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 شكر وتقدير

             الحمد هللا والشكر هللا على نعمه التى ال تُعد وال تحصى، ومن مقترنات 
شكره أن يشكر الطالب معلمه بعد أن مد له يد العون وأعطـاه مـن علمـه                 
 ووقته ومن هذا المنطلق أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان بالجميـل          

أستاذ ورئـيس   أسامة أمحد شوقى املليجـى / ألستاذى الدكتور الفقيه
 لما   جامعة القاهرة  –قسم قانون المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق        

  . بذله معى من جهد وعلم وكان نعم العالم والقدوة والمثل فى األخالق والعلم 

أمحد صـدقى / أستاذي الدكتوركما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى       
 جامعـة طنطـا    –، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات بكلية الحقوق         حممـود

ممـا أضـفى عليهـا      لتفضله بالمشاركة فى مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها         
  .تشريفاً كبيراً، فجعله اهللا ذخراً للعلم، ومنارة للهدى، وجزاه اهللا خير الجزاء

أسـتاذى كما أتقدم بأسمى مشاعر الشكر والعرفـان والتقـدير إلـى            
  – أستاذ مـساعد بكليـة الحقـوق         بشندى عبد العظيم أمحد/ الدكتور

 الرسالة والحكـم    مناقشة هذه جامعة بنى سويف والذى تفضل بالمشاركة فى        
عليها مما أضفى عليها تشريفاً كبيراً، فجعله اهللا ذخراً للعلم، ومنـارة للهـدى،              

  ..وجزاه اهللا خير الجزاء
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 دائم مادام ،قديم موغل في الزمن ،واألمس اليوم هو حديث اإلعالم 
أهمية قد كان لإلعالم ل و..وأخيه اإلنسان هناك اجتماع والتقاء بين اإلنسان

 وإن كانت تختلف أساليبه عن أساليب اإلعالم ، العصور القديمةفيكبرى 
تباب  أغلب األحيان الستفي العصور القديمة في استخدم هالمعاصر إال أن
السالم  دعائم هماً لنشرمعامالً كان نه أ كما ، كثير من البالدفيالحكم الداخلي 

دوا  وشي،األهرامات أقامواما  عنةالفرا فأجدادنا ، الحرب  ورب البشرية شريوتجن
سب، بل ليسطروا والقيام بمراسيمهم الدينية فح لالحتفاظ بجثثهمالمعابد الضخمة 
 القديم اكتشف القلم المصريفإن ، وحروبهم  آيات انتصاراتهم على جدرانها

 تسجيل في وكان للقلم والورق والحبر والحروف الفضل ،والحبر والورق
التاريخ أن  بل ، من وسائل اإلعالمة وهذا بال شك وسيل،عظيمتاريخ الفراعنة ال

 فييروى أن الفراعنة عرفوا الصحافة على أرواق البردي التي بمثابة صحف 
 وشئون  الملك ما يدور بقصر التى تعلم  قصر الملكةعصرناوظهرت جريد

  .)١( البالد

الوقت  فيتأثير  والبالغي األهميةى العام والرأاإلعالم أصبح اليوم و
، وهو ما يعكس "عالم والرأي العامعصر اإل "ق عليهطلأ هن حتى أنه الرا
بانشاء كليات هتمام الدول  فى ظل تنامى إ، سيما الموضوعختيارى لهدا إ

                                           
محمد عبد القادر حاتم رسالة الدكتوراه، الدعايـة واإلعـالم، حقـوق            /  د انظر فى ذلك  )١(

  .١٩٦٠القاهرة، سنه 



 

    ٢

 عبتت لية انشاء محطات فضائ تبنيهاوومعاهد لدراسة اسسهما ووبيان اهميتهما 
 ، مختلفة داخليا خارجيات افية وسياساثق عديدة اموردورا حيويا للتعبير عن 

 ةحدثم،  في أقل من الثانية تأخذ الكلمة والصورة والخبر وتحلق بهم فها هى 
تلك الكلمة وذاك الصورة ، لتو والحظة لأثرها في أقصى أجزاء المعمورة 

يدخل   الذىلخبز كرغبف احتى أصبح الخبر، ألحد الغنى عنهم وهذا الخبر 
على قدر هذا الخبر  أن يكونى  ينبغ مما ؛ ال غنى عنه ف، البيت كل صباح

سرة على الفرد والأل اًيسلب أو اًي إيجابالنه سيؤثر،  العناية واالهتمام كبير من
الذى هو جزء ال يتجزأ من   ،اللهواستق  وحياده القاضىوعلى والجتمع
  .ويؤثر فيه به يتاثر معالمجت

الرأى   ور االعالميأثت هميةأل لتطرق لدينا الحديث ومن هذا المنطلق يه
لم يعد يحتمل النقاش الذى  هذا التأثير ،واستقاللهلى حياد القاضى عالعام 

 وهل  ، وأثرهالتأثيرهذا ونوع حول حجم  يثور النقاش والجدل والجدل، ولكنأ
 ن القاضي ليس فى برج عاجى بأنستطيع القول، وأم لألسوأ عليههو لألفضل 

  ويحيى عيشنالذى   عن المجتمع معزلمطلوب منه أن يعيش فى صومعتة بأو
 من الوهلة األولى   رضى و قد أنهغير ، ويحزن أللمه، لفرحه  يسعد ،فيه
يحمى أن ب هتبعات  تحملعليهمن يحمل هذا اللواء والعدالة ، لواء  أن يحملب

في  ويشرع سالحه، الصادق النزيه الحريات  الدستورية عامة وحرية االعالم 
 من رقابة وتوجيه  بأداء رسالته كى يقوم عرينه ،النيل من قترب منوجه من ي
  و غير انه  واجب مقدس، والدفاع عنهاعظيمةمسئولية كلمه وهما البالقلم و

بهالة  هالناوتالقضاء ل على وسائل االعالم بعض  استشرتاالونة االخيرةفى 
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  عامةًالمحاكم بصفةمنظورة أمام ال قضايا بعض المناقشة من االضواء
المثيرة للرأى " بمحاكمات اإلعالم "يعرف وهو ما ،  خاصةً بصفةالجنائيةو

 تنصب و ،اوتجمع األدلة وتنشره، لشهود ولللخصوم  التي تستمع فيهاالعام و
 على ذلك ال األمثلةو،  لدانى للقاصى واعالميةحكاما ااأ فتصدر ،نفسها قضاة
 ن نذكر منها دوليا فى رحابها ولك وال يتسع المقام هنا أن نخوضحصر لها

 وسائل اإلعالمالذي تلقفت قضيته ، )١(الطبيب األمريكي ذلك "  شبرد "قضية 
 تركهتولم ،  منها برىءوهو ، متهمةً إياه بقتل زوجته ، بكل نهم األمريكية 

لكن غياهب السجون، وداخل و، على أعتاب القانون  وهو إال،  اإلعالموسائل 
، ينتصر  و يشرق فيه العدل  اليوم الذى فجرتىأفالبد أن يالظلم مهما كثر 

 ،بعد الطعن على الحكم  أتت براءتهفى سجنه السنون األيام وعد أن مرت فب
 والتى  )يه آن دى إ ( فيما بعد عند اكتشاف البصمة الوراثية تأكدت براءتهقدو
  من حريته وكرامته وسمعة أسرته بعد أن دفع الثمن غالياًولكن،ثبتت براءته أ

ة فى هذا محليالن األمثلة منذكر و،  المضللةبسب تأثير وسائل اإلعالم وذلك، 
 التى ممرضةالهذه " عايدة" باسم التى عرفتفى مصر و مشهورةالشان قضية 

  بإعطاء مرضاها بقيامهاوالتى َأتِهمت، مستشفى اإلسكندرية الجامعى بتعمل 
 هممناة الكثيرين بحي أودتوالتى  ، "موت ال  بأمصال "عرفت  طبيةأمصال

وياسهم من ،مل فى شفائهم  وضعف األ،لعدم تحملهم مضاعفات المرض 
ص تبدون تصريح أو إذن من الطبيب المخ للمرضى إعطائها العقار  وتمالشفاء

 وسائل اإلعالم ، غير أن فى بداية األمر حكم عليها باإلعدام ولهذا ،والمعالج
                                           

  ٢١ص .٢٠٠٤ مؤتمر الرياض لسنة – أهمية اإلعالم –صالح جبر / د )١(
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 الرأى  فتأثر،عن برائتها عت عنها وودافمعها  فتعاطفت هذا الحكم يهاتضيرلم 
 وعلى النيابة العامة   بدورههريأثت  إنعكسمما ، من جراء وسائل االعالمالعام 

، لضغط وتأثير الرأى العام على الحكم إستجابةً فطعنت ،رأيهاالتى عدلت عن 
وسائل حديث كان لهكذا و، فت العقوبةوخف  ،ونُِقض الحكم، قُِبَل الطعن قد و

  األخيرأثرى الذو، أهميته لدى الرأى العام و تأثيره القضاياعن تلك م االعال
  واإلعالمقام رجال السينما ونظرا لزيوع شهرتها،  أحكام القضاء على بدوره

عالم فيها اإل التى أثر تلك القضايا ومسلسالت تحمل إسم وموضوعات بإنتاج أفالم
  .القضاءوى العام أعلى الر

عن   غض الطرفه ولكن ، ذات النهج والمنوالر االعالم علىو لم يس
التى تحتاج الى بصيص من القاء  بعمد أو بدون قصد و ، بعض القضايا الهامة

 ىعلومن تلك القضايا ، واستقاللةحياد القاضى عليها والتى تؤثر على  الضوء
نطاق  لجهات اإلدارية خارجل" القضاة  ندب " سبيل المثال ال الحصر مسألة

 حيدته وهيبتهصميم فى القضاة هذه المسألة حصن و عز تبل، ضائى عملهم الق
  من كانوااة الذين ثبت ضدهم قضايا رشوة القضمعظم ن ثبت أقد و  ،واستقالله

 فى ،  قضاءه بعضوثقته فىمأمنه د قعرض المجتمع لف مما ، منتدبينالقضاة ال
وبعض  فساد من تغول الحمايته لى إ  المجتمعحاجةفيه الذى إشتدت الوقت 
  .المفسدين

عالم والرأى أثر اإل علىإللقاء الضوء جاءت هذه الرسالة  وألجل ذلك
مسألة وعالمية اإلالمحاكم لظاهرة  شارحةً،  واستقاللهالعام على حيدة القاضى 
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حرية لتوفيق بين متطلبات ل حلول الناجزةعن ال ، منقبة بالبحث والتحليلالندب
التحقيقات متطلبات سرية بين  و،دستوريا المكفولة   فى التعبيراإلعالم

 بموجب ة لمبدأ أن المتهم برىء حتى تثبت ادانتهتحماي ووالمداوالت القضائية
 مبينة ،القضائية واالعالم السلطتين هم بين وازالة سوء الف، محاكمة عادلة 

 من والتى  حقيقة البحثها عنعالم فى تسلكها وسائل اال ينبغى أن قة التىالطري
 محققة  ،االعالمية والهالة  عيدا عن االثارةب، شاطىء األمانتصل للها خال
الشريكان فى الدفاع عن القيم  ألنهما  بين االعالم والقضاءلتوازن والتكاملا

    .الديمقراطية والعدالة وتحقيق النهوض بمصالح  والوطن

  سنفتح، أيدى بيضاء على المجتمع و ما لالعالم منواليخفى على  أحد 
نضع بعض الحلول و، سلبية لونشير ل يجابيةاإل ثارك األتلللقارىءالكريم 

 أحكامة بهرمم ،القانون و  الفقه جهابذةءبآرا  معززةً،عالجهاكيفية لالناجزة 
   .الدستورية العلياو،  محكمة النقضوعلى رأسه العادل القضاء

العلمى بتالبيب المنهج البحثى مسلكها  والرسالة فى منهجهاهذه  متمسكة
 بعيداً  وذلك، المقارنة صيل والتأ و لتحليل القائم على ا، الموضوعى المتجرد

مستهدفة ، وية المواقف العنتَو، نشائية العبارات اإل غولو ،الكلمات  غلوعن
  . مفيداًو بحثاً علمياً متخصصاً الكريم يدى القارىءأنضع بين ل، سبر غوره 

تبعت خطة  إالغاية المطلوبةلك ت المرجوة وائجنتال  هذةلوصول إلىول
  : هى كالتاليفصول مكونة من ثالث يةبحث
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 اإلعالم والرأي العام   

  مفهوم اإلعالم وخصائصه :المبحث األول

  مفهوم الرأى العام وتعريفه: المبحث الثاني

  خصائص الرأى العام وأهميته: المبحث الثالث     

   العام فى نطاق اإلعالمأهمية الرأى: المبحث الرابع      

  أثر اإلعالم على الرأى العام: المبحث الخامس 

 واستقالله مقتضيات مبدأ حياد القاضي  

  وضمانات وموقف التشريعات منهمفهوم حياد القاضي : المبحث األول

   ومتطلبات مبدأ الحيادمبدأ المواجهة وحياد القاضي: المبحث الثاني

  واستقالله م القضاء بالعلم الشخصي وحياد القاضيعد: المبحث الثالث

 واستقالله على حياد القاضي مظاهر آثار اإلعالم  

  واستقاللهتأثير اإلعالم على حياد القاضي : المبحث األول

  واستقالله اإليجابى لإلعالم على حياد القاضى األثر: المبحث الثاني

   واستقاللهالم على حياد القاضي األثر السلبي لإلع :المبحث الثالث 

كيفية مواجهة األثر السلبي لإلعالم على حياد القاضي : المبحث الرابع
 .واستقالله
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  : كاآلتى مباحثخمسة إلى الفصلينقسم هذا 

فهوم اإلعالم وخصائصهم. 

وتعريفه الرأى العام مفهوم. 

وأهميته الرأي العام خصائص. 

أهمية الرأى العام فى نطاق اإلعالم 

أثر اإلعالم على الرأى العام 
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 نتكلم فيه عن مفهوم :المطلب األول:  إلى مطلبينوينقسم هذا المبحث
  : نخصصه لخصائص اإلعالم، وذلك كالتفصيل التالي:والمطلب الثانياإلعالم، 

 

 

 

 دائم مادام هناك اجتماع والتقاء بين ،اإلعالم قديم موغل في الزمن
 ، العصور القديمةفيالم أهمية كبرى  وقد كان لإلع..وأخيه اإلنسان اإلنسان

وإن كانت تختلف أساليبه عن أساليب اإلعالم المعاصر إال أن اإلعالم استخدم 
 كثير من في أغلب األحيان الستنباط الحكم الداخلي في العصور القديمة في

  .)١(ب البشرية شر الحروبيهماً لنشر السالم وتجنمعامالً كان نه أ كما ،البالد

 لالحتفاظ دوا المعابد الضخمة ال وشي،األهرامات أقاموا الفراعنة فأجدادنا
والقيام بمراسيمهم الدينية فحسب، بل ليسطروا على جدرانها أيضاً  بجثثهم

 القديم اكتشف القلم والحبر المصري فإن  ،  الحروبفيآيات انتصاراتهم 
يخ  تسجيل تارفي وكان للقلم والورق والحبر والحروف الفضل ،والورق

التاريخ يروى أن  بل ، من وسائل اإلعالمة وهذا بال شك وسيل،الفراعنة العظيم
                                           

هرة، سـنه  محمد عبد القادر حاتم رسالة الدكتوراه، الدعاية واإلعالم، حقـوق القـا         /  د )١(
١٩٦٠.  



 

    ١١

 فيأن الفراعنة عرفوا الصحافة على أرواق البردي التي بمثابة صحف 
  . قصر الملكةوظهرت جريد )١(عصرنا

نه ال يوجد تعريـف محـدد لإلعـالم ولكـن تعرفـه             أويرى البعض   
خصائصه عن اإلعـالم   فى ختلفي  مجتمع ديمقراطيفيخصائصه، فاإلعالم   

التعبيـر  "  ومن التعريفات المطروحة لإلعالم أنـه ، مجتمع غير ديمقراطي في
 وقـت   فـي عقلية الجماهير وروحها وميولهـا واتجاهاتهـا         عن الموضوعي

  .)٢("واحد

 اإلعالم يمثل الجماهير بالفعل، رض أنتويالحظ أن هذا التعريف يف
ن اإلعالم تهيمن أ -  تتناول الدول الناميةلتياالسيما  - بينما تشير الدراسات 
 إلى أن تصل في ترغب التي وتبث من خالله الرسائل ،عليه السلطة السياسية

من خالل وسائل تطورت لهذا الغرض فيجرى نقل أخبار أو إعالم  )٣(الجماهير
ر يالجمهور بالرسالة المراد توصيلها إليه بالوسيلة التي تكفل تحقيق أفضل تأث

   .)٤("نممك

التعبير الموضوعي لعقلية " بأنه Otto Groth) وتوجروثأ(عرفه وقد 

                                           
 ٢٠١٥ جامعة القاهرة سنه    – رسالة ماجستير في العلوم السياسية       – انجي محمود كامل     )١(

  .١١في اإلعالم الجديد وأثره على عالقة المواطن، ص 
 القـاهرة  – دار الفكـر العربـي  –عبد اللطيف حمزة، اإلعالم له تاريخه ومذهبـه        / د) ٢(

   .٣٤-٣٣، ص ١٩٦٥
 الثقافـة الجديـدة، القـاهرة       دار –وتزييف الوعي    –العاطي اإلعالم    عبد الباسط عبد     )٣(

   .١٥-١٤،ص ١٩٧٩
 – دار األصـدقاء للنـشر   – الطبعة الرابعة -دراسات في االتصال   :  عبد الغفار رشاد   )٤(

  .١١، ص ٢٠٠١المنصورة 


