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 ـدزاي محمود محمد السيد انتصارأ/ 
 بنها جامعة – النوعية التربية بكلية المساعد المدرس

 صــــــــستخلالم

ف البحث  للثا الرفثعف   ثي  ةيميثل ةفالصثل اللثحف ايلةرعمصيثل الةلثعيل  ل  ثايا يهد
ح مق اإلصسان السياسيل مرفد هذه الدعاسل ةن الدعاسات الملميل حي  رفرةد   ا ةصهج الةسث  
اإل الةثثا بالفيصثثل مجثثد اصعيثثت الدعاسثثل الرح ي يثثل   ثثي  يصثثل ةثثن اللثثحف ايلةرعمصيثثل الةلثثعيل 

بمابثثل الم ثثد مذلثث  لةثثدم  ثثا  ةاةثث  مالرثثا ربثثدا ةثثن  –مابثثل الةلثثعي اليثثم  ب –مهثثا بمابثثل امهثثعا  
  ماسرخد  البح  ادام رح ي  الة ةمن لصةع البياصثات  2015 /31/12   محرا  1/1/2015

 وقد توصلت الدراسة على عدد من النتائج من أهمها مايلى:
، ي يهثثثا  ثثثا %18.2سثثثبل صثثثاي  ثثثا الرعريثثثح امم  الحثثثق  ثثثا رايصرخابثثثات مالرع ثثث ر مذلثثث  بص -1

، م ثثا الرعريثثح النالثث  الحثثق  ثثا %14.3الرعريثثح النثثاصا الحثثق  ثثا رحعيثثل الة ثثاعةلر بصسثثبل 
، مصثثثثثاي  ثثثثثا الرعريثثثثثح النالثثثثث  ةةثثثثثعع الحثثثثثق %14.2ررفثثثثثدي  الدسثثثثثرمعر حيثثثثث  ب ثثثثث  صسثثثثثبر  
، مصثثاي  ثا الرعريثثح العابثثع الحثثق  ثثا رالةحاةةثثل %14.2 ارالدية عاطيثلر بثثصمل الصسثثبل مهثثا 

، اةثا الحثثق  ثا ر الراثثاهعات السث ةيلر   ثثد صثاي  ثثا الرعريثثح %14ر حيثث  صثاي بصسثثبل الفادلثل
، مصثثثاي ةصةم ثثثل رح ثثثمق اخثثثعتر صثثثاي  ثثثا الرعريثثثح السثثثادل بصسثثثبل %9.5الخثثثاةل بصسثثثبل 

 .%5.5، م ا الرعريح امخيع صاي الحق  ار الةسامام اةا  ال اصمنر بصسبل ب غت6.3%
م   ثثثي  لهرةاةهثثثا بفثثثعق ج ثثثايا ح ثثثمق ايصسثثثان احر ثثثت بمابثثثل الةلثثثعي اليثثثم  الةعةثثث  ام -2

السياسثثيل بيصةثثا احر ثثت بمابثثل امهثثعا  الةعةثث  النثثاصا  م ثثا الصهايثثل احر ثثت بمابثثل الم ثثد الةعةثث  
 . النال    ا العغ  اصها لحيمل ح بيل
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Abstract 

Title: Treatment of Egyptian online newspapers to the issues of political 

rights (analytical study( 

Find point: Department of Educational Media-Faculty of Specific 

Education, University of Banha 

The research aims to learn how to handle the Egyptian online 

newspapers to the issues of political rights is the study of descriptive 

studies depending on where the media survey method sample was 

analytical study was conducted on a sample of the Egyptian 

e-newspapers, Al-Ahram Gate - Egyptian gate today - gate of the 

delegation and for a year full starting from 01/01/2015 till 31/12/2015 m 

and use the search content analysis of the data collection tool the study 

found a number of the most important results from the following: 
1- came in first place right in the "election and run" with a rate of 

18.2%, followed in second place right to "freedom of association" 

by 14.3%, and in the third, the right to "amend the constitution," 

where it reached 14.2%, came in third place bis right to 

"democracy" in the same proportion which is 14.2%, came in the 

fourth ranking right to a "fair trial" as stated by 14%, and the right 

to "peaceful demonstrations" came in fifth respectively by 9.5% 

and came "other rights groups." It came in sixth respectively by 

6.3%, and in the latter arrangement came at the right of "equality 

before the law" at a rate of 5.5%. 
2- occupied Egyptian gate on the first position in the display of 

political interest in human rights issues, while second-placed Al-

Ahram gate was occupied and eventually occupied the gate 

delegation third place despite it partisan newspaper. 
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 ة: ـــــــــــمقدم

رفثثثد اللثثثحا ل ايلةرعمصيثثثل احثثثد اهثثث  البثثثدات  ايرلثثثاليل الرثثثا اراحرهثثثا  ثثثبةل ايصرعصثثثت، 
ن ماسهةت هذه المسي ل  ا رفاي  امنع ايرلالا ل فة يل اإل الةيل ةن خال  ةا يرما ع  يهثا ةث

سثثرميدم ةثثن  صالثثع ة ثثعمم مةعتيثثل مةسثثةم ل مربفثثا لطبيفيثثل اللثثحا ل ايلةرعمصيثثل الخالثثل مالة
 ةفطيات ايصرعصت. 

 مرفربع اللحا ل ايلةرعمصيل ةلدعًا يسرةد ةصث  الصةهثمع امخبثاع مالةف مةثات مةسثا داً 
 ثثا رةثثمين عميثثره  الخالثثل، ماطثثعه  الةفع يثثل مالةعصفيثثل حثثم  ال  ثثايا الةطعمحثثل،  ثثالمم   ثثي 

 اللحف ايلةرعمصيل.الة اعةل اإليصابيل ل صةهمع ةن خال  الفصالع الرما  يل الةرما عم  ي 
ذا ةاصت ح مق اإلصسثان ر ثم    ثي ةبثادس ماسثل لصسثاصيل ةسثرةدم ةثن طبيفثل اإلصسثان  ما 
 ةةثثاتن ب ثثعي، اسسثثت لهثثا ال ثثعاتع السثثةاميل، مربصرهثثا الةمانيثثق ماإل الصثثات الدمليثثل، الرثثا ر ثثةن

إلصسثثثثان امةثثثثن مايسثثثثر عاع مالحيثثثثام الةعيةثثثثل ل صسثثثثان، مع ثثثثع لثثثثماي الثثثثد ا   صهثثثثا ص ثثثثطاي ح ثثثثمق ا
مةمسسثثات الةصرةثثع الةثثدصا، لثثد   ةبثثادس الرسثثاة  ماإلخثثاي مصبثثذ الفصثثف مبصثثاي دملثثل الةمسسثثات 

 يةاعل  يها اإلصسان حيار  بةعاةل.
ةثثن صاحيثثل اخثثعت الثثبحت ج ثثيل ح ثثمق اإلصسثثان محعيارثث  امساسثثيل ةثثن اهثث  ال  ثثايا م 

ح ثثمق  ثثا الفديثثد ةثثن الةطعمحثثل ا ن   ثثي السثثاحل الدمليثثل خالثثل بفثثد ر صثثين هثثذه الةبثثادس مال
ص اي آليات دمليل لحةايل مرف ي  ح مق اإلصسثان، مجثد لثمحا  ثا  ايرماجيات ماإل الصات الدمليل ما 

لفثثعق  اهرةاةهثثا صيثثت ب  ثثايا ح ثثمق اإلصسثثان ممصهثثت  اللثثحف ايلةرعمصيثثلالمرثثعم امخيثثعم ان 
 .هذه ال  ايا مةفالصرها مةصاج رها ةصاج ل ما يل

صسثثثثان ةثثثثن ح ثثثثمق المثثثثعد الةدصيثثثثل مالسياسثثثثيل للثثثثي الح ثثثثمق رمسثثثثع ةمهثثثثم  ح ثثثثمق اإل ةثثثثعم 
ة  ذل  ادت للثي اهثمع ةصامةثل المتات الخالل،  ايجرلاديل مايصرةا يل مالن ا يل، للي ح مق

 الةيثثثل لح ثثثمق اإلصسثثثان رب ثثثمعت جبثثث  ان يبثثثدا  لثثثع الفملةثثثل حيثثث  ةاصثثثت ص طثثثل ايصطثثثالق لهثثثا 
  ثثثد م ثثثع هثثثثذا  1948مةثثث  الةرحثثثدم  ثثثا  اإل ثثثالن الفثثثالةا لح ثثثمق اإلصسثثثان الثثثذي الثثثدعر  ا

 اإلصسان.اإل الن لطاعًا  اةًا لح مق 
ررف ق بح مق اإلصسان  الرادمع باع   ا طعح الفديد ةن ال  ايا  مل لحف ايلةرعمصيل

ح ثثمق اإلصسثثان  ا ثثغ ت الثثعاي الفثثا  لمرثثعم طمي ثثل، مي  ثث  ان ج ثثاي الرثثامالة ثثف  ثثن امحثثدا  
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مةثثن هصثثا ةثثان اخريثثاع الباحنثثل لةم ثثم  دعاسثثرها  ،ةفثثات مام ةصثثلالةصر بثثاخرالفرمثثعق اهةيرهثثا 
 (1)الساسية  معالجة الصحف االلكترونية المصرية لقضايا حقوق اإلنسان مهم

 :ةــــالسابق اتـــالدراس

 ال ةصثا ل رعريثح طب ثا مذلث  ةحثمعين  ثا السثاب ل الدعاسثات  ثعق الباحنثل ررصثام  سثمف
 :ي ا ةةا امجد  للي امحد  ةن رصا لياً 
 اإللكترونية الصحف تناولت التى الدراسات: األول المحور. 
 اإلنسان حقوق قضايا تناولت التى الدراسات: الثاني المحور. 

 .اإللكترونية الصحف تناولت التى الدراسات:  األول المحور

 الصةةةح  مع لجةةة : )( بعنةةة ا 2) (2015) السةةةمي  عبةةةد الحميةةةد عبةةةد صةةة   : دراسةةة  -1

 ( نح ه  المصري الجمه ر اتج ه ت تشكيل في  أثره  زم تلأل االلكتر ني 

 ما ةثثل الدسثثرمعيل لأل ةثثل ،ايلةرعمصيثثل اللثثحف رغطيثثل رح يثث  م علثثد الدعاسثثل اسثثرهد ت
 ارصاهثثثات   ثثثا الرغطيثثثل رثثينيع ةثثثدي مةثثثا ،2013يمصيثثثم 30 نثثمعم بفثثثد ،الصاةفثثثات داخثثث  الفصثثف

 رح يثث  خثثال  ةثثن ،الةسثث  ةثثصهج لالدعاسثث اسثثرخدةت مجثثد، اي ةثثات هثثذه صحثثم الةلثثعي الصةهثثمع
 30/6/2013 ةثثن المرثثعم  ثثا( الثثمطن، امهثثعا ، السثثابع اليثثم ) الةرعمصثثا لثثحف نثثال  ة ثثةمن
 450 جماةهثثا  يصثثل   ثثا رطبي هثثا رثث  اسثثربيان اسثثرةاعم خثثال  ةثثن ماي ثثا ،31/12/2013 محرثثي

 : الدراسة اليها توصلت التى النتائج أهم ومن ،ةبحم 
 الدعاسل ا ةرا اخباع ةفالصل  ا ”اللعا ” لطاع ا   النال  اللحف ا رةاد. 
  ال ثثفبيل ال ثثمي” مهثثا ام ةرثثين رطثثمعات  ثثا آنثثعت صديثثدم  ا  ثثل جثثمي صةثثم الدعاسثثل ااهثثعت” 

 .النمعم  ا العمح با   ال باح امساسا بةحعةها

 مبثثثين ام ةثثثات ةفالصثثثل  ثثثا اللثثثحف اهرةاةثثثات رعريثثثح  ثثثا المثثثعمق الدعاسثثثل ام ثثثحت ةةثثثا -1
 ةلثثثدع هثثث  ”اإلخثثمان صةا ثثثل”ا ربثثثاع ان   ثثا اللثثثحف اةثثثدت حيثث  ،هثثثمعالصة اهرةاةثثات
الثثثعتيل  ةحةثثثد   ) ثثثمدم  ثثثا ةصهثثثا عغبثثثل الفصثثثف لنثثثاعم مةلثثثدع، ال ثثثفح  تثثثات بثثثين اللثثثعا 
 ال فح  تات بين ايص سا  ج يل   ا الصةهمع اهرةاةات عة ت  حين ،الحة  ( للا ةعسا
 . يمصيصم معا  ا هذم النمعم 30نمعم ةميدي بين
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 الصةةةح ف  مع لجةةة : )بعنةةة ا (3)(2014:)شةةة هي  المعبةةة د عبةةةد محمةةةد دعةةة   :سةةة درا -2
 الشةب   اتج هة ت علة   انعك سة ته  المصةر  المجتمة  فة  المع رضة  لص ر االلكتر ني 
 (نح ه  الج معي

  ي الةفاع ل للمع ايلةرعمصيل اللحا ل ةفالصل ةيميل   ا الرفعف الدعاسل اسرهد ت
 ةثصهج الدعاسثل ماسرخدةت صحمها، الصاةفا ال باح ارصاهات   ا هاماصفةاسار الةلعي الةصرةع
  ثثي الةرةن ثثل ايلةرعمصيثثل اللثثحف ةثثن  يصثثل   ثثي الرح ي يثثل الدعاسثثل ماصعيثثت اي الةثثي، الةسثث 

 ال ثثباح ةثثن   ثثماتيل  يصثثل   ثثا الةيداصيثثل الدعاسثثل مطب ثثت ،(اليثثم  الةلثثعت– الم ثثد– ايهثثعا )
 ملثثحيمل الة ثثةمن رح يثث  ادام الدعاسثثل ماسثثرخدةت صثثا ،ماي الثثذةمع ةثثن ةمثثعدم400 الصثثاةفي
 :يلى ما الدراسة نتائج أهم من وكان البياصات، لصةع ةادمات ايسربيان

 الثعات ارصاهثات  ثن بالةف مةثات باةثداده  ر ثم  ايلةرعمصيثل اللثحف ان الةبحمنثمن اةثد 
  ثي اعةينالة ث بثين الصاثع مصهثات بر عيثح مر ثم  السياسثيل الةفاع ثل لثمع حثم  الفا 

 لمعالةفاع لالسياسيل
 ثثثثي السياسثثثثيل الةم ثثثثم ات  ثثثي الةسثثثثرخدةل الةفالصثثثثل اسثثث مح ة دةثثثثل الح ثثثثاتق احر ثثثت  

 نثث  %15 بصسثثبل الناصيثثل الةعربثثل  ثثي( الثثعات) مصثثاي %70بصسثثبل الدعاسثثل  يصثثل اللثثحف
 تصثثاي ماخيثثعا العابفثثل الةعربثثل  ثثي مالةصاج ثثات مالرح ثثيالت النالنثثل الةعربثثل  ثثي الص ثثد صثثاي
 .. %5بصسبل ة رعحاتال

 التعريةة  فةة  اإللكتر نيةة  الصةةح  د ر: بعنةة ا (4)(2012)محمةةد صةة   داليةة : دراسةة   -3
 .الج مع ت شب   م  لعين  المصري  السي سي  ب لقض ي 

 ل لثثثثثثثحا ل الةلثثثثثثثعي ال ثثثثثثثباح رفثثثثثثثعق دعصثثثثثثثل جيثثثثثثثال للثثثثثثثي الدعاسثثثثثثثل هثثثثثثثذه اسثثثثثثثرهد ت
 مامصصبيثثثل، مالفعبيثثثل الةلثثثعيل ل لثثثحا ل الةلثثعي ال ثثثباح رم ثثثيالت   ثثثي اإللةرعمصيثثل،مالرفعف

 اإللةرعمصيثثثثثل، ل لثثثثثحف الةلثثثثثعي ال ثثثثثباح لسثثثثثرخدا  ةثثثثثن الةرح  ثثثثثل اي ثثثثثبا ات   ثثثثثي مالرفثثثثثعف
 ايسثثربيان اسثثرةاعم الدعاسثثل ادمات ةثثن مةثثان الةسثث ، ةثثصهج الدعاسثثل هثثذه  ثثا الباحنثثل ماسثثرخدةت

 اللثحف ر ثدةها الرثي مالخاعصيثل الداخ يثل السياسيل الةلعيل ال  ايا ارصاه ال باح ةفع ل ل يال
 عاسثلالد بثجصعاي الباحنثل مجاةثت ال  ثايا، ر ث  ةفالصثل  ثا اإللةرعمصيثل مالح بيثل مالةسثر  ل ال مةيثل

 يسثثثرخدةمن الثثثذين الةلثثثعيل الصاةفثثثات  ثثثباح ةثثثن ةمثثثعدم( 450) جماةهثثثا  يصثثثل   ثثثي الةيداصيثثثل
 :الدراسة الية ماتوصلت أهم من م ايصرعصت،
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 الةف مةثثات ةصهثا صسثثرةد الرثي حثدمدا الةلثثادع الدعاسثثل ةحث  ا ثعاد الفيصثثل  ةثن %47 ان
 ادصثثثثثثا ةحثثثثثثد انثثثثثثاعما ان ةلثثثثثثدع الةف مةثثثثثثات همالعاديثثثثثثم  %2ةثثثثثثابين رعامحثثثثثثت بصسثثثثثثبل السياسثثثثثثيل
 .اهرةا  اي الفيصل اخرياعات ةن %53 ربد مل  اجلا، ةحد %16مامسعم

 لسياسثثيلا مال  ثثايا الةم ثثم ات للثثال  صثثايت الدعاسثثل ةحثث  الفيصثثل اخريثثاعات ةثثن %74 لن 
 الةلثثثثعيل الفالجثثثثات يصثثثثايع، 25 نثثثثمعم) اإللةرعمصيثثثثل اللثثثثحا ل  ثثثثا الفيصثثثثل ا ثثثثعاد جعاهثثثثا الرثثثثي

 الخثثثاع ،  ثثثا الةصهمبثثثل امةثثثما  ج ثثثيل البمعلثثثل، ا ةثثثل إلسثثثعاتي ، الغثثثا  رلثثثديع اإليعاصيثثثل،
 الهصثثعم ج ثثيل الصيثث ، حثثمق بثثدم  مالةعربطثثل الصيثث  صهثثع ج ثثيل ايسثثعاتي ا، الفعبثثا اللثثعا 
 اللثثثعا  ج ثثثيل ةثثثن لةثثث  ادصثثثا ةحثثثد %9 ةثثثابين رعامحثثثت حيثثث ( ل ةلثثثعيين يلال ثثثع  غيثثثع

 الغثا  رلثديع الراليثل ال  ثايا ةثن لةث  %15 اجلا مةحد الةصهمبل امةما  مج يل الفعبا
 .الصي  حمق بدم  مالةعربطل الصي  صهع مج يل البمعلل ا ةل إلسعاتي ،

 عايم   ىثثثق رفثثثمدا بثثثيصه  ةثثثان الةلثثثعيل اإللةرعمصيثثثل ل لثثثحف الفيصثثثل ا ثثثعاد رم ثثثي  سثثثبح ان 
 الممعيثثثل مامخبثثثاع بالةف مةثثثات ةصهثثثا يرثثث مدمن ممصهثثث  ،%40،18 بصسثثثبل الةلثثثعيل اللثثثحف

 رماصثثدها جبثث  اللثثحيمل جثثعايم لثث  ررثثي  اصهثثا السثثبح بثثين اصثثاح ةثثن ماةثثا ،%36،16 بصسثثبل
 .%23.66 صسبره  ةاصت بامسماق

 :ساناإلن حقوق تناولت التى الدراسات: الثاني المحور -2

 الصةةح ي الخطةة  ) (بعنةة ا 5)( 2014)حسةة ن  إسةةم عيل عبةةد  محمةةد نسةةري : دراسةة  -1
 ( السي سي  المدني  اإلنس   حق ق قض ي  نح  ال لسطيني

 اإلصسثثان ح ثثمق ج ثثايا م ثثة  ةحرثثمت سثثةات   ثثي الرفثثعف للثثي الدعاسثثل هثثذه اسثثرهد ت
 الخطثثاح، هثثذا ةالةثث  دمرحديثث صحمهثثا، الم سثثطيصا اللثثحما الخطثثاح مطبيفثثل مالسياسثثيل الةدصيثثل
 مايخثثرالف ايرمثثاق امصثث    ثثي مالمجثثمف  يثث ، البعهصثثل مةسثثاعات الةعصفيثثل، ماطثثعه الما  ثثل، مجثثماه
 اإل الةثثثا، الةسثثث  الةثثثصهج اسثثثرخدا  رثثث م  ،ر  سثثثطينر مر الصديثثثدم الحيثثثامر الدعاسثثثل لثثثحيمرا بثثثين

 رح يثث   هةثثا الدعاسثثل تادما اةثثا الةربادلثثل، الفالجثثات دعاسثثل ةثثصهج ماي ثثاً  الخطثثاح، رح يثث  مةثصهج
  يصثثثلر   سثثثطينر مر الصديثثثدم الحيثثثامر لثثثحيمرا الباحنثثثل ماخرثثثاعت ،الخطثثثاح مرح يثثث  الة ثثثةمن،

 اإلصسثان ح ثمق رصاملثت الرثي الةم ثم ات بصةيثع الة ثةمن رح يث  دعاسثل ةادم مرةن ت ل دعاسل،
 الخطثثاح ح يثث ر ةثثادم اةثثا الةخر مثثل، اللثثحيمل بي ثثةالها الدعاسثثل لثثحيمرا  ثثا مالسياسثثيل الةدصيثثل
 :الدراسة نتائج أهم ومن ،العاي ةماد صةيع  ا  رةن ت
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 السياسثثيل، الح ثثمق ر يهثثا الدعاسثثل، لثثحيمرا  ثثا امملثثي الةعربثثل الةدصيثثل الح ثثمق احثثرال 
 ح ثثثمق ب  ثثثايا اهرةاةهثثثا دعصثثثل  ثثثار الصديثثثدم الحيثثثامر لثثثحيمل   ثثثير   سثثثطينر لثثثحيمل مرمثثثمق
 ايهرةثا  دعصثل  ثا   سثطين لثحيمل   ثير الصديثدم يثامالحر لثحيمل رممجت بيصةا الةدصيل اإلصسان
 .السياسيل اإلصسان ح مق ب  ايا

 خطابهثا  ثا السياسثيل الةعصفيثل رمايثف  ثا الصديثدم الحيثام لثحيمل رمثمق الدعاسثل ام حت -1
 ة ابثث ( %23)بصسثثبل صثثايت حيثث  الةدصيلمالسياسثثيل، اإلصسثثان ح ثثمق ج ثثايا صحثثم اللثثحما

 مج ثيل اي ر ثا ، ج ثيل رصثام  لطثاع  ثا رمايمهثا رث  حي    سطين، لحيمل  ا( 9.8%)
 .مالرفبيع العاي حعيل  ا الحق مج يل الحيام،  ا الحق مج يل ايصرخاح،  ا الحق

 الةعصفيثثثثثثثثل   ثثثثثثثثي الدعاسثثثثثثثثل لثثثثثثثثحيمرا خطثثثثثثثثاح اسثثثثثثثثرصاذ  ثثثثثثثثفف الدعاسثثثثثثثثل ة ثثثثثثثثمت ةةثثثثثثثثا -2
( %6.5) ة ابثثثثث ( %9.2)بصسثثثثثبل الصديثثثثثدم الحيثثثثثام لثثثثثحيمل  ثثثثثا صثثثثثايت حيثثثثث  ايصرةا يثثثثثل

 مج ثثثثثثثيل الحيثثثثثثثام،  ثثثثثثثا الحثثثثثثثق ج ثثثثثثثيل  ثثثثثثثا رمايمهثثثثثثثا رثثثثثثث  حيثثثثثثث    سثثثثثثثطين، يمللثثثثثثثح  ثثثثثثثا
 .ايصرخاح  ا الحق مج يل مالرفذيح، اي ر ا 

 السةينم  مع لجة )  بعنة ا : (6) (2011)النجة ر اليةد محمةد المقص د عبد ص    دراس   -2

 فةي المصةري  األفة   علة  مسةحي  دراسة " السي سةي   االنسة   حقة ق لقضة ي  المصري 

 (2000 - 1950 م  ال ترة

 السياسثثيل اإلصسثثان ح ثثمق ل  ثثايا الةلثثعيل السثثيصةا ةفالصثثل علثثد للثثي الدعاسثثل اسثثرهد ت
 لالسياسثي اإلصسثان ح مق لةمهم  ةبيعاً  رطمعاً   هد مالذي الف عين ال عن ةن الناصا الصلف خال 
 مرةن ت ا،الةسح الةصهج   ي الدعاسل ما رةدت الرطمع، لهذا الةلعيل السيصةاع لسرصابل مةدت
 الةهرةثثين الخبثثعاي ةثثن( 25) ثثدد   ثثي الةيداصيثثل الدعاسثثل مطب ثثت  ي ةثثًا،( 76)  ثثي الدعاسثثل  يصثثل

 الفاة ثل البحنيثل مالةعاةث  مالهيتثات الةصاةثات  ثا جياديل ةصالح ي غ من مالذين اإلصسان بح مق
 عمماسثثثثرةا الة ثثثثةمن، رح يثثثث  اسثثثثرةاعم   ثثثثي الدعاسثثثثل ا رةثثثثدت مجثثثثد اإلصسثثثثان، ح ثثثثمق ةصثثثثا   ثثثثا

 : إلى الدراسة توصلت وقد ايسربيان،
  ا الحق ج يل صايت مجد ام ال ،  الصرها الري السياسيل ايصسان ح مق ج ايا رصم ت جد -1

  ثثد   ثثا مالحثثق اي ر ثثا ،  ثثد   ثثا الحثثق ج ثثيل ر يهثثا امملثثي، الةعربثثل صثثايت  ثثا الحيثثام
  ثثد   ثثا الحثثق ر يهثثا ،الثثعاي  ثثن الرفبيثثع  ثثا الحثثق ج ثثيل ر يهثثا ل ةعاةثثل، الحاطثثل الةفاة ثثل
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  ثا مالحثق المةع  ن الرفبيع  ا الحق ج يل ر يها الةليع، ر عيع  ا الحق ر يها الرفذيح،
 .السياسيل الة اعةل

 السياسثثثثثيل اإلصسثثثثثان ح ثثثثثمق ا ثثثثثال   ثثثثثا السياسثثثثثيل اإلصسثثثثثان ح ثثثثثمق اصرهثثثثثا  اسثثثثثاليح رصم ثثثثثت -2
 نثثثثثث  سثثثثثثديل،الص اإلهاصثثثثثثل نثثثثثث  ال رثثثثثث ، اإلصسثثثثثثان ح ثثثثثثمق اصرهثثثثثثا  اسثثثثثثاليح ة دةثثثثثثل  ثثثثثثا مصثثثثثثاي

  ا،الثثثثم  ر ييثثثثف نثثثث  ال مايثثثثل، اإلهاصثثثثل نثثثث  مالرهديثثثثد، الرخميثثثثف، نثثثث  الرفثثثثذيح، نثثثث  اي ر ثثثثا ،
رثثثثثالف مالرصهيثثثثثع الصمثثثثثا نثثثثث  الرعغيثثثثثح، نثثثثث   ج ي ثثثثثل ايصرهثثثثثا  اسثثثثثاليح مصثثثثثايت الةةر ةثثثثثات، ما 
 .الةرح حعق الرصلت، ايغرلاح، ةن  صدا

 الع قةة   لحة) بعنة ا : Jenifer, Whitten- Woodring (2010)(7): دراسة  -3
 (اإلنس    حق ق  الديمقراطي  اإلع    س ئل حري  بي 

 اصرهثثثا  ام احرثثثعا  مسثثثات  اي ثثثال  م حعيثثثل رثثثينيع الرفثثثعف   ثثثي للثثثي الدعاسثثثل اسثثثرهد ت
 لرح يثثث  اإلحلثثثاتيل، البياصثثات رح يثثث  اسثثث مح الباحنثثل اسثثثرخدةت مجثثثد اإلصسثثان، لح ثثثمق الحةمةثثل
 الدعاسثثل م حلثثت امعصثثماي، الةةسثثي ، امغصثثدا، صهثثاة دملثثل 93  ثثا اإلصسثثان ح ثثمق حالثثل بياصثثات
 اي ر ثثا ، ال سثثعي، ايخرمثثاي الرفثثذيح،  ثثد   ثثا الحثثق: ةنثث  اإلصسثثان ح ثثمق اصرهاةثثات ةثثن  ثثدد
 نتااائج اهاام نماا وكااان ،1995 -1981 ةثثن المرثثعم  ثثا الثثبالد هثثذه  ثثا سياسثثيل مسثثباح ال رثث 

 : ا يلى نما الدراسة
 ةثدت رم ث  الرثي الدية عاطيثل السثةات ةثن  ثدد صثمدم    ثي رفرةثد اإل ثال  مسات  حعيل ان 

 .الفا  ل عاي الحةمةل حساسيل

 دية عاطيثثل، ماصاةثثل دم ،  ثثا رةثثت اإل ثثال  مسثثات    ثثي اصعيثثت الرثثي الدعاسثثات ةفاثث  ان 
 يةمصثثمن سياسثثيل مةصا سثثات ة ثثاعةات يخم ثثمن الثثذين ال  ةثثاي ان الةصط ثثا  ةثثن مبالرثثالا

 دية عاطيثثل غيثثع بثثالدا يحةةثثمن الثثذين ال  ةثثاي مان  ثثال اإل مسثثات  يصر ثثادات اسثثرصابل اةنثثع
 .اج  اسرصاباره  رةمن

 ثا ما ث  رينيع لها مليل الدية عاطيل، الدم   ا ليصابا رينيع لها اإل ال  مسات  حعيل ان  
 .لالديةرارمعي الدم   ا س بيا رينيع ملها الدية عاطيل، ةن ةرمسط بةسرمت ررةرع الري الدم 

 ثيــــة للدراســــة:المشكلـــة البح

 بح ثمق ب  ثايا الةرف  ثل اهرةاةارهثا  ثا ةهةثا دمًعا الةلثعيل، ايلةرعمصيثل اللثحف رثمدي
 .ال فمح ةليع مرحدد الفا  العاي با  ر غ  الري السياسيل ال  ايا مخلملا اإلصسان
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  ثثثي العاهصثثثل السياسثثثل  مامم ثثثا  السثثثاب ل مالدعاسثثثات ايسثثثرطال يل الدعاسثثثل خثثثال  مةثثثن
 م ثثثفف اإلصسثثثان ح ثثثمق ل  ثثثايا اإلصسثثثاصا مالبفثثثد الح مجيثثثل العميثثثل مغيثثثاح الةلثثثعي صرةثثثعالة

  تثثثات   ثثثي مسياسثثثيل لصسثثثاصيل اصرهاةثثثات ممجثثثم  امةثثثع اخثثثرالط للثثثي ادت ةةثثثا الح مجيثثثل، الرم يثثثل
 مخالثل السياسثيل  اإلصسثان ح ثمق ج ثايا  رصثام  ال عمعي ةن ةان  الةربايصل  الةدصا الةصرةع

 بثثدمع ر ثثم  مالرثثا خالثثل بلثثمل ايلةرعمصيثثل ماللثثحف  اةثثل بلثثمل الصديثثد  اإل ثثال اهثثمع ةثثع
   يثل جيثمد ي ايصرعصثت  ثبةل  بثع ايرلثا  ان سثيةا مي ال  ثايا هثذه  عق  ي م فا  اساسا

 .امخعت المسات    ي رةاعسها مالري الحةمةل جب  ةن
 الرسام   ا ررب مع لالدعاس هذه  ا البحنيل الة ة ل ان الباحنل رعي ر د  ةا  مي م  ي

 : الرالا العتيل
 ؟ السياسيل  اإلصسان ح مق ج ايا الةلعيل ايلةرعمصيل اللحف ةيف رفالصل 
 ةااه  ج ايا ح مق ايصسان الرا رهر  بها اللحف ايلةرعمصيل ؟ 
 ةا ام ةا  الرحعيعيل الرا ر دةها اللحف ايلةرعمصيل  يصل الدعاسل؟ 
 دم الرحعيعيل  ا اللحف  يصل الدعاسل ؟ةا الةساحل الةخللل لفعق الةا 
  ةثثا هثثي الةلثثادع الرثثا رفرةثثد   يهثثا اللثثحف  يصثثل الدعاسثثل  ىفثثعق ال  ثثايا الساسثثيل

 الةرف  ل بح مق اإلصسان ؟

 : ةــــالدراس دافــــأه

 مةفالصثثل برعةيثث  حايثثت مالرثثا اإلصسثثان بح ثثمق الةرف  ثثل السياسثثيل  ال  ثثايا اهثث  علثثد 
  الةلعيل  رعمصيلايلة اللحف جب  ةن اةنع

 السياسيل اإلصسان ح مق ج ايا ةن الةلعيل ايلةرعمصيل اللحف ةماجف مرح ي  علد. 

 اللثثثحف   يهثثثا عةثثث ت الرثثثا اإلصسثثثان بح ثثثمق الخالثثثل العتيسثثثيل ال  ثثثايا   ثثثي الرفثثثعف 
 اه  الةلادع الرا ا رةثدت   يهثا اللثحف ايلةرعمصيثل الةلثعيل .الةلعيل ايلةرعمصيل

ح ثثمق اإلصسثثان. ةفع ثثل الحيثث  الثثذي يثثر   يثث  رصثثام  ج ثثايا ح ثثمق  ثثا  ع ثثها ل  ثثايا 
 اإلصسان  ا اللحف ايلةرعمصيل الةلعيل ةن حي  الة ةمن مال ة .

  ةفع ل المصمن اللحميل الرا اسرخدةت لص ع ال  ايا مامحدا  الةعربطل ب  ثايا ح ثمق
 . اإلصسان السياسيل
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 :الدراســــــة منهـــــج

 الصثثم  هثثذا  ثا امصسثثح الةثثصهج با ربثاعه اإل الةثثا، الةسثث  ةثصهج الدعاسثثل رسثثرخد  سثمف
 ايما ع  مالةماجثف مالاثماهع امحثدا  ماجثع دعاسثل لصثا يرثي  الةثصهج مهثذا اإل الةيثل، الدعاسثات ةن

 ام رحدينث  ام الماجثع هثذا لرلحي  لةا ةميدم، اسرصراصات للي الملم  بغعق مرمسيعها مرح ي ها
 .الةسر ب  مرمصي  ل ماجع  هةا رةن  ايسرصراصات هذه رطميعه، ام اسرةةال 

 :الدراســــــة أدوات

  يصل الةلعيل ايلةرعمصيل ل لحف الة ةمن رح ي  اسرةاعم بج داد الباحنل ر م  سمف -1
 (. اليم  الةلعي بمابل– الم د بمابل– امهعا  بمابل)مهي الرح ي يل الدعاسل

  :الدراســـــــة حــــــدود

 ايلةرعمصيثثثل اللثثثحف   ثثثي الرح ي يثثثل الدعاسثثثل رطبيثثثق يثثثر  سثثثمف: لزماااااااانيةا الحااااااادود 
 .31/12/2015حرا 1/1/2015ةن    ةصيل  رعه  الدعاسل،خال   يصل  الةلعيل

 ح ثثمق ب  ثثايا الخالثثل الةم ثثم ات   ثثي الرعةيثث  يثثر  سثثمف: الموضوعياااااة الحاااااادود 
 .السياسيل اإلصسان

 :ةـــــالدراس اتـــــمصطلح

  االلكترونية: الصحافة:أوال

 (8يفعف ةمري  )
 بررثثثابع مرثثثعربط، اإلصرعصثثثت  بثثثع ص ثثثعها يثثثر  عجةيثثثل لثثثحف بيصهثثثا   اإللةرعمصيثثثل اللثثحا ل

 الةرف  ثل الصلثيل ام البلثعيل ام السثةفيل مالمساتط ماللمع الة ايت ص ع   ي مرفرةد امحدا 
 .امحدا  بر  

 السياسية اإلنسان حقوق:ثانيا

، الصسثثدي ام الةثثادي المصثثمد سثثالةل  ثثا الحثثق  ثثن رفبثثع: السياسااية اإلنسااان حقااوق
، الرحديثثد مصثث    ثي. امخثثعت الح ثثمق ر ثيع مبثثدمصها، ل صسثثان مالثذارا الةفصثثمي المصثثمد مسثالةل
 مايص ثثثثةا ، مالحعةثثثثل، مالف يثثثثدم، المةثثثثع حعيثثثثل ةنثثثث  الحعيثثثثات السياسثثثثيل اإلصسثثثثان ح ثثثثمق ر ثثثثة 

 مةةاعسثثل مالرلثثميت الرع ثث  محثثق، السياسثثيل الحيثثام ا ثث مالة ثثاعةل، الرثثعال محعيثثل، ل صةفيثثات
   (9).الفاةل المااتف
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 : للدراسة النظري االطار

 ةمهثثمةا بثثين رصةثع بيصهثثار اإللةرعمصيثل اللثثحيمل رفعيثفر (10الثثدين )   ث  ةحةثثمدر يثعت
   ثثثثي يحرثثثثمت دمعت للةرعمصثثثثا ةص ثثثثمع  هثثثثا الةرس سثثثث ل ام الةررابفثثثثل الة مثثثثات مصاثثثثا  اللثثثثحا ل
 ميثثثر  خالثثثل طبيفثثثل ذات بةم ثثثم ات ام  اةثثثل بةم ثثثم ات الةعربطثثثل سثثثماي لصاعيثثثلا امحثثثدا 
 ةعربطثثل رةثثمن ةثثا مغالبثثاً  اإلصرعصثثت  ثثبةل  بثثع ةراحثثل مرةثثمن الةةبيثثمرع صهثثا  خثثال  ةثثن جعايرهثثا
 الخثدةات مةماجثع اإلصرعصثت  ثبةل   ثي اإلخباعيثل الةماجثع يسثربفد الرفعيثف هثذا ةطبم ثل بلحيمل
 ر.اإلصرعصت  بةل   ي الةراحل امصباي مةايت  ةن الخط   ي اإلخباعيل

 :االلكترونية الصحف سمات

 :(11يلي ) فيما حصرها يمكن والتى اإللكترونية الصحافة سمات تتعدد
 رةصيث  خثال  ةثن الرمثا  ا امسث مح هثذا ايلةرعمصيثل اللثحف رسثرخد  حيث  :التفاعلية -1

 مرص س  الخبع، ام الةم م   داخ ص اط ملالت ير ةن الذي الماتق ام الةرعابط الصص
  ثثثا ال ثثثعاي ة ثثثاعةل  بثثثع الةبا ثثثع الرمثثثا  ا ايرلثثثا  هثثثم امم : جسثثثةين للثثثي الرما  يثثثل

 Messenger الةعاس  مخدةل لة ةمصها اللحف ام الةماجع بفق مص ع الحماع غعف
 هثم: مالنثاصا الرحعيثع، مةسثتملا الةحثععين بثين الةبا ثع ايرلا  رح يق جا رسه  الرا

 يلالحماع  مالةصرديات مايسرمرايات اإللةرعمصا البعيد  بع الةبا ع غيع الرما  ا  ايرلا
 .البعيديل مال مات 

 مال ثثةم ، بثثالفةق ايلةرعمصيثثل اللثحا ل ر ثثدةها الرثثي الخثثدةات ررسث  حيثث  :المعرفااي العمااق -2
 لالةسثاح ب يثد يرثعربط  هثا مالةماجثع، اللثحف لهثذه الةراحثل الةساحل ارسا  ةن ذل  مييرا
 بهثا الةرف  ثل بال  ثايا معبطهثا لألحثدا  خ ميثات ر ثدي   ثيصها ةثن ل ثا يل خدةات ر د  لذل 
ةةاصيثل ال ثاعس يطالف  الذي بالةم م  ل ل ذات ةم م ات رلم  ةن   لألع ثيف الفثمدم ما 

 .بالةمجع الخاص الةف مةات لةعة  مالصماذ

 لآصيث لخباعيثل لخدةات عمصيلايلةر اللحف ر دي  بذل  مي لد: المستمر والتحديث المباشرة -3
Online الةماجثثثثثع ةثثثثثن الفديثثثثثد مرحثثثثثد  الحاليثثثثثل، بثثثثثالرطمعات ةرلثثثثثمحيها لحاطثثثثثل رسثثثثثرهدف 
 .اليم  طما  ةسرةع ب ة  خدةارها اإلخباعيل

 الةسثثرخد  يصثثد ان للثثي اإللةرعمصثثا الص ثثع ةصثثايت رفثثدد ادي حيثث  :التصااف  خيااارات تعاادد -4
 .مةف مةاريل لخباعيل خدةات ةن للي  ةايرط ع
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 ةثن يبذلث  ان يصثح ةثا ر  ث  الرثي المسثات    ي الصةهمع لجبا  ي داد حي  :التعرض سهولة -5
 خثثال  ةثن الرفثثعق سثهملل مررح ثثق ةثماد، ةثن رثثم عه ةثا ماسثثيرفاح لمهث  م   ثثا صسثدي صهثد

 د ثث  اهةيثثل للثثي ل ثثا ل ايلةرعمصيثثل، اللثثحف لة ثثاةين الةةيثث م الرحعيعيثثل بالسثثةات ايلرث ا 
 .ةرفددم ممساتط ةيسعم لغل  خال ةن الة اةين هذه

  ثا رلثدع اصهثا ةةثا ال ثبةل،   ي اليم  ةداع   ي ص عها خال  ةن مذل  :توزيعها سهولة -6
 . (12)لرحعيعها الح ي ا المجت

 :اإللكترونية الصحف أنواع

 :  مها اإللةرعمصيل اللحف ةن اصما  نالنل بين الرةيي  ير 
 . الةيلاإل مالةماجع -3  ايلةرعمصيل حفالل -2   المعجيل ل لحف ايلةرعمصيل الصسخ -1

 لثثثحميل لةمسسثثثات ةماجثثثع  ثثثن  بثثثاعم المعجيثثثل ل لثثثحف ايلةرعمصيثثثل  الصسثثثخ

 اللثثحف اةثثا. اللثثحف ر ثث  لثثمحات   ثثي ةايص ثثع ةفاثث  رحرثثمي   ثثي مرحرثثمي، ر  يديثثل
 ل ص ثثثع رلثثثةيةها يثثثر  بثثث  معجثثثا ة ابثثث  لهثثثا ييةثثثمن الرثثثا اللثثثحف ر ثثث   هثثثا اإللةرعمصيثثثل

 اجثثعةم و ل الةيثثل ةبمابثثات رفةثث   جصهثثا ،لخباعيثثل ل ةماجثثع مبالصسثثبل .اإلصرعصثثت   ثثي ةبا ثثعمً 

 .لحميل مرح ي ات مرح يالت اخباع رص ع ةرخللل

 :اإللكترونية الصحف مميزات

 ةرفثثددم لخباعيثثل للةرعمصيثثل ةماجثثع ةثثن رر ثثةص  بةثثا ايلةرعمصيثثل اللثثحا ل ةةيثث ات مررفثثدد
 :(13) يةاي ا الةةي ات هذه دةج ميةةن مةرصم ل

 ةخر مل ادمات  بع المسي ل ةع الةسرخد  يرفاة  حي  الةرفددم الصذح  ماة  رم ع. 

 مالةف مةات امخباع ص ع سع ل. 

 الةسرخدةين ةن ةبيعم ا داد للي الملم  سع ل. 

   مالصةهمع بايرلا  ال ات  بين مالممعي الةبا ع الرما. 

 ةرما عم ل  بةل الدخم  لةةاصيات ةاداةت ةرفددم اةاةن  ا ماإلراحل الصغعا ا ايصر اع. 

 لداعيل ام جاصمصيل بف بات الر يد م د  الص ع حعيل. 

 ةعصل بلمعم ساب ل لةماد العصم  لةةاصيل  بع ص ع لةا رمنيق مصمد. 

 سا ل مالف عين امعبع ةدت   ي لها ال اعس رفعق مبالرالا رم يفها لةةاصيل. 
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 يثر  الرثي الرحثدي  خدةثل مصثمد ةثع خالثل تمجث اي  ثا امخبثاع ةثن الصديثد ةرابفثل لةةاصيل 
 .اليم  ةداع   ي لدخالها

 الط ثثح رحثثت امخبثثاع خدةثثل خثثال  ةثثن الةسثثرخد  /ال ثثاعس ط ثثح   ثثي بصثثاي لصراصهثثا لةةاصيثثل 
News On demand بثين ةثن يعيثدها الرثي الةف مةثات اخريثاع ةثن الةسثرخد  رةةثن الرثي 

 .الة دةل الةنيعم الةف مةات

 امخبثثثثاع رر ثثثثةن بحيثثثث  مذلثثثث  المثثثثعد، الةسثثثثرخد  /ال ثثثثاعس حاصثثثثات  بثثثثالر رفثثثثدي ها لةةاصيثثثثل 
 .الةسرخد  /ال اعس اهرةا  ةح  مالةم م ات

  اإللكترونية الصحف سلبيات

  :(14)فيمايلي إجمالها يمكن
 ةثن الةنيع ةاصف  مهم دجرها، ةدت مةفع ل الةص معم الة ايت ةلداجيل ةن الرح ق لفمبل (ا

 .لحرها  د  بسبح س با يعرين ذات الةص معم الة اةين

 اللثثحميين بفثثق صف ثثت اإللةرعمصيثثل اللثثحا ل مرطبي ثثات الحدينثثل ايرلثثا  رةصملمصيثثات لن (ح
   ثي مالحلثم  ل سر لثاي الحثد  ةمجثع للثي الرص ث  دمن اللثحميل ةثادره  بجصصثا  ي مةثمن

   ثثثثي ل حلثثثثم  الهثثثثارف ام ايصرعصثثثثت  ثثثثبةل   ثثثثي لةثثثثا يفرةثثثثدمن  هثثثث  الدجي ثثثثل، الةف مةثثثثات
 الثثدين صةثثا ر م ،رالصصثثاع ع ثثار يسثثةي  ةثثا مهثثذا بفثثد،  ثثن ةهةثثره  يثثمدمن اي الةف مةثثات،

 حيثثث  ةثثثن ليصثثثابا ةثثثاهم  يهثثثا الفة يثثثل هثثثذه ان معغثثث  بفثثثد  ثثثن اللثثثحميل بالةةاعسثثثلر صثثثاصا
 الرثي ال  ثايا، ةا ثل  ثا رةثمن ان ييصبغثا لةصهثا ال  ثايا، بفثق  ا اللحما ةهةل رسهي 
 ةةثا غيثعه،   ثي  الثل يةثمن ان ي الةف مةثات،   ي لحلم ما بصمس  اللحما رص   ررط ح
 .اخباع ةن ي دة  ةا ةلداجيل  ا ي دح

 للثثي الةمسسثثل رحةثث  جثثد حثثدين ذم سثثالح السثثع ل: اإللةرعمصيثثل امخبثثاع  ثثا ل سثثع ل الحاصثثل ( 
 .الخساعم للي رد ف  مجد الفاع  الصصاح

 .ل عجابل خ م ها  د  (د

 .ةاتالةف م  لحل ةن الريةد   ي ال دعم  د  (ه

 .الر ميع لةةاصيل م يادم ايصرةا يل مال ي  الةحعةات بفق ةسع (م

  ثثا ةخرلثثين غيثثع اإللةرعمصيثثل اللثثحف هثثذه  ثثا يةربثثمن الثثذين اللثثحميين ةثثن ةبيثثع  ثثدد ( 
 .اإللةرعمصيل اللحف  ا ي رغ من الهمام ةن ةنيع مهصا  ب  اإل ال ،
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 الرثثي ايلةرعمصيثثل، لثثحفال ةثثن الفديثثد طثثعف ةثثن الةصثثامعم مالح ثثمق الرثثيليف ح ثثمق اصرهثثا  (ح
 ام اسر ثثثثاعرها دمن اخثثثثعت ل الةيثثثثل ممسثثثثات  لثثثثحف  ثثثثا ةص ثثثثمعم ةثثثثماد ص ثثثثع بج ثثثثادم ر ثثثثم 

 .ةصها لذن   ي الحلم 

( ام  الر  يديثثثثثثل اإل الةيثثثثثل ل ةمسسثثثثثل الرابفثثثثثثل ر ثثثثث  خالثثثثثل) اإللةرعمصيثثثثثثل اللثثثثثحف ةفاثثثثث  (ط
 ررما ثثثثثق اتطالمسثثثثث ةرفثثثثثددم ة ثثثثثاةين بجصرثثثثثا  لهثثثثثا رسثثثثثة  للةرعمصيثثثثثل، من ا ثثثثثل ر اليثثثثثد يرة ثثثثث 
 .العجةيل البيتل مطبيفل

 خالثثثثل م ثثثثخاص، ةلثثثثمعم ةثثثثماد محرثثثثي ة ثثثثايت ص ثثثثع  بثثثثع ام ثثثثعاد خلملثثثثيات اصرهثثثثا  (ي
 .العجابل ماصفدا  الةط  ل ل حعيل عاصع مهذا الة همعين، مام عاد السياسيين

 رصثثام    ثثي اللثثحميين اةنثثع يحمثث  اإللةرعمصيثثل اللثثحف بثث  ررةرثثع الثثذي الةبيثثع الحعيثثل هثثاة 
ن حري مالةنيعم، الصعتيل خباعام   .الةصرةع   ي س با اصفةال ام رينيع لها ةان ما 

 :اإلنسان حقوق قضايا :ثانيا

 لصسثثثاصا، ةمصثثث  لةصثثثعد  ثثثخص لةثثث  الةسثثثرح ل مالحعيثثثات الح ثثثمق هثثثا اإلصسثثثان، ح ثثثمق
 مةعاةثثثل جيةثثثل ةثثثن الب ثثثعيل امسثثثعم ا ثثثعاد لصةيثثثعبثثثين  اإلجثثثعاع   ثثثي اإلصسثثثان ح ثثثمق ةمهثثثم  ميسثثثرصد

 يسثرطيع الةثعي  ثجن الحعيثات هثذه مبثججعاع ةفيصثل، اساسثيل بحعيثات الرةرثع يسثرح من  ه  ، ي لال
 . (15) حيار  رصا  الرا ال عاعات ارخاذ   ي جادعاً  ميلب  مامةان، بامةن يرةرع ان

 :االنس   حق ق م ه  

 اصهثثا   ثثي اإلصسثثان ( ح ثثمق16) ( 2015) اإلصةثثاتا الةرحثثدم امةثث  بعصثثاةج  ثثعف حيثث 
 الةدصيثثل المثثعد ح ثثمق محةايثثل، ما دهثثاعه اإلصسثثان حعيثثات احرثثعا  رةمثث  الرثثا الح ثثمق ةثثن ةصةم ثثلر

 مقح ث ان   ثير الةلعي  ةعيار ميمةد ر.مالصةا يل مالن ا يل مايصرةا يل مايجرلاديل مالسياسيل
 مان ةب ثثع، بةعاةثل يفي ثما ان دمصهثا ةثن ل صثال، يةةثن ي الرثا امساسثيل الةفثاييعر هثا اإلصسثان
 يرثي  ان اإلصسثان ح ثمق احرثعا   ثين ةن مان مالسال ، مالفدالل الحعيل اسال ها اإلصسان ح مق
  اص ةن اللعا   ا اإلصسان ح مق رصةيل صذمع مرةرد ةاة ل رصةيل مالةصرةع المعد رصةيل لةةاصيل
 .الفال  ةن ةةان ة   ا مالةسامام الحعيل
 اإلنس   حق ق تصني 

 ةمهثثثثم  يلثثثثف. مصةا يثثثثل  عديثثثثل للثثثثي اإلصسثثثثان ح ثثثثمق (17)(2014) يصثثثثدةان لثثثثصف
 . ال خلا با رباعه  عد ة   ا رما عها الماصح الح مق ر   المعديل الح مق
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 : م  تتك  : ال ردي  الحق ق: أ الا 

 مالرع   ايصرخابات  ا مالحق الس ةا الرااهع  ا الحق :وهى والمدنية السياسية الحقوق -1
  . ايصرةا يل الفدالل  ي الحق ال اصمن اةا  الةسامام ا  الحق الةليع ر عيع  ا مالحق

، عماسثن مرةثمي الةسثامام حثق  ثا ررةنث : والثقافياة واالجتماعية، االقتصادية اإلنسان حقوق -2
 ةرابفثثل ةثثن ر ثثة   بةثثا الن ا يثثل الحيثثام محثثق، ةصاسثثح مدخثث  مرف ثثي   ثثال    ثثي مالحلثثم 

  .ةصاسبل ةفي ل لةسرميات مالملم  الف ةا الر د 

 :إل  الحق ق تلك تصني  يت : م  تتك  : الجم عي  الحق ق: ث ني ا 

 التنمية في الحق: 

 ،1945 سثصل الةرحثدم امةث  ةصاةثل ريسثيل ةصثذ اهرةاةثا يجثت الرثا اإلصسثان ح مق ةن
 ال اسثر  هثم الح ي ثا ايسثر ال  ان رمةثد الرا الةصاةل داخ    يتاً   يتاً  يصةم الرصةيل  ا مالحق
جعاع ايجرلاديل ربفيلال ةن الدملل  .(18الطبيفيل ) الةماعد   ي السيادم  ا ح ها ما 

 المصير تقرير في الحق : 

   ثي جثادع رصاثي  ملهثا ةفين لج ي    ي رفي  اج يل ام الصال ةن ةصةم ل ة  حق مهم
 جثمم اي ةثن الرثدخ  مبثدمن ةسثر   سياسثا صاثا  ام دملثل لهثا رةمن ان  ا اةمعها مرسييع رصاي 

 :  ا الةليع ر عيع حق ميرةن  خاعصيل،

 .امصصبيل ل سيطعم ال فمح ةن  فح لخ ا   ع يل  د  -1

 .يفي   الذي مايصرةا ا مايجرلادي السياسا الصاا  يخراع ان  ا  فح ة  حق -2

 .حةمةر  يخراع ان  ا  فح ة  حق -3

  .(19الطبيفيل) مةلادعه ايجرلاديل ةماعده   ي السيطعم يةاعل ان  ا  فح ة  حق -4

 سالم في العيش في الحق : 

  ثثن بفيثثداً  حيارثث  اةثثمع يثث ام  ان ةثثن ل صسثثان رسثثة  الرثثا مالةسثثر عم ا ةصثثل الحالثثل هثثم
 ميثثثالت ةثثثن السثثثالةل بهثثثا مالة لثثثمد دمليثثثاً  سثثثالةاً  لةثثثا السثثثال  ميةثثثمن ةفي ثثثر ، مرثثثيةين الخطثثثع
 الثذارا السثال  اةثا الثمطن، اعق سثالةل ب  مي لد المطصا مالسال  الةس حل، مالص  ات الحعمح
 .الةديصل يسرهدف الذي السال  ب   ي لد
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 لاااااااالعم قاااااح:  
 ي ثةنر ان   ثي الصةثاهيعي  لثع  ثا اإلصسثان لح ثمق الةبعي الخ عاي المني ل صلت

  ثعاة  ام بةمثعده صهثده حثدمد  ثا  ثعد لةث  محثق ماصثح  الفةث  الفةث ، حق الصةاهيعي الةصرةع
 .يصاسب  الذي ة الف اخرياع  ا الحق  عد ملة  اخعت، ةع

 حقاااوق ثقافاااة نشااار فاااي اإلعاااالم دور مااان تحاااد التاااي المعوقاااات مااان الكثيااار وتوجاااد
 :(20)منها اإلنسان

 ة ثاعةل ةبدا رع ق الرا الحة  اصاةل مطبيفل الدية عاطيل غياح ةن  :السياسية المعوقات -1
 .الفات ل ا عاد ةن الحة  مخعم  الفاةل ال تمن لداعم  ا الةماطصين

 مال ثثغط اللثثحميين، محثثبل اإل ثثال ، لحعيثثل الرصثثعي  سياسثثل مر ثثة : قانونيااةال المعوقااات -2
 الرحعيثثع، لثثعتيل الر ثثاةصيل ل ةسثثتمليل ال ثثاصمن بر عيثثع اللثثحف م  ثثي الرحعيثثع عمسثثاي   ثثي

 .ال  اي اسر الليل م د  الةلادع، للي الملم  ملفمبل ماللحف، الةطبم ات مةلادعم

 حلثم  م ثد  اإل ثهاع، ماحرةثاع الدملل، جب  ةن ابعالةط احرةاع ةن  :االقتصادية العوائق -3
 .ةاف اصع   ي اللحميين

 صحيفة عوائق:  
 الرثا الذاريثل مالعجابثل اإل ثال ، لمسثات  ل حةمةل ةماليين ا خاص ام الحةمةل ة ةيل ةن 

 الةلثثال  مرر ثثاعح الح ثثاتق، ة ثثف  ثثا العغبثثل رغيثثح مبالرثثالا صمسثث ،   ثثي اللثثحما يةاعسثثها
 مخثمف ةعر ثين، ام ةرثماطتين لثحميين مصمد  ن   الً  ماللحميين اللحف ةالةا بين سماي

 .الةلادع للي الملم   ن مالفص  ةرخللين لحميين مصمد م د  حيار ،   ي اللحما

 :ومناقشاتها التحليلية الدراسة نتائج

 : الباحنل ررصام  سمف هذاالص ي  ا
  الفيصل رمليف: أوالا.  

  مرمسعها لالرح ي ي الدعاسل صراتج: ثانياا. 
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 :الدراسة عينة توصيف: أوالا 

( امهثثعا  -الم ثثد -اليثثم  الةلثثعي) اإللةرعمصيثثل اللثثحف ة ثثةمن برح يثث  الباحنثثل جاةثثت
 بلثثثحيمل ةم ثثثم ( 263) بماجثثثع مذلثثث  ،2015 /31/12 للثثثي 2015/  1/ 1 ةثثثن المرثثثعم  ثثثا

 .امهعا  لحيمل  ا ةم م ( 392) الم د، بلحيمل ةم م ( 45)م اليم ، الةلعي

 :التحليلية الدراسة نتائج: انياا ث

 :الصحفية الموضوعات إجمالي
 خ فت الري اللحميل مالةم م ات الةماد لصةالا بفعق الرح ي ا الةحمع هذا ميهر 

 :الرالا الصحم   ي مذل  الدعاسل،  يصل اللحف  ا ل رح ي 
 عاارض ل" اسااةالدر  عينااة" اإللكترونيااة الصااحف فااي المسااتخدمة التحريريااااااة الفنااااااون فئااة

 اإلنسان. حقوق وتقديم  قضايا
 (1)جدول

 "الدراسة عينة" اإللكترونية الصحف في المستخدمة التحريرية الفنون يوضح
 . اإلنسان السياسية حقوق قضايا لتقديم 

  الصحف
 االلكترونية

 التحريرية الفنون

 اليوم المصري
 صحيفة
 الوفد

 صحيفة
 األهرام

الترتي اإلجمالي
 ب

 % ك % ك % ك % ك

 267 36.5 143 48.9 22 38.8 102 صـــحـــفى خــــبـــر
38.

1 
1 

 128 16.8 66 24.4 11 19.4 51 صحفـــى تـــقـــريـــر
18.

2 
2 

  صـــــورة

 خــبــريــــــة
16 6.1 3 6.7 57 14.5 76 

10.

8 
4 

 6 8.1 57 12.8 50 8.9 4 1.1 3 ل مــــــــــــقـــــــــــا

 7 2.7 19 1.5 6 4.4 2 4.2 11 ـــقــــــيـــقتــــــحـــ

 8 0.1 1 0.3 1 - - - - صحفــى كــاريكاتيــر

 5 9.0 63 4.8 19 4.4 2 16.0 42 خــاصــة تــغــطيــة

 أخرى

 40 46.0 23 2.2 1 42.1 16 رسمي بيان
44.

9 
- 

 14 14.0 7 - - 18.4 7 مؤتمر
15.
7 

- 

 - 5.6 5 6.0 3 - - 5.3 2 ندوة

 - 5.6 5 6.0 3 - - 5.3 2 نقاش حلقة
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 10 14.0 7 - - 7.8 3 عمل ورشة
11.
2 

- 

 7 4.0 2 - - 13.2 5 برلمان
18.
4 

- 

 8 10.0 5 - - 5.3 3 حوار
21.
0 

- 

 89 12.8 50 2.2 1 14.4 38 المجموع
12.
7 

3 

  100 700 100 392 100 45 100 263 اإلجمالي

" الدراسةة  عينةة " اإللكتر نيةة  ب لصةةح  السي سةةي  الحقةة ق: اإلنسةة   حقةة ق قضةة ي  فئةة  -1
 اإلنس   حق ق قض ي  لتقدي 

 (15)دولــــــج
 اإلنسان قحقو قضايا لتقديم" الدراسة عينة" اإللكترونية الصحف في السياسية الحقوق مجموعة

 االلكترونية  الصحف
 السياسية الحقوق

 المصري
 اليوم

 صحيفة
 الوفد

 صحيفة
 األهرام

رتيالت اإلجمالي
 ب

 % ك % ك % ك % ك

 89 14.3 41 18.3 11 13.5 37 المشاركة حرية فى الحق
14.
3 

2 

 االنتخابات فى الحق
 والترشح

45 16.4 9 15.0 59 20.6 
11
3 

18.
2 

1 

 أمام المساواة فى الحق
 القانون

12 4.4 3 5.0 19 6.6 34 5.5 7 

 التظاهرات فى الحق
 السلمية

31 11.3 4 6.7 24 8.4 59 9.5 5 

 8 3.9 24 3.8 11 3.3 2 4.0 11 األحزاب تكوين فى الحق

 88 13.3 38 10.0 6 16.0 44 الدستور تعديل فى الحق
14.
2 

3 

 87 12.9 37 16.7 10 14.5 40 العادلة المحاكمة فى الحق
14.
0 

4 

 88 14.0 40 21.7 13 12.7 35 الديمقراطية فى الحق
14.
2 

3 

 6 6.3 39 5.9 17 3.3 2 7.3 20 أخرى حقوق

 100 286 100 60 100 275 اإلجمالي
62
1 

100  

 اللثثثثحف  ثثثثا السياسثثثثيل الح ثثثثمق ان: السااااابق الجاااادول بيانااااات تحلياااال ماااان يتضاااا 
 الرعريثثح  ثثا صثثاي حيثث  الح ثثمق ةثثن ةصةم ثثل  ثثة   ثثا اهثثعت جثثدر الدعاسثثل  يصثثلر اإللةرعمصيثثل

  ثا الحثق النثاصا الرعريثح ا ث ي يهثا ،%18.2 بصسثبل مذلث ر مالرع ث  ايصرخاباتر  ا الحق امم 
 ب ثثث  حيثثث ر الدسثثثرمع رفثثثدي ر  ثثثا الحثثثق النالثثث  الرعريثثثح م ثثثا ،%14.3 بصسثثثبلر الة ثثثاعةل حعيثثثلر

 مهثثثثا الصسثثثثبل بثثثثصملر الدية عاطيثثثثلر ا الحثثثثق ةةثثثثعع النالثثثث  الرعريثثثثح  ثثثثا مصثثثثاي ،%14.2 صسثثثثبر 
 اةثثا ،%14 بصسثثبل صثثاي حيثث ر الفادلثثل الةحاةةثثلر  ثثا الحثثق العابثثع الرعريثثح  ثثا مصثثاي ،14.2%
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 ةصةم ثثل مصثثاي ،%9.5 بصسثثبل الخثثاةل الرعريثثح  ثثا صثثاي   ثثدر السثث ةيل الراثثاهعاتر   ثثا الحثثق
ر  ثثا الحثثق صثثاي امخيثثع الرعريثثح م ثثا ،%6.3 بصسثثبل السثثادل الرعريثثح  ثثا صثثاير اخثثعت ح ثثمقر

 .%5.5ب غت بصسبلر ال اصمن اةا  الةسامام
 علااى االيضااا  ماان بشااي  ذلاا  تناااول يمكاان الدراسااة عينااة الصااحف علااى وبااالتيبيق

 :التالي النحو
 والترش  االنتخابات -1

 اهثعر مالرع ث  ايصرخابثاتر ا الحثق ان البياصثات لرح يث  الرملثي يل البياصات ةن مار  
 لثثثحيمل م ثثثا ،%15.0ر الم ثثثدر لثثثحيمل م ثثثا ،%16.4 بصسثثثبلر اليثثثم  الةلثثثعير لثثثحيمل  ثثثا
 .%20.6ر امهعا ر

 ايصرخابثثثثات ررثثثثابع اإلصسثثثثان ح ثثثثمقر) الم ثثثثد لثثثثحيمل  ثثثثا صثثثثاي   ثثثثد الةنثثثثا  سثثثثبي    ثثثثا
 ايصسثثان ح ثثمق ةصاةثثات  ثثن الةسثثملين  ان الخبثثع ميم ثث  .(21)رالثثدةعمع بثثميق  ثثي البعلةاصيثثل
 .ايملي بالةعح ل ايصرخابات سيع لةرابفل  غ م  لميل ةدعسل للي مل ت

 حلي ل  ةمت 108ايصسان لح مق ال مةي): الخبعر اليم  الةلعير لحيمل  ا ماي اً 
 رةرثثثع   ثثثي يثثثد  الخبثثع مهثثثذا. ر(22)(   ثثثي ماتثث  ةرثثثح() الصثثثماح ةص ثثل إلصرخثثثا بثثثات ايم  م اليثث

 .ال خلي عايل مابداي ايصرخابات  ي بالة اعةل الةلعت ال فح
 اصرخابثات  ثي بيلثماره  بثاإلديي يبثدامن الم ثد ا  ثاير خبعر امهعا ر لحيمل  ا مصاي

   ي يمةد ةةا  ايصرخابات  ي الة اعةل  ي الحق له  الم د ا  اي ان يم   (23)رالف يا الهيتل
 .مالرع   ايصرخابات  ي الحق  ا  يل

 اسثثاة معحثثاح -2013 لثثادق، ةحةثثد ةيثثادم) ةثثن ةثث  دعاسثثل ةثثع الصريصثثل هثثذه مررمثثق
 الرثثثي السياسثثثيل الح ثثثمق ةصةم ثثثل عال   ثثثي ايصرخابثثثات  ثثثا الحثثثق اهثثثع حيثثث ( 2012لطمثثثا،
 .الحاليل الدعاسل صريصل ةع يرمق ةا مهم لديه  الدعاسل  يصل اإللةرعمصيل اللحف بها اهرةت

 ل ح ثثثثمق بالصسثثثثبل امم  الرعريثثثثح  ثثثثةن ايصرخابثثثثات  ثثثثا الحثثثثق احثثثثرال  الباحنثثثثل مرثثثثعت
 اسثيلالعت لالصرخابثات ايسثرفداد مةحاملثل الثبالد بهثا رةثع ةاصثت الرثي المرثعم للي يعصع جد السياسيل

  ثثثا ح ثث  صحثثم السثثفا للثثي بثثالةصرةع مرثثد ع ر رهثث الدعاسثثل  يصثثل اللثثحف صفثث  ةةثثا مالبعلةاصيثثل
 .ايصرخابيل الفة يل  ا بالة اعةل ام بالرع   سماي ايصرخاح

 المشاركة حرية في الحق -2
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 ،%13.5 ب غثثت بصسثثبلر اليثثم  الةلثثعير لثثحيمل  ثثار الة ثثاعةل حعيثثلر   ثثا الحثثق مصثاي
 .%14.3 بصسبلر امهعا ر لحيمل م ا ،%18.3 بصسبلر الم در لحيمل م ا

حرثعا  رف يث ر  بفصثمان خبثعر امهثعا ر لثحيمل  ا صايم   ي الةصط ثل  ثي اإلصسثان ح ثمق ما 
   ي خطع ي ةالن مايعهاح الفصف حم  الةم م  هذا ( داع24)  "امةن لياصل بدمن يرح ق
 . ةلع  ي مالحعيات الح مق مرف ي  امةن رح يق بةعا ام ميملي ايصسان ح مق

 اداحر بفصثثثثثمان خبثثثثثع اليثثثثثم  الةلثثثثثعي لثثثثثحيمل  ثثثثثي الة ثثثثثاعةل حعيثثثثثل  ثثثثثي الحثثثثثق صثثثثثاي
( 25الة بثثثثثثثث  ر ) السثثثثثثثثبت ايصسثثثثثثثثان مح ثثثثثثثثمق الحعيثثثثثثثثات حثثثثثثثثم  دمليثثثثثثثثا ةثثثثثثثثمرةعا رثثثثثثثثصا  ال ثثثثثثثثاهعم
 اإلصرةثثثثثثا ي الرحثثثثثثعع ن ا ثثثثثثل صاصثثثثثثح للثثثثثثي مالدية عاطيثثثثثثل ايصرةا يثثثثثثل الحعيثثثثثثات يصثثثثثثاج  الةثثثثثثمرةع

 .املةرعمصيل مالدية عاطيل ايرلا   ي مال 
 الدستور تعديل في الحق -3

 بصسثثثثثبلر اليثثثثثم  الةلثثثثثعير لثثثثثحيمل  ثثثثثا اهثثثثثع   ثثثثثدر الدسثثثثثرمع رفثثثثثدي ر   ثثثثثا لحثثثثثقا اةثثثثثا
ر امهثثثثثثعا  لثثثثثثحيمل م ثثثثثثا ،%10.0 بصسثثثثثثبلر الم ثثثثثثدر لثثثثثثحيمل  ثثثثثثا صثثثثثثاي بيصةثثثثثثا ،%16.0ب غثثثثثثت
 .%13.3 بصسبل

 يفثثثد ايصسثثثان لح ثثثمق الةلثثثعير  بفصثثثمان خبثثثع  اليثثثم  الةلثثثعي لثثثحيمل  ثثثا ذلثثث  مةنثث 
 ةحاملثثثل بثثثين الرمالثثثي  بثثثبفق صثثثاي حيثثث  (26)ال ثثثع يل ر غيثثثع الهصثثثعم لةةا حثثثل جثثثاصمن ة ثثثعم 
   ثثي  ثثبطل رثث  سثثماي ل صعات رةعرةبثثا الصثثاصي ميفربثثع صعيةثثل رفثثد ال ثثع يل غيثثع مالهصثثعم الرسثث  
 .اإلج يةيل الةيام ام الةلعيل السماح 

 إل ثثادم ط بثثات ر  يصثثا الهصيثثدتر بفصثثمان امهثثعا  صعيثدم  ثثي الدسثثرمع رفثثدي   ثثي الحثثق صثاي
  ةث  طعي ل   ي ايصرةا يل الفدالل م يع الهصيدت ابعاهي  مم   (27)رهعالراا جاصمن  ي الصاع
 .المجت ذل   ي الةم م ات ابع  ةن الةم م  ذل  مةان ل الةي ةرحد  مرفيين ال صصل

 الديمقرايية في الحق -4
 ،%12.7 ب غثت بصسثبلر اليثم  الةلثعير لثحيمل  ثار الدية عاطيلر  ا الحق صاي ماي اً 

 .%14.0 بصسبلر امهعا ر لحيمل م ا ،%21.7 بصسبلر  دالم ر لحيمل  ا مصاي
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  ال يثادم يطالثح الثدية عاطي الةلثعير بفصثمان خبثعر امهثعا ر لثحيمل  ثا صاي ذل  مةنا 
 الخبثع يصةثع مهصا الةسملين مةحاسبل (28)ال عطلر بيجسا  الرفذيح صعات  لمجف بالردخ  السياسيل

 ر.لاإلصساصي الةعاةل ماحرعا  الدية عاطيل بين
 رسثرخد  مال ثعطل ةناليثل دملثل لسثصا رفرثعف  ما ثصطنر  بخبثعر امهعا ر لحيمل ماصمعدات

   ثي مال ثدم ال ةثع يسثرخدةمن باصه  امباةا العييل لسان   ي ذل  مصاي (29)."السمد  د الفصف
 .ايةعيةيل الةرحدم المييات ب  رصادت مالذت الدي عاطيل  ي الحق ةع يرصا ا مهذا الةماطصين

  السلمية التظاهرات في حقال -5
 ،%11.3 بصسثثبلر اليثثم  الةلثثعير لثثحيمل  ثثا السثث ةيل الراثثاهعات  ثثا الحثثق صثثاي حيثث 

 .%8.4 ب غت بصسبلر امهعا ر لحيمل  ا ماهعت ،%6.7 بصسبلر الم در لحيمل  ا مصاي
:  السثثث ةيل الراثثثاهعات  ثثثي الحثثثق اليثثثم  الةلثثثعي لثثثحيمل  ثثثا الةنثثثا  سثثثبي    ثثثي مصثثثاي

 صا ثثد. (30)اإلرحاديثثلر ةراثثاهعت  ثثن بثثاإل عا  السيسثثي الثثعتيل يطالثثح ايصسثثان لح ثثمق رالةلثثعت
  ثثي بالسثثصن   ثثيه  الةحةثثمةين ةثث   ثثن بثثالفمم السيسثثا الثثعتيل ايصسثثان لح ثثمق ال ثثاهعم ةعةثث 

 . جب  ةن بف ه   ن الفمم سبق مان مخالل الرااهع ل اصمن م  ا الرااهعات
 الثعتيل يطالثح اإلصسثان لح ثمق ال ثاهعم ةعةث ر:  بفصمان خبع صصدر امهعا ر لحيمل م ا

 مالدمليثل (31)الح مجيثل مالةصاةثات الس ةي الرااهع ج ايا  ي   يه  الةحةم   ن بالفمم السيسي
 .الرااهع ب اصمن  صهة صه ه  يفمم بيصل الخبع ذل    ي ايهعا  لحيمل عة ت  اي ا

 ةحةثثثد اصصثثثا -2013لثثثادق، ةحةثثثد ةيثثثادم) ةثثثن ةثثث  دعاسثثثل ةثثثع الصريصثثثل هثثثذه مررمثثثق
  ثثا المثثعد يةاعسثثها ان يصثثح الرثي السياسثثيل الح ثثمق اهثث  ةثثن الحثق هثثذا ةثثمن  ثثا( 2011سثاةا،

 ام الراثثثثثاهعات ر ثثثث  يرثثثثمدي بحيثثثث  الةصرةثثثثع يصاةهثثثثثا الرثثثثي مال ثثثثعمط ل  ما ثثثثد طب ثثثثاً  الةصرةثثثثع
 .الةصرةع يصاة  الذي الفا  بالصاا  ايخال  الرصةفجلي

 العادلة المحاكمة في الحق -6

 ،%14.5 بصسثبلر اليثم  الةلثعير لثحيمل  ثار الفادلثل الةحاةةثلر   ثا الحثق صاي حي 
 .%12.9 بصسبلر امهعا ر لحيمل م ا ،%16.7 بصسبلر الم در لحيمل م ا
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 حثثماد   ثثي بال ثثاصمن بايحرةثثا  يرةسثث  ايصسثثان لح ثثمق ال ثثمةير الم ثثد  ثثي ذلثث  مةنثثا 
 اجثثدل من ايصسثثان لح ثثمق صسثثي  ةثثالصرها يفثثد امةثثع ان الخبثثع مم ثث  (32)رالسثثصمن   ثثي الم ثثام
 . الصعات  هذه لعرةاح  ي الةرمعطين ةحاسبل ةن ميبد الحياه  ي الحق هم ل صسان حق

 اةثا  الةثدصيين ةحاةةثات اةثين صالثعر  بفصثمان امهثعا  لثحيمل  ثا خبثع  ثة   ثي ييري
 الةص ثثثل يهثثثايغط الرثثثي الةمصثثثل  ثثثهدت .(33)ل ةثثثدصير بثثثالفمدم ماطالثثثح لسثثثرياي الفسثثثةعيل الةحثثثاة 
 الطبيفيثثثل بال ا ثثثدم ميطالثثثح ماإلعهثثثاح الفصثثثف احثثثدا  ةثثثن ةمصثثثل اةبثثثع اإلصسثثثان لح ثثثمق ال ثثثمةا

 .الةدصي ال  اي اةا  الةدصيين مةحاةةل
 لثحيمل  ا مصاي ،%7.3 بصسبلر اليم  الةلعير لحيمل  ا اخعت ح مق  ا ماهعت

 .%5.9ر امهعا ر لحيمل  ا مصاي ،%3.3 بصسبلر الم در
 :القانون أمام لمساواةا في الحق -7

 ب غثت بصسثبلر اليثم  الةلثعير لثحيمل  ثار ال ثاصمن اةثا  الةسثامامر   ا الحق صاي ماخيعاً 
 .%6.6ر امهعا ر لحيمل  ا مصاي ،%5.0 بصسبلر الم در لحيمل  ا مصاي ،4.4%

 :الخــــــالصــــة

 : لية الدراسة  التحليلية من نتائجأهم ماتوصلت ا
ت م  بالصسبل لةصةم ل الح مق السياسيل الحق  ي الرع ث  ماي ايصرخابثاصاي  ي الرعريح ام -1

 . ايصرخابات  البعلةاصيل 2015 ا  مةان رمسيع ذل  ان المرعم ال ةصيل 

صثثاي  ثثي الرعريثثح النثثاصي الحثثق  ثثي حعيثثل الة ثثاعةل بةثثا ةثثص  مطيثثاف ال ثثفح الةلثثعت حثثق  -2
 .اعةل  ي ايصرخابات مابداي العاتالة 

فق رفثثدي  الدسثثرمع   ثثد احرثث  الرعريثثح النالثث  ةار ثثةصل الدسثثرمع الصديثثد لثثب اةثثا الحثثق  ثثي -3
 . ال ماصين الرا رحرا  ل رفدي 

الثثذي يفثثثد ةثثثن اهثثث  اةثثا بالصسثثثبل ل حثثثق  ثثا الراثثثاهع السثثث ةىا   ثثثد احرثث  الرعريثثثح الخثثثاةل  م  -4
 .الح مق السياسيل

 :في ضو  ماسبق تقتر  الباحثة
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  رما  يثل اللثحف ةثع الصةهثمع ةثن خثال  رثما ع   عمعم رطميع اللحف ايلةرعمصيل مرمفي
 الرف يق   ي الةم م ات  ماي ا  عمعم رما ع ابداي العات ةن جب  الصةهمع الةر  ا  

  الة اعةل  ماصعاي الحماع ايلةرعمصا ةع ةحعع الةم م  امالةارح مخالل ان ج ايا ح مق
 . ايصسان ةصا  ل حدي  مالة اعةل

 يلةرعمصيل ر دي  الة يد حثم  ج ثايا ح ثمق ايصسثان لرم يثل  عمعم ان رعا ا هذه اللحف ا
ال ثثباح مر ثثدي  ن ا ثثل ةفع ثثل الح ثثمق  مالرصثثم   ثثي  ع ثثها  سثثماي ةاصثثت ح ثثمق اصرةا يثثل ام 

ج ثثايا ذمي  –لجرلثثاديل ام ن ا يثثل  ام ج ثثايا المتثثات الخالثثل  ةنثث  )ج ثثايا الطمثث  مالةثثعام 
 . اإلحرياصات الخالل
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