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 عالم االلكتروني  في الدول العربيةالقوانين الضابطة لإل -

                                  

 اإلقميمي المستوى عمى االلكترونية لمصحافة المؤطر قانونيال النظام موضوع في البحث       
 ىذه انتشار في ساىمت التي الشروط استحضار يتم لم إن فيو، الخوض يستقيم ال العربي،
 وبداية المنصرم القرن نياية مع خاصة ومذىمة، سريعة بصورة العربية الدول جل في الصحافة
 لم ما ، جمة بصعوبات محفوف القانوني اإلطار ىذا وروح عمق استيعاب  ان ثم الثالثة، األلفية
 و القانونية، الظاىرة ظاىر تجاوز عمى تسعفو قد معرفية بعدة مسمحا فيو يبحث الذي يكن

 الشكل عمى مصاغة جاءت لماذا إدراك بغية عمقيا، إلى النفاذ سبل اقتحام عمى تساعده
 . عمييا ىي التي والصورة

 تكنولوجيات عمى العربية الدول فييا انفتحت التي األولى المحظات مبلمح رسم نسعى      
 فرض ما المشاكل، من  ىائل كم في ليا تسببت قد استخداماتيا أن وكيف. الحديثة اإلعبلم
 والدينية السياسية األسس وعمى العام النظام عمى اعتداءاتيا مبرر تحت تقنينيا إلى المجوء عمييا
 إن الخ،… 1األطفال ودعارة اإلرىاب في واستخداميا الخصوصية لمحياة وانتياكيا لمدولة،
 عمى جدوى، ذي غير األحيان من كثير في فاعتبر شديد، بحذر ومرفقا متدرجا بدأ إياه، التقنين
 القانون بسيادة حتى وال السيادات، بمنطق وال بالحدود، ال تعترف ال التكنولوجيات ىذه أن أساس



 ذاك ,قواعده وتجاىل ، مضامينو من التخمص يسر بكل تستطيع إنيا. المحمي الوطني البعد ذي
 االلكترونية؟ الصحافة صمبو وفي نترنت،لؤل القانوني التنظيم نجاعة مدى يطرح  ما

 الدول مواقف إزائو تتضارب اإللكترونية، لمصحافة المنظم القانوني اإلطار إن              
 المستجد التطور، السريع المعرفي الحقل ىذا فيالباحثين  فكر يؤرق إشكال وىذا وتوجياتيا،

 كمما الظواىر ىذه بعض تقنين تم فكمما. عنو الناشئة الظواىر لتأطير المواكب الغير التقنين
 يتجدد معرفي حقل أمام إذا نحن.  تعقيدا وأشد عددا أكثر أخرى ظواىر تقنين إلى الحاجة ظيرت

 أن ما إذ لتطوره، مسايرة وغير الفائدة ضعيفة لو القانونية المواكبة يجعل الذي الشيء باستمرار،
 .السريع التكنولوجي التطور بفعل تجاوزه يتم حتى قانون يوضع

 ىنا واألمر ويضببو، التحميل ليعقد  السطح عمى آخر إشكال يطفو الواقع ىذا ظل في      
 المكتوب، اإلعبلم عمى يسري ما الدول بعض في عميو يسري اإللكتروني، اإلعبلم بكون يتعمق
 التنظيمي التعامل في تفاوتات مع العربية الدول من سمسمة قوانين في متوالية نجدىا الظاىرة وىذه
 بو نجد اآلن، حتى المطبق وىو 2002 لسنة المغربي التشريع إلى مثبل رجعنا فإذا. معيا

 اليتيمة العبارة  ،ىذه بنوده مختمف في تصادفنا ما وغالبا اإللكتروني، اإلعبلم تيم خجولة إشارات
 أو الجرائم، ارتكاب عمى التحريض عن الحديث عند ”اإللكترونية وسيمة بكل أو“…  والوحيدة
 المغربي التشريع عمى حكرا وال  قصرا ليس ىذا ، الخ …لآلخرين الخصوصية بالحياة المساس
 عمق يظل  لكولذ األخرى، العربية الدول تشريعات بقية عمى معمما يكون يكاد بل بوحده

 الخجولة اإلشارة  بين ما حصل الذي القانوني التطور ييم ما في ومحصورا مجسدا ىنا، األشكال
 بعد اإللكتروني، اإلعبلم تنظم أبواب تخصيص  وبين  اإلعبلم، قوانين في اإللكترونية لموسائل
 القوانين جل في الشأن ىذا في تطور إلى أدى ما إعبلمية، كجرائد اإللكترونية المواقع استخدام
 أو ؛قسم إفراد إلى الدقيقة وغير الباىتة اإلشارات من فانتقمنا العربية، الدول في لئلعبلم المنظمة

 قانون وضع أو[ الجزائر وفي المغرب في]  والنشر الطباعة قانون في اإللكتروني، لئلعبلم باب
 اإللكتروني اإلعبلم حرية عمى تؤكد أخرى دول وىناك (السعودية ) اإللكتروني باإلعبلم خاص

 . [تونس -مصر]  أسمى قانونية قيمة إعطائيا بغية دساتيرىا بنود في



 العالم في االلكتروني االعبلم تقنين في واختبلف تمايز ىناك ان عمى التأكيد ينبغي         
 اإلعبلم قانون صمب في أدراجو تم واألردن، وتونس، والجزائر، مثبل، المغرب ففي, العربي

 .التنفيذية البلئحة إطار في أدرجتو خاصا، قانونا لو السعودية أفردت بينما المكتوب،

 في حصل ما ىو العربية، الدول عمى انعكاسات لو كانت الذي واألساسي اليام التأثير       
 لخطورة إدراك من ذلك أعقب وما ، 2001 سبتمبر 11 تفجيرات مع الثالثة، األلفية بداية

 وتبادل اإلرىابيين، بين االتصال وتسييل ربط عبر اإلرىاب، في اإلعبلم تكنولوجيات استغبلل
 حاسمة كانت المحظة ىذه. الخ …االجتماعات  وتنظيم المقاءات، وتحديد بينيم، فيما المعمومات

 الصعيد عمى االنترنت وتقنين اإللكتروني، واإلعبلم االتصال لوسائل القانوني التنظيم في وىامة
 االتصال وسائل وتقنين لمراقبة الساعية الدولية بالموجة العربية الدول تأثرت خبلليا إذ ،يالعرب

 بتاريخ بودابيست اتفاقية وىي االلكترونية، الجرائم مجال لتنظيم دولية اتفاقية ووضع اإللكتروني،
 مضاف االتفاقية ىذه كانت لقد. 2001 سبتمبر 11 أحداث بعد مباشرة أي ، 2001 نونبر 23
 لمنظمة اإلرشادية والتوجييات ، 1995 أوروبا مجمس عن الصادرة اإلرشادية التوجييات إلييا

 األساسية النواة  بمثابة   والتنمية التعاون لمنظمة اإلرشادية والتوجييات ،11 العالمية التجارة
 . نترنيتلؤل دولي قانون لظيور

 واإلقميمية، الدولية السياسية الظرفية وبشروط المعطيات، بيذه العربية الدول تأثرت           
 مبررات وتحت طرق عدة عبر التشريعي، سموكيا عمى يسيطر االنترنت تقنين ىاجس فصار

 ،”اإللكتروني الوحش“ ىذا تقنين إلى الساعية الدولية الموجة بمواكبة مرتبط ىو ما منيا مختمفة،
 بالخصوص ذلك عمى شددت. اإلرىاب قضايا في استخدامو بانعكاسات صمة عمى ىو ما ومنيا
 ىذه ُوضعت. باإلرىاب المتعمقة والقوانين اإللكترونية بالجرائم المتعمقة لمقوانين إصدارىا عند

 الواردة القواعد ومضمون منطوق منوال عمى فصيغت بودابيست، اتفاقية بمضامين تأثرا   القوانين
 فبل ،2001 بعد القوانين ىذه صياغة عمى التأثير بعض الدولي السياق لشروط كانت إذا،  فييا

 أروقة داخل يروج  و  روج  ما بواقع  مرتبط وضعيا سياق كون عمى التأكيد إغفال ينبغي
 الموحد العربي النموذجي القانون وضع إلى الخصوص عمى ىنا أشير العربية، الدول جامعة
 ىذه تخرج لم حدة، عمى دولة كل مستوى عمى داخمية عربية قوانين من تبله وما ،2004 لسنة



 من بودابيست اتفاقية في مكرس ىو عما الموحد، االسترشادي النموذجي القانون كما القوانين
 .اإللكتروني باإلعبلم االىتمام حيث

 الجديد العالمي النظام قيام بعد العربية المنطقة في اإلعبلمي التقنين مسيرة مرت           
 :أساسية محطات بثبلث

 نحو تتسمل الديموقراطي التغيير رياح بعض بدأت عندما الميبرالية، بالتحوالت ترتبط أوالىا  -
 قصد اإلعبلم لتنظيم قوانين آنذاك ظيرت بقميل، قبميا أو الثانية الخميج حرب بعد المنطقة
 الجديد التونسي القانون إلى ىنا أشير. الدولي المستوى عمى الحاصل التحول مواكبة
 المصري والقانون ،14 1991 لسنة والموريتاني ،1990 لسنة الجزائري والقانون ،1989
 .  1996 لسنة

 اإلعبلم قانون صمب في اإللكتروني لئلعبلم الخجول التقنين لحظة وىي الثانية، المحظة -
 ذلك تم. االلكترونية الجرائم قوانين عمى باإلحالة اإلعبلم ليذا ضوابط وضع مع التقميدي،

 نونبر 23 بودابيست اتفاقية وبمضامين ،2001 سبتمبر 11 بأحداث التأثر سياق إطار في
 العربية وباالتفاقية 2004 الموحد العربي النموذجي وبالقانون اإللكترونية، الجرائم حول

 .الخ …اإللكترونية الجرائم لمكافحة
 تؤكد الدول بعض أن كيفو الحظنا حيث العربي، الربيع ثورات بعد جاءت الثالثة، المحظة  -

 التي الجديدة دساتيرىا في ذلك إلى وتشير اإللكتروني، اإلعبلم عبر التعبير حرية  عمى
. اإللكتروني واإلعبلم االتصال وسائل  بواسطة التعبير حماية عمى مشددة الثورات أعقبت
 خاص قانون بإفراد االىتمام عمى التركيز تم كيف المحظة ىذه خبلل نبلحظ العموم وعمى
 وفيما الدستور، في العامة  ومبادئو أسسو بعض الى  شارةباإل اإللكترونية الصحافة لتنظيم
 باإلعبلم خاص القانون ىذا ضمن باب إفراد مع لئلعبلم، العادي القانوني التنظيم في بعد

 .اإللكتروني

 في االنترنت بتنظيم الخاصة الثالثة، األلفية في وضعت التي المتعددة القوانين إن           
 االجتماعي التواصل لمواقع السيئة االستخدامات عمى اىتماميا انصب قد العربية، الدول سائر
 والحث ثنيواال والديني العنصري والتميز الكراىية، إلى والدعوة والدعارة، اإلرىاب، مجال في



 ألحداث إلييا الدخول أو محتوياتيا، وسرقة المواقع، وتخريب بيا، واإلشادة الحروب، عمى
 . إلخ …العام بالنظام والمساس األطفال، بدعارة أكثر واىتمت, فييا تغييرات

 قانون لظيور تؤسس كما نترنت،لؤل دولي قانون لظيور تؤسس إلييا المشار القضايا إن       
 التطور ىذاالى مواكبة  العربية الدول سعت  حيث اإللكتروني، الوحش ىذا لتنظيم عربي اقميمي
 قانون من خبلل سن اإللكتروني، لئلعبلم دولي تقنين أجل من العالمية الساحة عمى يجري الذي
 . الدولي القانون غرار عمى اإللكتروني لئلعبلم إقميمي عربي

 اإللكتروني لإلعالم العربي القانون من عناصر  -

 الدولي القانون بيا يمر التي العميقة التحوالت كثب عن العربية الدول واكبت             
 المتعمقة الدولية النقاشات واكبت كما اإللكتروني، اإلعبلم تنظيم عن وقصوره التقميدي لئلعبلم
 قد العربية المجموعة أن وحيث الحديثة، اإلعبلم تكنولوجيات تنظم قانونية قواعد إيجاد بضرورة
 وسائل بواسطة المرتكبة والمخالفات الجرائم عن ناتجة أضرار، من العالم دول  جل مس ما مسيا

 قانونية قواعد وضع إلى لجأت قد فإنيا االنترنت، خصوصوبال اإللكترونية، واالتصال اإلعبلم
 تقنين في ذلك وحصرت والتعديات، والمخالفات الجرائم ىذه لمحاصرة دولي طابع ذات إقميمية
 في مضامينو ترديد وأعيد ،2004 سنة في 19”الموحد النموذجي العربي القانون ”ب أسمتو
 البث وثيقة اىتمام إلى اإلشارة تجدر كما االلكترونية، الجرائم بمكافحة الخاصة العربية القوانين
 بوضع  العرب اإلعبلم وزراء مؤتمر عن 2008 سنة في الصادرة ،20العربية والتمفزي اإلذاعي
رساء اإللكتروني، اإلعبلم وسائل لتنظيم إشارات وفييا لئلعبلم، عربي قانون أسس بعض  وا 
 أداة بإصدار اإلرىاصات ىذه تتوج وسوف االلكتروني، لئلعبلم العربي القانون قواعد بعض
 االلكترونية الجريمة”  اتفاقية وىي القانون ىذا قواعد بعض عمى ومشددة، مكممة جديدة اتفاقية
 الخاصة الداخمية العربية بالتشريعات و بيستابود باتفاقية متأثرة ستكون التي, 21”العربية
 اإللكترونية، الجرائم عمى القوانين ىذه شددت. سابقا بعضيا إلى أشير التي االلكترونية، بالجرائم
 القانون ضمن أدرجت العربية الدول بعض ففي. اإللكتروني باإلعبلم المرتبطة الجرائم وضمنيا
 بيا باالحتفاظ وذلك بيا، خاصا قانونيا إطارا األخرى الدول بعض ليا وأفردت التقميدي، الجنائي
 .الجنائي القانون عن مستقمة قانونية كقواعد



 إلى االلكترونية، الجرائم قانون من االنتقال تم كيف عن نتساءل أن بنا يجدر المنطمق ىذا من
 التي الثورية التحوالت ظل في وبالخصوص االلكتروني، اإلعبلم تنظم قانونية قواعد وضع

 سمكو الذي المسار أن وكيف جديدة؟ دساتير ظيور مع والزالت العربية الدول بعض شيدتيا
 تعرفو الذي المسار نفسو ىو الجنائي، بالقانون صمة عمى باعتباره االلكترونية الجرائم قانون
 ضمن أدرجتو الدول بعض التقميدي؟ اإلعبلم بقانون اإللكتروني اإلعبلم قانون تطور عبلقة
 عمى تتعديبل أجرى اآلخر بعضيا أن بينما. اإللكترونية بالصحافة الخاص القانوني التنظيم
 ذلك؟ تم كيف. اإللكترونية الصحافة تيم فصول فيو لتدمج التقميدي اإلعبلم قانون

 وبعد أثناء اإللكتروني االتصال و لئلعبلم القانوني اإلطار مست تطورات حصمت            
 التواصل ووسائل العنكبوتية الشبكة تأثير تنامي إلى مجمميا في تعود العربي، الربيع ثورات

 العممي البحث مواكبة مدى حول واسع جدل ذلك رافق قد و. العربي العام الرأي عمى االجتماعي
. سريعة مدىشة تحوالت بمرحمة يمر الذي المعرفي الحقل ىذا تطورات استيعاب عمى, األكاديمي

 وبين الباحثين بين التواطؤ من نوع حصول ىو الصدد ىذا في واالنتباه االىتمام يثير ما لكن
 النظام موضوع في جميعا، اىتماميم حصر في االتفاق عمى, والمشرعين باإلعبلم المشتغمين
 وأحيانا العممي األكاديمي بمعناه اإللكتروني اإلعبلم عمى وليس اإللكتروني، لئلعبلم القانوني
 الجديد، لئلعبلم كآليات المدونات وفي المنتديات، في محصورا أمرا بو اىتماميم فبقي. الميني

 إنيا إذ ومتجاوزة، قديمة ما حد إلى أصبحت التي األدوات ليذه القانوني الجانب عمى التركيز وتم
 األلفية من األولى العشرية وبداية المنصرم القرن تسعينيات منتصف في سائدا كان عما تعبر
 بواسطتيا، جرائم من يرتكب قد بما ميتما اإلعبلم لتكنولوجيات القانوني التنظيم كان لما, الثالثة
 .الميني كونيال باإلعبلم خاصة قواعد وضع إلى وممحة قوية حاجة ىناك اليوم بينما

 اإللكتروني، اإلعبلم لتقنين جديدة أسسا تضع معتبرة، جيود العربي الربيع بعد ظيرت           
 وخاصة مستقمة إما ىي الجديدة القوانين إن. يالماض في قائمة كانت لمتي مغايرة جيود وىي

 وتدقيقات تفصيبلت إيراد مع عموما، والنشر لمصحافة شاممة قوانين أو اإللكترونية، فةبالصحا
 الناتجة التحوالت بعد العربية الدول مختمف في التوجو ىذا سيظير. االلكتروني باإلعبلم خاصة

 ففي. الخ …والكويت والجزائر المغرب و األردن وفي ومصر، تونس في العربي، الربيع عن
 الموجة دساتير صمب في عميو بالنص اإللكتروني اإلعبلم دسترة تمت الدول ىذه بعض



 إلى باإلشارة االكتفاء يتم اآلخر، بعضيا في بينما 22العربي، الربيع بعد لما الجديدة الدستورية
 . المعمومة إلى والوصول اإلعبلم في والحق  اإلعبلم، وحرية التعبير حرية

 بحالة مرت التي الدول في اإللكتروني لإلعالم القانوني النظام  -
 :الثورة

 أحداث عاشتا باعتبارىما وتونس، مصر ىما دولتين الخانة ىذه ضمن ندخل أن ويمكن       
 وضع إلى منيما كل في  أدى  ما فييما، الحكم نظام في تغييرات حصول إلى قادت ثورية
 كبل ففي ، الببلد، بو مرت الذي الثوري التغيير مسايرة و مواكبة  الى يطمح جديد دستور

 محاوالت، أمام الطريق عّبدت الدستوري النص عمى سابقة جيود ىناك كانت النموذجين
 .اإللكترونية الصحافة تقنين ومبادرات

 المصرية التجربة -

 الثورة قبل بدلت ، كثيرة جيود ىناك أن فسنجد المصرية التجربة في النظر دققنا إذا            
 ىذه في الفضل ويرجع اإللكتروني، اإلعبلم تقنين عمى الدستوري التنصيص أجل من وبعدىا،
 فمنذ. الثورة قبل 2010 سنة مارس منذ اإللكترونية لمصحافة العربي االتحاد لعبو ما إلى الجيود
 اإلعبلم مجال في لمعاممين ميني شرف ميثاق وضع عمى االتحاد ىذا شدد التاريخ ذاك

 نضيف أن ويمكن المصريين، اإللكترونيين الصحفيين وضمنيم العربي، الصعيد عمى اإللكترون
 ىذه كانت إذا ،2011 منذ اإللكترونيين الصحفيين نقابة لعبتو الذي والدور الجيود ذلك، إلى

 فإن الدستوري، النص متن في اإللكتروني النشر تنظيم ضرورة إدراج عمى ساعدت قد الجيود
 اإللكترونية، لمصحافة المنظم القانون لوضع  المؤطرة األفكار وضع في أيضا ساىم بعضيا
 بين االتصال وتكثيف الثورة، إنجاح في ميما دورا لعبت التي االجتماعي التواصل مواقع وضمنيا
 . الحراك بحالة مرت التي العربية الدول مختمف في شبابيا

 رحم في ولدت التي اإللكترونيين، الصحفيين نقابة مثبل عممت كيف لوحظ مصر في         
 اإلعبلم مؤتمر“ في العسكري المجمس عمى عرض قانون، مشروع مسودة وضع عمى الثورة

 واجب عمى تشدد توصية عنو صدرت والذي ،2011 يونيو 8 في عقد الذي ”والريادة والتحدي



 الممارسات من المجتمع حماية ضرورة عمى شددت كما اإللكتروني، النشر نشاط مزاولة تنظيم
 حماية ضمان وعمى اإللكتروني، النشر مجال في العاممين وواجبات حقوق عمى وأكدت الخاطئة،
 سياسية تطورات لحصول ونظرا. المجتمع حق وحفظ لؤلشخاص، االلكترونية الفكرية الممكية

 طرف من البرلمان من القانون ذاك سحب تم قد البرلمانية، االنتخابات إجراء بعد بالخصوص
 البرلمانية األغمبية عميو ستدخميا التي التعديبلت بفعل التقدمي محتواه من إفراغو مخافة النقابة

 بشكل االحتكام وتم بنزاىة، مرت قد التشريعية االنتخابات أن من الرغم عمى[. والسمفيين األخوان]
 ىامش عمى التضييق يتم أن من تخوف ىناك ذلك مع أنو إال االقتراع، صناديق إلى ديموقراطي

 سوف شك بدون الذي البرلمان عمى القانون ىذا مسودة عرض تم لو. اإللكتروني اإلعبلم حرية
 .محتواىا من يفرغيا

 جديدة، تطورات أمام المجال أفسح قد 2013 يونيو بعد ما مسار كون إلى اإلشارة تجدر        
 من 48: المادة التغيير طاليا التي البنود بين ومن الدستور، في النظر إعادة ضمنيا ومن

 الدعامات مختمف بين التمييز بموجبو يتم دستوري أساس وضع ذلك من اليدف ،2011 دستور
 من 70 المادة فإن وىكذا. الكتروني فإعبلم ورقي، إعبلم إلى بصري سمعي من اإلعبلمية،
 الصحافة حرية: “عمى تنص شعبي استفتاء عبر 2014 يناير في إقراره تم الذي الدستور
 طبيعية أشخاص من لممصريين، مكفولة وااللكتروني والمسموع والمرئي الورقي والنشر والطباعة

صدار ممكية وحق خاصة، أو عامة اعتبارية أو نشاء الصحف، وا   و المرئية اإلعبلم وسائل وا 
 ينظمو الذي النحو عمى اإلخطار بمجرد الصحف وتصدر الرقمي، اإلعبلم ووسائط المسموعة،

 والصحف والمرئي اإلذاعي البث محطات وتممك إنشاء إجراءات القانون وينظم. القانون
 .”اإللكترونية

 تنظيم تحكم التي الكبرى المبادئ وضعت أنيا المادة ىذه نص خبلل من يتضح             
 إقرار في جدا ميم أمر وىذا الترخيص، عوض اإلخطار مسألة ذلك في بما اإللكتروني اإلعبلم
 .اإللكتروني اإلعبلم حرية

 



 اإلعبلمية الدعامات أنواع استعراض إلى إلييا المشار المصري الدستور من 70 المادة تسعى
 إخراج ضرورة عمى وتؤكد  والكترونية، بصرية وسمعية ورقية من وتعدادىا وحصرىا وتصنيفيا،

 .وتممكيا اإللكترونية الصحف إصدار ينظم قانون

 التونسية التجربة  -

 كل تجاوز الذي الشرس القمع بسبب العربي، الثوري الغضب تونس حركت لقد            
 استمر والتي ،1975 قانون بموجب واإلعبلم التعبير حرية ىناك عاشتو  ما وضمنو الحدود،
 بدأت, الثالثة االلفية وبداية المنصرم القرن نياية ومع ،1989  قانون بموجب لككذ تكبيميا
 اإلعبلم كان إذا لكن. االنترنت تنظيم اجل من  فقاأل في تموح القانونية القواعد طبلئع

 الدستور صياغة عند موضوعو لمنقاش يطرح أن ممكنا كان فيبل جديدة، ظاىرة اإللكتروني
 مسايرة لمدستور مسودة وضع المنتخب التأسيسي المجمس تبني ستار تحت الثورة، إثر الجديد
 بذلك ويكون الديموقراطي، التحول مرحمة مع انسجاما القانوني المستوى عمى التكنولوجي لمتطور
 التقنيات االعتبار بعين تأخذ التعبير،  حرية لحماية حديثة و  منفتحة قوانين تبني إلى ساعيا

 . اإللكتروني اإلعبلم وحرية االنترنت حرية خاصة الجديدة، واالتصاالت المعموماتية

 السمعية الدعامات مختمف عبر التعبير حرية أن الثورة بعد تونس في المبلحظ          
 لكن اإللكتروني، واإلعبلم االنترنت، حرية معيا وازدادت وتطورت؛ تنامت والورقية البصرية
 الصحافة قانون صمب في قائمة التعسفي الزجري الطابع ذات القانونية القواعد الزالت ذلك مقابل
 .2011 سنة الموضوع التونسي والنشر

 لم فانو اإللكتروني، اإلعبلم إلى  إشارة  فيو وردت  الجديد التونسي الدستور كان إذا           
 القانون ان ثم ، الحرية ىذه عمى حديثو عند المصري الدستور فعل كما فييا التفصيل إلى يمجأ

 اتبعو الذي النيج عمى وصار أغفمو بل اإللكتروني، باإلعبلم ييتم لم لئلعبلم المنظم الجديد
 اإلعبلم عمى الورقي، اإلعبلم يحكم ما تطبيق إلى باإلشارة فاكتفى 2002 لسنة المغربي التشريع

 وعند. والتفسيرات التأويبلت مختمف يحتمل يجعمو ما, وواضح صريح غير بشكل اإللكتروني
 يرتكب فيما بينيما يساوي أن حاول التقميدي باإلعبلم عبلقتو في اإللكتروني اإلعبلم إلى إشارتو

 .”إلكترونية وسيمة بكل أو“…  عبارة عمى مشددا وجنح جرائم من



 يقدم التي  الجية ىي وما, اإللكترونية الجرائد تصدر كيف عمى ينص  لم القانون أن المعضمة
 الصحف إلصدار معرقبل القبيل ىذا من القانوني النص غياب يكون قد التصريح، الييا

 من. القانون نص في إلييا يشر لم التصاريح لتمقى المختصة الجية أن اعتبار عمى اإللكترونية،
 .المغرب في ويحدث حدث كما التصريح تمقي يرفض أن لمقضاء يمكن ىنا

 نونبر 2 في والنشر والطباعة الصحافة مجمة“ أي التونسي، اإلعبلم قانون إذا ييتم لم       
 مشابية اإللكتروني باإلعبلم عبلقتيا في لكبذ وىي لماما، إال اإللكترونية بالصحافة” 2011
 .اآلن حتى المطبق المغربي لمتشريع

 المحترف لمصحفي تعريفو عند السابع فصمو في الجديد التونسي الصحافة قانون ينص     
 البصري السمعي لئلعبلم مؤسسات عدة أو مؤسسة أو صحيفة في يشتغل الذي ذاك ىو ”بكونو

 المرتكبة بالجرائم المتعمق الباب في اإللكتروني اإلعبلم إلى يشير كما ”اإللكتروني لئلعبلم أو
 إن اإللكترونية، الوسائل عمى تشتمل التي  النشر وسائل من وسيمة بأية أو الصحافة، بواسطة
 النص حيث من ،2002 المغربي اإلعبلم قانون من 38 لممادة تماما مشابو منو 50 الفصل
 اإلعبلنات أو والمنقوشات المطبوعات أو المنشورات بواسطة الجرائم ارتكاب عمى التحريض عمى

 أو البصري السمعي اإلعبلم وسائل من وسيمة بأية أو العموم، أنظار عمى المعروضة
 .المغربي من 38 المادة نص مع تطابق ىناك. االلكتروني

 الحذر من بنوع الثورة بعد اإللكتروني، اإلعبلم تناول قد والنشر الطباعة قانون كان ذا          إ
 قوانين وأصدرت المنصرم، القرن من األخيرة العشرية منذ االنترنت عرفت تونس أن التأكيد فيجب

 مارس 14 بتاريخ 501 األمر صدر  1997 سنة ففي. المعمومات لتداول تيسيراً  لتنظيمو،
 :عمى األول فصمو يؤكد لبلتصاالت، المضافة القيمة ذات بالخدمات المتعمق 1997

 والمخالفات الجرائم حيث من التونسي واالتصال اإلعبلم قانون عمى القانون ىذا يحيل          
 الجنايات ارتكاب عمى التحريض مثل اإللكتروني، اإلعبلم وسائل بواسطة ارتكابيا يتم التي

 الجنح أو ،28األشخاص ضد المرتكبة الجنح أو ،27العام النظام ضد المرتكبة كالجنح والجنح،
 النظام عمى باالعتداء المتعمقة الجنح أو ،29األجانب الدبموماسيين و الدول رؤساء ضد المرتكبة

 العام النظام عمى االعتداءات عمى التشديد ويتم. والخارجي الداخمي الدولة أمن وعمى العام



 النشر عمى تطبق التي ،30الجزائية المجمة إلى الرجوع عند اإللكتروني، اإلعبلم وسائل بواسطة
 القانون، ىذا فإن وىكذا[. الميمتيميديا] الوسائط المتعدد اإلنتاج وعبر االنترنت، عبر االلكتروني

 عمى االعتداء في الوسائل ىذه استخدموا إذا متيمدياالم ومنتجي االنترنت مستعممي عمى يطبق قد
لى اإلرىاب، إلى والدعوة الكراىية، عمى الحثو  لآلخرين، الخصوصية  والحياة العام، النظام  وا 

لى بالحروب واإلشادة العنصرية  في عميو منصوص ىو ما كل العموم وعمى األطفال، دعارة وا 
 تمت وفيو ليا، والمكمل بيا الممحق اإلضافي والبروتوكول ،31 2001 لسنة بودابيست اتفاقية
 وجرائم والعرقي، الديني والتمييز األجانب، وكره العنصري، التمييز أعمال تجريم إلى اإلشارة
 .الحاسوب أنظمة بواسطة المرتكبة ،32اإلنسانية ضد اإلبادة

 الثورة بعد األخرى العربية الدول في اإللكتروني اإلعالم تقنين  -
 اإللكترونية الصحافة وتقننين األردن -

 األردن، رأسيا وعمى المشرقية، الدول من مجموعة اإللكتروني اإلعبلم تقنين موجة طالت      
 سنة في والنشر المطبوعات قانون عمى تعديبلت أدخمت حيث العربي، الربيع أحداث إثر

 بالقانون إليو يشار الذي ،1998 لسنة 8 رقم القانون في التعديبلت ىذه أدمجت, 2012
 ىذا لكن, اإللكتروني اإلعبلم وسائل تنظيم قضايا مشموالتو ضمن جديدا قانونا فأعطانا األصمي،
 في الفاعمون ضده و عميو سجل لذلك بنيوية، وتشوىات قانونية، قيود بو وردت قد التعديل
 يمثميم، من استشارة أو استشارتيم دون وضع أنو رأسيا عمى مؤاخذات، عدة اإللكتروني اإلعبلم

 بنود التعديبلت ىذه خالفت وقد الداخمية، األخرى القوانين مع تكييفو مراعاة دون وضع أنو كما
 .األنترنت عبر والتعبير اإلعبلم حرية عمى القيود من مزيدا بفرضيا الدولية، والمعاىدات الدستور

 ،2010 سنة في قرارا التمييز محكمة أصدرت أن منذ تتبمور التعديبلت ىذه فكرة بدأت       
 ىذه الحكومة التقطت و والنشر، المطبوعات لقانون اإللكترونية المواقع إخضاع عمى يؤكد

 عمى اإللكترونية المطبوعة وعّرف حدد البرلمان، عمى عرضتو قانون مشروع فأصدرت اإلشارة
 من طريقة بأي واألفكار والكممات المعاني، فييا دونت نشر وسيمة كل ىي: “… اآلتي النحو
 عنوان لو الكتروني موقع“….  وبأنيا. ”التقنية أو الرقمية أو اإللكترونية الوسائل فييا بما الطرق

 والتقارير، األخبار فييا بما لمنشر، خدمات يقدم المعموماتية، الشبكة عمى محدد الكتروني



 تعميمات بموجب ينشأ خاص سجل في التسجيل ويختار والتعميقات، والمقاالت، والتحقيقات،
 .”الغاية ليذه الوزير يصدرىا

 المطبوعة تستفيد ال“ عمى تنص وىي 49 المادة  أضيفت 2011 تعديل وفي         
 تكن لم ما القانون، ىذا مزايا من فييا والعاممون وصحفيوىا وكاتبيا، وناشرىا ومالكيا اإللكترونية،

 في القانون ىذا عمى أدخل قد آخر تعديبل أن المعموم ومن،  .”ألحكامو وفقا ومسجمة مرخصة
 عمى والتشديد  ،”اإللزامي الترخيص“ محل حل الذي”ختيارياال التسجيل“ عمى أكد 2012 سنة
 أن بإمكانيا الحكومة أن ىذا من ويتضح. المرخصة غير اإللكترونية لممواقع بالنسبة ”الحجب“

ن حتى اإللكترونية المواقع حجب إلى تمجأ  خصما يجعميا وىذا قضائي؛ حكم ىناك يكن لم وا 
 قرار بإسناد يتعمق 2013 سنة في 49 المادة عمى أدخل جديدا تعديبل لكن. ذاتو اآلن في وحكما
 ”قضائي مقرر”  وفق اال بو القيام ممكن غير حجب أي لكلذ تبعا فاصبح القضاء  إلى الحجب
 .ليا المرخص غير المواقع حجب عمى فأبقى

 النظام صعيد عمى بو المناداة تمت طالما جديد شيء الجديد األردني القانون تناول         
 غرف إحداث  ىو جديد بمقتضى يتعمق االمر اإلعبلم، ميني طرف من العربي اإلقميمي
[, النشر جرائم] الجزائي, بشقييا والنشر المطبوعات قضايا في النظر تتولى متخصصة قضائية
 بإحداث المغربي القانون في مؤخرا أدخل قد اإلجراء وىذا[, المدني التعويض ىدعو ]  والمدني
 القضايا في البت إسناد في   أىميتو وتكمن. اإلعبلم قضايا في بالبث مكمفة متخصصة غرف

 العمل طبيعة ويستوعبون يفيمون اإلعبلم شؤون في متخصصين قضاة إلى باإلعبلم المتعمقة
 .فيو واردة وجد كثيرة الخطأ احتماالت كون تقدير مع وصعوباتو ومشكبلتو، اإلعبلمي

  المغربية التجربة -

 2002 قانون صدور بعد مباشرة المغرب في اإلعبلم قانون في النظر إعادة فكرة نشأت       
 وعدم لمحرية، السالبة العقوبات يكرس زال ال كونو والحقوقيون اإلعبلميون الفاعمون فيو رأي الذي

 حتى 2005 سنة منذ التعديل ىذا حول النقاش استمر لكلذ االلكترونية، بالصحافة اىتمامو
 دورا لعبت قد السياسية فبراير 20 حركة تأثيرات ومعو ، العربي الحراك أن القول يمكن.اليوم

 خبراء، تسعة من مكونة عممية استشارية لجنة شكمت 2012  أكتوبر في وىكذا. ذلك في أساسيا



, والتعبير الرأي لحرية الدولية المعايير مستحضرين المشروع، ليذا األولية المسودة وضعوا
 بإلغاء المتعمق القرار بالخصوص المتحدة األمم وقرارات, اإلنسان لحقوق الدولي القانون ومبادئ
 األديان إلى اإلساءة بعدم الخاص والقرار’ 2000لسنة النشر قضايا في لمحرية السالبة العقوبات

 .2011 لسنة اإلسبلمية الديانة وبالخصوص

 الكويت في اإللكتروني لإلعالم القانوني التنظيم -

 الدول بقية تجارب عن اإللكترونية لمصحافة تنظيميا في الكويتية التجربة تختمف ال        
 وتعزيز دعم أىدافو من أن عمى الموحد، اإلعبلم القانون مشروع أكد الكويت ففي العربية،
 الخاصة المبعثرة الوزارية والقرارات القوانين شتات يمم قانون ووضع اإلعبلمية، الحريات

 و واحد قانون في اإلعبلمية األنشطة وكافة والمرئي المسموع واإلعبلم, جية من بالمطبوعات
. 2006 لسنة والنشر المطبوعات قانون:  عمى تشتمل التي لئلعبلم، مدونة إطار في أي موحد،
 قنوات من اإللكتروني، اإلعبلم قانون إليو مضاف 2007 لسنة والمسموع المرئي اإلعبلم وقانون

 .لؤلنباء ووكاالت ومواقع، الكترونية

 القرآن أو اإلليية بالذات المساس حال في بالحبس عقوبات القانون ىذا تضمن لقد        
 التعرض منع كما البيت، وآل الرسول، زوجات أو الصحافة، أو والرسل، األنبياء أو الكريم،
 الديوان من مكتوب إذن بغير ليما، وأفعال أقوال نسب أو العيد، وولي الببلد أمير لشخص
 تزيد وال دينار ألف 50 عن تقل ال مالية غرامات ذلك عمى ورتب العيد، ولي ديوان أو األميري،

 إلييا، اإلساءة أو األديان تحقير منع إلى القانون ذات وتعرض كويتي، دينار ألف 300 عمى
 أقوال اليو تنسب أو عامة، بخدمة المكمف  أو العام لمموظف الخاصة بالحياة المساس منع كما

 مشروع وأعطى،  إليو اإلساءة أو لشخصو تجريح عمى تنطوي ، الصحة من عارية وأفعال
 أعطيا كما اإلعبلمية، األنشطة لمعظم اإلداري اإلغبلق صبلحية اإلعبلم لوزارة ىذا القانون

 اإلعبلم”  أن لىا منو 9 الفصل وأشار, برنامج أو محتوى أي حجب أو وقف صبلحية
 من عمى سيصبح ممارستو أجل من ،”االجتماعي االتصال وسائل استخدام وضوابط اإللكتروني

 إعبلن أو دعاية أي أو إعبلمي موقع أي إلنشاء مسبق ترخيص عمى الحصول ك،لذ يريد
 .المحتوى عن مسؤوال يكون كويتي مدير تعيين اشتراط مع الكتروني،



 في الواردة المقتضيات مع يتعارض أنو اعتبار عمى القانون، ليذا جمة انتقادات وجيت       
 المادة مع يتعارض كما .والنشر الطباعة حرية عمى تؤكد التي الكويتي الدستور من 37 المادة
 تراجع خبللو من يممس,  ىذه صيغتو في اإللكتروني اإلعبلم قانون إن بل ، منو 36 و 18

 مكمم النياية في وىو اإلعبلم، لحرية الدولية المعايير مع يتناقض  لكذ الى ضافةباإل الحريات،
 الستصدار باىظة تكاليف عمى بتأكيده اإلنترنت فضاء حرية مع يتعارض إنو ثم ، لؤلفواه،
 .اإللكترونية المواقع إنشاء ترخيص

 قد التي الشخصية المدونات عمى يشتمل كونو عمى صراحة المشروع ىذا ينص لم       
 باب في لكنو غيره، عن ينقميا مقاالت أو المدونة، لصاحب شخصية ومقاالت أخبارا، تتضمن
 الموقع”و اإللكتروني،  النشر من كل يعرف 1:  المادة ففي لممدونات، بوضوح يشير التعاريف

 القانون، ىذا بأحكام مشمولة الشخصية المدونات أن النص ىذا خبلل من يبدو ”…اإللكتروني
 مواثيق وكل اإلنسان لحقوق العالمي اإلعبلن مع و الدستور، مع تعارض   فيو أن يبدو كما

 ليذه وفقا التعبير حرية إن. والتعبير الرأي حرية عمى تؤكد التي اإلنسان لحقوق الدولية الشرعة
 الحكومة ادن عمى الحصول ضرورة فرد أي عمى يفرض أن يجوز وال لؤلفراد مكفولة,  الوثائق

ن الشخصية، مدونتو يصدر أن قبل  .لغيره ومقاالت أخبارا تضمنت وا 

 حول اإللكتروني الموقع عن المسؤول كاىل عمى المسؤولية القانون ذات من 7 المادة وترمي    
 صاحب عمى المسؤولية ىذه يرمي أن بالقانون األجدر من أليس الموقع، ىذا في ينشر كمما

 مسؤولية الموقع صاحب يتحمل أن يمكن كيف إذ البيان، عنيا صدر التي الجية أو المقال
 اإلعبلم قانون من 17 المادة أن ثم    ،  الغير عن صدرت بل عنو تصدر لم وىي المخالفة،

 في واحدا المحظور جعمت حين المطبوع واإلعبلم اإللكتروني اإلعبلم بين سّوت قد االلكتروني
 ذلك في أليس وصياغتيا، المواضيع تناول طرق حيث من بينيما، الكبير االختبلف رغم الحالتين

 .المحظي التأثير  عمى اإللكتروني اإلعبلم قدرة إلغاء شأنو من ما

 


