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     تتعلق هذه الدراسة بحرية التعبير عن الرأي من خالل الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة،              

البريد اإللكتروني، وغرف المحادثة أو الدردشة، أو مواقـع التواصـل           : كاإلنترنت وتطبيقاته 

ن التعبير عن الرأي لم يعد يقتصر على الوسائل التقليدية          إذ إ . جتماعي كالفيس بوك وتويتر   الا

  .نترنت وتطورهشى هذه األيام مع سرعة انتشار اإلله، حتى أن هذه الوسائل التقليدية تكاد تتال

     وفي سبيل ذلك قدمت الدراسة بحثاً مفصالً عن حرية التعبير عن الـرأي، مـن خـالل                 

 عالم الرتباطهمـا  حافة واإل خرى، خاصة حرية الص   ف بمفهومها وعالقتها بالحريات األ    يالتعر

عالم تعد واحدة من صور التعبير عن الـرأي، كمـا أن            الشديد ببعض، فحرية الصحافة واإل    

عالم، األمر الذي تطلـب     الذي تقوم عليه حرية الصحافة واإل     التعبير عن الرأي يعد األساس      

  .لتعبير عن الرأيحرية االبحث في نطاق 

      وبينت الدراسة أن حرية التعبير عن الرأي من خالل وسائل التكنولوجيا الحديثة تتفق مع 

، كـضوابط    وقيود مفروضة عليها   لها،ضمانات  تلك التي تتم بوسائل تقليدية من حيث وجود         

ن ات فهي نوعا  أما الضمان . المصلحة العامة ، و النظام العام ، ومعيار   احترام الدستور والقانون  

الرقابـة  ، و مبـدأ المـشروعية   ، و مبدأ الفصل بين السلطات    ك  ضمانات قانونية  فإما أن تكون  

ـ  مانات فعلية ، أو ض   والرقابة على دستورية القوانين    ،استقالل القضاء ، و القضائية ضمانات  كال

وجـود  و،  الرأي العـام  ، و طبيعة القائمين على الحكم وإيمانهم بالحرية     ، و ثقافيةالقتصادية و اال

  .، وقيود إدارية وإجرائيةتشريعيةأما القيود فهي قيود . حزبي تعددينظام 



، وذلك بعد   استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الحريات واهميتها           وتبين الدراسة كيفية    

الويب العـالمي   ، و العناوين والمواقع والهيئات المانحة لها    و ،مفهوم شبكة المعلومات  التعريف ب 

، الوسـائط المتعـددة   ، و  والقوائم البريديـة   ،البريد اإللكتروني ، و بكة العنكبوتية العالمية  أو الش 

 وبروتوكـوالت   ،خدمة الربط الشبكي عن بعد    ، و  والمجموعات اإلخبارية  ،منتديات المناقشة و

  .االجتماعي مواقع التواصل، ونقل الملفات عن بعد

عبير عن الـرأي مـن خـالل الوسـائل               كما تبين الدراسة كيفية ممارسة الصحافة والت      

ذلك، وحدوده، واآلثار المترتبة على تجاوزها، وذلـك        التنظيم القانوني ل  اإللكترونية، وتوضح   

بموجب االتفاقيات الدولية، والدساتير والتشريعات الوطنية، وتبين األسـاس القـانوني لهـذه             

الشروط ، وذلك بعد بيان     قانوني ال هاتكييف، و المسؤولية الجزائية على شبكة اإلنترنت    الحرية، و 

القذف المـشروع أو الـسب      : ، وهي يصاغ فيها الرأي والتعبير عنه    يجب أن   أو القوالب التي    

  .حق نشر األخبار، وطعن بأعمال الموظف العام، والالنقد المباح، والمالئم

ه المـصلحة المحميـة فـي هـذ      ، و  وآلية ارتكابها  ،الجريمة المعلوماتية      وتعرف الدراسة   

وسائل التعبير وطرق العالنية التي تعتبـر مـن عناصـر           ها، و النتيجة الجرمية في  ، و الجرائم

جرائم القذف : وهيجرائم تجاوز حدود حرية التعبير عن الرأي      ، وأنواع   الجريمة او شروطها  

  .ريمة تضليل العقول، وججرائم التحريض، وجرائم النشر، ووالسب

 ثر ممارسة حرية التعبيـر عـن       الدراسة هو التعرف على أ          أما األهم واألكثر تميزاً في    

، وهذا ما دفع الباحـث إلـى        طة وسائل التكنولوجيا الحديثة في النظام الديمقراطي      اسالرأي بو 

 وتطبيق ذلك علـى وسـائل التكنولوجيـا         ،عالقة حرية التعبير عن الرأي بالديمقراطية     بيان  

، وبيان  دور التقدم التكنولوجي في السياسة     وأني  النشاط السياسي اإللكترو  ، وبيان دور    الحديثة

  . والقوي وسائل التكنولوجيا في تشكيل الرأي العام المؤثرإسهام مدى
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This study is relating to freedom of expression through modern 

technological means, such as the Internet and its applications: e-mail, chat 

rooms, chat, or social networking sites such as Twitter and facebook. As 

the expression is no longer limited to traditional means, so this means that 

almost close to vanish these a days with the rapid spread of the Internet 

and its development. 

For that, this study provided a detailed examination of freedom of 

expression, through the definition of concept and its relationship with 

other types of freedom of other, especially freedom of the press and 

media as they relate to very few, Freedom of the press and media is one 

of the expressions of opinion, and expression is the basis for freedom of 

the press and media, which required research in the scope of freedom of 

expression. 

The study showed that the freedom of expression by means of modern 

technology is consistent with those made by conventional means in terms 

of the guarantees it, and restrictions imposed on them, as checks to 

respect the constitution and the law, and the standard of public order, and 

the public interest. The guarantees are two types must either be a legal 

safeguards principle of separation of powers and the principle of legality, 

judicial oversight and the independence of the judiciary, and control over 

the constitutionality of laws, or guarantees of actual guarantees such 

economic, cultural, and nature of the charge on the government and their 

belief in freedom, and public opinion, and the presence of multi-party 

system. The limitations are legislative restrictions, and limitations of 

administrative and procedures. 

The study shows how to use modern technology in the field of freedoms 

and its importance, after the definition of the concept of network 

information, addresses, locations, and donor agencies have, and the Web 

World or World Wide Web, and e-mail, mailing lists, multimedia, and 



discussion forums, and news groups, service and networking for yet, and 

protocols to transfer files remotely, and social networking sites. 

The study also shows how the practice of the press and of expression 

through electronic means, explain the legal regulation of, and limitations, 

and implications to overcome them, under international conventions and 

national constitutions and legislation, and found the legal basis for this 

freedom, and criminal responsibility on the Internet, and their legal, The 

following statement conditions or templates that must be formulated by 

the opinion and expression, namely, libel or defamation of the project 

appropriate and permissible criticism, and challenge the work of the 

public employee, the right to publish the news. 

Known as the study of crime information, and a mechanism to commit, 

and the protected interest in these crimes, and the result rea therein, and 

means of expression and methods of publicity, one of the elements of the 

crime or its conditions, and the types of crimes beyond the limits of 

freedom of expression: the crimes of slander and libel, and crimes, and 

crimes of incitement, and a crime to mislead the minds. 

The most important and most distinguished in the study is to identify the 

impact of the exercise of freedom of expression by means of modern 

technology in the democratic system, and this prompted the researcher to 

study of the relationship of freedom of expression to democracy, and 

applying this to modern technology, and indicate the role of political 

activity-mail or the role of technological progress in politics, and the 

statement of the contribution of technology and media in shaping public 

opinion. 

 


