مصادر المعمومات وىذه المعمومات قد تكوف صحيحة ضمف إلفوسائؿ ا

ف مف شأف انتزاعيا مف ىذا السياؽ أف يغير داللتيا فتصير ناقصة أو مشوىو، فيصبح ا  سياقيا الطبيعي و 
ف قرر الش يادة فبل شؾ سيكوف مضطربًا في الشاىد في صراع مف التساؤالت والشؾ والخوؼ والتردد، وا 

 .(39)شيادتو مشوشًا في أفكاره غير دقيؽ في عباراتو عمى نحو يبعث لعدـ االطمئناف لشيادتو
عند وقوع الجريمة سيشاىد حتمًا ما يتـ تداولو مف معمومات قضائية بحسباف أنو فرد مف أفراد  والقاضي

عبلـ يختمؼ عما إلو أف ما تـ نشره في وسائؿ االمجتمع، فيفاجأ حيف يتصفح التحقيقات المعروضة عمي
عبلـ فيما يتعمؽ بالقضية إلتـ عرضو عميو في التحقيقات وىنا يتعيف عمى القاضي أف يستؽ عف وسائؿ ا

المطروحة أمامو فيجب أال يأخذ بما ينشر في الجرائد أو ما يتناقمو الرأي العاـ عف القضايا المنظورة 
 .(41)أمامو
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ضافي إقبؿ الفصؿ في الدعوى ىو بمثابة ضماف  ةالقضا ةالتأثير عمى أحكاـ وقناع لذا يعتبر تجريـ
لى اآلثار إف مبررات ىذا التجريـ ترجع إلحسف سير الخصومة ولحياد المحكمة ويقوؿ الفقيو )لوفاسور( 

 .(41)مسبقة اف تخمؽ في ذىف القاضي أحكامً أعف التعميقات المغرضة والتي يمكف  ـالتي تنج
 

 األحكاـ القضائية سواءً  ىنائب رئيس محكمة النقض "إف التعميؽ عم "سمير أنيس"وقد أكد المستشار    
ماـ أالقدح يعتبر جريمة يعاقب عمييا القانوف، وباألخص إذا كانت القضايا ال تزاؿ متداولة  أو حبالمد

بوجيات نظر مختمفة  عبلـإلاجيات القضاء ولـ يفصؿ فييا بعد بأحكاـ نيائية، وقد تناولتيا وسائؿ 
الرأي العاـ خاصة مف غير المثقفيف مما يناؿ مف  ىتشوييًا في أحكاـ القضاء لد وأتحمؿ تشكيكًا 

ف يدري اإلعبلميوف أف ذلؾ يوقعيـ تحت أحصانة وقدسية القضاء واستقبللية السمطات القضائية، دوف 
في مرحمة الحقة أو قد  ىنظر الدعو المحكمة التي سوؼ ت ىطائمة القانوف ألف رأييـ ىذا قد يؤثر عم

 ىأف التعميؽ عم ىالشيود بالسمب أو اإليجاب، وفي ذلؾ إىانة لمقضاء والقضاة، فضبًل عم ىيؤثر عم
ىانة لمقضاء خاصة عندما يذكر في التعميؽ أف الحكـ " مسيس " أو ال ألا حكاـ قد يشمؿ سبًا وقذفًا وا 

، و  تناسب العقوبة ما قضت بو المحكمة مع ما نسب  ىالدعو  ىف المحكمة قضت عمألممتيـ مف جـر
  .(42)عجؿ ىعم

قبؿ ميعاد الجمسة  ةالقضا ىترسؿ ال ىف أوراؽ الدعو أعبلمييف نسوا إلوالجدير بالذكر أف بعض ا   
عماؿ الرأي فييا، ودراسة ألا ىبشيريف عم دلة اإلتياـ وأقواؿ الشيود وما حوتو أقؿ لفحصيا وتمحيصيا وا 
بداء الرأي فييا إذ أف  ىف بأف مف حقيـ التعميؽ عميو عبلمإلىؤالء ا ىوير  وقرائف،مف أدلة  األحكاـ وا 

والتي تضمنت أف حرية الفكر  2114( مف دستور 65دستوريًا لذلؾ وىو ما جاء بالمادة ) ىناؾ غطاءً 
مف وسائؿ  و الكتابة أو التصوير وغير ذلؾأيو بالقوؿ أوالرأي مكفولة ولكؿ إنساف حؽ التعبير عف ر 

ال يصطدـ بقواعد ونصوص قانونية أالتعبير والنشر، ومما ال شؾ فيو أف شرط إعماؿ النص المذكور 
حكاـ القانونية لو ضوابط وشروط، وقد تضمنت المادة ألا ىوأخبلقية أخري، فبل شؾ أف التعميؽ عم

ؽ الطعف فييا بالطرؽ ال عف طريإمف قانوف اإلجراءت الجنائية، بأف تصويب االحكاـ ال يكوف  (454)
 الكافة.  ىالقانونية المقررة قانونًا ويعتبر الحكـ عنواف الحقيقة بؿ ىو الحقيقة ذاتيا وىو حجة عم

 ىعم اأي شخص التعرض لمحكـ بالتعميؽ عميو بأي وسيمة كانت ألف في ذلؾ تأثيرً  ىويحظر عم   
طمب سماع أقواليـ، ويشير نائب رئيس الشيود الذيف يت ىو التأثير عمأالقضاء سواء في مرحمة الطعف 

 توافر الثبات واالستمرار القانوني في المجتمع .  ىأف عدـ التعرض لمحكـ يؤدي إل ىمحكمة النقض إل

تحقيؽ وظيفتو، المانعة مف ارتكاب  ىحكاـ النيائية يساعد القانوف عمألفضبًل عف أف إستقرار ا   
ال   مف خبلؿ الطرؽ القانونية سواءً الجرائـ، ومف ثـ ال يجوز التعميؽ عمييا إال في االستئناؼ أو النقض وا 

وؿ مف ألي المحور اطبقًا لممواد التي تـ ذكرىا ف تووقع مف يفعؿ ذلؾ تحت طائمة القانوف ومحاكم
 . الدراسة
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اإلعبلمي لمقضايا بصورة مبالغ فييا قد يكوف سببًا رئيسيًا لمنع تحقيؽ العدالة حيث  أف التناوؿكما      
 ىمداف في نظر الرأي العاـ الشيء الذي يضع عم ىلإيتحوؿ القاضي الذي ينظر في قضية ما مف حاكـ 

ممو خبلؼ تعاى لمتعامؿ مع القضاء عم ىعاتؽ اإلعبلـ مسئولية توخي الحذر مف اختيار الطريقة المثم
التشكيؾ في القضاء والقضاة ونزاىتيـ وعمميـ وقد  إلىألف مثؿ ىذه التحميبلت قد تؤدي  ىخر أمع جية 

يشكؿ عمييـ ضغطًا كبيرًا عند خموىـ لممداولة خاصة وأف تناوؿ اإلعبلـ لمقضايا بصورة مبالغ فييا قد 
ديث عف الواقعة والحديث عف يكوف سببًا رئيسيًا لمنع تحقيؽ العدالة وبالتالي يجب التفريؽ بيف الح

حكميا، فيناؾ فرؽ كبير بيف نشر أي معمومات حوؿ أية قضية كخبر إعبلمي مجرد في وسائؿ اإلعبلـ 
حكـ معيف فاألوؿ حؽ ينص عميو القانوف كوف المحاكمات عمنية ما لـ  ىالقضاء عم وبيف النشر محمبلً 

. لذا فإف أخبلقيات ومواثيؽ اقب القانوف عميوميؿ لمقضاء ولمرأي العاـ يعضيقرر سريتيا والثاني ىو ت
العمؿ االعبلمي ال تنطوي عمى الواجبات والمحظورات فقط، بؿ يشمؿ أيضًا الحقوؽ التي يتمتع بيا 

  .(43)عبلميوف حتى يكونوا عمى دراية كاممة ليتسنى ليـ القياـ بمسئولياتيـ تجاه الجميورإلا
 

ف أ ىرؼ المينة والضوابط االخبلقية والتي تؤكد جميعيا عمعبلمي التمسؾ بمواثيؽ شإلا ىلذا عم   
الوقائع التي يعرؼ مصدرىا وال يحذؼ المعمومات وال يزور الوثائؽ  ىينقؿ سو ف أيجب اإلعبلمي ال 

 . األخطاء المينية الجسيمة التي تضر بالصالح العاـ ىفاديتو 
ومعاييره الشخصية في الحكـ عمى األخبار ف يضع اعتماده عمى معتقداتو أعبلمي الممتـز إلكما عمى ا

أكثر مف القواعد القانونية. ويكوف عمى اقتناع بأف الحؽ في المعرفة ليس حقًا قانونيًا فقط ولكف فضيمة 
عبلمي عند أداء عممو مثؿ الدقة والمصداقية والموضوعية، عند إلأخبلقية، فالقيـ المينية التي يمتـز بيا ا

 .(44)خبلقية تشكؿ مجموعة مف المبادىء التوجييية لحماية الخصوصية القضائيةألاندماجيا مع المعايير ا
 

 عالمي في العمل القضائيإلتجاهات الجمهور نحو التدخل ال الدراسة الميدانية المحور الرابع: 
 : لتدخؿ اإلعبلمي في العمؿ القضائيسيدرس ىذا المحور اتجاىات الجميور نحو ا

ىنوعىالدرادة:ى -1
تنتمي ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التي تستيدؼ تتبع ظاىرة معينة بغرض وصفيا وتحميميا،    

نما تتعدى ذلؾ لمحاولة تفسير اءومعرفة األسباب التي تقؼ ور  ىا وىي ال تقؼ عند مجرد الوصؼ، وا 
الدقة في صياغة النتائج ، وذلؾ لمتوصؿ إلى درجة عالية مف (45)العبلقة بيف المتغيرات المستقمة والتابعة

ف ىذه الدراسة إالتي يتـ التوصؿ إلييا. وفي ضوء ىذا المفيوـ لمدراسات الوصفية في مجاؿ اإلعبلـ، ف
 عبلمي في العمؿ القضائي واتجاىات الجميور نحو ىذا التدخؿ.إلتستيدؼ رصد آثار التدخؿ ا

ىرونةىالدرادة: -2
 مفرده. 221عاـ المصري بعينة قواميا تـ اتباع نظاـ العينة العشوائية مف الجميور ال
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 التحلولىاالحصائيى:دالوبىوألا -3
حساب الوسط الحسابي العاـ لمعرفة تـ استخراج الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ عبارة  و    

أو  SPSSحصائي إلباستخداـ البرنامج ا عبلمي في العمؿ القضائيإلاتجاىات الجميور نحو التدخؿ ا
 (.  Version 24الحزمة اإلحصائية لمعمـو اإلجتماعية  ) 

 (نتائجىالدرادةى)المودانوة -4
        ػ   "غير موافؽ بشدة" 1استخدمت جميع بنود االستبياف مقياس ليكرت المكوف مف خمس نقاط حيث     
، وضع الباحث مقياًسا تفسيرًيا لمنتائج عمى النحو ولممساعدة في تفسير ىذه المقاييس، "موافؽ بشدة".  5و

 2.5؛  محايد=  2.51 - 3.49؛  موافق=  3.51 - 4.49؛  موافق بشدةأو أكبر =  4.5التالي: "
 ".أعارض بشدةأو أقؿ =  1.51؛ و  غير موافق=  1.51 -

 :الصدقىوالثبات -5
قد تـ استخداـ وضع مف أجميا، و اس ألىدافو التي يدؿ الصدؽ عمى مدى فاعمية تحقيؽ المقي     

ت فيقصد بو  سموب الصدؽ الظاىري مف خبلؿ استمارة االستبياف الموزعة عمى عينة الدراسة، أما الثباأ
قد تـ استخداـ معامؿ ثبات الفا كرونباخ تخداميا لموصوؿ لنفس النتائج ، و تكرار استطابؽ اداة القياس و 

 .ابات األفراد الممثميف لعينة الدراسة كأداة لمدراسة لمعرفة نسبة الثبات الستج
 (6جدول رقم )

 معامل الثبات 

 معامؿ  الثبات 

 عدد المتغيرات الفا كرونباخ

.728 16 
 

 بمغ وقد فراد،ألا الستجابات الدراسة أداة ثبات "ألفا كرونباخ" تظير النتائج العثور عمى معامؿ      
 مرتفعة، السابقة الثبات جميع معامبلت ا وتعتبركما تـ قياس كؿ متغير منفردً   728.الكمي الثبات

  الدراسة. ىذه ألغراض ومناسبة
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ىالنتائج:
 (2جذٔل رلى )

 ػاليٙ فٙ انؼًم انمضبئٙإلَطبق انزذخم ا 

معامؿ 

 الثبات
 ـ العبارات الوسط اإلنحراؼ المعياري

 1 عبلـ لمقضايا المنظورة في المحاكـإلاؤيد تناوؿ وسائؿ ا 3.172 1.467 710.

عند طرح المواضيع المتعمقة  اف ىناؾ تحيزً أرى أ 3.095 1.485 721.

 عبلـإلبالقضايا المنظورة في المحاكـ عبر وسائؿ ا
2 

وافؽ عمى مناقشة القضايا المنظورة في المحاكـ أال  2.918 1.544 710.

 عبلـ إلوالتي لـ يصدر حكـ نيائي بشأنيا مف خبلؿ ا
3 

حكاـ القضاء أعبلـ تؤثر بشكؿ سمبى عمى إلوسائؿ ا 3.936 1.075 712.

عند طرحيا لمقضايا التي لـ يتـ صدور حكـ نيائي 

 بخصوصيا

4 

 0.4499143436 3.28025   

ا ، بقيمة مف تحميؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف المتوسط العاـ آلراء المبحوثيف قد جاء محايدً       
 فأالمبحوثيف  يدأيتلمدى  فالنسبة راء المبحوثيف لمموافقة فى بعض العبارات.آبالرغـ مف ميوؿ  ،3.281

حكاـ القضاء عند طرحيا لمقضايا التي لـ يتـ صدور حكـ نيائي أوسائؿ االعبلـ تؤثر بشكؿ سمبى عمى 
عبلـ إلائؿ اتناوؿ وس، ثـ تمتيا  3.93عمى متوسط بمقدار أحاز عمى  يد قدأيالتف أنجد  بخصوصيا

عند طرح المواضيع المتعمقة  اف ىناؾ تحيزً إ، ثـ  3.17بوسط حسابي قدره  لمقضايا المنظورة في المحاكـ
، أما عف  3.19حصؿ عمى متوسط حسابي بمقدار  عبلـإلبالقضايا المنظورة في المحاكـ عبر وسائؿ ا

يصدر حكـ نيائي بشأنيا مف خبلؿ عدـ الموافقة عمى مناقشة القضايا المنظورة في المحاكـ والتي لـ 
 .2.9ا بوسط حسابي فقد جاء محايدً  االعبلـ
عبلـ فى القضايا المنظورة قبؿ الفصؿ النيائى إللتدخؿ ا فال يميمو  ويدؿ ىذا عمى أف المبحوثيف      

وىو ما يدؿ عمى وعي الجميور بمثؿ ىذه  .حكاـ القضاءأسمبية قد تؤثر عمى  آثارفييا لما فى ذلؾ مف 
 ثار سمبية عمى العمؿ القضائي.آالنوعية مف القضايا لما ليا مف 

كما تشير قيـ اإلنحراؼ المعياري إلى وجود إعتدالية في توزيع بيانات الدراسة المتعمقة بمدى إدراؾ      
 .عبلمي في العمؿ القضائيإللنطاؽ التدخؿ االمبحوثيف 
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 ( 3جدول رقم )

 عالمي في التأثير على براءة المتهم الماثل أمام القضاءإلالتدخل ا

معامؿ 

 الثبات
 ـ العبارات الوسط اإلنحراؼ المعياري

عبلـ في العمؿ القضائي يؤثر عمى إلتدخؿ ا 3.236 1.510 700.

 براءة المتيـ بشكؿ سمبى

1 

نا ضد تحويؿ قضية منظورة في المحاكـ إلى أ 2.613 1.334 711.

 قضية رأي عاـ

2 

عبلـ غير حيادية في طرحيا لمقضايا إلوسائؿ ا 2.936 1.583 706.

 المنظورة في ساحات القضاء

3 

ؤيد قرارات المحكمة في عدـ نشر تفاصيؿ بعض أ 3.854 1.169 717.

 القضايا المنظورة في المحاكـ

4 

 0.528 3.159   

بمتوسط حسابى ا العاـ آلراء المبحوثيف قد جاء محايدً مف تحميؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف المتوسط      
بقيمة  د قرارات المحكمة في عدـ نشر تفاصيؿ بعض القضايا المنظورة في المحاكـأييلتبالنسبة  .3.159
تدخؿ نجد أف ، و فأدراكيـ الكامؿ ليذا الشا  مما يدؿ عمى الموافقة الشديدة مف المبحوثيف و  3.854

 حسابى محايد بقيمة وسط  حصمت عمى يؤثر عمى براءة المتيـ بشكؿ سمبى عبلـ في العمؿ القضائيإلا
 عبلـ غير حيادية في طرحيا لمقضايا المنظورة في ساحات القضاءإلوسائؿ اتمتيا ، و 3.23بقيمة 

  2.613بوسط حسابي قدره  نا ضد تحويؿ قضية منظورة في المحاكـ إلى قضية رأي عاـأ، ثـ 2.936
إلى وجود إعتدالية في توزيع بيانات الدراسة المتعمقة بمدى  1,5471اإلنحراؼ المعياري كما تشير قيـ 
 عبلمي في التأثير عمى براءة المتيـ الماثؿ أماـ القضاء.إلف التدخؿ اأ إدراؾ المبحوثيف
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 (4رقم )جدول 

 عالمي في العمل القضائيإلاتجاهات الجمهور نحو التدخل ا 

معامؿ 
 الثبات

اإلنحراؼ 
 المعياري

 ـ العبارات الوسط

عبلـ في الحصوؿ إلاعتمد بدرجة متوسطة عمى وسائؿ ا 3.909 1.106 720.
عمى المعمومات حوؿ قضايا مطروحة في ساحات 

 القضاء

1 

تقيـ صورة العقوبات التي تطبؽ عمى المتيـ ويتـ بثيا  3.518 1.353 712.
 ف تكوف حسب الجـرأعبلـ يجب إلعبر وسائؿ ا

2 

عبلـ ال تقـو بدور فعاؿ في توعية المواطف إلوسائؿ ا 3.704 1.263 725.
 بالقوانيف والدستور وبالعمؿ القضائي

3 

 0.195 3.711   
    

 فأ يتضح مف تحميؿ الجدوؿ السابؽ أف المتوسط العاـ آلراء المبحوثيف قد جاء بالموافقة عمى    
اعتماد في  ميـدور  ليا عناصرىا المختمفةب العمؿ القضائياتجاىات الجميور نحو التدخؿ االعبلمي في 

اعتماد الجميور قد حصؿ ، و 1.195معياري قدره  ؼوانحرا 3.714بوسط حسابي قدره  الجميور عمييا
عبلـ في الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ القضايا المطروحة في ساحات إلبدرجة متوسطة عمى وسائؿ ا

وسائؿ االعبلـ ال تقوـ بدور فعاؿ في توعية ، تمتيا  3.91عمى أعمى وسط حسابي بقيمة   القضاء
تقيـ صورة العقوبات التي ، و  3.71بوسط حسابي قدره  المواطف بالقوانيف والدستور وبالعمؿ القضائي
بقيمة في الترتيب الثالث  ف تكوف حسب الجـرأعبلـ يجب إلتطبؽ عمى المتيـ ويتـ بثيا عبر وسائؿ ا

3.51 . 
 (5)رقم جدول 

                                عالم في الحصول على المعلومات حول القضايا المطروحة عبرها وال تزالإلاألهداف التي تحققها وسائل ا 
 متداولة في ساحات القضاء

 ـ العبارات الوسط اإلنحراؼ المعياري معامؿ الثبات

 1 حدوث القضيةمعرفة أسباب  3.836 1.260 717.

 2 فيـ القضية وأبعادىا 3.954 1.245 723.

 3 عدـ معرفة اآلراء المختمفة حوؿ القضية بشكؿ صحيح 3.781 1.105 732.

.736 1.296 3.836 
التحقؽ مف صحة الشائعات المتداولة حوؿ القضية المنظورة في 

 القضاء

4 

 5 المتابعة ىال تحقؽ أىدافي ف 4.036 992. 717.

 0.103 3.889   
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ا عمى أف يتضح مف تحميؿ الجدوؿ السابؽ أف المتوسط العاـ آلراء المبحوثيف قد جاء بالموافقة أيضً      
عبلـ في الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ القضايا المطروحة عبرىا وال إلاألىداؼ التي تحققيا وسائؿ ا

، فقد جاء في المركز األوؿ بوسط حسابي  3.88بوسط حسابي قدره  تزاؿ متداولة في ساحات القضاء
، 3.95بوسط حسابي مقداره  فيـ القضية وأبعادىا، ثـ جاء أف ال تحقؽ أىدافي فى المتابعة 4.13مقداره 
التحقؽ مف صحة الشائعات المتداولة حوؿ القضية المنظورة في القضاء / معرفة أسباب حدوث تمتيا 

عدـ معرفة اآلراء المختمفة حوؿ القضية و جاء في الترتيب األخير  3.83بوسط حسابي مقداره  القضية 
ومف ىذه البيانات يتضح مدى الفجوة بيف ما تقدمو وسائؿ  3.78بوسط حسابي قدره  بشكؿ صحيح

 (.3( و )2عبلـ لمجميور وما يرغب الجميور في معرفتو، وىو ما يتفؽ مع نتائج الجدوؿ رقـ )إلا
 

  (6رقم )جدول 

 ملخص للمتغيرات المختلفة لموضوع الدراسة

 اإلنحراؼ المعياري الوسط الحسابي المتغيرات

 0.4499143436 3.28025 عبلمي في العمؿ القضائيإلنطاؽ التدخؿ ا

 0.528 3.159 عبلمي في التأثير عمى براءة المتيـ الماثؿ أماـ القضاءإلالتدخؿ ا

 0.195 3.711 عبلمي في العمؿ القضائيإلالتدخؿ ااتجاىات الجميور نحو 

عبلـ في الحصوؿ عمى المعمومات إلاألىداؼ التي تحققيا وسائؿ ا

 حوؿ القضايا المطروحة عبرىا وال تزاؿ متداولة في ساحات القضاء

3.889 
0.103 
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 (1جدول رقم )

 حساب معامل اإلرتباط 

    

عبلمي في إلنطاؽ التدخؿ اوؿ )ألمعنوية معامؿ االرتباط بيف المتغير ا يفالسابق يفيبلحظ مف الجدول    
، والثالث (عبلمي في التأثير عمى براءة المتيـ الماثؿ أماـ القضاءإلالتدخؿ ا( والثانى ) العمؿ القضائي

األىداؼ التي تحققيا وسائؿ ، والرابع )العمؿ القضائيعبلمي في إلاتجاىات الجميور نحو التدخؿ ا
عبلـ في الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ القضايا المطروحة عبرىا وال تزاؿ متداولة في ساحات إلا

ف ىناؾ عبلقات بيف ىذه أ% مما يدؿ عمى 5قؿ مف أ p.valueف قيمة معامؿ بيرسوف  أ( حيث القضاء
 المتغيرات.

نطاؽ التدخؿ وؿ )ألتحميؿ االرتباط وجود ارتباط طردى متوسط بيف المتغير اكما أظيرت نتائج     
عبلمي في التأثير عمى براءة المتيـ الماثؿ أماـ إلالتدخؿ ا) ( والثانىعبلمي في العمؿ القضائيإلا

 (.القضاء

 

َطبق انزذخم 

االػاليٙ فٙ 

انؼًم 

 انمضبئٙ

انزذخم 

االػاليٙ فٙ 

انزأصٛر ػهٗ 

ثراءح انًزٓى 

انًبصم أيبو 

 انمضبء

ارجبْبد 

انجًٕٓر َحٕ 

انزذخم 

االػاليٙ فٙ 

انؼًم 

 انمضبئٙ

األىداؼ 
التي تحققيا 
وسائؿ 
 االعبلـ

ػاليٙ فٙ انؼًم إلَطبق انزذخم ا

 انمضبئٙ

 **274. **195. **498. 1 ارتباط بيرسوف

 000. 004. 000.  الداللة
 220 220 220 220 العدد

ػاليٙ فٙ انزأصٛر ػهٗ إلانزذخم ا

 ثراءح انًزٓى انًبصم أيبو انمضبء

 **302. *156. 1 498.** ارتباط بيرسوف
 000. 020.  000. الداللة
 220 220 220 220 العدد

ارجبْبد انجًٕٓر َحٕ انزذخم 

 ػاليٙ فٙ انؼًم انمضبئٙإلا

 123. 1 *156. 195.** ارتباط بيرسوف
 068.  020. 004. الداللة
 220 220 220 220 العدد

األىداؼ التي تحققيا وسائؿ 
عبلـ في الحصوؿ عمى إلا

المعمومات حوؿ القضايا المطروحة 
عبرىا وال تزاؿ متداولة في ساحات 

 القضاء

 1 123. **302. 274.** ارتباط بيرسوف
  068. 000. 000. الداللة

 220 220 220 220 العدد
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( القضائيعبلمي في العمؿ إلنطاؽ التدخؿ اوؿ )ألبيف المتغير ا اضعيفً  ًياطرد اف ىناؾ ارتباطً أكما 
األىداؼ التي تحققيا ، والرابع )عبلمي في العمؿ القضائيإلاتجاىات الجميور نحو التدخؿ اوالثالث 
عبلـ في الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ القضايا المطروحة عبرىا وال تزاؿ متداولة في ساحات إلوسائؿ ا
 .( القضاء

 ( 1جدول رقم )

قيمة معامل التقدير 
 

 ارتباط R النموذج

R  معامؿ

تحديد 

Square 

معامؿ 

التحديد 

 المعدؿ

الخطأ 

المعياري 

 لمتقدير

 المتغيرات اإلحصائية 

R  قيمة

Square  F  قيمة 

درجات 

الحرية 

1 

درجات 

الحرية 

2 

مستوى 

 Fداللة 

1 .538a .290 .276 3.85085 .290 21.911 4 215 .000 
 

( كمؤشر لنسبة التبايف المفسر مف R²نتائج حساب قيمة معامؿ التقدير)  (8رقـ ) يظير جدوؿ     
عبلـ في الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ القضايا إلاألىداؼ التي تحققيا وسائؿ االمتغير التابع )

 X1 ثير المتغيرات المستقمة  ألى تإعزى ( والذى ي  المطروحة عبرىا وال تزاؿ متداولة في ساحات القضاء
عبلمي في التأثير عمى براءة المتيـ الماثؿ إلالتدخؿ ا X2 /  عبلمي في العمؿ القضائيإلخؿ انطاؽ التد

 . عبلمي في العمؿ القضائيإلاتجاىات الجميور نحو التدخؿ ا X3/  أماـ القضاء
% مف التبايف المفسر مف 29ف النموذج يفسر أ% وىذا يعنى 0.290( تساوى R²حيث أف قيمة ) 
ا بحجـ العينة القيمة ترتبط تمامً  هوىذ (X)ثير المتغيرات المستقمة ألى تإوالذى يعزى Y) المتغير التابع )

 استمارة . 221والمقدر ب 
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 (1جدول رقم )

 قيمة معامل اإلنحدار 

 النموذج

معامبلت نموذج االنحدار غير 
 المعيارية

المعامبلت 
 المعيارية

 Beta الخطأ المعياري B الداللة   tاختبار 
1 

 
 
 
 
 

 
 
2 

 
3 

 
 

 

األىداؼ التي تحققيا وسائؿ 
عبلـ في الحصوؿ عمى إلا

المعمومات حوؿ القضايا 
المطروحة عبرىا وال تزاؿ 
  متداولة في ساحات القضاء
 ) المتغير الثابت ( 

5.643 2.382 

 

2.369 .019 

ػاليٙ فٙ إلَطبق انزذخم ا

 انؼًم انمضبئٙ
.411 .060 .420 6.796 .000 

ػاليٙ فٙ انزأصٛر إلانزذخم ا

ػهٗ ثراءح انًزٓى انًبصم أيبو 

 انمضبء
.170 .067 .161 2.527 .012 

ارجبْبد انجًٕٓر َحٕ انزذخم 

 ػاليٙ فٙ انؼًم انمضبئٙإلا
-.218 .108 -.130 -2.011 .046 

   

ف جميع المتغيرات المستقمة كانت معنوية مف الناحية اإلحصائية أمف الجدوؿ السابؽ نستنتج      
حصائية إداللة  يوذ زسياـ متميإ( مما يعنى وجود P ≤ 0.05 )عند مستوى معنوية  tوحسب أختبار 

التدخؿ  X2 /  عبلمي في العمؿ القضائيإلنطاؽ التدخؿ ا X1 متغيرات مستقمة وىما )  3مف 
اتجاىات الجميور نحو التدخؿ  X3/  براءة المتيـ الماثؿ أماـ القضاءعبلمي في التأثير عمى إلا
 (.عبلمي في العمؿ القضائيإلا

غير المعيارية ) الحد الثابت Beta ومف الجدوؿ األخير يمكف التوصؿ إلى معادالت اإلنحدار باستخداـ 
 ( كما يمي : 

في الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ عبلـ إلاألىداؼ التي تحققيا وسائؿ اإف معادلة خط إنحدار )  -
عبلمي إلنطاؽ التدخؿ اختبارات )ا( عمى القضايا المطروحة عبرىا وال تزاؿ متداولة في ساحات القضاء

اتجاىات /  عبلمي في التأثير عمى براءة المتيـ الماثؿ أماـ القضاءإلالتدخؿ ا/  في العمؿ القضائي
 ( : عبلمي في العمؿ القضائيإلالجميور نحو التدخؿ ا

عبلـ في الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ القضايا المطروحة عبرىا وال إلاألىداؼ التي تحققيا وسائؿ ا
+  عبلمي في العمؿ القضائيإلنطاؽ التدخؿ ا×  411.+ 5.643=  تزاؿ متداولة في ساحات القضاء
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اتجاىات (× 218.-+ )  عبلمي في التأثير عمى براءة المتيـ الماثؿ أماـ القضاءإلالتدخؿ ا×  170.
 .عبلمي في العمؿ القضائيإلالجميور نحو التدخؿ ا

األىداؼ التي تحققيا وسائؿ ف كؿ زيادة درجة واحدة فى المتغير التابع )أتعنى النتائج السابقة و      
عبلـ في الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ القضايا المطروحة عبرىا وال تزاؿ متداولة في ساحات إلا

ويزيد  1.411( بنسبة عبلمي في العمؿ القضائيإلنطاؽ التدخؿ االمتغير المستقؿ ) ( يزيد معياالقضاء
.  1.171( بنسبة عبلمي في التأثير عمى براءة المتيـ الماثؿ أماـ القضاءإلالتدخؿ االمتغير المستقؿ )

 وعبلمى لإلف التدخؿ اأبلمي في العمؿ القضائي يسيـ بدرجة كبيرة و إلعف نطاؽ التدخؿ اأمما يدؿ عمى 
ف كؿ زيادة درجة واحدة فى المتغير التابع إوعمى العكس فماـ القضاء أثير عمى براءة المتيـ الماثؿ أت
عبلـ في الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ القضايا المطروحة عبرىا وال إلاألىداؼ التي تحققيا وسائؿ ا)

اتجاىات الجميور نحو  عمى السمبىير أث( يقؿ معيا المتغير التابع لمتتزاؿ متداولة في ساحات القضاء
ثير السمبى الستخداـ أف التأ، مما يؤكد  1.218بنسبة  بنسبة  عبلمي في العمؿ القضائيإلالتدخؿ ا

عبلـ في الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ القضايا المطروحة عبرىا وال إلاألىداؼ التي تحققيا وسائؿ ا
عبلمي في العمؿ إلاتجاىات الجميور نحو التدخؿ ادراؾ إثر بمدى أيت تزاؿ متداولة في ساحات القضاء

 .القضائي
 (61جدول رقم )

 إحصائيات البواقي 

 الحد األقصى الحد األدنى 
الوسط 
 العدد اإلنحراؼ المعياري الحسابي

 220 2.43610 15.9818 21.3232 9.4153 القيمة المتوقعة 
 220 3.81552 00000. 9.56724 8.81265- البواقي

 220 1.000 000. 2.193 2.695- المعيارية المتوقعةالقيمة 
 220 991. 000. 2.484 2.288- معيارية البواقي
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عمى جانبى الخط الذى يمثؿ الصفر حيث يمكننا رصد  ًياعشوائ بلً خذ شكأانتشار وتوزيع البواقى ي     
 .خطاءألفى تبايف ا اثباتً و أ اف ىناؾ تجانسً أو شكؿ معيف لتبايف البواقى وىو ما يعنى أنمط 

ىملخصىنتائجىالدرادة:
حكاـ القضاء عند طرحيا لمقضايا أتؤثر بشكؿ سمبى عمى عبلـ إلف وسائؿ اأف ثو يرى المبحو  -1

 .التي لـ يتـ صدور حكـ نيائي بخصوصيا
فاصيؿ بعض القضايا المنظورة في المحاكـ عبر تف قرار المحكمة في عدـ نشر و يؤيد المبحوث -2

 االعبلـ.وسائؿ 
يعتمد الجميور بدرجة متوسطة عمى وسائؿ االعبلـ في الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ القضايا  -3

 المطروحة في ساحات القضاء.
عبلـ ال تحقؽ لمجميور اليدؼ الذي يسعى اليو في متابعتو لمقضايا المطروحة عبرىا إلوسائؿ ا -4

 والخاصة بالمحاكمات.
لى إف تداوؿ المعمومات القضائية الصحيحة ال تؤثر عمى سير العدالة بؿ عمى النقيض تؤدي أ -5

 دراؾ الجميع أنيـ يسيروف صوب الحقيقة.إ
عبلمية( والذي يشير إلى أحد جوانب النشاط إللى مصطمح )المحاكمة اإخمصت الدراسة  -6

قبؿ صدور حكـ نيائي عبلمي الذي يؤثر بتغطيتو عمى سير العدالة وعمى سمعة المتيـ إلا
 ضده.

لى مجموعة مف الحقوؽ إحرية التعبير ليست مطمقة أو غير محددة أو غير مقيدة بؿ تستند  -7
 الدستورية والقانونية.

ىالخاتمة:ى
إف النظاـ القضائي عبارة عف صندوؽ أسود ال يمكف لمجميور معرفة ما يجري داخؿ ىذا       

عبلمية إلإف دؿ عمى شيء فيو يدؿ عمى أىمية الرسالة ا الصندوؽ إال عف طريؽ الوصوؿ إليو، وىذا
 في مساىمتيا في تبصير وتثقيؼ العقوؿ.

عبلمي بشقيو التقميدي والرقمي قائـ عمى أساس مباديء مف شأنيا إلوعمى الرغـ مف أف العمؿ ا   
وجعؿ النشاط أخمقتو، فإنو وبمفيوـ المخالفة ترجـ الواقع أف خرؽ تمؾ المبادىء أفقد المينة نبميا، 

 قائـ عمى مصطمح )السبؽ الصحفي(. اتجاريً  بلً عبلمي والسيما في القطاع الخاص ال يعدو كونو عمإلا
لى تطفؿ عمى العمؿ القضائي، ومساس إعبلمية إلوالرأي تحولت الرسالة ا سـ حرية التعبيراوب   

ف إال أنو وعمى الرغـ مف ذلؾ فإف تداوؿ المعمومات القضائية ال يشكؿ خطرًا، بؿ إباستقبللية القضاء، 
مف التخبط والتشتت بيف أفراد  الخطورة تكمف في زيؼ ما يتـ تداولو مف معمومات فتمؾ التي تخمؽ أجواءً 

قاضي المجتمع، وتتعدى عمى حقوؽ المتيـ والضحية وتؤثر عمى الشاىد والخبراء سمبًا، وتعرقؿ سير ال
 صوب تكويف عقيدتو بحرية واطمئناف.
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ىالتوصوات:
لى جممة مف التوصيات قد تساىـ إعمى نتائج الدراسات السابقة ونتائج ىذه الدراسة تـ التوصؿ  بناءً    

عبلمي في شقو المرتبط بعدـ التدخؿ في العمؿ القضائي، تمخص إلفي تسميط الضوء عمى أخمقة العمؿ ا
 في التالي:

عبلمي التمسؾ بأخبلقيات المينة، وأف يحتـر قدسية العمؿ القضائي، وأف يكوف إليتوجب عمى ا -1
في التعامؿ مع مصطمح "السبؽ الصحفي" حتى ال تفقد المينة ىدفيا وتتحوؿ لمجرد  امتوازنً 
 وظيفة.

شكاالت إلعبلمية وشرح اإلالتزاـ السمطة القضائية بمد جسور التواصؿ مع المؤسسات ا -2
 لرأي العاـ دوف المساس بالسرية التي تقتضييا القضايا.المطروحة وتنوير ا

عبلمي أف يضع في اعتباره أنو عند نشر أخبار الجريمة والتحقيقات والمحاكمات إليجب عمى ا -3
يكوف ذلؾ بعد صدور حكـ قضائي نيائي وبات، وأف يكوف النشر بأمانة وموضوعية وحياد تاـ 

عطاء صورة مشوىة عمى المجني عميو أو إل وال يقتصر عمى بعض أسباب الحكـ دوف غيرىا،
 الجاني بما يخدـ أو يضر شخصًا بعينو. 

عدـ نشر أسماء أي متيميف في أي قضية جنائية، طالما أنيـ مازالوا قيد التحقيؽ. فنشر أسمائيـ  -4
 قد يضرىـ ويضر بعائبلتيـ، وقد يصدر الحكـ عمييـ بالبراءة الحقًا.

التحقيؽ الرسمية، ألف ذلؾ مف شأنو أف يؤثر عمى شيادة عدـ نشر أقواؿ الشيود في محاضر  -5
 شيود آخريف.

ف يساعد في أو أمف الخصوـ عمى حساب اآلخر،  اف يناصر أيً أبدًا أعبلمي إلال يجب عمى ا -6
 ف يؤثر عمى العدالة.أجذب الرأي العاـ تجاه أحد أطراؼ القضية ألف ذلؾ مف شأنو 

ف يكوف ليا دور كبير في مكافحة نشر أ، ويجب ساسيةألحدى الحريات اإعبلـ ىي إلحرية ا -7
ضرار بحؽ إللى العبلقات بيف الدوؿ أو اإساءة إلنباء الزائفة أو المشوىة التي مف شأنيا األا

 المواطنيف في الدولة الواحدة.
نساف إليف يحضرىا متخصصوف في مجاؿ حقوؽ ايعبلمئلضرورة تنظيـ ندوات ولقاءات دورية ل -8

مؿ ورش عمؿ مف أجؿ زيادة الوعي والفيـ لطبيعة القضايا داخؿ وفي مجاؿ الحقوؽ، وع
 عبلمي الجاد.إلالمؤسسة القضائية، واالبتعاد عف ممارسة الحرية بشكؿ يسىء لمعمؿ ا
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Abstract 

       Independent judiciary and free media of the basic pillars of modern 

democratic systems and each is complementary to the other in reducing 

monopoly power and the younger of arbitrariness and willfulness. The 

independence of the judiciary constitutes an effective guarantee of protection of 

rights of citizens, and that freedom of information is a natural extension of 

political pluralism and the embodiment of freedom of opinion and expression 

which are conditions of the promoted democratic societies and its open-minded 

people. 

     However, in order to invent the Egyptian legislature found the newsletter 

himself obliged to demonstrate the range of behaviors which media called 

media ethics, therefore this study aims to identify the parameters of intervention 

in judicial work, and how much undermines the presumption of innocence 

guaranteed constitutionally to the accused, and the public attitudes towards this 

intervention in terms of that the audience is the target of the media and judiciary 

service. 

And through this logic, the study structure was built, and consisted of 

four pivots as following: 

 1. The legal controls of media practice towards judicial work. 

2. The concept of the presumption of innocence in the Egyptian 

Constitution. 

3. The negative impact of Media intervention in judicial work. 

4. The study of public opinion towards Media intervention in judicial 

work. 

     The study concluded that media work negatively affects all parties (the 

accused or the victim or the judge or the community) via intrusion on judicial 

work, and this shall not achieve the purpose of pursuing this kind of issues for 

the public; in addition to the public awareness of the negative effects of this 

intervention. 

 

Keywords: Media Work - Judicial Work - Presumption of Innocence - 

Media Publishing. 
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