
حریة التعبیر في عصر االعالم االلكتروني



ماذا نقصد بعصر االعالم االلكتروني ؟
عرف العالم في العقود األخیرة تطورا 

مھما في وسائل اإلعالم، وتحولھا من 

الوسیلة الورقیة إلى االنترنت، ما نتج عنھ 

الصحافة االلكترونیة بمرونتھا وتنوعھا 

وسھولة وصول القارئ إلیھا، لكونھا 

تتمیز بالفوریة والتفاعلیة.



أنواع وسائل االعالم 

إعالم تقلیدي إعالم حدیث (الكتروني)

مواقع انترنت ▪

شبكات التواصل االجتماعي على ▪

أنواعھا : فیسبوك ، تویتر، انستقرام، 

سناب تشات وغیرھا..

صحف ومجالت▪

رادیو▪

تلفزیون▪



ما ھي الظاھرة البارزة في عصر االعالم االلكتروني ؟

ظھور شبكات التواصل االجتماعي، باعتبارھا أحد المنابر ⦿

األساسیة لممارسة حریة الرأي والتعبیر، بواسطة المشاركة في 

محتویاتھا من طرف المستخدمین من خالل اإلضافات والردود 

التي تساھم في زیادة محتواھا، كما تتیح الرد والتعلیق وتقییم 

المحتویات عن طریق تبادل المعلومات وإبداء الرأي.



إذا كیف یمكننا أن نمارس حریة 

التعبیر والرأي في شبكات التواصل 

االجتماعي ؟





1.كتابة منشور (بوست ) یعبر عن رأینا في 

موضوع أو خبر معین تم الحدیث عنھ في 

نشرة األخبار أو موقع انترنت إخباري.

2. نشر صورة أو كاریكاتیر نصف فیھا 

موقفنا أو مشاعرنا تجاه قضیة معینة او 

شخصیة أو تجربة نمر بھا في حیاتنا الیومیة.

3.نشر فیدیو لنعرض فكرة أو خبر وموقفنا 

منھم.



4. إنشاء صفحة (page) والنشر فیھا عن مواقف ، آراء، صور، فیدیو ، 

مواھب (فنون، تصامیم ) أو أعمال قمنا بھا وھذا یعتبر تعبیر عن الرأي والذات.



5. دردشة مع األصدقاء.



6. التعقیب والتعلیق على منشورات 

لآلخرین في تطبیقات التواصل 

 ،(comment, like) االجتماعي

والتي تعتبر من أھم األسالیب التي فیھا 

نجد تعدد اآلراء للمتصفحین وإمكانیة 

النقاش المفتوح فیما بینھم بھدف اقناع 

الطرف اآلخر.



لقد لخصنا االستعماالت اإلیجابیة والمفیدة لحریة التعبیر في 

شبكات التواصل االجتماعي ..

 لكن

 ما ھي االستعماالت السلبیة لحریة التعبیر  في شبكات

التواصل االجتماعي؟



1. انتھاك الخصوصیة
عند انتھاك خصوصیة بعضھم البعض ونشر ما یریدون تحت اسماء 

مستعارة ,ودون وضع اعتبارات, السیما في ظل عدم وجود قوانین 

وأخالقیات تحكم ھذه الوسائل .



2. التشھیر االلكتروني (المس بالكرامة والسمعة الطیبة )

نشر الفضائح ومواقف محرجة عن أشخاص⦿

نشر فیدیو وصور أو انشاء صفحات في ⦿

شبكات التواصل بھدف السخریة واإلیذاء

تسجیالت صوتیة او تصویر شاشة ھاتف أو ⦿

محادثة في التطبیقات المتنوعة ، حقیقیة أو 

مفبركة ، من أجل االنتقام واإلساءة.



  3.نشر آراء تحریض تشجع على العنف واالجرام 

منشورات تقوي مشاعر الكراھیة تجاه شخص او فئة اجتماعیة.⦿

منشورات تشجع على ارتكاب عنف تجاه فرد او فئة معینة كونھم ⦿

منتمون لعرق ،دیانة أو حزب وغیرھا .

نشر فیدیو أو تسجیالت لتجنید اشخاص للمس بفئة معینة.⦿

* مقال : وسائل التواصل االجتماعي تواجھ التحریض على الكراھیة:

https://o-t.tv/u8N

https://o-t.tv/u8N


مثال لمنشورات تحریضیة تدعو ألعمال انتقامیة 



ماذا نستنتج ؟

نستنتج انھ توجد إیجابیات وسلبیات 

للتعبیر الحر  في شبكات التواصل االجتماعي ..



إیجابیات التعبیر الحر في شبكات التواصل االجتماعي
1. نشر المعلومات واألفكار على نطاق واسع وعالمي

2. تكلفة قلیلة أو مجانیة لنقل األفكار والمعلومات

3.القدرة على التعبیر المتنوع

4.استقاللیة الفرد في نشر آراءه 

5. سریة المصدر



سلبیات التعبیر الحر في شبكات التواصل االجتماعي
1.انعدام الرقابة

2.المس بحقوق أساسیة لإلنسان مثل :

المس بالخصوصیة

المس بالكرامة والسمعة الطیبة 

3. نشر آراء تحریض تشجع على العنف واالجرام



تلخیص
یجب الحفاظ على حریة التعبیر في شبكات التواصل االجتماعي وإعطاء ⦿

االمكانیة لألفراد أن یكتبوا منشوراتھم ولكن یجب توعیتھم بأن تكون 

منشوراتھم بناءة ، إیجابیة ومفیدة .

یجب توعیة مستخدمو شبكات التواصل االجتماعیة للخطوط الحمراء ⦿

وحدود حریة التعبیر : عدم المس بالخصوصیة ، عدم المس بالسمعة 

 الطیبة وعدم استعمال الشبكة لبث اقوال تحریضیة وعنیفة . 



فیدیو  لتلخیص وحدة حریة التعبیر واالعالم 


