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ملخص البحث

تلعب وسائل اإلعالم دوراً ريادياً في عمليات الدعاية االنتخابية ،إذ تُعد وسيلة المرشح

للتعبير عن نفسو وبرنامجو االنتخابي؛ كي يستطيع الحصول على تأييد شعبي ،والدعاية
االنتخابية حق مكفول بمقتضى القانون ،وجاء ىذا الحق مطلقاً في اختيار المرشح للوسيلة
التي يراىا مناسبة لدعايتو ،وبالتالي يحق لو استخدام وسائل اإلعالم في الترويج عن نفسو
وبرنامجو االنتخابي ،فضالً عن حقو في استخدام الوسائل العلمية الحديثة ،كمواقع التواصل
االجتماعي ،ويقيد ىذا الحق بوجوب انهاء الدعاية قبل ( )42ساعة من بدء االقتراع ،فضالً

عن ضرورة التقيد باألماكن المخصصة ،وعدم استعمال الشعارات الممنوع قانوناً ،وعدم
االساءة ألي مرشح ،وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي ،ومنع استعمال أي شعار من شأنو
زرع التفرقة بين أبناء المجتمع.
وبين كل ذلك ،يُلزم القانون االجهزة اإلعالمية التابعة للدولة باتخاذ موقف الحياد
وعدم التمييز بين المرشحين ،فضالً عن ضرورة إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن برنامجهم
االنتخابي ،ويقاس مدى رصانة وحياد اإلعالم في ىذه المرحلة بالوقوف على مسافة واحدة
بين جميع االطراف السياسية ،وعدم استخدام مقومات الدولة لحساب طرف على آخر ،في
حين ينبغي على اإلعالم الخاص التزام جانب الموضوعية ،فضالً عن االلتزام بالقانون والمبادئ
االعالمية الرفيعة.

لذا سترتكز ىذه الدراسة على التعريف بالدعاية االنتخابية ،ودور وسائل اإلعالم فيها،
واألساس القانوني الذي يستند إليو المرشح الستعمال وسائل االتصال (المكتوبة ،والمقروءة،
والسمعية) ،ومدى امكانية مساءلة المرشح في حال اخاللو بحق الدعاية االنتخابية ،والتنظيم
القانوني الزمني لهذه الدعاية ،واإلجراءات القانونية التي يمكن اتخاذىا بحق وسائل االعالم
التي تخالف ثوابت وشروط الدعاية االنتخابية.
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Abstract
Mass media plays a leading role in election propaganda
campaigns, as it is the candidate's means of expressing himself and
his electoral program so that he can obtain popular support.
Electoral propaganda is a guaranteed right under the law. This right
is always the candidate's choice of the means he deems suitable for
his election campaign. Thus, the candidate has the right to use the
mass media to promote himself and his electoral program.
Additionally, the candidate has the right to use the most scientific
modern of mass media, such as social media sites. This right restricts
this candidate to necessarily cease campaigning before 24 hours of
polling. This right, furthermore, obligates the candidate to adhere his
campaigning in the allocated places, not to use any political slogans
that are legally prohibited, not to offend any other candidates, not to
use the official banner of the State, and to prevent the use of any
slogan that would sow the distinction and strife among the members
of society.
In addition, the law obligates the state media to take a neutral
position and non-discriminatory stand among candidates. The extent
to which the media is neutral and sober at this stage is measured by
maintaining an equal space from all involved political parties. The
mass media system should not endorse the state capabilities at one
party at the expense of another; it should be objective and adhere to
the law and the ideal principles of media.
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This study will focus on the definition of electoral propaganda,
the role of the mass media, and the legal basis on which the candidate
relies upon in order to use mass media of communication (audiovisual and readable media). This paper approaches the extent to
which the candidate can be held accountable in case of breaching the
right of electoral propaganda, and the time-based legal organization
of such propaganda.

4

