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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َاُ ا يكيِ هيههِِت إِليهها تيُإِلايههِ َيِإ يا   ْياأل هيههرُُكرُُ ُم تين دُهه ِإنَّ اللَّهه يَ 

َُِل ِإنَّ اللَّههه ي ِ ِامَّهههِ   ْاُ بُِِلايههه حيكيُمهههُ م بيهههُيني ال هَّهههِِح تين ديُ ُكُمههه

 َيِاُظُكم بِِ  ِإنَّ اللَّ ي  يِني سيِميًاِ بيِصيرًا

 صَق اهلل تلالي الاظيم
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 االإَاء
 ب قاِ لْ ت  ي تشالت لاِ ا  ِكل شماًِ   إلا ال ي لم افِ 

 ......... تكي . ........                                               
َ  رك خبَِِ ال فس   صَق الاِطفة إلا ال  ِن الذي  َ إج الم بة  َ إلا

َا حِسيس                                                 َالمشِعر 
 ........تبي  ..........                                               

كسِم جلَي   ْا  بضيَ  َاح ل  إلا كن تسك  ام بين تضلاي 
ْادي . ..................                                                 تخْدي تخ

ْا عمرإم  في  ... َاف  ْا ت فسام للالم  إب ........ تس ِ ي  إلا كنَ 
 م.م.صفهِء حسن  صيف
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َال قََر  الشكر 

َال مههههههَ هلل   إههههههْ الل يههههههف ال بيههههههر  َعليهههههه    ْ ههههههلَ  َاليهههههه  المصههههههير   سهههههه اين بههههههِهلل 

ل فهههههه  علهههههها جميهههههه  خلقهههههه  فمههههههِ  هههههههِم   رب الاههههههِلمين الههههههذي جههههههِا بكركهههههه َ  ام هههههه َ 

َالصههههه ة   َاعهههههم إحسهههههِ      َا هههههْي سهههههل ِ    ك لهههههْق ب قههههه  سهههههب ِ   كهههههِ تعظهههههم شهههههر    

صههههههفي  ك مههههههَ بههههههن عبههههههَ اهلل المباههههههْث بِلا  رسههههههْل َ  َِههههههة  َالسهههههه م علهههههها عبههههههَدَ 

َالردبههههة الاِليههههةَ  علهههها  لههههة   َالرسههههِلة الاِاَههههة  شههههمس الاَاَههههة الربِ يههههة  اإللايههههةَ 

َا هههههه  لمههههههن  اههههههم   كصههههههبِ  الههههههََن  ن الميههههههِكين تلمههههههة الاههههههَ َ  ال يبههههههين ال ههههههِإَر

فههههه  البِحههههه  إلدمهههههِم   ل فههههه  إنَ  َجهههههلَ  فهِل مهههههَ هلل علههههها  ثيهههههر  ب ثههههه   البهههههِري عهههههه 

ل إحسِ   .   امِل َ  جَه

َالا َاجهههههههه  االك  ههههههههِن  ْافر الشههههههههكر  َا هههههههه  لمههههههههن  رفهههههههههِن إنَ  قههههههههَم البِحهههههههه  بهههههههه

َال قههههََر إلهههها جِكاههههة اَههههِلا إل  ليههههة القهههههِ ْن إلدههههِح ام الفرصههههة للبِحهههه  إلدمههههِم  

 الب   .
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 المقدمة

 
األصؿ أف تؤدى الصحافة رسالتيا بحرية واستقبلؿ ، واف تستيدؼ تييئة المناخ 

عميو فى  الحر لنمو المجتمع وارتقائو والمفترض أيضا أف الصحفي مستقؿ ال سمطاف
 .أداء عممو لغير القانوف

وال يجوز أف يكوف الرأي الذي يصدر عف الصحفي أو المعمومات الصحيحة 
 با لممساس بو ، كما ال يجوز إجباره عمى إفشاء مصادر معموماتوالتي ينشرىا سب

ولمصحفي حؽ الحصوؿ عمى المعمومات واإلحصاءات واألخبار المباح نشرىا طبقا 
لمقانوف مف مصادرىا سواء كانت ىذه المصادر جية حكومية أو عامة، كما يكوف 

 لمصحفي حؽ نشر ما يتحصؿ عميو منيا.
قيود تعوؽ حرية تدفؽ المعمومات لكف عمينا أيضا  يارض ومف الياـ جدا اال تف

أف نذكر انو مف واجبات الصحفي أف يمتـز فيما ينشره بالمبادئ والقيـ التي يتضمنيا 
الدستور وبأحكاـ القانوف مستمسكا فى كؿ أعمالو بمقتضيات الشرؼ واألمانة والصدؽ 

ا ال ينتيؾ حقا مف حقوؽ وآداب المينة وتقاليدىا بما يحفظ لممجتمع مثمو وقيمو وبم
 المواطنيف أو يمس إحدى حرياتيـ .

وعمى الصحفي أف يمتـز بميثاؽ الشرؼ الصحفي ولمنقابة اف تراجع الصحفي 
 تأديبيا أذا أخؿ بواجباتو المبينة في ىذا القانوف أو في الميثاؽ.

وأيضا ال يجوز لمصحفي أو غيره أف يتعرض لمحياة الخاصة لممواطنيف، كما ال 
وز أف يتناوؿ مسمؾ المشتغؿ بالعمؿ العاـ أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو يج

المكمؼ بخدمة عامة إال إذا كاف التناوؿ وثيؽ الصمة بأعماليـ ومستيدفا المصمحة 
 العامة.

أما الجرائـ التي ترتكب عف طريؽ النشر والصحافة وكيفية الحماية مف الوقوع 
تى يشكؿ ما يكتبو الصحفي جريمة وما ىي تمؾ الجرائـ وما يستمـز أوال أف نحدد م فييا

ما مدى المسئولية  مقاـ األوؿ قانوف العقوباتىي القوانيف التي تحكميا وييمنا في ال
رئيس الجنائية لمصحفي عف تمؾ الجرائـ وأيضا المسئولية المدنية لرئيس التحرير و 
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رائـ الصحفية وفقا لقانوف اإلجراءات الشكمية الخاصة بالجمجمس إدارة الصحيفة و 
 اإلجراءات الجنائية ..

تعددت نصوص مواد قانوف العقوبات التي تجـر بعض األفعاؿ التي تتـ عف و 
 -طريؽ النشر أو الصحافة منيا عمى سبيؿ المثاؿ:

جريمة نشر األخبار الكاذبة وجريمة ترويج اإلشاعات و جريمة نشر األخبار و 
في الخارج ، وجريمة الترويج لتغيير مبادئ الدستور  الكاذبة وجريمة ترويج اإلشاعات

األساسية أو النظـ األساسية لمييئة االجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية عمى غيرىا 
مف الطبقات أو لمقضاء عمى طبقة اجتماعية أو لقمب نظـ الدولة األساسية االجتماعية 

 ييئة االجتماعية .أو االقتصادية أو ليدـ أي نظاـ مف النظـ األساسية لم
أو ترويجا إذا  امحررات أو مطبوعات تتضمف تحبيذ وأيضا حيازة أو أحرز

كانت معدة لمتوزيع أو اإلطبلع الغير عمييا ، و إذاعة إشاعات كاذبة أو بث دعايات 
إلحاؽ  مثيرة إذا كاف مف شاف ذلؾ تكدير األمف العاـ أو إلقاء الرعب بيف الناس أو

 مة. و جريمة إذاعة أسرار الدفاعالضرر بالمصمحة العا
وأيضا حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات تتضمف إشاعات كاذبة إذا كانت 

مكررا أ وأيضا تحريؼ  201معدة لمتوزيع أو اإلطبلع الغير عمييا والتي تناولتيا المادة 
 الكتب الدينية وتقميد احتفاؿ ديني بقصد السخرية والتحريض عمى القتؿ أو النيب أو

 ،ى قمب نظاـ الحكـ وتغيير الدستورالحرؽ واإلخبلؿ بأمف الحكومة التحريض عم
و جريمة التحريض  جريمة تحريض الجند و جريمة تحريض طائفة عمى بغض طائفةو 

عمى عدـ االنقياد لمقوانيف وحيازة مطبوعات منافية لآلداب العامة، ومدى تحقؽ ىنا 
العارض والموزع والقانوف ىنا يعتبر رؤساء مسئولية رئيس التحرير والناشر والطابع و 

جريمة حيازة صور نشر.، و التحرير والناشروف مسئوليف كفاعميف أصمييف بمجرد ال
تسيء إلى سمعو الببلد ،وجريمة إىانة رئيس الجميورية ، و العيب فى حؽ ممؾ أو 

، الدوؿ األجنبية المعتمديف في مصرحؽ ممثمي  يالعيب فو  رئيس دولة أجنبية ،
ىانة مجمس الشعب أو الشورى أو الييئات النظامية أو الجيش أو المحاكـ أو  وا 

 يبسبب أداء الوظيفة ، والتأثير ف السمطات أو المصالح الحكومية و سب موظؼ عاـ
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دعوى  يالقضاة الذيف يناط بيـ الفصؿ ف يبنشر أمورًا مف شانيا التأثير ف سير العدالة
رجاؿ القضاء أو النيابة أو  يالببلد أو ف يضاء فة مف جيات القمطروحة أماـ أية جي

الشيود الذيف قد يطمبوف ألداء  يأثير فغيرىـ مف الموظفيف المكمفيف بتحقيؽ أو الت
ذلؾ التحقيؽ أو أمورًا مف شانيا منع شخص مف  يتمؾ الدعوى أو ف يالشيادة ف

الدعوى  يرؼ فالرأي العاـ لمصمحة ط يعمومات ألولي األمر أو التأثير فاإلفضاء بم
 .أو التحقيؽ أو ضده
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  المبحث االول
 تعريف الصحافة والصحفي

 
يتضمف ىذا المبحث تعريؼ الصحافة والصحفي مف خبلؿ مطمبيف ، نتناوؿ 
في أوليما تعريؼ الصحافة ، ونخصص ثانييما لتعريؼ الصحفي . وسنحدد التعريؼ 

 ،والوظائؼ التي تضطمع بيا الصحافةافة ولمصحفي المغوي واألصطبلحي لمصح
وسنعزز ذلؾ ببياف  وموقؼ التشريعات المنظمة لمينة الصحافة مف ىذا الموضوع ،

الموقؼ القضائي مف الحرية التي تتمتع بيا الصحافة  وعدـ جواز تجاوزىا ، وعمى 
 ضرورة أحتراـ الصحفي لسمعة األفراد وخصوصياتيـ .

 

 المطمب االول
 (1)ف الصحافةتعري

قد يصعب عمى الباحث وضع تعريؼ مستقؿ وواضح لمصحافة، نظرًا لما 
تساع بحيث أصبح ليا مفاىيـ متعددة  تحتويو في العصر الحاضر مف تشعب  وا 
لمصحافة فيو يعني تسجيؿ الوقائع اليومية بدقة وأنتظاـ مع االستجابة لرغبات الرأي 

المتعمقة بالجماعة البشرية ووصؼ  العاـ وتوجييو مف خبلؿ جمع ونشر األخبار
نشاطيا ،وبذلؾ فاف الصحافة تشمؿ جميع الطرؽ التي تصؿ بواسطتيا األنباء 
والتعميقات عمييا إلى الجميور بحيث تكوف المادة األساسية لمصحفي ، ويكوف 
لمصحافة في ىذا األطار وظيفة إجتماعية ميمتيا توجيو الرأي العاـ عف طريؽ نشر 

 (.2ألفكار الخّيرة الناضجة مف خبلؿ الصحؼ )المعمومات وا
                                                           

الصحافة لغًة مشتقة مف الصحؼ ، جمع صحيفة والصحيفة ىي التي يكتب فييا . والصحيفة  - 2
) بضـ الميـ وكسرىا( وىو الكتاب الذي جمعت  صؼ ىي الكتاب ومنيا أشتؽ المصحؼبيذا الو 

 .فيو الصحؼ 
اديب مروة ، الصحافة العربية نشأتيا وتطورىا ، الطبعة االولى ، مطابع فضوؿ الحديثة ،  (2)

 . 29-26، ص 2962بيروت ،
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ويبلحظ أف ىناؾ مف يجمع بيف ىذه المفاىيـ حيث عرؼ الصحافة بأنيا 
صناعة الصحؼ، والصحؼ ىي أوراؽ مطبوعة تنشر األنباء والعمـو عمى اختبلؼ 
مواضيعيا بيف الناس في أوقات معينة ، ففييا أخبار الدوؿ وفكاىات الروايات وغرائب 

 (.3افات وأسعار التجارة وفنوف الصناعة)االكتش
 

 وىناؾ مف يرى أف الصحافة تدؿ عمى أربعة معاٍف:
األوؿ :بمعنى الحرفة أو المينة ويتصؿ ىذا المعنى بالصناعة والتجارة مف خبلؿ 
عمميات الطباعة والتصوير والتوزيع واألدارة واألعبلف ويتصؿ كذلؾ بالشخص الذي 

 صوؿ عمى األخبار والتحقيقات الصحفية وكتابة المقاؿ .اختار مينة الصحافة أي الح
الثاني : بمعنى المادة التي تنشرىا الصحيفة كاألخبار واألحاديث والتحقيقات والمقاالت 

 وغيرىا مف المواد الصحفية، وىي بيذا المعنى تتصؿ بالفف وبالعمـ.
في عدة الثالث: بمعنى الشكؿ الذي تصدر بو ، فالصحؼ دوريات مطبوعة تصدر 

نسخ وتظير بشكؿ منتظـ وفي مواعيد ثابتة متقاربة أو متباعدة وىذا المعنى يقتصر 
عمى الدوريات المطبوعة التي ظيرت بعد اكتشاؼ المطبعة في منتصؼ القرف الخامس 

 عشر .
الرابع : بمعنى الوظيفة التي تؤدييا في المجتمع الحديث أي كونيا رسالة تستيدؼ 

 (.2ف الذي يعيش فيو )خدمة المجتمع واألنسا
وأّيًا كاف مفيـو الصحافة فأنيا تقـو بوظائؼ متعددة تعد في الوقت نفسو أسبابًا    

رئيسة لوجودىا، وتتمثؿ ىذه الوظائؼ باألعبلـ والتفسير واألرشاد والتسمية ، إاّل إف 
إذاعة األنباء ىي وظيفة الصحافة األولى . ويجب عمى الصحافة وىي تؤدي ىذه 

                                                           

،  2923دبية ، بيروت ،الفيكوت فيميب دي طرازي ، تاريخ الصحافة العربية ، المطبعة اال (3)
 . 5ص

عبد العزيز الغناـ ، مدخؿ الى عمـ الصحافة ، الجزء االوؿ ، الصحافة اليومية ، الطبعة  (2)
.فاروؽ ابو زيد ، مدخؿ الى عمـ 27،ص2977الثانية ، مكتبة االنجػػمو المصريػػة ، القاىرة ،

 .52-37،ص 2986الصحافة ، القاىرة ،
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ؼ أف تعتمد الدقة وأف تكوف مسؤولة وأمينة ، ويتحقؽ ذلؾ بقياـ الصحافة بنقؿ الوظائ
األخبار دوف تحّيز شخصي ، وأف تحتـر الحقائؽ وترتبط بقانوف أخبلقي، وأف تمتـز 
بيذا القانوف في ظؿ ما تقدمو مف توجيو ونقد وتقويـ لتحقيؽ المصمحة العامة . ويدعـ 

 (.1ة مف حماية في دسػاتير الدوؿ )ىذه الوظائؼ ما تتمتع بو الصحاف
بينما أكد البعض اآلخر مف التشريعات عمى دور الصحافة في توجيو الرأي العاـ     

وخدمة المجتمع حيث عّرفت الصحافة بأنيا سمطة شعبية تمارس رسالتيا بحرية 
سيامًا في تكوينو  مسؤولة في خدمة المجتمع تعبيرًا عف مختمؼ إتجاىات الرأي العاـ وا 
وتوجييو مف خبلؿ حرية التعبير وممارسة النقد ونشر األنباء وذلؾ كمو في إطار 

 (.4المقومات األساسية لممجتمع وأحكاـ الدستور والقانوف )
أما المشرع العراقي فقد عّرؼ الصحافة بأنيا ممارسة أحد األعماؿ الصحفية     

ي يتمثؿ في ممارسة إحدى (، ثـ بيف المشرع نطاؽ ىذه المينة والذ5بموجب القػانوف )
الميف في مجاالت العمؿ الصحفي بصورة رئيسة مف رئيس المؤسسة الصحفية أو 
صاحب الجريدة او رئيس التحرير أو إلى غير ذلؾ مف المترجميف والمصوريف 

 (.6والمصمميف والرساميف)
 
 
 
 
 

                                                           

.أجبلؿ  34، طبع بمجبلت الكاتب المصري ، بدوف سنة طبع ، ص (ايفوف توماس ، الجريدة1) 
 . 5، ص 2976، الصحافة،دار الطباعة الحديثة،خميفة 

( مف قانوف سمطة 2. )ـ2996لسنة  96( مف قانوف تنظيـ الصحافة المصري رقـ 2)ـ  (4)
 . 2980الصحافة المصري لعاـ 

 المعدؿ. 2969لسنة  278( مف قانوف نقابة الصحفييف رقـ 2)ـ   (5)
 (  مف القانوف نفسو.34)ـ (6)
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 المطمب الثاني
 (1تعريــــــــــف الصحفي)

     

ي ىو مف يزاوؿ العمؿ الصحفي في مؤسسة صحفية لقاء يمكف القوؿ باف الصحف    
أجر ويتخذ ىذا العمؿ مينة معتادة لو وتقـو بينو وبيف المؤسسة التي يعمؿ فييا رابطة 
العمؿ بصاحب العمؿ ، ويقصد بالعمؿ الصحفي البحث عف الخبر والمادة التحريرية 

طريؽ ظيورىا في  والحصوؿ عمى المعمومات ثـ أعدادىا لكي تكوف صالحة لمنشر عف
الصحيفة ويتخذ ىذا العمؿ صورة تحريرية أو فنية تتطمب مف الصحفي أف يكوف كثير 
التنقؿ في بعض األحياف أو أف يبقى وراء مكتبو أو في المطبعة دوف أف يغير ذلؾ مف 

 (.2طبيعة عممو الصحفي )
لصحافة ، ويبلحظ أف جانب مف الفقو قد مّيز بيف الصحفي وبيف المساعديف في ا    

حيث أطمؽ لقب الصحفي عمى أولئؾ الذيف يعتمدوف في أساس مداخمييـ مف 
مساىمتيـ في الصحؼ اليومية والدورية ، أما الذيف ال يكتبوف في الصحافة إال بصورة 

 (.1متقطعة فميسوا جديريف بحمؿ ىذا المقب)

                                                           

( الصحفي لغة منسوب الى الصحيفة ، وىو مف يأخذ العمـ مف الصحيفة ال مف استاذ ، وىناؾ 2)
مف يرى منيـ أف الصحافي والُصحفي والَصحفي ىو مف يجمع االخبار وينشرىا في جريدة أو مجمة 

راؽ الذي ينقؿ الصحؼ ،وقيؿ في ذلؾ أف ،وقد استعمؿ العرب االقدموف كممة صحفي بمعنى الو 
 فبلف مف اعمـ الناس لوال أنو صحفي أي أنو ينقؿ عف الصحؼ .

،   286انظر في التعريؼ المغوي لمصحفي :أبف منظور ، لساف العرب ، المجمد التاسع ،ص
 . 2263ىػ ،ص 2386البستاني، محيط المحيط  ، المجمد الثاني ، بيروت، 

 .17،ص 2974ة الصحؼ ، الييئة المصرية العامة لمكتب، صميب بطرس ، ادار  (2)
بيار البير ، الصحافة ، ترجمة محمد برجاوي  الطبعة االولى ، منشورات عويدات ، بيروت  (1)
 . 36،ص 2970،
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ذ الصحافة أما التشريعات المنظمة لمصحافة فقد اعتبرت الصحفي ىو  كؿ مف أتخ    
مينة لو بصورة أساسية ومنظمة ، ويعتمد عمى األجر الذي يتقاضاه  في عممو 

 (. 3لمعيشتو )
وتشترط قوانيف المطبوعات والصحافة والنشر شروطًا معينة لمزاولة مينة الصحافة     

. ومف قراءة  النصوص التي أشارت إلى ىذه الشروط فأنو يمكف القوؿ بأنيا تعمقت 
لعمر واألىمية القانونية والدرجة العممية والتفرغ لمزاولة المينة إضافة إلى بالجنسية وا

تقاف لغة المطبوع .  شرط األقامة وحسف السيرة والسموؾ وا 
 
 
 
 

                                                           
مف قانوف العمؿ الفرنسي حيث عرفت الصحفي بأنو ) كؿ مف يمارس  672/1انظر المادة  (3)

تظمة في جريدة أو اكثر يومية أو دورية أو في وكالة انباء مينة الصحافة بصفة أساسية ومن
 ويستمد دخمو االساسي مف ىذا العمؿ .

حيث عرفت  2970لسنة  76وكذلؾ المادة السادسة مف قانوف نقابة الصحفييف المصرييف رقـ 
….. الصحفي بانو مف باشر بصفة أساسية ومنتظمة مينة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية 

يتقاضى عف ذلؾ أجرًا  ثابتًا، وكذلؾ المادة الرابعة مف قانوف نقابة الصحفييف المصري رقـ وكاف 
حيث اوردت تعريفًا مماثبًل ، وعرفت المادة العاشرة مف قانوف المطبوعات  2955لسنة  285

ف المبناني الصحفي بأنو كؿ مف أتخذ الصحافة مينة ومورد رزؽ . وعرفت المادة الثالثة والثبلثوف م
ويتخذ مف ىذا …. قانوف االعبلـ الجزائري الصحفي بأنو كؿ مستخدـ في صحيفة يومية أو دورية 

النشاط مينتو الوحيدة التي يتمقى مقابميا اجرًا. وعرفت المادة الثالثة  مف قانوف المطبوعات والنشر 
أتخذ الصحافة العماني والمادة االولى مف قانوف المطبوعات والنشر القطري الصحفي بأنو كؿ مف 

مينة ومورد رزؽ . اما المادة السابعة والثبلثوف مف قانوف المطبوعات العاـ السوري فقد عرفت 
ويتقاضى … الصحفي بأنو كؿ مف يكوف عممو الرئيس ممارسة المينة بأنتظاـ في مطبوعة دورية 

 عف ذلؾ اجرًا يشكؿ أبرز مورد ميني لمعيشتو .
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ذا لـ 2فقد اشترطت كثير مف القوانيف أف يكوف الصحفي مف مواطني الدولة)     (،وا 
مف الدولة التي ينتمي يكف مف مواطنييا فيجب أف يحصؿ عمى بطاقة صحفية صادرة 

إلييا وحائزًا عمى رخصة عمؿ قانونية مف السمطات المختصة وأف ال يمارس عمبًل 
 (.1غير العمؿ الصحفي)

وقد أختمفت القوانيف حوؿ شرط العمر حيث اكتفت  بعضيا إشتراط  أف يكوف     
 ( 4(، واشترط بعضيا األخر  بموغو الثامنة عشرة مف العمر )3الصحفي بالغًا)

وتطمبت تشريعات الصحافة أف يكوف الصحفي حائزا عمى شيادة تؤىمو لممارسة  
 (.5المينة عمى الرغـ مف اختبلفيا حوؿ طبيعة ىذه الشيادة )

وفي العراؽ يمارس الصحفيوف عمميـ اليومي في ضوء ميثاؽ أخبلقي يحكـ     
انيًا ، وبينيـ وبيف عبلقات العمؿ بيف الصحفييف أنفسيـ أواًل،  وبينيـ وبيف الجميور ث

 مصادر األخبار ثالثًا.

                                                           

( مف قانوف نقابة 9.)ـ 2882تموز  19نسي الصادر في ( مف قانوف الصحافة الفر 6( )ـ2)
( مف القانوف االماراتي .و 15. و )ـ 2973( مف القانوف االردني لعاـ 5الصحفييف العراقي. و )ـ

 ( مف القانوف المبناني .2( مف القانوف القطري ،و )ـ9( مف القانوف العماني، و)ـ 64)ـ
مف القانوف القطري . ويبلحظ أف المادة العاشرة مف  (21(مف القانوف االماراتي ،و )ـ64(  )ـ1)

قانوف نقابة الصحفييف العراقي أجازت  لمصحفي العربي في العراؽ االنتماء لمنقابة اذا توفرت فيو 
 شروط العضوية حسب احكاـ القانوف .

 ( مف قانوف الصحافة الفرنسي.6(  )ـ3)
 .2990( مف القانوف اليمني لعاـ  49( مف قانوف نقابة الصحفييف العراقي ، ـ)9(  )ـ4)
( فالقانوف العراقي اشترط تقديـ شيادة مف صاحب الصحيفة أو الجية التي يعمؿ لدييا تثبت 5)

( مف قانوف نقابة الصحفييف. واشترط القانوف المبناني شيادة البكموريا )  9اشتغالو في الصحافة ) ـ
(. أما القانوف االماراتي  62سي مناسب )ـ(وتطمب القانوف العماني الحصوؿ عمى مؤىؿ درا11ـ

( واشترط كؿ مف  15فقد حدد الشيادة بالمؤىؿ الدراسي مف كمية أو معيد أو جامعة معترؼ بيا )ـ
الحصوؿ عمى الشيادة 2949(  لعاـ  10والقانوف السوري )ـ 2973( لعاـ 5القانوف االردني )ـ

 الثانوية .
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ويتكوف ىذا الميثاؽ مف قانوف نقابة الصحفييف العراقييف ومف ميثاؽ العمؿ     
 (.6الصحفي العربي)

فيجب عمى الصحفي في نطاؽ عبلقتو بزمبلء المينة أف يتولى الدفاع عف شرؼ     
يف . وفي إطار عبلقة المينة وعدـ تجريح أعضاء أسرة الصحافة رؤساء أو مرؤوس

الصحفي بجميوره يجب عميو احتراـ حياتيـ الخاصة وعدـ المساس بيا عف طريؽ 
نشر الفضائح الفردية والعائمية التي مف شأنيا إضعاؼ أو تمزيؽ الوشائج العائمية ، 
وأف يتأكد مف صحة المعمومات قبؿ النشر وأف يصحح ما سبؽ نشره إذا تبيف خطأ 

. ويمتـز الصحفي بصدد عبلقتو بمصادر األخبار باألحتفاظ بسرية  المعمومات المنشورة
المصادر التي يستقي منيا تمؾ األخبار وعدـ إقتباس أي أثر مف آثار الغير دوف 
النص عمى أسـ صاحبو أو ذكر مصدره ،وأف ال يستخدـ الطرؽ غير المشروعة 

 (.7لمحصوؿ عمى األنباء )
  

 المطمب الثالث
 يعناصر العمل الصحف

اف مفيـو ال يمكف اف يكتمؿ فيمو دوف االحاطة بالعناصر الجوىرية التي يقوـ  
 عمييا العمؿ الصحفي مف الناحية الواقعية وىي :

 اواًل : المهنة الصحفية 
اف الصحافة كمينة ترتبط بالشخص الذي اختارىا، اي الشخص الذي يقـو  

عمومات ومف ثـ القياـ باعدادىا بالبحث عف الخبر والمادة التحريرية والحصوؿ عمى الم

                                                           

-27الثالث التحاد الصحفييف العرب الذي عقد في بغداد ( ميثاؽ العمؿ الصحفي أقره المؤتمر 6)
، أنظر في ذلؾ ، االتحاد العاـ لمصحفييف العرب ، الحريات الصحفية في  2971نيساف  15

 .207،ص 2982الوطف العربي ،
لؤي محمد حسف البمداوي، الخصائص المينية لمصحفييف العراقييف ، رسالة دكتوراه مقدمة الى  (7)

 ، 2996/كمية االداب ،جامعة بغداد 
 .248-243ص
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حتى تصبح صالحة لمنشر ، ومف حيث الشكؿ قد يكوف اداء الصحفي عمى شكؿ 
كتابي عادة او قد يتطمب االمر مف الصحفي اف يعمؿ خارج مكتبو في بعض االحياف 

 .2مف دوف اف يغير ذلؾ مف طبيعة عممو الصحفي
 :1يةىذا ويشترط فيمف يمارس مينة الصحافة الشروط االت

القيد في نقابة الصحفييف ، ىذا ما نصت عميو بعض التشريعات كالمصري  -2
 .3واالردني غير اف ذلؾ ال يكوف شرطا ممزما في التشريعات االخرى كالفرنسي مثبل

عمى مف يباشر مينة الصحافة فانو يجب عميو ممارستيا بصفة اساسية  -1
بوعية وبالتالي يخرج مف اطار ومنتظمة في واحدة او اكثر مف الجرائد اليومية او االس

الصحافة االطباء والمحاموف والميندسوف والمحاسبوف ورجاؿ السياسة الذيف قد يمارسوا 
 مينة الصحافة بصورة مؤقتو.

اف يحصؿ عمى دخمو االساسي مف العمؿ الصحفي لمتأميف نفقات معيشتو،  -3
 عيشتو.والذي قد يكوف المورد الوحيد لو او مف ابرز الموارد المينية لم

 

                                                           

انظر، عباس عمي محمد الحسيني، المسؤولية المدنية لمصحفي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه  1
 .21، ص1003مقدمة الى مجمس كمية القانوف، جامعة بغداد، 

( مف 2،ـ )2970لسنة  76( مف قانوف نقابة الصحفييف المصري رقـ 65انظر في ذلؾ ـ ) 2
 .2998لسنة  25بة الصحفييف االردني رقـ قانوف نقا

( مف 762/1ىذا الشرط  ال يشترط وجوده فيمف يمارس مينة الصحافة في فرنسا اذا نقضي ـ ) 3
عمى انو )يشترط فيمف يمارس مينة الصحافة اف تتوافر فيو  2974قانوف العمؿ الفرنسي لسنة 

 ثبلثة شروط: 
 .ممارسة مينة الصحافة بصفة اساسية ومنضمة 

يجب اف يمارس عممو الصحفي في واحدة او اكثر مف الجرائد اليومية او االسبوعية او في واحدة 
 او اكثر مف وكاالت االنباء الفرنسية التي تطبع في فرنسا.

 يجب اف يستمر دخمو االساسي مف عممو بالصحافة .
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 ثانيًا : المادة الصحفية 
يقصد بالمادة الصحفية ما تنشره الصحفية مف اخبار واحاديث وتحقيقات  

 .2صحفية ومقاالت وغيرىا مف المواد الصحفية
وذلؾ اف تمكيف الصحفي مف الحصوؿ عمى المعمومات ونشرىا سوؼ يولد لدى  

العالـ، وسوؼ يختاروف  الناس الفيـ الكامؿ والناجز لحاؿ االمور في بمدىـ وفي
النفسيـ تمؾ المؤسسات ، والسياسات ، والممارسات التي تحافظ وتحمي عمى احسف 

 .1وجو الحقوؽ المدنية واالنسانية االساسية
انا في حالة انعداـ الشفافية وفرض السرية عمى المعمومات فاف االفراد ال  

التي يبحثوف عنيا، ولذلؾ يستطيعوف بسيولة وبطرؽ قانونية الحصوؿ عمى المعمومات 
فاف قوانيف سرية المعمومات ىي العدو االوؿ لحؽ الوصوؿ الى المعمومات والحصوؿ 
عمييا، و ترتبط بذلؾ العدو ترسانة مف المعمومات المتخمفة تؤدي الى انعداـ الشفافية 

 .3وانتشار الفساد والتضييؽ بكؿ السبؿ عمى عرض المعمومات واتاحتيا لبلفراد
                                                           

امعة القاىرة لمتعميـ انظر ، أ.د.فاروؽ محمد ابو زيد، مقدمة في عمـ الصحافة ، مطبعة مركز ج 1
 .24، ص2999المفتوح، القاىرة ، 

اف ىناؾ عبلقة وثيقة وايجابية بيف النقؿ المفتوح لبلخبار واالقتصادات الحرة، المنقحة والفعالة ،  2
وينتج عف النمو االقتصادي نحسف في مستوى المعيشة، والتعميـ ، والعناية الصحفية، باختصار، 

 ـ بمد يكوف عامة اكثر استقرار وسبلمًا .حياة افضؿ وحرة اكثر لقيا
انظر : لورف د. بميو . كريند، تعزيز قياـ وسائؿ اعبلـ حرة ومسؤولة: جزء ال يتجزء مف سياسة 

 امريكا الخارجية، عمى الموقع االتي:
http://www.usinfo.state.gov/journals/itgic/0203/ijga/ija0203.htm.  

ىناؾ بالطبع امور تقع في دائرة االسرار العسكرية وفي وقت الحرب ال يجوز الكشؼ عنيا، مثبل  3
اسماء الجواسيس الذيف يعمموف خمؼ خطوط العدو، الف كشؼ اسمائيـ يعرض حياتيـ لمخطر 

 حة يتـ تطويرىا في المعامؿ لغرض مباغتو العدو بيا.كذلؾ الخواص اليندسية او العسكرية السم
انظر، ابراىيـ نوار ، انتياكات حرية الصحافة في العالـ العربي وكيفية مواجيتيا، ورقة عمؿ في 

، لمزيد مف 1004"منتدى االصبلح الديمقراطي وحقوؽ االنساف في العالـ العربي" بيروت، مارس 
 التفاصيؿ ادخؿ الى الموقع االتي:

http://www.apfw.org/indexarbic.asp  

http://www.usinfo.state.gov/journals/itgic/0203/ijga/ija0203.htm
http://www.apfw.org/indexarbic.asp
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 : الوسيمة االعالميةثالثاً 
تعد الصحفية وسيمة مف وسائؿ االعبلـ ، وتقـو بتغطية االحداث ومف ثـ  

تقديميا لمقار، وذلؾ مف خبلؿ الحصوؿ عمى البيانات والتفاصيؿ التي تتعمؽ بحدث 
معيف والمعمومات المتعمقة بو، واالحاطة باسبابو ومكاف وقوعو، واسماء المشتركيف 

عمومات وىي تتميز بكوبيا دورية مطبوعة تصدر مف عدة نسخ وكؿ ما يتعمؽ بو مف م
وتظير بشكؿ منتظـ وفي مواعيد ثابتو متقاربة او متباعدة وىذا المعنى لمصحافة، 
يجعميا قاصرة عمى الدوريات المطبوعة فقط اي تمؾ التي ظيرت بعد اكتشاؼ المطبعة 

ؿ صحيفة في منتصؼ القرف الخامس عشر، اي اف الصحافة وجدت بظيور او 
 .2مطبوعة في العالـ

اف ىذا المعنى يجعمنا عمى خبلؼ مع تيار ميـ يضـ عددًا ليس قميبل ممف  
كتبوا في تعريؼ الصحافة وىو تيار يرى اف االنساف عرؼ الصحافة قبؿ اف تظير 
المطبعة وبتالي قبؿ اف تظير الصحيفة المطبوعة وىو ينظر الى الصحيفة بمعنى 

ادؿ االخبار واالنباء ، ونحف نرى اف ىذا المعنى ىو نتيجة مقارب لبلعبلـ او لتب
الخمط بيف الصحافة وبيف معنى االعبلـ الذي يقـو عمى نقؿ المعمومات وتبادليا ، 
فاالعبلـ اقدـ مف الصحافة اذ يرجع نشؤوه الى بدء ظيور الحاجة الى نقؿ المعمومات 

صحافة لـ تظير اال مع اكتشاؼ وتبادليا اي مع بدء الحياة االجتماعية في حيف اف ال
 .1المطبعة

                                                           

يرجع ظيور اوؿ صحيفة مطبوعة الى بداية القرف السابع عشر وىي النشرة الدورية الفرنسية  1
ـ 2632( والتي صدرت عاـ Gazette De France De Teophrate Renauddالمسماة )

 الرجؿ الذي اقترنت باسمو الجائزة االدبية العالمية. برعاية )ريشيميو(
انظر ، حيدر حسيف حميد، الصحافة بيف االعباء الذاتية والضغوطات الخارجية، لمزيد مف 

 التفاصيؿ ادخؿ الى الموقع االتي :
http://www.annabaq.org/hba46/sahafa.htm.  

انظر : أ.د.فاروؽ محمد ابو زيد، مقدمة في عمـ الصحافة، مطبعة مركز جامعة القاىرة لمتعميـ  2
 .2999المفتوح ، القاىرة،

http://www.annabaq.org/hba46/sahafa.htm
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 المبحث الثاني
 اركان الجريمة الصحفية 

تتفؽ غالبية الفقو الجنائي عمى تقسيـ اركاف الجريمة الى ثبلثة اركاف : الركف  
المادي وىو الواقعة او المظير المادي لمجريمة ويتمثؿ في نشاط الفاعؿ والنتيجة التي 

ما، والركف المعنوي والذي ىو عبارة عف نية داخمية يصيبيا وعبلقة السببية بيني
يضمرىا واحيانًا عبارة عف مجرد خطا منو او رعونة، والركف الشرعي وىو الصفة غير 
المشروعة لمسموؾ سواء اكاف فعبل او امتناعًا االمر الذي يقتضي خضوع السموؾ 

 .2لنص تجريـ وعدـ خضوعو لسبب اباحة
 المطمب االول
 الركن المادي

وفقا لقواعد راسخة في القانوف الجنائي، فاف الجريمة ايا كانت طبيعتيا ال توجد  
بغير ركف مادي، والذي ىو عبارة عف سموؾ اجرامي بارتكاب فعؿ جرمو القانوف او 

. فالركف المادي لمجريمة ىو مادياتيا اي كؿ فعؿ 1االمتناع عف فعؿ امر بو القانوف
 مادية ونشاط خارجي تممسو الحواس.يدخؿ في كيانيا وتكوف لو طبيعة 

وعميو فانو ال قياـ لمجريمة مف دوف توافر ىذا النشاط الخارجي، وقد اصبح ىذا  
مف المبادئ االساسية في التجريـ النو ال يعد مف قبيؿ الجرائـ، كؿ ما يدور في 
االذىاف مف افكار ورغبات ال تظير الى المحيط الخارجي فيناؿ المجتمع منيا 

  ا او يصيب الحقوؽ الجديرة بالحماية عدواف.اضطراب

                                                           

، مطبعة الفتياف، 2انظر ، د.اكـر نشات ابراىيـ، القواعد العامة في قانوف العقوبات المقارف، ط 1
 .47،ص2998بغداد،

 العراقي. ( مف قانوف العقوبات18انظر ـ ) 2
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ىذا واف قياـ الجريمة عمى ركف مادي يجعؿ اقامة الدليؿ عمييا مسيورا، لكوف اثبات 
الماديات سيؿ، ثـ انو يعمؿ عمى حماية االفراد مف احتماؿ اف تؤاخذىـ السمطاف دوف 

 .1اف يصدر عنيـ سموؾ مادي محدد فتعصؼ بامنيـ وحرياتيـ
 

 او الفعل في الجريمة الصحفية السموك 
السموؾ االجرامي ىو النشاط المادي الخارجي المكوف لمجريمة، والسبب في  

احداث ضررىا العاـ والخاص اف وجد، وسواء اكاف اييما مقصودا لذاتو اـ جاء عرضا 
. الف 1بغير اف يقصده الجاني، فبل يتوافر لمجريمة ركنيا المادي ما لـ يتوافر ليا ذلؾ

انوف ال يعاقب عمى مجرد النية االثمة ميما دلت عمى خطورة صاحبيا طالما انيا الق
بقيت غائرة في اعماؽ الذىف، وانما يعاقب فقط عمى الفعؿ الذي يعد بذاتو جريمة او 

 شروعا فييا او اشتراكًا والذي قد يكوف ايجابيًا اـ سمبيًا .
الى ابراز الفكرة لمجميور وفي اطار الصحافة فانو يراد بو السموؾ الذي يؤدي  

في شكؿ يمكنو مف االطبلع عمى مضمونيا في صورة صحفية، او مجمة، او منشور 
 عاـ في مدة منتظمة .

، 3والسموؾ االجرامي في جرائـ النشر بصورة عامة يتمثؿ في القوؿ او الصياح 
يمة التي يتـ الفعؿ او االيماء ، الكتابة او ما يقـو مقاميا، وىي التي تيمنا النيا الوس

 مف خبلليا ارتكاب الجريمة الصحفية .
كؿ ما ىو مدوف بمغة مفيومة ، او  –كوسيمة مف وسائؿ التعبير  –ويراد بيا  

يمكف فيميا ولو باالستعانة بالغير او باية وسيمة اخرى، وال ييـ ىذا القالؽ او االسموب 
الكتابية او بغيرىا مف وسائؿ الذي افرغت فيو، وال التحرير سواء اكانت باليد او بااللة 

                                                           

،مطبعة 1(، ط1،2انظر، د.عباس الحسني، سرح قانوف العقوبات العراقي الجديد، المجمداف ) 1
 .73، ص2971االرشاد ، بغداد ، 

 .288انظر ، د. رؤوؼ عبيد، مبادئ القسـ العاـ مف التشريع العقابي المصري، القاىرة، ص 2
ر، الجرائـ التعبيرية، منشاة المعارؼ، انظر ، د.عبد الحميد الشواربي، جرائـ الصحافة والنش 3

 .182-180، ص1004االسكندرية، 
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الكتابة وسواء اكانت الكتابة في صورة كممات منسقة في جمؿ، اـ حروفا مجزاة، ما 
دامت تؤدي في مجموعيا الى معنى يفيـ الوؿ وىمة اـ بعد امعاف النظر واعماؿ 

 .2الفكر
فالكتاب مف خبلؿ كتاباتو قد يحاوؿ اخفاء المعنى المؤذي والصفة السيئة في  

بريء المظير نقي العبارة، ولذلؾ اما التقوية المعنى واما لميروب مف المسؤولية،  لفظ
واما لتحقيؽ الغرضيف معًا . ولكف طالما تحققت اركاف الجريمة فبل يفيد الكاتب محاولة 
اخفاء المعنى . وفي ىذا الصدد تقوؿ محكمة النقض المصرية باف "المداورة في 

فرار مف حكـ القانوف ال نفع فييا لممداور ما دامت االىانة االساليب االنشائية بفكرة ال
تتراءى لممطمع خمؼ ستارىا وتشعرىا االنفس مف خبلليا، انما تمؾ المداورة مخبثة 

 .1اخبلقية شرىا ابمغ مف شر المصارحة بيا فيي احرى بترتيب حكـ القانوف
 

 
 المطمب الثاني

 ركن العالنية )النشر(
الصحفية اىمية كبيرة ، فيي ركف مميز واساسي في تمؾ لمعبلنية في الجريمة  

الجرائـ فيي تمثؿ اساس العقاب في ىذه الجريمة ، الف خطورة ىذه الجرائـ عمى القيـ 
االجتماعية والفردية التي يحمييا القانوف ال تكمف في مجرد القوؿ او الفعؿ او الكتابة 

اب فالمشرع ال يعاقب عمى االفكار ، فيي اذف عمة العق3وانما الراي ميما بصورة عمنية
وتكويف الرأي ميما كاف مخالفًا لمقانوف، ما دامت كامنة في النفس البشرية ولـ تتخذ 
ليا مظيرًا ماديًا ممموسًا ولكف يـو اف تعمف وتتجسد في العالـ الخارجي عف طريؽ 

 السموؾ المادي فانو يقرر العقاب لمرتكبيا.
                                                           

 .58رشا خميؿ عبد، رسالة دكتوراه ، حرية الصحافة تنظيميا وضماناتيا، ص 1
 .59رشا خميؿ عبد ، رسالة دكتوراه ، حرية الصحافة تنظيميا وضماناتيا، ص 2
، دار النيضة العربية ، 2المصري، طانظر ، د.شريؼ سيد كامؿ ، جرائـ الصحافة في القانوف  3

 .35،ص2994-2993القاىرة، 
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: مف ذلؾ القوؿ او الصياح او الفعؿ وااليماء او  وتتـ العبلنية بوسائؿ متعددة 
الكتابة والرسـو والصور الشمسية والرموز والتي ىي مناط بحثنا والتي يمكف اف تتـ 

 بطرؽ عدة مف ذلؾ: 
 اواًل : التوزيع 

ويقصد بالتوزيع الذي تتحقؽ بو عبلنية الكتابة وما في حكميا تسميـ الكتابة او  
. الخ لعدد مف االشخاص بدوف تمييز، سواء اجرى بواسطة الرسـو او المطبوعات ..

تسميـ المتيـ نسخة مما ىو مكتوب لكؿ منيـ او عف طريؽ تداوؿ نسخة واحدة مف 
 المكتوب بينيـ.

وال يعتبر توزيعًا االفضاء الشفوي لعدد مف الناس بمضموف الورؽ اي سماع  
مر الذي يجب االطبلع عمى فحواه الف العبلنية ىنا طريقيا الكتابة ال القوؿ اال

، ومف ثـ ال بد مف 2المكتوب نفسو او نسختو وتحصيؿ معناه مباشرة مف ىذه الرؤية
 توافر شرطيف: 

التوزيع : اي نقؿ حيازة ىذا المكتوب والصور الى عدد مف االفراد بدوف مقابؿ  .2
. 
 اف يتـ التوزيع عمى عدد مف الناس بدوف تمييز. .1

ؿ الحد االدنى لعدد االشخاص الذي يجب اف تسمـ اليو وقد اثير تساؤؿ في الفقو حو 
الكتابة او ما في حكميا لتحقؽ التوزيع ، ومف ثـ تتوافر العبلنية اذا لـ يقـ المشرع 

( مف قانوف العقوبات والتي قضت 27بتحديد ذلؾ كما فعؿ المشرع المصري في ـ)
ز وغيرىا مف طرؽ )... وتعتبر الكتابة والرسـو والصور والصورة الشمسية والرمو 

 التمثيؿ عمنية اذا وزعت بغير تمييز عمى عدد مف الناس..((؟
 .1والحقيقة اف المرجع في ذلؾ ىو قاضي الموضوع فاالمر متروؾ لفطنتو

                                                           

انظر ، معوض عبد التواب ، القذؼ والسب والببلغ الكاذب وافشاء االسرار وشيادة الزور، دار  1
 .39، ص2988المطبوعات الجامعية، االسكندرية،

 .67رشا خميؿ عبد ، رسالة دكتوراه ، حرية الصحافة تنظيمييا وضماناتيا، ص 2
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 ثانيًا : العرض 
العرض ويقصد بو : اف يوضع تحت اعيف الجميور كتابة او رسـ مطبوع،  

ف عاـ بحيث يمكف اف يراىا سواء عف طريؽ الممصقات او االعبلنات في مكا
 .2الجميور
والعبلنية تتحقؽ في ىذه الصورة عندما يقـو الشخص بعرض الكتابة او الرسـ  

او الصورة في مكاف عاـ او يستطيع اف يراىا مف يكوف في مكاف عاـ، سواء كاف 
مكانا عاما بطبيعتو او بالتخصيص او بالمصادفة، اي بعبارة اخرى اف العبلنية تتحقؽ 

 ضا بعرضيا في مكاف خاص اذا كاف يمكف اف يراىا مف يوجد في الطريؽ العاـ .اي
وىذا يعني وجوب اف تكوف في مكاف ظاىر بحيث يسمح برؤيتيا ، اما اذا  

كانت قد وضعت في مكاف ال يسمح برؤيتيا لمف يتواجد في المكاف العاـ، كاف تكوف 
 .1العبلنية ال تتحقؽ داخؿ ظرؼ مغمؽ ، حتى ولو وضع في الطريؽ العاـ فاف

 ثالثًا : البيع والعرض لمبيع 
يقصد بالبيع الذي تتحقؽ بو العبلنية في ىذه الحالة نقؿ ممكية الكتابة او  

الرسـو او الصور وما في حكميا لمغير مقابؿ ثمف معيف ، والمقصود بالبيع ىنا ىو 
ر تمييز حتى ولو )البيع التجاري( والذي يفترض بو اف يتوجو الى عدد مف الناس بغي

اقتصر عمى نسخة واحدة ، النو يفترض اف يكوف لدى البائع عدة نسخ ويمكف الي 
شخص اف يشتري منو، وتتحقؽ العبلنية حتى ولو تـ بيع جميع النسخ الى شخص 

 واحد .
ىذا وال يشترط لتحقيؽ واقعة البيع اف ينفذ البائع التزامو بتسميـ المادة التي  

ف عبلنية الكتابة تتحقؽ في ىذه الصورة بواقعة البيع ولو لـ يعقبو تحمؿ الكتابة، اي ا
 .2تسميـ فالتسميـ ىو اثر مف اثار البيع

                                                           

 انظر ، رشا خميؿ عبد، حرية الصحافة تنظيميا وضماناتيا، رسالة دكتوراه. 1
، مطبعة جامعة 8انظر ، د.محمود محمود مصطفى، شرح قانوف العقوبات ، القسـ الخاص، ط 2

 .361،ص2984القاىرة، 
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والبيع يفترض اف يسبقو عرض لمبيع والذي يراد بو ايجاب صادر عف الجاني  
بطرح الكتابو او الرسـو وغيرىا مف وسائؿ التمثيؿ االخرى لمبيع ، ليتقدـ لشرائيا اي 

ف تمييز واالعبلف عنيا بقصد لفت نظر المشتريف لبلقباؿ عمييا وطمب شخص بدو 
 شرائيا، ايا كانت الوسيمة المتبعة في االعبلف .

ىذا وال يشترط اف يتـ العرض لمبيع في اجتماع عاـ او مكاف عاـ او مطروؽ،  
اذ يستوي اف يكوف البيع قد تـ في مكاف عاـ او خاص ، وذلؾ الف صفة العبلنية ال 

وافر تبعا لصفة المكاف في ىذه الحالة، وامنا مف عممية البيع والعرض لمبيع بحد تت
 ذاتيا .

 المطمب الثالث
 الركن المعنوي

لما كانت الجريمة الصحفية تعد مف الجرائـ العمدية اي التي تستمـز القصد  
في  الجنائي او العمد ، فسوؼ تقتصر دراستنا عميو وحده باعتباره يمثؿ الركف المعنوي

 جرائـ الصحافة.
والذي يراد بو توجيو الفاعؿ ارادتو الى ارتكاب الفعؿ المكوف لمجريمة ىادفا الى  

 .1نتيجة الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية اخرى
ومف خبلؿ ىذا التعريؼ يتبيف لنا اف عناصر القصد الجنائي تتمثؿ في العمـ  
 واالرداة.

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                          

 انظر ، د. محمد عبد المطيؼ، جرائـ النشر المضرة بالمصمحة العامة ، دار النيضة العربية، 1
 .34،ص2999القاىرة ، 

 ( مف قانوف العقوبات العراقي.33(ـ)2انظر ؼ) 2
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 الفرع االول
 العمم

عـ عنصرًا مف عناصر القصد الجنائي والزمًا لوجوده الى جانب العناصر يعد ال 
االخر )االرادة(، والتي يتمثؿ في العالـ بالوقائع المكونة لمجريمة مف فعؿ سواء كاف 

 ايجابيًا اـ سمبيًا، ونتيجة ورابطة سببية بينيما.
توقع ويكوف العمـ ىيئة التوقع عندما ينصرؼ الجاني الى واقعة مستقمة، ك 

حدوث النتيجة االصمية عمى سبيؿ المثاؿ، وعمى اية حاؿ فاف الوقائع التي يتحتـ العمـ 
 بيا قد تكوف سابقة عمى الفعؿ او معاصرة لو )وقت ارتكابو(، او الحقة عمى الفعؿ.

وعميو فالنشر ال يكوف مقصودًا اال اذا تمثمو الصحفي بالعمـ بجميع عناصره في  
مثبل  –المجتمع قبؿ تحقيقو عمبل في الواقع ففي جريمة القذؼ ضوء القيـ السائدة في 

يتعيف لكي يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني، اف يعمـ بحقيقة نشاطو االجرامي،  –
سواء كاف قد تمثؿ في قوؿ او صياح، او فعؿ او ايماء، او كتابة وما في حكميا ، 

واقعة شائنو الى المجني عميو لو كما انو ال بد اف يعمـ اف مف شاف ىذا النشاط اسناد 
 كانت صحيحة الوجب عقابو او احتقاره عند اىؿ وطنو.

ىذا واف عمـ المتيـ بداللة الواقعة التي اسندىا الى المجني عميو في جريمة  
القذؼ يكوف مفترضًا متى كانت عبارات القذؼ شائنة بذاتيا، وىذا العمـ مفترض اذا 

 .2نة بذاتيا ومقذعةكانت العبارات موضوع القذؼ شائ
ومع ذلؾ فاف افتراض توافر القصد قرينة قابمة الثبات العكس، اذ انو يمكف  

لممتيـ اف يقيـ الدليؿ عمى عدـ عممو باف العبارات التي وجييا الى المجني عميو شائنة 
 ولو اف يثبت ذلؾ بطرؽ االثبات كافة.

 
 
 

                                                           

آنظر، د.محمود نجيب حسني، شرح قانوف العقوبات ، القسـ الخاص، مطبعة جامعة القاىرة  1
 .655، ص2988والكتاب الجامعي، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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 الفرع الثاني
 االرادة

ريمة كعنصر في القصد الجنائي في جرائـ تقـو ارادة تحقيؽ عناصر الج 
 الصحافة عمى امريف اساسييف:

 االمر االوؿ: اتجاه االرادة الى ارتكاب السموؾ االجرامي ونتيجتو.
االمر الثاني: اف تكوف ارادة المتيـ قد اتجيت الى اذاعة او عبلنية نشاطو االجرامي 

ة االعتداء عمى الحؽ الذي يحميو فاذا انتفت ارادة االذاعة او العبلنية وبالتالي اراد
، كما لو الؼ شخص 2القانوف فاف القصد الجنائي ال يتوافر وبالتالي ال تقوـ الجريمة

كتابًا او مقالة تحتوي قذفًا او سبًا او اىناة واودعيا لدى صديؽ لو، ولكف ىذا االخير 
 .1المؤلؼ قاـ بنشره عمى المبل فاف الناشر ىو الذي يساؿ عما تضمنو الكتاب وليس

اما اذا توافرت لديو ىذه االرادة واف لـ يقـ ىو بالنشر وانما شخص اخر وىو  
عالـ انو سنشر المقاؿ فاف القصد الجنائي يعد متوافرُا ىنا ، وال يعد متوافرًا بالنسبة 
لمناشر الذي ينشر المقاؿ اذا لـ يقـ بنشره، ويعاقب المؤلؼ وفقا الحكاـ الشروع اذا 

 كافة. توافرت شروطو
وعميو نخمص مما تقدـ الى اف قصد العبلنية يعد جزءًا مف القصد الجنائي  

المطموب في الجريمة الصحفية، فيذه الجريمة يشترط لقياميا اف يتوافر لدى الجاني 
 قصد العبلنية فاذا ثبت اف الجاني لـ يقصدىا فبل تجوز مساءلتو.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ضة العربية، القاىرة، ، دار الني2د.عمر سالـ ، نحو قانوف جنائي لمصحافة، ط 1
 .217،ص2995

انظر ، د.مصطفى احمد عبد الجواد، الحياة الخاصة ومسؤولية الصحفي، دراسة فقيية قضائية  2
 .50، ص1002-1000مقارنة في القانوف المصري والفرنسي، دار الفكر العربي، القاىرة، 
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 المبحث الثالث
 حفيالمسؤولية الجنائية لمص

دستور أف العقوبة شخصية وأنو ال جريمة وال عقوبة إال بناء عمى قانوف وال أي ؤكد ي
توقع عقوبة إال بحكـ قضائي وال عقاب إال عمى األفعاؿ البلحقة لتاريخ نفاذ إضافة 

 .مساغ لمقياس في األمور الجزائية إلى أنو ال
سؤولية عف الجريمة عمى مف وتقضي القواعد العامة في المسؤولية الجنائية بأف تقع الم

ارتكب عمدًا الفعؿ المكوف ليا أو دخؿ في ارتكابو بإتيانو عمدًا عمبًل مف األعماؿ 
المكونة ليا فيذا الشخص يعد مسؤواًل بوصفو فاعبًل لمجريمة كما يسأؿ معو الشريؾ 
ف لـ يفض التحريض إلى نتيجة ىذا كمو إذا ما  والمتدخؿ وتبعة المحرض مستقمة وا 

 2رت أركاف التحريض أو الشراكة أو التدخؿ .تواف
 

وعميو فإف المدير المسؤوؿ ورئيس التحرير يدخبلف إلى جانب المحرر أو الكاتب أو 
رساـ الكاريكاتير أو المصور الصحفي في المسؤولية الجنائية ، وقد تشمؿ أيضًا 

الجريمة دوف  المستورد والطابع والبائع والموزع والممصؽ وذلؾ إذا تعذر معرفة مرتكب
أف نغفؿ المالؾ فيما لو ثبت اشتراكو أيضًا وتتعدد المبررات لتوسيع نطاؽ المسؤولية 
الجنائية عف جرائـ الصحافة منيا تعدد األطراؼ المشاركة في الفعؿ المكوف لجريمة 
الصحافة ، فيناؾ المحرر أو الكاتب أو الرساـ أو المصور بجانب المدير المسؤوؿ 

أو الطابع ولكؿ منيـ دور في ارتكاب الجريمة سواء كفاعؿ أصمي أو ورئيس التحرير 
شريؾ باتخاذ قرار النشر أو تنفيذه كما يتعذر تحديد المسؤولية الجنائية عندما تكوف 
المادة الصحفية المتعمقة بيا بدوف توقيع األمر الذي يمقي بالمسؤولية عمى عاتؽ رئيس 

 التحريرية لمجريدة وتنفيذىا . التحرير بوصفو المسؤوؿ عف رسـ السياسة

                                                           

 .82،ص1006كندرية، د.ماجد راغب الحمو، حرية اإلعبلـ والقانوف، منشأة المعارؼ اإلس 2
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 المطمب االول
 اساس مسؤولية الصحفي

ة الجنائية عف جرائـ الصحافة ويمكننا أف نستخمص ثبلث حاالت لتحديد المسؤولي
 :وىي
 المسؤولية المشتركة . -2
 المسؤولية المفترضة . -1
 المسؤولية بالتعاقب . -3
 

 المسؤولية المشتركة اوال: 
ف مطبوعات عمى أف المسؤوليف كفاعميف أصمييف في العقوبات قانو  4نصت المادة 

التي تفرض عمى المخالفات الواقعة بمقتضى ىذا القانوف ىـ المدير المسؤوؿ ورئيس 
 التحرير والمؤلؼ .

أما صاحب المطبوعة فردًا كاف أـ شركة فإنو يعتبر مسؤواًل بالماؿ عف نفقات 
ذا ثبت المحاكمة والرسـو وبدؿ العطؿ والضرر الذ ي يحكـ بو لمصمحة األفراد وا 

اشتراكو الفعمي في إدارة المطبوعة وتحريرىا فإنو يعتبر كالمدير المسؤوؿ إذ كبًل مف 
أصحاب المطابع والمكاتب ودور النشر مسؤوؿ بالماؿ عف بدؿ العطؿ والضرر الذي 

 2يـ.يحكـ بو مف جراء المخالفات القانونية التي يرتكبيا األشخاص الذيف في خدمت
وىكذا أقر المشرع قاعدة المسؤولية المشتركة بيف المدير المسؤوؿ ورئيس التحرير 
ومالؾ المطبوعة إذا ثبت اشتراكو الفعمي مف جية وبيف المحرر أو المؤلؼ أو الرساـ 
أو المصور مف جية أخرى ومف ثـ يتحمؿ رئيس التحرير أو مف يقـو مقامو المسؤولية 

دة الصحفية المكونة لفعؿ عف نشر وتداوؿ الما كفاعؿ أصمي بصفتو المسؤوؿ
 1.الجريمة

                                                           

 .91د.ماجد راغب الحمو، المصدر السابؽ، ص 2
 .90د.ماجد راغب الحمو، المصدر السابؽ، ص 1
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 المسؤولية المفترضة :ثانيا
وبحكـ قاعدة المسؤولية المفترضة فإف رئيس التحرير المسؤوؿ مسؤولية مفترضة عف 
كؿ ما ينشر في جريدتو مف مواد صحيفة فيو الذي يرسـ سياستيا التحريرية ويتابع 

 ع أو يعيد إلى مساعديو مراجعة كؿ ما ينشر .تنفيذىا ومف ثـ يفترض أنو يراج
وعندما تتوافر أركاف الجريمة فيما تنشره الجريدة فإف مسؤولية رئيس التحرير قائمة 
بافتراض عدـ مباشرتو لمسؤولياتو وتراخيو في تحري الدقة قبؿ النشر وعدـ الماـ 

دـ الرجوع إليو مساعديو بالقواعد القانونية المتعمقة بجرائـ الصحافة وتقصيرىـ بع
 واستشارتو قبؿ النشر .

ومما الشؾ فيو بأف اإلبقاء عمى ىذه القاعدة يجافي العدالة ويطرح احتماؿ الطعف في 
( قانوف مطبوعات عاـ فالمسؤولية الجنائية عف جرائـ النشر يجب 4دستورية المادة )

ى حصوؿ النشر أف تكوف شخصية وال يسأؿ رئيس التحرير جنائيًا إال إذا قاـ الدليؿ عم
 2بموافقتو وتعذر معرفة الصحفي المسؤوؿ عف النشر .

 
 المسؤولية بالتعاقب -ثالثا

يرجع مبدأ المسؤولية بالتعاقب إلى القانوف البمجيكي ويعني ىذا المبدأ ترتيب 
األشخاص الذيف يمكف أف تقع عمييـ المسؤولية بحيث ال يسأؿ أي منيـ كفاعؿ أصمي 

القانوف عميو في الترتيب وبمقتضى أحكاـ قانوف المطبوعات  إذا وجد غيره مما قدمو
 1يأتي ترتيب المسؤولية بالتعاقب عمى النحو التالي:

المؤلؼ ) محرر أو كاتب أو رساـ أو مصور صحفي أو مترجـ ( ورئيس التحرير  -2
 والمدير المسؤوؿ ومالؾ المطبعة إذا ثبت اشتراكو الفعمي .

                                                           

 .279، ص2990، عالـ الكتب، القاىرة، 4د. فاروؽ أبو زيد، فف الكتابة الصحفية ط 2
، 2997 د. طارؽ سرور، دروس في جرائـ النشر، جامعة القاىرة، دار النيضة العربية، القاىرة 1

 .275ص
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عرفة المحرر أو رئيس التحرير أو المدير المسؤوؿ مالؾ المطبعة إذا تعذر م -1
 ينطبؽ ذلؾ عمى حالة النشرات السرية التي تصدر عف جية مسؤولة .

الباعة والموزعوف والممصقوف إذا تعذرت معرفة المسؤوؿ عف النشر أو مالؾ  -3
المطبعة ويعفى ىؤالء مف المسؤولية إذا ظير مف ظروؼ الدعوى أنو لـ يكف في 

فة محتويات الصحؼ أو المجبلت أو المطبوعات في كتابة أو رسـو أو وسعيـ معر 
 صور أو غيرىا .

المستوردوف الوسطاء في حالة المطبوعات األجنبية المصادرة لتضمنيا ما يمس  -4
 النظاـ العاـ أو سمعة أو اآلداب العامة .

المسؤولية  إذا تعذر معرفة الشخص الذي يسبقو في الترتيب أما إذا تـ تحديده فتنتقؿ
 الجنائية إلى الشخص السابؽ ويعفى الشخص البلحؽ بوصفو مسؤواًل احتياطيًا .

ولكف قد يحدث أف يشترؾ أكثر مف طرؼ المسؤولية الجنائية عندما يتـ النشر باالتفاؽ 
فيما بينيـ ويتـ تحديد المسؤولية وفؽ طبيعة عمؿ كؿ طرؼ ودوره في ارتكاب الفعؿ 

 المكوف لمجريمة .
 

 طمب الثانيالم
 موقف المشرع العراقي من جرائم النشر والصحافة 

( 38كفؿ الدستور العراقي حرية التعبير عف الرأي بجميع الوسائؿ حيث جاءت المادة )
 مف الدستور العراقي بما نصو )تكفؿ الدولة، بما ال يخؿ بالنظاـ العاـ واآلداب:    

 
 أواًل: حرية التعبير عف الرأي بكؿ الوسائؿ

نيا: حرية الصحافة والطباعة واإلعبلف واإلعبلـ والنشر( وىو أمر جاء منسجماً  مع ثا
فمسفة التغيير الذي شيده العراؽ عمى اثر سقوط النظاـ الدكتاتوري التسمطي الفردي 

نيجو الشوفيني الذي كاف يصادر الحريات والحقوؽ، ويعتبر اآلراء واألفكار المعارضة ل
جريمة عظمى يستحؽ صاحبيا، اقسى العقوبات، األمر الذي أحاؿ فيو العراؽ إلى 
إمبراطورية مف المعتقبلت والمقابر الجماعية، وبعد إقرار الدستور مف قبؿ أبناء الشعب 
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،كانت ابرز مبلمح الدستور 1005/ 20/ 25ألوؿ مرة في استفتاء شعبي كبير بتاريخ 
والحريات مقدسة والتجاوز عمييا أو قمعيا جريمة يتعرض صاحبيا  ىو اعتبار الحقوؽ

إلى المساءلة القضائية، وحرية التعبير عف الرأي واحدة مف أىـ الحريات التي تناوليا 
ألدستوركما ذكرنا، إضافة إلى حرية الفكر والضمير والعقيدة كما أشارت ليا المادة 

محاط بمناخ الحماية الدستورية ( منو، وموضوع الرأي الذي ينتج عف فكر 41)
قد يتخذ صور العبلنية لمترويج لو و العبلنية مف العمف وتعني اف يكوف  2والقانونية،

الشيء المعمف عنو بمتناوؿ الجميور او الجمع الذي يكوف حاضراً  لحظة وضع 
الشيء المعمف بمتناوؿ الحضور، ولمعبلنية وسائميا التي ذكرىا قانوف العقوبات في 

( التي تضمنت مف ضمف وسائؿ العبلنية ما ذكرتو الفقرة )ج_ الصحافة 3/29ادة )الم
والمطبوعات األخرى وغيرىا مف وسائؿ الدعاية والنشر.( و حرية التعبير عف الرأي 
والفكر ليست مطمقة بؿ محددة في ضوء حدود الحماية القانونية فإذا غادرت ىذه 

جنائية يتحمميا الناشر والمطبوع ضمف مواد الحماية وشكمت جريمة فاف ىناؾ مسؤولية 
لسنة  222( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ 83،84، 81، 82قانونية تناولتيا المواد)

المعدؿ حيث أشارت ىذه المواد القانونية إلى أف جرائـ النشر تختمؼ بحسب  2969
 1طبيعة النشر في صحيفة أو في مطبوع أو أي وسيمة أخرى.

( فأوجبت مسؤولية رئيس 82الحاصمة في الصحيفة بحثتيا المادة )فجريمة النشر 
التحرير أو محرر القسـ الذي حصؿ فيو النشر بتوافر شروط معينة ىي:)حصوؿ 
النشر في الصحيفة، واف يكوف المنشور فييا مكوناً  لجريمة إضافة إلى كوف المسؤوؿ 

نشر عند عدـ وجود عف الصحيفة رئيس التحرير أو محرر القسـ الذي حصؿ فيو ال
 رئيس التحرير.(

 
                                                           

 .265،ص2994د. عمر سالـ، نحو قانوف جنائي لمصحافي، الكتاب األوؿ، ط، القاىرة،  2
 
 .22د. طارؽ سرور، جرائـ النشر واالعبلـ، المصدر السابؽ، ص 1
 



 47 

ولتحقؽ المسؤولية عف جرائـ النشر كما ورد في الشروط التي ذكرتيا المادة يتضح ما 
 يمي:
 أف يحصؿ النشر في الصحيفة. - 2

وقد بيف قانوف المطبوعات متى يكوف المطبوع صحيفة،حيث نص قانوف المطبوعات 
ي نصت )المطبوع الدوري _ كؿ ( والت3في المادة)األولى / 2968( لسنة 106)

مطبوع يصدر باستمرار في أعداد متسمسمة وفي أوقات معينة.( بغض النظر عف كوف 
الصحيفة أو المطبوع سياسياً  أو اجتماعياً  أو ثقافياً  أو مينيًا أو غيره وسواء أكاف 

ما يمكف يوميًا أو أسبوعيا أو فصميا، وال ييـ طريقة التعبير في المطبوع أو الصحيفة فك
إف يشكؿ المقاؿ أو التحقيؽ الصحفي جريمة كذلؾ يمكف أف تتشكؿ الجريمة عف طريؽ 
صور أو إشارات معينة تنشر في الصحيفة لتحقؽ الشروط التي ذكرناىا فإذا لـ تنشر 
في الصحيفة ونشرت في كتاب أو نشرة أو أي مطبوع آخر فاف الشروط ال تتحقؽ في 

 في مادة أخرى وبوصؼ آخر تناولو القانوف. ىذه المادة القانونية وتتحقؽ
 

 أف يشكؿ النشر جريمة: - 1    
/ ثانياً ( عمى ما يمي )ال جريمة وال عقوبة إال 29وقد نص الدستور العراقي في المادة)

بنص، وال عقوبة إال عمى الفعؿ الذي يعده القانوف وقت اقترافو جريمة، وال يجوز 
افذة وقت ارتكاب الجريمة(     كما جاء في نص تطبيؽ عقوبة اشد مف العقوبة الن

المعدؿ وفي الفصؿ  2969لسنة  222( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ 2المادة )
األوؿ منو وتحت عنواف )قانونية الجريمة والعقاب( والمعروؼ في الفقو الجنائي بمبدأ 

ى قانوف ينص )المشروعية( عمى ما يمي: )ال عقاب عمى فعؿ أو امتناع إال بناء عم
عمى تجريمو وقت اقترافو، وال يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لـ ينص عمييا 

( مف قانوف العقوبات العراقي 4/ 29القانوف.( والفعؿ حسب التعريؼ الوارد في المادة )
ىو )كؿ تصرؼ جرمو القانوف سواء أكاف ايجابياً  أـ سمبياً  كالترؾ و االمتناع ما لـ 

بخبلؼ ذلؾ( والفعؿ في قانوف العقوبات ىو احد عناصر الركف المادي  يرد نص
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لمجريمة والتي ىي وحسب التقسيـ التقميدي لمجريمة تتكوف مف اركاف ىي الركف المادي 
 2والركف المعنوي والركف الشرعي.

عميو فاف النشر في الصحيفة يعد جريمة إذا نص القانوف عمى اعتبار الفعؿ جريمة 
ر في الصحيفة يشكؿ جريمة وتتحقؽ فيو مسؤولية رئيس التحرير ورئيس فميس كؿ نش

( مف قانوف العقوبات 82القسـ الذي حصؿ فيو النشر وىو ما جاء بنص المادة )
العراقي والتي اعتبرت رئيس التحرير فاعبل لمجرائـ التي ارتكبت بواسطة صحيفتو، ومف 

ىي المحكمة المختصة التي يحدد كوف الفعؿ يشكؿ جريمة بعد النشر مف عدميا 
يعرض عمييا النزاع ومف الممكف االستعانة بخبراء لمعرفة في ما أذا كاف النشر يشكؿ 
جريمة معاقب عمييا مف عدمو اذا رأت المحكمة اف االجراءات القضائية تستدعي 
ذلؾ، فالصحافة كما ىو معروؼ السمطة الرابعة وعيف الرأي العاـ وصوتو، وحرية 

لنشر مكفولة في الدستور والقوانيف المرعية، لكنيا حرية مسؤولة ضمف الصحفي في ا
إطارىا وحرفتنيا المينية، وال يختمؼ النشر بحسب جسامتو فقد يكوف الفعؿ )الجريمة( 
جناية أو جنحو أو حتى مخالفة ضمف التقسيـ الجنائي لجسامة الجريمة حسب نص 

عقوبة مقدرة يضطمع القاضي  ( مف قانوف العقوبات، فمكؿ فعؿ جرمي13المادة )
المختص بتقديرىا وتحديدىا وفؽ المعايير القانونية واإلجراءات القضائية التي تحكمو 
عند إصدار قرار الحكـ. وألىمية الصحافة والعمؿ الصحفي وكنتاج لحرية النشر 
ة المكفولة والمسؤولة ولحداثة عيد العراؽ بالتجربة الديمقراطية وبغية إعطاء ىذه الحري

مساحتيا وتعزيزاً  لمبادئ الحقوؽ والحريات الواردة في الدستور وقدسيتيا، فقد شكؿ 
مجمس القضاء األعمى العراقي محكمة مختصة بقضايا النشر مف قضاة مختصيف 

 1ولدييـ تجربة قضائية حسب ما جاء با سباب تشكيؿ ىذه المحكمة.
ير أو محررا في القسـ يشترط لتحقؽ المسؤولية أف يكوف الشخص رئيسا لمتحر  -3

 الذي حصؿ فيو النشر في حالة عدـ وجود رئيس لمتحرير.
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لقد نص قانوف المطبوعات في المادة الثانية منو عمى ما يمي: )يجب أف يكوف لكؿ 
مطبوع دوري مالؾ ورئيس تحرير مسؤوؿ( وحددت المادة الثالثة الشروط الواجب توفرىا 

ع الذي مف الممكف أف يكوف مؤسسة أو جمعية في رئيس التحرير وكذلؾ مالؾ المطبو 
وتطرؽ أيضاً  إلى شروطيا، كما منع القانوف رئيس التحرير أف يكوف مسؤوالً  ألكثر 
مف مطبوع دوري سياسي في وقت واحد في )المادة الثالثة / ىاء( ومف الممكف أف 
 يجمع رئيس التحرير صفة المالؾ مع صفتو كرئيس تحرير وفؽ الشروط المنصوص

( رئيس التحرير مسؤوالً  عف 82عمييا في القانوف. عميو فيكوف وبحسب نص المادة )
جريمة النشر التي تحصؿ في المطبوع أو الصحيفة التي يترأس تحريرىا، أما في حالة 
عدـ وجود رئيس تحرير كما في حالة سفره أو إجازتو أو توقيفو فاف المسؤولية تكوف 

فيو النشر وكؿ ذلؾ راجع إلى حيثيات القضية  عمى المحرر في القسـ الذي حصؿ
المعروضة أماـ القضاء، وبقياـ مسؤولية رئيس التحرير فاف المسؤوليات األخرى عف 
النشر تجب، كذلؾ إذا قامت مسؤولية محرر القسـ الذي تـ فيو النشر، ويترتب عمى ما 

التي لـ يحصؿ  تقدـ باف العماؿ والكتبة والمحرريف والمشرفيف عمى األقساـ األخرى
فييا النشر،ال يتحمموف مسؤولية ما ينشر في الصحيفة التي يعمموف بيا. ولعؿ السؤاؿ 
الميـ ىنا ما مسؤولية الناشر الفعمي لممقاؿ أو التحقيؽ الصحفي أو أي باب آخر مف 
أبواب النشر في الصحيفة أووضع الصورة او اإلشارة بمقابؿ مسؤولية رئيس التحرير 

 2الذي تـ فيو النشر..؟ومحرر القسـ 
والجواب ىو أف مسؤولية الناشر ابتداءً  تقـو باعتباره الفاعؿ األصمي ومسؤولية رئيس 

( مف قانوف 47التحرير ومحرر القسـ تقـو معو باعتبارىما فاعميف حيث نصت المادة )
العقوبات وفي الفصؿ الخامس مف القانوف وتحت عنواف المساىمة الجنائية عمى ما 

( 82مف ارتكبيا وحده أو مع غيره( ونصت المادة ) -2)يعد فاعبلً  لمجريمة:  يأتي:
عقوبات تقوؿ )...مع عدـ اإلخبلؿ بالمسؤولية الجزائية لمؤلؼ الكتاب أو واضع الرسـ 
إلى غير ذلؾ مف طرؽ التعبير،يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفتو فاعبل لمجريمة..( 
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ير أو المحرر في القسـ ومسؤولية الناشر الفعمي وىذا يعني باف مسؤولية رئيس التحر 
واحدة طالما اعتبر القانوف كبل منيما فاعبل أصمياً  لمجريمة التي وقعت بطريؽ النشر. 
وعند عرض القضية عمى المحكمة تقوـ المحكمة بضبط المنشور والرسـو والكتاب في 

إجراءات الضبط  محاضر مكتوبة قبؿ اتخاذ قرار الحكـ وىو إجراء تحقيقي مف ضمف
في الدعوى او القضية المعروضة ويتـ ذلؾ إما مف قبؿ القاضي التحقيؽ أو المحكمة 
أو بناءا عمى طمب االدعاء العاـ. كما يجوز لممحكمة عند الحكـ باإلدانة اف تقـو 

( مف قانوف أصوؿ 308بمصادرة األشياء التي تـ ضبطيا استناداً  إلحكاـ المادة )
المعدؿ ووفؽ األصوؿ، وليا أيضاً  أف تأمر  2972لسنة  13ية رقـالمحاكمات الجزائ

بنشر الحكـ أو ممخصو في صحيفة أو صحيفتيف عمى نفقة المحكوـ، فإذا قررت 
المحكمة نشره بذات الصحيفة التي حصمت فييا الجريمة فعمى المسؤوؿ عف الصحيفة 

مف قبؿ المحكمة  أف ينشره في ذات الموضع والمكاف مف الصحيفة وباألجؿ المحدد
وبخبلفو فاف رئيس التحرير والمحرر يعاقب بغرامة وحسب تقدير المحكمة ووفقاً  
لمقانوف. أما إذا كانت الجريمة جناية فعمى المحكمة باإلضافة لما تقدـ أف تأمر بتعطيؿ 

( مف قانوف 84الصحيفة مدة ال تزيد عف ثبلثة أشير وكؿ ذلؾ استنادا لنص المادة )
 2العقوبات.

أما أذا حدثت الجريمة في أي منشور آخر غير الصحيفة.والذي عرفو قانوف 
( وكما يمي: 5المطبوعات و اعتبره مطبوعا غير دوري في المادة )األولى( وفي الفقرة )

)المطبوع غير الدوري _ كؿ مطبوع يصدر مرة واحدة أو في أجزاء معمومة كالكتب 
بوعة أو مخطوطة باليد أو مكتوبة بأية والتصاوير والنشرات وغيرىا سواء كانت مط

 وسيمة أخرى بأكثر مف نسخة واحدة ولغرض النشر(
وفي ىذا الموضوع تبرز لنا ثنائية ميمة وىي أما أف يكوف المنشور قد وضع ونشر في 
خارج العراؽ فالمسؤولية في ىذه الحالة تقع عمى المستورد حتى لو تـ المنشور في 

إذا تعذر معرفة المستورد فاف المسؤولية تقع عمى )البائع صحيفة أو منشور أو مطبوع ف
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أو الموزع أو الممصؽ( ويجب لقياـ المسؤولية أف يتحقؽ عمـ لدى المسؤوؿ بكوف 
المطبوع والممصؽ والمنشور يكوف جريمة أما إذا انتفى العمـ فبل تقـو المسؤولية وىو 

ة عند النشر في الصحيفة بعكس ما رأيناه في النشر في الصحيفة فالمسؤولية مفترض
 وىي ليست كذلؾ بالنسبة لمبائع والمستورد والممصؽ لمجدارية أو المطبوع.

 
أما إذا كانت المنشورات والمطبوعات والممصقات وضعت ونشرت داخؿ العراؽ 
ذا تعذر معرفة الطابع  فالمسؤولية تقع في حالة عدـ معرفة الناشر عمى الطابع وا 

ئع والموزع والممصؽ.ويشترط عمميـ بمشتمبلت الكتابة أو فالمسؤولية تقع عمى البا
الرسـ أو الصورة لقياـ المسؤولية وبخبلفو تنتفي مسؤولية الطابع والبائع والموزع 
والممصؽ، كما ويترتب في حالة تشكيؿ الفعؿ لجناية أو جنحة يقـو قاضي التحقيؽ أو 

دور الحكـ _ الكتابة المحكمة أو بناءًا عمى طمب االدعاء العاـ بضبط _قبؿ ص
والرسـو والصورة وغيرىا مف طرؽ التعبير األخرى التي استعممت، واف تأمر المحكمة 
بمصادرة األشياء المضبوطة عند إصدارىا الحكـ باإلدانة إضافة إلى نشر الحكـ أو 

 ممخصو بصحيفتيف محميتيف عمى نفقة المحكوـ.
 

لمدير اإلداري لسمطة االئتبلؼ المؤقتة ىذا والجدير بالذكر، وبعد سقوط النظاـ أقدـ ا
بتعميؽ العمؿ ببعض المواد العقابية كما أمر بعدـ إقامة الدعوى الجزائية بالنسبة لعدد 

( اال بأذف خطي مف مدير السمطة 84_82مف الجرائـ ومنيا ما يخص المواد )
ؼ المؤقتة، /أ( مف أمر مدير سمطة االئتبل1/1االئتبلفية المؤقتة وذلؾ استناداً  لمقسـ)

( و الذي تناوؿ فيو النشاط 24كما واصدر مدير سمطة االئتبلؼ المؤقتة األمر رقـ )
اإلعبلمي المحظور الذي أكد عمى ظيور اإلعبلـ الحر والمستقؿ وطريقة الحصوؿ 
عمى المعمومة الصحيحة وتقديميا لمشعب العراقي وبشكؿ دقيؽ ومنع إساءة استخداـ 

( مف األمر العقوبات المتخذة بحؽ مسؤولي 5ضمف القسـ )اإلعبلـ لتشجيع العنؼ وت
لقاء القبض عمييـ إذا تبيف إنيا تبث أو تنشر  أي منظمة إعبلمية عبر احتجازىـ وا 
نزاؿ العقوبة بيـ بالسجف لمدة تصؿ إلى عاـ  حالتيـ إلى المحاكمة وا  موادً  محظورة وا 
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( 1مريكي، وخولت الفقرة )( دوالر أ2000واحد ودفع غرامة مالية قيمتيا تصؿ إلى )
( المدير اإلداري لسمطة االئتبلؼ المؤقتة سحب ترخيص أي منظمة 5مف القسـ )

إعبلمية يرى أنيا وفؽ لتقديره قد خالفت ىذا األمر، كما ويجوز لو وقؼ عممياتيا 
غبلؽ مبانييا.      ومصادرت ممتمكاتيا وا 

 
عاممة تحدد مساحات الحرية  إف العمؿ اإلعبلمي بأمس الحاجة اليـو لوجود منظومة

التي تعمؿ بيا وتجعميا بمنأى عف طائمة القانوف وتوفر ليا الضمانات الكافية، واف 
التشريعات النافذة التي تنظـ ذلؾ ىي أما تشريعات قانونية ال تتبلءـ مع الوضع 
العراقي الجديد وتـ تشريعيا في زمف النظاـ السابؽ، أو شرعت في زمف المدير اإلداري 
لسمطة االئتبلؼ المؤقتة والتي جاءت محكومة بظرفية معينو،وبالرغـ مف تشكيؿ ىيئة 
إعبلمية مستقمة لئلعبلـ واالتصاالت، إال أف األمر بحاجة إلى صدور تشريع يأخذ 
بنظر االعتبار أىمية السمطة الرابعة كركيزة ميمة في بناء النظاـ الديمقراطي العراقي 

والدستورية التي يكوف رقيبيا األىـ ىو الرأي العاـ المتمثؿ ودولة المؤسسات القانونية 
بصوتو وصورتو وكممتو إال وىي الصحافة واإلعبلـ والنشر وكؿ ذلؾ في إطار احتراـ 

 حريات وحقوؽ اآلخريف المكفولة في الدستور العراقي.
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 الخاتمة
 أواًل : االستنتاجات 

 
و تنظيـ مسؤولية الصحفي ىي عدـ كفاية لقد الحظنا أف مف الصعوبات التي تواج -2

القواعد العامة في المسؤولية ، إذ أف النصوص القانونية قد وقفت عند حد اليمكف 
 معو أف يحيط بكؿ ما يتعمؽ بيذه المسؤولية . 

لقد أختمؼ الفقو والقضاء بشأف امكانية مساءلة الصحفي ّعما ينشره مف أخبار -1
نح الصحفي بما يسمى بأالمتياز أو الحصانة الذي مف ومقاالت بيف إتجاه يدعو إإلى م

شأنو أف يمنع مساءلتو خصوصًا فيما يتعمؽ بالقذؼ الموجو إلى أعماؿ الموظفيف ومف 
في حكميـ ، ألف إلزاـ الصحفي بأثبات صحة كؿ خبر يؤدي إلى إحجاـ الصحفي عف 

 .نشر األخبار خوفًا مف التعرض لخطر الرجوع عميو بدعوى المسؤولية 
لقد أنتيينا إلى أف توصيؼ الخطأ الذي قد يرتكبو الصحفي أما أف يتمثؿ بالتشيير  -3

باألشخاص أو بأنتياؾ خصوصياتيـ وعرضيا لمعامة دوف رضاىـ ، والتشيير الذي 
يتسبب بو الصحفي قد يصيب شخصًا طبيعيًا وقد يمحؽ بشخص معنوي دوف أف 

رؼ أو األخبلؽ ، فالتشيير يتحقؽ ولو يقتصر عمى ما يعتبر مف األمور الماّسة بالش
تعرض الصحفي إلى الشخص في مينتو أو في تجارتو أو في أية صفة مف صفاتو 
إضافة إلى األمور المتعمقة بالشرؼ واألعتبار، أما إنتياؾ الحياة الخاصة فيي تقتصر 
عمى األشخاص الطبيعية دوف المعنوية ، وأف المسؤولية تترتب عمى إنتياؾ الحياة 

ف كانت المعمومات التي نشرىا الصحفي كانت حقيقية أو كاف نشرىا ا لخاصة حتى وا 
بدوف سوء نية ، ألف ىناؾ مف األمور وأف كانت صحيحة إنما يحرص الفرد عمى 
كتمانيا وعدـ عرضيا أماـ الغير ، بالرغـ مف أف مفيـو الحياة الخاصة ليس مف 

آلخر أو مف وقت آلخر أو مف  الممكف تحديده بسيولة ، إذ أنو يختمؼ مف مكاف
 شخص آلخر ، فيو مفيـو نسبي وغير ثابت .
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 ثانيًا : التوصيات  والمقترحات
لقد عّرؼ المشرع العراقي الصحافة بأنيا ممارسة أحد األعماؿ الصحفية بموجب  -2

القانوف ، وبّيف نطاقيا مف خبلؿ األشارة إلى األشخاص الذيف يزاولوف العمؿ 
ؼ الصحفي بأنو كؿ عضو في النقابة ، ونؤشر عمى كؿ الصحفي . كما أنو عرّ 

مف ىذيف التعريفييف مأخذًا ، ففيما يتعمؽ بتعريؼ الصحافة ينبغي أف ينصب ىذا 
التعريؼ عمى ماىيتيا وليس عمى نطاقيا وال عمى األشخاص الذيف يزاولوف 
أعماليا ، ولذلؾ فأف الصحافة يمكف تعريفيا بأنيا مينة تحرير وأصدار 

بوعات الصحفية.  وال بأس بعد ذلؾ أف يبّيف، المشرع نطاقيا ودورىا في المط
توجيو الرأي العاـ وخدمة المجتمع . وىذا المأخذ يوجو أيضًا لتعريؼ المشرع 
لمصحفي ، فالصحفي اليعرؼ بأنو كؿ عضو في النقابة ، فالعضوية في النقابة 

مف آثار ممارستو المينة ، لذلؾ أما أف تكوف شرطًا لمزاولة المينة أو أف تكوف أثرًا 
فأف التعريؼ األفضؿ لمصحفي يجب أف يكوف بأنو كؿ مف يتخذ الصحافة مينة 
أساسية لو ويمارسيا بصورة منظمة ويعتمد عمى األجر الذي يتقاضاه منيا لمعيشتو 
، وال ضير بعد ذلؾ أف يبيف المشرع شرط العضوية في النقابة أو الشروط األخرى 

 القانوف لمزاولة المينة . التي يتطمبيا
اف الحاجة باتت مّمحة في الوقت الحضر بأف يتضمف القانوف العراقي مف  -1

النصوص ما تكفؿ الحماية المدنية لمحياة الخاصة لؤلشخاص أو في أقؿ تقدير أف 
يكوف النص عمى حماية الحقوؽ المبلزمة لمشخصية بحيث يكوف بوسع القضاء أف 

يا دوف حاجة إلى تطبيؽ قواعد المسؤولية المدنية التي يحكـ بالتعويض أستنادًا ل
تتطمب أثبات أركانيا مما قد يصعب في بعض األحياف عمى المتضرر أثباتيا . 
كما أف بأمكاف القضاء العراقي أماـ النصوص الراىنة أف يجعؿ مف نص المادة 

ف يطبؽ األولى مف القانوف المدني منفذًا لحماية الحؽ في الخصوصية ، وبوسعو أ
العرؼ أو مبادئ الشريعة االسبلمية األكثر مبلئمة ، فيجعؿ منيا أساسًا ألحكامو 
ومنيجًا لقضائو . فيذه المبادئ بما تتميز بو مف شمولية وما تنطوي عميو مف دقة 

 ومرونة كفيمة بمسايرة التطور وقادرة عمى سد الفراغ التشريعي .
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المتطمبات الضرورية لمعمؿ  تعتبر محافظة الصحفي عمى مصادر أخباره مف -3
الصحفي ، ولذلؾ فأف مف الضروري أف ينص في قانوف نقابة الصحفييف الحالي 
أو في قانوف جديد لمصحافة عمى جواز أحتفاظ الصحفي بمصادر اخباره ، وأف 
اليكوف لآلراء أو المعمومات الصحيحة التي ينشرىا سببًا لممساس بأمنو ، وأف يمنع 

مصادر معموماتو إاّل إذا طمب منو ذلؾ مف جية قضائية تحقيقة أجباره عمى أفشاء 
 ، وكؿ ذلؾ حدود القانوف .

ندعو القضاء العراقي الموقر إلى إعتماد معيار القارئ المعتاد لتحديد اآلثار التي  -4
يتركيا المقاؿ أو الخبر المنشور . فمكي نتعرؼ عمى طبيعة العبارة التي يتضمنيا 

تشييرية أو ماسة بالحياة الخاصة البّد مف معرفة ما نتركو  المقاؿ وفيما إذا كانت
مف أثر في نفوس القراء العادييف الذيف يقرؤوف المقاؿ في ضوء معموماتيـ العامة 
. وأف المحكمة لكي تقرر فيما إذا كاف القارئ المعتاد فيـ الكممات بأنيا تشييرية 

عادي ، فيي ليست اليمكنيا أف تتوقع باف ىكذا شخص إاّل عمى أنو شخص 
بحاجة إلى أف تبحث في المعنى الذي قصده المقاؿ ولكف يتّعيف عمييا النظر إلى 
المعنى الذي يتوصؿ إليو القارئ المعتاد ، فمتى ما تحققت مف إف العبارة قد فيمت 
بمعنى تشييري ، فأف الصحفي يكوف قد أخؿَّ بواجبو العاـ الذي يقضي بعدـ 

 األضرار بالغير .
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