
د/ إبراهیم بسیونی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

د/ مصطفى عبد احلی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

أ/ رامی جمال - مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

مجلة علمية محكمة تصدرها كلية اإلعالم بجامعة األزهر

رقم اإليداع بدار الكتب املصرية 6555

الترقيم الدولي للنسخة اإللكترونية: 1110-9297

x 292-2682  :الترقيم الدولي للنسخة الورقية

العدد اخلامس  واخلمسون - اجلزء  األول-  صفر 1442هـ - أكتوبر 2020 م

أ. د/ محمد املحرصاوي- رئيس جامعة األزهر.

أ. د/  غامن السعيد- عميد كلية اإلعالم ، جامعة األزهر.

أ. د/ رضا عبدالواجد أمني - أستاذ الصحافة والنشر ووكيل الكلية.

 رئيس مجلس اإلدارة:

 رئيس التحرير :

 نائب رئيس التحرير :

 مساعدو رئيس التحرير:

د/ محمد فؤاد الدهراوي - مدرس العالقات العامة واإلعالن، ومدير وحدة اجلودة بالكلية مدير التحرير:

سكرتارية  التحرير:

أ. د/ عرفه عامر-  األستاذ بقسم اإلذاعة والتليفزيون بالكلية

أ. د/ فهد العسكر - وكيل جامعة اإلمام محمد بن سعود للدراسات العليا والبحث العلمي  )اململكة العربية السعودية(

أ. د/ جالل الدين الشيخ زيادة- عميد كلية اإلعالم باجلامعة اإلسالمية بأم درمان )جمهورية السودان(  

أ. د/ عبد اهلل الكندي - أستاذ الصحافة بجامعة السلطان قابوس )سلطنة عمان( 

- القاهرة- مدينة نصر - جامعة األزهر - كلية اإلعالم - ت: 0225108256

http://jsb.journals.ekb.eg  :املوقع اإللكتروني للمجلة -

- البريد اإللكتروني:  

  املراسالت:
mediajournal2020@azhar.edu.eg

أ/ محمد كامل- مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.سكرتير فني:

أ/ عمر غنيم - مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.مدقق لغوي:



والدراســات  البحــوث  بنشــر  املجلــة  تقــوم    
والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 

الهيئة االستشارية للمجلة

أ.د/ على عجوة )مصر(. 1

أســتاذ العاقــات العامــة وعميــد كليــة اإلعــام األســبق 

القاهــرة. بجامعــة 

أ.د/ محمد معوض. )مصر(. 2

 أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بجامعة عني شمس.

أ.د/ حسني أمني )مصر(. 3

 أستاذ الصحافة واإلعام باجلامعة األمريكية بالقاهرة.

أ.د/ جمال النجار )مصر(. 4

 أستاذ الصحافة بجامعة األزهر.

أ.د/ مي العبداهلل )لبنان(. 5

أستاذ اإلعام باجلامعة اللبنانية، بيروت.

أ.د/ وديع العزعزي )اليمن(. 6

مكــة  القــرى،  أم  بجامعــة  والتليفزيــون  اإلذاعــة  أســتاذ 

املكرمــة.

أ.د/ العربي بوعمامة )اجلزائر(. 7

أســتاذ اإلعــام بجامعــة عبداحلميــد، بجامعــة عبــد احلميد 
بــن باديــس مبســتغامن، اجلزائر.

أ.د/ سامي الشريف )مصر(. 8

أســتاذ اإلذاعــة والتليفزيــون وعميــد كليــة اإلعــام، اجلامعــة 

احلديثــة للتكنولوجيــا واملعلومات. 

أ.د/ خالد صالح الدين )مصر(. 9

أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعام -جامعة القاهرة.

أ.د/ محمد فياض )العراق(. 10

أستاذ اإلعام بكلية اإلمارات للتكنولوجيا.

أ.د/ رزق سعد )مصر(. 11

أستاذ العاقات العامة )جامعة مصر الدولية(.



7

27

101

181

249

333

371

محتويات العدد

   اإلعالم واللغة اإلخبارية: يف إطار نظرية األُطر اخلبريَّة   
 أ.د.خالد صالح الدين حسن علي

  العالقة بني ممارسي العالقات العامة والصحفيني »دراسة تطبيقية على 
املنظمات احلكومية واملؤسسات اإلعالمية السعودية«  

   أ.م.د. عبد الرحمن بن نامي املطيري

   تكاملية الوسائل لنشر املحتوى يف الصحف املصرية: دراسة ميدانية 
على عينة من القائمني باالتصال يف ضوء نظرية التحول الرقمي                             
  أ.م. د.  محمود رمضان أحمد عبد اللطيف

    أطـــر معاجلـــة العالقـــات املصريـــة األفريقيـــة يف مواقـــع القنـــوات اإلخباريـــة 
التليفزيونيـــة املصريـــة                            أ.م.د. ميـــرال مصطفـــى عبـــد الفتـــاح

    اجتاهات الصحفيني نحو قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم 
175 لسنة 2018 واملمارسات الصحفية املتصلة بها

أ.م.د. ميرال صبري العشري 

     مدى إشراك دوائر العالقات العامة يف اجلامعات الفلسطينية يف اإلدارة 
االستراتيجية: دراسة مقارنة بني جامعتي النجاح الوطنية، وفلسطني 
التقنية »خضوري«                                        د. معني فتحي محمود الكوع 
حليمة إيهاب أحمد أبو صاحلية

   تقييم فاعلية أساليب التسويق التأثيري عبر مواقع التواصل االجتماعي 
لدى الشباب اجلامعي »دراسة كيفية«    د. محمد مصطفى رفعت محرم



405

481

529

589

     التجربــة الترفيهيــة عبــر منصــات خدمــة الفيديــو الرقميــة العربيــة: 
دراســة تطبيقيــة يف ضــوء نظريــة الثــراء اإلعالمــي                                                                              

د.  أماني رضا عبد املقصود مصطفى 

     التماس الشباب اجلامعي للمعلوماِت عن رؤية 2030 للمملكة 
العربيــة الســعودية مــن وســائل اإلعــالم التقليديــة والرقميــة 
وعالقتــه مبســتوى إدراكهــم لهــا           د. غــادة مصطفــى البطريــق

     تعــرض طــالب أقســام اإلعــالم التربــوي ملعوقــات التدريــب امليدانــي 
وعالقتــه بفاعليــة الــذات اإلبداعيــة لديهــم    د. زينهــم حســن علــي

    مشاركة اجلمهور يف تقنيات الهندسة االجتماعية عبر موقع فيس 
بوك وعالقتها باخلصوصية والتعويض النفسي لديهم 

د. حسام فايز عبد احلي







Journalists’ Attitudes Towards Law No. 175 of 2018 

Regarding Anti-Cyber and Information Technology 

Crimes Concerning Journalistic Practices

اجتاهات الصحفيني نحو قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 

رقم 175 لسنة 2018 واملمارسات الصحفية املتصلة بها

 أ.م.د. ميرال صبري العشري

 األستاذ املساعد - قسم اإلعالم السياسي - جامعة املستقبل 

miralalashry003@gmail.com



اجتاهات الصحفيني نحو قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم 175 لسنة 2018  ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 250

تكمــن أهميــة الدراســة يف معرفــة اجتاهــات الصحفيــن حــول قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات رقــم 175 
لســنة 2018، والــذي يعــد مــن أهــم القوانــن يف حزمــة التشــريعات اإلعالميــة احلديثــة، يتصــدى هــذا القانــون إلــى 

مكافحــة اجلرائــم التــي ترتكــب عبــر شــبكة اإلنترنــت وعمليــات االختــراق للمواقــع الصحفيــة.

تهـــدف هـــذه الدراســة إلـــى التعـــرف علــى اجتاهــات الصحفيــن نحــو طبيعــة العمــل الصحفــي واملمارســات املهنيــة 
املتصلــة بهــا، واجتاهاتهــم نحــو إيجابيــات وســلبيات القانــون، ومعرفتهــم بالقواعــد اإلجرائيــة واملــواد القانونيــة 
والعقوبــات املطبقــة علــى الصحفيــن. ووظفـــت الباحثـــة منهــج املســح، واعتمـــدت الدراســة علـــى اســـتمارة االســتبانة 
والتـــي مت تطبيقهـــا علـــى عينـــة 188 مفــردًة مــن الصحفيــن، منقســمة إلــى 86 صحفًيــا مــن صحيفــة قوميــة متمثلــة 
ــوم، 15  ــة املصــري الي ــا مــن صحيف ــى 53 صحفًي ــة الصحــف اخلاصــة فتنقســم إل ــا عين ــة األهــرام، أم يف صحيف

صحفًيــا مــن صحيفــة اليــوم الســابع، و34 صحفًيــا مــن صحيفــة البوابــة نيــوز.

وكشـــفت الدراسة عـــن العديـــد مـــن النتائـــج أبرزهـــا أن %74.5 من الصحفين اطلعوا على أغلب مواد القانون، 
ولكــن صحفيــو الصحــف اخلاصــة أكــدوا أن هــذه املــواد غيــر واضحــة وحتتــاج إلــى تفســير، بينمــا أكــد الصحفيــون 
مــن صحيفــة األهــرام أن للقانــون العديــد مــن اإليجابيــات بأنــه يحمــي املصــادر وحمايــة املجتمــع مــن األخبــار الكاذبــة. 

الكلمات املفتاحية : قانون رقم 175 لسنة 2018، املمارسات الصحفية، جرائم اإلنترنت

The importance of this study stems from the need to know the views of journalists 
concerning Law No. 175 of 2018 Regarding Anti-Cyber and Information Technology 
Crimes, which is one of the most important laws in the modern media legislation. This 
law addresses the fight against crimes committed on the Internet and hacking of press 
websites.

This study aims at identifying Journalists› attitudes towards journalistic work and 
related professional practices, and their views about the pros and cons of the law, 
ending with journalists› knowledge of procedural rules and legal articles and penalties 
applied to journalists. The researcher utilized the survey method and questionnaire 
with a sample of 188 journalists divided into national and private newspapers. The 
sample of the national newspaper, 86 from Al-Ahram newspaper, while the sample 
from private newspapers is divided into 53 journalists from Almasryalyoum, 15 
journalists from Youm7, and 34 journalists from Albawabhnews.

The study shows that 74.5% of journalists have seen most of the articles in the law, 
but the journalists from the private newspapers emphasized that these articles are 
unclear and need more explanation. While the journalists from Al-Ahram newspaper 
confirmed that the law has many advantages as it protects sources and protects society 
from fake news.

Keywords: Law No. 175 of 2018, Journalistic Practices, Internet Crimes
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اهتم املجتمع املصري يف الفترات األخيرة بضرورة إعادة هيكلة وتطوير اإلعالم املصري  
مواثيق  وكذلك  القانونية،  النصوص  وإعداد  واخلاص  للدولة  اململوك  بشقيه 

وذلك  و الشرف واإلعالم،  للصحافة  املؤسسي  بالتنظيم  اهتمت  التي  األخالقية  القواعد 
رقم  من   املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  واملعروف 2018لسنة    175خالل   ،

حزمة التشريعات اإلعالمية،  يف إعالمًيا بجرائم اإلنترنت، والذي يعد أحد القوانني املهمة 
القانون هذا  يتصدى  ضد   إلى حيث  اإلنترنت  شبكة  عبر  ترتكب  التي  اجلرائم  مكافحة 

وعمليات  مقدمتها   ويف الدولة االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  الشائعات  مواجهة 
  .االختراق للمواقع الصحفية

الصحفيني،    حلمايةاحلديثة   اإلعالمية وجند أن هذا القانون من أهم قوانني التشريعات
أحكام عامة  على مادة (تركز  45أربعة أبواب تتضمن)    إلى فقد مت تقسيم مواد القانون

كما إجرائية وقواعد والعقوبات،  اخلاصة   حتتوي  واجلرائم  التعريفات  على  األحكام 
والبيانات  اإللكترونية الوزير املختص والبيانات واملعلومات  -باملؤسسات الصحفية (اجلهاز

واملعاجلة احلكومية  والبيانات  اخلدمة  اإللكترونية الشخصية  ومقدم  املعلومات  وتقنية 
والبرنامج ومدير  املعلوماتي والنظام ماتياملعلو  واملستخدم  واملوقع  املعلوماتية  والشبكة 

والبريد اخلاص  واحلساب  واملحتوى   املوقع  واالختراق  واالعتراض  اإللكتروني 
واخلبرة وحركة االتصال (بيانات املرور) واحلاسب والدعامة اإللكترونية   الرقمي والدليل
األمن القومي  واألمن أما وجهات  حيث   القومي)  اخلدمة من  مقدم  وواجبات  التزامات 

  وكيفية تطبيق القانون.

الباب ملأمور   الثاني: أما  بالنسبة  اإلجرائية  والقواعد  األحكام  علي  فركز 
شأن حجب املواقع  يف واألوامر القضائية واإلجراءات التي سوف تصدر  القضائي الضبط

  .وكيفية عمل تظلم يف حالة الطعن واملنع من السفر
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ثالث على االعتداء على سالمة شبكات وأنظمة وتقنيات املعلومات اجلرائم  وركز الباب ال
اخلاصة   احلياة  على  باالعتداء  املتعلقة  اجلرائم  وكذلك  املواقع،  على  ترتكب  التي 

غير املشروع واجلرائم املرتكبة من مدير املوقع، وأخيًرا ما املسؤولية  املعلوماتي واملحتوى
العق ملقدمي اجلنائية بهااخلدمة  اخلاصة  القانون؟  وبات  هذا  أن  كافة   واجه فنجد 

املمكن اإللكترونية  من اجلرائم  وأيًضا   ارتكابها  املواقع،  أو  البيانات  على  االعتداء  خالل 
وتوظيفها بشكٍل يهدد املجتمع   التكنولوجية تركيب وتزييف الصور واستغالل تلك اخلاصية

  املصري. 

القان داخل  العقوبات  لبند  بالنسبة  للحبسأما  تصل  قد  املواقع   ون  وحجب  الغرامة  أو 
أمن  يهدد  موقع  أي  بحجب  األمر  حق  املختصة  التحقيق  جهات  منح  حيث  اإللكترونية، 

خالل   املختصة  املحكمة  على  احلجب  أمر  ويعرض  املصري،  لكي   24املجتمع  ساعة؛ 
ض  ساعة من وقت العر   72مدة ال جتاوز   يف تصدر املحكمة قراراها بالرفض أو القبول

اجلهاز وإبالغ  بحجب   القومي عليها.  اخلدمة  مقدم  بإخطار  ليقوم  االتصاالت،  لتنظيم 
تقدمي   يف وللمتظلم احلق،  ساعة 48املؤقت، وُيلتزم بتنفيذ مضمون هذا اإلخطار خالل  

أيام من تاريخ صدور األمر، ويعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة    7تظلم بعد انقضاء  
عن   تقل  ال  جنيه.   500وغرامة  مليون  جتاوز  وال  جنيه   ألف 

فقد حرص هذا القانون على حماية حق املواطن يف التمتع بإعالم صحافة حرة ونزيهة  
واإلعالمية  الصحفية  املؤسسات  حماية  ضمان  وكذلك  الدولية،  اجلودة  ملعايير  وفًقا 

بعد تزايد اعتماد اجلمهور إلى وفًقا املهنة وأخالقياتها وذلك  مواقع  على معايير وأصول 
اجلماهير  من  كبيرة  لقطاعات  تصل  أصبحت  التي  اإلخبارية   .التواصل 

رقم   املعلومات  تقنية  مكافحة جرائم  قانون  ومناقشة حتليل  أهمية  تأتي  هنا   175ومن 
نحو   2018لسنة   الصحفيني  نظر  وجهة  القانون إيجابيات من  العمل  على  وسلبيات 

اإلدا والضغوط  املهنية  املمارسات  وما  بعد  الصحفي،  الصحفيون  لها  يتعرض  التي  رية 
  .تفعيل القانون داخل املؤسسات الصحفية؟

 : الدراسات السابقة

للوقوف تسعى أساسي  بشكٍل  العلمي  التراث  مراجعة  النظرية   على  عملية  املتغيرات 
يؤدي مما  بينها،  القائمة  والعالقات  الدراسة  محل  النظري   إثراء إلى واملنهجية  البناء 

الزمني   التتبع  على  الدراسات  عرض  يف  الباحثة  وتعتمد   ، للدراسة  املنهجي  والتصميم 
من التالي األحدث للدراسات  النحو  على  وذلك  األقدم،   :إلى 

والقانونية  : أوال واألخالقية  املهنية  بالضوابط  املرتبطة  الدراسات   : األول  املحور 
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 .اإللكترونية للصحافة
التركيز يف دراسة    الضوابط  على إطار  أكدت  اإلعالم اجلديد  لبحوث  واألخالقية  املهنية 
)and others. 2020 Jacob Nyarko  (1    الصحافة تواجه  التي  التحديات  على 

أفريقيا من وسائل  اإللكترونية يف  تطوير  املنظمات غير   اإلعالم  خالل  املمولة من  واملنح 
للصحافة  والقانونية  املهنية  الضوابط  للمؤسسات  و احلكومية وتطوير  السياسية  الهياكل 

الصحفية، والضمانات األساسية التي تكفل تطوير القوانني سرية املعلومات، وخصوصية  
السياسي األوضاع  على  انعكاسها  وكيفية  والثقافية األفراد  واالجتماعية  واالقتصادية  ة 

على الدراسة  واعتمدت  والتكنولوجية،  مسح  واإلعالمية  خالل  من  املسحي  املنهج 
( عمدية  عينة وتوصلت  22وقوامها  احلكومية،  الصحفية  املؤسسات  داخل  مفردة   (

املستقبل الدراسة إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه املؤسسات الصحفية يف  
وتنظيمي  مؤسسي  كيان  وجود  وضرورة  والتشريعي،  القانوني  اإلطار  غياب  منها: 

 .للصحافة

)     Abid A. Adonis. 2020.  (2 ) &Juris. 2019 Opinioكما ركزت دراسات (
3Matt. 2020 Warman& (  (4    القانونية لألمن املعلوماتي واجلرائم نحو اجلوانب 

ا املؤسسات  قبل  من  وحتليل  املرتكبة  القانونية  التشريعات  حتليل  خالل  من  لصحفية، 
املوجهة الصحفيني   إلى  القضايا  حلقوق  والقانونية  األخالقية  احلدود  ما  املؤسسات، 

من  مجموعة  يواجه  الصحفي  العمل  بأن  الدراسات  نتائج  وجاءت  املهنية؟  ومسؤوليتهم 
ترنت، وحق الصحفيني يف  الصعوبات يف مفهوم ماهية املعلومات املسموح بنشرها على اإلن

املواقع اإلخبارية مؤكًدا على تنوع املصادر   على احلصول على املعلومات وإرسال التقارير
وتوجهاته،   مالمحه  وحتدد  اإلعالمي  العمل  تنظم  شاملة  قوانني  وجود  عدم  الصحفية، 

التطور التقني  ويعتمد العمل الصحفي اآلن على التشريعات واملواثيق الدولية مع مراعاة  
قوانني   مراعاة  مع  الواجبات  وحتدد  احلقوق  تضمن  والتي  واالتصال،  اإلعالم  لوسائل 

  الصحافة اإللكترونية. 

أحمد،   (غادة  دراسة  جاءت  التنظيم   على بالتركيز  5)  2019وكما  مفهوم 
ومواثيق  وأنواعه الصحفي وقوانني  تشريعات  خالل  من  الصحفي  التنظيم  أطر  وحتديد 

ومجال ودولة  شرف  العربية  مصر  جمهورية  بني  مقارنة  ودراسة  تنظيمية  وهيئات  س 
املتشابهة  إبراز مع،  أفريقيا  جنوب السياسية  بها   التي الظروف  مرت 

النظام  السنوات يف البلدان بني  عالقة  توجد  بأنه  الدراسة  نتائج  وجاءت  األخيرة، 
  صحافة وتنظيمها؟.حرية ال  على املؤسسي للدولة، وكيف يؤثر ذلك  والتنظيم السياسي
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إبراهيم،   (محمد  دراسة  ركزت  التعرف  6)  2019بينما  املهنية   على حول  الضوابط 
العام  والنظام  الصحافة  بحرية  وعالقاتها  اإلعالمية،  املمارسات  آلليات  احلاكمة 

قبل من  الصحافة  حرية  انتهاك  وكذلك  الصحفية،  الصحفي،   للمؤسسات 
أو   ملعايير  انتهاك اإلعالمية، التقنية  الشرف  مواثيق  يف  واملتمثلة  األخالقية،  املعايير 

اإللكترونية   الصحافة  مع  يتعامل  محدد  تشريع  غياب  هناك  بأن  الدراسة  نتائج  وجاءت 
غياب  وكذلك  الدولة،  مبؤسسات  وعالقاتها  واملالية  والفنية  املهنية  املختلفة  بأبعادها 

  .حدد للصحافة اإللكترونيةمفهوم حرية الصحافة يف ظل أنه ال يوجد تشريع م

أوضحت   (كما  درويش،  دراسة  جمال  والتشريعية    7)  2017وفاء  االجتماعية  املسؤولية 
الصحافة  وأن  اإللكترونية،  للصحافة  يحمي   اإللكترونية واألخالقية  قانون  إلى  بحاجة 

االجتماعية  املسؤولية  نظرية  على  الدراسة  واعتمدت  املعلومات،  ومصادر  ، الصحفيني 
املسحي واعتمدت املنهج  الصحفيني   و الدراسة على  بأن  النتائج  الوصفي، وجاءت  املنهج 

بحاجة ماسة إلى تطبيق قانون للصحافة اإللكترونية، وأن تلك القوانني حتتاج إلى تعديل  
للقانون  بينما نادى بعض الصحفيني بخضوع اإلنترنت  الدولي اخلاص بها،  للنظام  وفًقا 

وجب ذلك تستطيع كل دولة فرض قانونها على الشبكة عن اجلرائم  الوطني لكل دولة، ومب
  .املرتكبة على إقليمها أو خارج إقليمها حسب قانونها الوطني

 ) توفيق  ودراسة  محمد  األخالقي    8)  2016شريهان  التنظيم  أبعاد  بتحليل  اهتمت 
واملواقع  الصحف  من  مجموعة  على  تطبيقية  دراسة  خالل  من  اإللكتروني،   لإلعالم 

األخالقية   املواثيق  حتليل  أولها:  مراحل،  بعدة  متر  التي  والعربية  املصرية  اإلخبارية 
الصحف   تضعها  التي  واألخالقية  املهنية  والضوابط  اإللكتروني  الصحفي  للعمل  املنظمة 
الصحف   هذه  على  املنشورة  املضامني  حتليل  وثانيها:  اإللكترونية،  اإلخبارية  واملواقع 

مدى 2013يناير    6وحتى    2012ديسمبر    7من  الفترة   يف واملواقع تقييم  بهدف   ،
إلى   الدراسة  وتوصلت  اإللكتروني.  الصحفي  للعمل  واملهنية  األخالقية  باألطر  التزامها 
تراجع مستوى مهنية املواد واملضامني ذات الطابع اإلخباري يف غالبية صحف الدراسة. 

أفرا من  األكبر  النسبة  أن  امليدانية  الدراسة  باملواثيق وأكدت  ما  إلى حد  ُملمني  العينة  د 
من  مجموعة  وجود  إلى  النتائج  أشارت  كما  املطبوعات،  وقوانني  والتشريعات  الصحفية 
العمل الصحفي يف   التي تؤثر إيجابًا أو سلًبا على ممارسة  الداخلية واخلارجية  العوامل 

ا وأخالقيات  والتقاليد،  والعادات  القيم  أبرزها  اإللكترونية،  الشرف،  البيئة  ومواثيق  ملهنة 
فرص   الزمالء،  مع  العالقة  وطبيعة  اإللكترونية،  الصحيفة  ملوقع  األخالقية  والضوابط 
العوامل وهو ما يؤكد   العمل الصحفي اإللكتروني وغيرها من  التدريب على مستحدثات 
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الصحفية،   املمارسة  على  اإللكتروني  الصحفي  للعمل  واخلارجية  الداخلية  البيئة  تأثير 
هذا وبالت أكان  سواء  اإللكترونية،  املواقع  يف  العامل  للصحفي  األخالقي  السلوك  الي 

ا التأثير   .أو إيجابًيا َسلِْبّيً

) دراسة  ووأهتمت  الكندي  خميس  بن  اهللا  اإلعالمية  )9  2016خرين،  آعبد  بالقوانني 
أهميتها  بصفة عامة وقانون املطبوعات والنشر بصفة خاصة يف سلطنة عمان، كما تنبع  

يف   الصحفي  بالعمل  املتعلقة  القوانني  لدراسة  جديدة  مرحلة  لبداية  تؤسس  كونها  من 
سلطنة عمان، واعتمدت هذه الدراسة على املنهج املسحي ملسح مضمون املواد القانونية  

باإلضافة  والنشر  املطبوعات  قانون  وخاصة  الصحفي،  للعمل  قوانني   إلى املنظمة  ثمانية 
الصحفي، كما كشفت الدراسة أن قانون املطبوعات والنشر يخلو من  أخرى تتصل بالعمل  

الضبط   مثل  عقوبات  يقدم  ولكنه  واإلنذار،  كاإلشعار  اإلدارية  اجلزاءات  إلى  اإلشارة 
واملصادرة واإلغالق والغرامة، وتوصلت الدراسة إلى وضع تشريع قانوني ملواقع التواصل 

  اإلخبارية حلرية تداول املعلومات.

(  وانتقلت  اهللا،  دراسة  عبد  يف    10)  2014مي  اللبنانية  الصحافة  تشهده  الذي  بالتطور 
العام  املجال  نظرية  على  الدراسة  واعتمدت  اإللكتروني،  االتصال  عوملة  عصر 

أهم األطر اإلصالحية يف التشريعات والقوانني الصحفية يف البلدان العربية   على  وركزت 
أشارت كما  الصحافة،  وأن  إلى لتطوير  لبنان،  يف  الصحفي  مهنة  تنظم  مؤسسات  وجود 

  الصحفيني بحاجة إلى تشريعات جديدة لتواكب تطور عصر املعلومات.

) دراسة  التعرف  11)  2014اللبان،    درويش  شريفجاءت  املهنية   على حول  الضوابط 
يتعلق فيما  سواء  اإلعالمية،  املمارسات  آلليات  املعايير   باملعايير احلاكمة  أو  التقنية 

األخالقية، واملتمثلة يف مواثيق الشرف اإلعالمية، وجاءت نتائج الدراسة بأن هناك غياَب 
واملالية   والفنية  املهنية  املختلفة  بأبعادها  اإللكترونية  الصحافة  مع  يتعامل  محدد  تشريع 
وعالقاتها مبؤسسات الدولة، وكذلك عدم وضوح دور نقابة الصحفيني باعتبارها اجلهة  

اسية املسؤولة عن قضايا مهنة الصحافة يف مصر، وعدم انتهاء النقابة إلى  النقابية األس
اإللكتروني   والصحفي  اإللكترونية  الصحفية  املؤسسات  لعالقة  محدد  تصور  أو  مفهوم 

  .بالنقابة

والتي تؤكد أن هناك إشكاليات حلجب العديد   12)  2014جوهر اجلموسي،  (أما دراسة  
بهدف   اإلخبارية  املواقع  املبادالتمن  وسائل  وتأمني  هذه   اإللكترونية، توفير  جاءت  فقد 

والرقابة احلرية  بني  العالقة  على  لتركز  ركزت   اإللكترونية، الصحافة  على  الدراسة  كما 
جديد يوفر السالمة املعلوماتية واألمن وحقوق امللكية  إلكتروني تصور قانوني  أيًضا على
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الشخصية   البيانات  حماية  خالل  من  واعتمدت  الفكرية  اخلصوصية،  وحق  ومعاجلاتها 
علي نظرية املجال العام، وجاءت نتائج الدراسة بأن قوانني اإلعالم يف تونس بعد الثورة  

، املتعلق بإصدار مجلة الصحافة ومتت  2011لسنة    115مت تغييرها مبقتضي املرسوم  
جزء من   إتاحة مزيد من احلريات العامة واخلاصة، ولكن يف هذه الدراسة متت إضافة

املستقلة   العليا  الهيئة  داخل  لتطبيقه  كمحاولة  اإللكترونية  للصحافة  القانوني  التشريع 
  لالتصال السمعي والبصري حلماية مجتمع املعلومات. 

فهي من الدراسات الوصفية التي برزت الصحافة    13)  2014أحمد حيداس،  أما دراسة (
التج من  القراء  حلماية  الفرنسية  احلماية  فترة  عام  يف  مراجعة  1942اوزات  ومتت   ،

عام   املغربية  واهتمت  1994النصوص  الالتينية،  وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  بدول  مقارنة 
بقطاع اإلعالم يف املغرب والذي يف مرحلة مزيد من التطوير ليواكب املجال العام والتطور  

العامة وتعد    اإللكتروني، ويف هذه الدراسة مت التركيز على أن حرية اإلعالم من احلريات 
وسيلة ملراقبة السلطة وإصالح املجتمع، فقد وضع القانون شروًطا ملمارسة هذه احلرية  

احلرية هذه  عرفت  كما  ضبطها،  طرق  رًا وحدد  ا َتَطوُّ قانون   ُمِهّمً صدور  قبل  سواء 
أي فترة احلماية، وكذلك من خالل تضمينها يف الدستور.    1958احلريات العامة سنة  

ا نتائج  كما  وجاءت  للحرية  السالبة  العقوبات  موضوع  أثارت  نصوًصا  هناك  بأن  لدراسة 
عام   خالل  النطاق  واسَع  جدًال  أيًضا  املتابعات    2003أثارت  إثر 

اإللكتروني   على  القضائية لتواكب اإلعالم  تعديل  إلى  الصحفيني. وهناك نصوص حتتاج 
لها وفًقا للقانون رقم  أما النصوص التشريعية يف مجال االتصال السمعي البصري مت تعدي 

  يف شأن إنهاء احتكار الدولة يف ميدان البث اإلذاعي والتليفزيوني.  6202
ثانيا: املحور الثاني : دراسات تناولت التشريعات اإلعالمية لقوانني حماية النشر الصحفي 

  ومكافحة جرائم تقنية املعلومات. 
اجلليل   عبد  (إميان  ركزت  14)  2019,دراسة  املدنية على والتي  واألضرار    املسؤولية 

النشر   وسائل  من  وسيلة  باعتبارها  اإللكترونية  اإلخبارية  املواقع  استخدام  عن  الناجمة 
النشر قضايا  مضمون  وحتليل  نتائج   اإللكتروني  اإللكتروني  وجاءت  املصري،  املجتمع  يف 

على  اإلخبا الدراسة  املواقع  بحق  ترفع  القضائية  الدعاوى  من  العديد  هناك  رية  أن 
اإلخبارية   املواقع  عبر  ينشر  ملا  نتيجة  بالغير  تلحق  قد  التي  لألضرار  تبًعا  اإللكترونية 

وقصص،  وصور  ومقاالت  أخبار  من  للقواعد  على  يترتب  ومما اإللكترونية  خرق  ذلك 
بن   مبارك  بن  (سالم  دراسة  أوضحت  اخلصوصية.  يف  الغير  حلق  وانتهاكات  القانونية 

لقاء الضوء على العالقة بني اجلرائم التي تقع على املواقع إ  15)  2019سليم اليعقوبي،  
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احلماية   وأثبات  املعلوماتية  للجرائم  اجلنائي  اإلثبات  وعملية  الصحفية  اإللكترونية 
اجلنائي   اإلثبات  عملية  يف  القضاء  به  تقوم  الذي  والدور  املعلوماتية،  لألدلة  اجلنائية 

الدراسة   نتائج  وأضحت  املعلوماتية.  اخلاصة  للجرائم  القضايا  من  العديد  يوجد  بأنه 
للبيانات  األمنية  النظم  يف  اختراق  وظهور  للمستخدم  واملعلومات  البيانات  باختراق 
املخزونة بطرق غير مشروعة، أو بإتالف برمجيات حماية البيانات، أو سرقة املعلومات، 

األدب احلقوق  على  االعتداء  أو  لألفراد،  اخلاصة  احلياة  حرمة  انتهاك  واملالية  أو  ية 
القومي  األمن  يهدد  االختراق  هذا  أن  وجد  اجلنائية،  القضايا  هذه  وبتحليل  للمؤلفني، 
أو   اإللكتروني،  اإلرهاب  أو  اإللكتروني  التجسس  مثل  اجلرائم  بعض  وارتكاب  للدولة 

و اإللكتروني،  السياسي  اإللكتروني التحريض  والتزييف  وجاءت  على التزوير  الصحف، 
برنامج ملكافحة اجلرائم املعلوماتية سواء من الناحية التشريعية   إعدادتوصيات الدراسة ب

عملية   يف  التقليدية  والقواعد  النظم  كفاية  لعدم  وضبطها  العقابية  التشريعات  بإصدار 
  .إثبات اجلرائم املعلوماتية

الدين،   محي  محمد  (سليم  دراسة  أهمية  من  انتشار يف  16)  2019تكتسب  العديد 
اإلنترنت   على  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  تبث  التي  التليفزيون  وقنوات  الصحف 

اإلعالم  فإن  Youtubeو Face book مثل مجال  يف  الهائل  االنتشار  هذا 
اخلصوصية اختراق على عمل هذه   قانون  وجاءت  الدراسة لألفراد، 

وما  األفراد خصوصية اختراق قضايا على لتركز االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 
التعدي على حياة لتوضح   األفراد هؤالء مبررات  الدراسة  نتائج  الفساد؟. وجاءت  لكشف 

االجتماعي   التواصل  وسائل  عبر  املنصات  غلق  يف  املصري  القضاء  دور 
وجاءت اإلطار وتطبيق والقانوني،  مستقبلية   التشريعي  رؤية  بوضع  الدراسة  توصيات 
هذا أن  علىات  اخلصوص التشريعي حلماية اإلطار  لتطوير هناك   ألن  دولًيا؛ اإلطار يكون 
  القومي ملصر. األمن يف مجتمعات تهدد لألفراد اختراق

احلق يف احلياة اخلاصة هي من أهم    17)  2019عمر محمد خيون،  بينما أكدت دراسة (
مدنًيا بحمايتها  القوانني  تكفلت  والتي  الشخصية،  ا،  احلقوق  َوِجَناِئّيً

نتائج  حلمايته وكذلك وجاءت  العامة،  الشخصية  حقوق  حتمي  التي  للنصوص  املدنية 
الذي الفعال  الدور  للقانون رغم  بأن عدم وضوح مفهومه واضح  القضاء،   يؤديه الدراسة 

يف ظل غياب دور الصحافة والنشر، وكيفية املوازنة بني احلق يف احلياة اخلاصة  وخاصة  
  .والتعبير اإلعالم واحلياة العامة، واحلق يف حرية 
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عيد،   عايش  (فيصل  دراسة  ركزت  التي    18)  2019بينما  املعلوماتية  التكنولوجيا  حول 
أفرزت تطورًا يف الفكر اإلجرامي من حيث األسلوب والطريقة، وأن هذا األمر أثر بصورة  
ذلك   ويظهر  اجلنائية،  املالحقة  تنفيذ  وكيفية  للجرمية  التجرميية  القوالب  يف  مباشرة 

إثبات اجلرمية اإللكترونية التقني لوسيلة  الدليل  بات اجلنائي من  واإلث بصفة خاصة يف 
ترتبط   التقنية  األدلة  يف  وقيود  ضماناٍت  وحتدد  وأنواعه،  وخصائصه  مفهومه  حيث 
واجلرمية   التقني  الدليل  مشروعية  بني ً  عالقة  فهناك  ومستحدثة،  جديدة  بجرائم 

بالنصوص وكذلك  نوع   اإلجرائية اإللكترونية،  ملواكبة  والتعديل  للتطوير  بحاجة  التي 
  .ترونية ونوع وطبيعة األدلة املقبولة إلثباتهاوطبيعة اجلرمية اإللك

 ) دراسة  الزفتاوي،  أما  لطفي  طبيعية   19)  2019هبة  حول  الدراسة  مشكلة  ركزت 
املتاحة الفكرية   اإلنترنت على  املعلومات  امللكية  ألصحاب  خطيًرا  حتدًيا  واجهت  والتي 

أشكال  من  شكًال  يعد  رقابة  دون  طباعة  أو  نسخ  أو  إلكتروني  نقل  عملية  فكل  األدبية، 
الفكرية  امللكية  حقوق  على  واالنتهاك  واهتمت  التعدي  التشريع   .  على  بالتركيز  الدراسة 

من حيث   اإلنترنت رحتها شبكةالقانوني من خالل سن أحكام ملعاجلة اإلشكاالت التي ط 
الدراسة  واهتمت  باحلماية،  املشمولة  الفكرية  املصنفات  الرقمية ضمن  املصنفات  إدراج 

حول القانونية  املقارنات  خالل  من  مبادئ  إشكاليات أيًضا  وتطبيق  القانوني،  التشريع 
راسة بأن  احلماية، وحتقيق العدالة بني حقوق املبدعني وأفراد املجتمع، وجاءت نتائج الد

القانون وحده ال يحمي املصنفات، وأن هناك بعض املصنفات تكون مخترقة من قبل أفراد  
واتفاقيات  قوانني  وجود  من  البد  كما  بالقانون  االلتزام  إلى  املصنفات  حتتاج  املجتمع، 

  حلماية حقوق امللكية الفكرية.

تبلورت مشكلة الدراسة 20)  2019سالم بن مبارك بن سليم اليعقوبي،  وأوضحت دراسة ( 
من خالل اجلرائم املعلوماتية وزيادة املخاطر التي تشكلها اجلرائم على األمن االجتماعي 
واالقتصادي للدولة، والتي قد تصل إلى تهديد أمن الدولة مثل التجسس اإللكتروني أو  

  .لكترونياإلرهاب اإللكتروني، أو التحريض السياسي اإللكتروني، أو التزوير والتزييف اإل
بينما ركزت أهمية الدراسة على التعرف على اجلرائم املعلوماتية وتكنولوجيا احلاسبات 
والتعامل معها مع ما يتالءم مع اخلصوصية، كذلك  لها  اآللية، وكيفية احلماية اجلنائية 
كيفية احلصول على الدليل وإثبات اجلرمية، وركزت أهداف البحث يف إلقاء الضوء على  

ب  وعملية  العالقة  منها  املستخرج  الرقمي  والدليل  الكمبيوتر  على  تقع  التي  اجلرائم  ني 
اإلثبات اجلنائي للجرائم املعلوماتية ومدى صالحية الطرق التقليدية يف اإلثبات واحلماية  
اإلثبات  عملية  يف  القضائية  اخلبرة  به  تقوم  الذي  والدور  املعلوماتية،  لألدلة  اجلنائية 
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املع أو اجلنائي للجرائم  البراءة  أو  القاضي من إصدار حكم باإلدانة  لوماتية، لكى يتمكن 
خبراء  استدعاء  ميكن  وأين  متى  معرفة  من  ومتكنه  املدنية  القضايا  يف  بتعويض  احلكم 

 الكمبيوتر؟ وكيفية املحافظة على مسرح اجلرمية املعلوماتي.

تتناول الدراسة احلق يف احلصول    21)  2018  .(تهاني حسن عز الدين أحمدأما دراسة   
من الدستور املصري” وتتناول األساس الدستوري حلرية    47على املعلومات طبًقا للمادة  

فى   واملشاركة  املعرفة  فى  اإلنسان  حقوق  من  كحق  وأهميته  مصر  يف  املعلومات  تداول 
األساس  بعرض  الدراسة  واهتمت  الدميقراطية.  ممارسة  ثم  ومن  السياسية  احلياة 

إعطاء ا علي  املقارنات  وركزت  األخرى،  الدول  ببعض  مقارنةً  احلق  لهذا  لتشريعي 
 92الصحفيني مزيًدا من االستقالل بإصدار قانون تنظيم الصحافة واإلعالم اجلديد رقم

ورغبة  2016لسنة مصر  فى  واحلريات  احلقوق  وتطور  تقدم  إلى  يسعي  والذي  م، 
املعل وإتاحة  الشفافية  من  مزيد  يف  النصوص  احلكومات  مقارنة  إلى  باإلضافة  ومات، 

التشريعية والدستورية ببعضها البعض وعرض األحكام القضائية التي حتمي وتنظم هذا  
احلق   هذا  تدعم  التي  باألنظمة  باملقارنات  الدول  من  العديد  يف  ممارسته  وتكفل  احلق 

القضائية وأحكامها  بتشريعاتها  عن    , وحتميه  يتم  التي  اآلليات  إلى  طريقها  باإلضافة 
  تداول ونقل املعلومات مبا ال يتعدى علي حقوق وحريات األفراد واملجتمعات.

دراسة    أهمها  ومن  الدميقراطي  التحول  ظل  يف  التشريعية  القوانني  مناذج  جاءت  بينما 
)222018(Tim Anderson. للمؤسسات التنظيمية  العملية  بدراسة  اهتمت  حيث   ،

عل اإللكترونية الصحفية  اإلكوادور  وقانون يف  األخيرة  الدستورية  الضمانات  أساس  ى 
منهج التحليل الوصفي. وجاءت نتائج  . واعتمدت هذه الدراسة على2013اإلعالم لعام  

الدراسة أن املجتمعات تنظر إلى الدميقراطية يف وسائل اإلعالم على أنها ضرورية لبناء 
ا وسائل  خالل  من  دميقراطي  أي حتول  أن  كما  دميقراطية،  اجلديدة مجتمعات  إلعالم 

و على  يعمل السلطة،  املراجعة   تراجع  الفحص  من  املزيد  يستحق  اإلكوادور  قانون  أن 
وضع إلى  الدراسة  وسعت  اجلديدة،  التطورات  جديد إطار ملواكبة  قانون   ينظم  تشريعي 

  اإلعالم.

بالتنظيم القانوني للصحافة اإللكترونية    23)  2018،  رامي محمود محمددراسة (  اهتمت
التي تتحكم يف حرية   القانونية  من خالل حرية إصدار الصحف اإللكترونية، والضوابط 

حرية تداول الصحف اإللكترونية وسلطة اإلدارة يف تقييدها سواء  على إصدارها. وركزت
القضاء   ودور  االستثنائية  الظروف  يف  أو  العادية  الظروف  يف  ذلك  تلك  كان  حماية  يف 

احلرية من اعتداء اجلهات اإلدارية. وجاءت نتائج الدراسة أن للصحفيني الذين يعملون  
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التأثير   يف الصحف اإللكترونية احلق يف االنضمام لنقابة الصحفيني، وأضحت الدراسة 
السلبي للصحافة اإللكترونية على احلقوق واحلريات وعدم ممارسة تلك احلريات ووضع 

 .انونية لتقيد حرية الصحافة اإللكترونية وحرية الرأي والتعبير للصحفينيالضوابط الق

) دراسة  بقضايا    58بتحليل    Andrea Pettrachin. 2018  (24واهتمت  خاصة 
برنامج   خالل  من  وحقوقهم  عامي  ALTAC softwareالصحفيني  بني    .1997  

واملعلومات2015و األخبار  حلماية  محدد  تشريعي  إطار  وضع  ملعرفة  ا  .  نترنت  إلعلى 
للصحفيني وحماية حرية الرأي والتعبير، واعتمدت الدراسة على املنهج التحليلي لتحديد 

يف العقدين    إللكترونيالقضايا الرئيسة التي يسيطر عليها اإلعالم، تقييم تطوير اإلعالم ا
  األخيرين، وكذلك حتديد األولويات املوضوعية لنوعية األخبار. وأوضحت نتائج الدراسة 
التعبير،  حرية  مثل  العامة  املبادئ  ببعض  يتعلق  فيما  مشتركة  ومعايير  عناصر  هناك  أن 

 % من القوانني يف تلك الوثائق غير مطبقة.80اخلصوصية ولكن جند أن أكثر من 

) دراسة  اهتمت  )  2017ćIrina Milutinoviكما  اإلعالم   25.  وسائل  ملكية  حول 
لتحسني   اإلعالم  وسائل  ملكية  وحتويل  صربيا  يف  حالة  دراسة  الدميقراطي  والتحول 
املجتمع الدميقراطي خالل فترة ما بعد االشتراكية، واعتمدت الدراسة على حتليل نظري  

للمعلومات على  القانونية كمصادر  م والتقدم يف تشريعات وسائل اإلعال اإلنترنت للوثائق 
الوطنية مع اإلطار التنظيمي األوروبي واقتراح املشاكل الرئيسة الناجتة عن هذه العملية.  

على الدراسة  نتائج  قوانني   واعتمدت  إلى  األوروبية  اإلعالم  وسائل  سياسة  معايير  نقل 
من   الفترة  يف  الصربي  النتائج2006إلى    2000اإلعالم  ركزت  كما  تطوير   على ،  أن 

ا وسائط  نظام  العامة  اإللكترونية إلعالمأمنوذج  للمناقشة  الظروف  يف صربيا ال يضمن 
  الدميقراطية أو إتاحة تفعيل القوانني حلماية املعلومات اإلخبارية. 

مدينة سيراليون كانت غارقة   إن  Proscovia Sva¨rd. 2017   (26كما أضافت دراسة (
. وكان ال توجد قوانني داخل الدولة ولكن بعد  2002و    1991يف حرب أهلية بني عامي  

بجدول   التزامها  إلثبات  دميقراطي  نظام  احتضان  مت  الدولي  املجتمع  مبساعدة  جهود 
املعلومات  إلى  الوصول  يف  احلق  قانون  الدولة  وطبقت  الدميقراطية،  أعمال 

عام   RAI اإلنترنت على احلكومة 2013يف  إلى  املعلومات  وصول  القانون  يضمن  كما   .
املنهج   الدراسة  املعلومات للصحفيني، واستخدمت  إتاحة  أيًضا عقوبة على عدم  ويفرض 
رابطة   رئيس  مع  متعمقة  مقابالت  ومتت  الصحفية.  الوثائق  للتحليل  وذلك  التحليلي 

سيSLAJ الصحفيني دولة  بأن  الدراسة  نتائج  وجاءت  لتطبيق ،  ضعيفة  تزال  ال  راليون 
اإلعالم  وسائل  بأن  توصي  كما  واملساءلة،  الشفافية  وانعدام  اإلدارة  سوء  بسبب  القانون 
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وأن  ومحاسبتهم  احلكومات  أداء  تقييم  للناس  وميكن  املراقبة  يف  دورًا  تؤدي  أن  ميكنها 
 .هناك جتاوزات من اإلعالميني يف استخدام املعلومات لصالح الدولة

حول املعايير الدولية حلرية    27)  2017عبد امللك علي محسن اخلوالني،  راسة (وتأتي د
على املعلومات  صناعة  املؤسسات يف اإلنترنت تداول  على  التعرف  خالل  من  الصحفية، 

املعلومات وماهيتها ومصادرها، وكذلك الفجوة الرقمية بني الدول النامية والدول املتقدمة 
املعلوما تكنولوجيا  مجال  واالتصال يف  الدولية  على ت  للمعايير  وفًقا  الدولي  املستوى 

واإلقليمية، للتعرف على ماهية احلق يف احلصول على املعلومات. واعتمدت الدراسة على  
مت   األوروبية  الدول  بعض  جتارب  عرض  خالل  من  بأن  نتائجها  وجاءت  املقارن،  املنهج 

املنصات عبر  املعلومات  تداول  حلرية  ملصر  أمنوذج  َوْفًقا  وضع  نطاقها   الصحفية،  إلى 
 قانون حرية تداول املعلومات.  على  واالعتماد القانوني

على توضيح املعايير القانونية لتنظيم   Dong Han  (28,2016زت دراسة  (◌ٍبينما رك
املحتوى الرقمي يف الصني التي طورت وحتولت إلى جانب إصالح اإلعالم املوجه. وجاءت 
نتائج الدراسة أن هناك جهًدا متواصًال لوضع معايير قانونية لتنظيم املحتوى اإلعالمي 

قمي اليوم توجد بها أحكام منذ أوائل الثمانينيات، إن هذه القوانني التي تنظم املحتوى الر 
الغموض   من  جزء  هو  القانوني  الغموض  ذلك  إن  غامضة،  قانونية 

لإلصالح وتنمية الصني ولن يتم حله بشكٍل مستقل عن التحوالت   واأليديولوجي السياسي
اإلعالمية  املنظمة  تغير  ربط  مت  هنا  ومن  واملجتمع،  الصينية  للدولة  واألعمق  األكبر 

 باإلصالح املجتمع.

بوجود مخاوف يف منطقة جزر املحيط    Ian Weber   (29, 2016نما اهتمت دراسة (بي
الشائعة  املعايير اإلعالمية  اإلنترنت، وغياب  املبلغة على  التقارير اإلعالمية  الهادئ حول 
احلكومية.  األنظمة  تشديد  وتنفيذ  الصحافة  بأخالقيات  يتعلق  فيما  التنفيذ  وآليات 

املقاب على  الدراسة  لعينة  واعتمدت  جمع    451الت  مت  واألكادمييني.  اإلعالميني  من 
(من   مرحلتني  على  املسح  مبوجب  2014يناير    15إلى    2013ديسمبر    1بيانات    (

).، وجاءت نتائج الدراسة أن 27مبوجب (   2014مارس  1يناير إلى    16) ثم من  204(
 اإلعالم   نظام  هيكلة  بإعادة  ملتزمون  اإلعالم  وسائل  يف  املتخصصني  من)  ٪  46.34(

من   اإللكترونية للصحافة  الذاتي  للتنظيم  املزيد  لتحمل  الصحافة  لصناعة  مهمة  كخطوة 
نظريات   لتواكب  اإلعالمية  القوانني  نصوص  بعض  وتغير  املهني  سلوكهم  على  املسؤولية 

 املجال العام. 
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حول تنظيم الصحافة يف اململكة املتحدة    Lara Fielden  (30  .2016وأضافت دراسة (
اجلديد،  اإلعالم  يواكب  مبا  املتحدة  اململكة  يف  الصحافة  تنظيمات  عزل  ميكن  ال  أنه 
قانون   ظل  يف  ومستقبلها  املتحدة  اململكة  يف  الصحافة  تنظيم  إلى  الدراسة  وتوصلت 

األخبار ملواكبة  م على الصحافة  ومتكني اإلنترنت،  التنظيمي  التناسق  حتقيق  خالل  ن 
هذه  واعتمدت  اإلعالم.  وسائل  عبر  مستنيرة  دميقراطية  خيارات  اتخاذ  من  املواطنني 

منهج التحليل الوصفي، وجاءت نتائج الدراسة أن وسائل اإلعالم والهيئات   الدراسة على
دميقراطية تعترف باإلسهامات التي تقدمها   التنظيمية لديهما الفرصة مًعا لوضع أجندة

الصحيحة   األخبار  بها  تنشر  التي  العامة  املساحة  وتقدر  األوسع)،  (واملحتوى  الصحافة 
 .على املواقع اإلخبارية

) دراسة  املنظ   Andrei Richter  (31.  2016عرضت  احلكومية حول  مات 
املسؤولية  الدولية نظرية  علي  واعتمدت  احلديث،  التاريخ  يف  اإلعالم  حرية  وموضوع 

االجتماعية، وجاءت نتائج الدراسة بأن التغيرات يف مفاهيم حماية ضبط حرية اإلعالم 
احلرب.  بعد  فترات  ثالث  خالل  تغيرت  الصعب   وإن وقد  من  املعلومات  تداول  حرية 

وفقً  وتفسيرها  بشكٍل حتديها  القانون  لهذا  مطبقة  غير  الدول  كل  ألن  محدد  لقانون  ا 
 رسمي، كما أن هناك بعض االختالفات والتحديات وفقا لطبيعة النظم السياسية.

اهتمت (  كما  املوازنة بني احلقوق وحماية   )Magdalena Jozwiak 32.2016دراسة 
ا على  التعبير  وحرية  واملعلومات  االحتاد    نترنت إلالبيانات  يف  العدل  محكمة  قبل  من 

األوروبي من خالل القوانني التشريعية الرئيسة حلماية البيانات يف االحتاد األوروبي؛ ألن  
اعتبار معظم   بيانات شخصية وميكن  أنها  املشتركة ميكن تصنيفها على  البيانات  معظم 

كمية   يغطي  أنه  كما  لها.  معاجلة  مبثابة  بالبيانات  املتعلقة  وسائل األنشطة  من  كبيرة 
التعبير واملعلومات مبوجب املادة   التي تقع حتت حماية احلق يف حرية  االتصال احلديثة 

من ميثاق احلق األساسي لالحتاد األوروبي. وجاءت أهمية الدراسة من خالل وضع    11
) بتحديد أولويات  CJEUإطار نظري حول قيام محكمة العدل التابعة لالحتاد األوروبي (

حق تطوير  حماية  سياق  يف  خاصة  املعلومات،  وتعارض  التعبير  وحرية  البيانات  وق 
 تكنولوجيات االتصال. 

بينما جاءت حتديات السيطرة احلكومية على اإلنترنت وتراجع حرية الرأي والتعبير من  
اداء حرية الرأي والتعبير، وأن منح حرية   حول  Iveta Imre  (33,2016خالل دراسة (

حدود وبدرجات متفاوتة من خالل املراقبة احلكومية لإلنترنت،  عمل الصحف يف الدول م
ومت   ويكيليكس.  تغطية  داخل  اإلخبارية  املواقع  على  التعبير  حرية  الدراسة  وناقشت 
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يف   اإلنترنت  تعبير  وحرية  ويكيليكس  أخبار  لتحليل  املضمون  منهج حتليل  على  االعتماد 
(فرنسا)،     Le Mondeلعظمى)،  (بريطانيا ا Guardian الصحف ذات امليول اليسارية

The Sydney Morning Herald   تشاينا وصحيفة  (الصني).    (أستراليا)،  ديلي 
من   مختلفة  مستويات  متارس  البلدان  هذه  يف  احلكومات  أن  الدراسة  نتائج  وأوضحت 

وجود   على التحكم يف اإلنترنت، بينما أظهرت الدراسة أن صحف الواليات املتحدة تعمل 
املؤسسات  لقمع  محاوالت  وهناك  اإلنترنت  على  والرأي  التعبير  حرية  حول  رقابة 

 نت. اإلعالمية على اإلنتر 

باستخدام الدراسات  من  العديد  عرضت    واهتمت  املعلومات  حرية  لقوانني  التجاوزات 
إساءة استخدام قوانني حرية املعلومات يف    حول  Lindita Camaj2015  .  (34دراسة ( 

) على العالقة  FOIالتمكني يف حرية املعلومات (   من خالل تأثير  الدميقراطيات األوروبية
مع  املقابالت  وأجريت  اجلديدة.  الدميقراطيات  سياق  يف  واحلكومة  الصحافة  بني 

وعددهم   الصحفيني  من  األسود،    60مجموعة  واجلبل  وكوسوفو  ألبانيا  من  صحفًيا 
أن تسهل  املعلومات ميكن  قوانني حرية  أن  إلى  الصحفيني  مع  املتعمقة  املقابالت  وتشير 

املعلوم بعض  إلى  الرسمية  الوصول  السابق التيات  يف  متوافرة  غير  كانت  وأثبتت  ،  قد 
  النتائج أن العديد من الصحفيني أساءوا استخدام املعلومات.

رصد واقع املدونات اإلخبارية اإللكترونية    35)  2014أمينة نبيح،  (دراسة  وأكدت أيًضا  
الدراسات   وواقع حريات الصحافة وتشريعاتها يف الوطن العربي وتعد هذه الدراسة من

اعتمدت على املنهج التاريخي واملنهج املسحي ومنهج حتليل املضمون،  التي  االستكشافية و
مدونة إخبارية، وأوضحت نتائج الدراسة أن ظهور    70وجاءت عينة الدراسة علي مسح  

للتطورات   نتيجة  هو  العربية  الدول  يف  اإللكترونية  واملدونات  اإللكترونية  الصحافة 
رية الرأي والتعبير، كما أنه يعد من أهم مقومات انتشار املدونات والبد التكنولوجية وح

املسؤولية  من  درجة  مع  اإلخبارية  املدونات  حلماية  قانوني  تشريعي  إطار  وضع  من 
  الصحفية. 

) دراسة  اهللا  وركزت  عبد  الدين  للقانون   36)  2014عالء  القانونية  اجلوانب  على 
احلديثة   و الفرنسي  االتصال  وسائل  تطور  فقد شكل  األوروبي،  القانون  ومبادئ  األردني 

شبكة اإلنترنت موضوًعا مهًما عن طريق نشر املعلومات والوصول إليها،  إلى مبا يف ذلك
بحاجة جديدة  قانونية  مسائل  ظهرت  ذلك  إلى  كان   إلى باإلضافة  فقد  لظهور  تفعيل. 

احلقوق  يف  التأثيرات  من  العديد  اإلنترنت  شبكة  احلديثة  االتصال  وتقنيات  املعلوماتية 
واحلريات التي يتمتع بها األفراد وبشكٍل خاٍص املساس باحلق يف اخلصوصية والبيانات 
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واملعاجلة   املعلومات  بني  متشابكة  عالقة  هناك  بأن  الدراسة  نتائج  وجاءت  الشخصية. 
واحلقوق واحلريات على شبكة اإلنترنت ومدى احلماية التي من املمكن أن    اآللية للبيانات 

والبيانات،  اخلصوصية  يف  للحق  الدولية  واالتفاقيات  الوطنية  التشريعات  توفرها 
الذاتي والتبادلي الذي تلجأ له بعض املواقع  التنظيم  التركيز على أسلوب  باإلضافة إلى 

حماية   يف واخلصوصية ومن ثم دور الوسائل التقنيةاإللكترونية لتعزيز مستويات احلماية  
تلك البيانات. ومن خالل منظور االهتمام بحرية اإلعالم اجلديد يف مناقشات السياسة 

  الدولية. 

 التعليق على نتائج الدراسات 

القانونية   اعتمدت -  الدراسات  على  السابقة  الدراسات  عرض  خالل  من  الباحثة 
يوجد   بينما  احلقلواإلعالمية  دراسات  يف  يتناول  اإلعالمي ندرة  الذي 

  اجلديدة. اإلعالمية التشريعات 

املدارس -  بني  الدراسات  نتائج  اجلوانب   األكادميية اختلفت  حول  والعربية  املصرية 
املصرية   املدارس  دراسات  اهتمت  فقد  الصحافة،  حلرية  والقانونية  التشريعية 

اجلديدة التي متثل قيوًدا على حرية  ميةاإلعال والصحافة والتشريعات  اإلعالم بدور
ركزت العربي  الوطن  دراسات  أما  منظم   على الصحافة،  قانوني  تشريع  وجود  عدم 

  .اإللكترونية للصحافة

التي     - والسلطوية  القانونية  القيود  تشديد  على  تؤكد  الدراسات  معظم  جاءت 
 والقائم باالتصال.  الصحيفة على تفرض

مبقارنة مواد القانون املصري اخلاص بحرية الرأي والتعبير اهتمت معظم الدراسات      -
والدساتير والقوانني  تشابهت   األخرى  بالصحافة  فقد  الدميقراطية،  الدول  يف 

ويشمل هذا احلق  والتعبير،  الرأي  بحرية  التمتع  لكل شخص حق  أن  الدراسات يف 
للمادة   اآلراء دون مضايقة، طبًقا  اعتناق  العاملي حلقوق من اإلعالن    19حريته يف 

حرية   خالل  من  الفردي  املستوى  على  األجنبية  الدراسات  اختلفت  ولكن  اإلنسان، 
واملعلومات األفكار  تبادل  خالل  من  وذلك  مواطن  كل  لتنمية  رئيًسا  أمًرا   .التعبير 

املسحي    - واملنهج  احلالة  دراسة  منهج  على  اعتمدت  املصرية  الدراسات  أغلب 
واملقارن، والتحليلي  املدارس  الوصفي  دراسات  اعتمدت  على  بينما  املنهج  األجنبية 

  .املسحي
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االستبانة،     - أداة  بني  التحليل  عينة  الدراسات  عليها  اعتمدت  التي  األدوات  تنوعت 
  وحتليل املضمون، واملالحظة العلمية، واملقابالت الشخصية.

يث التطبيق، ركزت أغلب الدراسات على نظرية املسؤولية االجتماعية يف األهمية من ح  -
ألن  وذلك  الدميقراطية،  املشاركة  ثم  الليبرالية  والنظرية  السلطوية  نظرية  وكذلك 
هذه النظريات ترتبط بأخالقيات العمل اإلعالمي واملمارسات املهنية من جهة وبني 
املتاحة والظروف املتصلة بأنظمة احلكم من جهة أخرى، ولكن أغلب   درجة احلرية 

أغفل األجنبية  البحثية الدراسات  املشكلة  على  فقط  واعتمدت  النظرية،  تطبيق  ت 
  واملنهجية ووضع النتائج. 

بشكٍل   - الدراسة  فروض  صياغة  يف  السابقة  الدراسات  حتليل  من  الباحثة  استفادت 
تفسير  وأخيًرا  العينة  حجم  وحتديد  االستبانة  استمارة  وتصميم  بناء  يف  ،كذلك  علمي 

  النتائج.

  مشكلة الدراسة:  
بشأن مكافحة جرائم    2018لسنة    175حتددت مشكلة الدراسة بعد تطبيق قانون رقم  
) تتضمن  والذي  املعلومات،  لضبط    45تقنية  قانونية  مادة)  

أشهر   اإلعالمية املؤسسات بعدة  القانون  هذا  تفعيل  بعد  الصحفيون  فوجد  والصحفية، 
موقع ويب يف أبريل    34000وحظر أكثر من   اإلعالمية مت غلق العديد من املنصاتأنه  

وكذلك  37.الذي يهدد األمن القومياخلطر  األكثر بروًزا هو   Batel ، وكان موقع2019
  موقع جريدة التحرير. 

كبيًرا  َجَدًال  الصحفيني  واجهة  القانون  هذا  تطبيق  بعد  الدراسة  مشكلة  تأتي  هنا  ومن 
حول األحكام القضائية ضدهم وتقيد احلريات اإلعالمية، وكذلك املسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات  املهنية  والضغوط  عملهم،  حتكم  التي  والقانونية  األخالقية  والضوابط 

لها، التي يتعرضون  الدراسة ملعرفة وعي الصحفيني من    اإلعالمية  ومن هنا تسعى هذه 
إمكانية  مدى  وعن  القضائية  وأحكامه  القانون  هذا  جتاه  واخلاصة  القومية  الصحف 
استيعاب الصحفيني لدوره األخالقي املرتبط مبواثيق الشرف املهنية وإمكانية تطبيقه يف 

 يون.العملي، فضًال عن العديد من التحديات التي يواجهها الصحف
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  أهمية الدراسة: 
  ترجع أهمية هذه الدراسة إلى ما يلي :

   الدراسة يف كونها محاولة علمية ملعرفة اجتاهات الصحفيني حول تكمن أهمية 
ألن هناك العديد  ؛2018لسنة    175قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم  

من   للقانون  ومعارض  مؤيد  بني  القانون  هذا  حول  اجلدل  وتطبيق من  اجتاه 
  القانون على املؤسسات الصحفية. 

   الصحفيني اجتاهات  تناولت  التي  اإلعالمية  املكتبة  يف  العربية  الدراسات  قلة 
حول هذا القانون، بينما تزايدت أعداد الدراسات التي اهتمت بتطور التشريعات  

الم اإلعالمية ومواثيق الشرف املهنية لإلعالم اجلديد وتطورت آليات تنظيم اإلع
والدراسات  البحوث  من  العشرات  ركزت  فقد  واملصداقية،  الشفافية  لتتضمن 

) Valentine, 2010على نظرية املسؤولية االجتماعية واحلرية، مثل دراسات (
38) ،2004 ,Hai ,Tran  (39) ،1999,Susan ,Willey  (40  )Dirk 

2010 ,Voorhoof  (41    التزام على  تؤثر  التي  العوامل  دراسة  خالل  من 
الصحفيني يف الصحف القومية واحلزبية بقيمة املوضوعية الصحفية باعتبارها 
مظهًرا من مظاهر املسؤولية االجتماعية للصحافة، وكذلك تشكيل جلنة حلرية  
الصحافة   أخالقيات  سياق  يف  االجتماعية  املسؤولية  نظرية  لتدعيم  الصحافة 

ا  الصحافة  لتغير  قوانني  هيكلة  إعادة  تغير  الدراسات  وأضافت  الصحفي،  ملناخ 
لإلعطاء مساحة من احلقوق واحلريات الصحفية وفًقا لنصوص الدستور. بينما  
لم تتطرق دراسات إعالمية لتحليل اإلطار التشريعي للقانون واملمارسات املهنية  

ت أن  املتوقع  التي من  التحديات  به، وكذلك ترصد  واجه عملية اإلصالح  املتصلة 
 السياسي والتشريعي ومدى انعكاسها على مستقبل الصحافة. 

  من اجلديد  اإلعالم  تطور  على  تركز  أنها  يف  الدراسة  هذه  أهمية  تكمن 
الدساتير وتغير قوانني اإلعالم   أخالقياته حيث وتشريعاته، وذلك يف ضوء تغير 

ات نظر الصحفيني جتاه  فقد طبق هذا القانون حديًثا، فكان البد من معرفة وجه
 هذا القانون.

 وجود على  الصحفيني  من  العديد  املجتمع   إيجابيات أكد  حتمي  القانون  يف 
اإلعالميني  على  جديدة  رقابة  وضع  كيفية  على  القانون  شرع  كما  املصري، 
والصحفيني، وكذلك املسؤولية والضوابط األخالقية والقانونية التي حتكم عملهم  

 .ملتنظيم هيكلة اإلعال
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 أهداف الدراسة:  
التعرف على اجتاهات الصحفيني نحو طبيعة العمل الصحفي واملمارسات املهنية   -1

 املتصلة بها. 
وسلبيات قانون مكافحة جرائم   إيجابيات التعرف على اجتاهات الصحفيني نحو -2

 .2018لسنة   175تقنية املعلومات رقم 
اإلجرائية حول اجلرائم والعقوبات  التعرف على معرفة الصحفيني جتاه القواعد  -3

 املطبقة من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات. 
التعرف على اجتاهات الصحفيني حول املمارسات الصحفية وبعد تطبيق قانون   -4

 .مكافحة جرائم تقنية املعلومات
  تساؤالت الدراسة:  

 تسعى الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية:
ونشر   -1 انتقاء  التحريرية عند  السياسة  قبل  تطبق من  التي  الضرورية  املعايير  ما 

 املوضوعات ؟ 
بها   -2 يعمل  التي  الصحيفة  يف  التحريري  األداء  إليها  يستند  التي  املعايير  أهم  ما 

 الصحفي؟ 
رقم   إيجابياتما   -3 تقنية    2018لسنة    175قانون  جرائم  مكافحة  بشأن 

 املعلومات؟ 
  بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات؟  2018لسنة  175 ما سلبيات قانون رقم  -4
رقم   -5 القانون  داخل  والعقوبات  اجلرائم  حول  اإلجرائية  القواعد  لسنة    175ما 

 ؟ 2018
هل القانون عمل على التصدي ملشكلة انتهاك حماية النشر الصحفي على شبكة   -6

 اإلنترنت؟ 
 قانون؟ما املعوقات اإلدارية التي عرقلت الصحفيني بعد تطبيق ال -7
 ما اجتاهات الصحفيني نحو القانون وتأثيراته على واقع املمارسة الصحفية؟  -8
 ما اخلصائص الدميوغرافية والشخصية واملهنية للصحفيني؟ -9

 فروض الدراسة:  
داخل  مالئم  مناخ  توافر  مدى  بني  إحصائًيا  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد  األول:  الفرض 

ممارسة   يكفل  الصحفية  اجتاهات املؤسسة  ومجمل  الصحيفة  يف  وأخالقية  مهنية 
  الصحفيني نحو القانون.
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قرارات   علي  املؤثرة  العوامل  بني  إحصائًيا  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد  الثاني:  الفرض 
ومجمل  قانونية)  حتريرية/  (إدارية/  املوضوعات  ونشر  التغطية  أثناء  الصحفيني 

  اجتاهاتهم نحو القانون.

قة ارتباطية دالة إحصائًيا بني مدى معرفة الصحفيني بالقانون  الفرض الثالث: توجد عال
  . مجمل اجتاهاتهم نحوةو

نحو  مجمل اجتاهاتهم  الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الصحفيني يف  
  بحسب الصحيفة التي يعمل بها.  القانون

  اإلجراءات املنهجية للدراسة: 
  نوع الدراسة:  

تستهدف  والتي  التحليلي  البعد  ذات  الوصفية  الدراسات  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 
حتديد  بهدف  عنها؛  الدقيقة  احلقائق  وجمع  األحداث  أو  الظواهر  أو  املواقف  وصف 
بالواقعية  تتسم  له  متكاملة  صورة  ورسم  دقيًقا  حتديًدا  احلدث  أو  املوقف  أو  الظاهرة 

اجتاهات الصحفيني حول قانون مكافحة جرائم  والدقة. تستهدف الدراسة التعرف على  
  مجتمع الدراسة. 2018لسنة   175تقنية املعلومات رقم 

أدوات جمع البيانات هذه الدراسة من خالل صحيفة االستبانة التى  أدوات جمع البيانات:  
  ) 1مت تصميمها ثم عرض االستمارة على عدد من املحكمني.(

  عينة الدراسة:  
احلا الدراسة  وهما اعتمدت  الصحف،  نوعي  كال  على  موزعة  متاحة  عينة  على  لية 

مفردًة من الصحفيني منها.    188الصحف القومية والصحف اخلاصة، حيث مت سحب  
 وقد مت تقسيم العينة علي النحو التالي : 

 

  
 

  : املحكمون 1
  أ.د/ محمود علم الدين: أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم. 

  أ.د/ جنوى كامل: أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم. 
أ.د/ محمد شومان: أستاذ الصحافة بكلية البنات جامعة عني شمس وعميد اجلامعة 

 البريطانية 
  عبد املنعم املشاط  : أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة  أ.د /

 أ.م.د / نرمني األزرق: أستاذ مساعد الصحافة  بكلية اإلعالم جامعة القاهرة.
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  عينة الصحيفة القومية:
 86   العدد من قومية مصرية ميثل هذا  األهرام، وهي صحيفة  صحفًيا من جريدة 

أجندة  تطبق  التي  احلكومية  الصحفية  املؤسسات  يف  الصحفيني  اجتاهات  العينة 
  احلكومات.

 عينة الصحف اخلاصة: 
 53     صحفًيا من جريدة املصري اليوم، وصحيفة مصرية مستقلة تصدر عن مؤسسة

وال للصحافة  اليوم  عام  املصري  أنشئت  هذا 2004نشر.  وميثل   ،
والذي  االجتاه العدد الشباب،  من  اجلديد  للجيل  احلديث 
  واستقاللية الصحفيني يف الكتابة والنشر.  اإلعالمية احلريات  أجندة يعكس

 15    صحفًيا من جريدة اليوم السابع وهي جريدة مصرية يومية، صدر العدد األول
 .2008منها يف أكتوبر 

  34م من  مطلع  صحفًيا  تأسست  بحثية  إعالمية  مؤسسة  فهي  نيوز،  البوابة  وقع 
هذه  يف دراسة وحتليل حركات اإلسالم السياسي، تتمثل إسهامات التسعينيات، ولها

البحثية، حيث واملؤسسة  املوقع  يف  العاملني  الصحفيني  من  يصدر   إن النسبة  املوقع 
من تهدد األبحاث العديد  التي  السياسية  الصحفيني   فإن القومي، األمن والقضايا 

  ودراسات صدرت حول تغطيتهم لهذا القانون. أعمال الذين مت اختيار معظمهم لهم 
  )1جدول رقم (

  خصائص عينة الدراسة 
  %  ك  خصائص عينة الدراسة 

  السن

  % 31.4  59  30: أقل من  21من 

  % 27.1  51  40: أقل من  30من 

  % 19.7  37  50: أقل من  40من 

  % 12.8  24  60أقل من  : 50من 

  % 9  17  فأكثر  60من 

  املؤهل التعليمي 

  % 89.9  169  بكالوريوس/ ليسانس

  % 8.5  16  ماجستير 

  % 1.6  3  دكتوراه 

العمل   يف  اخلبرة  سنوات 

  الصحفي 

  % 23.4  44  سنوات  5أقل من 

  % 5.3  10  سنوات  10: أقل من   5من 
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  %  ك  خصائص عينة الدراسة 

  % 33  62  سنة  15: أقل من  10من 

  % 38.3  72  فأكثر عاًما  15

  املوقع الوظيفي 

  % 12.8  24  محرر

  % 12.8  24  مراسل 

  % 10.1  19  رئيس قسم 

  % 25  47  نائب مدير حترير 

  % 2.1  4  رئيس حترير 

  % 16.5  31  مصور صحفي 

  % 20.7  39  كاتب مقال 

  الصفة النقابية 

  % 27.1  51  تعيني

  % 24.5  46  عقد مؤقت 

  % 23.9  45  صحفي من اخلارج (بالقطعة) 

  % 24.5  46  يعمل فيها لنصف الوقت (عمل إضايف)

  الصحيفة

  % 28.2  53  املصري اليوم 

  % 8  15  اليوم السابع 

  % 18.1  34  البوابة نيوز 

  % 45.7  86  األهرام 

السنية   الفئة  حيث  فمن   ، الدراسة  عينة  خصائص  السابق  اجلدول  من  يف تبني  جاء 
أقل من   30% يليها فئة من  31.4املركز األول بنسبة    30أقل من  21من    الترتيب األول

من  27.1بنسبة    40 ويليها  من    %40،  الفئة  19.7بنسبة    50أقل  احتلت  بينما   %
  %. 9فأكثر  60األخيرة من 

% من أفراد العينة احلصول علي  89.9فيما يختص فئة املستوى التعليمي تبني حصول  
  % احلصول علي الدكتوراه.1.6% ماجستير، وأخيًرا  8.5بكالوريوس، ويليه

من حيث   تبني  أما  الصحفي  العمل  اخلبرة يف  بنسبة    15سنوات  فأكثر  %، 38.3عاًما 
من   من    10ويليه  بنسبة    15أقل  من  33سنة  وأخيًرا  من    %5،  بنسبة  10أقل  سنوات 

5.3.  
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بنسبة   األول  املركز  املحرر  احتل  الوظيفي  املوقع  بنسبة  ويليه%،  25أما  املقال  كاتب 
%، وتقاربت النسب بني نائب مدير حترير  16.5%، وجاء املصور الصحفي بنسبة  20.7

  % رئيس التحرير.2.1%، وأخيًرا 10.1%، واحتل رئيس قسم 12.8ومراسل بنسبة 

جاءت   النقابية  الصفة  حيث  من  الصحف  27.1نسبة   أعلىأما  يف  وذلك  تعيني   %
احلكومية بينما تقاربت النسب بني العقد املؤقت يعمل فيها لنصف الوقت (عمل إضايف)  

بنسبة  24.5بنسبة   (بالقطعة)  اخلارج  من  صحفي  جاءت  وأخيًرا  بالنسبة %.  %23.9، 
ن بجريدة  للجريدة التي يعمل بها الصحفيون يتضح أن النسبة األكبر من الصحفيني يعملو

% باعتبارها مؤسسة حكومية وتتضمن العديد من الصحفيني، ويليها  45.7األهرام بنسبة 
بنسبة   اليوم  بنسبة  28.2املصري  السابع  اليوم  ثم  بنسبة  %8،  نيوز  البوابة  وأخيًرا   ،%

18.1.%  

الدراسة:   املناهج  منهج  أنسب  بوصفه  وذلك  املسح  منهج  على  الدراسة  هذه  اعتمدت 
البيانات امليدانية عن ظاهرة معينة وتوضيحها وتفسيرها وشرح العالقات    العلمية جلمع 

االرتباطية بني متغيراتها كما أنه يسمح بتعميم الظواهر العلمية، وهو ما يسمح باخلروج  
آراء   مسح  بهدف  املسح  منهج  الدراسة  وظفت  وقد  واستخالصات،  عملية  بتعميمات 

نحو مدى تطبيق القانون داخل الصحف وما   الصحفيني من الصحف اإللكترونية والورقية
  اإليجابيات وسلبيات القانون.

  أساليب التحليل اإلحصائي:
  املعاجلة اإلحصائية للبيانات:

املستخدم على نطاٍق واسٍع    SPSSمت االعتماد يف هذه الدراسة على البرنامج اإلحصائي  
 ، الدراسة  بيانات  لتحليل  واإلعالمية  االجتماعية  الدراسات  الباحثة   يف  قامت  وقد 

  باملعاجلة اإلحصائية على النحو التالي: 

  حساب اجلداول التكرارية والنسب املئوية.  - 1
عن   - 2 وذلك  الثالثي"،  "ليكرت  مقياس  علي  املُقاسة  للبنود  النسبي  الوزن  حساب 

النتائج   ضرب  ثم  لها،  احلسابي  املتوسط  حساب  قسمة  X  100طريق  ثم   ،
 املقياس.النتائج على احلد األقصى لدرجات 

3 - ) بيرسون  ارتباط  لدراسة  Pearson Correlation Coefficientمعامل   (
النسبة  أو  املسافة  مستوى  من  متغيرين  بني  االرتباطية  العالقة  واجتاه  شدة 
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)Interval Or Ratio  املعامل قيمة  كانت  إذا  العالقة ضعيفة  اعتبرت  وقد   .(
 فأكثر. 0.7بلغت ، وقوية إذا 0.7-0.4، ومتوسطة ما بني 0.4أقل من 

4 - ) املستقلة  للمجموعات  (ت)  )  Independent-Samples T-Testاختبار 
لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطني حسابيني ملجموعتني مستقلتني  

 Intervalمن احلاالت املدروسة يف أحد املتغيرات من نوع املسافة أو النسبة (
Or Ratio .( 

 :تطبيق اختباري الصدق والثبات
يعد اختبار الصدق أداة تقيس فعًال ما يراد قياسه ويرتبط بالصراحة واألمانة  
ينبغي   ما  لقياس  الباحث  يستخدمه  الذي  املقياس  أو  األداة  وصالحية  املحتوى  وصدق 
قياسه، وقد مت حتقيق ذلك يف الدراسة احلالية من خالل حتديد فئات التحليل وتصنيفها  

املتخصصني   على  االستمارة  من  وعرض  االستفادة  متت  وقد  البحث،  مناهج  يف 
على   اتفقوا  حيث  املالحظات،  هذه  ضوء  يف  األسئلة  بعض  صياغة  وإعادة  مالحظاتهم 
أما   وفروضها،  الدراسة  تساؤالت  مع  تتالءم  حتى  األسئلة  بعض  صياغة  تعديل  ضرورة 

قع استمارًة بوا  15ثبات صحيفة االستقصاء فقد مت من خالل إعادة االختبار على عدد  
% من إجمالي عدد املبحوثني وبعدد مرور أسبوعني من فترة جتميع بيانات االستقصاء 8

بنسبة   كرونباخ  ألفا  معادلة  باستخدام  الثبات  معدل  درجة  93جاء  إلى  يشير  ما  وهو   %
  عالية من الثبات.

  اإلطار النظري للدراسة:  

النظم لدراسة  النظري على مدخل حتليل  بنائها  الدراسة يف  اجتاهات   اعتمدت 
رقم   املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  نحو   2018لسنة    175الصحفيني 

  واملمارسات الصحفية املتصلة بها. 

منهج   استحداث  ومت  العشرين،  القرن  يف  َملُْحوًظا  تطورًا  اإلعالمية  العلوم  حقل  شهد 
وجند أن   42  .اإلعالمية جديدة أكثر قدرة على فهم هذه الظواهر السياسية واإلحاطة بها

الظواهر اإلعالمية إلى نطاق دراسة  النظم  والقانونية جاء بطريقة   إدخال مفهوم حتليل 
"بارسونز  أمثال  من  االجتماع  علماء  خالل  من  و   parsons"مباشرة،   ،

وركز     Hommans""هومانز االجتماعي،  النظام  مفهوم  بتطوير  قاموا  الذين  وغيرهم 
ون، ميتشيل، أبتر، باي، وكوملان من تطوير واستخدام علماء السياسة من أمثال ايستون، امل

  43اقتراب النظم يف الدراسات السياسية.  
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حتليل يتضمن عالقات ومفاهيم  كإطار واإلعالمي أن فكرة النظم السياسي إيستون يؤكد
تطوير   يف  حقيقية  بداية  نقطة  متثل  تطبيقية،  دالالت  لها  نظرية 

التفاعالت  على ويؤكد .والقانونية اإلعالمية الدراسات داخل  الديناميكي  الطابع  وجود 
 44. املوجهة بصفة أساسية نحو التخصيص السلطوي للقيم يف املجتمع املتمثلة يف القانون

ركز مدخل حتليل النظم علي املنهج االستداللي الذي يقوم على فكرة عزل العناصر  كما ي
بني   والعالقات  التفاعالت  معالم  لتحديد  جزئًيا  وصفها  ومحاولة  بعضها  عن  واملكونات 
احللول   اقتراح  ثم  مشكلة  أو  ظاهرة  وجود  إلى  يؤدي  بعضها  أن  فنجد  العناصر،  هذه 

  )45ئص هذه التفاعالت والعالقات.( والبدائل املختلفة التي تتفق وخصا

  وتتمثل عناصر مدخل النظم كالتالي: 
البعض بشكٍل منتظٍم  النظام:   املتفاعلة واملترابطة مع بعضها  العناصر  بأنه مجموعة من 

العناصر قد يؤثر على باقي العناصر داخل املجتمع،   أحد هذه داخل املجتمع، وأن تغير يف
الفرعي   النظام  مفهوم  هو  آخر  مفهوم  عنه  يتولد  بأنه  النظام  مفهوم  Sub-ويؤكد 

Systemيف يعمل  النظام  هذا  إن  لتحقيق إطار ،  ومتناغم  الكلية  األهداف متفاعل 
املؤسسة   .للمؤسسة داخل  التفاعالت  من  مجموعة  بأنه  الصحفي  النظام    ويعرف 

  .الصحفية، والتي يتم مبقتضاها صنع السياسات العامة للصحيفة

البيئة محورًا مهًما يفالبيئة:   النظام الصحفي حيث إطار تشكل  نظام داخل  أي إن عمل 
  46.البيئة يتأثر مبجموعة املدخالت ويؤثر عليها من خالل مجموعة املخرجات

متييزها حتليلًيا عن محيط البيئة اخلارجية  يوجد حدود للنظام الصحفي ميكن  احلدود:  
مبختلف جوانبها، بل وأن يوجد عالقات تأثير بني النظام الصحفي والبيئة السياسية التي  

 .47تتم عبر احلدود

(املدخالت:   ايستون  علي 1965  -  1956يري  تعتمد  الصحفي  النظام  مدخالت  أن   (  
االجتماعية  الرغبات  بأنها  األولى  يفسر  والتأييد،  املطلب  هما  فقط،  رئيسيني  عنصرين 
االجتاهات  إلى  الثاني  أن  أكد  بينما  املجتمع،  أهداف  وحتقيق  القيم  بتوزيع  اخلاصة 

  .واملواقف سواء املؤيد منها أو املعارض للنظام

القانونية التي يقوم بها    هي عبارة عن مجموعة القرارات واألفعال والتصرفاتاملخرجات:  
ثالثة وظائف رئيسة على مستوى   وبأول  وأكد املونداملواطنني،   على إلزامية النظام وتكون
 :املخرجات هي 
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السلطة   خالل  من  ذلك  ويتم  القرارات،  واتخاذ  السياسات  وضع  القرار  صنع  وظيفة 
القواعد والقرارات ويتم ذلك التشريعية باملجتمع وظيفة تنفيذ القواعد، أي كيفية تطبيق  

التقاضي، أي إصدار األحكام  التنفيذية للدولة وظيفة  بواسطة اجلهاز اإلداري والسلطة 
  .القضائية امللزمة يف حالة عدم تطبيق القواعد القانونية

يتمثل التحويل يف مجموعة األنشطة والتفاعالت التي يقوم بها النظام ويحول    التحويل: 
  من مواد قانونية وتخرج إلى تطبيق التشريعات.  عن طريقها مدخالته

االسترجاعية: على    التغذية  للمخرجات  االسترجاعي  التأثير  عمليات  بها  يقصد 
املدخالت، تربط مدخالت النظام الصحفي مبخرجاته، ومخرجاته مبدخالته، وتعطي يف  

 .ذات الوقت الطابع الديناميكي املستمر للنظام

وفقً  أنه  إلى  اإلشارة  ألمنوذج وجتدر  االسترجاعية  إيستون ا  التغذية  فإن  النظم،  لتحليل 
  48مبدى االستجابة لقرارات وسياسات الدولة. مهمة متثل عملية

  )49(   ومن أهم االفتراضات النظرية ملدخل النظم:

   أن البيئة اخلارجية املحيطة بالنظام الصحفي تؤثر فيه وتتأثر به وتؤثر يف قراراته
  طرق إنتاجه وتقدميه. ويف مضامينه ويف 

  على كبيًرا  تأثيًرا  متارس  الصحفية  للمؤسسات  والتنظيمية  اإلدارية  اجلوانب  أن 
سياسات وسائل االتصال، كما تسهم يف تشكيلها وصياغتها من خالل منط ملكية  
املؤسسات الصحفية وأساليب التنظيم السائدة بها ودرجة مرونتها وحدود مشاركة 

  نع القرارات السياسية وغيرها.القائمني باالتصال يف ص 
   مصادر متويل املؤسسات الصحفية ودرجة املواءمة بني القيم االقتصادية واإلدارية

علي   املفتوحة  النظم  علي  املدخل  هذا  يؤثر  املهنية،  املمارسة  وتقاليد  قيم  وبني 
  املجتمع تؤثر فيه وتتأثر به. 

وجند أن مدخل حتليل النظم يركز على مجموعة من اخلطوات املطلوبة لفحص نظام 
ن أجزاء هذا النظام لتحديد املشكالت الرئيسة التي تسبب عدم كفاءة ويعتبر  أو جزء م

وعالقتها   للعناصر  األوضاع  أفضل  يوضح  مبتكر  أمنوذج  بتقدمي  النظم  استخدام حتليل 
مبا يؤدي إلى حتسني املخرجات أو إنتاج مخرجات جديدة، ويتضمن مدخل حتليل النظم  

  )50(   مجموعة من اخلطوات األولية تتمثل يف:
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  إن لكل نظام داخل املجتمع له كياًنا خاًصا وله حدود معينة متيزه عن البيئة التي
يعيش فيها، وأن أجزاء النظام تقع داخل هذه احلدود، بينما يسمى كل ما هو خارج  

  .هذه احلدود بيئة النظام
   واملدخالت  بيئة النظام هي كل ما يؤثر على هذا النظام ويتأثر به من حيث املوارد

 .األساسية ويزودها باملخرجات
ترتبط مًعا يف تكامل وثيق وكل منها خاصة يف  يتكون النظام من أجزاء ثالثة رئيسة

 )51    (حركة النظام الكلى للمجتمع وتتمثل يف: 

  .البيئة الداخلية: وهي البيئة املرتبطة بالنظام املجتمعي  
  ظاًما أكبر له حدود وأهداف محددة.البيئة اخلارجية: وهي البيئة األكبر وتعد ن  
  .البيئة البعيدة: وينظر فيها إلى البيئة األعم واألشمل للمجتمع  

يف   منه  االستفادة  ميكن  االجتماعية  العلوم  يف  كمدخل  النظم  مدخل  حتليل  خالل  ومن 
دراسة تطبيق القوانني احلديثة داخل املجتمع املصري للحفاظ على أمن الدولة، وتطبيق 
أو   الراهن  النظام  محل  يحل  جديد  نظام  تصميم  يف  عليها  احلصول  التي مت  املعلومات 
يعمل على حتسني أدائه، وكذلك دراسة املشاكل بهدف حتسني أو تطوير النظام الصحفي  

  وتطبيق القوانني التي تعالج هذه املشاكل املجتمعية. 

تطوير   إلى  ننظر  فإننا  األساس  هذا  جرائموعلى  مكافحة  رقم    قانون  املعلومات  تقنية 
والذي   2018لسنة    175 والصحفيون،  واإلعالميون  املجتمع  به  يتأثر  كنظام  اجلديد، 

يتأثر بدورة األنظمة املجتمعية األخرى املتمثلة يف الشعب تقييم تأثير السلطة يف التوجه  
  نحو مزيد من اإلصالح املجتمعي.

  اإلطار املعريف للدراسة  
والتي   االتصال،  وسائل  من  جديدة  أجيال  ظهور  واالتصاالت  التكنولوجيا  ثورة  شهدت 
أعادت صياغة شكل العالم يف مجاالت التكنولوجيا يف مختلف القطاعات داخل الدولة، 

أو ونتيجة لذلك تعقدت اجلرمية وتنوعت أساليب ارتكابها وظهر ما يعرف بجرائم التقنية  
  52ة.اجلرائم املعلوماتية احلديث

اتفاقية  مثل  اإللكترونية  الوسائل  لتجرمي  دولية  اتفاقيات  الدولة  أقرت  ذلك  على  وبناًء 
لعام   استخدام 2001بودابست  سوء  ملكافحة  املوحد  األمنوذجي  العربي  والقانون   ،

يف   العرب  العدل  وزراء  قبل  من  إقراره  مت  والذي  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
يف   املشترك  أغلب  22/5/2003-12اجتماعهم  على  فعلًيا  أثًرا  له  جند  لم  و   ،

  53التشريعات اجلنائية يف الدول العربية وبصفة خاصة مصر. 
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عبر أشكال زيادة على وبناءً  القوانني   اإلنترنت  اجلرائم  من  العديد  مصر  يف  ظهر 
 143اإللكتروني، منها قانون األحوال املدنية املصري رقم   التشريعية التي تنظم التجرمي

رقم  1994لسنة   الفكرية  امللكية  حماية  قانون  تنظيم  2002لسنة    82،  قانون   ،
التوقيع2003لسنة    10االتصاالت   وقانون  هذه 2004لسنة   15 اإللكتروني ،  كل   ،

اجلرائم من  للحد  القضائية  للمحاكمات  بها  االستعانة  مت  لم   القوانني  ولكن  اإللكترونية 
  54  تأخذ حيز التطبيق األكمل.

عام  وجا الصادر  احلالي  الدستور  وأعد  املصري  املجتمع  الثانية يف  االنتقالية  الفترة  ءت 
رقم    2014 على  95مادة  بناء  إال  عقوبة  وال  جرمية  وال  شخصية  العقوبة  أن  (علي   ،

األفعال الالحقة لتاريخ   على قانون وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي صادر وال عقاب إال  
القانون).  عرف  55نفاذ  اجلرمية   فقد  القانوني  غير  اإللكترونية التشريع  االعتداء  (بأنها 

مت  وكذلك  الربح،  حتقيق  بغرض  الكمبيوتر  بواسطة  يرتكب  الذي  القانوني 
على تعريفها أي وتوضيحها  الشخص  من  متعمد  إجرامي  فعل  كل  صلته  ◌ًأنها  كانت  ا 

باملجني عليه أو كسب  للحصول عليها ويترتب عليها خسارة تلحق   يسعى باملعلومات التي
  يحققه الفاعل). 

اجتاه  برز  يف  الباحثني من آخر كما  تتم  جرمية  (كل  بأنها  عرفها  املادة  بشرح  القانونيني 
محيط أجهزة الكمبيوتر أو هي” كل سلوك غير مشروع أو غير أخالقي أو غير مصرح به  

عن   اإللكترونية  اجلرائم  ، ومت تفسير اختالف56يتعلق باملعاجلة اآللية للبيانات أو بنقلها)." 
شبكة  تستخدم  أي  اإلنترنت  شبكة  بواسطة  ترتكب  بأنها  التقليدية  اجلرائم  من  غيرها 

قبل من  اجلرمية  الرتكاب  كأداة  ما   إلى يسعون أشخاص اإلنترنت  وهذا  ؛  الدولة  هدم 
تصنيف  لنشر اإلخبار الكاذبة. أما مت   اإللكترونية يحدث يف الصحافة ومن خالل املواقع

  57مرتكب اجلرمية مجرم ذي خبرة يف استخدام احلاسب اآللي واإلنترنت). 

هناك أن  يف وجند  محاكمة   صعوبة  ثم  ومن  اجلرائم  هذه  يف  والتحقيق  التحري 
الكاذبة   األخبار  عنه  نتج  ما  وهذا  املرتكب  مالحقة  يف  صعوبة  فهناك  مرتكبها، 

جرائم عابرة للحدود مما يثير   هيواملفبركة، وجند أن هذه اجلرائم ال حتدها حدود، ف
حتديات ومعوقات يف حقل االختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق ومتطلبات  

 .58التحقيق واملالحقة والضبط والتفتيش

اجلرائم تصنيف  مت  السابقة  التشريعات  تتفق   و اإللكترونية ويف  أنها  (إال  املعلوماتية 
الرتكابه املستخدمة  الوسيلة  يف  وطبًقاجميعها  باإلجرام   إلى ا  املتعلقة  بودابست  اتفاقية 

اإلجرام أي  من املعلوماتي الكوني  يف   االحتاد واملوقعة   59)،  2001/  11/ 23األوربي 
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بأنها الصور املمثلة لإلجرام املعلوماتي احلادث اآلن وتتمثل يف   اإللكترونيةوصور اجلرائم  
 اآلتي: 

وإتاحة البيانات والنظم املعلوماتية عن طريق (الولوج  أوًال: "اجلرائم ضد سرية وسالمة  
ما القانوني  غير وهي  للغير  مملوك  معلوماتي  لنظام  املشروع  غير  الدخول  يعني  وهو   ،(

احلصول أو  املعلوماتي  النظام  تدمير  أو  إتالف  بهدف  القرصنة  معلومات  على تسمي 
جرمية انتهاك   انوني)، وهيالق وبيانات سرية مملوكة للغير. أما من حيث (االعتراض غير

املراسالت  اعتراض  يتم  عندما  والتي حتدث  اخلصوصية  يف  اخلاصة   اإللكترونية احلق 
(االعتداء بينما  البيانات) على  بالغير،  البيانات  ،سالمة  على  عمًدا  االعتداء  يف  وتتمثل 

 ".60والبرامج اخلاصة بجهاز احلاسب اآللي اململوك للغير بهدف الضرر

"اجل والتي  ثانيا:  املعلوماتي)،  (االحتيال  طريق  عن  باحلاسب  املتصلة  املعلوماتية  رائم 
يقصد بها الغش املعلوماتي الذي يقوم على التالعب يف نظم املعاجلة اآللية للمعلومات؛ 
بهدف احلصول دون وجه حق على خدمات، كما ركزت اجلرائم املتصلة مبحتوى احلاسب 

املو ونشر  إنتاج  جرائم  على  واالجتار  اآللي  األطفال  وبيع  باألطفال  اخلاصة  اإلباحية  اد 
األطفال. لدعارة  والترويج  باالعتداءات   .61فيهم  املتصلة  اجلرائم  أيًضا  وركزت 

اجلرائم على الواقعة من  تعد  وهي  الفكرية،  األعمال   اإللكترونية امللكية  استهدفت  التي 
البصرية، من خالل عمل نسخ غير مصرح قد  األدبية والتصويرية واملوسيقية والسمعية  

 " .62يضر باحلقوق املالية للمالكني واملنتجني

"والتي صنفت   2012) لسنة 5أما االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم (
إلى   اجلرائم اإللكترونية حتت نوعني من اجلرائم على حسب األداة املستخدمة يف ارتكابها

 نوعني : 

: وهو ما يتعلق بجرائم الشبكة العاملية التي تستخدم احلاسب الرتكاب جرمية  لالنوع األو
  مثل تشويه السمعة والسب والقذف وهو ما يحدث اآلن داخل اإلعالم املصري. 

أما النوع الثاني: هو يتعلق باجلرائم التي يكون احلاسب فيها محًال للفعل اإلجرامي من  
  63. أو انتهاك امللكية الفكرية" Date Basesأو قاعدة البيانات،  Soft Wareحيث  

اجلنائي   التشريع  حيث  من  "القاسم  اإللكترونيأما  على  احلالي  الدستور  ركز  فقد 
الدستو القانون  بني  من املشترك  الدولة  نشاط  ينظم  فالدستور  اجلنائي،  والقانون  ري 

الناحية السياسية، والقانون اجلنائي ينظم نشاطها من الناحية اجلنائية من خالل تنظيم  
  64.عالقة الفرد بالدولة، وعالقة األفراد بعضهم مع بعض"
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املادة   عام    31وركزت  الصادر  املصري  الدستور  احلفاظ    2014من  وجوب  على  (إلى 
من خالل نص املادة أمن الفضاء املعلوماتي جزء أساسي  اإللكترونية املعلومات والبيانات

على   عليه،  للحفاظ  الالزمة  التدابير  باتخاذ  الدولة  وتلتزم  القومي،  األمن  منظومة  من 
  65لتطبيق نص هذا القانون). آلية ذلك مت وضع على النحو الذي ينظمه القانون؛ وبناء

 1994لسنة    143املادة مت ارتباطها بقانون األحوال املدنية املصري رقم    وبناء علي هذه
للمواطنني   الشخصية  األحوال  بيانات  تعديل  جترمي  مواده  من  عدد  يف  (نظم  والذي 

  66املسجلة على احلاسب اآللي).

املادة   والتي نصت    72بينما أكدت  القانون  القانون وقانون  على  من  (تطبيق أحكام هذا 
مبراكز  العقوبات   وملحقاتها  اآللية  باحلاسبات  املسجلة  البيانات  ويفسر  يشرح  الذي 

الوثائق  املستخدمة يف إصدار  بها  اإلصدار اخلاصة  املدنية ومحطات  األحوال  معلومات 
  67وبطاقات حتقيق الشخصية بيانات واردة وتندرج حتت بند اخلصوصية)  

املادة   اإل  74وأوضحت  (عدم  على  نصت  والتي  القانون  شديدة من  عقوبة  بأية  خالل 
منصوص عليها يف قانون العقوبات أو يف غيره من القوانني، كأن يعاقب باحلبس مدة ال 
تتجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من 

ي  اطلع أو شرع يف االطالع أو حصل أو شرع يف احلصول على البيانات أو املعلومات الت
بتغييرها  قام  أو  بها  امللحقة  التخزين  أو وسائط  اآللية  أو احلاسبات  السجالت  حتتويها 
أو   الصور  من  بأي صورة  بها  باملساس  أو  بالتدمير  أو  باإللغاء  أو  باحلذف  أو  باإلضافة 
القانون ووفًقا لإلجراءات املنصوص   التي نص عليها  أو أفشاها يف غير األحوال  أذاعها 

البيانات أو املعلومات أو اإلحصاءات املجمعة تكون عليها فيه، فإذا   وقعت اجلرمية على 
 68  العقوبة السجن).

املادة   ال   75وركزت  مدة  باحلبس  (يعاقب  املجني  الشخص  على  تنص  التي  القانون  من 
أو   جنيه  خمسمائة  على  تزيد  وال  جنيه  مائتي  عن  تقل  ال  وغرامة  أشهر  ستة  تتجاوز 

من عطل أو أتلف الشبكة الناقلة للمعلومات واألحوال املدنية،  بإحدى هاتني العقوبتني كل  
مراعاته   أو عدم  احترازه  عدم  أو  رعونته  أو  إهماله  عن  ناشئًا  ذلك  وكان  منها  جزًءا  أو 
للقوانني واللوائح واألنظمة، فإذا وقع الفعل عمًدا تكون العقوبة السجن مع عدم اإلخالل  

  بحق التعويض فى احلالتني).

الشاقة املؤقتة كل من اخترق أو   76ادة  وأوضحت امل القانون بأنه (يعاقب باألشغال  من 
حاول اختراق سرية البيانات أو املعلومات أو اإلحصاءات املجمعة بأية صورة من الصور  
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اجلرمية   وقعت  إذا  املؤيدة  الشاقة  األشغال  العقوبة  يعد  يفوتكون  وهذا  احلرب  زمن 
  69القومي). ألمن تهديد

رقم   الفكرية  امللكية  حماية  قانون  أقر  (حماية    2002لسنة    82بينما  مواده  بعض  يف 
(حماية حقوق املؤلفني    140السرقات األدبية عبر شبكة اإلنترنت) أوضحت نص املادة  

احلاسب  من  والنشرات  واملقاالت  والكتيبات  الكتب  مثل  والفنية  األدبية  مصنفاتهم  على 
علي عملت  املادة  وهذه  علي    اآللي،  املنشورة  العلمية  املادة  تداول  وعدم  النشر  حماية 

  االنترنت). 

من القانون (عدم اإلخالل يف أية عقوبة أشد يف أي قانون آخر،    181وجاءت نص املادة  
وال جتاوز   جنيه  آلف  عن خمسة  تقل  ال  وبغرامة  شهر  عن  تقل  ال  مدة  باحلبس  يعاقب 

  70عشرة آالف جنيه).  

 73وطبقا للمادة    71جرائم اإلنترنت  2003لسنة    10الت رقم  نظم قانون تنظيم االتصا
(يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال 

جنيه  ألف  أو  إذا تتجاوز خمسني  اتصاالت  رسالة  تسجيل مضمون  أو  نشر  أو  إذاعة  مت 
له أي سند أن يكون  أية رسالة قانوني، وكذلك   جزء منها دون  إعاقة  أو  تغيير  أو  إخفاء 

اتصاالت ويف النهاية أوضح القانون االمتناع عمًدا عن إرسال رسالة اتصاالت بعد تكليفه  
  وإفشاء أية معلومات خاصة مبستخدمي شبكات االتصال دون وجه حق).  بإرسالها

اإللكتروني التوقيع  قانون  جاء  اجلرائم    2004لسنة    15وقد  صور  بعض  لينظم 
منه على أنه (مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص    23فنص يف املادة   كترونيةاإلل

عليها يف قانون العقوبات أو يف أي قانون آخر، يعاقب باحلبس وبغرامة ال تقل عن عشرة  
 72آالف جنيه وال تتجاوز مائة ألف جنيه). 

رقم   املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  أخيًرا  (حول    2018لسنة    175وصدر 
) والتي نصت  7اإلجراءات والقرارات الصادرة يف شأن طلبات حجب املواقع طبقا للمادة (

عبارات أو  أي موقع ُيبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع إنشاء مت على جهة التحقيق إذا
أو أفالم  أو  صور  أو  ما أي أرقام  أو  دعائية،  من   يف مواد  جرمية  هذا  ُيعد  مبا  حكمها 

ا البلد اجلرائم  أمن  تعرض  أو  القومي  لألمن  تهديًدا  وتشكل  بالقانون،  عليها  ملنصوص 
من  بأمر  وهذا  املوقع  بحجب  تأمر  أن  القضائية  للسلطات  البد  هذا  ثبت  وإذا  للخطر، 
املحكمة املختصة خالل أربع وعشرين ساعة وذلك يف مدة ال جتاوز اثنتني وسبعني ساعة 

حالة االستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك   يف من وقت عرضه عليها. كما يجوز
 الوقوع يجوز احلجب املؤقت للموقع أو املحتوى). 
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) املادة  لكل من صدر  8وأوضحت  الصحفية  املواقع  بشأن طلبات حجب  التظلم  (حول   (
) من هذا القانون أن يتظلم أمام محكمة  7من املنصوص عليه باملادة ( قضائي ضده أمر

أيام من تاريخ صدور األمر، فإذا مت رفض تظلمه  اجلنايات املختصة بعد   انقضاء سبعة 
فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثالثة أشهر من تاريخ احلكم برفض التظلم، وهذا 

عليهم أتاح القانون الواقع  اجلنائي  الفعل  تبرير  حق   .للمواقع 
املادة   املستخرجة  11بينما نصت  أو  املستمدة  الرقمية  األدلة  أو    من حيث  األجهزة  من 

من أو  اإللكترونية،  الوسائط  أو  وحجية   أية املعدات  قيمة  ذات  املعلومات  لتقنية  وسيلة 
املادية اجلنائية  الواردة   يف األدلة  الفنية  الشروط  بها  توافرت  متى  اجلنائي  اإلثبات 

  بالالئحة التنفيذية لهذا القانون). 

مة البيانات واملعلومات والنظم  ) (حول جرمية االعتداء على سال17وجاءت نص املادة (
على سالمة البيانات يعاقب باحلبس  أحد اعترض إذا املعلوماتية فقد تبني من هذه املادة

ألف   خمسمائة  تتجاوز  وال  جنيه  ألف  مائة  عن  تقل  ال  وبغرامة  سنتني  عن  تقل  ال  مدة 
نات أو  جنيه، وذلك لكل من أتلف أو عطل أو عدل مسار وبدون وجه حق البرامج والبيا

  اجلرمية).  يف استخدمت التي املعلومات املخزنة، أو املعاجلة، أيا كانت الوسيلة

ملا تصميم   شهدته ونظرا  على  االعتداء  جرمية  من  األخيرة  الفترة  يف  مصر 
) (على أن يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة  19فقد أكدت املادة ( اإللكترونية املواقع

رين ألف جنيه وال تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتني  أشهر، وبغرامة ال تقل عن عش
أنها شركة أو   على العقوبتني، كل من أتلف أو عطل تصاميم موقع خاص وقد فسر املواقع 

 مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق). 

) املادة  الرابع من  الفصل  أكد  املوقع  27بينما  املرتكبة من مدير  يعاقب  ) (حول اجلرائم 
ا مدير املوقع باحلبس كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقًعا أو حسابًا على شبكة  َخاّصً

الفيس  معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرمية. وهذه املادة تفسر صفحات
من بوك العديد  ولها  تروج املتابعني  املنتشرة  الصفحات  تهدد   وأخبار إشاعات إلى هذه 

) (كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص 28ري)، بينما أكدت املادة (املجتمع املص 
بريد الرقمية إلحدى اجلرائم   أو نظام إلكتروني أو  باألدلة  أو عبث  إذا أخفى  معلوماتي، 

عليها أو   يف املنصوص  حساب  أو  موقع  على  وقعت  والتي  القانون  هذا 
) (كل  29) وحرصت املادة (بقصد إعاقة عمل اجلهات الرسمية املختصة  إلكتروني  بريد

بإهماله  تسبب  املوقع  إدارة  عن  املنصوص   أي  َتعّرض يف مسؤول  اجلرائم  إلحدى  منهما 
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التأمينية  يف عليها واالحتياطيات  التدابير  اتخاذه  بعدم  ذلك  وكان  القانون  هذا 
  الالئحة التنفيذية لهذا القانون).  يف الواردة

من   ومعارض  مؤيد  بني  املواد  تلك  أن  ( فنجد  املادة  حرصت  فقد  (من  7الصحفيني   (
نشر   إذا ساعة  24القانون بأن متلك جهات التحقيق صالحية األمر بحجب املواقع خالل  

 72ذلك تصدر املحكمة قرارها بالقبول أو الرفض خالل   على محتوي يهدد املجتمع، بناء
فإن ل ساعة،  والتعبير  الرأي  حرية  حول  اجلدل  من  العديد  أثارت  املادة  لصحفيني  تلك 

وعرقلة الصحفيني عن العمل، بينما رأت السلطات املصرية أن هناك تهديد خارجي على  
نقابة   من  مرخصة  الغير  املواقع  على حجب  املادة  هذه  تنص  أن  وجب  وإذا  الدولة  أمن 

 الصحفيني). 
) (من قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعلى لتنظيم 19وهذا ما أكدته املادة (

اإلعالم أن يتم حجب املوقع الصحفي يف حالة نشر أو بث أخبار كاذبة وكل ما ينشر هذه 
أخبار  بأنها  األخبار  فسر  القانونية،  املخالفة  إلى  يتعرض  الكاذبة  األخبار 

أو   على حترض العنصرية  إلى  تدعو  التي  املواطنني  بني  التميز  أو  الكراهية،  أو  العنف 
جدل حول هذه املادة بني املؤيد واملعارض بأن هذه   التعصب، أوضح الصحفيني أن هناك

  العبارات غير محددة ما يجعلها وسيلة للتوسع يف حجب املواقع الصحفية).

وأكدت املادة أيًضا على (صالحية حجب احلساب الشخصي الذي يبلغ عدد متابعيه 
تروج الشخصية  احلسابات  من  العديد  هناك  أكثرفأن  أو  متابع  آالف  أيًضا   خمسة 

العنف والكراهية ضد املجتمع، وأن تتعامل على نفس اإلطار التشريعي للقانون حجب   إلى
لترويج   أكثر  تستخدم  أصبحت  االجتماعي  للتواصل  وسائل  هناك  أن  فنجد  املواقع، 
اإلرهاب والثورات يف الوطن العربي فقد حرص املجلس األعلى لإلعالم على هذه املادة  

 ون اجلديد حلماية أمن الدولة). مت تطبيقة داخل القان وهذا ما
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  نتائج الدراسة امليدانية
  :) (أسباب اختيار العمل يف هذه املؤسسة الصحيفة دون غيرها من الصحف -1

 )2جدول رقم (
  أسباب اختيار العمل يف هذه املؤسسة الصحيفة دون غيرها من الصحف

  الصحيفة                                               
  أسباب االختيار 

  قومية 
  ) 86(ن=

  خاصة 
  ) 102(ن=

  اإلجمالي 
  ) 188(ن=

  تلتزم صحيفتها مبراعاة ميثاق العمل الصحفي 
  119  64  55  ك

%  64 %  62.7 %  63.3 %  

  ألنها تعطي دخًال مادًيا أفضل 
  119  65  54  ك

%  62.8 %  63.7 %  63.3 %  

  ألنني أتوافق مع سياستها التحريرية
  109  59  50  ك

%  58.1 %  57.8 %  58 %  

  ألنها تلتزم بأخالقيات املمارسة املهنية
  119  68  51  ك

%  59.3 %  66.7 %  63.3 %  

  ملكانتها املتميزة بني باقي الصحف املنافسة 
  79 43 36 ك

%  41.9 % 42.2 % 42 %  

  عدم وجود بديل متاح اآلن لدي
  73  36  37  ك

%  43 %  35.3 %  38.8 %  

  النتشارها األوسع يف مصر والعالم العربي 
  69  36  33  ك

%  38.3 %  35.3 %  36.7 %  

  مؤسسة حيادية تلتزم باملصداقية 
  69  38  31  ك

%  36 %  37.3 %  36.7 %  

يوضح اجلدول السابق العوامل األساسية يف أسباب اختيار العمل يف هذه املؤسسة 
الصحف، فقد تقاربت النسب بني أن تلتزم الصحفية بتطبيق الصحيفة دون غيرها من  

%، وذلك يف الصحف  63.3ميثاق العمل الصحفي وألنها تعطي دخًال مادًيا أفضل بنسبة  
هذه العوامل من أهم  ألن %، وذلك62.7%، والصحف اخلاصة بنسبة  64القومية بنسبة  

ألن الصحفي.  العمل  يف  املؤثرة  املطبوعات  تتطبق الصحفية املؤسسات العوامل  قوانني 
والتي  الضوابط  من  مجموعة  من خالل  اإلعالمية  املهنة  تنظيم  على  تعمل  التي  والنشر 

تكريس مجموعة من املحظورات التي يجب أن تلتزم بها املؤسسات اإلعالمية،  على تعتمد

 
  .أُتيح للمبحوث اختيار أكثر من بديل  
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التي تسعى إلى ضبط املهنة وتأكيد  النقابات وضع بعض الضوابط واملواثيق  كما حتاول 
  73) 1995ؤولياتها الصحفية (صالح خليل، مس

بنسبة   املهنية  املمارسة  بأخالقيات  تلتزم  ألنها  الثاني  املركز  احتل  % 63.3بينما 
القومية بنسبة  66.7نسبة يف الصحف اخلاصة بنسبة   أعلى وجاءت %، ويلها الصحيفة 
59.3%.، 

بنس التحريرية  سياستها  مع  أتوافق  ألنني  الثالث  الترتيب  يف  وتقاربت  58بة  وجاءت   %
بنسب   اخلاصة  والصحف  القومية،  الصحفية  بني  إدارة  57.8%،  58.1النسب  ألن   ،%

املؤسسة الصحفية متارس ضغوًطا على الصحفيني فالبد للصحفي أن يتوافق مع آليات 
تطبع  التي  التحريرية  السياسة  مع  الكامل  االتساق  يؤكد  ما  وهذا  الصحفية،  املؤسسات 

باالتصال القائم  اخلارجية يف    سلوك  بالقوى  وعالقتها  أهدافها  يتمثل يف  الذي  بطابعها 
واختيار   النشر  وأولويات  والقيود  الضوابط  حتديد  يف  أيًضا  السياسة  وتؤثر  املجتمع، 

السياسة مع  تتفق  التي  واحتل الصور  بني   وأهدافها،  املتميزة  ملكانتها  الرابع  الترتيب 
 ، .%42الصحف بنسبة 

تقاربت   األخيربينما  الترتيب  العربي  النتشارها النسب يف  والعالم  األوسع يف مصر 
بنسبة   باملصداقية  تلتزم  حيادية  مؤسسة  يف  36.7وأنها  األكبر  النسبة  وجاءت   ،%

%، و 35.3%، باملقارنة بالصحف اخلاصة بنسب  38.3%،  36الصحيفة القومية بنسب  
37.3.%  

دراسة   مع  تتفق  النسبة  ركزت    ll. 2017T Franklin Wadde  (74( وهذه  التي 
علي وجود تعليقات إخبارية على اإلنترنت عن طريق أمنوذج وكالة التفاعل قابلية التنقل،  

)MAIN وعدد سلبية)،  مقابل  (إيجابية  القراء  تعليقات  تأثير  اختبار  مت  فقد   ،(
)  "التغريدات" و"اإلعجابات" (منخفض مقابل مرتفع)، وتكرار التغطية (نادرًا مقابل متكرر 

على مصداقية األخبار وأهمية القضية. واعتمدت الدراسة علي املنهج التجريبي اختبرت  
(تردد التغطية: نادرة    2(تعليق التكافؤ: إيجابي مقابل سلبي) ×    2جتربة على اإلنترنت  

(عدد مرات إعادة التفصيالت واملفضلة: منخفض مقابل مرتفع) بني    2مقابل متكررة) ×  
) بشكٍل عشوائي لواحد من N = 289اعلية ومت تعيني املشاركني (تصميم العناصر التف

ثمانية شروط محتملة، حيث ُطلب منهم تصفح موجز تويتر الذي كان يحتوي على عدد  
التعليقات  إلى  (نسبة  القراء سلبية  تعليقات  بأن  النتائج  وجاءت  اإلخبارية،  القصص  من 

خالل مسار النشر غير املباشر بناء    اإليجابية) من مصداقية الرسالة وأهمية القضية من
  على إمكانية الوصول للخبر. 
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  :) (املعايير الضرورية التي تتطبق على السياسة التحريرية عند انتقاء ونشر املوضوعات  -2
 )3جدول رقم (

  املعايير الضرورية التي تتطبق على السياسة التحريرية عند انتقاء ونشر املوضوعات

  الصحيفة                                                                   
  املعايير

  قومية 
  ) 86(ن=

  خاصة 
  ) 102(ن=

  اإلجمالي 
  ) 188(ن=

  ال تشكل جرمية من جرائم النشر أ
  132  70  62  ك

%  72.1 %  68.6 %  70.2 %  

  التركيز علي ما يهمله الصحفيون اآلخرون 
  130 70 60 ك

%  69.8 % 68.6 % 69.1 %  

  أن تراعي مصلحة املجتمع وأمن املجتمع 
  123  58  65  ك

%  75.6 %  56.8 %  65.4 %  

التحريرية   السياسة  مع  تتوافق  املوضوعات  أن 

  للجريدة

  123  68  55  ك

%  64 %  66.7 %  65.4 %  

  أال تتعرض إلى موضوعات متس اخلصوصية 
  107  57  50  ك

%  58.1 %  55.9 %  56.9 %  

يف   تضع  املمارسة  أن  وأخالقيات  معايير  االعتبار 

  املهنية 

  100 55 45 ك

%  52.3 % 53.9 % 53.2 %  

  أال تروج للشائعات
  100  54  46  ك

%  53.5 %  52.9 %  53.2 %  

األن   الوطني  األمن  متس  ملوضوعات  تتعرض  أال 

  وتغرس الفكر االرهابي 

  90  50  40  ك

%  46.5 %  49 %  47.9 %  

  اجلمهورأن تراعي اهتمامات ورغبات  
  68  37  31  ك

%  36 %  36.3 %  36.2 %  

  السبق الصحفي 
  58  32  26  ك

%  30.2 %  31.4 %  30.9 %  

  أن تؤدي إلى زيادة توزيع الصحيفة 
  58  32  26  ك

%  30.2 %  31.4 %  30.9 %  

يتضح  اجلدول  السياسة  أهم أن من  قبل  من  تنطبق  التي  الضرورية  املعايير 
ونشر   انتقاء  عند  هيالتحريرية  بنسبة   أال املوضوعات  النشر  جرائم  من  جرمية  تشكل 

بينما70.2 بنسبة   احتلت %،  القومية  بنسبة  72.1الصحيفة  اخلاصة  والصحف   ،%
 

 .أُتيح للمبحوث اختيار أكثر من بديل  



 

               285 

حول    Erik P. Bucy and others  2014  (75(%، تتقارب هذه النسبة مع دراسة  68.6
أمنوذج للطبقات  األزمة واملصداقية وتقييم األخبار وجرائم النشر الصحفي وركزت على

وسائل  فضائح  فحص  مت  حيث  للصحافة  العامة  التقييمات  فيها  جتري  التي  األولية 
املنهج   على  الدراسة  واعتمدت  تابلويد،  وورلد  أوف  نيوز  افتتاحية  اإللكترونية  اإلعالم 
املسحي، بوضع اختبار أمنوذج من الفضائح الصحفية البارزة يف بريطانيا، وجاءت نتائج 

بأن ومسؤولية   الدراسة  الصحافة  حرية  جتاه  املواقف  تفعيل  يتم  الصحافة  أزمة  بعد 
من   ظاهرًيا  اإلعالم  املواقف    خاللوسائل  هذه  وتشكل  فضيحة،  لكل  الفريدة  السمات 

حول   اآلثار    املصداقية تقييماتها  تناقش  النتائج  جاءت  كما  اإلخباري،  التنظيم  ودعم 
  الصحف اإللكترونية. على املترتبة على حتسني فهم عملية تقييم األخبار

التركيز بنسبة   على يليها  اآلخرون  الصحفيون  يهمله  و  69.1ما  يف  %69.8   %
و القومية،  اخلاصة68.6الصحفية  الصحف  يف  املوضوعات    ,%  بني  النسب  وتقاربت 

تتوافق مع السياسة التحريرية للجريدة، وأن تراعي مصلحة املجتمع وأمن املجتمع بنسبة 
بت النسب بني أال تتعرض إلى موضوعات متس اخلصوصية وأن تضع  %، وكما تقار65.4

املهنية  املمارسة  وأخالقيات  معايير  االعتبار  بنسب   وأال يف  للشائعات  %، 53.2تروج 
56.9 %  

جاءت   الوطني 47.9بينما  األمن  متس  ملوضوعات  تتعرض  أال  وتغرس   %  األن 
الصحف   اإلرهابي، الفكر يف  ال49بنسبة    اخلاصةوذلك  ألن  يوجد  %  اخلاصة  صحف 

بينما   اجلريدة،  غلق  من  وتخاف  قانونية  محاذير  ولديها  احلكومة  من  رقابة  أيًضا  لديها 
% يف أن تراعي اهتمامات 36.2%. وجاءت نسبة  46.5جاءت الصحفية القومية بنسبة  

واخلاصة   القومية  بني  النسب  وتقاربت  اجلمهور  املرتبة  36ورغبات  يف  جاءت  ثم   .%
  %.30.9إلى زيادة توزيع الصحيفة وكذلك السبق الصحفي بنسبة األخيرة أن تؤدي 

انتقاء  عند  التحريرية  السياسة  قبل  من  تنطبق  التي  الضرورية  املعايير  أن  فنجد 
واالنفراد الصحفي  اخلبر  على  احلصول  يف  تتركز  املوضوعات  سبًقا   به  ونشر  هذا  يعد 

الصحفيون يعمل  كما  ا  اخل على صحفّيً االنتشار  سرعة  معظم  ضمان  يف  تغيب  قد  بر، 
دقته   فقد  اإلنترنت  عبر  املنشور  اخلبر  أصبح  واملوضوعية  الدقة  الصحفية  املؤسسات 

الصحيفة   جمهور  مع  الثقة  أزمة  وجود  هذا  على  له    اإللكترونيةويترتب  تتاح  قد  الذي 
  فرصة التحقق من مصداقية املعلومات التي تصله عبر اإلنترنت. 
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  : ) (األساليب التي يتبعها الصحفيون جلمع املادة الصحفية-3
 )4جدول رقم (

  األساليب التي يتبعها الصحفيون جلمع املادة الصحفية

  الصحيفة                                          
  األساليب 

  قومية 
  ) 86(ن=

  خاصة 
  ) 102(ن=

  اإلجمالي 
  ) 188(ن=

  144 78 66 ك  املقابالت الشخصية
%  76.7 % 76.5 % 76.6 %  

  143  82  61  ك  من خالل التقارير الصحفية 
%  70.9 %  80.4 %  76.1 %  

  132  72  60  ك  متابعة ما ينشر علي اإلنترنت 
%  69.8 %  70.6 %  70.2 %  

  115  62  53  ك  متابعة ما ينشر علي املواقع اإلخبارية
%  61.6 %  60.8 %  61.2 %  

  114  62  52  ك  التجربة امليدانية 
%  60.5 %  60.8 %  60.6 %  

  114 63 51 ك  الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات 
%  59.3 % 61.7 % 60.6 %  

التواصل   شبكات  عبر  يقدم  ما  متابعة 
  االجتماعي 

  99  54  45  ك
%  52.3 %  52.9 %  52.7 %  

العمل   ورش  والندوات  املؤمترات  حضور 
  وحلقات النقاش

  99  59  40  ك
%  46.5 %  57.8 %  52.7 %  

  89  48  41  ك  صحف أو وسائل إعالم أخرىالنقل عن  
%  47.7 %  47.1 %  47.3 %  

  87  47  40  ك  الرجوع إلى املواد األرشيفية
%  46.5 %  46.1 %  46.3 %  

املهنية   صفتك  (إخفاء  باملشاركة  املالحظة 
  عن املصادر) 

  86  47  39  ك
%  45.3 %  46.1 %  45.7 %  

أو   التليفون  طريق  عن  باملصادر  االتصال 
  اإللكتروني البريد 

  74  40  34  ك
%  39.5 %  39.2 %  39.4 %  

  التحليل املنظم للوثائق
  74  38  36  ك
%  41.8 %  37.2 %  39.4 %  

املادة   جلمع  الصحفيون  يتبعها  التي  األساليب  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  تشير 
بنسبة   الشخصية  املقابالت  األساليب  أكثر  وجاءت  النسب  76.6الصحفية  وتقاربت   ،%

بنسبة   اخلاصة  والصحف  القومية  الصحفية  الصحفية  76.7بني  والتقارير  واحتلت   ،%
نسبة  76.1بنسبة أعلى  وجاءت  الص%80.4  يف  بينما  %  اخلاصة،  يف 70.9حف   %

% 70.6%، وجاءت  70.2ما ينشر على اإلنترنت بنسبة    متابعةالصحيفة القومية. ويليها  
  % يف الصحيفة القومية.69.8يف الصحف اخلاصة، و 
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وتقاربت النسب حول الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات والتجربة امليدانية ومتابعة ما  
  ..%60.6سبة ينشر على املواقع اإلخبارية بن

االجتماعي  التواصل  شبكات  عبر  يقدم  ما  متابعة  نحو  أيًضا  النسب  تقاربت  كما 
بنسبة   النقاش  وحلقات  العمل  ورش  والندوات  املؤمترات  واحتلت  52.7وحضور   ،%

بنسب   األعلى  الترتيب  اخلاصة  القومية 57.8%،  52.9الصحف  بالصحفية  مقارنة   %
52.3 ،%46.5%.  

الن النسب حول  املواد وتقاربت  إلى  والرجوع  أخرى  إعالم  وسائل  أو  قل عن صحف 
بنسب   املصادر)  عن  املهنية  صفتك  (إخفاء  باملشاركة  واملالحظة  %، 47.3األرشيفية 

االتصال باملصادر عن طريق التليفون أو البريد    األخير%، واحتل الترتيب  %45.7،  46.3
بنسبة   للوثائق  املنظم  والتحليل  وتقارب39.4اإللكتروني  دراسة %.  مع  النسب  هذه  ت 

)2017.Sujin Choi  (76   الصحفيون واستخدم  اإلنترنت  عبر  األخبار  تدفق  حول 
العديد من املصادر مثل املقابالت الشخصية والتقارير الصحفية، واعتمدت الدراسة على  
األخبار  إلى  اجلمهور  تعرض  كلما  أنه  الدراسة  نتائج  ووجدت  اإلعالمي،  املسحي  املنهج 

اخلبر، بينما ركز الصحفيون  املتكررة أدرك أن هناك مشكلة يف اإلعالم حول مصداقية  
%) وال بد أن تكون  88على استخدام املقابالت املتعمقة إلثبات مصداقية اخلبر بنسبة (

  األخبار املوجهة للجمهور بها مصداقية.
  مدى توافر املناخ املالئم الذي يكفل ممارسة مهنية وأخالقية يف الصحيفة:-4

  )5جدول رقم (
  املالئم الذي يكفل ممارسة مهنية وأخالقية يف الصحيفةمدى توافر املناخ  

  الصحيفة                                                      
  اإلجمالي   خاصة   قومية   مدى توافر املناخ املالئم

  ال يتوافر 
  108 58 50 ك

%  58.2 % 56.8 % 57.4 %  

  إلى حد ما
  40  22  18  ك

%  20.9 %  21.6 %  21.3 %  

  كبيرإلى حد 
  40  22  18  ك

%  20.9 %  21.6 %  21.3 %  

  اإلجمالي 
  188  102  86  ك

%  100 %  100 %  100 %  

  )0.985، مستوى املعنوية=2، درجة احلرية=0.031=2(كا
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مهنية  الصحفيونأوضح   يكفل ممارسة  الذي  للصحيفة  املالئم  املناخ  يتوافر  ال  أنه 
بنسبة القومية  57.4وأخالقية  الصحفية  نسبة  جاءت  بينما  والصحف  %58.2،   ،%
بسبب عن أسباب ذلك    الصحف اخلاصةوذكر الصحفيون من  %،  56.8اخلاصة بنسبة  

تسيطر على كم ونوع الصحف من خالل التعقيدات البيروقراطية الشديدة التي    أن الدولة
القوانني احلالية على آليات إصدارها برغم أن الدستور يتيح للصحفيني حرية    تفرضها 

واإلعالمي السياسي  أهم شروط اإلصالح  أن من  كما  والتعبير،  التأكيد على حق   الرأي 
اإللكترونية   الصحافة  وتشجيع  والتلفزيونية  اإلذاعية  واملحطات  الصحف  ومتلك  إصدار 

العوائق القانونية واإلدارية    منالعديد    ولكن هناك   .واحترام حقها يف الوصول إلى قارئها
العمل الصحفي يف مصر فإن  و التي تعترض حرية  إليه قيوًدا   السلطات األمنية  أضافت 

رقم    املادةكما منح الدستور منح  أخرى تتعلق بحرية تدفق املعلومات ووصولها للصحفيني،  
املعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، واإلفصاح  اخلاصة ب   68

احلق وعدم  املعلومات  املعلومة،    عن  عدم يف  وجود  علي  جتادل  النتيجة  هذه  أن  فنجد 
التي تتيح احلريات االعالمية، وهذا ما أكدته   حريات إعالمية وال يوجد تطبيق للقانون 

) يف     Herman Wasserman 2012  (77دراسة  الناشئة  الدميقراطيات  أن  إلى 
أفريقيا، ونظم االتصاالت السياسية يف جنوب أفريقيا وناميبيا مرت بتغيرات كبيرة منذ 
لوسائل  محمية  دستورية  حماية  الدميقراطية  جلبت  البلدان،  من  لكل  التسعينيات  أوائل 

الئم لهم.  اإلعالم وخاصة اإللكترونية وأعطت مساحة كبيرة للصحفيني مع توفر مناج م
مؤسسات  لتحقيق  اإلعالم  لوسائل  املسؤوليات  ببعض  مرتبطة  اعتبرت  احلرية  هذه 
السياسيني يف كل من هذه  الصحفيني  املستمرة بني  االشتباكات  الدميقراطية من خالل 

منهج   على  الدراسة  واعتمدت  خالل   املسحالبلدان،  مع   50من  منظمة  شبه  مقابلة 
والوسطاء   والسياسيني  نتائج الصحفيني  وجاءت  وناميبيا.  أفريقيا  السياسيني يف جنوب 

سياق   يف  ومسؤولية  حرية  كلمة  تعنيه  ما  حول  واضح  إجماع  يوجد  ال  بأنه  الدراسة 
  الدميقراطيات األفريقية اجلديدة.

النسب   يف  تقارب  األخير  الترتيب  يف  بنسبة وجاء  كبير  حد  إلى  و  ما  حد  إلى   بني 
ية املبينة أسفل اجلدول عن عدم معنوية العالقة  تكشف املؤشرات اإلحصائ%. كما  21.3

تصنيف   يكفل ممارسة    الصحيفةبني  الذي  املالئم  املناخ  توافر  ومدى  خاصة)  (قومية/ 
الصحيفة يف  وأخالقية  كامهنية  قيمة  بلغت  حيث  دالة  0.031  2،  غير  قيمة  وهي   ،

) ؛P>0.05إحصائًيا  التي    )  املؤسسات  اختالف  على  الصحفيني  أغلب  اشترك  فقد 
  يعملون بها يف اإلشارة إلى عدم توافر هذا املناخ يف هذه الصحف. 
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  : ) (أسباب عدم توافر بيئة ممارسة مهنية وأخالقية-5
 )6جدول رقم (

  أسباب عدم توافر بيئة ممارسة مهنية وأخالقية 

  الصحيفة                             
  األسباب 

  قومية 
  ) 50(ن=

  خاصة 
  ) 58(ن=

  اإلجمالي 
  ) 108(ن=

ليس لدية احلق يف رفض أي مهام يكلف بها من  

  رئيس التحرير 

  85  44  41  ك

%  82 %  75.8 %  78.7 %  

اجلريدة   سياسة  ملعارضة  احلق  للصحفي  ليس 

  التي يعمل بها 

  85 45 40 ك

%  80 % 77.6 % 78.7 %  

تساعد   التي  التكنولوجية  اإلمكانيات  توجد  ال 

  الصحفي على االبتكار واإلبداع 

  64  35  29  ك

%  58 %  60.3 %  59.3 %  

  يتمتع الصحفي للحماية من نقابة الصحفيني
  53  28  25  ك

%  50 %  48.3 %  49.1 %  

مهدد   الصحفي  دائًما  الوظيفي  االمان  يوجد  ال 

  بعدم االستقرار 

  44  23  21  ك

%  42 %  39.7 %  40.7 %  

مهنية       ممارسة  بيئة  توافر  عدم  أسباب  السابق  اجلدول  فقد  وأخالقية،يؤكد 
بني   النسب  بها،  "تقاربت  يعمل  التي  اجلريدة  سياسة  ملعارضة  احلق  للصحفي  ليس  أنه 

التحرير بنسبة بها من رئيس  لديه احلق يف رفض أي مهام يكلف  %، 78.7وكذلك ليس 
% باملقارنة بالصحفية  77.6%،  75.8األكبر يف الصحف اخلاصة بنسبة  وجاءت النسبة  
  %.80%، 82القومية بنسب 

الثانية   واحتلت  الصحفي بأنه    املرتبة  تساعد  التي  التكنولوجية  اإلمكانيات  توجد  ال 
وحتتل املرتبة الثالثة بأن يتمتع الصحفي للحماية  %،  59.3بنسبة  على االبتكار واإلبداع  

 %.49.1بنسبة    فينيالصحمن نقابة 

%،  48.3%، ويليها يف الصحف اخلاصة بنسبة  50وذلك يف الصحفية القومية بنسبة  
ال يوجد األمان الوظيفي دائًما الصحفي مهدد بعدم االستقرار  يف حني جاءت أقل نسبة  

بنسبة  40.7بنسبة   اخلاصة  الصحف  يف  وذلك  الصحفيون يتعرض  حيث  %  %39.7، 
الضغوط   من  الصحفية  السياسيللعديد  أما  العمل،  يف  البقاء  عدم  علي  تهددهم  قد  ة 

 
  أجاب فقط عن هذا السؤال املبحوثون الذين أفادوا بعدم توافر بيئة ممارسة مهنية وأخالقية، كما

 أُتيح للمبحوث اختيار أكثر من بديل. 
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% أكد الصحفيون بأنه يوجد األمان الوظيفي ولكن يف الفترة األخيرة  42القومية بنسبة  
خالل   من  الصحف  على  الرقابة  فرض  من  العديد  ظهرت  الشائعات  النتشار  ونتيجة 

ر اخلاصة بالنشر  التدخل يف تعيني مديري حترير ومت وضع سياسات إلى رؤساء التحري
  .من يخالف ذلك سوف يتعرض رئيس التحرير إلى اإلجراءات التعسفية

حول حرية وسائل اإلعالم    2015Ross Tapsell  (78(دراسة  وتتفق نتائج الدراسة  
الرقمي   اإلعالم  ظل  يف  وخاصة  اإلعالمي  املشهد  تشكيل  إعادة  وكيفية  إندونيسيا  يف 
إمكانيات  فتح  هناك  أن  فيما  الدراسة  مشكلة  وجاءت  اإلعالم،  وسائل  حرية  وتداعيات 
اآلخر   والبعض  يتم سماعها  أن  من  بد  ال  الصحفية  األصوات  من  أكبر  جديدة ملجموعة 

إلى أصبح   ينظر  العام  املجال  أن  الدراسة  وكشفت  مهددة،  بأنها  اإلعالم  وسائل  حرية 
القانونية   النظم  من  مزيد  إلى  حتتاج  إندونيسيا  يف  اإلعالم  حرية  وأن  االنتشار  واسع 

العمل   آلية  اإلعالم الصحفيلتحكم  يواجهها  قد  الضغوط  من  العديد  هناك  وأن   ،
الد الوظيفي  األمان  الصحفيون مهددون والصحفيون كما ال يوجد  ائم للصحفيني أصبح 

 بالفصل التعسفي وعدم االستقرار. 

  : ) (أهم املعاير التي يستند إليها األداء التحريري يف الصحيفة-6
 )7جدول رقم (

  أهم املعاير التي يستند اليها األداء التحريري يف الصحيفة

  الصحيفة                                         
  أهم املعايير

  قومية 
  ) 86(ن=

  خاصة 
  ) 102(ن=

  اإلجمالي 
  ) 188(ن=

التي   املثيرة  التفاصيل  على  التركيز 
  جتذب القاري

  61  34  27  ك
%  31.4 %  33.3 %  32.4 %  

  22 11 11 ك  التركيز علي البعد اإلنساني 
%  12.8 % 10.8 % 11.7 %  

  22  12  10  ك  ربط األحداث بأشخاص مشهورين 
%  11.6 %  11.8 %  11.7 %  

العنف  الضحايا  عدد  على  التركيز 
  اإلرهاب 

  22  13  9  ك
%  10.5 %  12.7 %  11.7 %  

  21 12 9 ك  الكشف عن الفساد واجلرمية 
%  10.5 % 11.8 % 11.2 %  

أساليب   نستخدم  أن  علي  احلرص 
  لغوية مرنة 

  20  10  10  ك
%  11.6 %  9.8 %  10.6 %  

أهم السابق  اجلدول  يستند املعايير يشير  الصحيفة،  إليها التي  يف  التحريري  األداء 
جتذب  32.4أكدوا التي  املثيرة  التفاصيل  على  تركز  الصحيفة  بأن  الصحفيني  من   %
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% يف الصحفية القومية، 31.4%، يف الصحف اخلاصة باملقارنة بـ  33.3اهتمام القاري  
النسب   تقارب  البعد  11.7ويلي ذلك يف  التركيز على  وربط األحداث   نسانياإل%، حول 

يف   األكبر بأشخاص مشهورين والتركيز على عدد ضحايا العنف اإلرهابي، وجاءت النسب
بنسب   اخلاصة  القومية 10.8%،  12.7%،  11.8الصحف  بالصحفية  باملقارنة   ،%

بنسبة  %10.5،  %11.6،  12.8 واجلرمية  الفساد  عن  الكشف  الرابع  الترتيب  واحتل   %
أن نستخدم أساليب لغوية مرنة بنسبة   على األخيرة يف احلرص%. واحتلت املرتبة  11.2
بنسب  10.6 اخلاصة  والصحف  القومية  الصحفية  بني  النسب  وتقاربت   ،%11.6 ،%

9.8%..  

أكدته   ما  ( وهذا  يف    Brian Creech 2018  (79دراسة  التحريري  األداء  نحو 
املؤسسات   املؤسسات الصحفية من خالل مقابالت متعمقة مع الصحفيني حيث واجهت

االبتكار   أصبح  األخيرة،  السنوات  يف  والسلطة  التمويل  يف  أزواًجا  األمريكية  اإلخبارية 
أن  الدراسة  نتائج  خالل  من  الصحفيون  وركز  الصحافة،  مستقبل  يف  أساسًيا  مفهوًما 

وهذا من ضمن محتوي    مشهورين الصحف تعتمد على من خالل ربط األحداث بأشخاص 
ل الدميقراطية  السوق. التطلعات  نحو  املوجهة  احللول  لصالح  الرقمية  لصحافة 

من   أكثر  حتليل  ومت  التحليلي  واملنهج  املسحي  منهج  أيًضا  الدراسة   50واستخدمت 
من داخل مؤسسة الفارس يف جامعة   2016  -2009موضوع تقارير أخبار خالل عام  

مركز   هارفرد  جامعة  يف  للصحافة  نيمان  مؤسسة  ز  ومرك   Shorensteinكولومبيا، 
اإلعالم والدميقراطية يف جامعة ديوك وتونايت مركز الصحافة الريادية يف جامعة مدينة  
مستقبل  حول  والبحوث  الصحفية  املؤسسات  بأن  الدراسة  نتائج  وجاءت  نيويورك. 

أحداث   على  تركز  العنف    العنف األخبار.  ضحايا  ومشاهد  صور  وأن  والصراعات 
يجة لتطبيق األجندات املؤثرة من احلكومات التي  واإلرهاب تعطي تأثيًرا قوًيا للصحيفة نت

 قد تؤثر يف املستقبل على الصحافة. 
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  )  (العوامل املؤثرة علي قرارات الصحفيني أثناء التغطية ونشر املوضوعات-7
  )8جدول رقم (

  قرارات الصحفيني أثناء التغطية ونشر املوضوعات العوامل املؤثرة علي

  الصحيفة                                           
  العوامل 

  قومية 
  ) 86(ن=

  خاصة 
  ) 102(ن=

  اإلجمالي 
  ) 188(ن=

  137  74  63  ك  التعرض للعقوبات
%  73.3 %  72.5 %  72.9 %  

  135  72  63  ك  إثارة االهتمام 
%  73.2 %  70.6 %  71.8 %  

  120  65  55  ك  إتاحة وسهولة املصادر مدى 
%  64 %  63.7 %  63.8 %  

  120  66  54  ك  تأثير الرؤساء يف العمل
%  62.8 %  64.7 %  63.8 %  

  86  46  40  ك  قوانني الصحافة تعرقل عملك 
%  46.5 %  45.1 %  45.7 %  

  80  46  34  ك  السياسة التحريرية للصحيفة 
%  39.5 %  45.1 %  42.6 %  

  مصداقية الصحيفة
  68  37  31  ك
%  36 %  36.3 %  36.2 %  

قرارات الصحفيني أثناء التغطية  على  يوضح بيانات اجلدول السابق العوامل املؤثرة 
% من 72.5% من الصحفيني التعرض للعقوبات، واحتلت  72.9ونشر املوضوعات أكدوا  

بينما   اخلاصة،  أشار  73.3الصحف  حني  يف  القومية.  الصحفية  من  إثارة  %71.8،   %
  .% من الصحفية القومية73.2% من الصحف اخلاصة بينما70.6 بنسبةاالهتمام 

ح النسب  بنسبة  إتاحة مدى ولوتقاربت  العمل  يف  الرؤساء  وتأثير  املصادر  وسهولة 
بنسبة  63.8 عملك  تعرقل  الصحافة  قوانني  ويليها  واحتل.% %45.7  األخير   ،  الترتيب 

بنسبة الصحيفة  القومية 36.2مصداقية  الصحفية  يف  املقارنات  نسب  تقاربت  كما   ،%
سياسة املؤسسة الصحفية وما % حيث ذكر الصحفيون أن  36والصحف اخلاصة بنسبة  

أداء  على  بالنتيجة  تنعكس  فأنها  وإدارية  سياسية  ضغوط  من  الصحفيون  لها  يتعرض 
بيئة العمل   على  العاملني فيها حتريرًيا وإداريا، ولكن هناك العديد من العوامل التي تؤثر 

تقسيمه يكون  أن  ميكن  والذي  الصحفي  العمل  ضغط  وهي  ضغوط   إلى الصحفي، 
ضغوط شخصية، فالضغوط التنظيمية تتضح من خالل االختالف املهني مثل تنظيمية و

اتخاذ قرارات إدارية داخل املؤسسات الصحفية، ويف ظل ظروف عدم التأكد من املصادر،  
الصحفي   األداء  مستوى  انخفاض  نحو  الصحفية  املؤسسات  يف  صراع  هناك  أن  وكما 
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الصحفية،   التغطيات  عبء  اآلخرين  الصحفيني  إلى  وحتميل  االفتقار  أيًضا  يوجد  كما 
املعلومات إلجناز العمل، وكذلك االفتقار إلى فرص الترقية والتدريب واجلدال يف الرأي 

 .وعدم اتخاذ القرارات والظروف املادية املتمثلة يف الرواتب

أن هناك صعوبات      2018Wolfgan David  (80.دارسة ( وتتفق هذه النتيجة مع
و العوامل التي تؤثر على قرار الصحفيني أثناء التغطية، وأن علي اجتاهات الصحفيني نح

هناك عالقة بني املعلقني والصحفيني على اإلنترنت، حيث إن الصحفيني يضعون قواعد 
وقوانني جلعل اجلمهور يشارك وفًقا ملبادئ معينة ال ينخرط اجلمهور يف التعليقات إلثارة  

على   الدراسة  منهجية  واعتمدت  العام،  ومدونة الرأي  مقالة  بجمع  النصي،  التحليل 
أخبار   من  حتليل  Googleوعموًدا  ومت  من   77،  الفترة  خالل  وعموًدا  ومدونةً  مقاًال 

األخبار 2012-2015 على  املعلق  دور  رفضوا  الصحفيني  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت   .
يوضح   وهذا  األخبار  محتوى  املهني حلماية  األداء  على  التأثير  يضعف  هذا  مستوى  ألن 
  آخر من العوامل التي تؤثر على قرار الصحفيني أثناء التغطية أو نشر املوضوعات. 

رقم    -8 قانون  على  االطالع  تقنية   2018لسنة    175مدى  جرائم  مكافحة  بشأن 
  املعلومات: 

 )9جدول رقم (
  بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2018لسنة  175مدى االطالع على قانون رقم 

  الصحيفة 
  اإلجمالي   خاصة   قومية   مدى اإلطالع 

  اطلعت على أغلب مواده
  140 76 64 ك

%  74.4 % 74.5 % 74.5 %  

  اطلعت على بعض مواده
  48  26  22  ك

%  25.6 %  25.5 %  25.5 %  

  اإلجمالي 
  188  102  86  ك

%  100 %  100 %  100 %  

  ) 0.989، مستوى املعنوية=1، درجة احلرية=0.000=2(كا

قانون   على أغلب مواده% من الصحفيني اطلعوا  74.5يتضح من اجلدول السابق إن  
على  % اطلعوا  25.5بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، بينما    2018لسنة    175رقم  

  بعض مواده.

تتسق هذه النتيجة مع ما تظهره املؤشرات اإلحصائية املبينة أسفل اجلدول من عدم 
بني   العالقة  ومدىمعنوية  خاصة)  (قومية/  الصحيفة  قانون   االطالع تصنيف  على 
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كا   جرائممكافحة   قيمية  بلغت  حيث  املعلومات،  دالة  0.000  2تقنية  غير  قيمة  وهي   ،
اختالف P>0.05)إحصائًيا   على  الصحفيني  بني  يذكر  اختالف  ثمة  يكن  فلم  ؛   (

لقانون، حيث اشترك  املؤسسات التي يعملون بها يف حجم درايتهم املرتفعة نسبًيا مبواد ا
  .على أغلب مواده االطالع غالبيتهم يف

 تقييم الصحفيني للقانون-9
 )10جدول رقم (

  تقييم الصحفيني للقانون 
  الصحيفة                                   

  تقييم القانون 
  اإلجمالي   خاصة   قومية 

  واضح 
  14 7 7 ك
%  8.1 % 6.9 % 7.4 %  

  مبهم
  39  23  16  ك
%  18.6 %  22.5 %  20.8 %  

  شامل 
  16  9  7  ك
%  8.1 %  8.8 %  8.5 %  

  ناقص 
  23  11  12  ك
%  14 %  10.8 %  12.2 %  

  عادل 
  21  10  11  ك
%  12.8 %  9.8 %  11.2 %  

  غير منصف للصحفيني
  75  42  33  ك
%  38.4 %  41.2 %  39.9 %  

  اإلجمالي 
  188  102  86  ك

%  100 %  100 %  100 %  

  ) 0.932املعنوية=، مستوى 5، درجة احلرية=1.325=2(كا

بأن   للقانون  الصحفيني  تقيني  السابق  اجلدول  بيانات  غير  75يشير  بأنه  أكدوا   %
%، بينما الصحفية القومية 41.2منصف للصحفيني، وذلك يف الصحف اخلاصة بنسبة  

بنسبة  38.4بنسبة   القانون مبهم  أن  الثانية  املرتبة  واحتلت  % وغير واضح يف  %20.8، 
وأشار  مواده   أوضح  12.2للصحفيني،  بينما  تعديل،  إلى  ويحتاج  ناقص  القانون  أن   %
يف  11.2 أمني  اختراق  من  الدولة  تشهده  ملا  نظًرا  عادل  القانون  بأن  الصحفيني  من   %

  %. 8.5املواقع والبيانات واملعلومات، واحتلت املرتبة األخيرة بأن القانون شامل بنسبة 

ملبينة أسفل اجلدول عن عدم معنوية العالقة بني  أيًضا تكشف املؤشرات اإلحصائية ا
بلغت  حيث  للقانون،  الصحفيني  وتقييم  خاصة)  (قومية/  الصحيفة  كا  تصنيف    2قيمية 
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) ؛ فقد ذهبت أكثرية الصحفيني إلى P>0.05، وهي قيمة غير دالة إحصائًيا (1.325
  أن القانون يف أغلب مواده غير منصف للصحفيني. 

  : ) (بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2018لسنة  175إيجابيات القانون رقم  -10
  )11جدول رقم (

  بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات  2018لسنة  175إيجابيات القانون رقم 

  الصحيفة                                                     
  اإليجابيات 

  قومية 
  ) 86(ن=

  خاصة 
  ) 102(ن=

  اإلجمالي 
  ) 188(ن=

  يحمي املصادر 
  129  64  65  ك
%  75.6 %  62.7 %  68.6 %  

  حماية املجتمع من األخبار الكاذبة 
  124  62  62  ك
%  72.1 %  60.8 %  66 %  

  العلميةحماية املادة  
  93  46  47  ك
%  54.7 %  45.1 %  49.5 %  

  حماية جرمية االنتفاع بدون حق بخدمات االتصاالت 
  87  45  42  ك
%  48.8 %  44.1 %  46.3 %  

واالعتداء   الفوضى  من  الشخصية  احلريات  حماية 
  على ُحرمة احلياة اخلاصة للمواطن 

  86  44  42  ك
%  48.8 %  43.1 %  45.7 %  

خاصة يف وجود جرائم ترتكب  حماية األمن القومي،  
بطاقات   على  االعتداء  جرمية  مثل  أنظمة  بواسطة 

  البنوك وأدوات الدفع اإللكتروني 

  85  42  43  ك

%  50 %  41.2 %  45.2 %  

  حماية الدخول غير املشروع على املواقع 
  85  44  41  ك
%  47.7 %  43.1 %  45.2 %  

فى  احلق  حدود  جتاوز  املواقع    حماية  على  الدخول 
  والشبكات

  46  25  21  ك
%  24.4 %  24.5 %  24.5 %  

  حماية امللكية الفكرية. 
  53  29  24  ك
%  27.9 %  28.4 %  28.2 %  

  القانون يحمي الصحفيني
  51  29  22  ك
%  25.6 %  28.4 %  27.1 %  

جرائم   مكافحة  قانون  نحو  اإليجابيات  من  العديد  هناك  بأن  السابق  اجلدول  يؤكد 
األخبار  من  املجتمع  وحماية  املصادر  يحمي  أنه  النسب  تقاربت  فقد  املعلومات  تقنية 

%، 49.5%، واحتلت املرتبة الثانية حماية املادة العلمية بنسبة  66%،  68.6الكاذبة بنسب  
ال54.7واحتلت   الصحفية  يف  و  %  حماية  45.1قومية،  ويليها  اخلاصة،  الصحف  يف   %

%. كما احتلت حماية األمن 46.3جرمية االنتفاع بدون حق بخدمات االتصاالت بنسبة  
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القومي، خاصة يف وجود جرائم ترتكب بواسطة أنظمة مثل جرمية االعتداء على بطاقات 
الصحفية القومية   % يف50% حيث احتلت  45.2البنوك، وأدوات الدفع اإللكتروني بنسبة  

نسبة  41.2باملقارنة   وجاءت  املواقع، %45.2،  على  املشروع  غير  الدخول  حماية   %
بنسبة   اخلاصة  والصحف  القومية  الصحفية  نسب  وجاءت 43.1%،  47.7وتقاربت   ،%

بنسبة   والشبكات  املواقع  على  الدخول  يف  احلق  حدود  جتاوز  وتقاربت  24.5حماية   %
%. 27.1%،  28.2فكرية. والقانون يحمي الصحفيني بنسب  النسب بني حماية امللكية ال 

فقد أكد العديد من الصحفيني أن خالل الفترة االنتقالية الثانية وما شهده اإلعالم من 
تقنية   جرائم  ملكافحة  القانون  هذا  صدور  إلى  ماسة  بحاجة  مصر  فإن  كاذبة  أخبار 

اجبات مقدم اخلدمة أما من املعلومات ومن ضمن إيجابيات القانون أنه حدد التزامات وو
يوًما    180حيث حفظ وتخزين سجل النظام املعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية املعلومات ملدة  

وتخزينها،   حفظها  مت  التي  البيانات  سرية  على  املحافظة  القانون  أوضح  ثانًيا:  متصلة. 
كما   اإلعالميني.  واملمارسني  الصحفيني  لدى  قبل  من  موجود  يكن  لم  يجو وهذا  ز  ال 

اجلهات   إحدى  من  مسبب  أمر  بغير  البيانات  عن  اإلفصاح  أو  اإلفشاء  للصحفيني 
أية   أو  الشخصية ألي من مستخدمي خدمته،  البيانات  القضائية املختصة، ويشمل ذلك 

باملواقع واحلسابات اخلاصة التي يدخل عليها املستخدمون أو   متعلقةبيانات أو معلومات  
مني البيانات واملعلومات مبا يحافظ على سريتها وعدم اجلهات التي يتواصلون معها، وتأ

  أو تلفها.  اختراقها

  : ) ( بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2018لسنة  175سلبيات القانون رقم  -11
 )12جدول رقم (

  بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات  2018لسنة  175سلبيات القانون رقم 

 الصحيفة                                                                
  السلبيات

  قومية 
  ) 86(ن=

  خاصة 
  ) 102(ن=

  اإلجمالي 
  ) 188(ن=

تسمح   غامضة  تكون  قد  املواد  بعض  صياغة 
  بتفسير العديد من الظواهر 

  169  93  76  ك
%  88.4 %  91.2 %  89.9 %  

  الصحفيني املواد القانونية ال حتمي  
  156  86  70  ك
%  81.4 %  84.3 %  83 %  

  عرقلة الصحفيني يف حجب املعلومات
  155  85  70  ك
%  81.4 %  83.3 %  82.4 %  

  عرقلة الصحفيني يف النشر 
  152  84  68  ك
%  79.1 %  82.4 %  80.9 %  
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 الصحيفة                                                                
  السلبيات

  قومية 
  ) 86(ن=

  خاصة 
  ) 102(ن=

  اإلجمالي 
  ) 188(ن=

العاملني   على  القانون مسؤوليات جماعية  إلقاء 
  يف الصحف 

  150  84  66  ك
%  76.7 %  82.4 %  79.8 %  

يف   الصحفيني  عرقلة  على  يعمل  القانون 
  الوصول إلى املعلومات

  150  85  65  ك
%  75.6 %  83.3 %  79.8 %  

  كثرة املواد العقابية التي تعرقل الصحفيني
  143  85  58  ك

%  67.4 %  83.3 %  76.1 %  

املعلومات،  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  سلبيات  عن  التالي  اجلدول  بيانات  تكشف 
فقد أكد الصحفيون أن صياغة بعض املواد قد تكون غامضة تسمح بتفسير العديد من 

%، فقد 91.2%، وجاءت النسبة األكبر يف الصحف اخلاصة بنسبة  89.9الظواهر بنسبة  
ي تعريف واسع مينع مجرد انتقاد مؤسسات أكد الصحفيون أن تعريف لفظ األمن القوم

بأنها   بالتعريفات  اخلاص  األولى  املادة  نص  القانون يف  أكد  كما  عليه،  والقائمني  الدولة 
يتصل    حتتوي ما  كل  بأنه  القومي  باألمن  اخلاص  التعريف  أما  تقنية  تعريفات  على 

ب يتعلق  فيما  أو  أرضية،  وسالمة  ووحدته  الوطن  وأمن  واستقرار  رئاسة باستقالل  شئون 
اجلهات.  لتلك  التابعة  واألجهزة  الدولة  ومؤسسات  الوطني  الدفاع  ومجلس  اجلمهورية 
فهناك   مفسر،  وغير  واسع  تعريف  هذا  ولكن  القومي  األمن  تعريف جهات  القانون  حدد 
كلمات حول كل ما يتصل و ما يتعلق فإن هذا يؤكد على عدم جواز تناول ما يتعلق بالشأن 

خ من  مطلًقا  من العام  النسب  وتقاربت  اإللكترونية.  والوسائط  املعلوماتية  التقنيات  الل 
حيث املواد القانونية ال حتمي الصحفيني ولقانون يعمل على عرقلة الصحفيني يف حجب  

  .%82.4% و83املعلومات وكذلك النشر بنسب

الصحف   يف  العاملني  على  جماعية  مسؤوليات  القانون  إلقاء  حول  النسب  وتقاربت 
%، وذلك يف 79.8ن يعمل على عرقلة الصحفيني يف الوصول إلى املعلومات بنسبة  والقانو

القومية بنسبة  82.4الصحف اخلاصة بنسبة   %، وأخيًرا كثرة  76.7%، ويليها الصحف 
بنسبة   الصحفيني  تعرقل  التي  العقابية  بنسبة  76.1املواد  اخلاصة  الصحف  يف   %

 .% يف الصحيفة القومية67.4%، وباملقارنة 83.3
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املعلومات يتضمن أحكاًما عامة وقواعد  -12 تقنية  أن قانون مكافحة جرائم  مدى معرفة 
 إجرائية حول اجلرائم والعقوبات: 

 )13( رقم جدول
مدى معرفة أن قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات يتضمن أحكاًما عامة وقواعد إجرائية حول اجلرائم 

  والعقوبات
  الصحيفة                                          

  اإلجمالي   خاصة   قومية   مدى املعرفة 

  نعم
  172 93 79 ك

%  91.9 % 91.2 % 91.5 %  

  ال
  16  9  7  ك

%  8.1 %  8.8 %  8.5 %  

  اإلجمالي 
  188  102  86  ك

%  100 %  100 %  100 %  

  )0.867املعنوية=، مستوى 1، درجة احلرية=0.028=2(كا

من اجلدول السابق يتضح مدى معرفة الصحفيني بأن قانون مكافحة جرائم تقنية  
جاءت  فقد  والعقوبات،  اجلرائم  حول  إجرائية  وقواعد  عامة  أحكاًما  يتضمن  املعلومات 

أحكام  91.5 علي  اطالع  لديهم  بينما  القانون%  أحكام 8.5،  علي  اطالع  لديهم  ليس   %
  .القانون

ا  ُتظهر  بني  كما  العالقة  معنوية  عدم  اجلدول  أسفل  املبينة  اإلحصائية  ملؤشرات 
تقنية   جرائم  مكافحة  قانون  أن  معرفة  ومدى  خاصة)،  (قومية/  الصحيفة  تصنيف 
بلغت   حيث  والعقوبات،  اجلرائم  حول  إجرائية  وقواعد  عامة  أحكاًما  يتضمن  املعلومات 

كا ( 0.028  2قيمية  إحصائًيا  دالة  غير  قيمة  وهي   ،P>0.05 الغالبية جمع  فقد  ؛   (
اإلجرائية  والقواعد  العامة  األحكام  حول  املعرفة  يف  االشتراك  الصحفيني  من  العظمى 

 حول اجلرائم والعقوبات التي يتضمنها القانون املذكور. 
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 : ) ( معرفة املبحوثني مبصطلحات األحكام العامة الواردة بالقانون -13
 )14جدول رقم (

  معرفة املبحوثني مبصطلحات األحكام العامة الواردة بالقانون

  الصحيفة                                            
  املصطلحات 

  قومية 
  ) 86(ن=

  خاصة 
  ) 102(ن=

  اإلجمالي 
  ) 188(ن=

  والوزير املختص اجلهاز 
  135  72  63  ك
%  73.3 %  70.6 %  71.8 %  

  البيانات الشخصية
  133  70  63  ك
%  73.3 %  68.6 %  70.7 %  

  تقنية املعلومات 
  123 66 57 ك
%  66.3 % 64.7 % 65.4 %  

  احلساب اخلاص والبريد اإللكتروني 
  120  64  56  ك
%  65.1 %  62.7 %  63.8 %  

  البيانات احلكومية 
  109  60  49  ك
%  57 %  58.8 %  58 %  

  املوقع ومديراملوقع 
  102  55  47  ك
%  54.7 %  53.9 %  54.3 %  

  االعتراض واالختراق 
  102  55  47  ك
%  54.7 %  53.9 %  54.3 %  

  املحتوى والدليل الرقمي 
  102  56  46  ك
%  53.5 %  54.9 %  54.3 %  

  البرنامج املعلوماتي أو النظام املعلوماتي 
  94  49  45  ك
%  52.3 %  48 %  50 %  

  اخلبرة وحركة االتصال (بيانات املرور)
  76  40  36  ك
%  41.9 %  39.2 %  40.4 %  

  البيانات واملعلومات اإللكترونية 
  67  38  29  ك
%  33.7 %  37.3 %  35.6 %  

  مقدم اخلدمة واملستخدم
  65  36  29  ك
%  33.7 %  35.3 %  34.6 %  

  املعاجلة اإللكترونية
  64  36  28  ك
%  32.5 %  35.3 %  34 %  

القومي   واألمن  اإللكترونية  والدعامة  احلاسب 
  وجهات األمن القومي 

  47  26  21  ك
%  24.4 %  25.5 %  25 %  

معرفة املبحوثني مبصطلحات األحكام العامة الواردة بالقانون يشير اجلدول السابق  
وفجاء  له  املخصصة  القانونية  واملادة  مصطلح  كل  جتاه  معرفة  الصحفيني  عند  وهل 
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بنسبة   املختص  والوزير  بنسبة  71.8اجلهاز  الشخصية  البيانات  ويليها  ثم  %70.7،   ،%
  %.65.4تقنية املعلومات بنسبة 

والبريد اخلاص  بنسبة   %63.8بنسبة   إللكترونيا  واحلساب  احلكومية  والبيانات   ،
واملوقع 58% املوقع ،  بنسبة   %،54.3 ومدير  واالختراق  واملحتوى    ،%54.3واالعتراض 

بنسبة   والدليل البرنامج   %،54.3 الرقمي  النظام املعلوماتي ويليها  بنسبة   املعلوماتي  أو 
والبيانات واملعلومات   ،وتقاربت النسب بني اخلبرة وحركة االتصال (بيانات املرور)  ،50%

بنسب اخلدمة   %.35.6%،  40.4اإللكترونية  مقدم  حول  النسب  تقاربت  وأخيًرا 
املعاجلة واألمن واملستخدم،  اإللكترونية  والدعامة  احلاسب  وجهات   القومي اإللكترونية، 

  ..%25%، 34%، 34.6بنسب  القومي األمن

 : ) ( أحكام الباب الثالث اخلاصة اجلرائم والعقوبات التي عرفها الصحفيون-14
 )15جدول رقم (

  أحكام الباب الثالث اخلاصة اجلرائم والعقوبات التي عرفها الصحفيون

  الصحيفة                                                 
  األحكام 

  قومية 
  ) 86(ن=

  خاصة 
  ) 102(ن=

  اإلجمالي 
  ) 188(ن=

  االعتداء على سالمة شبكات املعلومات
  129  70  59  ك
%  68.6 %  68.6 %  68.6 %  

  جرمية جتاوز حدود احلق فى الدخول للمواقع 
  112  60  52  ك
%  60.5 %  58.8 %  59.6 %  

  جرمية الدخول غير املشروع علي أي موقع 
  100  54  46  ك
%  53.5 %  52.9 %  53.2 %  

للمواقع   املشروع  غير  االعتراض  جرمية 
  واالخبار

  100  54  46  ك
%  53.5 %  52.9 %  53.2 %  

البيانات   سالمة  على  االعتداء  جرمية 
  واملعلومات والنظم املعلوماتية 

  97  53  44  ك
%  51.2 %  51.9 %  51.6 %  

جرمية االنتفاع بدون حق بخدمات االتصاالت  
  واملعلومات وتقنيتها

  78  42  36  ك
%  41.9 %  41.2 %  41.5 %  

أو   اإللكتروني  البريد  على  االعتداء  جرمية 
  املواقع أو احلسابات اخلاصة 

  73  39  34  ك
%  39.5 %  38.2 %  38.8 %  

  أنظمة وتقنيات املعلومات
  72  39  33  ك
%  38.4 %  38.2 %  38.3 %  

  جرمية االعتداء على تصميم املوقع الصحفية
  59  32  27  ك
%  31.4 %  31.4 %  31.4 %  

املعلوماتية   األنظمة  على  االعتداء  جرمية 
  اخلاصة بالدولة

  51  28  23  ك
%  26.7 %  27.5 %  27.1 %  
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التي   والعقوبات  اجلرائم  اخلاصة  الثالث  الباب  أحكام  السابق  اجلدول  بيانات  من  تضح 

املعلومات   شبكات  سالمة  على  االعتداء  نسبة  جاءت  فقد  الصحفيون،  %، 68.6عرفها 

بنسبة   اخلاصة  والصحف  القومية  الصحيفة  بني  النسب  يف  68.6وتقاربت  وجاءت   ،%

  الترتيب الثاني جرمية جتاوز حدود احلق يف الدخول للمواقع

املادة  59.6بنسبة   يف  القانون  عرف  فقد  الد  %14  جرمية  مرتكب  غير  أن  خول 
املشروع “ كل من دخل عمًدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، على موقع 
على   القانون  أكد  فقد  عليه.”،  الدخول  محظور  معلوماتي  نظام  أو  خاص  حساب  أو 
استخدام كلمة محظور الدخول عليه من يخالف هذا النص يعاقب باحلبس مدة ال تقل  

ألف جنيه أو بإحدى العقوبتني أو    100وال جتاوز    ألف   50عن سنة وبغرامة ال تقل عن  
تكون العقوبة أشد عند نسخ أو إعادة نشر البيانات أو املعلومات املوجودة على تلك املواقع 

 200ألف جنيه وال جتاوز    100إلى احلبس ملدة ال تقل عن سنتني وبغرامة ال تقل عن  
  ألف أو بإحدى هاتني العقوبتني.

% يف  53.2ث جرمية الدخول غير املشروع على أي موقع بنسبة  وأحتل الترتيب الثال
%، كما جاءت  52.9% باملقارنة بالصحف اخلاصة بنسبة  53.5الصحيفة القومية بنسبة  

جرمية جتاوز احلق يف الدخول يعاقب الصحفي باحلبس مدة   الرتكاببتعريف    15املادة  
عن   تقل  عن    6ال  تقل  ال  وبغرامة  وال جت  30أشهر  جنيه  أو    50اوز  ألف  جنيه،  ألف 

  .بإحدى العقوبتني

مستقبل  على  هناك خوف  وأن  بالعقوبة  بها نص خاص  يوجد  املادة  هذه  أن  فنجد 
تقـل عـن     ٣الصحافة وأن هذا احلكم فيه قسـوة للصحفيني ألن عقوبة احلبس مـدة ال 

ألـف، وأيًضا كـل مـن اصـطنع    ٣٠آالف جنيـه وال جتـاوز    ١٠أشـهر وغرامـة ال تقل عـن  
أو موقًعا  أو  إلكترونًيا  جرمية    بريـًدا  جاء  بينما  لشـخص،  زورًا  ونسـبه  خاًصـا  حاسـًبا 

بنسبة   واالخبار  للمواقع  املشروع  غير  على  53.2االعتراض  االعتداء  جرمية  ويليها   ،%
بنسبة   املعلوماتية  والنظم  واملعلومات  البيانات  بدون 51.6سالمة  االنتفاع  ثم جرمية   ،%

%، ويليها جرمية االعتداء على  41.5حق بخدمات االتصاالت واملعلومات وتقنيتها بنسبة  
%، ويليها جرمية االعتداء 38.8البريد اإللكتروني أو املواقع أو احلسابات اخلاصة بنسبة  

بنسبة   الصحفية  املوقع  تصميم  األنظمة  31.4على  على  االعتداء  جرمية  ويليها   ،%
بنسبة   بالدولة  اخلاصة  شبكات  27.1املعلوماتية  على سالمة  االعتداء  ثم  املعلومات  %، 

للمواقع  68.6 الدخول  ويليها جرمية جتاوز حدود احلق يف  وأخيًرا جرمية  %59.6،   ،%
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%. وأوضح الصحفيون أنه وفـًقا إلى مـا  53.2الدخول غير املشروع على أي موقع بنسبة  
املادة   يف  احلسـابات    ٢٤جاء  أصـحاب  كـل  مطلـق  بشكٍل  القـانون  يعاقـب  القانون،  من 

أن دون  املنســـوبة    املزيفة،  أو  السـخرية  بغرض  تنشأ  التي  املزيفة  احلسابات  بني  يفرق 
ملشـــاهير هـــي ظـــاهرة عامليـــة منتشرة على كافة شبكات التواصل االجتماعي. قد تدخل 
فـإذا   له ضـررًا،  أو يسبب  ذلك  يتعدى  أن  دون  املباح لشخصية عامة،  النقـد  بـاب  ضمن 

وقع أو احلسـاب اخلـاص، تكون العقوبة احلبس الـذي ال تقـل  استخدم اجلاني البريد أو امل 
ألـف جنيـه وال جتـاوز مـائتي ألـف    خمسـنيمدتـه عـن سـنة، والغرامـ ة التـي ال تقـل عـن  

  جنيـه هذه العقوبة شديدة جدا على العمل الصحفي. 
  لية: مدى املوافقة على فرض احلبس والغرامة كعقوبة ملن يرتكب األفعال التا-15

 )16جدول رقم (
  مدى موافقة صحفيي الصحيفة القومية على فرض احلبس والغرامة كعقوبة ملن يرتكب بعض األفعال

  املوقف                                            
املتوسط    معارض  محايد   موافق   األفعال 

  احلسابي
الوزن 
  النسبي

بخدمات   حق  وجه  بدون  االنتفاع 

  واملعلومات وتقنيتهااالتصاالت 

  40  24  22  ك
1.79  59.7 %  

%  25.6 %  27.9 %  46.5 %  

الدخول   فى  احلق  حدود  جتاوز 

  على شبكة وأنظمة املعلومات 

  40  32  14  ك
1.70  56.6 %  

%  16.3 %  37.2 %  46.5 %  

  االعتراض غير املشروع 
  86  -  -  ك

1  33.3 %  
%  -  -  100 %  

البيانات   سالمة  على  االعتداء 

  واملعلومات والنظم املعلوماتية 

  86  -  -  ك
1  33.3 %  

%  -  -  100 %  

اإللكتروني   البريد  على  االعتداء 

  أو املواقع أو احلسابات اخلاصة 

  81  4  1  ك
1.07  35.7 %  

%  1.2 %  4.7 %  94.2 %  

االعتداء على األنظمة املعلوماتية  

  اخلاصة بالدولة

  62  24  -  ك
1.28  42.6 %  

%  -  27.9 %  72.1 %  

يتنب من اجلدول التالي مدى موافقة صحفيي الصحف القومية على فرض احلبس 
والغرامة كعقوبة ملن يرتكب بعض األفعال، فقد جاء الترتيب األول االنتفاع بدون وجه حق  

%، ويليها جتاوز حدود احلق  59.7بخدمات االتصاالت واملعلومات وتقنيتها بوزن نسبي  
املع وأنظمة  شبكة  على  الدخول  نسبي  يف  بوزن  األنظمة  56.6لومات  على  االعتداء   ،%

بوزن نسبي   بالدولة  النسب  42.6املعلوماتية اخلاصة  تقارب  األخيرة  املرتبة  واحتلت   .%
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والنظم   واملعلومات  البيانات  سالمة  على  واالعتداء  املشروع  غير  االعتراض  حيث  من 
احلسابات اخلاصة بوزن نسبي املعلوماتية واالعتداء على البريد اإللكتروني أو املواقع أو  

35.7 ،%33.3.%  
  )17جدول رقم (

  مدى موافقة صحفيي الصحف اخلاصة على فرض احلبس والغرامة كعقوبة ملن يرتكب بعض األفعال

  املوقف                                            
املتوسط    معارض  محايد   موافق   األفعال 

  احلسابي
الوزن 
  النسبي

بخدمات   حق  وجه  بدون  االنتفاع 

  االتصاالت واملعلومات وتقنيتها

  51  16  35  ك
1.84  61.4 %  

%  34.3 %  15.7 %  50 %  

الدخول   فى  احلق  حدود  جتاوز 

  على شبكة وأنظمة املعلومات 

  52  32  18  ك
1.67  55.6 %  

%  17.6 %  31.4 %  51 %  

  االعتراض غير املشروع 
  102  -  -  ك

1  33.3 %  
%  -  -  100 %  

البيانات   سالمة  على  االعتداء 

  واملعلومات والنظم املعلوماتية 

  91  9  2  ك
1.13  37.6 %  

%  2 %  8.8 %  89.2 %  

اإللكتروني   البريد  على  االعتداء 

  أو املواقع أو احلسابات اخلاصة 

  89  9  4  ك
1.17  38.9 %  

%  3.9 %  8.8 %  87.3 %  

االعتداء على األنظمة املعلوماتية  

  بالدولةاخلاصة  

  69  31  2  ك
1.34  44.8 %  

%  2 %  30.4 %  67.6 %  

يتنب من اجلدول التالي مدى موافقة صحفيي الصحف اخلاصة على فرض احلبس 
والغرامة كعقوبة ملن يرتكب بعض األفعال، فقد جاء الترتيب األول االنتفاع بدون وجه حق  

%، ويليها جتاوز حدود احلق  61.4بخدمات االتصاالت واملعلومات وتقنيتها بوزن نسبي  
املعل الدخول على شبكة وأنظمة  النسبي  يف  الوزن  %، االعتداء على األنظمة  55.6ومات 

  .%44.8بوزن نسبي   بالدولةاملعلوماتية اخلاصة 

واالعتداء  املشروع  غير  االعتراض  حيث  من  النسب  تقارب  األخيرة  املرتبة  واحتلت 
أو  اإللكتروني  البريد  على  واالعتداء  املعلوماتية  والنظم  واملعلومات  البيانات  على سالمة 

 .%38.9%، 37.6%، 33.3و احلسابات اخلاصة بوزن نسبي  املواقع أ
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  أراء الصحفيني حول مدى رضائهم عن تطبيق القانون: -16
  )18جدول رقم (

  آراء الصحفيني حول مدى رضائهم عن تطبيق القانون

  الصحيفة                                      
  اإلجمالي   خاصة   قومية   الرأي

  غير راٍض متاًما 
  171 89 82 ك

%  95.3 % 87.2 % 91 %  

  غير راضٍ 
  5  4  1  ك

%  1.2 %  3.9 %  2.7 %  

  ال أستطيع التحديد
  7  6  1  ك

%  1.2 %  5.9 %  3.7 %  

  راٍض حلد ما 
  4  2  2  ك

%  2.3 %  2 %  2.1 %  

  راٍض جدا 
  1  1  -  ك

%  -  1 %  0.5 %  

  اإلجمالي 
  188  102  86  ك

%  100 %  100 %  100 %  

  )0.255، مستوى املعنوية=4احلرية=، درجة 5.335=2(كا

% من الصحفيني غير راضني متاًما عن تطبيق 91يتضح من اجلدول السابق حوالي  
املادة  القانون،   أكدته  ما  إلى  نظًرا  الرضا  عدم  أن  الصحفيني  أكد  أن   29فقد  من 

إدارة موقع   صدر منه أي مخالفة قانونية قد تعرضه   وإذاالصحفيني هم املسؤولون عن 
ألف جنيه    200ألف وال جتاوز    20ال تقل عن    وبغرامة باحلبس مدة ال تقل عن سنة  

وهذه العقوبة قد تقيد حرية الصحافة وتقيد الصحفيني من الكتابة ونشر األخبار، وذلك 
%، 3.7%، ويليها  95.3، والصحيفة القومية بنسبة  %87.2يف الصحف اخلاصة بنسبة  

و التحديد  يستطيع  وجهة  %  0.5ال  أن  على  القانون  تطبيق  نحو  راضني  الصحفيني  من 
  نظرهم بأن القانون يحمي الصحافة من األخبار الكاذبة وينظم العمل الصحفي. 

تصنيف   بني  العالقة  معنوية  أسفل اجلدول عدم  املبينة  اإلحصائية  املؤشرات  وتبني 
حول مدى رضائهم عن تطبيق القانون، حيث    الصحفينيالصحيفة (قومية/ خاصة) وآراء  

 )P>0.05، وهي قيمة غير دالة إحصائًيا (5.335 2قيمية كا  بلغت 
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  مدى موافقة على أن تكون األعمال التالية مشمولة باحلماية القانونية-17
  )19جدول رقم (

  باحلماية القانونيةمدى موافقة صحفيي الصحيفة القومية على أن تكون األعمال التالية مشمولة 

  املوقف                                        
  األعمال 

  معارض  محايد   موافق 
املتوسط  
  احلسابي

الوزن 
  النسبي

  املواد الصحفية والزوايا الثابتة 
  6  14  66  ك

2.70  89.9 %  
%  76.7 %  16.3 %  7 %  

من   وغيرها  املترجمة  املواضيع 
هيئة   إلى  ترد  التي  الكتابات 

  التحرير 

  16  43  27  ك
2.13  70.9 %  

%  31.4 %  50 %  18.6 %  

  املقاالت واألخبار
  10  30  46  ك

2.42  80.6 %  
%  53.5 %  34.9 %  11.6 %  

القصص   أو  املتسلسلة  الروايات 
  القصيرة

  26  27  33  ك
2.08  69.4 %  

%  38.4 %  31.4 %  30.2 %  

  الصور والرسوم 
  6  32  48  ك

2.49  82.9 %  
%  55.8 %  37.2 %  7 %  

السياسية   األخبارية  التقارير 
  االقتصادية والسياسية والدينية 

  41  18  27  ك
1.84  61.2 %  

%  31.4 %  20.9 %  47.7 %  

  اإلخراج الصحفي 
  8  51  27  ك

2.22  74 %  
%  31.4 %  59.3 %  9.3 %  

  الصورة اخلبرية 
  6  52  28  ك

2.26  75.2 %  
%  32.6 %  60.5 %  7 %  

  صورة التحقيق الصحفي
  15  24  47  ك

2.37  79.1 %  
%  54.7 %  27.9 %  17.4 %  

  الصورة الشخصية 
  23  18  45  ك

2.26  75.2 %  
%  52.3 %  20.9 %  26.7 %  

املسؤوليص فور  الدولن  أو  ي  ة 
  ةة عامن بخدماملكلفي

  67  19  -  ك
1.22  40.7 %  

%  -  22.1 %  77.9 %  

أن  على  القومية  الصحف  صحفيي  موافقة  مدى  السابق  اجلدول  خالل  من  يتبني 
الصحفية   املواد  األولى  املرتبة  احتلت  القانونية،  باحلماية  التالية مشمولة  األعمال  تكون 

نسبي   بوزن  الثابتة  نسبي  89.9والزوايا  بوزن  والرسوم  الصور  ويليها  ثم  %82.9،   ،%
%، 79.1%، ثم صورة التحقيق الصحفي بوزن نسبي  80.6املقاالت واألخبار بوزن نسبي  

وتقاربت النسب بني الصورة الشخصية واإلخراج الصحفي والصورة اخلبرية بوزن نسبي 
%، وكما تقاربت النسب أيًضا نحو الروايات املتسلسلة أو القصص القصيرة  75.2% و74

بو والدينية  والسياسية  االقتصادية  السياسية  اإلخبارية  نسبي  والتقارير  و  69.4زن   %
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%، واحتلت املرتبة األخيرة صور املسؤولني يف الدولة أو املكلفني بخدمة عامة بوزن  61.2
  %.40.7نسبي 

  )20جدول رقم (
  مدى موافقة صحفيي الصحف اخلاصة على أن تكون األعمال التالية مشمولة باحلماية القانونية

  املوقف                                                 
املتوسط    معارض  محايد   موافق   األعمال 

  احلسابي
الوزن 
  النسبي

  املواد الصحفية والزوايا الثابتة 
  12  29  61  ك

2.48  82.7 %  
%  59.8 %  28.4 %  11.8 %  

من   وغيرها  املترجمة  املواضيع 
هيئة   إلى  ترد  التي  الكتابات 

  التحرير 

  1  91  10  ك
2.09  69.6 %  

%  9.8 %  89.2 %  1 %  

  املقاالت واألخبار
  11  32  59  ك

2.47  82.4 %  
%  57.8 %  31.4 %  10.8 %  

القصص   أو  املتسلسلة  الروايات 
  القصيرة

  23  41  38  ك
2.15  71.6 %  

%  37.3 %  40.2 %  22.5 %  

  الصور والرسوم 
  8  46  48  ك

2.39  79.7 %  
%  47.1 %  45.1 %  7.8 %  

السياسية  التقارير   األخبارية 
  االقتصادية والسياسية والدينية 

  26  26  50  ك
2.24  74.5 %  

%  49 %  25.5 %  25.5 %  

  اإلخراج الصحفي 
  18  40  44  ك

2.25  75.2 %  
%  43.1 %  39.2 %  17.6 %  

  الصورة اخلبرية 
  8  43  51  ك

2.42  80.7 %  
%  50 %  42.2 %  7.8 %  

  صورة التحقيق الصحفي
  18  34  50  ك

2.31  77.1 %  
%  49 %  33.3 %  17.6 %  

  الصورة الشخصية 
  19  51  32  ك

2.13  70.9 %  
%  31.4 %  50 %  18.6 %  

املسؤوليص فور  الدولن  أو  ي  ة 
  ةة عامن بخدماملكلفي

  34  51  17  ك
1.83  61.1 %  

%  16.7 %  50 %  33.3 %  

أن  على  اخلاصة  الصحف  موافقة صحفيي  مدى  السابق  اجلدول  من خالل  يتضح 
تقاربت األعمال تكون القانونية فقد  املواد   األوزان  التالية مشمولة باحلماية  النسبية نحو 

واألخبار   املقاالت  الثابتة  والزوايا  والرسوم  82.4%،  82.7الصحفية  الصور  ويليها   ،%
بنسب   اخلبرية  بنسبة  %80.7%،  79.7والصورة  الصحفي  التحقيق  صورة  ويليها   ،

تقاربت77.1 التقارير الن األوزان %،  نحو  االقتصادية   اإلخبارية سبية  السياسية 
بنسب   الصحفي  واإلخراج  والدينية  و  74.5والسياسية  كما %75.2   ،%

إلى هيئة  األوزان تقاربت  ترد  التي  الكتابات  املترجمة وغيرها من  املواضيع  النسبية نحو 
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بنسب   القصيرة  القصص  أو  املتسلسلة  والروايات  و  69.6التحرير  وا %71.6  حتلت  %، 
  . .%61.1عامة بخدمة املكلفني أو الدولة يف املسؤولني  دور املرتبة األخيرة 

وجند أن من خالل حتليل اجلدولني السابقني وأن هذه اآلراء تتفق مع ما أكد عليه 
فيما يخص حق    1992) من قانون امللكية الفكرية الصادر يف يوليو  121-1نص املادة (

ما لم يوجد اتفاق   ما إذا وكيفية استثماره حتت أي شكلالصحفي باالحتفاظ مبا ينشر  
بها ونظًرا ألن  يعمل  التي  أال يكون يف ذلك منافسة للصحيفة  على عكس ذلك، شريطة 
باسم  العمل  هذا  وينشر  العاملني  من  فريق  به  يقوم  جماعي،  عمل  هو  الصحفي  العمل 

واحد من الصحفيني  الصحيفة وليس باسم الصحفي، وال يكون يف اإلمكان فصل عمل كل  
أفراد   أحد  به  يقوم  وكل عمل صحفي  مقال  كل  يكون  أن  يتعني  فإنه  اآلخرين  عمل  عن 
الفريق، قد برزت فيه الصفة اجلماعية لهذا العمل داخل املؤسسة الصحفية، لذلك فإن  
املقاالت  وأصبحت  الفريق  لهذا  ينضم  أن  قبل  قد  العمل  عقد  توقيع  عند  الصحفي 

ويحررها لصالح الصحيفة يف كافة النواحي املادية واألدبية، وليس   الصحفية التي يكتبها 
  .81) 2000نزيه محمد الصادق املهدي.. (أخرى لديه احلق يف نشرها ملؤسسة

التصدي ملشكلة انتهاك    موقف الصحفيني من العبارات الدالة على قدرة القانون علي-18
  حماية النشر الصحفي على شبكة اإلنترنت:
 )21جدول رقم (

موقف صحفيي الصحيفة القومية من العبارات الدالة على قدرة القانون علي التصدي ملشكلة انتهاك  
  حماية النشر الصحفي على شبكة اإلنترنت

  املوقف                                                 
املتوسط    معارض  محايد   موافق   العبارات

  احلسابي
الوزن 
  النسبي

ليصبح   القانوني  اإلطار  تطوير  مت 
  أكثر فعالية 

  % 9.3  % 58.1  % 32.6  %  % 74.4  2.23  8  50  28  ك
وعي   زيادة  ضرورة  على  العمل 

  الصحفيني باملحتوى اخلاص 
  % 12.8  % 43  % 44.2  %  % 77.1  2.31  11  37  38  ك

قانون   تفعيل  زيادة  على  العمل 
  حماية املعلومات 

  % 8.1  % 50  % 41.9  %  % 77.9  2.34  7  43  36  ك
التدابير   من  مجموعة  وضع 
إعاقة   إلى  تهدف  التي  التكنولوجية 
واالستفادة   املصنف  على  احلصول 
من   ترخيًصا  يحمل  ملن  إال  منه 

مثل   احلق  التدابير  صاحب  تلك 
  التكنولوجية والتشفير

  6  55  25  ك

2.22  74 %  %  29 %  64 %  7 %  

يؤدي   ما  كل  تطبيق  االستعانة 
امللكية   وحقوق  املؤلف  حق  الحترام 
املائية   العالمات  مثل  الفكرية 

  الرقمية 

  3  58  25  ك

2.26  75.2 %  
%  29.1 %  67.4 %  3.5 %  
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موقف   حول  السابق  اجلدول  بيانات  العبارات  تشير  من  القومية  الصحف  صحفيي 
التصدي ملشكلة انتهاك حماية النشر الصحفي على شبكة  على الدالة على قدرة القانون

يف تقارب النسب نحو العمل على ضرورة زيادة وعي  األولى اإلنترنت، فقد احتلت املرتبة 
 بوزن نسبيت  والعمل على زيادة تفعيل قانون حماية املعلوما الصحفيني باملحتوى اخلاص 

و  77.1 واحتلت.%77.9%  مثل   الثانية املرتبة  ،  الفكرية  امللكية  وحقوق  املؤلف  حق 
بوزن نسبي   الرقمية  املائية  النسبية نحو مت  75.2العالمات  األوزان  ويليها تقارب يف   ،%

تطوير اإلطار القانوني ليصبح أكثر فعالية ووضع مجموعة من التدابير التكنولوجية التي  
إل من تهدف  ترخيًصا  يحمل  ملن  إال  منه  واالستفادة  املصنف  على  احلصول  إعاقة  ى 

  ..%74.4صاحب احلق مثل تلك التدابير التكنولوجية والتشفير بنسب 
 )22جدول رقم (

موقف صحفيي الصحف اخلاصة من العبارات الدالة على قدرة القانون علي التصدي ملشكلة انتهاك  
  حماية النشر الصحفي على شبكة اإلنترنت

  املوقف                                                   
املتوسط    معارض  محايد   موافق   العبارات

  احلسابي
الوزن 
  النسبي

تطوير   ليصبح  مت  القانوني  اإلطار 

  أكثر فعالية 

  11  58  33  ك
2.22  73.9 %  

%  32.4 %  56.8 %  10.8 %  

وعي   زيادة  ضرورة  على  العمل 

  الصحفيني باملحتوى اخلاص 

  12  62  28  ك
2.16  71.9 %  

%  27.5 %  60.7 %  11.8 %  

قانون   تفعيل  زيادة  على  العمل 

  حماية املعلومات 

  6  66  30  ك
2.24  74.5 %  

%  29.4 %  64.7 %  5.9 %  

التدابير   من  مجموعة  وضع 

إعاقة   إلى  تهدف  التي  التكنولوجية 

واالستفادة   املصنف  على  احلصول 

من   ترخيًصا  يحمل  ملن  إال  منه 

التدابير   تلك  مثل  احلق  صاحب 

  التكنولوجية والتشفير

  8  39  55  ك

2.46  82 %  
%  53.9 %  38.3 %  7.8 %  

يؤدي   ما  كل  تطبيق  االستعانة 

امللكية   وحقوق  املؤلف  حق  الحترام 

املائية   العالمات  مثل  الفكرية 

  الرقمية 

  7  57  38  ك

2.30  76.8 %  
%  37.3 %  55.8 %  6.9 %  
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تشير بيانات اجلدول السابق موقف صحفيي الصحف اخلاصة من العبارات الدالة 
شبكة  على  الصحفي  النشر  حماية  انتهاك  ملشكلة  التصدي  على  القانون  قدرة  على 
التي تهدف  التكنولوجية  التدابير  األولى وضع مجموعة من  املرتبة  احتلت  اإلنترنت فقد 
إلى إعاقة احلصول على املصنف واالستفادة منه إال ملن يحمل ترخيًصا من صاحب احلق  

%، ويليها االستعانة تطبيق كل ما 82مثل تلك التدابير التكنولوجية والتشفير بوزن نسبي  
ؤلف وحقوق امللكية الفكرية مثل العالمات املائية الرقمية بوزن نسبي يؤدي الحترام حق امل

فعالية  76.8 أكثر  ليصبح  القانوني  اإلطار  تطوير  مت  بني  النسبية  األوزان  وتقاربت   ،%
تفعيل   زيادة  على  والعمل  اخلاص  باملحتوى  الصحفيني  وعي  زيادة  ضرورة  على  والعمل 

  %.74.5%، 71.9%، 73.9قانون حماية املعلومات بنسب 

بأن تأثير بيئة   .82)  2012شعيب عبد املنعم غباشي، ( دراسة وتتوافق هذه النسب مع 
تؤثر   باالتصال  القائمون  إطارها  يف  يعمل  التي  احلرية  مستوى  وتراجع  الصحفي  العمل 

(  إيجابي  بشكلٍ  بنسبة  املهني  األداء  القوانني  88على  من  العديد  هناك  أن  وجند   ،(%
املعلومات فضًال عن سيطرة   إلى والتشريعات التي تعوق املمارسات املهنية وتعوق الوصول 

إطار   يف  النشر  عمليات  على  الدولة  تسنها  التي  والتشريعات  والقوانني  التحرير  رؤساء 
  %.95ممارسة أدوارهم كحراس بوابات بنسبة 

  الصحافة: مدى االعتقاد أن القانون توسع وأعطى مقدار حلرية -19
 )23جدول رقم (

  مدى االعتقاد أن القانون توسع وأعطى مقدار حلرية الصحافة 

  الصحيفة                                     
  اإلجمالي   خاصة   قومية   مدى االعتقاد 

  نعم
  6 6 - ك

%  - 5.9 % 3.2 %  

  ال
  182  96  86  ك

%  100 %  94.1 %  96.8 %  

  اإلجمالي 
  188  102  86  ك

%  100 %  100 %  100 %  

  )0.164، معامل التوافق=0.022، مستوى املعنوية=1، درجة احلرية=5.226=2(كا

حلرية  مقدار  وأعطى  توسع  القانون  أن  االعتقاد  مدى  السابق  اجلدول  يشير 
جاء   فقد  مقدارًا 96.8الصحافة،  وأعطى  توسع  القانون  أن  يرون  ال  الصحفيني  من   %

خطًرا   تشكل  الصادرة  القانون  نصوص  ألن  احلريات  مقدار  عرقل  بل  الصحافة  حلرية 
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% 3.2التي قد تكون غير مطبقة. وأن    حقيقًيا للصحافة إلى جانب حرية تداول املعلومات
أكدوا بأن القانون أعطى مساحة للحريات الصحفية؛ ألن هناك جدًال قائًما بني قانونني  
تقنية   العربية ملكافحة جرائم  االتفاقية  أن  الرغم من  أنه على  أكده الصحفيون  وهذا ما 

من   قرارًا  والتي صدر  برقم    رئيساملعلومات  الذي نص    4201لسنة    276اجلمهورية 
يوًما قابلة    90على إلزام مقدمي اخلدمة بحفظ وصيانة سالمة املعلومات ملدة أقصاها  

اخلدمة  مقدم  إلزام  على  تعارض  القانون  من  الثانية  املادة  نص  جاءت  بينما  للتجديد؛ 
ملدة   املعلومات  لتقنية  وسيلة  أي  أو  املعلوماتي  النظام  سجل  وتخزين  يوًما    180بحفظ 

  .ة واضحة ملزيد من املراقبة على مستخدمي التقنيات املعلوماتيةمتصلة، يف خطو

إعطاء   على  ينص  الذي  املعلومات  تداول  حرية  قانون  يطبق  ال  اآلخر  االجتاه  ومن 
إلى الصحفيني من   تثبت احلريات  املعلومات  اجلهات احلكومية، فهناك نصوص قانونية 

  .رياتاإلعالمية وإتاحة املعلومات ونصوص أخرى تعرض هذه احل

اإلحصائية املؤشرات  تصنيف   توضح  بني  العالقة  معنوية  اجلدول  أسفل  املبينة 
حلرية   مقدار  وأعطى  توسع  القانون  أن  االعتقاد  مدى  خاصة)  (قومية/  الصحيفة 

  1، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند درجة حرية  5.226  2الصحافة، حيث بلغت قيمية كا
قة فهي عالقة ضعيفة الشدة حيث بلغت  . ومن حيث شدة العال0.022ومستوى معنوية  

  .0.164قيمة معامل التوافق 

  : ) ( املعوقات اإلدارية لعمل الصحفيني بعد تفعيل القانون-20
 )24جدول رقم (

  املعوقات اإلدارية لعمل الصحفيني بعد تفعيل القانون

  الصحيفة                                               
  املعوقات

  قومية 
  ) 86(ن=

  خاصة 
  ) 102(ن=

  اإلجمالي 
  ) 188(ن=

  إصدار الصحف
  141  76  65  ك

%  75.6 %  74.5 %  75 %  

  الطباعة، التوزيع والنشر 
  141  76  65  ك

%  75.6 %  74.5 %  75 %  

  معاجلة املادة التحريرية 
  81  44  37  ك

%  43 %  43.1 %  43.1 %  

 
 .أُتيح للمبحوث اختيار أكثر من بديل  
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املعوقات العديد من  بأن هناك  السابق  بعد  اإلدارية يشير اجلدول  الصحفيني  لعمل 
الطباعة، التوزيع والنشر بنسبة  و تفعيل القانون فقد تقاربت النسب بني إصدار الصحف 

واحتلت  75 مرتبة74.5اخلاصة    الصحف%،  بنسب   أعلى %  القومية  الصحفية  من 
ويليها  75.6 بنسب  %،  التحريرية  املادة  اخلاصة  43.1معاجلة  الصحف  جاءت  كما   ،%
  ..%43والصحفية القومية بنسب   %43.1بنسبة 

 : ) (أشكال املضايقات التى يتعرض لها الصحفيون بعد تفعيل القانون -21
 )25جدول رقم (

  يتعرض لها الصحفيون بعد تفعيل القانون  أشكال املضايقات التى

  الصحيفة 
  أشكال املضايقات 

  قومية 
  ) 86(ن=

  خاصة 
  ) 102(ن=

  اإلجمالي 
  ) 188(ن=

  غلق اجلريدة
  113  46  67  ك
%  77.9 %  45.1 %  60.1 %  

  التشهير 
  100  38  62  ك
%  72.1 %  37.3 %  53.2 %  

  الفصل التعسفي 
  95  78  17  ك
%  19.8 %  76.5 %  50.5 %  

  مواقع حجب 
  86  76  10  ك
%  11.6 %  74.5 %  45.7 %  

  احلبس
  82  63  19  ك
%  22.1 %  61.8 %  43.6 %  

حصول   وعدم  آخر  إلى  قسم  من  النقل 
  الصحفيني على رواتبهم

  70  61  9  ك
%  10.5 %  59.8 %  37.2 %  

الصحفيون  لها  يتعرض  التي  املضايقات  أشكال  أهم  أن  يتضح  السابق  اجلدول  من 
تفعيل   بنسبةبعد  اجلريدة  غلق  أشكال 60.1القانون  من  العديد  هناك  أن  وجند   ،%

حجب املوقع اإللكتروني ملوقع جريدة التحرير والذي توقف اخلدمة دون  املضايقات مثل  
إنذار،   معلومات    و متسابق  به  تقرير صحفي  نشر  بناًء على  العربية  موقع مصر  إغالق 

انتخابية   مخالفات  وقوع  رصد  األمريكية،  تاميز"  "نيويورك  صحيفة  عن  مترجم  خطأ 
  50خالل االنتخابات الرئاسية املصرية فقد مت فرض غرامة مالية على املوقع تقدر ب  

  دوالر أمريكي).  2800ألف جنيه مصري (

بنسبة  املرت واحتلت التشهير  الثانية  بنسبة  53.2بة  التعسفي  الفصل  ويليها   ،%
وجاءت50.5 بنسبة   أعلى %،  اخلاصة  الصحف  يف  باملقارنة  76.5النسب   %19.8 ،%

 
 .أُتيح للمبحوث اختيار أكثر من بديل  
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وعدم  آخر،  إلى %، واحتلت املرتبة األخيرة النقل من قسم45.7وجاء حجب مواقع بنسبة  
حسينــة (دراسة  ة تتفق مع  %. وهذه النتيج37.2حصول الصحفيني على رواتبهم بنسبة  

ممارسة حول    2014)83بــوشـيــخ،   يف  الصحفي  العمل  بيئة  حتدثه  الذي  التأثر  معرفة 
أخالقيات مهنة الصحافة اإللكترونية لدى صحف القطاع اخلاص يف اجلزائر، وذلك من  
مع  الصحفيني  تعامل  وكيفية  وخصوصياته  الصحفي،  العمل  صعوبات  معرفة  خالل 

يتعلق  الضغوط   فيما  سيما  وال  اليومي،  عملهم  يف  والعادية  الطارئة  املهنية  واألوضاع 
األ الصحافة باجلانب  عمل  يف  مهمة  دعامة  يعد  الذي  إلى    .خالقي  الدراسة  وتوصلت 

، حيث  ني رصد مجموعة من الصعوبات املهنية واملادية واملعنوية، التي تواجه عمل الصحفي
التشهير  80أكد   العينة  أفراد  من  يف %،  العوائق  جاءت  بينما  اجلزائرية،  الصحف  يف 

%، والصعوبة يف  22، ثم تقلص هامش احلرية يف التعبير بنسبة  %30املرتبة األولي بنسبة  
بنسبة   ميدانًيا  األخبار  أهمها  %75.13تغطية  مادية،  صعوبات  عن  الدراسة  وكشفت   ،

بنسبة   األجور  امل60.25تدني  الصعوبات  أهم  النفسي  الضغط  وكان  بنسبة  %،  عنوية 
% ثم طريقة تعامل املسؤولني غير املرضية وعدم احلصول على التقدير املعنوي  85.32
  %علي التوالي. 71.15و %28.24بنسبة 

  : ) (نوعية الضغوط التى يتعرض لها الصحفيون أثناء العمل بعد تطبيق القانون-22
 )26جدول رقم (

  يتعرض لها الصحفيون أثناء العمل بعد تطبيق القانون نوعية الضغوط التى

  الصحيفة                                                           
  نوعية الضغوط 

  قومية 
  ) 86(ن=

  خاصة 
  ) 102(ن=

  اإلجمالي 
  ) 188(ن=

  حجب املعلومات والتحجج بسريتها 
  144  78  66  ك
%  76.7 %  76.5 %  76.6 %  

مصادر  الضغوط   عن  للكشف  اإلدارية 
  املعلومات 

  138  76  62  ك
%  72.1 %  74.5 %  73.4 %  

  قرارات حظر النشر
  110  61  49  ك
%  57 %  59.8 %  58.5 %  

الوثائق  على  احلصول  صعوبة 
  واملستندات 

  100  51  49  ك
%  57 %  50 %  53.2 %  

املساس بأمن الصحفي بسبب املعلومات  
  التي ينشرها 

  72  39  33  ك
%  38.4 %  38.2 %  38.3 %  

الضغوط نوعية  السابق  اجلدول  نتائج  من  أثناء  التي يتبني  الصحفيون  لها  يتعرض 
بنسبة   بسريتها  والتحجج  املعلومات  حجب  أن  القانون  تطبيق  بعد  من 76.6العمل   %

 
 .أُتيح للمبحوث اختيار أكثر من بديل  



 

               313 

عملهم هي حجب املعلومات أو الصفحات، يليها   أثناء لضغوط  يتعرضونالصحفيني أنهم  
املعلومات بنسبة    للكشفالضغوط اإلدارية   النسب نحو  73.4عن مصادر  %، ثم تقاربت 

%، 53.2%،  58.5وصعوبة احلصول على الوثائق واملستندات بنسب   قرارات حظر النشر
التي ينشرها   املعلومات  %، وجند أن  38.3بنسبة  وأخيًرا املساس بأمن الصحفي بسبب 

) تتفق مع دراسة  النتيجة  مطلق  هذه  بن  ا  84)  2015سلمان  التي حول  املهنية  لضغوط 
من    ايواجه يعانون  اإلعالميني  أن  فنجد  بالسعودية،  النشر اإلعالميون  حظر    قرارات 

نتيجة  77بنسبة   املناسب  العمل  جو  وغياب  املهنية  بالضغوط  اخلاص  البعد  ويليها   ،%
لشدة املنافسة وتدني األوضاع املادية، ثم تأتي القوانني والتشريعات اإلعالمية واملسؤولية 

خلاصة بالصحفيني تاركة األثر النفسي لدى العاملني من حيث حجب املعلومات وكيفية  ا
  .%55إرسالها للجمهور بنسبة 

  : ) ( مكافحة جرائم تقنية املعلوماتتقييم قانون -23
  )27جدول رقم (

  تقييم قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 

  الصحيفة                                                              
  التقييم

  قومية 
  ) 86(ن=

  خاصة 
  ) 102(ن=

  اإلجمالي 
  ) 188(ن=

  بنوده غامضة حتتاج إلى تفسير 
  127  63  64  ك

%  74.4 %  61.8 %  67.6 %  

يجب   لذلك  الصحافة،  حرية  من  حتد  املواد  بعض 

  تعديلها كي يتالءم مع مرحلة الدميقراطية

  123  63  60  ك

%  69.8 %  61.8 %  65.4 %  

العمل   وتطوير  بتحسني  يسمح  كي  تعديله  يجب 

  الصحفي 

  105  55  50  ك

%  58.1 %  53.9 %  55.9 %  

العمل   ممارسة  جوانب  كل  على  يشمل  ال  القانون 

  الصحفي 

  86  39  47  ك

%  54.7 %  38.2 %  45.7 %  

  به ثغرات كثيرة ال يفهمها الصحفيون 
  79  46  33  ك

%  38.4 %  45.1 %  42 %  

فيما  أنه  املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  تقييم  اجلدول  هذا  بيانات  توضح 
بنسبة   تفسير  إلى  حتتاج  غامضة  بنوده  الصحفية  67.6يخص  يف  النسب  وتقاربت   ،%

املواد  61.8%،،  74.4  بنسبةالقومية والصحف اخلاصة   الثاني بعض  الترتيب  %، ويليها 

 
 .أُتيح للمبحوث اختيار أكثر من بديل  
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كي يتالءم مع مرحلة الدميقراطية بنسبة   حتد من حرية الصحافة، لذلك يجب تعديلها
الصحفي  65.4 العمل  وتطوير  بتحسني  يسمح  كي  تعديله  يجب  الثالث  الترتيب  ثم   ،%

العمل 55.9بنسبة   ممارسة  جوانب  كل  على  يشمل  ال  القانون  الرابع  والترتيب   ،%
 %، وأخيًرا الترتيب اخلامس به ثغرات كثيرة ال يفهمها الصحفيون بنسبة45.7الصحفي  

%. وأوضح الصحفيون أن بعض املواد حتد من حرية الصحافة لذلك يجب تعديلها كي  42
حول جرمية الدخول    14تتالءم مع مرحلة الدميقراطية، أكد الصحفيون على وجود املادة  

غير فإن هذه املادة بحاجة إلى تغير أو تعديل فقد تضـمنت املـادة، مسـاواة فـي العقـاب  
العمــد الفعــل  العمــدي  بـني  غيــر  والفعــل  يدخل   يفي  أن  املمكن  من  الصحفي،  املجال 

لـه معلومـات مسـتخدميه  الصحفيون للتصفح على اإلنترنت نتيجة لعيب فنـي فيـه ظهـر 
ملالحقـــة   البـــاب  تفـــتح  املـــادة  هـــذه  فإن  املنشـــورة،  غيـــر  املعلومـــات  مـــن  غيرهـــا  أو 

بة باحلبس وهو أمر غيـر منطقـي، ألن هناك إثبات حسن النية وإثبات الصحفيني واملعاق
حسن النية ال يوجد يف القانون فنجد أن توصيات الصحفيني أننا بحاجة إلى تفسير لهذه  

  املادة لكي يفهمها العديد من الصحفيني. 
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 )  1شكل رقم (
  2018لسنة  175قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم مجمل اجتاهات الصحفيني نحو 

تقنية   جرائم  مكافحة  قانون  نحو  الصحفيني  اجتاهات  البياني  الرسم  يوضح 
أن االجتاه   ،بني الصحف اخلاصة والصحيفة القومية  2018لسنة    175املعلومات رقم  

القومية بنسبة    يفالعام للصحفيني سلبي، وذلك   اخلاصة    %، والصحف79.8الصحفية 
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القانون به ثغرات تعرقل العمل الصحفي وغير واضحة وغير مفسرة   ، ألن%84.6بنسبة  
حتتاج  ماسة  بحاجة  القانون  داخل  املواد  دور   إلى فمعظم  يأتي  هنا  ومن  وشرح،  تفسير 

الوقوع يف   لعدم  بعد صدورها  للصحفيني  القوانني  وتفسير هذه  لشرح  الصحفيني  نقابة 
وي القضائيةاملالحقات   و15.6بنسبة   إيجابي  ليها ،  القومية  الصحيفة  يف  يف  %12.7   %

بنسبة   محايد  النسبة  جاءت  وأخيًرا  اخلاصة،  القومية 4.6الصحف  الصحيفة  يف   %
  .% يف الصحف اخلاصة2.7باملقارنة 

  نتائج اختبار الفروض البحثية:
السابقة التي بناًء على االفتراضات النظرية ملدخل النظم، وبعد مراجعة الدراسات  

فروض   أمكن حتديد  له،  وفًقا  نتائجها  ثم  ومن  افتراضاتها  وبنت  تطبيقي  بشكٍل  وظَّفته 

الدراسة وصياغتها بالتركيز على عوامل البيئة الداخلية املرتبطة باملؤسسات الصحفية،  

  وهو ما أسفر عن النتائج التي ميكن عرضها على النحو التالي:

ارتب عالقة  توجد  األول:  داخل الفرض  مالئم  مناخ  توافر  مدى  بني  إحصائًيا  دالة  اطية 
اجتاهات  ومجمل  الصحيفة  يف  وأخالقية  مهنية  ممارسة  يكفل  الصحفية  املؤسسة 

  الصحفيني نحو القانون.
  )28جدول رقم (

معنوية العالقة االرتباطية بني مدى توافر مناخ مالئم داخل املؤسسة الصحفية يكفل ممارسة مهنية 
  لصحيفة ومجمل اجتاهات الصحفيني نحو القانون وأخالقية يف ا

 مستوى املعنوية   معامل بيرسون 

0.354 **  0.001 

 0.01** دال عند مستوى معنوية أقل من 

) فقد بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 27كما يتضح من بيانات هذا اجلدول رقم ( 
. ما يعني معنوية  0.01، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية أقل من  0.354

يكفل ممارسة   املؤسسة الصحفية،  توافر مناخ مالئم داخل  االرتباطية بني مدى  العالقة 
نحو  ومجم  الصحيفةيف    وأخالقيةمهنية   الصحفيني  اجتاهات  عالقة  القانونل  وهي   .

طردية منخفضة الشدة، ما يعني أن املبحوثني الذين أشاروا إلى توافر مناخ مالئم داخل  
كانوا   بها  يعملون  التي  الصحف  يف  وأخالقية  مهنية  ممارسة  يكفل  الصحفية  املؤسسة 

 ، والعكس بالعكس.األكثر إيجابية يف اجتاهاتهم نحو مكافحة جرائم تقنية املعلومات

العالقة  مبعنوية  القائل  األول  الفرض  صحة  اختبار  أن  القول  ميكن  هذا  من 
املؤسسة   داخل  مالئم  مناخ  توافر  مدى  بني  مهنية    الصحفيةاالرتباطية  ممارسة  يكفل 
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ثبوت   إلى  انتهى  قد  القانون  نحو  الصحفيني  اجتاهات  ومجمل  الصحيفة  يف  وأخالقية 
  صحته. 

توجد الثاني:  قرارات    الفرض  على  املؤثرة  العوامل  بني  إحصائًيا  دالة  ارتباطية  عالقة 
ومجمل  قانونية)  حتريرية/  (إدارية/  املوضوعات  ونشر  التغطية  أثناء  الصحفيني 

  اجتاهاتهم نحو القانون.
  )29جدول رقم (

وضوعات  معنوية العالقة االرتباطية بني العوامل املؤثرة علي قرارات الصحفيني أثناء التغطية ونشر امل
  (إدارية/ حتريرية/ قانونية) ومجمل اجتاهاتهم نحو القانون 

 مستوى املعنوية  معامل بيرسون   العوامل املؤثرة 

 0.031 * 0.147-  إدارية 

 0.001 ** 0.209- حتريرية 

 0.001 ** 0.318- قانونية 

 0.05دال عند مستوى معنوية أقل من * 

  0.01** دال عند مستوى معنوية أقل من 

) معنوية العالقة االرتباطية بني العوامل املؤثرة 28توضح بيانات هذا اجلدول رقم (
قرارات   قانونية)    الصحفينيعلي  حتريرية/  (إدارية/  املوضوعات  ونشر  التغطية  أثناء 

 ومجمل اجتاهاتهم نحو القانون، حيث مت رصد النتائج التالية:

   املؤثرة اإلدارية  العوامل  بني  االرتباطية  العالقة  الصحفيني   علىمعنوية  قرارات 
بلغت   حيث  القانون،  نحو  اجتاهاتهم  ومجمل  املوضوعات  ونشر  التغطية  أثناء 

ارتباط بيرسون   ، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى -0.147قيمة معامل 
من   أقل  الشدة،0.05معنوية  ضعيفة  عكسية  عالقة  وهي  أن    .  يعنى  ما 

املبحوثني الذين تزايد يف املؤسسات التي يعملون بها تأثير العوامل اإلدارية على  
عملهم الصحفي كانت اجتاهاتهم أكثر سلبية نحو القانون. وهو ما يؤشر بدوره  

  إلى تأثير بيئة العمل اإلدارية على املوقف من القانون. 

  قرارات الصحفيني   على رية املؤثرة  معنوية العالقة االرتباطية بني العوامل التحري
بلغت   حيث  القانون،  نحو  اجتاهاتهم  ومجمل  املوضوعات  ونشر  التغطية  أثناء 

ارتباط بيرسون   ، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى -0.209قيمة معامل 
من   أقل  أن  0.05معنوية  يعنى  ما  الشدة،  ضعيفة  عكسية  عالقة  وهي   .

املؤسس تزايد يف  الذين  التحريرية  املبحوثني  العوامل  تأثير  بها  يعملون  التي  ات 
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القانون. وهو ما يؤشر   أكثر سلبية نحو  على عملهم الصحفي كانت اجتاهاتهم 
  بدوره إلى تأثير البيئة التحريرية على املوقف من القانون.

   معنوية العالقة االرتباطية بني العوامل القانونية املؤثرة علي قرارات الصحفيني
التغطية  بلغت    أثناء  حيث  القانون،  نحو  اجتاهاتهم  ومجمل  املوضوعات  ونشر 

ارتباط بيرسون   ، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى -0.318قيمة معامل 
من   أقل  أن  0.05معنوية  يعنى  ما  الشدة،  ضعيفة  عكسية  عالقة  وهي   .

القانونية   العوامل  تأثير  بها  يعملون  التي  املؤسسات  يف  تزايد  الذين  املبحوثني 
القانون. وهو ما يؤشر  عل أكثر سلبية نحو  ى عملهم الصحفي كانت اجتاهاتهم 

  بدوره إلى تأثير السياق القانوني على املوقف من القانون.

تتسق هذه النتيجة مع ما ذهبت إليه الفروض النظرية ملدخل القيم من أن بيئة العمل 
املنظومة   أعضاء  على  داخلها  يتجاوزتؤثر  يحدث  مما  موقفهم  ليشمل   وقعه  وميتد 

  مواقفهم من مثيرات البيئة اخلارجية التي تشمل القوانني الصادرة من احلكومات.

العالقة  معنوية  القائل  الثاني  الفرض  صحة  اختبار  أن  القول  ميكن  هذا  من 
املوضوعات  ونشر  التغطية  أثناء  الصحفيني  قرارات  علي  املؤثرة  العوامل  بني  االرتباطية 

  نحو القانون قد انتهي إلى ثبوت صحته. اجتاهاتهم نية) ومجمل (إدارية/ حتريرية/ قانو 

الفرض الثالث: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني مدى معرفة الصحفيني بالقانون 
  ومجمل اجتاهاتهم نحوه. 

  )30جدول رقم (
  معنوية العالقة االرتباطية بني مدى معرفة الصحفيني بالقانون ومجمل اجتاهاتهم نحوه 

 مستوى املعنوية   معامل بيرسون 

-0.219 **  0.001 

 0.01** دال عند مستوى معنوية أقل من 

) فقد بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 29كما يتضح من بيانات هذا اجلدول رقم ( 
. ما يعني معنوية  0.01، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية أقل من  0.219-

مدى   بني  االرتباطية  وهي   معرفة العالقة  نحوه  اجتاهاتهم  ومجمل  بالقانون  الصحفيني 
ني أن األكثر معرفة بالقانون كانوا األقل إيجابية يف  عالقة عكسية منخفضة الشدة، ما يع

 اجتاهاتهم نحوه والعكس بالعكس.
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ميكن   هذا  العالقة   القولمن  مبعنوية  القائل  األول  الفرض  صحة  اختبار  أن 
مهنية   ممارسة  يكفل  الصحفية  املؤسسة  داخل  مالئم  مناخ  توافر  مدى  بني  االرتباطية 

اجتاهات ومجمل  الصحيفة  يف  ثبوت    وأخالقية  إلى  انتهى  قد  القانون  نحو  الصحفيني 
  صحته. 

الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الصحفيني يف مجمل اجتاهاتهم نحو 
  القانون بحسب الصحيفة التي يعمل بها.

  )31جدول رقم (
  يعملون بها معنوية الفروق بني الصحفيني يف مجمل اجتاهاتهم نحو القانون بحسب الصحف التي 

 العدد  تصنيف الصحف 
املتوسط  

  احلسابي

االنحراف  

 املعياري 
  قيمة (ت)

درجة  

 احلرية 

مستوى  

  املعنوية 

 1.318 11.36 86 صحف قومية 
-0.068 186 0.946  

 1.107 11.38 102  صحف خاصة 

) رقم  اجلدول  لها  يعرض  كما  الفرض  اختبار  نتائج  قيمة  30بحسب  بلغت  فقد   (
). ما يعني  P> 0.05، وهي قيمة غير دالة إحصائًيا (0.068-االختبار (ت)  إحصائي  

بني   الفروق  معنوية  معنوية  بحسب    الصحفينيعدم  القانون  نحو  اجتاهاتهم  مجمل  يف 
الصحف التي يعملون بها. فلم يختلف صحفيو الصحف القومية (األهرام) عن صحفيي  

 البوابة) الصحف اخلاصة (املصري اليوم، واليوم السابع، و

بني  الفروق  معنوية  القائل  الرابع  الفرض  صحة  اختبار  أن  القول  ميكن  هذا  من 
نحو القانون بحسب الصحيفة التي يعمل بها قد انتهى    اجتاهاتهمالصحفيني يف مجمل  
  إلى ثبوت عدم صحته. 

مع   النتيجة  هذه  (واتفقت  عالقة    Sujin Choi  (85.2017دراسة  وجود  يف 
ارتباطية قوية نحو تدفق األخبار عبر اإلنترنت واالستغالل املكاني للمصداقية من خالل  
القومية  الصحف  يف  الصحافة  مصداقية  وتقييم  اإلنترنت  على  األخبار  نشر  تكرار 

أنه    واعتمدتواخلاصة،   الدراسة  نتائج  املنهج املسحي اإلعالمي، ووجدت  الدراسة على 
اجل تعرض  حول  كلما  اإلعالم  يف  مشكلة  هناك  أن  أدرك  املتكررة  األخبار  إلى  مهور 
 مصداقية اخلبر.
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  النتائج العامة للدراسة:  
نتائج   اجلزء  هذا  الباحثة يف  من  الدراسة    تعرض  السابقة  الدراسات  إليه  توصلت  وما 

 :نتائج
من   -1 غيرها  دون  الصحيفة  املؤسسة  هذه  يف  العمل  اختيار  أسباب  بخصوص 

الصحف جاءت أهم أسباب اختيار العمل يف هذه املؤسسة الصحيفة دون غيرها 
بتطبيق   الصحفية  تلتزم  بأن  الصحف  الصحفيمن  العمل  تعطي ميثاق  وألنها   ،

بنسبة   أفضل  مادًيا  بنسبة  63.3دخًال  القومية  الصحف  يف  وذلك   ،%64%  ،
وتأتي هذه النتيجة متسقة مع نتائج دراسات %،  62.7والصحف اخلاصة بنسبة  

 )2014اللبان،  درويش شريف، 2014(مي عبد اهللا،   :عديدة سابقة، منها
انتقاء   -2 عند  التحريرية  السياسة  على  تتطبق  التي  الضرورية  املعايير  بخصوص 

تشكل   أال رورية هياملعايير الض أهم ونشر املوضوعات، أكدت نتائج الدراسة على
بنسبة   النشر  جرائم  من  بينما70.2جرمية  بنسبة   احتلت  %،  القومية  الصحيفة 

إلى 68.6%، والصحف اخلاصة  72.1 املرتبة األخيرة أن تؤدي  %، ثم جاءت يف 
بنسبة   الصحفي  السبق  وكذلك  الصحيفة،  توزيع  هذه 30.9زيادة  وتأتي   ،%

منه عديدة،  دراسات  نتائج  مع  متسقة  أحمد،  النتيجة  (غادة  ،  2019ا: 
 ).2019إبراهيم،  محمد

الصحفية   -3 املادة  جلمع  الصحفيون  يتبعها  التي  األساليب  أهم   جاءتبخصوص 
بنسبة   الشخصية  املقابالت  الصحفية  %،  76.6األساليب  بني  النسبة  وتقاربت 
بنسبة   اخلاصة  والصحف  األخير  ،  76.7القومية  الترتيب  االتصال  واحتل 

  بنسبة تليفون أو البريد اإللكتروني والتحليل املنظم للوثائقباملصادر عن طريق ال
Opinio (  :%. وتأتي هذه النتيجة متسقة مع نتائج دراسات عديدة، منها39.4

Juris. 2019 )  (Matt.2020 Warman  ،( ،وفاء جمال درويش)2017.( 
حول مدى توافر املناخ املالئم الذي يكفل ممارسة مهنية وأخالقية يف الصحيفة،   -4

النتيجة   هذه  ممارسة  أشارت  يكفل  الذي  للصحيفة  املالئم  املناخ  يتوافر  ال  أنه 
بنسبة وأخالقية  القومية  57.4مهنية  الصحفية  نسبة  جاءت  بينما   ،%58.2  ،%

، وهي قيمة غير  0.031  2%، حيث بلغت قيمة كا56.8والصحف اخلاصة بنسبة  
) إحصائًيا  اختالف  P>0.05دالة  على  الصحفيني  أغلب  اشترك  فقد  ؛   (

املؤسسات التي يعملون بها يف اإلشارة إلى عدم توافر هذا املناخ يف هذه الصحف.  
منها عديدة،  دراسات  نتائج  مع  متسقة  النتيجة  هذه   .Abid A(   :وتأتي 
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Adonis.2020  ،(  توفيق محمد  خميس    )،2016(شريهان  بن  اهللا  (عبد 
  )2016خرين، آالكندي و

وأخالقية -5 مهنية  ممارسة  بيئة  توافر  عدم  أسباب  أهم    بخصوص  من  جاءت 
األسباب أنه ليس للصحفي احلق ملعارضة سياسة اجلريدة التي يعمل بها، وكذلك  

بنسبة التحرير  رئيس  بها من  يكلف  مهام  أي  لديه احلق يف رفض  %، 78.7ليس 
األكب النسبة  بنسبة  وجاءت  اخلاصة  الصحف  يف  باملقارنة  77.6%،  75.8ر   %
 وتأتي هذه النتيجة متسقة مع نتيجة دراسة     ...%80%،  82بالصحفية القومية  

and others.2020 Jacob Nyarko . (  
حول أهم املعايير التي يستند إليها األداء التحريري يف الصحيفة أكد الصحفيون   -6

جتذب  32.4بنسبة   التي  ويليها  املثيرة،  التفاصيل  على  تركز  الصحيفة  بأن   ،%
بنسبة   القاري  بـ  33.3اهتمام  باملقارنة  اخلاصة  الصحف  يف  يف %31.4،   %

القومية. (  هذه واختلفت الصحفية  دراسة  مع   Tim) 2018النتيجة 
Anderson  الصحفية للمؤسسات  التنظيمية  العملية  بدراسة  اهتمت  حيث   ،.

تركز لم  ولكنها  كيفية  األداء على  اإللكترونية،  على  ولكن  التحريري 
 .تشريعي للمؤسسات إطار وضع

قرارات الصحفيني أثناء التغطية ونشر املوضوعات جاءت   بخصوص العوامل على -7
%، وذلك يف الصحف اخلاصة بنسبة  72.9وامل التعرض للعقوبات بنسبة  أهم الع
% من الصحفية القومية. واختلفت هذه النتيجة مع دراسة  73.3%، بينما  72.5

محمد،   محمود  للصحافة  2018(رامي  القانوني  التنظيم  على  ركز  والذي   (
يف وجاء  إصدارها  حرية  يف  تتحكم  التي  القانونية  والضوابط   اإللكترونية 

القوانني اخلاصة   الرأي  حرية  األول  الترتيب يف سلطة اإلدارة ولكن لم تركز على 
 بالتعرض للعقوبات. 

بشأن مكافحة جرائم    2018لسنة    175بخصوص مدى االطالع على قانون رقم   -8
أن   النتيجة  هذه  أوضحت  املعلومات  اطلعوا  74.5تقنية  الصحفيني  من  على  % 

بينما    أغلب مواده ا25.5القانون  النتيجة  %  وتتفق هذه  طلعوا على بعض مواده. 
) دراسة  اطالع  Andrea Pettrachin.2018مع  حيث  من   (

ووضع على الصحفيني والتعبير  الرأي  حرية  يواكب   إطار قانون  حديث  تشريعي 
  .اإلنترنت جرائم
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القانون غير 75أكدوا    بخصوص تقييم الصحفيني للقانون -9 % من الصحفيني بأن 
يف   وذلك  بنسبة  منصف،  اخلاصة  القومية 41.2الصحف  الصحفية  بينما   %

واحتلت%38.4بنسبة   الثانية ،  بنسبة   أن املرتبة  مبهم  وغير 20.8القانون   %
يف دراسة   مواده واضح  مع  النتيجة  هذه  وتتفق   2017Irina(للصحفيني. 

Milutinović  من حيث تقيم الصحفيني للقانون يف مدينة صربيا بأنه غير  ( .
 تعديل.  إلىاج منصف ويحت

رقم   -10 القانون  إيجابيات  تقنية    2018لسنة    175بخصوص  جرائم  مكافحة  بشأن 
املعلومات، أكد الصحفيون بأنه يحمي املصادر وحماية املجتمع من األخبار الكاذبة 

دراسات  %.   66%،  68.6بنسب   مع  النتيجة  هذه   Proscovia(وتتفق 
Sva¨rd.2017 ،2017)، دراسة (عبد امللك على محسن اخلوالنى ( 

رقم  بخ  -11 القانون  تقنية    2018لسنة    175صوص سلبيات  مكافحة جرائم  بشأن 
هناك  املعلومات،   بأن  الصحفيون  تكون   سلبيات يفأشار  قد  املواد  بعض  صياغة 

%، وجاءت النسبة األكبر  89.9غامضة تسمح بتفسير العديد من الظواهر بنسبة  
 Dong(  %.  وهذه النتيجة تتفق مع دراسة  91.2يف الصحف اخلاصة بنسبة  

Han,2016توضيح املعايير القانونية لتنظيم املحتوى الرقمي يف الصني،    )  حول
القانوني هو   الغموض  وأكد الصحفيون أن هناك أحكام قانونية غامضة إن ذلك 

  تعديل. واأليديولوجي يحتاج الى جزء من الغموض السياسي

املعلومات يتضمن أحكاًما  -12 بخصوص مدى معرفة أن قانون مكافحة جرائم تقنية 
وقواع أن  عامة  النتيجة  هذه  أوضحت  والعقوبات،  اجلرائم  حول  إجرائية  د 

بنسبة   القانون  أحكام  علي  اطلعوا  بينما  91.5الصحفيني  لديهم  %8.5  ليس   %
اجلليل  عبد  (إميان  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  القانون.  أحكام  علي  اطالع 

التي    )، والتي ركزت على األحكام القضائية للصحفيني الدعاوى القضائية2019,
 ترفع على املواقع اإلخبارية اإللكترونية.  

أوضح  بخصوص   -13 بالقانون،  الواردة  العامة  األحكام  مصطلحات  املبحوثني  معرفة 
املختص   والوزير  اجلهاز  مثل  املصطلحات  ببعض  اطالع  على  بأنهم  الصحفيون 

%، وأخيًرا تقاربت النسب  70.7%، ويليها البيانات الشخصية بنسبة  71.8بنسبة  
والدعامة  حول   احلاسب  اإللكترونية،  املعاجلة  واملستخدم،  اخلدمة  مقدم 

بنسب   القومي  األمن  وجهات  القومي  واألمن  %.. 25%،  34%،  34.6اإللكترونية 
اليعقوبي،   سليم  بن  مبارك  بن  (سالم  دراسة  مع  النتيجة  هذه  )، 2019وتختلف 
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الص  اإللكترونية  املواقع  على  تقع  التي  اجلرائم  على  ركزت  وعملية  والتي  حفية 
 .اإلثبات اجلنائي للجرائم املعلوماتية دون إثبات أو توضيح لبنود القانون 

، أحكام الباب الثالث اخلاصة اجلرائم والعقوبات التي عرفها الصحفيونبخصوص   -14
املعلومات  فقد جاءت نسبة   النسب  68.6االعتداء على سالمة شبكات  وتقاربت   %

%.  واتفقت هذه النتيجة مع 68.6بني الصحيفة القومية والصحف اخلاصة بنسبة  
  )2019(سليم محمد محي الدين، دراسة 

األفعال بخصوص    -15 يرتكب  ملن  كعقوبة  والغرامة  احلبس  فرض  على  املوافقة  مدى 
النتفاع  اموافقة صحفيي الصحف القومية من حيث  يف القانون، فقد جاءت    التالية

وتقنيتها   واملعلومات  االتصاالت  بخدمات  حق  وجه  نسبي  بدون  أما 59.7بوزن   ،%
االنتفاع بدون وجه حق بخدمات مدى موافقة صحفيي الصحف اخلاصة من حيث  

وتقنيتها   واملعلومات  النسبي  االتصاالت  مع   .  % 61.4الوزن  النتيجة  هذه  واتفقت 
  ). 2014دراسة (جوهر اجلموسي، 

حول آراء بخصوص  -16 جاء   مدى الصحفيني  القانون  تطبيق  عن  من 91رضائهم   %
الصحفيني غير راضني متاًما عن تطبيق القانون، وأوضحت هذه النتيجة على عدم  
معنوية العالقة بني تصنيف الصحيفة (قومية/ خاصة)، وآراء الصحفيني حول مدى  

بلغت قيمية كا القانون، حيث  ير دالة  ، وهي قيمة غ5.335  2رضائهم عن تطبيق 
خيون،  . .(P>0.05)إحصائًيا   محمد  (عمر  دراسة  مع  النتجة  هذه  واتفقت   ،

والتي  2019 الشخصية  احلقوق  قوانني  مراعاه  مع  القوانني  تطبيق  كيفية  حول   (
ا  .شرعها الدستور بحمايتها مدنًيا َوِجَناِئّيً

الثابت  -17 والزوايا  الصحفية  املواد  تكون  أن  على  الصحفيني  موافقة  مدى  ة، بخصوص 
املقاالت   التحرير،  هيئة  إلى  ترد  التي  الكتابات  من  وغيرها  املترجمة  املواضيع 
التقارير   والرسوم،  الصور  القصيرة،  القصص  أو  املتسلسلة  الروايات  واألخبار، 
الصورة   الصحفي،  اإلخراج  والدينية،  والسياسية  االقتصادية  السياسية  اإلخبارية 

التحقيق الصحفي، الصورة الشخصية دور املسؤولني يف الدولة أو    اخلبرية، صورة 
املكلفني بخدمة عامة مشمولة باحلماية القانونية، فقد جاءت املوافقة من صحفيي  

نسبي   بوزن  الثابتة  والزوايا  الصحفية  املواد  حيث  من  القومية  %، 89.9الصحف 
واألخبا  املقاالت  الثابتة  والزوايا  الصحفية  املواد  نحو  النسبية  األوزان  ر  وتقاربت 

دراسة  %82.4،  82.7 مع  النتيجة  هذه  وأتفقت  اخلاصة،  الصحف  يف  وذلك   ،%
نبيح،   حريات  2014(أمينة  وواقع  اإللكترونية  اإلخبارية  املدونات  رصد  حول   (
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الصحافة وجاءت النتيجة أنه البد من قانون يحمي املصادر الصحفية على اإلنترنت  
 وحماية امللكية الفكرية. 

حماية  موقف  بخصوص    -18 انتهاك  ملشكلة  للتصدي  القانون  قدرة  على  الصحفيني 
الصحف   من  املبحوثني  نسب  تقارب  فقد  اإلنترنت  شبكة  على  الصحفي  النشر 
القومية نحو العمل على ضرورة زيادة وعي الصحفيني باملحتوى اخلاص والعمل على 

رنة مبوقف  باملقا  77.9% و  77.1زيادة تفعيل قانون حماية املعلومات بأوزان نسبية  
التدابير  من  األولى وضع مجموعة  املرتبة  احتلت  الصحف اخلاصة، فقد  صحفيي 
ملن   إال  منه  واالستفادة  املصنف  على  احلصول  إعاقة  إلى  تهدف  التي  التكنولوجية 
بوزن   والتشفير  التكنولوجية  التدابير  تلك  مثل  احلق  صاحب  من  ترخيًصا  يحمل 

  ). 2014سة (عالء الدين عبد اهللا . . اتفقت هذه النتيجة مع درا%82نسبي 
فقد    -19 الصحافة،  مقدارًا حلرية  وأعطى  توسع  القانون  أن  االعتقاد  بخصوص مدى 

حلرية  % 96.8جاء   مقدارًا  وأعطى  توسع  القانون  أن  يرون  ال  الصحفيني  من 
وأن   احلريات،  مقدار  عرقل  بل  أعطى3.2الصحافة  القانون  بأن  أكدوا  مساحة  % 

وا الصحفية.   الزفتاوي، للحريات  لطفي  (هبة  دراسة  مع  النتيجة  هذه  تفقت 
2019 .( 

تقاربت   -20 فقد  القانون  تفعيل  بعد  الصحفيني  لعمل  اإلدارية  املعوقات  بخصوص 
بنسبة   والنشر  التوزيع  والطباعة،  الصحف  إصدار  بني  واحتلت  75النسب   ،%

اخلاصة   بنسب  74.5الصحف  القومية  الصحفية  من  أعلى  مرتبة   %75.6  .%
  )2014(أحمد حيداس، وتقاربت هذه النتيجة مع دراسة 

املبخصوص   -21 منها   التيضايقات  أشكال  القانون  تفعيل  بعد  الصحفيون  لها  يتعرض 
بنسبة   اجلريدة  و60.1غلق  بنسبة  %  التعسفي  53.2التشهير  الفصل  ويليها   ،%

سليم  50.5بنسبة   بن  مبارك  بن  (سالم  دراسة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت    .%
 )2019اليعقوبي، 

جاءت نوعية الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون أثناء العمل بعد تطبيق القانون  -22
بنسبة   بسريتها  والتحجج  املعلومات  حجب  يليها  76.6مثل  الصحفيني،  من   %

بنسبة   املعلومات  للكشف عن مصادر  اإلدارية  واختلفت هذه  73.4الضغوط    .%
الدين النتيجة مع دراسة   تتناول احلق  2018  .أحمد  (تهاني حسن عز  والتي   ،(

للمادة   طبًقا  املعلومات  على  احلصول  تركز   47يف  ولم  املصري  الدستور  من 
  .التي يعاني منها الصحفيون  الدراية الضغوط على الدرسة
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قانون   -23 تقييم  يخص  جاء  فيما  أنه  املعلومات  تقنية  جرائم  غامضة  مكافحة  بنوده 
النسب يف الصحفية القومية والصحف   % وتقاربت67.6تفسير بنسبة   إلىحتتاج  

بنسب   الصحافة  61.8%،،  74.4اخلاصة  حرية  من  املواد حتد  بعض  ويليها   ،%
 ) Ian Weber, 2016هذه النتيجة مع دراسة ( واتفقت %.  65.4بنسبة 

رقم   -24 املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  نحو  الصحفيني  اجتاهات  بخصوص 
العام    2018لسنة    175 االجتاه  الصحفية  أن  يف  وذلك  سلبي،  للصحفيني 

%، ويليها إيجابي بنسبة  84.6% والصحف اخلاصة بنسبة  79.8القومية بنسبة  
و15.6 القومية  الصحيفة  يف  جاءت %12.7  وأخيًرا  اخلاصة،  الصحف  يف   %

بنسبة   محايد  باملقارنة  4.6النسبة  القومية  الصحيفة  يف  الصحف  %2.7  يف   %
مع النتيجة  هذه  واتفقت  (   اخلاصة.   : منها   Lara Fielden. 2016)دراسات 

)2016  Andrei Richter )  ،(Iveta Imre,2016  ،().2015  Lindita 
Camaj (  

أثبتت الدراسة صحة الفرض القائل (مبعنوية العالقة االرتباطية بني مدى توافر   -25
مناخ مالئم داخل املؤسسة الصحفية يكفل ممارسة مهنية وأخالقية يف الصحيفة  

  ون قد انتهى إلى ثبوت صحته). ومجمل اجتاهات الصحفيني نحو القان

العوامل  -26 بني  االرتباطية  العالقة  (معنوية  القائل  الفرض  صحة  الدراسة  أثبتت 
علي (إدارية/    املؤثرة  املوضوعات  ونشر  التغطية  أثناء  الصحفيني  قرارات 

  حتريرية/ قانونية) ومجمل اجتاهاتهم نحو القانون قد انتهي إلى ثبوت صحته).  

أثبتت الدراسة صحة الفرض القائل (مبعنوية العالقة االرتباطية بني مدى توافر   -27
ية يف الصحيفة  مناخ مالئم داخل املؤسسة الصحفية يكفل ممارسة مهنية وأخالق

  ومجمل اجتاهات الصحفيني نحو القانون قد انتهى إلى ثبوت صحته). 

مجمل   -28 يف  الصحفيني  بني  الفروق  (معنوية  القائل  الفرض  صحة  الدراسة  أثبتت 
اجتاهاتهم نحو القانون بحسب الصحيفة التي يعمل بها قد انتهى إلى ثبوت عدم  

  صحته).  

  أهم التوصيات :
 بدراسات الباحثني  اهتمام  لإلعالم  ضرورة  والقانونية  األخالقية  الضوابط 

وجود   إلى  بحاجة  اإلعالميني  أن  الدراسات  من  العديد  كشفت  حيث  اجلديد، 
الوصول   حرية  التعبير،  حرية  مثل  وحريات  أخالقية  مصادر   إلىضوابط 
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أن إال  جمهورهم،  مع  والفوري  التفاعلي  التواصل  يف  واحلق  هذه    املعلومات، 
التشريعات   ودراسة  وبروتوكوالت.  مواثيق  شكل  يف  لصياغتها  حتتاج  احلقوق 
بالدستور   الصحفي  للعمل  املنظمة  القوانني  مقارنة  خالل  من  الصحفية 
اتبعت   التي  الديكتاتورية  الدول  أو  الدميقراطية  الدول  يف  الدولية  واالتفاقيات 

وحتل الشرف  مواثيق  حتليل  خالل  من  الدميقراطية  املهنة  النظم  أخالقيات  يل 
بالقوانني بحًثا عن رؤية مقارنة حلقوق الصحفي وواجباته وضمانات   ومقارنتها 

  ممارسة املهنة والنظم الصحفية املختلفة.  

  للبحث يف توعية الصحفيني وباألخالقيات االعالمية املزيد من االهتمام  توجيه 
ادر، عدم تقصي  واحلق يف احلفاظ على سرية املعلومات، وعدم الكشف عن املص

مصادرهم   وأسماء  روابط  معرفة  محاولة  أو  اإللكترونية  تنقالتهم  تتبع  أو 
التنصت   من  اإللكترونية  ووسائلهم  أجهزتهم  حماية  يف  احلق  اإللكترونية، 
ومعلوماتهم   بياناتهم  حلماية  مزايا  على  احلصول  يف  احلق  واالختراق، 

  ومصادرهم. 

 بيق قانون العقوبات على الصحافة  توصي الدراسة بإجراء دراسات تبحث يف تط
اإللكترونية؛ نظًرا ألن معظم الدراسات كشفت عن أن هناك جتاوزات مثل قضايا  
التشهير والسب والقذف، فإن األمر يتطلب هنا دراسة النصوص القانونية، ومن  
الضروري إيجاد تنظيم قانوني شامل جلميع اجلوانب املتعلقة بالوسائل احلديثة  

قائًما على فكرة  يف اإلعالم،   يزال  النشر الصحفي يف مصر ال  إن مفهوم  حيث 
بالصحف   اخلاصة  احلالية  النصوص  تطبيق  يعني  مما  املطبوعة،  الصحافة 
الورقية، وليس املقصود بالنشر هنا هو النشر الصحفي عبر اإلنترنت، مما يفتح  

اجلنا للنص  الضيق  التفسير  مبدأ  على  للخروج  اإللكترونية  للصحف  ئي،  املجال 
لصالح يفسر  الشك  مبدأ  مع  يتعارض  أخالقيات  ومما  يخالف  الذي  املتهم 

  الصحافة. 

   املتعلقة اجلوانب  جلميع  شامل  قانوني  تنظيم  إيجاد  بضرورة  الدراسة  توصي 
بالوسائل احلديثة يف اإلعالم، السيما تلك املتعلقة باحلقوق واحلريات األساسية 

التنظيم  لألفراد وعدم املساس ببعض احلقوق، كاحلر ولذا فإن  يات الشخصية، 
يتم   فال  اإللكترونية،  للوسائل  اخلاصة  الطبيعة  يراعى  أن  يجب  قانوًنا  املطلوب 
الرقابة   التي ميكن السيطرة عليها وأحكام  التقليدية  للوسائل  تنظيمه كما ينظم 
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باحلقوق  أساء  يكون  من  كل  مالحقة  إمكانية  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  عليها 
  ية، ومن ثم مسألة بث املعلومات واآلراء واستقبالها. واحلريات الفرد
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