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 :الممخص

ِٓ جٌٛجػف أْ جٌظكفٟ ٠كد أْ ٠ىْٛ ٌٗ وٌٚ ئ٠ؿحذٟ فٟ ِّحٌْس ِٕٙطٗ، ٚال ٠ٓطهىَ قمٗ 

ج ٍْر١ًح، فٕكٓ فٟ قحؾس ِحْس ئٌٝ  ًٌ ذشىً ٍْرٟ، ٌىٓ جٌكحي ِغ جٌؼى٠ى ِٓ ْٚحتً جإلػالَ ضٍؼد وٚ

ٍِجؾؼس ًٖ٘ جٌرى١ٙ٠حش. ٚجٌطّٓه ذّح نٍمٗ هللا ٌإلٔٓحْ ِٓ ِرحوب ٚأنالق ْح١ِس ١ًِٚ ئٌٝ ِؿطّغ 

 .ن١ٍٞ

الشه أْ ٌٍظكحفٟ وٌٚ ُِٙ ٚفؼحي فٟ جٌّؿطّغ ئيج أوجٌ ً٘ج جٌىٌٚ ذشىً ئ٠ؿحذٟ. ٚئ٠ظحي         

ٌْحٌس ٘حوفس ِإغٍز ٌٍّؿطّغ ، ِٚكحٌذس جٌفٓحو ، ٚئذٍجَ جٌم١ُ جٌط١رس، ٚٔشٍ جٌٛػٟ، ٚجٌّفح١ُ٘ 

ذطٛؾ١ٗ ٔمىٖ جٌرّٕحء جٌظك١كس، ٚقّح٠س جٌٛؽٓ، ٚ ضؼ٠ُُ ِفَٙٛ جٌكم١مس ٚجٌٛجلغ ٚجٌؼًّ ٚجإلٔؿحَ ٚيٌه 

ٚجٌطُجِٗ ذّفح١ُ٘ جألنالق ٚأنالل١حش ِٕٙس جٌظكحفس ٚجالٌطُجَ ذحٌٕظٛص جٌمح١ٔٛٔس. ِٓ ٔحق١س أنٍٜ ال 

٠ٕرغٟ أْ ٠طؿحَٚ فٟ قمٗ جًٌٞ ٠ّٕكٗ جٌمحْٔٛ ٚجٌىْطٌٛ ، ٚنحطس ػٕىِح ٠ىْٛ ػؼٛج ِف١ىج ِٚإغٍج 

س ِٛػٛػحش ئػال١ِس ٚأَِحش ِٚشحوً فٟ جٌّؿطّغ، ٚيٌه ِٓ نالي ِّحٌْطٗ جإل٠ؿحذ١س ٌؼٍّٗ ٚضغط١

ِٓ نالي ٔمً جألقىجظ ٚجألنرحٌ جٌٛجلؼ١س ٚجٌكم١م١س ٚػىَ ضغ١١ٍ أٚ ضش٠ٛٗ أٚ ضك٠ٍف جٌكمحتك ِٓ أؾً 

ؾٕحت١س أٚ ِى١ٔس، ٚنحطس فٟ ظً  ِٓإ١ٌٚسجٌظكفٟ ْٛجء وحٔص  ِٓإ١ٌٚسضكم١ك أ٘ىجفٗ. ِٚٓ ٕ٘ح ضأضٟ 

ُج٠ى جٌّشىالش جٌطٟ ٠هف١ٙح جْطهىجَ ًٖ٘ جٌْٛحتً، ق١ع جٌطمىَ ٚجٌطٕٛع فٟ ْٚحتً جٌظكحفس ٚجإلػالَ ٚض

جٔفطف ذحُْ ق٠ٍس جإلػالَ، ٚجٌطؼر١ٍ ػٓ جٌٍأٞ ذط٠ٍمس ضؼٓف١س ػٍٝ قمٛق ج٢ن٠ٍٓ، ٚأطركص ْٚحتً 

جإلػالَ أوجز ٌٍطٛغً فٟ وجنً ج٢ن٠ٍٓ. لى ضىْٛ جإلْحءز فؼحٌس ٌىٌؾس جالػطىجء ػٍٝ جٌكك ِٓ نالي 

٠طُ جٌطالػد ذٙح ػٓ ؽ٠ٍك ضغ١١ٍ جٌٛجلغ، أٚ جٌطش٠ٛٗ، أٚ أٚ   طُٙٔشٍ جٌظٌٛ جألنٍٜ وْٚ ِٛجفم

 .جٌطؼٍع ٌك١حز جٌٕحِ ذىطحذس ِمحي أٚ لظس أٚ ٌٚج٠س، ٚيٌه ٌإلػٍجٌ ذّٓؼس ً٘ج جٌشهض

ًٌٌه قظ١ص ِٛػٛػحش جٌّٓإ١ٌٚس جٌّى١ٔس ٌٍظكفٟ ذح٘طّحَ ور١ٍ، ِٓ نالي وٌجْس قمٛلٗ 

مح١ٔٛٔس، ْٛجء وحٔص ؾٕحت١س أٚ ِى١ٔس، وْٚ ضكى٠ى ضٍه ٚٚجؾرحضٗ، ق١ع ال ٠ّىٓ ضكى٠ى جٌّٓإ١ٌٚس جٌ

جٌكمٛق ٚجٌٛجؾرحش جٌطٟ ضؼٌٍش، ٚيٌه ئْ جٌىشف ػٓ قمٛق ٚجٌطُجِحش ِّحٌْس ِٕٙس جٌظكحفس ٘ٛ 

أقى جأل٘ىجف جألْح١ْس ًٌٖٙ جٌىٌجْس، ٚئػحوز جٌٕظٍ فٟ لٛجػى، ٚأْ جٌمحْٔٛ ٠ٕؼىّ فٟ جٌّٛجَٔس ذ١ٓ 

ك جٌّؿطّغ واؽحٌ شحًِ ، ٚفٟ ً٘ج ضىّٓ ِشىٍس جٌىٌجْس وّح قك جٌفٍو ِّٚٙس قمٛق جٌغ١ٍ ، ٚق

جٌّى١ٔس ٠ؼى ِٓ  ّٓإ١ٌٚسجٌّى١ٔس ٌٍظكفٟ ، ق١ع أْ ٔظحَ جٌ ّٓإ١ٌٚسضٛػف أ١ّ٘س وٌجْس ِٛػٛع جٌ

أوػٍ جألٔظّس جٌمح١ٔٛٔس شّٛالً ق١ع جٌكمٛق ٚجٌٛجؾرحش. ٌضرص ٌىً ِٓ ضٍه جٌٕحشثس ػٓ جٌؼمى أٚ 

 جٌؼٌٍ.

 جٌىفغ ذحٌكم١مس، جٌٕمى جٌّرحـ، جٌظكفٟ جٌّى١ٔس(.جٌىٍّحش جٌّفطحق١س: )
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Abstract: 

It is clear that  journalists loves to have a positive role in the exercise 

of their profession, and do not use their right negatively. However, in this era 

due to many means of media it also plays a negative role. Therefore, we 

urgently need to review these axioms,  and adherence to what Allah created 

for human of lofty principles and morals and a tendency to a charitable 

society. 

There is no doubt that journalists have an important and effective role 

in society if they manage this role positively.  Delivering a meaningful and 

influential message to society, fighting corruption, highlighting good values, 

spreading awareness, correct concepts, protecting the homeland, and 

promoting the concept of truth, reality, work and achievement by directing 

their constructive criticism and commitment to the concepts of ethics and 

ethics of the profession of journalism and adherence to legal texts.  On the 

other hand, they should not exceed their rights granted by law and the 

constitution, especially when they are useful and influential member of 

society, through their positive practice of their work and coverage of media 

topics, crises and problems by conveying real events and news and not 

changing, or distorting facts in order to  achieve their goals.  Hence the 

responsibility of journalists, whether criminal or civil, especially in light of 

the progress and diversity in the media and the increasing problems hidden 

by the use of these means  inside others.  The abuse may be effective to the 

point of violating the right by publishing other images without their consent 

or it is manipulated by changing reality, distorting, or exposing people's lives 

by writing an article, story or novel, in order to damage the reputation of this 

person. 

Therefore, the topics of civil responsibility of the journalist have 

received great attention, through the study of their rights and duties, as it is 

not possible to determine the legal responsibility, whether criminal or civil, 

without specifying those rights and duties that have been affected, and that 

the disclosure of the rights and obligations of practicing the profession of 

journalism is one of the basic objectives of this study.  Moreover, 
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reconsideration of the rules of responsibility is to achieve a balance between 

individual privacy and the need to preserve the general basic public order, 

and that the law is reflected in the balance between the right of the individual 

and the task of the rights of others, and the right of society as a 

comprehensive framework, and this lies the problem of the study as it shows 

the importance of studying the issue of civil liability for journalists, as the 

civil liability system is one of the most comprehensive legal systems in terms 

of rights and duties.  Arranged for each of those arising from contract or tort. 

 
 المقػػػػػػػدمة

مما الريب فيو أف الصحفي لو دور ميـ وكبير وفعاؿ في المجتمع، إذا أدى ىذا      
يصاؿ رسالة ىادفة مؤثرة ألكبر شريحة في المجتمع ومحاربة  الدور بصورة إيجابية. وا 
براز القيـ الحسنة، وبث الوعي وتصحيح المفاىيـ وتطوير اإلنساف وتنمية  الفساد وا 

، وتعزيز مفيوـ الحقيقة، والواقع والعمؿ واإلنجاز، وذلؾ المجتمع وحماية الوطف واألمة
مف خالؿ توجيو نقده البناء والتزامو بمفاىيـ آداب وأخالقيات مينة الصحافة مف جية 
والتزامو بالنصوص القانونية. ومف جية أخرى أال يتعسؼ في حقو الذي منحو لو 

دًا ومؤثرًا في المجتمع القانوف والدستور، وباألخص عندما يكوف عضوًا نشطًا ومفي
بأسره، وذلؾ مف خالؿ ممارستو اإليجابية لعممو وعند تغطيتو لممواضيع اإلعالمية 
واألزمات والمشكالت مف خالؿ نقؿ األحداث واألخبار بصورة واقعية وحقيقية، وأف 

 اليقـو بتغيير الحقائؽ أو تشويييا أو تحريفيا في سبيؿ تحقيؽ أىدافو الخاصة. 
المدنية لمصحفي عناية كبيرة، مف خالؿ دراسة  مسؤوليةتناؿ موضوعات ال فقد       

القانونية سواء الجنائية أو  مسؤوليةما لو مف حقوؽ وما عميو مف التزامات، وحيث إفَّ ال
المدنية ال تقوـ وال تتحدد دوف تحديد تمؾ الحقوؽ والواجبات التي الحؽ بيا ضررًا، وأف 

الخاصة بممارسة مينة الصحافة تعتبر مف األىداؼ  التعرض لمحقوؽ وااللتزامات
بصورة تحقؽ التوازف  مسؤوليةاألساسية ليذه الدراسة، كما أف إعادة النظر في قواعد ال

بيف خصوصيات األفراد وضرورات المحافظة عمى النظاـ العاـ والحريات العامة 
يجاد معيار لتحديد الخط الفاصؿ بيف حرية التعبير ال صحفي وبيف حقوؽ األساسية وا 

اآلخريف، والعمؿ عمى عدـ ِإستغالؿ الصحافة بشكؿ تتحوؿ فيو أحيانًا إلى َأداة 
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لالعتداء عمى حقوؽ اآلخريف، خاصة في ظؿ التطور التكنولوجي الحديث الذي ترؾ 
آثاره عمى قطاع الصحافة، وأف ال ينتيؾ حقًا مف حقوؽ المواطنيف أو يمس إحدى 

يمتـز بميثاؽ الشرؼ الصحفي فال يجوز أف يتعرض لمحياة  حرياتيـ، وعمى الصحفي أف
الخاصة لممواطنينف كما ال يجوز لو أف يتناوؿ مسمؾ المشتغؿ بالعمؿ العاـ أو 
الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكمؼ بخدمة عامة، إال إذا كاف ما تناولو وثيؽ 

دليؿ عمى ذلؾ. وىذا ما فرض الصمة بأعماليـ، ومستيدفًا المصمحة العامة إذا أقاـ ال
و أثر الدفع بالحقيقة والنقد  مف المشرع التدخؿ في موضوع الحريات مف أجؿ تنظيميا

، وتحديد الحريات بصورة عامة وحرية الصحافة المباح عمى مسؤولية الصحفي المدنية
بصورة خاصة؛ ألف ميمة القانوف في أي مجتمع ىو صوف المصالح والحريات 

جنائية كانت أـ مدنية، كما إفَّ ميمة القانوف يتجسد في الموازنة بيف  بنصوص القانوف
حؽ الفرد وبيف حقوؽ اآلخريف، وبيف حؽ المجتمع كإطار أشمؿ، وفي ىذا تكمف 
مشكمة الدراسة كما نبيف أىمية دراسة موضوع أثر الدفع بالحقيقة والنقد المباح عمى 

المدنية ىو مف أشمؿ  مسؤوليةـ المسؤولية الصحفي المدنية، عمى ِإعتبار أف نظا
األنظمة القانونية التي رتبت فييا الحقوؽ وااللتزامات سواء تمؾ الناشئة عف العقد أو 

 الفعؿ الضار.
 :      أسباب اختيار الموضوع 

 ٖ٘بعد إصدار قانوف العمؿ الصحفي الكوردستاني رقـ ) ىذه الدراسة تظافرت َأسباب 
لقانوف بأي دراسة قانونية مف قبؿ الفقياء والباحثيف في ، لـ يحظ ىذا ا ٕٚٓٓ( لسنة 

إقميـ كوردستاف العراؽ، وألىمية ىذا القانوف مف حيث حداثة صدوره ومضمونو، ومف 
الصحفييف المدنية والجزائية، وتنظيـ أمور الصحافة  مسؤوليةحيث تنظيمو ألحكاـ 

غـ ذلؾ ىناؾ عدة جوانب والصحفييف وما يتعمؽ بيا مف الناحية اإلدارية. إال أنو ر 
 سمبية في ىذا القانوف، مما كاف مف أسباب اختيار ىذا الموضوع.

 مشكمة البحث:
لـ تحظ دراسة أثر الدفع بالحقيقة والنقد المباح عمى مسؤولية الصحفي المدنية عف  -ٔ

تجاوز حقو في التغطية الصحفية بالدراسة الكافية والوافية في العراؽ عمومًا، وفي إقميـ 
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كوردستاف خصوصًا، مف قبؿ رجاؿ الفقو، فميس ىناؾ إال دراسة واحدة أو دراستاف، 
واقتصرتا عمى قانوف المطبوعات العراقي، ودراسة واحدة في إقميـ كوردستاف العراؽ 
اقتصرت عمى دراسة قانوف المطبوعات إلقميـ كوردستاف العراؽ، كما لـ يتناوؿ الفقو 

ة بالبحث والدراسة سواء عمى صعيد المؤلفات أو المدني في العراؽ ىذه المسؤولي
الرسائؿ أو البحوث، وما كتب عنيا عمى الصعيد الجنائي ال يعدو أف يكوف متعمقًا 
بجرائـ النشر أومسؤولية الصحفي الجزائية عف ىذه الجرائـ والتي يكوف جزاؤىا بالطبع 

المدنية لمصحفي، وبياف  العقوبات المقررة قانونًا. إال أف األمر يتطمب بحث المسؤولية
نطاؽ عمؿ الصحفييف وتنظيميا قانونًا في إطار محدد، وبياف طبيعتيا وطبيعة أركانيا، 
وكذلؾ أحكاميا المتمثمة بالتعويض الذي تحكـ بو المحكمة مف جراء االعتداء عمى 

 اآلخريف والمساس بالخصوصيات أو بسبب إنتياؾ سمعة واعتبار اآلخريف.
الصحفي المدنية بنصوص خاصة أو  مسؤوليةيعي لتنظيـ وجود قصور تشر  -ٕ

مستقمة، في نصوص القانوف المدني، ألف القوانيف المدنية تضع قواعد عامة دوف أف 
تعني بمينة الشخص أو انتمائو النقابي، مما يصعب األمر عمى القضاء مف ناحية 

في العراؽ  الصحفي المدنية، وخصوصاً  مسؤوليةتكييؼ المواد العامة وتخصيصيا ب
حيث الحاجة إلى إصدار قانوف مدني جديد، وكذلؾ قانوف خاص بالصحفييف حيث 

وىو قانوف قديـ ال ينسجـ مع  ٜٛٙٔ( لسنة  ٕٙٓاليوجد إال قانوف المطبوعات رقـ ) 
مقتضيات ىذا العصر مف حيث تطور النشاط الصحافي، وكذلؾ التطور اليائؿ في 

غياب الحؿ القانوني لممشكالت التي تثيرىا الصحافة  الوسائؿ اإللكترونية، مما أدى إلى
مف ِإنتياكات مف خالؿ تمؾ الوسائؿ، مما جعؿ الحاجة إلى سف قانوف جديد بالصحافة 

 أمرًا ممحًا وحاجة ضرورية، وتتماشى مع مقتضيات العصر.
 منيج الدراسة:

اعتمدت ىذه الدراسة حسب طبيعة مشكمة البحث وخصوصياتو واألىداؼ الكامنة       
 وراءه عمى ثالثة مناىج وىي:

المنيج التحميمي: حيث تحميؿ النصوص التشريعية وكذلؾ إِلبراز مدى مالءمة  -ٔ
الصحفييف  مسؤوليةالمدنية في القانوف المدني لمتعامؿ مع  مسؤوليةاألحكاـ العامة لم
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تجة عف إخالليـ بالتزاماتيـ القانونية ومف خاللو تحديد مواضع الضعؼ والنقص في النا
 القانوف وطرؽ معالجتيا.

الصحفي المدنية في القانوف العراقي وموقؼ  مسؤوليةالمنيج المقارف: لممقارنة بيف  -ٕ
قضائو وبعض القوانيف األخرى وموقؼ قضائيـ كالقانوف المصري والفرنسي وبعض 

 األخرى حسب مقتضى الحاجة. القوانيف
المنيج التطبيقي: وذلؾ لتعزيز المواقؼ التشريعية والفقيية بأحكاـ وقرارات قضائية  -ٖ

قديمة وحديثة ذات صمة وثيقة بالموضوع سواء أكانت منشورة أـ غير منشورة، جمعًا 
 لموقؼ المشرع والفقو والقضاء عمى صعيد واحد.

 ىيكمية الدراسة: 
الموضوع واإللماـ بو وألجؿ انسجاـ عنواف البحث مع مضمونو، فإفَّ  لغرض دراسة ىذا

 ىيكمتيا تتجسد بالخطة األتية:
 المبحث األوؿ: الدفع بالحقيقية في جريمة القذؼ ضد الصفة العمومية.

 المطمب األوؿ: نطاؽ الدفع بالحقيقةفي حؽ ذوي الصفة العمومية.
 الصفة العمومية. المطمب الثاني: شروط استعماؿ حؽ القذؼ لذوي

 الصحفي المدنية. مسؤوليةالمطمب الثالث: أثر الدفع بالحقيقة عمى 
 المبحث الثاني: الحؽ في النقد.

 المطمب األوؿ: السند القانوني لمنقد المباح.
 الفرع األوؿ: السند في قانوف العقوبات.

 الفرع الثاني: السند في القوانيف والتشريعات الخاصة بالصحافة.
 الثاني: نطاؽ حؽ النقد الصحفي. المطمب

 المطمب الثالث : شروط استعماؿ حؽ النقد.
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 المبحث األول
 في جريمة القذف ضد الصفة العمومية (1)الدفع بالحقيقة

أناطت الدولة جزءًا ميمًا وخطيرًا مف أعماليا واختصاصاتيا عف طريؽ مجموعة        
. وترتبط ىذه الوظيفة ِإرتباطًا وثيقًا (ٕ) مف األفراد يطمؽ عمييـ ) ذوي الصفة العمومية (

                                           
ِددٓ فددٟ قىّٙددُ ِظددطٍف جٌددىفغ ػّددحي جٌّٛظددف جٌؼددحَ ٚأفمددٗ جٌفٍٔٓددٟ ػٍددٝ جٌطؼددٓ ذؽٍددك جٌأٌمددى  (1)

، ٠ٚؿدٍو جٌفؼدً ِدٓ جٌظدفس ّٓدإ١ٌٚسْدرحخ وفدغ جٌأوٓدرد ِدٓ   Le' xcecplio véritatisذحٌكم١مس

 غ١ٍ جٌّشٍٚػس. 

Adda ( Philippe), L'execptio véritatis " en matiére de diffamation, paris, 

1989, p.414. 

جٌّى١ٔس جٌٕحشثس ػٓ ْٚحتً جإلػالَ، ٌْحٌس  ّٓإ١ٌٚسج٠ٕحِ ٘حشُ ٌش١ى قْٓٛ، جٌأشحٌ ئ١ٌٗ:  .1

 .151، ص2006ِحؾٓط١ٍ، و١ٍس جٌمحْٔٛ، ؾحِؼس ذحذً، 

ِظطٍف ) يٚٞ جٌظفس جٌؼ١ِّٛس ( ٠شًّ جٌّٛظف جٌؼحَ، ٚجٌّىٍف ذهىِس ػحِس ٚضكى٠دى ِفٙدَٛ  ْ  ئ (2)

ػٍفدٗ ٚلدى  جٌّٛظف جٌؼحَ ِدٓ جٌّٛػدٛػحش جٌردحٌَز جٌطدٟ ػحٌؿٙدح جٌمدحْٔٛ جإلوجٌٞ ذشدىً ِفظدً.

أٚ  جٌىجتّدس ٌٍّفدك ػدحَ ضدى٠ٍٖ جٌىٌٚدس ٚظ١فس وجندً جٌّالودحش ) وً شهض ٠شغً جٌفمٗ جٌفٍٟٔٓ ذأٔٗ

قى جألشهحص جإلػطرح٠ٌس، ٠ٚؼ١ٓ ذّؼٍفس جٌٍٓطس جٌؼحِس (. ٠ٌُّى ِدٓ جٌطفحطد١ً ٠ٍجؾدغ: و. طدرحـ أ

، و١ٍدس ٌجٖووطدِٛظرحـ ِكّٛو ج١ٌٍّٓحْ، جٌكّح٠دس جٌؿٕحت١دس ٌٍّٛظدف جٌؼدحَ، وٌجْدس ِمحٌٔدس، ٌْدحٌس 

 ِٚحذؼى٘ح. 23، ص2001جٌكمٛق، ؾحِؼس جٌّٛطً، 

وّح ػٍف جٌفمٗ جٌّظٍٞ جٌّٛظف جٌؼحَ ذأٔٗ ) وً شهض ٠شغً ٚظ١فس وجندً ِالودحش جٌىجتّدس ٌٍّفدك 

قى جشهحص جالػطرح٠ٌس، ٠ٚؼ١ٓ ذّؼٍفس جٌٍٓطس جٌؼحِس (. ٠ٌُّى ِٓ جٌطفحط١ً أأٚ ػحَ ضى٠ٍٖ جٌىٌٚس، 

رىجٌٓدطحٌ، لدحْٔٛ جٌؼمٛذدحش، جٌمٓدُ جٌهدحص، وجٌ جٌٕٙؼدس جٌؼٍذ١دس، ٚجٌطؼ٠ٍفحش ٠ٍجؾدغ: و. ف٠َٛدس ػ

وجٌٞ، وجٌ جٌٕٙؼدددس ٚح. و. ْددد١ٍّحْ جٌطّددد641، ص1811جٌمدددحٍ٘ز،  ٞ، جٌدددٛؾ١ُ فدددٟ جٌمدددحْٔٛ جإلر

 . 102، ص1895جٌؼٍذ١س، 

فمٗ جٌفٍٔٓدٟ، ذدأْ جٌّٛظدف جٌؼدحَ ٞ جنطالف ذ١ٓ جٌفمٗ جٌّظٍٞ ٚػّح ؾحء ذٗ جٌأٚؾى٠ٍ ذحًٌوٍ ال٠ٛؾى 

ٞ فدٟ ٍِفدك ػدحَ. ٌٍطفظد١ً ٠ٍجؾدغ: و. ػٍدٟ ػردى أٌِ جٌؼًّ فدٟ ٍِفدك ضدى٠ٍٖ جٌىٌٚدس، ٠ّح ِٓ ٛ٘

، ِطرؼدس جألٌٚدْٝدالِٟ ٚفدٟ جٌدٕظُ جٌكى٠ػدس، جٌطرؼدس جٌمحوٌ ِظطفٝ، جٌٛظ١فس جٌؼحِس فٟ جٌٕظحَ جإل

 .136، ص1813جٌٓؼحوز، جٌمحٍ٘ز، 

شدهحص جٌمدحْٔٛ أِدس شدهض ِدٓ ٘ٛ وً ِٓ ٠ٓحُ٘ فدٟ نى ِح ِفَٙٛ جٌّٛظف جٌؼحَ فٟ جٌفمٗ جٌؼٍجلٟ،أ

جٌؼحَ، ٚجٌّىٍدف ذداوجٌز ٍِفدك ػدحَ. ٌٍطفظد١ً ٠ٍجؾدغ: ػظدحَ ػردىجٌٛ٘حخ ذٍَٔؿدٟ ِٚٙدىٞ ٠حْد١ٓ 

. 184، ص1883ىطددد، ذغددىجو، جٌٓددالِٟ ٚػٍددٟ ِكّددى ذددى٠ٍ، ِرددحوب جٌمددحْٔٛ جإلوجٌٞ، ِى٠ٍ٠ددس جٌ

ٛظدف ٠ىطٓدد ْ جٌّأذؼؼٙح جٌرؼغ، فؿ١ّؼٙح ضإوى ػٍدٝ  ْ ؾ١ّغ جٌطؼح٠ٌف الضهطٍف ػٓأ٠ٚالقع 

 طفس جٌؼ١ِّٛس ؽحٌّح ٠ؼًّ فٟ ٍِفك ػحَ ذظفس وجتّس.

 أِٚإلطدس  أٚوّح ػٍفطٗ ِكىّس جٌٕمغ جٌّظ٠ٍس ذأٔٗ ) ِٓ ٠ٌٟٛ لىٌجً ِدٓ جٌٓدٍطس جٌؼحِدس ذظدفس وجتّدس 

ضّددٕف ٌددٗ ٘ددًٖ جٌظددفس ذّمطؼددٝ جٌمددٛج١ٔٓ ٚجٌٍددٛجتف ْددٛجء أوددحْ ٠طمحػددٝ ٍِضرددحً ِددٓ جٌهُجٔددس جٌؼحِددس 

َ ذح١ٌٙثحش جٌّٓدطمٍس يجش جٌظدفس أجٌٍّكم١ٓ ذحٌَٛجٌز ٚجٌّظحٌف جٌطحذؼس ٌٙح ٚجٌّٓطهى١ِٓ وحٌّٛظف١ٓ 

ؾددٍ وحٌؼّددى أَ وددحْ ِىٍفددحً ذهىِددس ػحِددس وْٚ أجٌؼ١ِّٛددس وحٌؿحِؼددحش ٚجٌّؿددحٌّ جٌرٍى٠ددس ٚوجٌجٌىطددد، 

، ٌلدُ 9ِكىّدس جٌدٕمغ، ِ  أقىدحَ، ِؿّٛػدس 1856و٠ٓدّرٍ  25.(. ٔمدغ ُ.ئٌد١ٙٚجٌّشح٠م ِٚدٓ 

ؽٗ نٍدف، جٌّٛظدف  أقّىجٌطفحط١ً قٛي ً٘ج جٌّٛػٛع ٠ٍجؾغ: و.  . ٠ٌُّٚى 1256ِٓ، ص365
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بالمصمحة العامة، نظرًا لخطورة تمؾ اأَلعماؿ التي يقوموف بيا، فقد أخضعيـ المشرع 
الرقابة، لعؿ أىميا ىي الرقابة الشعبية المتمثمة بحؽ الجميور في  لصور متعددة مف

اإلعالـ، ولذلؾ جاىد الفقو والتشريع والقضاء في خمؽ موازنة بيف حؽ الجميور في 
 .(ٔ)اإلعالـ ومصمحة الموظؼ العاـ

والصحفي ىو وسيمة الوصوؿ بيف إلى تمؾ األعماؿ تحت بصرة ومسامع َأفراد الشعب، 
الرقابة عمى َأعماؿ ذوي الصفة العمومية باعتبارىـ ممثميف عف  وذلؾ عف طريؽ

المجتمع، وىذا نابع مف أىـ مبادئ مينة الصحافة، بشرط عدـ التعسؼ في حقيـ في 
النشر بشكؿ يسيء إلى سمعة ذوي الصفة العمومية عف طريؽ وسائؿ اإلعالـ 

 المختمفة.
برًا، ينسب فيو إلى شخص مف ولكف قد يحدث أف يكتب الصحفي مقااًل أو ينشر خ    

ذوي الصفة العمومية وقائع صحيحة وحقيقية، إال إنيا تشكؿ في نفس الوقت قذفًا 
 مسؤوليةبحقو، فالصحفي في ىذه الحالة وطبقًا ألحكاـ القانوف، اليمكف أف ُيْعفى مف ال

نو المدنية عف ىذا القذؼ رغـ ثبوت صحة الوقائع المشار إلييا، ِإذ اليمكف أف يقبؿ م
إثبات حقيقة أو صحة ما قذؼ بو. إال أفَّ مقتضيات الحؽ في  مسؤوليةلدفع ىذه ال

اإلعالـ الذي يتمتع بو الصحفي دفعت المشرعيف إلى الخروج عف ىذا األصؿ بالسماح 
لمصحفي بأف يدفع بصحة أو حقيقة الواقعة الني نسبيا إلى المقذوؼ في حقو إلستبعاد 

 مف قانوف العقوبات العراقي. ٕ/ٖٖٗئية عماًل بحكـ المادة والجنا( ٕ)المدنية مسؤوليةال
وليذا فأف الكالـ عف ىذا الموضوع يتطمب توضيحو مف خالؿ ثالثة مطالب:      

نتناوؿ في المطمب األوؿ نطاؽ الدفع بالحقيقة، ِإذ اليمكف أف يكوف دفعًا مطمقًا دوف 
ع بالحقيقة، فيناؾ ثمة شروط وجود نطاؽ يحدده. ولكي ينجح الصحفي في ِإدعائو بالدف

                                                                                                             
ِددح ٚ 85، ص1882مددحٍ٘ز، ، و١ٍددس جٌكمددٛق، ؾحِؼددس جٌووطددٌٛجٖجٌؼددحَ فددٟ لددحْٔٛ جٌؼمٛذددحش، ٌْددحٌس 

 ذؼى٘ح. 

، وجٌ جألٌٚدٝو. ػٍّ ْحٌُ، جٌىفغ ذحٌكم١مدس فدٟ ؾ٠ٍّدس جٌمدًف ػدى يٚٞ جٌظدفس جٌؼ١ِّٛدس، جٌطرؼدس  (1)

 .605، ص1885جٌمحٍ٘ز، جٌٕٙؼس جٌؼٍذ١س، 

جٌّى١ٔس ٌٍظكفٟ، ٌْحٌس ووطٌٛجٖ، و١ٍس جٌمدحْٔٛ، ؾحِؼدس  ّٓإ١ٌٚسجٌو. ػرحِ ػٍٟ ِكّى جٌك١ٕٟٓ،  (2)

 .265، ص2003ذغىجو، 
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يجب توفرىا وىذه الشروط تكوف موضوع المطمب الثاني. أما المطمب الثالث نخصصو 
 المدنية. مسؤوليةلمدى أثر الدفع بالحقيقة عمى ال

 المطمب األول
 نطاق الدفع بالحقيقة في حق ذوي الصفة العمومية

بأنو ِإذا كاف القانوف الوضعي اليزاؿ يحمي اأَلفراد، ويعمؿ (ٔ)يرى جانب مف الفقو      
عمى حماية سمعتيـ بإفتراض عدـ صحة وقائع القذؼ المسندة إلييـ، وأنيـ غير 
ممزميف بتقديـ أدلة تثبت إنيا خاطئة، إال أنيا اصبحت تفضؿ مصمحة الجميور 

حقائؽ عف طريؽ والمتممثة في حقيـ في اإلعالـ، ومعرفة عمى ما يجري مف ُأمور و 
، بإثبات صحة ما قذؼ بو، سواء كاف مسؤوليةالسماح لمقاذؼ بأف يتخمص دائمًا مف ال

المقذوؼ في حقو فردًا عاديًا مف َأحاد الناس أو موظفًا عموميًا أو مف يكوف في حكمو 
مف ذوي الصفة العمومية. ويستوي في ذلؾ ِإذا كانت الوقائع المسندة تتعمؽ بالحياة 

مقذوؼ أو متصمة بأمور حياتو العامة أو حتى لو كاف القاذؼ قد نشر الخاصة لم
عبارات القذؼ بسوء نية دوف أي مبرر معقوؿ أو لـ يعتقد صحتيا عندما أقدـ عمى 
النشر. ففي ىذا اأَلحواؿ يعتبر ِإثبات صحة القذؼ سببًا إِلعفاء القاذؼ ِإعفاًء كاماًل 

 .مسؤوليةمف ال
 والكوردستاني:موقف التشريع العراقي  -أ

 مسؤولية( مف قانوف العقوبات عمى  ٔ/ ٖٛٗنص المشرع العراقي في المادة )      
كؿ مف ينشر بإحدى طرؽ العالنية أخبارًا أو صورًا أو تعميقات تتعمؽ بأسرار الحياة 
الخاصة باأَلفراد، ولو كانت صحيحة ِإذا كاف مف شأف النشر اإِلساءة إليو. ويالحظ 

ة، أف المشرع العراقي لـ يحدد ما ِإذا كاف الحؽ في الحياة الخاصة الذي عمى ىذه الماد
عف االعتداء عمييا تخص األفراد العادييف أو ذوي الصفة العمومية  مسؤوليةيوجب ال

مف الموظفيف. إال أنو يبدو مف الجائز أف يحمؿ ىذا اإلطالؽ الوارد في المادة المذكورة 

                                           
ٌجْدس ِمحٌٔدس فدٟ جٌطشد٠ٍغ طحٌف ْؼ١ى ِٕظٌٛ، ؾ٠ٍّس جٌمدًف فدٟ قدك يٚٞ جٌظدفس جٌؼ١ِّٛدس، و (1)

ذشددحٌع ِكّددى ػٍددٟ، جٌمددحٍ٘ز، وْٚ ْددٕس جٌٕشددٍ، جٌفٍٔٓددٟ، ِطرؼددس ػرددحِ ػرددىجٌٍقّٓ جٌّظددٍٞ ٚ

 .110ص
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الصفة العامة. فاألخير يممؾ أيضًا حياة خاصة عمى أف يشمؿ الفرد العادي وذوي 
 يجب أف تصاف مف االعتداءات وكشؼ األسرار تحقيقًا لمعدالة.

والجدير بالذكر فيما ِإذا كاف الطعف في حؽ ذوي الصفة العمومية يدخؿ في نطاؽ      
 حياتو العامة وبيف حياتو الخاصة، فإننا نكوف أماـ ثالث حاالت: 

يكوف التعرض لشؤوف الحياة الخاصة لذوي الصفة العمومية متعمقة قد  الحالة األولى:
بأعماؿ الوظيفة العامة. ولعؿ َأبرز مثاؿ ليذه الحالة، أف يقاؿ عف موظؼ عاـ أنو واقع 
تحت تأثير زوجتو وتتدخؿ تبعًا لذلؾ في َأعماؿ وظيفتو، ليقـو بيا عمى نحو تحقؽ ليا 

 . (ٔ)أو لذوييا مصالح مكتسبة
يكوف لمواقعة أو العمؿ الذي يقوـ بو ذوي الصفة العامة جانبيف: جانب  ثانية:الحالة ال

متعمؽ بالحياة الخاصة، وجانب آخر متعمؽ بالوظيفة العامة، كما يقاؿ عف مدير إحدى 
المؤسسات العامة بأنو عمى صمة قرابة بأحد مرؤوسيو، وأنو حاباه بناًء عمى ذلؾ في 

 . (ٕ)الترقية عمى حساب مف ىو أحؽ منو
قد ال تتصؿ الواقعة موضوع القذؼ بعمؿ مف أعماؿ الوظيفة العامة.  الحالة الثالثة:

وَأبرز مثاؿ عمى ذلؾ القوؿ عف موظؼ عاـ بأنو حصؿ عمى الوظيفة أو عمى الترقية 
 .(ٖ)عف طريؽ المحاباة والرشوة

عف الصحفي، عمى  مسؤوليةوتطبيقًا لمحاالت الثالثة يعد القذؼ مبررًا لدفع ال     
اعتبار أف الواقعة محؿ الطعف تدخؿ ضمف نطاؽ الحياة العامة لذوي الصفة العامة 

 وتؤثر عمى أعماؿ الوظيفة ميما بمغت درجة اإلرتباط مع الحياة الخاصة.
( مف قانوف العقوبات العراقي، فأف القاعدة العامة  ٕ/ٖٖٗأما بخصوص المادة )      

ذؼ ِإقامة الدليؿ عمى ما أسنده لمغير، إال ِإذا كاف القذؼ موجيًا ىي أنو ال يقبؿ مف القا
إلى موظؼ عاـ أو مكمؼ بخدمة عامة أو إلى شخص ذي صفة نيابية عامة أو كاف 

                                           
قدك جٌٕشددٍ، وٌجْددس ِمحٌٔددس فددٟ جٌفمددٗ جالْددالِٟ  جْددطؼّحيِرددٍٚن جٌٕؿددحٌ، جٌطؼٓددف فددٟ  و. ػردىهللا (1)

 ِٚحذؼى٘ح. 316، ص1885ٚجٌمحْٔٛ، وجٌ جٌٕٙؼس جٌؼٍذ١س، جٌمحٍ٘ز، 

 .156٘حشُ ٌش١ى قْٓٛ، ٍِؾغ ْحذك، ص ئ٠ٕحِ (2)

جألٌٚدٝ، جٌّٛػدٛػ١س، جٌطرؼدس  قىدحَٚي، جأل، جٌىطدحخ جألؾدٍجتُ جٌٕشدٍ ٚجإلػدالَو. ؽحٌق ْدٌٍٚ،  (3)

 .323، صوجٌ جٌٕٙؼس جٌؼٍذ١س، جٌمحٍ٘ز
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يتولى عماًل يتعمؽ بمصالح الجميور وكاف في ِإسناد القاذؼ صمة بوظيفة المقذوؼ أو 
 .(ٔ)عممو
، فمـ نجد أي ٜٛٙٔ( لسنة  ٕٙٓرقـ )  أما بخصوص قانوف المطبوعات العراقي     

نص يجيز صراحة الطعف في أعماؿ الموظؼ العاـ أو مف في حكميـ، إال أف قانوف 
بيف صراحة جواز الطعف في  ٕٚٓٓ( لسنة ٖ٘العمؿ الصحفي الكوردستاني رقـ )

أعماؿ الموظؼ أوالمكمؼ بخدمة عامة أو شخص ذي صفة نيابية عامة؛ شريطة أف ال 
إلى حرمة حياتيـ الخاصة. ويبدو أف ما ذىب إليو قانوف العمؿ الصحفي يتعدى ذلؾ 

الكوردستاني يتفؽ تمامًا مع موقؼ القانوف العراقي بعدـ اعتبار الطعف في ىذه الحالة 
 .(ٕ)جريمة يعاقب عمييا القانوف

 موقف التشريع المصري:      -ب
( مف  ٕٖٓالمادة ) وقد سار المشرع المصري عمى نفس اإلتجاه، فقد قصرت      

، عمى حؽ الطعف في َأعماؿ الموظؼ العاـ أو مف في حكمو، (ٖ)قانوف العقوبات
ويجري النص الجديد ليذه الفقرة عمى النحو اآلتي ) ... ومع ذلؾ فالطعف في أعماؿ 

                                           
محيف ٠مرً ِٓ جٌ ٔٗ ) ٚالأِٓ لحْٔٛ جٌؼمٛذحش جٌؼٍجلٟ ػٍٝ  ( 433( ِٓ جٌّحوز )  2ضٕض جٌفمٍز )  (1)

ٞ أئٌدٝ  أِٚىٍدف ذهىِدس ػحِدس  أٚٛظدف ِ ئٌٝال ئريج وحْ جٌمًف ِٛؾٙحً ئئلحِس جٌى١ًٌ ػٍٝ ِح جْٕىٖ 

يف حظدحٌف جٌؿّٙدٌٛ ٚودحْ ِدح جْدٕىٖ جٌمدوحْ ٠طٌٛٝ ػّالً ٠طؼٍك ذّ أٚشهض يٞ طفس ١ٔحذ١س ػحِس 

طفص جٌؿ٠ٍّس (.  أِٚطظالً ذٛظ١فس جٌّمًٚف   ػٍّٗ. فاريج أَلحَ جٌى١ًٌ ػٍٝ وً ِح جْٕىٖ ئٔر

ؾ٠ٍّس ئريج  ًّ جٌظكفٟ جٌىٌٛوْطحٟٔ ذأٔٗ ) ال( ِٓ لحْٔٛ جٌؼ 1ضٕض جٌفمٍز ) ٌجذؼحً ( ِٓ جٌّحوز )  (2)

شدهض يٞ طدفس ١ٔحذ١دس ػحِدس ئريج ودحْ  أِٚىٍدف ذهىِدس ػحِدس  أٚوطد فدٟ أػّدحي ِٛظدف  أٚٔشٍ 

ُ ئٌد١ٙج١ٌٕحذس ذشٍؽ ئرلحِطس جٌى١ًٌ ػٍدٝ ِدح جْدٕىٖ  أٚجٌهىِس جٌؼحِس  أ٠ٚطؼىٜ أػّحي جٌٛظ١فس  جٌٕشٍ ال

.) 

، غددُ 1885ٌٓددٕس  83( ِددٓ لددحْٔٛ جٌؼمٛذددحش جٌّظددٍٞ جٌّؼددىي ذمددحْٔٛ ٌلددُ  302ضددٕض جٌّددحوز )  (3)

جٌطدٍق جٌّر١ٕدس  ئقدىٜ.ذأٔدٗ ) ٠ؼدى لحيفدحً ودً ِدح جْدٕى ٌغ١دٍٖ ذٛجْدطس 2006ٌٓدٕس  149ذمحْٔٛ ٌلُ 

ذحٌؼمٛذدحش  ئ١ٌدٗؾردص ػمدحخ ِدٓ جْدٕىش ِٚٓ ٘دًج جٌمدحْٔٛ أِدٌٛجً ٌدٛ وحٔدص طدحولس  أل 191ذحٌّحوز 

 أٚػّحي ِٛظف ػدحَ أفحٌطؼٓ فٟ  ؾرص ئقطمحٌٖ ػٕى أً٘ ٚؽٕٗ. ِٚغ يٌهأٚ أٌٚز ًٌٌه لحٔٛٔحً جٌّمٍ

يج قظدً ٠دىنً ضكدص قىدُ جٌفمدٍز جٌٓدحذمس ئر  شهض يٞ طدفس ١ٔحذ١دس ػحِدس ِٚىٍدف ذهىِدس ػحِدس ال

 ْ ٠ػرص جٌّطُٙ قم١مدسأأٚ جٌهىِس جٌؼحِس، ذشٍؽ ج١ٌٕحذس  أٚػّحي جٌٛظ١فس أ٠طؼىٜ  ذٓالِس ١ٔس ٚوحْ ال

ٌُجَ حْ ضددأٍِ ذددأقددٛجي ، ذكٓددد جألجٌّكىّددسأٚجٌّؿٕددٝ ػ١ٍددٗ، ٌٚٓددٍطس جٌطكم١ددك  ئٌددٝوددً فؼددً جْددٕىٖ 

وٌدس إلغردحش إٔىجش ِؼدَُز ٌّدح ٠مىِدٗ جٌّدطُٙ ِدٓ ِٓدط أٌٚجق أٚوج٠ٌس ذطمى٠ُ ِدح ٌدى٠ٙح ِدٓ جٌؿٙحش جإل

جٌكحٌدس جٌّر١ٕدس فدٟ ال فدٟ ئئرلحِدس جٌدى١ًٌ إلغردحش ِدح لدًف ذدٗ ٠مرً ِٓ جٌمدحيف  قم١مس ضٍه جالفؼحي. ٚال

 جٌفمٍز جٌٓحذمس (.
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تحت  موظؼ عاـ أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكمؼ بخدمة عامة اليدخؿ
حكـ الفقرة السابقة ِإذا حصؿ بسالمة نية، وكاف ال يتعدى َأعماؿ الوظيفة أو النيابة أو 
الخدمة العامة...(. ويدؿ ذلؾ عمى أنو ال يعد قذفًا الطعف في َأعماؿ األشخاص الذيف 
أوردتيـ الفقرة السابقة سببًا لمقاضاة الصحفي ِإذا كاف الصحفي فيما أسنده حسف النية، 

. وتطبيقًا لذلؾ تقوؿ المحكمة (ٔ)بذلؾ صيانة وتحقيؽ المصمحة العامة وقاصداً 
الدستورية في بياف حكمة ِإباحة القذؼ الصادؽ في مواجية ذوي الصفة العمومية عمى 
أنو ) متى كاف ذلؾ، وكانت اإلباحة بالشروط المتقدمة إلى نص القانوف، فإف الفقرة 

بر مصدرًا مباشرًا ليا، وىي في كؿ األحواؿ ال المشار إلييا تعت ٕٖٓالثانية مف المادة 
تعدو أف تكوف تطبيقًا لقاعدة عامة في مجاؿ استعماؿ الحؽ، ِإذ يعتبر ىذا االستعماؿ 
دومًا سببًا لإلباحة كمما كاف الغرض منو تحقيؽ المصمحة االجتماعة التي شرع الحؽ 

 .(ٕ) مف أجميا (
ة كما سنبينو الحقًا، ىؿ تقتصر مجاليا عمى ولكف ِإذا توافرت شروط الدفع بالحقيق     

 القذؼ ضد ذوي الصفة العمومية، واليمتد إلى ِإىانة ىؤالء أو سبيـ حسب اأَلصؿ ؟
( مف قانوف  ٘ٛٔيبدو أف المشرع المصري خرج عف ىذه القاعدة بموجب المادة )     

صفة نيابية ، حيث أنو حدد عقوبة السب الموجو ضد الموظؼ العاـ أو ذي (ٖ)العقوبات
العامة أو مكمؼ بخدمة عامة بسبب َأداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، حيث 
ذكرت في فقرتيا األخيرة ) ... ذلؾ مع عدـ اإلخالؿ بتطبيؽ الفقرة الثانية مف المادة ) 

                                           
ؾٍجتُ جٌٕشٍ فٟ جٌمحْٔٛ جٌّظٍٞ ػٍٝ ػٛء جٌطؼى٠الش جٌّٓطكىغس ذحٌمدحْٔٛ و. ش٠ٍف ١ْى وحًِ،  (1)

 . 116، ص، وجٌ جٌٕٙؼس جٌؼٍذ١س، جٌمحٍ٘ز2006ٌٕٓس  149ٌلُ 

، ١ّ9س، جٌؼدىو ، ِٕشدٌٛ فدٟ جٌؿ٠ٍدىز جٌٍْد1883فرٍج٠دٍ  6 قىُ جٌّكىّس جٌىْط٠ٌٛس جٌؼ١ٍح ذطدح٠ٌم (2)

 ٚ ِح ذؼى٘ح. 350، ص1883فرٍج٠ٍ  11فٟ 

ضمدً ػدٓ ػشدٍز جالف  ( ِٓ لحْٔٛ جٌؼمٛذدحش جٌّظدٍٞ ذأٔدٗ ) ٠ؼحلدد ذغٍجِدس ال115ضٕض جٌّحوز ) (3)

أٚ  أٚ شهظدحً يج طدفس ١ٔحذ١دس ػحِدسٌف ؾ١ٕٗ وً ِٓ ْد ِٛظفحً ػحِدحً أض٠ُى ػٍٝ ػش٠ٍٓ  الؾ١ٕٗ ٚ

ندالي ذططر١دك أٚ جٌهىِس جٌؼحِدس، ٚيٌده ِدغ ػدىَ جإلج١ٌٕحذس  أٚس وجء جٌٛظ١فأِىٍفحً ذهىِس ػحِس ذٓرد 

ئريج ٚؾى جٌضرحؽ ذ١ٓ جٌٓد ٚؾ٠ٍّس لًف جٌضىرٙح يجش جٌّطُٙ ػى ٔفّ  302جٌفمٍز جٌػح١ٔس ِٓ جٌّحوز 

لدُ ٌذحٌمدحْٔٛ  115لظدٝ ٌؼمٛذدس جٌغٍجِدس فدٟ جٌّدحوز ػ١ٍٗ ؾ٠ٍّس جٌٓد (. ٌفغ جٌكدى جأل ِٓ ٚلؼص

ٌٓدٕس  83ِحتدس ؾ١ٕدٗ ِظدٍٞ غدُ ػدىٌص ذحٌمدحْٔٛ  طؿدحَٚض ً جٌطؼدى٠ً الوحٔص لرد، 1812ٌٕٚٓس  28

ٌٓددٕس  149غددُ جٌغ١ددص ؾُت١ددحً ذحٌمددحْٔٛ ٌلددُ  1886ٌٓددٕس  85، غددُ جْددطرىٌص ذحٌمددحْٔٛ ٌلددُ 1885

2006. 
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(، ِإذا وجد ِإرتباط بيف السب وجريمة قذؼ ارَتكَبيا ذات المتيـ ضد نفس مف  ٕٖٓ
جريمة السب (. ومفاد ذلؾ أف المشرع المصري اليجيز ِإثبات السب في وقعت عميو 

ستقالاًل عف القذؼ، إال في الحاالت التي يكوف فييا الزمًا لتوضيح ِإسناد القاذؼ  ذاتو وا 
ستخالص نتيجتو في صورة حكـ عادؿ عمى الموظؼ؛ وىذا يعني أف المشرع  وتأكيده واِ 

مف في حكمو ِإذا توافر ِإرتباط بينو وبيف  المصري يبيح السب ضد الموظؼ العاـ أو
جريمة قذؼ ِإرتكبيا ذات الصحفي أواإلعالمي ضد نفس المجنى عميو في السب، مع 

. وتطبيقًا لذلؾ، قضت (ٔ)ِإستمزاـ توافر الشروط التي يبيح القذؼ بحؽ ىؤالء اأَلشخاص
في المادتيف محكمة النقض المصرية بأف ) ِإدانة الطاعف بالجريمة المنصوص عمييا 

مف قانوف العقوبات ال محؿ لو معو ألعماؿ موجب اإلباحة المقررة  ٖٙٓو  ٘ٛٔ
عقوبات،  ٘ٛٔعقوبات ذلؾ أف محؿ تطبيقو طبقًا لممادة  ٕٖٓبالفقرة الثانية مف المادة 

أف يوجد ِإرتباط بيف السب وجريمة قذؼ ِإرتكبيا ذات المتيـ ضد نفس مف وقعت عميو 
 .(ٕ) لـ يتحقؽ في صورة الدعوى المطروحة (في جريمة السب، وما

( مف قانوف تنظيـ الصحافة المصري، تتفؽ مع  ٕٔكذلؾ ما تذىب إليو المادة )      
ما ذىب إليو قانوف عقوباتيا، عمى ضرورة عدـ تعرض مستخدـ الوسيمة اإلعالمية 

بأنو )  والصحفييف لمحياة الخاصة لمموظفيف العموميف، ومف في حكميـ حيث جاء فييا
اليجوز لمصحفي أو غيره أف يتعرض لمحياة الخاصة لممواطنيف، كما ال يجوز لو أف 
يتناوؿ مسمؾ المشتغؿ بالعمؿ العاـ أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو مكمؼ 

 بخدمة عامة، إال ِإذا كاف التناوؿ وثيؽ الصمة بإعماليـ ومستيدفًا المصمحة العامة (.
 فرنسي:     موقف التشريع ال -ج

                                           
. 811، ذٕدى ٌلدُ 600و. ِكّٛو ٔؿ١د قٕٟٓ، لحْٔٛ جٌؼمٛذحش جٌمُٓ جٌهحص، ٍِؾدغ ْدحذك، ص  (1)

. و. ش٠ٍف ١ْى وحًِ، ؾٍجتُ جٌٕشٍ فٟ جٌمحْٔٛ جٌّظدٍٞ ػٍدٝ 22و. ػٍّ ْحٌُ، ٍِؾغ ْحذك، ص

. جٌّٓطشدحٌ 244، ٍِؾدغ ْدحذك، ص2006ٌٓدٕس  149ػٛء جٌطؼدى٠الش جٌّٓدطكىغس ذحٌمدحْٔٛ ٌلدُ 

ٞ، شدٍـ ضؼدى٠الش لدحْٔٛ جٌؼمٛذدحش جٌهحطدس ذؿدٍجتُ جٌٕشدٍ، ٚحِكّدى جٌشدٙ ِكّى ٌػح قٓد١ٓ ٚو.

 . 64، ص2006، وجٌ جٌٕٙؼس جٌؼٍذ١س، جٌمحٍ٘ز، جألٌٚٝجٌطرؼس 

ػط١دس،  ئذدٍج١ُ٘ أقّدىو.  ئ١ٌدٗ أشدحٌ. 1899/ 6/ 20لؼحت١س، ؾٍٓدس  49، ٌٕٓس، 299جٌطؼٓ ٌلُ  (2)

 .158، ص2014شٍوس ٔحِ ٌٍطرحػس، ِكىّس جٌٕمغ، أقىحَلحْٔٛ جٌؼمٛذحش ِؼٍمحً ػ١ٍٗ ذأقىظ 
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في حاؿ  مسؤوليةأما في فرنسا لـ يكف المشرع يسمح لمصحفي بأف يتخمص مف ال     
 ِٜٔٛٔإثباتو لصحة الواقعة المشار إلييا في المقاؿ حتى صدر قانوف الصحافة لسنة 

المتعمؽ بجرائـ النشر، والتي مكنت الصحفي مف ِإثبات حقيقة ما قذؼ بو ِإذا كاف ذلؾ 
( مف  ٖٔالقذؼ قد وجو إلى موظؼ عاـ أو مف يكوف في حكمو المشار إليو بالمادة ) 

ـ إنتقؿ ىذا الجواز القانوني إلى قانوف حرية الصحافة الفرنسي لسنة ذلؾ القانوف؛ ومف ث
ىذا  ٕٔٔٓلسنة  ٖٔٔ( والمعدلة بالقرار رقـ  ٖ٘النافذ، حيث َأجازت المادة )  ٔٛٛٔ

الدفع بعد أف وسعت نطاؽ شمولو إلى مديريات الشركات والمؤسسات التجارية والمالية 
القذؼ ِإذا ما تعمؽ بالوظائؼ وحدىا، يمكف  . حيث جاء فييا ) حقيقة فعؿ(ٔ)والصناعية

التحقؽ منو عف طريؽ طرؽ اإلثبات العادية، إذا ما كانت اإلتيامات موجو إلى مف 
يمثؿ الجيش بكافة أفرعو البرية والبحرية أو اإلدارات العامة أو ضد كؿ شخص وارد 

أوتجارية أو . وفعؿ السب والقذؼ يمكف نسبتو إلى كؿ مدير لشركة صناعية ٖٔبالمادة 
مالية، بصدد طرح سندات مالية أو أوراؽ مالية في الممارسات العامة. وحقيقة فعؿ 

إذا كانت اإلتيامات تتعمؽ بالحياة  -القذؼ يمكف إثباتو إال في الحاالت التالية: أ
الخاصة لمشخص. ... (. وبذلؾ أصبح التمسؾ بالدفع بالحقيقة مقبواًل ضد ذوي الصفة 

ضًا في مواجية غيرىـ مف األفراد العادييف، ويكفي لذلؾ اال يكوف العمومية، بؿ أي
 .(ٕ)القذؼ متعمقًا بالحياة الخاصة لممقذوؼ

كما أف الفقو الفرنسي أوحى إلى أف مبدأ حرية اإلعالـ ىو الذي دفع المشرع      
عمى الفرنسي إلى ىذه التفرقة الميمة بيف القذؼ المتعمؽ بالحياة العامة، وبيف االعتداء 

الحؽ في ِإحتراـ الحياة الخاصة، التي تتمثؿ في جواز الدفع بالحقيقة لمتخمص مف 

                                           
(1)  V. Toulement et la jurisprudencey, citée, op cit, p. 185.                                        

جالْددطػٕحء، وٌجْددس ف جٌظددحوق ذدد١ٓ جٌّرددىأ ٚ: و. ػرددىجٌطٛجخ ِؼددٛع جٌشددٌٛذؿٟ، جذحقددس جٌمددًئ١ٌددٗ أشددحٌ

 .91، ص2011 – 2010ِمحٌٔس، وجٌ جٌٕٙؼس جٌؼٍذ١س، جٌمحٍ٘ز، 

قك يٚٞ جٌظفس جٌؼ١ِّٛس، جٌظكف١١ٓ جٌّى١ٔس فٟ قحٌس جٌمًف فٟ  ِٓإ١ٌٚسو. ِكّى ٔحؾٟ ٠حلٛش،  (2)

 .51ص، 9جٌؼىو:  ،ِؿٍس جٌش٠ٍؼس ٚجٌمحْٔٛ
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عف القذؼ المتعمؽ بالحياة العامة مف ناحية؛ وعدـ جواز الدفع بالحقيقة  مسؤوليةال
 .(ٔ)عف القذؼ المتعمؽ بالحياة الخاصة مف ناحية أخرى مسؤوليةلمتخمص مف ال

 مسؤوليةف الحكـ في فرنسا ومصر والعراؽ يقضي بعدـ عميو، لكؿ ما تقدـ يتبيف أ     
الصحفي المدنية والجنائية في حالة ِإسناد الوقائع المتضمنة قذفًا أو سبًا أو تشييرًا إلى 
موظؼ عاـ أو مف في حكمو مف األشخاص ذي الصفة النيابية العامة أو المكمفيف 

ذلؾ منوط بشروط سوؼ  بخدمة عامة عف طريؽ الدفع بحقيقة تمؾ الوقائع، إال أف
 نبينيا الحقًا.

 
 المطمب الثاني

 شروط استعمال حق القذف ضد ذوي الصفة العمومية
أف الحفاظ عمى ىيبة الوظيفة العامة مف األمور الضرورية لتعمقيا بسمعة دولة      

بكامميا، وبما أف القانوف أفسح المجاؿ لمطعف في َأعماؿ ىؤالء اأَلشخاص المشتغميف 
ة العامة، إال أف تحقيؽ التوازف أمر تقتضيو العدالة، ولكي يكوف الصحفي بالوظيف

، فأف ىناؾ ثمة شروط يجب توافرىا في ىذا الدفع لكي يترتب مسؤوليةبمنأى عف ال
عف الصحفي. ويمكف حصرىا في شرطيف َأساسييف،  مسؤوليةعميو أثره، وىو ِإنتفاء ال

ثباتيا. وثانييما، أف يكوف أوليما، صحة الواقعة المسندة إلى ذوي الصف ة العمومية واِ 
الصحفي حسف النية في توجيو ىذا الطعف لتحقيؽ الغاية المبتغاة، وىي تحقيؽ 

 . وىذا ما سنتناولو فيما يمي:(ٕ)المصمحة العامة

                                           
 ئ١ٌٗ أشحٌ. 416، ص1894ػٍٝ جٌكك فٟ ئقطٍجَ جٌك١حز جٌهحطس،  جالػطىجء( وح٠ٌُ، جٌمًف 1ٚ)

. و. ؾّحي جٌى٠ٓ جٌؼط١فٟ، جٌكّح٠س جٌؿٕحت١س 295ِكّى ٔحؾٟ ٠حلٛش، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ص 

 . 552، ص1864ٌٍهظِٛس ِٓ ضأغ١ٍ جٌٕشٍ، وٌجْس ِمحٌٔس، وجٌ جٌّؼحٌف ذّظٍ، جٌمحٍ٘ز، 

ْ جٌمددحْٔٛ فددٟ ْددر١ً ضكم١ددك أ) ِددٓ جٌّمددٌٍ  ٚضطر١مددحً ٌددًٌه لؼددص ِكىّددس جٌددٕمغ جٌّظدد٠ٍس ذأٔددٗ (2)

شدهحص جال أٚ ػّدحي جٌّدٛظف١١ٓ جٌؼّد١١ِٛٓأْطػٕٝ ِٓ ؾٍجتُ جٌمًف جٌطؼدٓ فدٟ ِظٍكس ػحِس، لى ئر 

ْ أٚي: جٌّىٍفدد١ٓ ذهىِددس ػحِددس ِطددٝ ضددٛجفٍش ف١ددٗ غددالظ شددٍٚؽ، جأل أٚ يٚٞ جٌظددفس ج١ٌٕحذ١ددس جٌؼحِددس

ٌّطدحػٓ ػطمدحو ذظدكس جٞ ٌّؿدٍو نىِدس جٌّظدٍكس جٌؼحِدس ِدغ جإلر أ٠ىْٛ جٌطؼٓ قحطالً ذٓالِس ١ٔس 

ْ ٠مدَٛ أأٚ جٌهىِدس جٌؼحِدس. غحٌػدحً: ج١ٌٕحذدس  أٚال ٠طؼدىٜ جٌطؼدٓ جَػّدحي جٌٛظ١فدس أٚفك ئريجػطٙح. جٌػحٟٔ: 

جٌشدحٌع  ؾطّؼص ًٖ٘ جٌشٍٚؽ ضكمك غدٍعجئٌٝ جٌّطؼْٛ ِٕٗ. فىٍّح ٍِ جْٕىٖ أجٌطحػٓ ذاغرحش وً 

ِح ئريج ٌُ ٠طٛفٍ ٌٚٛ ٚجقى ِٕٙح، فال ٠طكمك ً٘ج جٌغٍع ٠ٚكدك جٌؼمدحخ (. أٚٔؿح جٌطحػٓ ِٓ جٌؼمحخ، 
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 صحة الواقعة المسندة إلى ذوي الصفة العمومية و ِإثباتيا : -1
أف تحقيؽ ىذا الشرط لو صمة وثيقة بتحقيؽ غاية المشرع مف إباحة الطعف في      

َأعماؿ ذوي الصفة العامة؛ ألف السياسة التشريعية العامة تسعى إلى عدـ تقييد حرية 
النشر الحقيقية باعتبار أف المصمحة العامة تتحقؽ مف الكشؼ عف وقائع حقيقية 

. لذا يشترط أف يثبت الصحفي (ٔ)شؤوف المجتمع إلنحراؼ القائميف عمى تدبير وتصرؼ
صحة وقائع القذؼ التي أسندىا إلى ذوي الصفة العمومية في جوىرىا وفي وقائعيا مف 
خالؿ ِإقامة الدليؿ عمى صحة ما أسنده بكافة طرؽ اإِلثبات، وأف يستحؽ بسببيا 

الي عدـ تمكف ، وبالت(ٕ)اإِلباحة؛ ألف اإلثبات ىو جوىر الدفاع عف المصمحة العامة
المدعي الصحفي مف إثبات صحة ما نسبو إلى الصفة العمومية دليؿ عمى أنو أقدـ 

 .(ٖ)عمى نشر مادتو اإلعالمية بدافع التشيير واإِلساءة
 ولكن مِإذا يعني بأن تكون العبارات صحيحة في جوىرىا وفي وقائعيا ؟

قضية صحيحًا، واف القصد مف ذلؾ ىو أف يكوف اإِلسناد الذي يشكؿ جوىر ال     
نما يجب أف  تكوف العبارات التي تتضمف ىذا اإلسناد صحيحة ليس فقط في ظاىرىا، وا 
تكوف كذلؾ في مضمونيا. وليس المقصود في ذلؾ أف تكوف العبارة صادقة حرفيًا، ِإذ 
يكفي  أف تكوف صحيحة في جوىرىا، لذلؾ فإف الغمط في بعض التفاصيؿ المتعمقة 

قد يؤدي إلى سقوط بعضيا مف الواقعة الحقيقية اليكوف لو تأثير  بيذا اإلسناد الذي
طالما كاف الغمط فييا اليتعمؽ بجوىر الموضوع، وليس مف شأنو أف يؤدي إلى خمؽ 

 .(ٗ)تأثير مغاير لدى القراء
                                                                                                             

. ِطدددٛفٍ ػٍدددٝ جٌّٛلدددغ 1810/  5/ 21جٌؿٍٓدددس  ضدددح٠ٌملؼدددحت١س،  48ٌٓدددٕس  2264جٌطؼدددٓ ٌلدددُ 

 .2015/ 2/  12جٌؿٍٓس:  ضح٠ٌم، www.justic-lawhome.com:  جإلٌىطٍٟٚٔ

. و. 804، ذٕدى 693ٌهدحص، ٍِؾدغ ْدحذك، صو. ِكّٛو ٔؿ١د قٕٟٓ، جٌمحْٔٛ جٌؼمٛذحش، جٌمُٓ ج (1)

 .143ػرىجٌطٛجخ ِؼٛع جٌشٌٛذؿٟ، ٍِؾغ ْحذك، ص

ضطر١محً ًٌٌه لؼص ِكىّس جٌٕمغ جٌّظ٠ٍس ذأْ جٌمحْٔٛ ٌُ ٠م١ى قك جٌمًف فدٟ جغردحش ِدح لدًف ذدٗ ٚ (2)

، 2146ذأٞ ل١ى، ذً ٘ٛ ٠ر١ف ٌدٗ جغردحش ٚلدحتغ جٌمدًف ذىدً ؽدٍق جٌطدٍق جٌمح١ٔٛٔدس...(. جٌطؼدٓ ٌلدُ 

-www.justic: جإلٌىطٍٚٔددددٟ. ِطددددٛفٍ ػٍددددٝ جٌّٛلددددغ 1836/ 2/ 24لؼددددحت١س، ؾٍٓددددس  5س ٌٓددددٕ

lawhome.com .ٍِؾغ ْحذك ، 

جٌظدكف١١ٓ جٌّى١ٔدس فدٟ  ِٓإ١ٌٚس. و. ِكّى ٔحؾٟ ٠حلٛش، 333و. ؽحٌق ٌٍْٚ، ٍِؾغ ْحذك، ص (3)

 .46قحٌس جٌمًف فٟ قك يٚٞ جٌظفس جٌؼ١ِّٛس، ٍِؾغ ْحذك، ص

 .296و. ػرحِ ػٍٟ ِكّى جٌك١ٕٟٓ، ٍِؾغ ْحذك، ص (4)
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وىذا يعني بأف ذكر جانبًا مف التفاصيؿ أو أنو أخطأ في ذكر بعضيا أو كانت     
ذه التفاصيؿ قاسية في ُأسموبيا، اليؤدي إلى رد الدفع بالحقيقة عباراتو التي صاغ بيا ى

مف قبؿ الصحفي، طالما كانت التفاصيؿ المذكورة صحيحة في جوىرىا وفي وقائعيا، 
فمثاًل: حالة ما ِإذا كتب صحفي مقااًل عف شركة وقد تعاقدت مع مقاوليف أو 

تقاضى عموالت غير قانونية مستثمريف، واف الموظؼ المسئوؿ عف ِإبراـ ىذه العقود قد 
% عف قيمة كؿ صفقة أوعقد، وفي المحكمة استطاع الصحفي أف يثبت تمؾ ٘بنسبة 

الواقعة وصحتيا بالرغـ مف أنو قد أخطأ مثاًل في ذكر نسبة العمولة الحقيقية التي كانت 
% كما ذكره الصحفي في مقالو، فال محؿ لمكالـ عف ٘% وليست ٖ% أو ٕمثاًل 

حفي ىنا طالما كانت الواقعة التي أشار إلييا وتمكف مف إثباتيا صحيحة الص مسؤولية
، (ٔ)في جوىرىا، وىي أف الموظؼ المسئوؿ قد تقاضى عموالت بشكؿ غير مشروع

ولمحكمة النقض تقدير وفحص تمؾ العبارات. ولمغرض المتقدـ، قضت محكمة النقض 
المتيـ نشر فعاًل العبارات  المصرية بأنو ) متى َأثبت حكـ ما صدر في جريمة نشر إف

التي يؤاخذ بسببيا وكانت العبارات ىي نفس الواقعة المؤدية إلى المتيـ والمثبة بالحكـ 
وال تستطيع محكمة النقض أف تفصؿ فييا ِإذا كاف قانوف العقوبات يتناوليا أو ال 

وتعرفت يتناوليا، وىؿ طبؽ عمييا تطبيقًا صحيحًا أـ ال تستطيع ذلؾ إال ِإذا فحصتيا 
عمى ما فييا مف الدالالت المغوية وما فييا مف المرامي القريبة أو البعيدة، ومف أجؿ 
ذلؾ فممحكمة النقض دائمًا حؽ فحص تمؾ العبارات لمغرض المتقدـ وتقديرىا في 
عالقتيا مع القانوف، التقدير الذي تراه ميما يكف مف رأي محكمة الموضوع في داللتيا 

بالقانوف. أما القوؿ بأف البحث في وقوع إسناد الطاعف إلى المجنى وعالقة ىذه الداللة 
عميو، أوعدـ وجوده ىو مسألة موضوعية يفصؿ فييا قاضي الموضوع فصاًل نيائيًا ال 

 .(ٕ) معقب عميو لمحكمة النقض، قوؿ غير مقبوؿ (
                                           

(1) Stephens commentaries, Law of England, the Law of contract and Torts 

nineteenth edition, great Brtean, 1928, p.399. 

 .299ٓحذك، صجٌٍّؾغ جٌ: و. ػرحِ ػٍٟ ِكّى جٌك١ٕٟٓ، ئ١ٌٗ أشحٌ

ػٕدى : و. ػردىجٌكىُ فدٛوز،  ئ١ٌدٗ. ِشدحٌ 5/1823/ 24لؼدحت١س، ؾٍٓدس  3، ْدٕس 1411جٌطؼٓ ٌلُ  (2)

 –ِْٛٛػس جٌطؼ٠ٛؼحش جٌّى١ٔس، جٌؿُء جٌػحٌع، جٌّىطد جٌدىٌٟٚ ٌٍّْٛدٛػحش جٌمح١ٔٛٔدس، جإلْدىٕى٠ٌس 

 . 261، ص2006ِظٍ، 
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في وجدير بالذكر أنو يجب التفرقة في ىذه الحالة بيف الخطأ الذي يقع فيو الصح    
في ذكر جانب مف التفاصيؿ، وبيف توجييو عدة وقائع قذؼ في حؽ ذوي الصفة 
العامة. فإسناد َأكثر مف واقعة إلى ىؤالء يتطمب مف الصحفي إثباتيا جميعًا، وفي حالة 
إثبات بعضيا دوف البعض اآلخر، يكوف بإمكاف الموظؼ المدعي أف يستند في ِإدعائو 

ستطع الصحفي المدعى عميو مف إثبات صحتيا عمى إحدى ىذه الوقائع التي لـ ي
 .(ٔ)وتبريرىا، فيحؽ عقابو، وبإمكاف الموظؼ المدعي الحصوؿ عمى حقو مف التعويض

وقد َأكد القضاء الفرنسي عمى ضرورة توافر ىذا الشرط، واشترط أف يكوف اإِلثبات     
عمى الشخص أنو  . كما قضى بأف اإِلدعاء(ٕ)كاماًل لكؿ الوقائع التي يتناوليا المقاؿ

استقاؿ مف وظيفتو كمستشار زراعي في غرفة الزراعة بسبب الغش الذي أتيـ فيو 
بمشاركة بعض البيطرييف والمربيف في منطقة سايمي، يجب عميو ِإقامة الدليؿ عمى ىذا 

 .(ٖ)الغش وليس مجرد وجود خمؿ أو اضطراب
لتي يتناوليا الصحفي في مادتو وبناءًا عميو، يجب أف يكوف اإلثبات كاماًل لكؿ الوقائع ا

اإلعالمية، رغـ أف اإلثبات الكامؿ يكوف صعبًا عمى الصحفي، خاصة ِإذا كاف اإِلسناد 
بالتشيير منصب عمى وقائع كاف بعضيا محؿ جدؿ أو خالؼ أو كانت تمؾ العبارات 
مجرد ِإشاعات أسندىا الصحفي لمموظؼ العاـ وليس ليا َأساس مف الصحة؛ وعمى 

نما  مسؤوليةيكفي لكي تتخمص الصحفي مف الذلؾ، ال أف يثبت وجود تمؾ اإِلشاعة، وا 
يجب عميو أف يثبت صحة وحقيقة الوقائع التي تشكؿ مضموف ىذه اإلشاعة المشار 
إلييا في مادتو الصحفية بكافة طرؽ اإلثبات لكونيا مف الوقائع المادية؛ وفي حالة عدـ 

                                           
. 94، ٍِؾدغ ْدحذك، صو. ػٍّ ْحٌُ، جٌىفغ ذحٌكم١مس فٟ ؾ٠ٍّس جٌمًف ػى يٚٞ جٌظفس جٌؼ١ِّٛدس (1)

جٌظدكف١١ٓ جٌّى١ٔدس فدٟ قحٌدس جٌمدًف فدٟ قدك يٚٞ جٌظدفس جٌؼ١ِّٛدس،  ِٓدإ١ٌٚسِكّى ٔحؾٟ ٠حلٛش، 

 .46ٍِؾغ ْحذك، ص

(2)  Cass crim, 17 jull,1947. 

(3) Cass crim, 9juin, 1969. 

 .291جٌمٍج٠ٌٓ: و. ػرحِ ػٍٟ ِكّى جٌك١ٕٟٓ، ٍِؾغ ْحذك، ص ئٌٝ أشحٌ
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أسندىا إلى المدعي بالتعويض، فال يعفيو  تمكنو مف إثبات صحة جميع الوقائع التي
 .(ٔ)مسؤوليةذلؾ مف ال

 أن يكون الصحفي حسن النية: -2
يشترط أف يكوف الصحفي القاذؼ حسف النية، ويقصد بذلؾ أف يعتقد في ضميره      

بصحة الوقائع التي نسبيا إلى الموظؼ العاـ ومف في حكمو، لكوف شرط حسف النية 
لمتعمقة بالواقع، واليمكف أف تقرر قاعدة ثابتة ليا، ولكف يمـز ىو مسألة مف المسائؿ ا

عمى األقؿ أف يعتقد في وجدانو بصحة ما يقوؿ أو يكتب، وأف يبني إعتقاده عمى 
َأسباب معقولة بعد أف تحرى وبذؿ العناية االزمة في سبيؿ التأكد مف المعمومات، وأف 

و مف في حكمو كافيًا، وأف يكوف يكوف تقديره لألمور التي إسندىا لمموظؼ العاـ أ
 .(ٕ)انتقاده بدافع المصمحة العامة، ال لسوء القصد

وعمة اشتراط حسف النية ىي أف ىذا الشرط يعتبر وسيمة لتحقيؽ غاية اإلباحة مف      
القذؼ، فيي مباحة لمصمحة عامة، تترتب عمى الطعف في َأعماؿ الموظؼ العاـ، فِإذا 

ناؾ اباحة، وليس في الطعف بشرؼ الموظؼ واعتباره، أو انتفت المصمحة فال يكوف ى
 .(ٖ)االنتقاـ منو مصمحة جديرة بالحماية

، إلى أف حسف النية يتكوف مف ثالثة عناصر، وىي اعتقاد (ٗ)وقد ذىب البعض    
الصحفي في ضميره ما أسنده إلى الموظؼ العاـ، وأف يكوف تقدير الصحفي لألمور 

                                           
ضطر١محً ًٌٌه لؼص ِكىّس جٌٕمغ جٌّظ٠ٍس ذأْ ) جٌمحْٔٛ ال٠ٓطٍَُ إلغرحش ٚلحتغ جٌمًف و١ٌالً ِؼ١ٕحً  (1)

، 261ذً ٟ٘ ٠ؿَٛ ئرغرحضٙح ذىحفس جٌطٍق ذّدح فدٟ يٌده شدٙحوز جٌشدٙٛو ٚلدٍجتٓ جٌكدحي ( جٌطؼدٓ ٌلدُ 

ٍِؾددددغ  www.justic-lawjome.com. 1852/ 6/  3ضددددح٠ٌم جٌؿٍٓددددس لؼددددحت١س،  22ٌٓددددٕس 

 ٟٔ.ئٌىطٍٚ

، جٌمدحٍ٘ز ، س جٌٍأٞ ٚ ؾٍجتُ جٌظكحفس ٚ جٌٕشٍ، ِطرؼس وجٌ جٌىطد جٌّظ٠ٍسق٠ٍو. ٠ٌحع شّّ،  (2)

جٌظكف١١ٓ جٌّى١ٔس فٟ قحٌس جٌمًف فٟ قك يٚٞ  ِٓإ١ٌٚس. و. ِكّى ٔحؾٟ ٠حلٛش، 318، ص1849

 .45جٌظفس جٌؼ١ِّٛس، ٍِؾغ ْحذك، ص

. و. ِؿ١دى نؼدٍ 320ْطؼّحي قك جٌٕشدٍ، ٍِؾدغ ْدحذك، صجىهللا ِرٍٚن جٌٕؿحٌ، جٌطؼٓف فٟ ػر (3)

جٌؿٕحت١دس ٌٍمدحيف فددٟ جٌٕمدى جٌظدكفٟ جٌٙدحوف، ذكدع ِٕشدٌٛ فددٟ  ّٓدإ١ٌٚسئٔطفدحء جٌٞ، ٚحجٌٓدرؼ أقّدى

جٌؼددٍجق،  –، ضّددَٛ ) ١ٌٛ٠ددٗ (، جٌّٛطددً 23ِؿٍددس ذكددٛظ ِٓددطمر١ٍس، و١ٍددس جٌكددىذحء جٌؿحِؼددس، جٌؼددىو 

 ِٚحذؼى٘ح. 166، ص2001

جٌّى١ٔس جٌٕحشثس ػٓ ِّحٌْس ِٕٙس جٌظكحفس، جؽٍٚقدس  ّٓإ١ٌٚسجٌٛو ػرىجٌؼحي، و.ِىقص ِكّى ِكّ (4)

 .403 -402، ص1884ووطٌٛجٖ، و١ٍس جٌكمٛق، ؾحِؼس جٌمحٍ٘ز، 
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تقديرًا كافيًا، وأف يكوف انتقاده مبني عمى المصمحة العامة ال التي نسبيا لمموظؼ العاـ 
مجرد التشيير والتجريح أو شفاء الضغائف واألحقاد والكراىية. وفي حالة انتفاء أحد ىذه 

 العناصر ويجب عقاب الصحفي.
ويبدو أف ىذا الرأي نابع مف حكـ محكمة النقض المصرية الذي يقضي أنو )       

يشترط قانونًا لإلعفاء مف القذؼ المتضمف الطعف الموجو في حؽ الموظفيف العمومييف 
أو مف في حكميـ أف يكوف صادرًا عف حسف النية، أي أف يكوف عف ِإعتقاد بصحة 

َأما ِإذا كاف القاذؼ سيء النية، وال يقصد مف  وقائع القذؼ، ولخدمة المصمحة العامة.
نقده إال التشيير والتجريح وشفاء لضغائف وأحقاد شخصية، فال تقبؿ صحة وقائع 
القذؼ وتجب ِإدانتو، ولو كاف يستطيع إثبات ما قذؼ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد 

صده التشيير استخمص استخالصًا سائغًا مف األدلة التي أوردىا سوء نية الطاعف، وق
بالمطعوف ضده، وال يجديو النعي عمى المحكمة أنيا حرمتو مف إثبات صحة عبارات 

 .(ٔ) القذؼ، ويكوف ما يثيره في ىذا الوجو مف النعي في غير محمو(
 -:(ٕ)وتستخمص من الحكم السابق النتائج االتية

الدفع بالحقيقة مف قبؿ المحكمة ِإذا كاف قصد الصحفي مف التشيير  اليقبؿ -ٔ
والتجريح ىو شفاء الضغائف وأحقاد شخصية. ففي ىذه الحالة ال تقبؿ صحة 

 .(ٖ)وقائع القذؼ ويجب ِإدانة الصحفي

                                           
 www.justic-lawhome.com .1810/ 21/5، ؾٍٓدس لؼدحت١س 48، ٌٕٓس 2264( جٌطؼٓ ٌلُ 1)

 .ٌىطٍٟٚٔئٍِؾغ ،

جٌّى١ٔدس ٌٍظدكفٟ ػدٓ جػّحٌدٗ جٌظدكف١س، وجٌ جٌؿحِؼدس جٌؿى٠دىز  ّٓإ١ٌٚسجٌو. نحٌى ِظطفٝ فّٟٙ،  (2)

 .458-451، ص2012ٌٍٕشٍ، جإلْىٕى٠ٌس، 

ْ جٌّطُٙ وحْ ْٟء ج١ٌٕس ف١ّح لدًف ذدٗ جٌّؿٕدٝ أمغ جٌّظ٠ٍس ذأٔٗ ) ِحوجَ جٌػحذص لؼص ِكىّس جٌٕ (3)

يٌده ٘دٟ  ئٌدٝٔدٗ ٌدُ ٠ىدٓ ٠مظدى نىِدس جٌّظدٍكس جٌؼحِدس، ذدً ودحْ جٌرحػدع جٌدًٞ وفؼدٗ أّؼٕٝ ػ١ٍٗ ذ

لحِدس جٌدى١ًٌ ػٍدٝ طدكس ٚلدحتغ جٌمدًف، ئ٠ىفٟ إلوجٔطٗ ٌٚٛ وحْ فدٟ ِمدىٌٖٚ قمحو جٌشهظ١س، فًٙج جأل

ظ١فس ف١ٍّ ِدٓ جٌؿدحتُ ػٍدٝ ودً قدحي ػّحي جٌٛأٌجش جٌمًف شهظ١س ١ٌٚٓص ِطؼٍمس ذٚئريج وحٔص ػرح

www.justic- .1831/ 2/3جٌؿٍٓدس  ضح٠ٌملؼحت١س،  9، ٌٕٓس 813غرحش طكطٙح (. جٌطؼٓ ٌلُ ئ

lawhome.com ،ٍٍِٟٔٚؾغ جٌىط.  

http://www.justic-lawhome.com/
http://www.justic-lawhome.com/
http://www.justic-lawhome.com/
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ِإذا تبيف لممحكمة مف تقدير العبارات والكممات أف الصحفي يرمي إلى تحقيؽ  -ٕ
النية وال يقصد االنتقاـ أو التشيير، فمو التمسؾ  المصمحة العامة وكاف حسف

 .(ٔ)مسؤوليةبالدفع بالحقيقة ويعد سببًا لإلعفاء مف ال
ِإذا استيدؼ القاذؼ بعباراتو المصمحة العامة والتشيير معًا، فعمى المحكمة أف  -ٖ

توازف بيف الغايتيف وترّجح أحداىما، فِإذا كاف استيداؼ المصمحة العامة ىو 
 .(ٕ)ر عنصر حسف النية متوفرةالغالب اعتب

وجدير بالذكر، أف شرط حسف النية أكد عميو نصوص بعض القوانيف المنظمة      
ثباتو سببًا إلعفاء الصحفي مف  لمينة الصحافة والنشر، وعدت توافر ىذا الشرط واِ 

( مف قانوف تنظيـ الصحافة المصري عمى ٗٗ، وقد جاء في نص المادة ) مسؤوليةال
عاقب بطرؽ النشر في أعماؿ موظؼ عاـ أو شخص ذو صفة نيابية عامة أنو ) ال ي

أو مكمؼ بخدمة عامة ِإذا كاف النشر بسالمة نية، وكاف ال يتعدى َأعماؿ الوظيفة أو 
. ويالحظ أف النص (ٖ) النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أف يثبت كؿ فعؿ أسنده إلييـ (

 .مسؤوليةأعماؿ الصحفي لكي يعفى مف ال المصري يؤكد عمى الشروط التي بيناىا في
، لـ يستمـز ىذا الشرط، إال (ٗ)( مف قانوف حرية الصحافة الفرنسي ٖ٘أما المادة )      

أف القضاء الفرنسي اعتبر حسف النية سببًا مف َأسباب اإِلباحة، ويقوـ إلى جانب الدفع 
بمعنى يكفي لتحقيؽ ىذا بالحقيقة في حؽ ذوي المصمحة العمومية أو مف في حكميـ، 

السبب مف َأسباب اإِلباحة أف تتعمؽ الواقعة محؿ اإِلسناد بالحياة العامة لممقذوؼ، وأف 

                                           
 .90، صؾٍجتُ جال٘حٔس جٌؼ١ٍٕس، وجٌ جٌّطرٛػحش جٌؿحِؼ١س، جإلْىٕى٠ٌسو. ػرىجٌكىُ فٛوز،  (1)

. ٚ وًٌه جٌطؼْٛ 919، ص148، ٌلُ 16جٌٕمغ، ِ أقىحَِؿّٛػس  1865ٔٛفّرٍ   2 0ٔمغ  (2)

ُ و. نحٌدى ِظدطفٝ ئٌد١ٙ أشدحٌ. 1882/ 1/ 26لؼدحت١س، ؾٍٓدس  60، ْٕس 1198، 1130، 1026

 .458فّٟٙ، ٍِؾغ ْحذك، ص

 38جٌّحوز ) . 1810ٌٕٚٓس  15جإلِحٌجضٟ ٌلُ جٌٕشٍ ( ِٓ لحْٔٛ جٌّطرٛػحش ٚ 14حوز ) ضمحذٍٙح جٌّ (3)

 جٌركٍجٟٔ.( ِٓ لحْٔٛ جٌظكحفس 

ئري ؾددحء ف١ددٗ )  1815( ِددٓ لددحْٔٛ جٌظددكحفس ٚجٌٕشددٍ جٌٍّّىددس جٌّغٍذ١ددس ٌٓددٕس  ٠46محذٍٙددح جٌفظددً )  (4)

أٚ ػىز ٌَٚجء ِٓ ضطرك ٔفّ جٌؼمٛذحش ػٍٝ ٍِضىرٟ جٌمًف ذٕفّ جٌْٛحتً جًٌّوٌٛز فٟ قك ٠ٍَٚ 

وددً  أ١ٚددس ػددٛجْ جٌٓددٍطس جٌؼِّٛأأٚ قددى ٌؾددحي أأٚ ٔكددٛ ِٛظددف ٚجقددى  أٚطددفحضُٙ  أٚؾددً ِٙددحُِٙ أ

أٚ شدح٘ى ِدٓ ِٓدحػى لؼدحتٟ  أَٚ ِٓدطٍّز أأٚ ِّٙس ػ١ِّٛس ِإلطس وحٔدص  شهض ِىٍف ذّظٍكس 

جٌشهظ١حش جًٌّوٌٛز ف١ّح ٠ُٙ ق١دحضُٙ جٌهحطدس  ئٌِٝح ٍِضىرٛ جٌمًف جٌّٛؾٗ أؾٍجء ضأو٠طٗ شٙحوضٗ، 

 جٌّٛجٌٟ (. 49فططرك جٌؼمٛذحش جٌّػرس فٟ جٌفظً 
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. إال أف ىناؾ عدة قرارات (ٔ)يتـ ِإثبات ىذه الواقعة وفقًا لمقواعد التي نص عمييا المشرع
جاء في أخرى أكد فييا القضاء الفرنسي توفر شرط حسف النية، وعمى سبيؿ المثاؿ 

إحدى أحكامو ) أف نية ِإعالـ الناخبيف بمزايا المرشحيف تعد سبب ِإباحة مستمدة مف 
حسف نية الطاعف طالما أف اإِلسناد ال يمس إال الحياة العامة لممجنى عميو، ويبتعد 
تمامًا عف المساس بحياتو الخاصة وطالما أف النشر قد تـ في وقت وفي ظروؼ تسمح 

 .(ٕ) بالرد(
ما بخصوص قانوف العمؿ الصحفي الكوردستاني ففي الفقرة الرابعة مف المادة ) أ      

( مف قانوف العقوبات العراقي، وعمى خالؼ المادة )  ٖٖٗ( وكذلؾ المادة )  ٛ
( مف قانوف العقوبات المصري، قد سارا عمى نيج قانوف حرية الصحفي  ٕ/ٕٖٓ

فقد جاء في الفقرة الرابعة مف  الفرنسي، فمـ يشترطا صراحًة توفر شرط حسف النية،
( مف قانوف العمؿ الصحفي الكوردستاني انو ) الجريمة ِإذا نشر أو كتب  ٛالمادة ) 

في أعماؿ موظؼ أو مكمؼ بخدمة عامة أو شخص ذي صفة نيابية عامة ِإذا كاف 
 النشر ال يتعدى أعماؿ الوظيفة أو الخدمة العامة أو النيابة بشرط إقامة الدليؿ عمى ما

 أسند إلييـ (.        
يالحظ عمى ىذه المادة أنيا لـ تشترط حسف النية، يبدو أف عدـ ذكرىا يرجع إلى      

أف شرط حسف النية عد مف البديييات في القانوف. إال أف القضاء العراقي أخذ بيا 
كسبب مف أسباب إباحة فعؿ المدعى عميو. فقد جاء في إحدى أحكاـ محكمة قضايا 

عالـ العراقية ) بأف قناة البغدادية التابعة لممدعى عميو وبنشرىا الخبرموضوع النشر واإل
الدعوى ونفيو بعد ساعات مف نشره وفي نفس يوـ النشر، مف ثـ نفييا لفترات زمنية 
مختمفة مف بث الخبر ألوؿ مرة، فإنو لـ يترتب أي ضرر لممدعي سواء كاف ماديًا أو 

                                           
(1)  Crim, 5 nov, 1969. B.C. no219. 

 ٚ فٟ ٔفّ جٌّؼٕٝ ٠ٕظٍ: 

Cass, Crim, 9juill, B.C, no 219. 

Cass, Crim, 27 jull, Bull,1981, B.C.no195. 

 .16ُ: و. ػٍّ ْحٌُ، ٍِؾغ ْحذك، صئ١ٌٙ أشحٌ

جٌظددكف١١ٓ  ِٓددإ١ٌٚس. و. ِكّددى ٔددحؾٟ ٠ددحلٛش، 461و. نحٌددى ِظددطفٝ فّٙددٟ، ٍِؾددغ ْددحذك، ص (2)

 ٚ ِح ذؼى٘ح. 48جٌّى١ٔس فٟ قحٌس جٌمًف فٟ قك يٚٞ جٌظفس جٌؼ١ِّٛس، ٍِؾغ ْحذك، ص
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المحكمة أف القناة المذكورة نفت ىذا الخبر وأكدت ادبيًا يستوجب التعويض... وتجد 
نفيو لمرات متعددة، مما يدؿ عمى حسف النية في التعامؿ مع ما تمقاه مف َأنباء عندما 
تكتشؼ حقيقة ىذا األنباء، لذا تجد المحكمة عدـ خروج القناة عف ُأصوؿ العمؿ 

 .(ٔ) الصحفي والسموؾ اإلعالمي، لذا تقرر رد دعوى المدعي...(
اما قانوف المطبوعات العراقي، فمـ يرد فيو أي نص بخصوص الدفع بالحقيقة في      

حؽ ذوي الصفة العمومية وشروط توافرىا وىذا يعد نقصًا تشريعيًا عمى المشرع العراقي 
 تداركو.
ويبدو أف عدـ النص في القوانيف المختمفة صراحة عمى شرط حسف النية، اليدؿ      

الشرط، وجدير بالذكر أف الموظؼ العمومي أو مف في حكمو  عمى عدـ ضرورة ىذا
يخضع لمقواعد العامة لمقانوف عمومًا وقانوف العقوبات خصوصًا. فالصحفي سيء النية 

؛ (ٕ)ال يشفع لو صحة الوقائع؛ ألف القواعد العامة لإلباحة في قانوف العقوبات العراقي
، عمى سبيؿ المثاؿ، تقضي (ٖ)العراقي والمادتيف السادسة و السابعة مف القانوف المدني

بعدـ التجاوز في استعماؿ الحؽ إلى غرض غير مستحب وغير مباح قانونًا ولـ 

                                           
جٌّشدح٘ىٞ  ئذدٍج١ُِٕ٘شٌٛ ٌىٜ ن١ًٍ  2011/ 9/  13 ذطح٠ٌم 2011/ ٔشٍ ِىٟٔ /  19( قىُ ٌلُ 1)

 ن١ًٍ ئذدٍج١ُ٘ جٌّشدح٘ىٞ .3، جٌؼٍجل١س جإلػالَِكىّس لؼح٠ح جٌٕشٍ ٚ أقىح٠َح١ْٓ،  أقّىٚ شٙحخ 

جٌمٓدُ جٌّدىٟٔ، ِىطردس طدرحـ ٌٍٕشدٍ  –شٙحخ جقّى ٠ح١ْٓ، جقىحَ ِكىّس لؼدح٠ح جٌٕشدٍ ٚجإلػدالَ  ٚ

 . 98 – 95، ص  2012جٌؼٍجق ،  –ٚجٌط٠َٛغ ، ذغىجو 

( ٟٚ٘ ػٍٝ غالغس  48 – 38ذحقس ٚيٌه فٟ جٌّٛجو ) ْرحخ جإلأٌٚوش فٟ لحْٔٛ جٌؼمٛذحش جٌؼٍجلٟ  (2)

ذحقس فدٟ جٌؿدٍجتُ فحع جٌشٍػٟ ( فرحٌٕٓرس ألْرحخ جإلقك جٌىٚ وجء جٌٛجؾد ٚجْطؼّحي جٌككأْرحخ ) أ

ِح جٌٓرد جٌػحٌع فال ِؿحي ٌركػدٗ فدٟ ِؿدحي جٌؿدٍجتُ أٚي ٚجٌػحٟٔ، جٌظكف١س ضمطظٍ ػٍٝ جٌٓرر١ٓ جأل

جٌظددكف١س. ألْ ٘ددًٖ جٌكحٌددس ضٓددطٍَُ ٔشددحؽ ِددحوٞ ف١ٙددح. ٠ٌُّددى ِددٓ جٌطفحطدد١ً ٠ٍجؾددغ : ْددؼى طددحٌف 

 ٚ ِح ذؼى٘ح. 102جٌظكفٟ جٌؿٕحت١س ػٓ ؾٍجتُ جٌٕشٍ، ٍِؾغ ْحذك، ص ِٓإ١ٌٚسجٌؿرٌٛٞ، 

ٌؿدٛجَ جٌشدٍػٟ ٠ٕدحفٟ جٌؼدّحْ، فّدٓ ( ِٓ جٌمحْٔٛ جٌّىٟٔ جٌؼٍجلٟ جٌٕحفً ذأٔدٗ ) ج 6( ضٕض جٌّحوز ) 3)

( ِدٓ  9ؾحتُجً ٌُ ٠ؼّٓ ِح ٠ٕشدأ ػدٓ يٌده ِدٓ ػدٌٍ (. وّدح ضدٕض جٌّدحوز )  جْطؼّحالً ْطؼًّ قمٗ ج

ٚ ٠ظددرف  -2غ١ددٍ ؾددحتُ ٚؾددد ػ١ٍددٗ جٌؼددّحْ.  جْدطؼّحالً ِددٓ جْددطؼًّ قمددٗ  -1) ٔفدّ جٌمددحْٔٛ ذأٔددٗ 

ػٍجٌ ذحٌغ١ٍ. ْطؼّحي ْٜٛ جإلئريج ٌُ ٠مظى ذًٙج جال -ض١س: أقٛجي ج٢جْطؼّحي جٌكك غ١ٍ ؾحتُ فٟ جأل

١ّ٘س ذك١دع ال ضطٕحْدد ِطٍمدحً ئٌٝ ضكم١مٙح ل١ٍٍس جأل ْطؼّحيئريج وحٔص جٌّظحٌف جٌطٟ ٠ٍِٟ ً٘ج جال -خ

ئٌٝ ضكم١مٙح  ْطؼّحيئريج وحٔص جٌّظحٌف جٌطٟ ٠ٍِٟ ً٘ج جال -٠ظ١د جٌغ١ٍ ِٓ ػٌٍ ذٓررٙح. ؼ ِغ ِح

( ِدٓ 66 ٚ 61) ٓ لدحْٔٛ جٌّدىٟٔ جٌّظدٍٞ جٌٕحفدً، ٚ( ِ 5ٚ  4ضمحذٍٙح جٌّٛجو ) غ١ٍ ِشٍٚػس (. ٚ

 ( ِٓ لحْٔٛ جٌّىٟٔ جٌى٠ٛطٟ.  30جٌّحوز ) لحْٔٛ جٌّىٟٔ جالٌؤٟ، ٚ



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . السنة المجلة الدراسات 

 

 

 

 

 
457 

، أف حسف النية في ىذه الحالة يعتبر سبب (ٔ)يستيدفو القانوف؛ كما اعتبر احد الفقياء
 ِإباحة قضائية أو ذا نشأة قضائية مصدرىا حالة الضرورة. كما ليس مف المستحسف
ِإفتراض حسف النية في عمؿ اإلعالمي؛ ألف اعتبار ىذا المبدأ مف األمور المفترضة 
يفتح باب اإِلساءة إلى ذوي الصفة العمومية، والنيؿ منيـ عبر وسائؿ اإلعالـ المختمفة 

 .(ٕ)بحجة المصمحة العامة
وبناءًا عميو ومف خالؿ ما تقدـ، إذا تبيف لممحكمة أف ما قاـ بو الصحفي في عممو   

اإلعالمي تجاه ذوي الصفة العمومية أو مف في حكمو، حقيقة واقعية، وتمكف الصحفي 
مف إثبات حسف نيتو وأف غايتو تحقيؽ المصمحة العامة وليس اإِلساءة إلييـ، تنتفي 

ؾ، قضت محكمة النقض المصرية في حكـ ليا أف ) مف . وتطبيقًا لذلمسؤوليةعنو ال
المقرر أنو ِإذا تحقؽ القصد الجنائي في جرائـ القذؼ والسب واإِلىانة، فال محؿ 
لمخوض في مسألة النية، إال في صورة ما يكوف الطعف موجيا إلى موظؼ عاـ. ففي 

طعف بأف كاف يبتغي ىذه الصورة ِإذا أفمح المتيـ مف ِإقناع المحكمة بسالمة نيتو في ال
بو الدفاع عف مصمحة عامة، وأستطاع مع ذلؾ أف يثبت حقيقة كؿ فعؿ أسنده إلى 
المجنى عميو، فال عقاب عميو رغـ ثبوت قصده الجنائي، أما ِإذا تبيف اف قصده مف 
الطعف ىو مجرد التشيير والتجريح، فالعقاب واجب ولو كاف في ِإستطاعتو أف يثبت 

 .(ٖ)إلى المجنى عميو (حقيقة كؿ ما أسنده 
عميو فبتوفر الشرطيف المشار إلييما، فإف الصحفي بإمكانو الدفع بأف ما قاـ بو مف     

، مسؤوليةقذؼ يعد مباحًا، وكاف يقصد بو تحقيؽ المصمحة العامة، وبذلؾ تنتفي عنو ال
 وينجو مف العقاب والتعويض، وىذا يعني ِإذا توفر شرط واحد دوف اآلخر فال يستفيد
الصحفي مف ىذا الحؽ. وتطبيقًا لذلؾ، ما قضت بو محكمة النقض المصرية في حكـ 
ليا بيذا الشأف بأف ) حسف النية الذي اشترط القانوف المصري توافره لدى القاذؼ تبريرًا 

                                           
(1)  CONTE ( P.H ): La bonne foi en matiere de diffamation, et role, 

Mélanges CHAVANNE, 1990, p.52. 

 .15: و. ػٍّ ْحٌُ، ٍِؾغ ْحذك، صئ١ٌٗ أشحٌ

 .161٘حشُ ١ٌْى قْٓٛ، ٍِؾغ ْحذك، ص ئ٠ٕحِ (2)

١ٌدس و. ػّدٍ ئأشدحٌ . 205، ٌلُ 34ِكىّس جٌٕمغ، ِ  أقىحَ، ِؿّٛػس 1813ٔٛفّرٍ  30ٔمغ  (3)

 .11ص ْحٌُ، ٍِؾغ ْحذك،
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لطعنو في أعماؿ الموظفيف اليكفي وحده لإلعفاء مف العقاب، وأنما يجب أف يقترف 
إلى الموظؼ العمومي، فِإذا عجز القاذؼ عف ِإثبات  بإثبات صحة الواقعة المسندة

 .(ٔ)الواقعة فال يفيده اإِلحتجاج بحسف نيتو
 المطمب الثالث

 الصحفي المدنية مسؤوليةأثر الدفع بالحقيقة عمى 
( مف قانوف العقوبات العراقي، والفقرة الثانية مف المادة )  ٕ/ ٖٖٗأف المادة )      
لمصري، تدؿ عمى أنو إذا توافرت الشروط الواردة منيا ما ( مف قانوف العقوبات ا ٕٖٓ

يمنع الحكـ عمى القاذؼ بالعقوبة الجنائية المقررة قانونًا عمى جريمة القذؼ. وىذا ما 
( مف قانوف العقوبات العراقي، وبالتحديد  ٕ/ ٖٖٗيستفاد مف الفقرة اأَلخيرة مف المادة ) 
وكذلؾ مف العبارة الواردة مف المادة )  فت الجريمة (.مف عبارة ) ... فِإذا َأقاـ الدليؿ ِإنت

( مف قانوف العقوبات المصري ) ومع ذلؾ ... اليدخؿ تحت حكـ الفقرة السابقة  ٕٖٓ
( وقد جاء في الفقرة السابقة مف المادة أعاله بأنو ) يعد قاذفًا كؿ مف أسند لغيره 

ف أمورًا لو كانت صادقة مف ىذا القانو  ٔٚٔبواسطة إحدى الطرؽ المبينة بالمادة 
 ألوجبت عقاب مف إسندت إليو بالعقوبات المقررة لذلؾ قانونًا (.

ولكن ىل نص المادتين َأعاله يشمل الجانب المدني َأيضًا ؟ وىل ان ىذين      
النصين، العراقي والمصري يمنعان القاضي من الحكم بأي تعويض عمى القاذف 

 لصالح المقذوف ؟
 مسؤوليةفي ظؿ سكوت النصيف المذكوريف انفًا عف أثر توافر ىذه الشروط عمى ال     

 -المدنية، ِإختمؼ الفقو:
( مف قانوف العقوبات  ٕ/ ٕٖٓ، يرى توافر شروط المادة ) (ٕ)فجانب مف الفقو     

يوجب القوؿ بإعفاء  –( مف قانوف العقوبات العراقي  ٕ/ ٖٖٗوالمادة )  –المصري 

                                           
. ِٕشدددٌٛ ػٍدددٝ جٌّٛلدددغ 1834/ 6/ 11جٌؿٍٓدددس  ضدددح٠ٌملؼدددحت١س،  4ٌٓدددٕس  1518جٌطؼدددٓ ٌلدددُ  (1)

 . ٍِؾغ ئٌىطٍٟٚٔ،  www.justic-lawhome.comوطٍٟٚٔ: جإل

و. آِحي ػرىجٌٍق١ُ ػػّحْ، ؾ٠ٍّس جٌمًف، وٌجْس فٟ جٌمحْٔٛ جٌّظٍٞ جٌّمحٌْ ذحٌمدحْٔٛ جٌفٍٔٓدٟ  (2)

٠طددحٌٟ، . و. ِكّددٛو ِظددطفٝ ِكّددٛو ، شددٍـ لددحْٔٛ 91، ص 1861ٍِؾددغ ْددحذك،  ٚجٌمددحْٔٛ جإلر

، 381، ص1813جٌؼمٛذددحش، جٌمٓددُ جٌهددحص، جٌطرؼددس جٌػحِٕددس، ِطرؼددس ؾحِؼددس جٌمددحٍ٘ز، جٌمددحٍ٘ز، 
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مف المسئولتيف الجنائية والمدنية معًا، سواء كاف ذلؾ َأماـ القاضي المدني أو  القاذؼ
أماـ القاضي الجنائي. ففي الحالتيف اليجوز الحكـ عمى القاذؼ بأي تعويض لصالح 

 المقذوؼ.
ويبرر ىذا الجانب مف الفقو رأيو، بأف ىذا النص قد أوجد سببًا مف َأسباب       

َأسباب رفع العقاب، ِإذ يخوؿ الشارع كؿ فرد حقًا في الطعف اإِلباحة وليس سببًا مف 
عمى َأعماؿ ذوي الصفة العمومية أو مف في حكميـ، وأف يثبت صدؽ مطاعنو وحسف 
نيتو، فيو حؽ مف الحقوؽ العامة. ومعمـو أف مف أوؿ َأسباب اإِلباحة استعماؿ حؽ 

عؿ الفاعؿ متعديًا، مقرر بمقتضى القانوف أو العرؼ، كما أف استعماؿ الحؽ اليج
ف المادة )  ( مف قانوف العقوبات المصري تتفؽ مع  ٕ/ٕٖٓواليكوف جريمة سيما وا 

، حوؿ إشتراط توفرحسف النية، بحيث يخرجيا سوء (ٔ)( مف نفس القانوف ٓٙالمادة ) 
النية عف صورة استعماؿ الحؽ الذي يقصده الشارع في النظرية العامة ألسباب اإِلباحة؛ 

( مف جية  ٓٙ( مف جية ، والمادة )  ٕٖٓنظر بالرجوع إلى صيغة المادة ) ويتأكد ال
ُأخرى، حيث تفيد  الصيغة المشتركة في كؿ منيما ِإرتفاع الصفة الجنائية عف الفعؿ، 
بحيث التسري عميو نصوص قانوف العقوبات، وليس مجرد رفع العقاب. وتبعًا لذلؾ 

 والمدنية معًا.الجنائية  مسؤوليةتنتفي عف الفعؿ آثار ال
وىناؾ مف يضيؼ تبريرًا آخرًا إلى ذلؾ، بأف أسباب اإلباحة ال يقتصر أثره عمى      

مجاؿ قانوف العقوبات، بحيث يمتنع تطبيؽ الجزاء الجنائي فقط عمى الفعؿ، بؿ يشمؿ 
أثره القوانيف اأُلخرى، فال يجوز تطبيؽ جزء مف الطبيعة المدنية، ِإذ اليتصور أف الفعؿ 

يقرر المشرع أنو يحمي مصمحة معتبرة في ظروؼ معينة يكوف محاًل لتطبيؽ جزء  الذي
مف طبيعة أخرى في نفس الظروؼ؛ ألف ِإرادة المشرع واحدة في كافة فروع القانوف. 

                                                                                                             
فطكٟ ٌٍْٚ، ج١ٌْٛؾ فدٟ شدٍـ لدحْٔٛ جٌؼمٛذدحش، جٌمٓدُ جٌهدحص،  أقّى. و. 3، ٘حِش ٌل350ُذٕى

 .482، ذٕىٌلُ 95، ص1881محٍ٘ز، جٌطرؼس جٌٍجذؼس، وجٌ جٌٕٙؼس جٌؼٍذ١س، جٌ

لدحْٔٛ جٌؼمٛذدحش  أقىدحَضٓدٍٞ  ( ِٓ لدحْٔٛ جٌؼمٛذدحش جٌّظدٍٞ جٌٕحفدً ذأٔدٗ ) ال 60ضٕض جٌّحوز )  (1)

 ػٍٝ وً فؼً جٌضىد ذ١ٕس ١ٍّْس ػّالً ذكك ِمٌٍ ذّمطؼٝ جٌش٠ٍؼس (.
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وعمى ذلؾ ِإذا ما ثبتت صحة الوقائع المسندة إلى موظؼ عمومي، فال يجوز مطالبة 
 .(ٔ)والجنائيالقاذؼ بالتعويض َأماـ القضاء المدني 

، بأفَّ براءة القاذؼ في الدعوى الجنائية المقامة عميو عف (ٕ)إال أفَّ ىناؾ مف يرى     
( مف قانوف العقوبات  ٕ/ٕٖٓجريمة القذؼ بمقتضى الحكـ الوارد في المادة ) 

القوؿ  التستمـز –( مف قانوف العقوبات العراقي  ٕ/ٖٖٗوالمادة )   –المصري 
بالضرورة بمنع القاضي المدني مف الحكـ عمى ىذا القاذؼ بأي تعويض عمى اإِلطالؽ 
لصالح المقذوؼ، فِإذا كاف صحيحًا أف ِإثبات حقيقة الوقائع المسندة والمكونة لمقذؼ مف 
شأنو أف ينفي قياـ جريمة القذؼ المدني؛ ِإال أف عدـ توافر شروط قياـ ىذه الجريمة 

ع المضرور ىنا مف التمسؾ بالتعسؼ في استعماؿ الحؽ في النقد مف المدنية ال يمن
جانب القاذؼ، وىذا التعسؼ يمكف أف يتمثؿ في نية اإلضرار، ولكنو قد يتمثؿ َأيضًا 
في عدـ تناسب الوسائؿ المستخدمة مع الغرض اإِلجتماعي المقصود مف ىذا الحؽ. 

( مف قانوف العقوبات  ٕٖٓالمادة ) وما يسند ىذا الرأي ما جاء في الفقرة الثانية مف 
المصري مف أنو ) اليدخؿ تحت حكـ الفقرة السابقة ...(، فالظاىر مف ىذه العبارة أف 
غرض الشارع منيا يقتصر عمى مجرد رفع العقاب المنصوص عميو عف ىذا الفعؿ في 

 ( عقوبات ذاتيا. ٕٖٓنص الفقرة األولى مف المادة ) 
( مف قانوف العقوبات  ٖٖٗؿ، ألف الفقرة الثانية مف المادة ) ونحف نؤيد الرأي األو      

( مف قانوف العقوبات المصري تعد مف وجو  ٕٖٓالعراقي والفقرة الثانية مف المادة ) 
قذفًا إلى الموظؼ العمومي أو مف في حكمو أو مف يتولى عماًل يتعمؽ بمصالح 

أو عممو، وَأقاـ الدليؿ عمى  الجميور وكاف ما أسنده القاذؼ متصاًل بوظيفة المقذوؼ
أو موانع  مسؤوليةالمدنية كذلؾ، فاألمر اليتعمؽ بموانع ال مسؤوليةذلؾ، انتفت ال

المدنية تعد قائمة، ألننا بصدد سبب ِإباحة، فِإذا توافر فإنو  مسؤوليةالعقاب، لنقوؿ أف ال
ة تنتفي بإركانيا الجنائية والمدني مسؤوليةيرفع عف الفعؿ صفة التجريـ، وبالتالي فأف ال

                                           
 .91ِحي ػرىجٌٍق١ُ ػػّحْ، ؾ٠ٍّس جٌمًف، ٍِؾغ ْحذك، صآو.  (1)

جٌظكف١١ٓ جٌّى١ٔس فٟ قحٌس جٌمًف فٟ قك يٚٞ جٌظفس جٌؼ١ِّٛدس،  ِٓإ١ٌٚسو. ِكّى ٔحؾٟ ٠حلٛش،  (2)

 .48ٍِؾغ ْحذك، ص
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المعتمدة عمى ركف الخطأ، ويصبح الفعؿ مشروعًا. وتأكيدًا لذلؾ قضت محكمة قضايا 
النشر واإلعالـ العراقية في إحدى َأحكاميا بأف ) ىذه المحكمة تجد مف عنواف المقاؿ 

والمتضمف " لمفف  ٕٔٔٓ/ ٘/ ٕٗفي  ٖٔٓٔالمنشور في جريدة البينة الجديدة بالعدد 
دور مشرؼ في محاربة التطرؼ واإِلرىاب ( ليس فيو مساس بالمدعي وال والفنانيف 

يرقى إلى مستوى اإِلساءة أو التشيير والقذؼ، واليوجد فيو خروج عمى قواعد العمؿ 
سواء مدنية أو  مسؤوليةاإلعالمي، أي اليتوفر فيو أي خمؿ إعالمي، وبالتالي فال 

 .(ٔ) جزائية، وال تستحؽ التعويض بحسب ما تقدـ...(
كما أف قانوف العقوبات الذي نظـ اإِلباحة، يعد جزءًا مف نظاـ قانوني متكامؿ      

باحة الفعؿ مف الناحية الجنائية تعني انتفاء خطأ الجاني، مما  بجميع فروعو القانونية، واِ 
 .(ٕ)اليجوز معو الحكـ عميو بالتعويض المدني

 المبحث الثاني
 (ٖ)الحـــــــق فـــي النقد   

                                           
ئذٍج١ُ٘ جٌّشح٘ىٞ . ِٕشٌٛ ٌىٜ ن١ًٍ 2011/  8/ 26 ذطح٠ٌم، 2011/ ٔشٍ ِىٟٔ / 49قىُ ٌلُ  (1)

-101، ٍِؾددغ ْددحذك، صجٌؼٍجل١ددس ِكىّددس لؼددح٠ح جٌٕشددٍ ٚجإلػددالَ أقىددحَٚ شددٙحخ أقّددى ٠حْدد١ٓ، 

102 . 

ي، ٍِؾغ ْحذك، ٚفطكٟ ٌٍْٚ، ج١ٌْٛؾ فٟ شٍـ لحْٔٛ جٌؼمٛذحش، جٌمُٓ جٌؼحَ، جٌؿُء جأل أقّىو.  (2)

 .306ص

، ذٕددى 95فطكدٟ ْدٌٍٚ، جٌْٛد١ؾ فدٟ لدحْٔٛ جٌؼمٛذدحش، جٌمٓدُ جٌهدحص، ٍِؾدغ ْدحذك، ص أقّدىو.  (3)

482. 

ٚ٘دٛ ضطر١دك ٌٍّردىأ جألْحْدٟ  أٚ شٟء ِؼد١ٓ أٚ ضظٍف ذأْ قك جٌٕمى ٘ٛ ) قىُ ػٍٝ ٚجلؼسوّح ٠ؼٍف 

جٌكدك فدٟ  جإلػدالَفٟ ق٠ٍس جٌفىٍ جًٌٞ قٍطص أَغٍد جٌطش٠ٍؼحش جٌكى٠ػس ػٍٝ ٍِجػحضٗ، ٌٍٚؾحي 

ٌدُ ضطؼددّٓ آٌجتدٗ ِٓحْددحً  ئرذدىجء جٌجتٙدُ ٚجٌطؼ١ٍددك ػٍدٝ جٌكددٛجوظ ٚجٌٛلدحتغ، ٚال ٠إجنددً ػٍدٝ يٌده ِددح

 . 89جٌمًف، ٍِؾغ ْحذك، ص ن٠ٍٓ (. و. آِحي ػرىجٌٍق١ُ ػػّحْ، ؾ٠ٍّسذكمٛق ج٢

ْحءز  أٚ ضظٍف ِح جإلػالِٟ ٌؼ١ٛخ ػًّوّح ػٍفٗ جٌرؼغ ذأْ جٌٕمى ٘ٛ ) ئرذٍجَ  طكحخ أئٌٝ وْٚ جإلر

(. و. ػرددىهللا ِرددٍٚن جٌٕؿددحٌ، جٌطؼٓددف فددٟ  جإلػال١ِددسشددٍفٗ ػرددٍ جٌْٛدد١ٍس  أٚ جٌؼّددً فددٟ ْددّؼطٗ

 .280قك جٌٕشٍ، ٍِؾغ ْحذك، ص جْطؼّحي

أٚ ػّدً وْٚ جٌّٓدحِ  ِدٍأذىجء جٌدٍأٞ فدٟ ئٌٕمغ جٌّظ٠ٍس ذأْ قك جٌٕمى ٘ٛ ) ٚوًٌه ػٍفطٗ ِكىّس ج

جٌٕمدى ٘دًج جٌكدى  ضؿدحَٚفداريج  أٚ جٌكدؾ ِدٓ وٍجِطدٗ ذغ١س جٌطشد١ٍٙ ذدٗ جٌؼًّ أٚ ٍِذشهض طحقد جأل

قدٛجي (. جٌطؼدٓ أٚ لدًف ػٍدٝ قٓدد جأل ٘حٔدسئأٚ  حػطرحٌٖ ٍِضىردحً ؾ٠ٍّدس ْددٚؾد جٌؼمحخ ػ١ٍٗ ذ

لؼدحت١س،  58، ٌٓدٕس 11031. ٚ جٌطؼٓ ٌلدُ 1889/ 14/10حت١س، ؾٍٓس لؼ 60، ٌٕٓس 906ٌلُ 

ّددح ػٕددى: و. ػرددىجٌكىُ فددٛوز، ِْٛددٛػس جٌطؼ٠ٛؼددحش جٌّى١ٔددس، ئ١ٌٙ. ِشددحٌ 1883/ 10/ 24ؾٍٓددس 

  .210جٌؿُء جٌػحٌع، ٍِؾغ ْحذك، ص
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يعرؼ النقد بأنو ) إبداء الرأي في التصرؼ دوف المساس مباشرة بشخص صاحبو      
(. ويقتضي  حؽ اإلعالـ بأف يكوف لمصحفي الحؽ في ِإبداء الرأي في األمور التي 
تيـ الكافة، وتتعمؽ بشؤونيـ العامة مف خالؿ كشؼ العيوب والنواقص في السموؾ 

يقات وفقًا لشروط  وضوابط محددة. وانطالقًا والتصرؼ عف طريؽ ِإبداء اآلراء والتعم
مف اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير واإلطالع الذي يعتبر مف أىـ حقوؽ الصحافة، 
مما يتطمب ذلؾ عدـ مساءلة الصحفي عف الرأي الذي يبديو، وأف اليشكؿ ذلؾ سببًا 

 (ٔ)لممساس بحريتو في التعبير عف الرأي
ويعد النقد ِإسيامًا في الحفاظ وصوف الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف التشريعية     

ويحوؿ دوف اإلخالؿ بحرية  والتنفيذية، وضرورة الزمة لضبط السموؾ اإِلجتماعي،
المواطنيف في أف يعمـ، ويكوف قادرًا عمى النفاذ إلى الحقائؽ الكاممة المتعمقة باأَلعماؿ 

، ويجب أف ال يكوف النقد منطويًا عمى آراء تكوف غايتيا شفاء والوقائع التي تيمو
الضغائف واألحقاد الشخصية واالعتداء عمى السمعة أو مس الكرامة. بؿ أف غايتو 
األساسية ىي ِإنتقاد العامميف بالعمؿ العاـ والتوغؿ إلى الحقائؽ العامة والمعمومات 

ار والتعميؽ عمى الشخصيات العامة الضرورية الكاشفة ليا، وفتح دائرة النقاش والحو 

                                                                                                             
فدٟ ٘دًج  ْ ٌدٗ ِٛلفدحً أال ئمؼحء جٌؼٍجلٟ، فٍغُ لٍس أقىحِٗ فٟ ِٛػٛع جٌٕمدى ِح ضؼ٠ٍف قك جٌٕمى فٟ جٌأ

 2008/ ١٘ثددس ػحِددس /  206جٌشددأْ، فمددى ؾددحء فددٟ لددٍجٌ ٌّكىّددس جٌط١١ّددُ جالضكحو٠ددس جٌؼٍجل١ددس ذؼددىو 

ضم٠ّٛددحً إلوجء أٌٚأ٠ددحً  حػطرددحٌٖلددٍ ذددأْ جٌٕمددى ذأئٌددٝ قددك جٌٕمددى ق١ددع  أشددحٌ، 2008/ 1/ 31 ذطددح٠ٌم

ٓ ْ ٠فظددً ِفٙددَٛ جٌّظددٍكس جٌٛؽ١ٕددس. ٠ٌٍُّددى ِددأجٌؼّددِٟٛ ذحٌّظددٍكس جٌٛؽ١ٕددس، وْٚ  جٌّٛظددف

جٌّرحـ ( فٟ  جإلػالَقك جٌٕمى ) جإلػالَ ٚجٌطفحط١ً ٠ٍجؾغ: جٌمحػٟ ْحٌُ ٌٚػحْ جٌّْٛٛٞ، ٌؾً 

 ضددح٠ٌم، http://www.ahewar.org: جإلٌىطٍٚٔددٟجٌطشدد٠ٍغ جٌؼٍجلددٟ، ذكددع ِطددٛفٍ ػٍددٝ جٌّٛلددغ 

 .2015/ 2/ 19ج٠ٌُحٌز: 

٠ؿدحو ضؼ٠ٍدف جألٔٗ ِدٓ جٌظدؼد  ؛أٌٚؤح٘ح غ١ٍؾحِؼس ٌّفَٙٛ قك جٌٕمىْ جٌطؼح٠ٌف جٌطٟ أ٠ٚرىٚ ٌٕح      

ف ِفِٙٛدٗ ْدٛجء ودحْ ندطالجج جٌكدك ٚشحًِ ٚول١ك ٌٗ ذٓرد جٌطرح٠ٓ فٟ ٚؾٙحش جٌٕظٍ فٟ ضكى٠ى ٘دً

ٌكدك جٌٕمدى  ْ ٔؼغ ضؼ٠ٍفحً ؾحِؼدحً ٚشدحِالً أٚي حجٌمؼحء. فٍغُ يٌه ٔك أٚ أٚ فٟ جٌفمٗ فٟ جٌطش٠ٍؼحش

 أٚ ٚجلؼدس ذدىجء جٌدٍأٞ فدٟ ضظدٍفئػدٓ ّى١ٔس، ذأْ قك جٌٕمى ) ػرحٌز جٌظكفٟ جٌ ِٓإ١ٌٚسفٟ ئرؽحٌ 

ق٠ٍدس جٌفىدٍ ٚجٌدٍأٞ فدٟ ئرؽدحٌ  وحفدس ؾٛجٔردٗ ِٛػٛع ضُٙ جٌّظٍكس جٌؼحِدس ٠ٚهدىَ جٌّؿطّدغ فدٟ أٚ

ػٍددٝ ق١ددحز جٌشددهض  جالػطددىجء، ٚوْٚ ّالءِددسذاْددطهىجَ جٌؼرددحٌجش ٚجٌْٛددحتً جٌ ذظددٌٛز ِٛػددٛػ١س

 ( .    ئ١ٌٗجٌهحطس جٌّٕٓى 

و. ٔؼدد١ُ ػط١ددس، فددٟ جٌٕظ٠ٍددس جٌؼحِددس ٌٍك٠ٍددحش جٌفٍو٠ددس، جٌددىجٌ جٌم١ِٛددس ٌٍطرحػددس ٚجٌٕشددٍ ، جٌمددحٍ٘ز،  (1)

، ِطرؼس ؾحِؼدس جٌمدحٍ٘ز، جٌمدحٍ٘ز، جإلػالَ. و. ػرىجٌٍق١ُ طىلٟ، ؾٍجتُ جٌٍأٞ 195ٚ، ص1865

 .26 – 25وْٚ ْٕس جٌطرغ، ص 
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ومراجعة سموكو وتقييمو؛ وىو حؽ نابع مف الرقابة الشعبية الناجمة عف يقظة المواطنيف 
المعنييف بالشؤوف العامة الحريصيف عمى متابعة ومالحظة جوانبيا السمبية، وتحديد 

 .(ٔ)موقفيـ فييا
يتحقؽ الغرض الذي شرع والبد أف يكوف لمنقد نطاؽ محدد وشروط معينة، لكي      

مكاف اعتباره دفعًا كاماًل ل الصحفي وتجنب الحكـ عميو بالتعويض،  مسؤوليةمف أجمو، واِ 
ألنو يستعمؿ حقًا مف حقوقو المقررة قانونيًا تطبيقًا لمقاعدة العامة التي تقضي بأف 

 .(ٕ)الجواز الشرعي ينافي الضماف
 مسؤوليةصحفي كطريؽ مف طرؽ دفع الوبناءًا عميو فأف الحديث عف حؽ النقد ال     

المدنية لمصحفي، يتطمب منا الحديث عف السند القانوني لمنقد المباح وذلؾ في المطمب 
األوؿ، أما في المطمب الثاني فنتناوؿ فيو  نطاؽ حؽ النقد الصحفي، في المطمب 

 ؽ. الثالث واألخير  نخصص الكالـ فيو لمشروط التي يجب توافرىا إلستعماؿ ىذا الح
 المطمب األول

 السند القانوني لمنقد المباح
رغـ أف النقد في ذاتو عمؿ حر، ألف األصؿ فيو أف ينصب عمى الجانب الموضوعي  

لألعماؿ سواء قاـ بو فناف أو عالـ أو مؤرخ أو سياسي أو ميني، إال أف لو سنده في 
القانوف وباألخص في قانوف العقوبات والقوانيف المتعمقة بالصحافة والمطبوعات. وىذا 

 رعيف: ما سنحاوؿ أف نبينو مف خالؿ ف
 الفرع األول 

 السند في قانون العقوبات
لـ تنص أغمبية التشريعات العقابية صراحة عمى اعتبار النقد سببًا لإلباحة، ومع     

عمى الناقد عما يتضمنو النقد مف  مسؤوليةذلؾ فمف المتفؽ عميو فقيًا وقضاًء، بأنو ال
. عميو نحاوؿ قدر (ٖ)حؽ النقدجرائـ واعتداء، طالما أنو قد التـز بالحدود المسموحة ل

                                           
، 1899وجٌ جٌٕٙؼدس جٌؼٍذ١دس، جٌمدحٍ٘ز،  و. ػّحو ػرىجٌك١ّى جٌٕؿحٌ، جٌٕمدى جٌّردحـ، وٌجْدس ِمحٌٔدس، (1)

 .   95ص

 ( ِٓ لحْٔٛ جٌّىٟٔ جٌؼٍجلٟ جٌٕحفً. ٠6ٕظٍ: جٌّحوز )  (2)

 .108و. ش٠ٍف ١ْى وحًِ، ؾٍجتُ جٌٕشٍ فٟ جٌمحْٔٛ جٌّظٍٞ، ٍِؾغ ْحذك، ص (3)



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . السنة المجلة الدراسات 

 

 

 

 

 
555 

اإِلمكاف أف نبيف السند القانوني لحؽ النقد في كؿ مف قانوف العقوبات العراقي 
 -والمصري والفرنسي:

 -السند القانوني في قانون العقوبات العراقي: -أ
 ٙٗ – ٜٖ، في المواد ) (ٔ)وقد بينا سابقًا بأف المشرع العراقي أورد َأسباب اإِلباحة     
قانوف العقوبات، وىي ثالثة َأسباب ) َأداء الواجب واستعماؿ الحؽ، وحؽ الدفاع  ( مف

الشرعي (. وأف أسباب اإِلباحة في الجريمة الصحفية تقتصر عمى السببيف َأداء الواجب 
واستعماؿ الحؽ، أما السبب الثالث وىي حالة الدفاع الشرعي فنستبعده مف ىذا المجاؿ؛ 

. لذا سوؼ نخصص الكالـ عمى (ٕ)ستعماؿ نشاط مادي فيياألنيا تستمـز بالضرورة ا
 السببيف األوؿ والثاني، فيما ِإذا يعد سندًا قانونيًا لمنقد المباح مف عدمو.

 السبب األول: َأداء الواجب
ىو تنفيذ أوامر الروؤساء واحتراـ قراراتيـ، ويتصؿ بواجب الطاعة واجب احتراـ      

وتوقيرىـ والتزاـ حدود اآلدب والمياقة في مخاطبتيـ، وجدير بالذكر أف  الروؤساء
التعاريؼ الفقيية إلداء الواجب عمى نوعيف: التعريؼ الموسع حيث يعتبر َأداء الواجب 
احتراـ النصوص الدستورية والتشريعية والنظامية بوجو عاـ؛ أما التعريؼ الضيؽ يعتبره 

 .(ٖ)الخضوع ألوامر الروؤساء
، أنو يمكف اعتبار َأداء الواجب كسبب مف أسباب اإِلباحة سندًا (ٗ)وىناؾ مف يرى      

( مف  ٜٖقانونيًا لحؽ النقد الصحفي في قانوف العقوبات معواًل عمى نص المادة ) 

                                           
ذحقددس ذأٔٙددح ) ل١دٛو ضددٍو ػٍددٝ ذؼدغ ٔظددٛص جٌطؿدد٠ٍُ فطّٕدغ ضطر١مٙددح فددٟ  (1) ٠ّىدٓ ضؼ٠ٍددف أْدرحخ جإلر

ٚف ِؼ١ٕس (. و.فهٍٞ ػرىجٌٍَجق طٍرٟ جٌكى٠ػٟ، شٍـ لدحْٔٛ جٌؼمٛذدحش، جٌمٓدُ جٌؼدحَ، جٌؼحضده ظٍ

 .103ٌظٕحػس جٌىطد، وْٚ ْٕس جٌطرغ، جٌمحٍ٘ز، ص

وّح ٠ؼٍف ذأٔٗ ) ل١ٛو ضٍو ػٍٝ ٔض جٌطؿ٠ٍُ فطهٍغ ػٓ جٌفؼً طفطٗ غ١ٍ جٌّشٍٚػس ٚضؿؼٍدٗ ِشدٍٚػحً 

جٌؼحِددس فددٟ لددحْٔٛ جٌؼمٛذددحش،  قىددحَٓددٓ ٔددحؾٟ، جأل٠ٕٚطفددٟ ذددًٌه جٌددٍوٓ جٌشددٍػٟ ٌٍؿ٠ٍّددس (. و. ِك

 .180، ص1894، ِطرؼس جٌؼحٟٔ، ذغىجو، جألٌٚٝجٌطرؼس 

جٌظدكفٟ  ِٓإ١ٌٚسجٌظكفٟ جٌؿٕحت١س ػٓ ؾٍجتُ جٌٕشٍ،  ِٓإ١ٌٚسو. ْؼى طحٌف شىطٟ جٌؿرٌٛٞ،  (2)

 ح.ِٚحذؼى٘ 102، ص2000جٌؿٕحت١س ػٓ ؾٍجتُ جٌٕشٍ، ٌْحٌس ِحؾٓط١ٍ، ؾحِؼس جٌّٛطً، جٌؼٍجق، 

، جألٌٚدٝٔمالً ػٓ: ٠ٍِٛجْ ػٍّ ١ٍّْحْ، جٌمًف فٟ ٔطحق جٌٕمدى جٌظدكفٟ، وٌجْدس ِمحٌٔدس، جٌطرؼدس  (3)

 .111 -110، ص2014جٌٍّوُ جٌمِٟٛ ٌٍىٌجْحش جٌمح١ٔٛٔس، جٌمحٍ٘ز، 

، جٌّإْٓدس جٌكى٠ػدس 1جٌظدكفٟ جٌؿٕحت١دس ػدٓ ؾدٍجتُ جٌٕشدٍ، ؽ ِٓدإ١ٌٚس، و. ْؼى طدحٌف جٌؿردٌٛٞ (4)

 .112، ص2010ٌٍىطحخ، ذ١ٍٚش، 
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قانوف العقوبات العراقي التي جاء فييا بأنو ) الجريمة ِإذا وقع الفعؿ قيامًا بواجب 
( مف نفس القانوف، حيث ذكرت حالتيف  ٓٗ المادة )يفرضو القانوف (. وكذلؾ 

وَأعتبرتيما مباحتيف بقوليا ) الجريمة ِإذا وقع الفعؿ مف موظؼ أو شخص مكمؼ 
ِإذا قاـ بسالمة نية بفعؿ تنفيذًا لما َأمرت بو  -بخدمة عامة في الحاالت التالية: أوالً 

وقع الفعؿ منو تنفيذًا ألمر  ِإذا –القوانيف أو اعتقد أف ِإجراءه مف اختصاصو. ثانيًا 
 صادر ِإليو مف رئيس تجب طاعتو أو اعتقد أف طاعتو واجب عميو.

ويجب في الحالتيف أف يثبت أف اعتقاد الفاعؿ بمشروعية الفعؿ كاف مبنيًا عمى      
َأسباب معقولة، وأنو لـ يرتكبو إال بعد اتخاذ الحيطة المناسبة، ومع ذلؾ فال عقاب في 

 ية ِإذا كاف القانوف اليسمح لمموظؼ بمناقشة األمر الصادر إليو (.الحالة الثان
( مف قانوف العقوبات لوجدنا ِإنيا أوجدت  ٜٖولو أمعنا النظر في نص المادة )     

في َأداء الواجب سببًا عامًا مطمقًا لإلباحة، وفي حاؿ توافر شروطو القانونية يبيح الفعؿ 
شروعة ويصبح بالتالي فعاًل مشروعًا، ال يعاقب ويخرجو مف نطاؽ اأَلفعاؿ غير الم

وعكس ذلؾ  .(ٔ)عميو القانوف نظرًا لعموميتو، فيستفاد منو كؿ األشخاص دوف استثناء
( مف قانوف العقوبات كونيا تخص فئة معينة مف الناس  ٓٗينطبؽ عمى نص المادة ) 

 وىـ الموظفيف أو اأَلشخاص المكمفيف بخدمة عامة.
، بأنو باإِلمكاف أف ينطبؽ عمى الصحفي وصؼ الموظؼ العاـ (ٕ)رىوىناؾ مف ي     

أو المكمؼ بخدمة عامة. ويكوف مجاؿ ِإنطباقيا أوسع في مجاؿ عالقة رئيس الحزب 
مع رئيس تحرير الصحيفة الخاصة بمساف ذلؾ الحزب أو الجية المالكة لمصحيفة مع 

تحرير صحيفة حزبو إما  رئيس تحريرىا. فرئيس الحزب مثاًل يستمد سمطتو مف رئيس
مف دستور الحزب أو مف النظاـ الداخمي لو. فعمى سبيؿ المثاؿ: فِإذا َأمر رئيس الحزب 
رئيس تحرير صحيفة حزبو بنشر مقاؿ يشكؿ إحدى الجرائـ الصحفية، فإف رئيس 

ستنادًا إلى  مسؤوليةالتحرير يستطيع أف يتحرر مف ال بإعتبار أنو وافؽ عمى النشر، واِ 

                                           
 .112. ٠ٍِٛجْ ػٍّ ١ٍّْحْ، ٍِؾغ ْحذك، ص181و. ِكٓٓ ٔحؾٟ، ٍِؾغ ْحذك، ص (1)

. 56ي، ٍِؾدغ ْدحذك، صٚ، ق٠ٍس جٌٍأٞ ٚ ؾٍجتُ جٌظدكحفس ٚ جٌٕشدٍ، جٌؿدُء جألو. ٠ٌحع شّّ (2)

 .103ؾغ ْحذك، صو. ْؼى طحٌف جٌؿرٌٛٞ، ٍِ
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نطالقًا مف ىذا الرأي واجب م فروض عميو، وىي ِإطاعة أوامر رئيس حزبو. واِ 
( مف قانوف العقوبات سالفة الذكر، وبالنظر  ٜٖوباإِلستنتاج مف نص المادة ) 

لمعمومية التي تتصؼ بيا النص يمكف أف يستفاد مف ذلؾ الصحفي، وبالتالي نفي 
دة اإلعالمية َأداًء لمواجب المفروض عف عاتقو ِإستنادًا إلى أنو قاـ بنشر الما مسؤوليةال

 عميو مف رئيسو.
منيا ِإال  ( مف قانوف العقوبات، فأف الصحفي اليستفاد ٓٗأما بخصوص المادة )      

في حالة واحدة وىي ِإذا كاف موظفًا حكوميًا كونو يشتغؿ في إحدى المؤسسات 
الصحفية أو اإلعالمية التابعة لمحكومة، وىو َتَعَيَف بصفة رسمية فييا ويأخذ مرتبو 
فييا، مثاًل تعيف كصحفي عمى مالؾ وزارة الثقافة كما ىو موجود في إقميـ كوردستاف 

عنو؛  مسؤوليةالة يستطيع الصحفي التمسؾ بواجب الطاعة ونفي الالعراؽ. وفي ىذه الح
ألنو يمكف تحقيؽ صورة َأداء الواجب والطاعة بوصفيا سببًا مف َأسباب اإِلباحة في 

 الجرائـ الصحفية مف قذؼ أو سب.
أما عف َأساس ومصدر واجب الطاعة أو َأداء الواجب، فأف ذلؾ يكمف في التنظيـ      

ع، ويعتبر السمطة الرئاسية وواجب طاعة المرؤوس لرئيسو أىـ عناصره اإِلداري المتب
عمى َأساس التدرج أو التسمسؿ الوظيفي داخؿ كؿ ِإدارة، و ىذا يعني اإِلمتثاؿ ألوامرىـ 

 .(ٔ)والقياـ بطاعتيا
 السبب الثاني/ استعمال الحق:

وجب اأَلصؿ أف كؿ فعؿ يتسبب بالضرر المادي أو المعنوي بالغير يست     
ويفرض العقوبة المقررة قانونًا عمى  مسؤولية. وأف القانوف الجزائي يوجب المسؤوليةال

كؿ مف ِإرتكب فعاًل نتيجة لسموكو اإِلجرامي، إال أفَّ ىناؾ مف اأَلفعاؿ ما يبيح القانوف 
. (ٕ)واليتـ فرض العقوبة ِإذا توفرت شروطيا وضوابطيا مسؤوليةالقياـ بو وال يوجب ال

اأَلفعاؿ التي أباحيا قانوف العقوبات العراقي وعدىا استعماال لمحؽ، ما نصت مف إحدى 
                                           

، جٌّىطرددس جألٌٚددٝجٌؿُجت١ددس، جٌطرؼددس  ّٓددإ١ٌٚسجِددٍ ٚأَغٍ٘ددح فددٟ جٌٚقىّددص ِْٛددٝ ْددٍّحْ، ؽحػددس جأل (1)

 .19، ص1819جٌٛؽ١ٕس، ذغىجو، 

١َ٘ددٍ وددحظُ ػرددٛو، لددحْٔٛ جٌؼمٛذددحش، جٌمٓددُ جٌؼددحَ، ضؼ٠ٍددف جٌؿ٠ٍّددس، ذكددع ِطددٛفٍ ػٍددٝ جٌّٛلددغ  (2)

 .2015/ 2/ 19ج٠ٌُحٌز:  ضح٠ٌم، http://www.ao-academy.org: جإلٌىطٍٟٚٔ
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( بقوليا ) الجريمة ِإذا وقع الفعؿ استعماال لحؽ مقرر بمقتضى  ٔٗعميو المادة ) 
القانوف (. فالركف الشرعي لمجريمة يتوافر بتوافر عنصريو نص التجريـ وعدـ وجود 

مو القانوف وحدد لو عقوبة، إال أفَّ ىذا الفعؿ سبب ِإباحة. ومفاد ذلؾ وجود فعؿ جر 
المكوف لمجريمة َأصبح مشروعًا في ظؿ وجود سبب ِإباحة يجيزه، وبذلؾ خرج مف 

 .(ٔ)نطاؽ اأَلفعاؿ غير المشروعة وصار فعاًل مشروعًا إلنتفاء ركف الشرعية
مبدأ الشرعية الجزائية، أْف يحدد المشرع اأَلفعاؿ التي يعدىا جريمة،  وأف ما يقتضية    

لكونيا تشكؿ اعتداًء عمى مصالح اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، وعمى المشرع أْف 
يكوف مكمفًا بتقدير الحاالت والظروؼ التي يتعيف معيا أف يباح لمفرد المساس بتمؾ 

ة عمى سبيؿ الحصر في القانوف رغـ صعوبة األمر. المصالح، أي تحديد َأسباب اإِلباح
ولكف مع ذلؾ فاف حصر ىذه األسباب أو عدـ حصرىا  ال يتعارض مع التعويؿ عمى 

في تفسير القواعد القانونية السمبية التي تقرر اإِلباحة، ومف ثـ ال يتعارض  (ٕ)القياس
ر محددة بنصوص، مع مبدأ الشرعية الجزائية، ولكوف تطبيقات َأسباب اإِلباحة غي

وبالتالي فيي غير محصورة فييا، وبالنتيجة فإف القانوف لـ ينص عمييا عمى سبيؿ 
. (ٖ)الحصر، ومف ثـ يصح القياس في مجاؿ النصوص الخاصة بإسباب اإِلباحة العامة

ويبدو أنو مف الممكف أف  يستفيد الصحفي مف َأسباب اإِلباحة قياسًا عمى نصوص 
ية في العمة مع حالة الصحفي؛ عكس القواعد القانونية اإِليجابية موجودة متناظرة متشاب

التي اليجوز القياس عمييا؛ ألف استخالص قصد المشرع الجنائي مف نصوص أخرى 

                                           
 .180ِكٓٓ ٔحؾٟ، ٍِؾغ ْحذك، ص (1)

دد (2) ِٓددأٌس ػٍددٝ ٚؾددٛوٖ فددٟ ِٓددأٌس ِشددحذٙس  ْددطىالي ذؼٍددس قىددُ ِٕظددٛص ػ١ٍددٗجٍف جٌم١ددحِ ذأٔددٗ ) ػ 

ي، جٌطرؼدس ٚطٛي جٌفمٗ فٟ ١ٓٔؿٗ جٌؿى٠ى، جٌؿدُء جألأًٖ٘ جٌؼٍس (. و. ِظطفٝ جٌٌُّٟ،  ضطٛجفٍ ف١ٙح

 .113، ص2002جٌهٕٓحء ٌٍطرحػس جٌّكىٚوز، ذغىجو، جٌهحِٓس ػشٍز، شٍوس 

س ٌدُ ٠دٍو ٔدض ٚفٟ ٔطحق جٌمحْٔٛ جٌؿٕدحتٟ فمدى ػدٍف جٌم١دحِ ذأٔدٗ ) ل١دحَ جٌمحػدٟ جٌؿٕدحتٟ ذم١دحِ ٚجلؼد

نٍٜ ِؿٍِس ٌٛؾٛو ضشحذٗ " ضٕدحظٍ " ذد١ٓ جٌدٛجلؼط١ٓ (. و. طدحٌف ِكٓدٛخ،  أذطؿ٠ٍّٙح ػٍٝ ٚجلؼس 

 .144، ص1853جٌكى٠ػس، وْٚ ؾٙس جٌٕشٍ، ذغىجو،  جٌطف١ٍٓ ٚجٌم١حِ فٟ جٌطش٠ٍؼحش جٌؼمحذ١س

ذحقدددس ٚجٌؿٙدددً ٚجٌغٍدددؾ ذٙدددح فدددٟ جٌمدددح١ٔٛٔٓ جٌؼٍجلدددٟ  (3) و. ػددد١حءجٌى٠ٓ ِٙدددىٞ جٌظدددحٌكٟ، أَْدددرحخ جإلر

. و. وددحظُ ػرددىهللا قٓدد١ٓ 114، ص1880، ذغددىجو، 22ٚجألٌّددحٟٔ، ِؿٍددس جٌمددحْٔٛ جٌّمددحٌْ، جٌؼددىو

، و١ٍددس ووطددٌٛجْٖددالِٟ، ٌْددحٌس ذحٌفمددٗ جإلٌؿُجت١ددس، وٌجْددس ِمحٌٔددس جٌشددٍّٞ، ضفٓدد١ٍ جٌٕظددٛص ج

. و. ػظّص ػرىجٌّؿ١ى ذىٍ، أَطدٛي ضفٓد١ٍ جٌمدحْٔٛ، وْٚ 363، ص2001جٌمحْٔٛ، ؾحِؼس ذغىجو، 

 .103، ص2004ؾٙس جٌٕشٍ، ذغىجو، 
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عف طريؽ القياس والتعويؿ عميو في القواعد اإِليجابية يعني ِإنشاء جريمة أو عقوبة لـ 
. ِإذ اليجوز ِإعتبار (ٔ)الجنائية يرد بشأنيا نص تشريعي، وىذا يتعارض مع الشرعية

الفعؿ جريمة قياسًا عمى فعؿ آخر قد جرمو القانوف، طالما أف الفعؿ األوؿ لـ يتقرر في 
( مف قانوف العقوبات ٜٓٗ. عمى سبيؿ المثاؿ نص المادة )(ٕ)القانوف أنو جريمة

زنا. وىي خاصة بالزوج الذي يفاجأ زوجتو عمى فراش الزوجية في وضع ال (ٖ)العراقي
وحيث سكت المشرع عف الفرض العكسي، وىو الفرض الخاص بالزوجة التي تفاجأ 
بالزوج عمى فراش الزوجية في وضع الزنا، فالقاضي في ىذه الواقعة اليجوز لو أف يمجأ 

 إلى القياس، ألف نص المادة ىو ِإستثناء، والقاعدة اليجوز القياس عمى اإِلستثناء.
نطالقًا مما تقدـ، ف      أف القياس في القواعد القانونية السمبية جائزة قانونًا، التي تبيح وا 

مرتكبو أو تعفيو مف العقاب والتجريـ ويوسع مف نطاؽ حريتو  مسؤوليةالسموؾ، وترفع 
، وال يمحؽ ضررًا بالمتيـ واليتعارض مع مصمحة (ٗ)حيث ال تنشأ جرائـ أو عقوبات

يجيز القياس في القواعد القانونية السمبية،  ؛ وكذلؾ إف غالبية الفقو الجنائي(٘)المجتمع
ستنادًا إلى  مسؤوليةفيما يتعمؽ بإسباب اإِلباحة والقواعد المتعمقة بموانع ال الجنائية. واِ 

ذلؾ أف استعماؿ الحؽ بوصفو سببًا عامًا لإلباحة، يدخؿ في نطاقو إباحة النقد 
ت خاصة، وعمى سبيؿ ، حاال(ٙ)الصحفي رغـ أف القانوف لـ ينص عمى ذلؾ بإستثناء

( مف قانوف العقوبات العراقي يبيح القذؼ فيو وبالشروط  ٕ/ٖٖٗالمثاؿ: أف المادة ) 
المذكورة سابقًا، وبما أف المشرع العراقي يجيز القذؼ في حؽ الموظؼ العمومي أو مف 

                                           
، و١ٍدس جٌكمدٛق، ؾحِؼدس جٌّٛطدً، ووطدٌٛجٖؽالي ػرىجٌك١ٓٓ جٌرىٌجٟٔ، جٌشٍػ١س جٌؿُجت١س، ٌْحٌس  (1)

ِشددىٍس جٌددٕمض فددٟ جٌمددحْٔٛ ذدد١ٓ جٌّددًج٘د جٌفٍٓددف١س ٟ، ً قٓددٓ ػرىجٌشددحف. و. ٚجتدد231، ص2002

 .363، ص2008ٚجٌشٍجتغ جٌمح١ٔٛٔس، وٌجْس ِمحٌٔس، جٌّىطد جٌؿحِؼٟ جٌكى٠ع، جإلْىٕى٠ٌس، 

س ذحذدً، ؼدْدحٌس ِحؾٓدط١ٍ، و١ٍدس جٌمدحْٔٛ، ؾحِػرىٖ ٠ك١ٝ ِكّدى، ِردىأ شدٍػ١س جٌطؿد٠ٍُ ٚجٌؼمدحخ، ٌ (2)

 .80، ص2001

 جٌٕحفً.  1839( ٌٕٓس  51( ِٓ لحْٔٛ جٌؼمٛذحش جٌّظٍٞ ٌلُ )  239ّحوز ) ( ضمحذٍٙح ج3ٌ)

ٞ، جٌّرددحوب جٌؼحِددس فددٟ لددحْٔٛ جٌؼمٛذددحش، جٌطرؼددس جٌػح١ٔددس، ٚحو. ػٍددٟ قٓدد١ٓ نٍددف ٚو. ْددٍطحْ جٌشدد (4)

 .45، ص2010شٍوس جٌؼحضه ٌٍىطحخ، جٌمحٍ٘ز، 

جألٌٚددٝ، وجٌ جٌػمحفددس ٌٍٕشددٍ جٌطرؼددس و. ٔظددحَ ضٛف١ددك جٌّؿددحٌٟ، شددٍـ لددحْٔٛ جٌؼمٛذددحش، جٌمٓددُ جٌؼددحَ،  (5)

 .13، ص2004ٌوْ، جأل –ٚجٌط٠َٛغ، ػّحْ 

شٍـ لحْٔٛ جٌؼمٛذحش، جٌمٓدُ جٌؼدحَ، جٌؼحضده ٌظدٕحػس جٌىطدد، و. فطكٟ ػرىجٌٍَجق طٍرٟ جٌكى٠ػٟ،  (6)

 ِٚح ذؼى٘ح. 105، صوْٚ ْٕس جٌطرغ، جٌمحٍ٘ز
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في حكميـ بموجب ىذه المادة، فال مانع مف القياس والتعويؿ عمييا إلباحة حؽ النقد 
 في َأيضًا.الصح
(  ٚ، ٙأما بخصوص القانوف المدني فباإلمكاف االستناد عمى نص المادتيف )      

مف القانوف المدني العراقي النافذ بخصوص ِإباحة النقد، حيث مف يستعمؿ حقو 
استعماال جائزًا ال يوجب عميو الضماف حتى لو ترتب عمى ىذا االستعماؿ أضرارًا 

حقًا مف الحقوؽ المقررة بالقانوف، فإف استعماؿ الصحفي لحقو بالغير. وبما أف النقد يعد 
المدنية، واليمـز بالتعويض حتى ولو َأضر  مسؤوليةفي النقد بصورة جائزة اليوجب ال

، عند تطرقيما إلى استعماؿ الحؽ (ٔ)بالغير؛ وىذا ما أدى بالمشرع العراقي والمصري
وحاالت اإِلساءة فييا، بتثبيت ذلؾ في مستيؿ  القانوف المدني ومف ضمف األحكاـ 
العامة، وذلؾ لكي تسري عمى جميع تطبيقات الحقوؽ، سواء كانت حقوقًا شخصية أو 

( مف القانوف المدني العراقي المتعمقة ب) استعماؿ  ٚعينية؛ فمثاًل كانت المادة ) 
( مف المشروع التمييدي  ٜ٘ٔالحقوؽ واإِلساءة فييا ( في اأَلصؿ عبارة عف المادة ) 

عف العمؿ غير  مسؤوليةلذلؾ القانوف، أي أنيا كانت موضوعة ضمف موضوعات ال
المشروع في القانوف المدني العراقي، ثـ ناقشت المجنة ضرورة وضعيا في الباب 

 .(ٕ)التمييدي كي يشمؿ تطبيقيا كافة الحقوؽ
 -السند القانوني في قانون العقوبات المصري : -ب

                                           
( ِدٓ جٌمدحْٔٛ جٌّدىٟٔ جٌّظدٍٞ  5 ٚجٌّدحوز )( ِٓ جٌمحْٔٛ جٌّىٟٔ جٌؼٍجلدٟ،  9ٚ  6( ٠ٕظٍ: جٌّحوز ) 1)

 ٌؤٟ.( ِٓ جٌمحْٔٛ جٌّىٟٔ جأل 66حوز ) ضمحذٍّٙح جٌّٚ

جٌ قك جٌٕمدى، وٌجْدس ضك١ٍ١ٍدس ِمحٌٔدس فدٟ جٌمدحْٔٛ جٌّدىٟٔ، و جْطؼّحيْحءز ئو. ْحِحْ فَٛٞ ػٍّ،  (2)

 . 112، ص2008جٌرٍِؿ١حش، جٌمحٍ٘ز، جٌىطد جٌمح١ٔٛٔس ٚوجٌ شطحش ٌٍٕشٍ ٚ

دحءز أ٠ؼدحق١س ٌٍمدحْٔٛ جٌّدىٟٔ جألٌؤدٟ ٠ؼدحً جٌّدًوٍز جإلر أٚفٟ ً٘ج جٌظدىو ضمدٛي     جْدطؼّحيْ " ِردىأ ئْر

ئٌدٝ ٌٚجذدؾ جٌكمدٛق جٌؼ١ٕ١دس ٚ ئٌٝ، ذً ٠ّطى ٌطُجِحشػٓ جال ١ٌّ ِمطظٍجً ػٍٝ جٌكمٛق جٌٕحشثس جٌكك

٠ؼددحً، ئري أَ ٍّجفؼددحش، ذددً ٠شدًّ جٌمددحْٔٛ جٌؼددحجٌمددحْٔٛ جٌطؿدحٌٞ ٚلددحْٔٛ جٌ ئٌددٝقدٛجي جٌشهظدد١س ٚجأل

ٍُ ؾدٍج، ٌدًٌه ودحْ ق٠ٍدحً ؾطّحػحش ٚ٘جْطؼّحي قك جٌك٠ٍحش ٚقك جالْحءز ئ٠ّىٓ جٌمٛي ذأْ ٕ٘حٌه 

جٌكدك ِىحٔدحً ذدحٌَجً ذد١ٓ جٌٕظدٛص جٌط١ّٙى٠دس قطدٝ  جْطؼّحيْ ٠كً جٌٕض جٌهحص ذاْحءز أذحٌّشٍع 

غ١ددٍ ٌؼّددً ٠ٕرٓددؾ ػٍددٝ ؾ١ّددغ ٔددٛجقٟ جٌمددحْٔٛ ذفٍٚػددٗ جٌّهطٍفددس، ٚال٠ىددْٛ ِؿددٍو ضطر١ددك ٌفىددٍز ج

ٌؤٟ ٌلُ جٌّشٍٚع". ٠ٕظٍ: جًٌّوٍز جال  . 11، ص1896ٌٕٓس  ٠43ؼحق١س ٌٍمحْٔٛ جٌّىٟٔ جإلر
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لـ ينص المشرع العقابي المصري صراحة عمى اعتبار النقد سببًا لإلباحة، ومع        
مسئواًل عما يتضمنو النقد  ، بأف الناقد اليكوف(ٕ)، والقضاء(ٔ)ذلؾ فقد أجمع عميو الفقو

مف جرائـ طالما أنو التـز بالحدود المرسومة لحؽ النقد. فقد استندوا في ذلؾ عمى 
( مف قانوف العقوبات النافذ التي تنص  َٓٙأسباب اإِلباحة مف خالؿ نص المادة ) 

عمى أنو ) ال تسري َأحكاـ قانوف العقوبات عمى كؿ فعؿ ارتكب بنية سميمة عماًل بحؽ 
قرر بمقتضى الشريعة (. والمقصود بالشريعة في ىذه المادة، القانوف. وبالتالي يقصد م

. ويفيـ مف ذلؾ كما (ٖ)بذلؾ القانوف الذي ينص عمى الحؽ مطمؽ القاعدة القانونية
بأف "معنى كممة الشريعة بالمعنى العاـ اليقتصر مفيومو (ٗ)ذىب اليو جانب مف الفقو

مف القوانيف بؿ يشمؿ َأيضًا المسترؽ الذي يتحد مع  عمى قانوف العقوبات، أوغيره
القانوف في الغاية والعمـ القانوني والعمؿ القضائي والمبادئ العامة في القانوف". و 

النقد ال يستند إلى التشريع المكتوب، إنما يستند إلى  ، "بأف(٘)َأضاؼ البعض االخر
ة مف ِإطالؽ النقد بالقدر العرؼ الذي يستند بدوره إلى ما تفيده المصمحة العام

المتناسب مع تحقيؽ المصمحة العامة، وترجع العمة في ِإباحة النقد إلى ما يحققو مف 
بداء الرأي فييا حتى يستطيع  مصمحة عامة، ِإذ أنو يسمط الضوء عمى وقائع معينة، واِ 

                                           
و. ش٠ٍف ١ْى وحًِ، ؾٍجتُ جٌٕشٍ فٟ جٌمحْٔٛ جٌّظٍٞ ػٍٝ ػٛء جٌطؼى٠الش جٌّٓطكىغس ذحٌمدحْٔٛ  (1)

فطكدددٟ ْدددٌٍٚ، جٌْٛددد١ؾ فدددٟ لدددحْٔٛ  أقّدددى. و. 108، ٍِؾدددغ ْدددحذك، ص2006ٌٓدددٕس  149ٌلدددُ 

جٌمٓددُ ِٚددح ذؼددى٘ح. و. أَِدد١ٓ ِظددطفٝ ِكّددى، لددحْٔٛ جٌؼمٛذددحش،  305ذددحش، ٍِؾددغ ْددحذك، صجٌؼمٛ

 ٚ ِح ذؼى٘ح.   108، ْٕس جٌٕشٍ، صجٌؼحَ، ِطحذغ جٌٓؼىٟٔ، جإلْىٕى٠ٌس

أٚ ػّدً وْٚ جٌّٓدحِ ذىجء جٌدٍأٞ فدٟ أِدٍ ئرحـ ٘ٛ لٌٍش ِكىّس جٌٕمغ جٌّظ٠ٍس ذأْ ) جٌٕمى جٌّ (2)

ٚ ٘ٛ ِح ٌُ ٠هطة فدٟ ضمدى٠ٍٖ  جٌكؾ ِٓ وٍجِطٗ أٚجٌؼًّ ذغ١س جٌطش١ٍٙ ذٗ  أٍِٚ ذشهض طحقد جأل

ٟ٘ ١ْحْس ضٛف١ٍ جألو٠ٚس ٚجٌؼمدحل١ٍ جٌطر١دس فدٟ جٌدرالو ٚ٘دٛ أِدٍ ْ جٌٕمى وحْ ػٓ ٚجلؼس ػحِس ٚأيٌه 

ّمحي ضطالتُ ٚظٍٚف جٌكحي ٚ٘ىفٙح جٌظدحٌف جٌؼدحَ ٌٚدُ ٠ػردص ػحَ ٠ُٙ جٌؿٌّٙٛ، ٚ ٌّح وحٔص ػرحٌز جٌ

فٟ ضطر١ك جٌمحْٔٛ ٠ىْٛ ػٍٝ  لظى جٌطش١ٍٙ ذشهض ِؼ١ٓ فاْ جٌٕؼٟ ػٍٝ جٌكىُ ذحٌهطأْ جٌطحػٓ أ

ٌىٜ: ش٠ٍف  ئ١ٌٗ. ِشحٌ 1865/ 11/ 20لؼحت١س، ؾٍٓس  53، ٌٕٓس 33ْحِ (. جٌطؼٓ ٌلُ أغ١ٍ 

 .  155جٌطرحل، جٌّْٛٛػس جٌشحٍِس فٟ جٌطؼ٠ٛؼحش جٌّى١ٔس، جٌؿُء جٌػحٌع، ٍِؾغ ْحذك، ص أقّى

 .163، ذٕى 161ٍِؾغ ْحذك، صلحْٔٛ جٌؼمٛذحش، جٌمُٓ جٌهحص، ١د قٕٟٓ، و. ِكّٛو ٔؿ (3)

 .295و. ػرىجٌكىُ فٛوز، ِْٛٛػس جٌطؼ٠ٛؼحش جٌّى١ٔس، جٌؿُء جٌػحٌع، ٍِؾغ ْحذك، ص (4)

. و.ٌِٓد١ّ ذٕٙددحَ، جٌٕظ٠ٍددس جٌؼحِددس 15، ذٕددى152( و. ِكّدٛو ِكّددٛو ِظددطفٝ، ٍِؾدغ ْددحذك، ص5)

.و. ػّددٍ 35، ذٕددى ٌلدد261ُٚ  259، ص1885، إلْددىٕى٠ٌسحْٔٛ جٌؿٕددحتٟ، ِٕشددأز جٌّؼددحٌف ذحٌٍمدد

، 312، ص1816جٌٓؼ١ى ٌِؼحْ، شٍـ لدحْٔٛ جٌؼمٛذدحش، جٌمٓدُ جٌهدحص، وجٌ جٌٕٙؼدس جٌؼٍذ١دس، 

 .369ٌلُ ذٕى
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الجميور أف يفيميا ويدرؾ حقيقتيا. وىذه المصمحة العامة تربو عمى مصمحة مف قد 
 نالو النقد في شرفو واعتباره".ي

بأنو في ظؿ وجود نص صريح مثؿ نص المادة األولى ، (ٔ)ونحف نتفؽ مع مف قاؿ    
(  ٓٙوكذلؾ المادة )  ؛(ٕ)ٜٜٙٔ( لسنة  ٜٙمف قانوف تنظيـ الصحافة المصري رقـ ) 

مف قانوف العقوبات، قد قررت المبدأ العاـ في َأسباب اإِلباحة، وىو مبدأ مقتضاه أنو 
رغـ استكماؿ عناصر الفعؿ المكوف لمجريمة الجنائية، إال أف الصفة اإِلجرامية تتجرد 
عنو لمجرد أف يكوف ىذا الفعؿ ارتكب ممارسة لمحؽ، النتفاء العمة مف تجريمو، 

بار أف النظاـ القانوني كاًل اليتجزأ؛ ألنو اليمكف أف يمنح شخصًا حقًا معينًا ثـ باعت
ال اختؿ النظاـ القانوني في ىيكمو وتقوضت دعائمو،  يجعؿ مف ممارستو جريمة، واِ 

( مف قانوف العقوبات المصري باعتبارىا مصدرًا  ٓٙوىذا ىو سبب تشريع المادة ) 
حفي حقو في النقد يعد فعاًل مباحُا استنادًا إلى نص عامًا لإلباحة، وأف استعماؿ الص

( سالفة الذكر مف قانوف العقوبات ِإذا توافرت شروطو، وحتى لو فرضنا  ٓٙالمادة ) 
عدـ وجود نص يبيح النقد فبإمكاف القاضي أف يستند إلى القياس ِإذا ِإقتضى ذلؾ 

( مف قانوف ٕ/ ٕٖٓإلباحة النقد، وعمى سبيؿ المثاؿ في ظؿ وجود نص المادة ) 
العقوبات المصري، والذي يبيح القذؼ في حؽ الموظؼ العمومي أو مف في حكميـ 
بإمكاف القاضي أْف يقيس ِإباحة النقد عمى ضوء ذلؾ؛ ألف القياس جائز في القواعد 

 القانونية السمبية في إطار قانوف العقوبات كما بيناه سابقًا.
: بأف النقد عمؿ حر، فال (ٖ) د مف ذلؾ بقولومع ذلؾ ىناؾ مف يذىب إلى َأبع       

يمكف أف يقاؿ لو َأنو مباح عمى األقؿ في لغة القانوف؛ ويرجع سبب ذلؾ إلى أف 

                                           
جٌٕمدى، ٍِؾدغ ْدحذك، جألنردحٌ ٚ( و. ِكّى ػرىجٌٍط١ف ػردىجٌؼحي، قٓدٓ ١ٔدس جٌمداريف فدٟ قدحٌطٟ ٔشدٍ 1)

 .106ص

ْ ) جٌظدكحفس ْدٍطس شدؼر١س ضّدحٌِ ألحْٔٛ ضٕظ١ُ جٌظكحفس جٌّظٍٞ ػٍٝ ِٓ  جألٌٚٝضٕض جٌّحوز  (2)

ػدٓ ِهطٍدف جضؿح٘دحش جٌدٍأٞ جٌؼدحَ ٚئْدٙحِٙح فدٟ  ٌْحٌطٙح ذك٠ٍس ِٓثٌٛس فٟ نىِس جٌّؿطّغ ضؼر١ٍجً 

ًٌه وٍددٗ فددٟ ئؽددحٌ وددجألنرددحٌ، ٚٔشددٍ جٌطؼر١ددٍ ِّٚحٌْددس جٌٕمددى ٚ ضٛؾ١ٙددٗ ِددٓ نددالي ق٠ٍددسضى٠ٕٛددٗ ٚ

 جٌمحْٔٛ (.أقىحَ جٌىْطٌٛ ْٚح١ْس ٌٍّؿطّغ ٚجٌّمِٛحش جأل

، 630 – ٠628ٕظٍ: و. ِكّٛو ٔؿ١د قٕٟٓ، لحْٔٛ جٌؼمٛذحش، جٌمُٓ جٌهحص، ٍِؾغ ْحذك، ص  (3)

 (.  1، ٘حِش ٌلُ ) 131. و. ؾّحي جٌى٠ٓ جٌؼط١فٟ، ق٠ٍس جٌظكحفس، ٍِؾغ ْحذك، ص635فمٍز
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اإلباحة ال تثور أصاًل إال إذا  كاف ىناؾ فعؿ مجرَّـ، والنقد في مجالو الذي ليس فيو 
النطاؽ الذي ال  مساس بشرؼ الغير أو اعتباره أو سمعتو عمؿ حر، وماداـ الناقد في

تثور فيو إباحة فال معنى لعبارة النقد المباح؛ ألنيا توحي بأف ىناؾ نقدًا مجرَّمًا. يبدو 
ليذا السبب تجنب أغمب التشريعات إلى تنظيـ َأحكاـ النقد في قواعد قانونية منظمة، 

رج كما أف أسباب اإلباحة ال تثور في نطاؽ النقد ِإالَّ إذا تجاوز الصحفي حدوده، وخ
(  ٔٗو  ٓٗو  ٜٖفي نقده إلى حد القذؼ والسب. وليذا السبب فإف أحكاـ المواد ) 

( مف قانوف العقوبات المصري ينحصر  ٓٙمف قانوف العقوبات العراقي و المادة ) 
إعماؿ حكميـ عندما يشتمؿ مضموف النقد ذاتو عمى واقعة تجمعت فييا عناصر 

رمو القانوف بوصؼ جريمة القذؼ ويتعيف جريمة القذؼ؛ وىنا فقط نكوف بصدد فعؿ يج
إلباحتو أف يكوف الناقد حسف النية، والفرؽ بيف النقد والقذؼ واضح جدًا، فاألوؿ تقدير 
أو حكـ أو تعميؽ، وىو رأي يقبؿ بطبيعتو النقاش والجدؿ، أما الثاني فيو إسناد واقعة 

بأف عمؿ الناقد محددة تمس شرؼ أو اعتبار مف َأسندت اليو، وال مناص مف القوؿ 
يكوف مستوفيًا ألركاف القذؼ إذا مس شرؼ واعتبار وسمعة صاحبو، لكف القانوف يبيحو 
تحقيقًا لمصمحة أولى بالرعاية مف مصمحة الغير الشخصية في حماية شرفو واعتباره 
بنصوص القذؼ وىي ِإبراز الجوانب الميمة والتصرفات التي تيـ الجميور وتخدـ 

. وفي حكـ لمحكمة النقض المصرية لـ تؤسس حكميا عمى إباحة (ٔ)المصمحة العامة 
( مف  ٓٙالقذؼ رغـ تجمع عناصر ىذه الجريمة في وعاء النقد ولـ تستند إلى المادة ) 

قانوف العقوبات، إنما رَدت واقعة الدعوى إلى دائرة النقد الذي اليتطمب إباحتو؛ ألف 
حة العامة والرأي العاـ، وفضمت المحكمة الناقد أبَرَز جوانب ميمة في مقالو تيـ المصم

 .  (ٕ)المصمحة األىـ وىي المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة رغـ قسوة عبارتو

                                           
جٌٕمدى، ٍِؾدغ ْدحذك، ٚ جألنردحٌ( و. ِكّى ػرىجٌٍط١ف ػردىجٌؼحي، قٓدٓ ١ٔدس جٌمدحيف فدٟ قدحٌطٟ ٔشدٍ 1)

 .131 – 130ص

أٚ ئ٘حٔدسً ْرحً  أٚلًفحً  –ْ لٓص ػرحٌضٗ ئٚ –٠ؼطرٍ جٌّمحي جٌظكفٟ  ( ٚلحٌص جٌّكىّس ذأْ ) جألطً ال2)

وْٚ أْ ٠طؼدٍع ٌشدهض ذؼ١ٕدٗ، ٌٚدٛ ودحْ  حً ٚي ِٛػدٛػحضٕد أٚٔظد ػٍٝ فىٍز فدٟ يجضٙدح جئْ ٘ٛ 

ي جٌفؼً ٚحجٌّكٌٍ ذٍأ٠ٗ ٚجلؼس ِؼ١ٕس طىٌش ػٓ شهض ِؼ١ٓ ِحوجَ جٌّكٌٍ لى ضٕ ئٌٝقٝ أٚجًٌٞ 

شهض طحقرٗ ٌُٚ ٠ؿؼً ضكى٠ى ِٓ طىٌش  ئٌٝفٟ يجضٗ ٚقًّ ٌأ٠ٕحً لحطٍجً ػٍٝ جٌفؼً غ١ٍ ِّطى 

ص فدٟ فٙدُ ْدحت  ٕدػٕٗ ِّىٕحً ػدٓ ؽ٠ٍدك جٌؼردحٌجش جٌّٕشدٌٛز.. ٚوحٔدص ِكىّدس جٌّٛػدٛع لدى أؽّث
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 الفرع الثاني
 السند في القوانين والتشريعات الخاصة بالصحافة 

، فمـ نجد َأية الكوردستاني ٕٚٓٓلسنة  ٖ٘بالنسبة لقانوف العمؿ الصحفي رقـ       
ِإشارة واضحة إلباحة حؽ النقد صراحة، وبما أف حؽ النقد جزء مف حؽ ِإبداء الرأي 
والفكر والتعبير، وكذلؾ مف ضمف حرية الصحافة، فباإِلمكاف ِإستنتاج السند القانوني 

( مف قانوف العمؿ الصحفي، حيث جاء فييا أف ٕمف نص الفقرة ) أواًل ( مف المادة ) 
حرة والرقابة عمييا وحرية التعبير والنشر مكفولة لكؿ مواطف في ِإطار  ) الصحافة

ِإحتراـ الحقوؽ والحريات الخاصة لألفراد وخصوصية حياتيـ وفؽ القانوف، وااللتزاـ 
 ٜٗ٘ٔبمبادئ َأخالقيات العمؿ الصحفي وفؽ ميثاؽ شرؼ الفدرالية الدولية لعاـ 

 .(ٔ) المعدؿ (
فمـ يتضمف  ٜٛٙٔ( لسنة  ٕٙٓالمطبوعات العراقي رقـ ) َأما بالنسبة لقانوف       

َأيضا عمى َأي نص يثبت لنا حؽ الصحفي في النقد. وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لقانوف 
، والذي ال يتضمف بدوره ٖٜٜٔ( لسنة  ٓٔالمطبوعات إلقميـ كوردستاف العراؽ رقـ ) 

قانوف حقوؽ أي نص يبيح حؽ النقد الصحفي. وىذه الحالة تنطبؽ َأيضًا عمى 

                                                                                                             
حي ئّٔح ضظىٜ ٌفؼً ئْدط١الء ذؼدغ جٌدٛوالء ػٍدٝ جٌطؼ٠ٛؼدحش جٌّمؼدٝ ذٙدح ٌٛجلؼس جٌىػٜٛ أْ جٌّم

٠ٚطدحِٝ ٚغ١دٍُ٘  اٌٝػٓ قٛجوظ جٌمطدً ٚجإلطدحذس جٌهطدأ وْٚ ضٛطد١ٍٙح ٌّٓدطكم١ٙح ِدٓ أٌجِدً ٚغىد

ظدٛفحً ذٙدح، ٚأْ جٌّمدحي ئي ضأْدٝ ٠ُٙ جٌؿٌّٙٛ ٠ّّٚ ِظحٌف ئٔٓدح١ٔس ِرغ١دحً ػ١ٍٙدح ِؼ ٚ٘ٛ أٍِ ػحَ

ض١ٍّكحً ٚئٔٗ فٟ  ضظ٠ٍكحً ٚال شهض طحقرٗ ال ئٌٍٝ ِّطى ١ػٍٝ جٌفؼً غّح جٔظد ٌثه ئٔأٚقٛجي أل

ٌٚفدغ  ظحٍٖ٘ ٚذحؽٕٗ ٌُ ٠ؼى قٛجٌجً ٚػٍػحً ِٛػٛػ١حً ِؿٍوجً ٚأٌشحوجً ػٓ ْدر١ً ئرلطؼدحء جٌكمدٛق

ػطرددحٌ جٌٕمددى قمددحً ئْ ضددٛجفٍش ف١ددٗ ِٛػددٛػ١س جٌؼددٍع ٚجْددطٙىجف ججٌّظددحٌُ، ٚوددحْ جألطددً وددًٌه 

هطة جٌكىُ فٟ ضمى٠ٍٖ، يٌه أْ جٌّمدحي ودحْ ػدٓ ٚجلؼدس ئٔٓدح١ٔس ػحِدس ِظٍكس جٌّؿطّغ، ٚ٘ٛ ِحٌُ ٠

ٚوحٔص ػرحٌجضٗ ضطالتُ ٚظٍٚف جٌكدحي ٚ٘دىفٙح جٌظدحٌف جٌؼدحَ، ٌٚدُ ٠ػردص أْ جٌغدٍع ِٕٙدح جٌطشد١ٍٙ 

ذشهض ِؼ١ٓ، فأْ جٌٕؼٟ ػٓ جٌكىُ ذحٌهطدأ فدٟ ضطر١دك جٌمدحْٔٛ ٠ىدْٛ ػٍدٝ غ١دٍ أْدحِ (. جٌطؼدٓ 

، ِٕشددٌٛ فددٟ ِؿٍددس جٌّكحِددحز، ٍِؾددغ 1888/ 11/ 14ٓددس لؼددحت١س، ؾٍ 60، ٌٓددٕس 20491ٌلددُ 

 .   210 – 208ْحذك، ص

( ِددٓ لددحْٔٛ  3ّددحوز ) جٌٚ 1862جٌّطرٛػددحش جٌٍرٕددحٟٔ ٌٓددٕس  ( ِددٓ لددحْٔٛ جألٌٚددٝضمحذٍٙددح جٌّددحوز )  (1)

ي ِدٓ لدحْٔٛ جٌظدكحفس جٌطٛٔٓدٟ ٚجٌفظدً جألٚ 1881( ٌٕٓس  1ٌؤٟ ٌلُ ) جٌّطرٛػحش ٚجٌٕشٍ جأل

 20( ِددٓ لددحْٔٛ جٌظددكحفس ٚ جٌّطرٛػددحش ج١ٌّٕددٟ ٌلددُ  15ٚ  13جٌّددحوض١ٓ ) ٚ 2011ٌٓددٕس  جٌؿى٠ددى

ٚ  1810ٌٓددٕس  15ٌلددُ  جإلِدحٌجضٟ( ِددٓ لدحْٔٛ جٌّطرٛػددحش ٚ جٌٕشددٍ  81ٚ جٌّددحوز )  1881ٌٓدٕس 

 .2012جٌؿُجتٟ جٌؿى٠ى ٌٕٓس  جإلػالَوًٌه جٌّحوز جٌػح١ٔس ِٓ لحْٔٛ 
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، فرغـ حداثتو، إال أنو اليشر مف قريب ٕٔٔٓ( لسنة  ٕٔالصحفييف العراقييف رقـ ) 
 وال مف بعيد إلى حؽ الصحفي في النقد المباح.

ويالحظ أف القوانيف الخاصة بالصحافة والمطبوعات في العراؽ، التتماشى مع ما      
كنموجيا اإِلتصاالت السمعية يدور مف َأمور الصحافة والتطور الحاصؿ في مجاالت تن

والبصرية، لذا ينبغي عمى المشرع العراقي، وكذلؾ المشرع الكوردستاني تدارؾ الوضعية 
التي فييا القوانيف العراقية بصورة عامة، والقوانيف والتشريعات الخاصة بالصحافة 
أ والمطبوعات بصورة خاصة، مف خالؿ تعديميا أو سف قوانيف جديدة تنسجـ مع ما يطر 

 في العصر الحالي وتتفؽ مع ما يحدث مف جرائـ واعتداءات عف طريؽ الصحافة.
إال أف القضاء العراقي اعتبر حؽ النقد مف الحقوؽ المصونة بموجب الدستور      

والقانوف، ِإذ جاء في حكـ لمحكمة قضايا النشر واإلعالـ العراقية أنو ) ... مف التدقيؽ 
الواردة في المقاالت الثالثة موضوع الدعوى، ىي عبارة  والتأمؿ في العبارات والمعاني

عف آراء نقدية تعبر عف وجية نظر الكاتب بمستوى أداء عمؿ البرلماف، والتتضمف 
ف حؽ النقد  عتبار المدعي ال بشخصو وال بصفتو الوظيفية، وا  عبارات خادشة لمسمعة واِ 

ف الجواز الشرعي ينافي ىو مف الحقوؽ المصونة بموجب الدستور والقانوف... وحيث أ
الضماف... . وبذلؾ فأف المدعى عمييـ لـ يخرجوا عف القواعد األخالقية والمينية 

ف تعبيرىـ عف الرأي كاف في حدوده الشرعية... (  .(ٔ) لمعمؿ الصحفي وا 
أمَّا بالنسبة لقانوف تنظيـ الصحافة المصري، فيو القانوف الوحيد بيف َأغمب      

الصحافة والمطبوعات التي تنص صراحة عمى ممارسة حؽ النقد مف القوانيف الخاصة ب
( والتي تنص عمى أف ) الصحافة  ٔقبؿ الصحفي، وذلؾ مف خالؿ نص المادة ) 

سمطة شعبية تمارس رسالتيا بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرًا عف مختمؼ 
التعبير وممارسة  اتجاىات الرأي العاـ، واسيامًا في تكوينو وتوجييو مف خالؿ حرية

                                           
 ئذٍج١ُ٘. ِٕشٌٛ ٌىٜ ن١ًٍ 2011/  8/  20 ذطح٠ٌم، 2011/ ٔشٍ ِىٟٔ / 31قىُ ٌلُ   (1)

، جٌمُٓ جٌّىٟٔ، ٍِؾغ جإلػالَِكىّس لؼح٠ح جٌٕشٍ ٚ  أقىح٠َح١ْٓ،  أقّىجٌّشح٘ىٞ ٚ شٙحخ 

 .100 – 89ْحذك، ص
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النقد ونشر األَنباء، وذلؾ كمو في إطار المقومات اأَلساسية لممجتمع وَأحكاـ الدستور 
 والقانوف (. وىذا يعد خير دليؿ عمى ِإقرار حؽ النقد في التشريع المصري.

أمَّا في القانوف الفرنسي ، فيجد َأساسو في المادتيف ) األولى، والخامسة والثالثييف      
والتي تنص عمى أف الطباعة  (ٔ)الحالي ٔٛٛٔف قانوف حرية الصحافة لعاـ ( م

والكتابة حرة، وكذلؾ صحة وقائع القذؼ يمكف أف تكوف دائمًا دليؿ ِإثبات ينفي التيمة 
في حالة توجيو القذؼ أوالسب ضد اإِلدارييف أو مديري المشروعات الصناعية والتجارية 

الدخار أو االئتماف مع احتراـ الحؽ في الحياة الخاصة أو المالية التي تقوـ عمى نظاـ ا
 ليؤالء اأَلشخاص.

 المطمب الثاني
 نطاق حق النقد الصحفي

لكؿ حؽ حدود، والبد لبياف حيز النقد مف تحديد نطاقو الذي يمارسو الصحفي،      
وفي ذلؾ َأىمية كبيرة، ألف ما يدخؿ في ىذا النطاؽ اليسأؿ عنو الصحفي، وما يخرج 

نو يكوف سببًا لمساءلتو، وتحديد نطاؽ ىذا الحؽ يتوقؼ عمى تحديد الموضوعات ع
التي يتناوليا الصحفي بالتعميؽ والرأي، وكذلؾ عمى تعييف اأَلشخاص الذيف تكوف 

 .(ٕ)َأعماليـ أو تصرفاتيـ معرضة لمنقد

                                           
(1)  Article 1: ( L'imprimerie et la librairie sont libres).  

Article 35 :( Modifié par Décision n° 2013-319 QPC du 7 juin 

2013 - art.1, v. init).  

   ( La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux 

fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas 

d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de 

l'air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées 

dans l'article 31. 

     La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être 

également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise 

industrielle, commerciale ou financière, dont les titres financiers sont admis 

aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un 

système multilatéral de négociation ou au crédit ). 

غددحء جٌؼمددٛو، ضٕمدد١ف ػرددىجٌٍق١ُ ػددحٍِ، جٌطرؼددس جٌطؼٓددف فددٟ جْددطؼّحي جٌكمددٛق و. قٓدد١ٓ ػددحٍِ،  (2) ٚئٌر

 .149، ص1881جٌػح١ٔس، ج١ٌٙثس جٌؼحِس ٌٍىطحخ، 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5A4E9444FC90589FC5463E725836CA10.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000027519797&idArticle=JORFARTI000027519804&dateTexte=20130609&categorieLien=id#JORFARTI000027519804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5A4E9444FC90589FC5463E725836CA10.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000027519797&idArticle=JORFARTI000027519804&dateTexte=20130609&categorieLien=id#JORFARTI000027519804
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فمف حيث الموضوع يجب أف تكوف الوقائع التي يتعرض ليا الصحفي بالنقد      
عميؽ ذات َأىمية اجتماعية عامة بالنسبة لمجميور. ومناط ذلؾ أف تكوف والت

الموضوعات المشار ِإلييا متعمقة بالمصمحة العامة، ومف البدييي إف كؿ ما يمس 
المصمحة العامة ييـ الجميور، ورغـ أف مسائؿ المصمحة العامة ىي مف العموـ بحيث 

ف تكوف مؤثرة لدى الناس وتجمب يمكف أف تتسع لجميع األَنشطة التي مف شأنيا أ
 .(ٔ)ِإنتباىيـ إلييا

وىذا يعني أف التعميؽ يجب أف يكوف مف جنس الواقعة، ومرتبطًا بيا ارتباطًا      
اليقبؿ التجزئة، وأال يكوف النقد غريبًا بالنسبة لمواقعة. ويقصد بذلؾ َأف يكوف تعبيرًا 

ة المنشورة، متصاًل بيا مستخدمًا في متسمًا بالموضوعية والواقعية، أي يدور حوؿ الواقع
تشريحيا وتحميميا دائرة المعرفة مف النفس والعقؿ، وليس مف دائرة الشعور؛ وتطبيقًا 
لذلؾ فمو عمؽ صحفي عمى قعود طبيب عف ِإغاثة مصاب، ما يدؿ عمى قمة شعوره 

ار بالرحمة أو ضعؼ ِإيمانو باهلل أو تاجر دأب عمى البيع بإسعار تزيد عمى اأَلسع
المقررة لكونو مستغاًل انتيازيًا لمفرص واليرعى اهلل في بمده وبيف مواطنيو. فيذه األَلفاظ 
تكوف غير منفصمة عف الواقعة، ويصح أف نسمييا مجرد استخداـ لحؽ النقد، حتى وأف 

 .(ٕ)َأضر بيؤالء اأَلشخاص
، فيجب أف تكوف الوقائع في ِإطار الشؤوف العامة، ولكوف النقد واجب ِإجتماعي     

حيث يكوف لمصحفي الحؽ في نقد سموؾ وتصرفات العامميف في المجاالت العامة، 
بداء رأيو  وتبصير القراء عمى ما يقع مف الخطأ في سير المضطمعيف باعباء اأَلمر، واِ 

عوف اىتماـ الرأي في كؿ ما يالمس األحواؿ العامة، وكذلؾ َأعماؿ اؤلئؾ الذيف يستر 
العاـ مف الذيف يحتموف مناصب عامة، وىي اأَلجدر بالمراعاة واأَلىمية، وبياف وضعيـ 

 مف الناحية اإِليجابية والسمبية.

                                           
. و. آِدحي  ػردىجٌٍق١ُ ػػّدحْ، ؾ٠ٍّدس 321و. ِىقص ِكّدى ِكّدٛو ػردىجٌؼحي، ٍِؾدغ ْدحذك، ص (1)

جٌدىٌجؾٟ، جٌطٕظد١ُ جٌمدحٟٔٛٔ ٌٍظدكحفس فدٟ جٌرٍدىجْ جٌؼٍذ١دس،  أقّدى. و. 89جٌمًف، ٍِؾغ ْدحذك، ص

ٔٓحْ، جٌؼىوذ  .55، ص1889، ٌٕٓس 4 كع ِٕشٌٛ فٟ جٌّؿٍس جٌؼٍذ١س ٌكمٛق جإلر

. و. 216، ص1851ؾٍجتُ جٌٕشٍ، وجٌ جٌٕشٍ ٌٍؿحِؼحش جٌّظد٠ٍس، جٌمدحٍ٘ز، ِكّى ػرىهللا ِكّى،  (2)

 . 216ٌٕمى جٌّرحـ، ٍِؾغ ْحذك، صػّحو ػرىجٌك١ّى جٌٕؿحٌ، ج
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وقد تتنوع َأساليب النقد، فقد يكوف عمى شكؿ رسوـ كاريكاتيرية أو عمى شكؿ      
أو سينمائية، وعبر  مقاالت أو تقارير صحفية أو يكوف عمى شكؿ مصنفات تمثيمية

وسائؿ مختمفة. فقد يكوف عف طريؽ الجرائد والمجالت والقنوات الفضائية والمحطات 
اإِلذاعية وكذلؾ اإِلنترنيت بوسائميا المتاحة، والتي تعد مف َأكثر الوسائؿ انتشارًا في ىذا 

 .(ٔ)الوقت في ارتكاب جرائـ النشر
اسعة جدًا قد ينصب عمى المجاالت وجدير بالذكر إف نطاؽ مجاؿ عمؿ النقد و      
أو الفنية أو المجاؿ السياسي أو في مجاؿ البحث العممي أو التاريخي أو  (ٕ)األدبية

اإِلنتاج العممي أو الصناعي أو الميني. وقد يتسع ليشمؿ ما يتعمؽ باألمور العسكرية، 
ؽ النقد بصفة وقد تمتد إلى َأعماؿ السمطة القضائية أيضًا. عميو فِإذا كانت ممارسة ح

عامة َأمرًا الزمًا؛ ألنيا مف الضمانات الجوىرية لحسف قياـ األشخاص مف ذوي الصفة 

                                           
ؽحٌ ئ) ٌٜ ٌس وٌٛوْطحٔٝ ػ١ٍَجق س ؽسٔحِيؤٌر ػٛجٌػ١ٛزٜ تحَجوٞ و. وّحي ْؼىٞ ِظطفٝ،  (1)

ْٛ ٚج١ٌٓحْس، ؾحِؼس طالـ ، و١ٍس جٌمحٔووطٌٛجٖق٠ٍس جٌظكحفس فٟ وٌٛوْطحْ جٌؼٍجق (، ٌْحٌس 

 جإلػالَ) ذحٌٍغس جٌىٌٛو٠س (. شح١ٕ٘حَ ِكّى ؽٍؼص، وٌٚ ْٚحتً 111، ص2003ٌذ١ً، أجٌى٠ٓ، 

. و. ٔٛجي 148، ص 1896ِؼس جٌمحٍ٘ز، ، ؾحجإلػالَ، و١ٍس ووطٌٛجٖفٟ جٌط١ّٕس جالؾطّحػس، ٌْحٌس 

، وجٌ قحِى ٌٍٕشٍ جألٌٚٝجٌؼر١ىٞ، جٌؿٍجتُ جٌّحْس ذك٠ٍس جٌطؼر١ٍ ػٓ جٌفىٍ، جٌطرؼس  ئذٍج١ُ٘

 .139، ص2008جالٌوْ،  –ٚجٌط٠َٛغ، ػّحْ 

ٌٚج٠س ذأٔٙح نطٍ ػٍٝ  أٚ جتٟ ػٓ لظسْ ٔمى ِإٌف ٌٚئوى جٌفمٗ ٚجٌمؼحء جٌفٍٟٔٓ ) أضطر١محً ًٌٌه  (2)

ٙح وْٚ جٌّٓطٜٛ جًٌٞ ٠ّٓف ذٗ قجألنال أٚ  ٌّٓدطٜٛ جٌهٍمدٟ ٚجٌػمدحفٟ ٌٍؿّدح١ٍ٘ٔٗ ٠ٙدرؾ ذحأأٚ  أٚ ئٔر

ٔٗ لى ٚلغ فٟ شٍجن جٌطم١ٍى جألػّدٝ، ال٠ؼدى يٌده ضؼٓدفحً فدٟ أأٚ فىحٌٖ لى جْطٌٛو٘ح ِٓ جٌهحٌؼ، أْ أ

ّح ٠ىنً فٟ قىٚو جٌٕمى   ِطؼؿدٍفأٚ  أٚ ِٕكدٍف ٔٗ فحْىأد ضْ ٚطف جٌىحئجٌّرحـ، ٚقك جٌٕمى، ٚئٔر

 ٚطٌٟٛ. فًٙج ٠ؼى نٍٚؾحً ػٓ جٌٕمى جٌّرحـ ٚ ٠شىً لًفحً ِٓ ؾحٔد جٌظكفٟ (. أٚ أٚ ٔحوٍ ٌٍؿ١ًّ

                                                                                                              ٠ٍجؾغ فٟ جٌمؼحء جٌفٍٟٔٓ: 

Cass, crim: 8fév, 1994, bull. crim 58, pizz; jcp;1990, éd. G-4-114. 1993, ed. 

G- 4- 2434; Cass. Crim. 20 oct. 1992, Bull. 329, p.906; Cass. Crim, 13 

fév. 1990, Bull. crim. 75, p. 195. 

 ٠ٍجؾغ فٟ جٌفمٗ جٌفٍٟٔٓ:

BLIN ( H ). CHAVANNE ( A. ), DRAGO ( R. ) et BOINET: Droit de la 

press, LITEC, paris, 1994, p. 245. 

 .504ٔمالً ػٓ: و. نحٌى ِظطفٝ فّٟٙ، ٍِؾغ ْحذك، ص 
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العامة بواجباتيـ، فأنو يظير َأىميتو َأكثر ِإذا تعمؽ بناحية مف َأىـ نواحي حياة المجتمع 
 .(ٔ)وىي العدالة، ففي ىذه الحالة يعد وجوده َأشد لزوماً 

تمؼ مف مجاؿ ألخر، فمثاًل حدوده في مجاؿ النتاج كما اف حدود النقد تخ     
الصناعي والسمع َأضيؽ مف حدوده في المجاؿ الفني واألدبي؛ ويرجع سبب ذلؾ إلى أف 
النقد في المجاؿ األوؿ يستند في غالبية األحواؿ عمى المصالح الشخصية وليس خدمة 

ٍؿ أكثر مف آخر، . كما أف اإلعالمي قد يتعرض لممساءلة في مجا(ٕ)مصمحة المجتمع
فقد يحاسب ويتعرض بشدة لممساءلة في المجاؿ السياسي مف المجاؿ التاريخي أو 

 األدبي وحسب سياسة ونظاـ البمد الذي يعيش فيو الصحفي.
وفي كؿ األحواؿ يجب أال يخرج النقد عف دائرة اباحتو، والذي ينتيي عندما تبدأ      

سمعتو وكرامتو. فيجب أال يتحوؿ الحؽ في الحياة الخاصة لمفرد وعندما يتعدى حدود 
بداء اآلراء إلى التشيير واإِلساءة، أي عدـ الخروج مف التخصيص إلى  تقييـ األعماؿ واِ 
التعمميـ. وتطبيقًا لذلؾ فقد جاء في حكـ شامؿ لمحكمة النقض المصرية محددًا نطاؽ 

عمؽ بالمؤلفات النقد المباح بقوليا بأف ) اأَلصؿ في ِإباحة النقد في كؿ ما يت
والمخترعات العممية أو الفنية، فيباح لكؿ شخص أف يقيـ ىذه المخترعات والمؤلفات 
ويبدي رأيو فييا ويظير ما فييا مف أوجو قصور وعيوب دوف أف يعد ذلؾ منو قذفًا 
معاقبًا عميو، بشرط َأالَّ يخرج عف ِإنتقاد التأليؼ واالختراع إلى التعريض بشخص 

رع أو الطعف عميو والتشيير بو. وىذا الحؽ مستمد مف أف المؤلؼ أو المؤلؼ أو المخت
المخترع متى نشر مؤلفو يعد قاباًل لحكـ الجميور عميو، بشرط أف يكوف حكمًا مجردًا 
عف اليوى وصادرًا عف حسف نية وبقصد النفع العاـ. ويدخؿ في ىذا المعنى َأيضًا نقد 

فيو مباح في حدود حسف النية، كما يدخؿ في اآلراء والمذاىب السياسية واالقتصادية، 
ذلؾ َأيضًا النقد التاريخي، فيباح لممؤرخ أف يتناوؿ سيرة أي شخص مف الشخصيات 
العامة ويحكـ عمى َأفعالو بشرط أف يمـز جادة االعتداؿ واالخالص في الحكـ والصدؽ 

                                           
ْدطؼّحي قدك جىهللا ِرٍٚن جٌٕؿحٌ، جٌطؼٓدف فدٟ . و. ػر311ِكّى ػرىهللا ِكّى، ٍِؾغ ْحذك، ص (1)

: و. ؾّدحي جٌدى٠ٓ جٌؼط١فدٟ، ئ١ٌٗ أشحٌ. قىُ ِكىّس جٌٕمغ جٌف١ٍٓٔس 286جٌٕشٍ، ٍِؾغ ْحذك، ص 

 .109جٌؿٕحت١س ٌٍهظِٛس ِٓ ضأغ١ٍ جٌٕشٍ، ٍِؾغ ْحذك، ص جٌكّح٠س 

 .35و. آِحي ػرىجٌٍق١ُ ػػّحْ، ؾ٠ٍّس جٌمًف، ٍِؾغ ْحذك، ص (2)
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اب الحرؼ والميف في الرواية، وأف يكوف انتقاده لممصمحة العامة. كما يباح انتقاد َأرب
كاألطباء والمحاميف بنفس الشروط سالفة الذكر، فيجوز أف ينسب إلى طبيب أنو لـ 
يحسف عالج المريضأو إلى محاـ أنو َأساء الدفاع في قضية معينة متى كاف ذلؾ 
االنتقاد موجيًا بحسف النية ويقصد المصمحة العامة. ولكف الخروج مف التخصيص إلى 

يباح أف يقوؿ عف طبيب أنو يسيء معاممة مرضاه، والعف محاـ التعميـ ممنوع. فال 
 (ٔ) أنو ييمؿ في تحضير قضاياه، فأف فعؿ ذلؾ عد قاذفًا واستحؽ العقاب (

 المطمب الثالث
 شروط استعمال حق النقد

ليس كؿ ما يطرح قابؿ لمنقاش؛ ألف الموضوع الذي يخضع لمنقد يجب أف يتمتع      
لصالح العاـ، كما أف استعماؿ العبارات في توجيو النقد ىي بأىمية اجتماعية، وتيـ ا

التي تحدد فيما إذا كاف النقد يدخؿ في نطاؽ ِإباحتو مف عدمو، لذلؾ إف استعماؿ 
الصحفي لحؽ النقد اليكوف مجردًا مف كؿ الشروط، ِإذ َثمة شروط يجب اف تتوفر فييا 

 منيا: 
ىناؾ عنصراف ميماف يجب توافرىا في ىذا  -الشروط المتعمقة بموضوع النقد: -1

 الشرط وىما:
مف شروط صحة النقد الصحفي أنو  -ان تكون الواقعة المنتقدة ثابتة وحقيقية: -أ

يجب أف ينصب عمى وقائع حقيقية وثابتة، وىذا يعني ضرورة مطابقتيا لمواقع، فال 
لتعميؽ عمييا أو توىـ يمكف أف يبتكر الصحفي الناقد واقعة معينة، ثـ يقوـ بعد ذلؾ با

اإلعالمي حدوثيا. فال يصح أف تكوف محاًل لمنقد، بؿ يعد ضربًا مف ضروب ترويج 
 .(ٕ)الشائعة وتضميؿ الجميور

                                           
: و. ػردددىجٌكىُ فدددٛوٖ، ِْٛدددٛػس ئ١ٌدددٗ أشدددحٌ(.  148، ٌلدددُ  16، 1860ِ، ٔدددٛفّرٍ 2) ٔمدددغ  (1)

 .299-296جٌطؼ٠ٛؼحش جٌّى١ٔس، ٍِؾغ ْحذك، ص

. و. 236مٛذددحش، جٌمٓددُ جٌهددحص، وجٌ جٌٕٙؼددس جٌؼٍذ١ددس، جٌمددحٍ٘ز، صو. قٓدد١ٕٓ ػر١ددى، لددحْٔٛ جٌؼ (2)

 .259قك جٌٕشٍ، ٍِؾغ ْحذك، ص جْطؼّحيػرىهللا ِرٍٚن جٌٕؿحٌ، جٌطؼٓف فٟ 

ٔطمددحوجش ذك٠ٍددس وحٍِددس ٌطمددى٠ٍ ل١ّددس ْ ضطّطددغ جالأأٔددٗ ) ئريج وددحْ ٠ؿددد ٚفددٟ يٌدده ٠ددٍٜ جٌمؼددحء جٌفٍٔٓددٟ ذ

ٌجء ػٍدٝ ِؼٍِٛدحش ٚٚلدحتغ غ١دٍ طدك١كس،  ضرٕٝ ًٖ٘ ج٢الأي جألوذ١س ٚجٌف١ٕس، ِٚغ يٌه ٠ؿد جألَػّح
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وبما أف النقد ىو رأي وتقدير وحكـ عمى واقعة، فيجب أف يكوف متصاًل بالواقعة      
ذكر الرأي بغير ذكر  التي يستند إلييا الصحفي الناقد، بحيث ال ينفصؿ عنيا. فِإذا

. وتطبيقًا لذلؾ، قضت محكمة النقض (ٔ)الواقعة المقررة اليمكف اعتبار ذلؾ الرأي نقداً 
المصرية بأنو ) ِإذا كانت العبارات المنسوبة لممتيـ قاذعة وجاءت بإسموب عاـ ال تبرر 

في  فيو واقعة معينة بالذات، يمكف القوؿ بأف المتيـ كاف ينتقدىا ومف أثرىا أف صور
خياؿ القارئ أقدح امكارة وأرزى الصفات التي يمكف أف تستند إلى ىيئة الحكـ في 
البالد. وصيغة التعميـ ىذه ىي تشيير صريح ال يقبؿ منو القوؿ بحسف النية، كما أف 
ىذا التعميـ ال ينقمب إلى تخصيص بوقائع معينة جائزًا ِإثباتيا لمجرد ما ورد عمى لساف 

ما توالت النيابة التحقيؽ معو، ألف أقوالو عندئذ حقيقية كانت أو المتيـ فيما بعد عند
باطمة إنما كانت عمى سبيؿ ضرب اأَلمثاؿ، وىي ال تغني شيئًا فيما كاف لفعمتو مف 

 .(ٕ) األثر في أذىاف الجميور الذي قرأ المنشور خاليًا مف التخصيص والتعييف (
يد عمى وجود واقعة معينة ومحددة ويظير مف حكـ محكمة النقض المصرية التأك      

نما ينطبؽ عميو حالة أخرى كالتشيير كما  تـ انتقادىا، وبعكسو اليعد ذلؾ الرأي نقدًا، وا 
جاء في الحكـ، إضافة إلى ذلؾ َأكدت المحكمة المذكورة عمى وجود تمؾ الواقعة حقيقًة 

ة حتى يعد وليس واقعة مف صنع الخياؿ مف قبؿ الصحفي، وكذلؾ ِإثبات تمؾ الواقع
 مف قبؿ الناقد.  مسؤوليةنقدًا، ومف ثـ ِإمكانية نفي ال

والجدير بالذكر أف ىناؾ نوعيف مف الوقائع يباشر الصحفي النقد عمى أساسيا،      
منيا واقعة مشيورة وَأصبحت في متناوؿ الجميور، بحيث استقرت وَأصبحت مف 

ـ يطمع عمييا الجميور بعد ولـ تصبح الوقائع المَسمـ بيا. والثانية وقائع غير مشيورة ول
نما يقوـ الصحفي الناقد بكشفيا. وىذه اأَلخيرة ِإذا نشأ عنيا التشيير  في حوزتيا وا 

                                                                                                             
قى جٌّشط٠ٍٓ جألَؾحٔد ٌؼىَ وفح٠طٗ جٌف١ٕس ٠ؼى لًفحً أوػحء ذأْ ِٕطؽ جٌفٍُ ٍِفٛع ِٓ أٚ جالفأْ جٌُػُ 

 ؽحٌّح ٌُ ٠ػرص طكس جٌٛجلؼس (.

C. A. Paris, 22 janv. 1965, D.1965, P.94. 

 .481ْحق، ص: ووطٌٛ نحٌى ِظطفٝ فّٟٙ، ٍِؾغ ئ١ٌٗ أشحٌ

 .101( و. أِحي ػرىجٌٍق١ُ ػػّحْ، ؾ٠ٍّس جٌمًف، ٍِؾغ ْحذك، ص1)

: و. ػرىجٌكىُ فٛوز، ِْٛدٛػس جٌطؼ٠ٛؼدحش جٌّى١ٔدس، ئ١ٌٗ أشحٌ. 333، ٌلُ 1832ِحٌِ 14ٔمغ  (2)

 .291ٍِؾغ ْحذك، 
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، وبعكسو (ٔ)بصاحبيا، وادعى بذلؾ وجب عمى الصحفي ِإثبات صحتيا ووجودىا
 يتحمؿ الصحفي تبعة ذلؾ.

 اأَلىمية االجتماعة لموضوع النقد:-ب
في الحقيقة إف النقد نشاط اجتماعي ىادؼ، فعف طريؽ ممارسة النقد يستطيع      

المجتمع أف يبسط رقابتو عمى كافة اأَلنشطة السياسية واالقتصاديةوالعممية واالدبية 
لذلؾ يقتضي أف  ،(ٕ)والفنية والمينية، وتوجيييا الوجية السميمة إلى تحقيؽ مصمحتو

ت َأىمية اجتماعية، فال يعد نقدًا ِإذا كاف الغرض مف النقد تكوف الواقعة موضوع النقد ذا
استيداؼ الحياة الخاصة لمشخص المنتقد، ِإذ ال تتحقؽ مصمحة عامة وراء ذلؾ، كما 
اليشترط ممف صدر منو التصرؼ محؿ التعميؽ والحكـ أف يكوف ذا صفة عامة، بؿ 

وجوه كرأي َأبداه فيو يكفي أف يكوف قد تعرض ألمر مف اأُلمور العامة بوجو مف ال
. وتطبيقًا لذلؾ، قضت محكمة قضايا النشر واإلعالـ العراقية بأف ) ىذه (ٖ)مثالً 

نشاء مشروع  المحكمة تجد بأف التقرير المذكور كاف تقريرًا ىندسيًا فنيًا بمنشآت بناء وا 
المدنية الرياضية في البصرة، وأف الصحيفة تناولتو بشكؿ ىندسي فني وليس فيو أي 

عبارات اإِلساءة لممدعي ال بؿ َأبعد مف ذلؾ عدـ االشارة فيو سواء صراحة أو داللة  مف
لوزارة المدعي بؿ الحديث انصب صحفيًا في ىذا التقرير عمى مسائؿ فنية ىندسية 
باَشرتيا الشركات المنفذة والمكاتب اليندسية المشرفة عمى تنفيذ المشروع، وىي ليست 

ي، بؿ ىي شركات منفذة خاصة عائدة لمقطاع الخاص، َأصاًل تابعة لوزارة المدع
وبعضيا مف جنسيات ّأجنبية. واف ما استظيره التقرير مف جوانب تتعمؽ بحؽ اإلعالـ 
نشاء المشاريع العامة وتنفيذىا والتي تيـ جميور  والصحافة في مناقشة إقامة واِ 

رة أو ِإساءة، أو خدش المواطنيف وتقدـ خدمة عامة ليـ، ولـ تجد ىذه المحكمة ّأية ِإشا
في اعتبار وزارة الرياضة والشباب، البؿ إف ما تضمنو التقرير يمكف االستفادة منو في 

                                           
 .101و. ِكّى ػرىهللا ِكّى، ٍِؾغ ْحذك، ص (1)

ٚجٌٕمدى، ٍِؾدغ ْدحذك،  جألنردحٌيف فدٟ قدحٌطٟ ٔشدٍ حجٌمدرىجٌٍط١ف ػردىجٌؼحي، قٓدٓ ١ٔدس و. ِكّى ػ (2)

 . 135ص

 .291و. ػرىجٌكىُ فٛوز، ِْٛٛػس جٌطؼ٠ٛؼحش جٌّى١ٔس، جٌؿُء جٌػحٌع، ٍِؾغ ْحذك، ص (3)
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متابعة تنفيذ المشروع مف حيث وجوده مف عدمو، وفي ذلؾ صورة مف صور حماية 
 .(ٔ) المصمحة العامة والحفاظ عمييا...(

 مالءمة عبارات النقد لمواقعة المنتقدة: -ج
ى الناقد أال يستعمؿ العبارات القاسية والجارحة بحؽ المنتقد، ِإذ ينبغي أف عم     

يستعمؿ العبارات المالءمة لكؿ حالة ينتقده بالنقد المالءـ ليا، فال يتعسؼ واليشير، بؿ 
تكوف عباراتو مالءمة مقنعًا لمف يطمع عميو، فأف جاوز الصحفي الناقد ىذا القدر 

 .(ٕ)استوجبت مساءلتو
جدير بالذكر أف ضابط المالءمة يقتضي ثبوت ضرورتيا لتعبير الشخص عف وال   

رأيو، بحيث يتبيف أنو لو كاف قد استعمؿ عبارات َأقؿ عنفًا فإف فكرتو لـ تكف لتحضى 
بالوضوح الذي يريده أو رأيو ليكوف لو التأثير الذي ييدؼ إليو، ِإذ مف عناصر المالءمة 

شدتيا وبيف الواقعة موضوع النقد مف حيث َأىميتيا  ثبوت التناسب بيف العبارة مف حيث
. كما أف مالءمة العبارات َأمر نسبي يتوقؼ عمى نوع الواقعة موضوع (ٖ)االجتماعة

النقد، فقد تكوف عبارات مكتوبة أو رسومًا أو صورًا... .وكذلؾ  طبيعة النقد تختمؼ، 
تمؼ عف نقد رئيس جميورية فإف نقد آحد اأَلطباء أو المحاميف أو مدير لجية معينة تخ

أو رئيس وزراء أو أحد وزرائو، حيث يديروف جية ميمة واأَلعماؿ العامة والحساسة، 
بداء الرأي، وأف ذلؾ  وما يصدر منيـ مف آراء وَأفعاؿ يكوف لممواطف حؽ المناقشة واِ 
ـ أمر طبيعي يتفؽ مع نظاـ الحكـ الديمقراطي القائـ عمى َأساس السيادة الشعبية والحك

فيو مف الشعب لمشعب؛ ألف مف يعيد إليو بعمؿ عاـ، فإنما يقوـ بو لمصمحة الشعب 
ذا كاف لمشعب نوابو فال يعني ذلؾ أف حقوؽ األصيؿ قد  وتحت رقابة الشعب، واِ 

                                           
ئذدددٍج١ُ٘ . ِٕشدددٌٛ ٌدددىٜ ن١ٍدددً 2010/  10/  31 ذطدددح٠ٌم 2010/ ٔشدددٍ ِدددىٟٔ /  22قىدددُ ٌلدددُ  (1)

، جٌمُٓ جٌّىٟٔ، ٍِؾدغ ْدحذك، جإلػالَجٌٕشٍ ٚ ِكىّس لؼح٠ح أقىح٠َح١ْٓ،  أقّىشٙحخ جٌّشح٘ىٞ ٚ

 .26 – 23ص

جٌٕشدٍ، جٌٕظ٠ٍدس جٌؼحِدس ٌٍؿدٍجتُ جٌطؼر٠ٍ١دس، وجٌ جٌغدى و. ِكٓٓ فدإجو فدٍؼ، ؾدٍجتُ جٌفىدٍ ٚجٌدٍأٞ ٚ (2)

 . 413، ص1883جٌؼٍذٟ، جٌمحٍ٘ز، 

فددحء ؾددالي قّددحو، ق٠ٍددس جٌددٍأٞ فددٟ ج١ٌّددىجْ ج١ٌٓحْددٟ فددٟ ظددً ِرددىأ جٌّشددٍٚػ١س، وجٌ جٌٛ أقّددىو.  (3)

 58، ٌٓدٕس 1512. ٠ٕٚظٍ وًٌه جٌفمٍز )ؼ ( ِٓ جٌطؼٓ ٌلُ 311، ص1819ذحٌّٕظٌٛز، ِظٍ، 

 ّٓدإ١ٌٚسشؼٍس، لؼحء جٌٕمغ جٌّىٟٔ فٟ جٌ أقّى. ِٕشٌٛ ػٕى: ْؼ١ى 1885/ 2/  1لؼحت١س، ؾٍٓس 

 .499ٚجٌطؼ٠ٛغ، ٍِؾغ ْحذك، ص
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انتزعت منو، ولـ يعد لو الحؽ في الرقابة عمى كيفية تنفيذ َأمانة الحكـ أو أي عمؿ 
صمية، ومف ِإرادة اأَلفراد تكّوف اإِلرادة العامة، عاـ، بؿ إف حقوؽ كؿ مواطف حقوؽ أَ 

ذا كاف الحكـ يقرر وينفذ رأيو بما يعود تنفيذه عمى الناس بالضرر أو النفع، فمف حؽ  واِ 
المواطف أف يبدي رأيو، وأف يناقش مناقشة عمنية ما يراد بو ولو. فِإذا كاف لممواطف حؽ 

بداء الرأي والنقد والجدؿ في كؿ َأمر ييـ الجميور فال نستطيع أف نضع رأيو  المناقشة واِ 
ومناقشتو ونقده لتصرفات الشخص العاـ في ِإطار ضيؽ في الشكؿ واأُلسموب أو 
تضيؽ عميو في التعابير، ماداـ المواطف في حدود حسف النية، وىو يبغي مصمحة 
عامة دوف المساس بحياة الشخص الخاصة، ولـ يتجاوز حرية اأَلشخاص الذيف 

ف جاءت عباراتو  يتعرضوف ذا كانت العبارة مالءمة فال ضير عمى الناقد وا  لنقده، واِ 
، (ٔ)قاسية مادامت الواقعة التي إنصب عمييا النقد تبرر استعماؿ مثؿ تمؾ العبارات

وعمى ضوء ذلؾ يتحدد قياس التناسب بيف ُأسموب اإلعالمي الناقد والواقعة محؿ النقد. 
المصرية بقوليا ) أفَّ مناقشة أي َأمر مف اأُلمور  وتطبيقًا لذلؾ، قضت محكمة النقض

اليامة والحيوية لمبالد يتطمب أف يدلي كؿ صاحب برأيو حتى يتبيف الغث مف الثميف، 
وتظير الحقيقة واضحًة، فِإذا اشتد الجدؿ خرج المفظ في مثؿ تمؾ الحالة مف الميف إلى 

يثير الجدؿ واالندفاع في القوؿ،  النقد المر العنيؼ والقوؿ الالذع غير الكريـ، مما قد
. إال أنو (ٕ) وجب أف يغتفر ذلؾ لصاحب الرأي ماداـ يقصد المصمحة العامة وحدىا (

ينبغي أف يكوف ىناؾ مبرر لمشدة، فِإذا اشتد الناقد في عباراتو حتى خرج عف حدود 
عرض . ومف ثـ يت(ٖ)النقد المباح إلى الطعف والتجريح، فأف كممة القانوف تحؽ عميو

كانت صورتيا مع الحدث الذي يريد التعميؽ  ِإذا لـ تتالئـ َأفكاره وآرائو اياً  مسؤوليةلم
عميو، وعمى ضوئو يتحدد موقؼ الصحفي الناقد فيما ِإذا نقده يدخؿ ضمف حؽ االباحة 
مف عدمو. وتطبيقًا لذلؾ، قضت الييئة العامة لمحكمة التمييز االتحادية العراقية في 

                                           
ي ٚ جٌػدحٟٔ، ٚق١ٓٓ ؾ١ًّ، جٌطى١١ف جٌمحٟٔٛٔ ٌكك جٌٕمى، ذكع ِٕشٌٛ فدٟ ِؿٍدس جٌمؼدحء، جٌؼدىو جأل (1)

 . 249-346، ص1851جٌٕٓس جٌٓحوْس ػشٍز، جٌؼٍجق، 

ػٕدى: و. شد٠ٍف ْد١ى وحِدً، ؾدٍجتُ جٌظدكحفس  ئ١ٌدٗ. ِشدحٌ ٠1841ٕح٠ٍ ْٕس  21ؾٕح٠حش ِظٍ فٟ  (2)

 .13فٟ جٌمحْٔٛ جٌّظٍٞ، ٍِؾغ ْحذك، ص

ػٕدى: و. ػردىهللا ِردٍٚن  ئ١ٌدٗ. ِشحٌ 562 – 129 – 26،جٌّؿّٛػس ١ٔٛ٠1895ٛ، ْٕس  23ٔمغ  (3)

 .289قك جٌٕشٍ، ٍِؾغ ْحذك، ص جْطؼّحيجٌٕؿحٌ، جٌطؼٓف فٟ 
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 –مجمس النواب  –اد حكـ ليا بأف ) ما يدلي بو الكاتب مف آراء في َأثناء فترة االنعق
فأف فعؿ القذؼ والتشيير يخرجاف عف كونيما آراء أو تقويمًا لألداء بؿ استعماال غير 

 .(ٔ)جائز وتجاوزًا الستعماؿ الحؽ في النقد الذي يرمي إلى تحقيؽ المصمحة الوطنية (
ءمة بيف واستنتاجًا لما تقدـ ذكره، يمكننا القوؿ بأنو مف الصعوبة تحديد معيارًا لممال     

العبارات والواقعة المنتقدة؛ ألف درجة تحمؿ الشخص لمنقد متغيرة واليمكف أف تقاس 
عمى َأساس معيار شخصي. ِإذ إف درجة تحمؿ شخص عادي تختمؼ عف تحمؿ 
شخص عاـ، لذا مف اأَلفضؿ أف تستند المحكمة في تحديد مدى مالءمة العبارة لمواقعة 

وخطورتو مف الناحية االجتماعة والسياسية  المنتقدة بنوعية الموضوع وَأىميتو
واالقتصادية عمى َأساس مدى اتصاليا بالمصمحة العامة ومصمحة الشعب. مفاد ذلؾ 
ِإذا كاف الناقد يرمي في نقده تحقيؽ تمؾ المصالح مع استعمالو عبارت قاسية وعنيفة، 

سف النية لدى فينبغي تغميب المصمحة اأَلىـ وىي تحقيؽ الصالح العاـ، شريطة توفر ح
الناقد واالبتعاد عف استعماؿ مصطمحات نابية وسوقية، وأف اليؤدي إلى اإِلىانة 

 واإِلساءة والتشيير.
ويجب القوؿ بأنو مع ذلؾ فأف أمر تقدير تمؾ العبارات متروؾ لتقدير محكمة      

مف  مسؤوليةالموضوع فيي التي تقـو وتقدر تمؾ العبارات فيما يشكؿ جريمة ويترتب 
عدمو، اما محكمة النقض فتكوف مراقبتيا لمحكمة الموضوع في الحدود التي ترتبيا 
النتائج القانونية لبحث الواقعة محؿ النقد لتبيف معانييا و استظيار مرامي عباراتيا، 

 .(ٕ)إلنزاؿ حكـ القانوف عمى الوجو الصحيح
                                           

طددحخ ذٓددرد ل١حِددأ ّٓددإ١ٌٚسحش جٌمددحٍ٘ز فددٟ قىددُ ٌٙددح ذوّددح لؼددص ِكىّددس ؾٕح٠دد (1) ٗ ذؼّددً قددى جٌى 

١ْس جٌّؼٍٚفس ػٍٝ ؾُٓ جٍِأز ٚػٍك ػٍدٝ ٘دًٖ قى جٌشهظ١حش ج١ٌٓحأوح٠ٌىحض١ٍٞ، ق١ع ٌُْ ٚؾٗ 

ئقدىٜ جٌّؿدالش، فدأػطرٍش شهض طحقد جٌٛؾٗ، غُ لحَ ذٕشٍ٘ح فدٟ  ئٌٝجٌظٌٛز ذؼرحٌجش ضٟٓء 

ٌّٕشددٌٛ، ٚق١ددع لحٌددص ْ ػٍّددٗ ٘ددًج ٠ؼددى ْددرحً ذٓددرد لددرف جٌّؼٕددٝ جٌّٓددطفحو ِددٓ جٌظددٌٛز جأجٌّكىّددس 

ٌىً ْٚد١ٍس ئرػال١ِدس ِكطٍِدس ٚئريج ِدح  ْ جٌفٓ جٌىح٠ٌىحض١ٍٞ ٘ٛ ِٓ ػ٠ٌٍٚحش جٌك١حزئجٌّكىّس )... 

شده نٍٚؾدحً ػٍدٝ فدٓ جٌىح٠ٌىدحض١ٍٞ  جٌشهظ١حش ذظدٌٛز ِهؿٍدس فٙدٛ ٠ؼدى ذدال ئقىٜأَذٍَ جٌٍْحَ 

: و. ِكّدى ئ١ٌدٗ أشدحٌ. 1841ذ٠ٍدً ئذطدح٠ٌم ، 610جً ػٍٝ قىٚو ٔمى جٌّرحـ...(. جٌمؼد١س ٌلدُطؿحَِٚ

 . 110ػرىهللا ِكّى، ٍِؾغ ْحذك، ٍِؾغ ْحذك، ص

ٚ ؽؼدٓ ٌلدُ  1883/ 10/ 20لؼدحت١س، ؾٍٓدس  58ْدٕس  18644ؽؼٓ ٌلدُ  -قىُ ِكىّس جٌٕمغ (2)

ّح: و.نحٌى ِظطفٝ فّٟٙ، ٍِؾدغ ْدحذك، ئ١ٌٙ أشحٌ. 1883/ 24/9لؼحت١س ؾٍٓس  58ْٕس  1121

 .489ص
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 -أن يكون النقد مقترنًا بحسن نية: -2
حسف النية عند ممارسة عممو في النقد، وأف حسف النية  يشترط أف يكوف الصحفي     

مف المسائؿ المتعمقة بالوقائع، واليمكف أف تقرر ليا قاعدة ثابتة، إال أفَّ المطموب مف 
الصحفي أف يعتقد بصحة الرأي الذي يبديو، مؤمنًا بما يطرحو بعدما يقدر اأُلمور تقديرًا 

. مفاد ذلؾ يشترط في الصحفي عند (ٔ)كافيًا، قاصدًا بنقده تحقيؽ مصمحة عامة
 -استعماؿ حقو في النقد توافر عنصريف:

فإف الغاية التي مف أجميا تقرر الحؽ في النقد تتحقؽ بو وىي  -عنصر النفع العام: -أ
توخي النفع العاـ، وألجؿ تحقيؽ ذلؾ يجب عمى الصحفي أف يكوف نقده بناًء يفيد 

 .(ٕ)ماىو صواب أوخطأ المجتمع، سواء عف طريؽ ِإرشاد أوتنبيو
وفي حالة خمو النقد الصحفي مف ىذا العنصر، فال يتحقؽ القصد المتوخى منو،      

وكأنو الفائدة مف ورائو لممجتمع، ولتحقيؽ المصمحة العامة؛ ألنو عمى الصحفي االبتعاد 
عف اأُلمور الشخصية، فِإذا تضمف نقده قذفًا أو سبًا أو تحريضًا فال يكوف ىناؾ عمة 
مف إباحتو؛ ألف اأَلصؿ في إباحة النقد الصحفي تحقيؽ غاية أسمى وأفضؿ مف 
مصمحة المنتقد، وبعكسو ِإذا انصرؼ إلى الشخص في ذاتو سقطت عنو اإِلباحة وتحؽ 

. وتطبيقًا لذلؾ، وفي قضية َأقاميا اإِلدعاء العاـ ضد المدير (ٖ)بذلؾ محاسبتو ومعاقبتو
لنشرىا مقااًل ضد رئيس الوزراء تضمف العبارة االتية ( ٗ)المسئوؿ لجريدة ) نداء الشعب (

                                           
 جْدطؼّحي. و. ػردىهللا ِردٍٚن جٌٕؿدحٌ، جٌطؼٓدف فدٟ 330و. ِكّى ػرىهللا ِكّى، ٍِؾدغ ْدحذك، ص (1)

 .120ٍِؾغ ْحذك، صقك جٌٕشٍ، 

 . 224و. ػّحو ػرىجٌك١ّى جٌٕؿحٌ، جٌٕمى جٌّرحـ، ٍِؾغ ْحذك، ص (2)

حش، . و. وحِدً جٌٓدؼ١ى، شدٍـ لدحْٔٛ جٌؼمٛذد224و. ػّحو ػرىجٌك١ّدى جٌٕؿدحٌ، جٌٍّؾدغ جٌٓدحذك، ص (3)

س ١دس جٌى١ٌٚدس، وجٌ جٌػمحفدجٌك٠ٍدس، وٌجْدس ضك١ٍ١ٍدس ِمحٌٔدس، جٌدىجٌ جٌؼٍّجٌؿٍجتُ جٌٛجلؼس ػٍدٝ جٌشدٍف ٚ

 ِح ذؼى٘ح.ٚ 120، ص2002جالٌوْ،  –٠غ، ػّحْ جٌطٌٍَٕٛشٍ ٚ

ي ػدىو ٌٙدح أًٚ قُخ جٌشؼد ٚطدىٌش ر( ؾ٠ٍىز ػٍجل١س، وحٔص ضظىٌ ِٓ ل ( ؾ٠ٍىز ) ٔىجء جٌشؼد4)

، ٌٚمددى ٔؿكددص ٘ددًٖ جٌؿ٠ٍددىز ٔؿحقددحً ْدد٠ٍؼحً ٌطر١ٕٙددح لؼددح٠ح جٌشددؼد ِٚٙحؾّددس 1826/ 1/  20فددٟ 

ػٍدٝ ضؼ٠ٍدس ١ْحْدس إ٠دىز ٌٍّؼح٘دىز، ٚوأذدص ّػٍدٝ جٌظدكف جٌجٌّؼح٘ىز جٌؼٍجل١دس جٌر٠ٍطح١ٔدس، ٚجٌدٍو 

جإلٔطىجخ ٚجٌىفحع ػٓ ق٠ٍس جٌظكحفس ٚضٛلفص ضٍمحت١دحً ػٍدٝ جغدٍ جشدطٍجن جٌكدُخ فدٟ َٚجٌز ) ؾؼفدٍ 

جٌظددكف  ضددح٠ٌم. ٠ٌُّددى ِددٓ جٌطفحطدد١ً قددٛي 1829جٌؼٓددىٍٞ ( ٚيٌدده فددٟ ضّددَٛ ) ١ٌٛ٠ددٗ ( ػددحَ 

 ضدح٠ٌم،  .www.alshuhadaa.com.readtrt3688.htm: جٌّٛلدغ جإلٌىطٍٚٔدٟ جٌؼٍجل١دس ٠ٍجؾدغ

 .  2015/ 9/ 23ج٠ٌُحٌز: 
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: وقؼ رئيس الوزراء خطيبًا، فغمبت عميو حدة طبعو فبدت فيو حركًة دفعت الجانب 
اأَليمف مف سترتو فبدت قبضة المسدس مف جيب سروالو اأَليمف... ما ىذا الحذر عمى 

بنائو؟ ذلؾ ألنيـ خائفوف. وقد اأَلنفس الغادرة بالوطف العابثة لمقدرات ثالث مالييف مف أَ 
رد الدفاع أف العبارة المذكورة قيمت في مساجالت حزبية فيي مف قبيؿ النقد السياسي 
البريء الذي دافعو الصالح العاـ والباعث عميو حسف النية، وبالنتيجة فإف العبارة 

داد موضوعة المحاكمة التتضمف قدحًا وذمًا ) قذفًا وسبًا (.غير أف محكمة جزاء بغ
ف كاف قد كتب بقصد النقد السياسي  ٖٜٓٔ/ ٕٔ/ ٕٔوبتاريخ  قررت ) أفَّ المقاؿ وا 

لعمؿ رئيس الوزراء بصفتو رئيس الحكومة نتيجة اإِلختالؼ بيف حزبيف سياسييف، غير 
أف تعدي حدود النقد وتجاوزه لتناولو شخص رئيس الوزراء وبإسناد الحذر والعبث 

عيبًا معينًا دوف ذكر وقائع معينة، فالفعؿ برأي بمقدرات الشعب إليو مما يتضمف 
 .(ٔ)المحكمة يتضمف قدحًا ) سبًا ( فقررت تجريـ المتيـ عف ذلؾ

الَّ السَتطاع الصحفي تحت       واخيرًا اليجوز ِإفتراض حسف النية في كؿ االحواؿ، واِ 
ستار الدفاع ظاىريًا عف مصمحة عامة مزعومة، أف يناؿ مف كرامة و سمعة 

 .(ٕ)ريفاآلخ
 : عنصر االعتقاد بصحة الرأي الذي يبديو الصحفي الناقد -ب

يقتضي ىذا العنصر بأنو عمى الصحفي حيف يقـو بالنقد، تقويـ وتقدير الموضوع      
قبؿ نقده ونشره، أو عمى اأَلقؿ أف يعتقد بصحة ما يقـو بو، وأف يكوف اعتقاده مبنيًا 

                                           
: جٌّكددحِٟ قٓدد١ٓ ؾ١ّددً،  ئ١ٌددٗ أشددحٌٚلددى طددحولص ِكىّددس جٌط١١ّددُ جٌؼددٍجق ػٍددٝ جٌكىددُ جٌّددًوٌٛ.  (1)

جٌػدددحٟٔ، جٌٓدددٕس جٌٓحوْدددس ػشدددٍز، ٚي ٚجٌطى١١دددف جٌمدددحٟٔٛٔ ٌكدددك جٌٕمدددى، ِؿٍدددس جٌمؼدددحء، جٌؼدددىو جأل

قددك جٌٕمددى، ٍِؾددغ ْددحذك،  جْددطؼّحيفددَٛٞ ػّددٍ، ئْددحءز . و. ْددحِحْ 349-346،ص1851جٌؼددٍجق

 (.1، ٘حِش ٌلُ ) 69ص

ػّدً وْٚ جٌّٓدحِ  ذدىجء جٌدٍأٞ فدٟ ئؾدٍجءئجٌّظ٠ٍس ذأْ ) جٌٕمى جٌّردحـ ٘دٛ  وّح لؼص ِكىّس جٌٕمغ

جٌٕمدى ٘دًج جٌكدى  ضؿدحَٚجٌكدؾ ِدٓ وٍجِطدٗ، فداريج  أٚ أٚ جٌؼًّ ذغ١س جٌطش١ٍٙ ذٗ ذشهض طحقد جالٍِ

/ 6/ 2قدٛجي (. ٔمدغ أٚ لدًف قٓدد جألئ٘حٔدس  أِٚىٛٔدحً ٌؿ٠ٍّدس ْدد  حػطردحٌٖٚؾى جٌؼمدحخ ػ١ٍدٗ ذ

ٔدٌٛ ؽٍردس، ِؿّٛػدس أٗ ٌدىٜ : جٌّٓطشدحٌ ١دحت١س. ِشدحٌ جٌلؼد 48، جٌٓدٕس 1933، ؽؼٓ ٌلُ 1811

، جٌؿددُء جٌطحْددغ، ِظددٍ، 1830جٌّرددحوب جٌمح١ٔٛٔددس جٌطددٟ لٌٍضٙددح ِكىّددس جٌددٕمغ ِٕددً جٔشددحتٙح ْددٕس

 . 528، ص1880

ػٕددى: و. ػرددىجٌكىُ  ئ١ٌددٗ.ِشددحٌ 1883/ 10، 24لؼددحت١س، ؾٍٓددس  58، ٌٓددٕس 11021جٌطؼددٓ ٌلددُ  (2)

 .210فٛوز، ِْٛٛػس جٌطؼ٠ٛؼحش جٌّى١ٔس، جٌؿُء جٌػحٌع، ٍِؾغ ْحذك، ص
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عتقاد الصحفي الناقد بصحة الواقعة التي عمى ُأسس سميمة. ألف حسف النية يفترض إِ 
ينتقدىا، مؤمنًا بما يطرحو. والييـ فيما ِإذا كاف الرأي والتعميؽ الذي ّأبداه خاطئًا أو 
مردودًا عميو، فاإِلختالؼ في وجيات النظر فيما َأبداه الصحفي الناقد اليعد دلياًل عمى 

 .(ٔ)سوء نيتو
بأف اعتقاد الناقد صحة الواقعة اليغنى عف  "(ٕ)ومع ذلؾ نتفؽ مع جانب مف الفقو   

ضرورة أف يوافؽ اعتقاده الحقيقة نفسيا؛ ِإذ اليوجد مبرر لمتضحية بشرؼ اأَلفراد بقولِو 
إف المتيـ كاف يعتقد صحة الواقعة التي ينشرىا، ويستحيؿ أف تشكؿ واقعة غير حقيقية 

ة لدرئو غير المجوء إلى يعتقد صحتيا خطرًا حقيقيًا تنتفي معو كؿ الوسائؿ المناسب
النشر. فالواجب ِإذف قبؿ أف يسند إلى الغير واقعة مشينة، التأكد مف صحتيا، فِإذا لـ 
يفعؿ مف أسندىا تجب مساءلتو عف قذؼ ". ألف المجتمع يتَأذى بعرض وقائع اتسمت 
بالتسرع والخفة، لذلؾ مف الواجب عمى الصحفي الناقد ِإذا اعتقد بصحة رأيو التأكد 

لتحري مف الواقعة ومدى اتساميا بالحقيقة قبؿ نشرىا، وبعكسو فأنو اليستفيد مف وا
 اإِلباحة المقررة في القانوف.

وفي قضية عرضت عمى القضاء العراقي مقامة مف قبؿ إحدى الشركات لـ يحكـ      
الصحفي بعد نشر واقعة تأكد وتحرى منيا الصحفي قبؿ نشرىا لمقاؿ أورد  مسؤوليةب

ف َأعمنت عف بيع بضاعة  فيو بأف ) إحدى الشركات التي تسمى بالشركة الوطنية وا 
عمى َأساس ِإنيا تالفة أو متضررة، إال أفَّ الحقيقة عكس ذلؾ تمامًا حيث تبيف أف 
ف القصد  البضاعة المعمف عف بيعيا وفي الجزء اأَلكبر منيا غير تالفة أو متضررة، وا 

محة العامة وتحقيؽ منافع شخصية لموظفيف مف ذلؾ الفعؿ كاف بغية اإلضرار بالمص
في تمؾ الشركة التي التحمؿ مف الوطنية ِإال االسـ، وذلؾ عف طريؽ التواطؤ مع 

                                           
ؾٍجت١دددس ٌٍظدددكأو.  (1) فٟ، وجٌ جٌّطرٛػدددحش جٌؿحِؼ١دددس، ِددد١ٓ ِظدددطفٝ ِكّدددى، جٌكّح٠دددس جٌؿٕحت١دددس جإلر

 . 126، ص2012،جإلْىٕى٠ٌس

ٚجٌٕمدى، ٍِؾدغ ْدحذك،  جألنردحٌط١ف ػردىجٌؼحي، قٓدٓ ١ٔدس جٌمدحيف فدٟ قدحٌطٟ ٔشدٍ و. ِكّى ػرىجٌٍ (2)

 .135ص
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المزايديف التاحة شراء تمؾ المواد بأسعار رخيصة جدًا، ومف ثـ يقوموف باقتساـ اأَلرباح 
 .(ٔ) معيـ (
ا يعد وال يعد ضروريًا لمحكـ ويبدو أف الحؿ يكمف في تعييف الحد الفاصؿ بيف م     

أو التقدير، ىو اعطاء سمطة تقديرية واسعة لقاضي الموضوع، والذي يقرر فيما ِإذا 
كانت العبارات التي استعمميا ضرورية لتعبير الصحفي الناقد عف رأيو، وتتناسب مع 

ىذا مف جية. ومف جية أخرى، فأنو يتعيف عمى القاضي أف  (ٕ)موضوع النقد مف عدمو
يجعؿ مف االسموب المستعمؿ مف قبؿ الصحفي الناقد منطمقًا لتقديره؛ ألنو في بعض 
األحياف فإف اسموب النقد تفوؽ َأىميًة مف موضوع النقد نفسو. مثاًل: مف اأَلفضؿ أف 
يقوؿ الناقد الصحفي بأف الموضوع الذي تناولتو الرواية، سبؽ تناولو مف قبؿ، بداًل مف 

كما عمى المحكمة تكميؼ  (ٖ)لرواية سارؽ وانو خائف لألمانةَأف يقوؿ لو إف كاتب ا
الصحفي بِإثبات الواقعة التي تناولتيا بالنقد تحقيقًا لمعدالة ِإذ اليكفي تأسيس النقد عمى 
مجرد االعتقاد بصحة الوقائع، وبعكسو فأف فعؿ الصحفي يظؿ ُمَجرمًا ِإذا فشؿ في 

                                           
. ٚجٌّظدىلس 1882/ 3/ 8ذطدح٠ٌم ، جٌظدحوٌ 1882/ ؼ/  31( ٠ٕظٍ: قىُ ِكىّس ؾٕف جٌىٍل ٌلدُ 1)

. 1882/ 4/ 15 ذطدح٠ٌم 1882/ ؼ /  102ْطثٕحف ذغىجو ذظفطٙح جٌط٠ُ١١ّدس ذدٍلُ جِٓ لرً ِكىّس 

 264حِ ػٍٟ ِكّى جٌك١ٕٟٓ، ٍِؾغ ْحذك، صو.ػر ئ١ٌٗ أشحٌ

، 1891و. ِكّددٛو ٔؿ١ددد قٓددٕٟ، شددٍـ لددحْٔٛ جٌؼمٛذددحش، جٌمٓددُ جٌهددحص، وجٌ جٌٕٙؼددس جٌؼٍذ١ددس،  (2)

 .638، ذٕى631ص

جٌددىػٜٛ ٠مطؼددٟ ِددٓ ِكىّددس  ْ جٌفظددً فددٟئيٌدده لؼددص ِكىّددس جٌددٕمغ جٌّظدد٠ٍس )  ضطر١مددحً ػٍددٝٚ

ٌطُِص جضر١حْ ِح ئريج وحٔص ػرحٌجضٗ لى ، ٚئ١ٌٗي ذحٌركع ٚجٌطّك١ض جٌّمحي جٌّشحٌ ٚحْ ضطٕأجٌّٛػٛع 

ػطمدحو جٌٕحشدٍ طدكطٗ ذٕدحء ػٍدٝ جأٚ ذحٌؼٛجذؾ جٌّٕظّس ٌكك جٌٕشدٍ ٚجٌٕمدى ِدٓ ق١دع طدكس جٌهردٍ، 

ْ ٠ىْٛ جٌٕمى فٟ ئؽحٌ جٌّمِٛحش جألَْح١ْس فٟ جٌّؿطّغ، ٚجٌكفدحظ ػٍدٝ جٌك٠ٍدحش أْرحخ ضٓٛغٗ، ٚأ

جالػطددىجء ػٍددٝ شددٍف ْٚددّؼس ٚجػطرددحٌ ٚػددىَ  جٌؼحِددس ٚئرقطددٍجَ قٍِددس جٌك١ددحز جٌهحطددسٛجؾرددحش ٚجٌ

ْ ٌجتى٘ح جٌّظٍكس أطؼطٙح ػٌٍٚز ضؿ١ٍٗ لظى جٌٕحلى، ِٚٚح ئريج وحٔص لٛز جٌؼرحٌجش لى جل جٌّٛجؽ١ٕٓ

دطظٙحٌ٘ح إلغردحش  دٌٛ جٌٛجؾدد ئْر  أٚجٌؼحِس ٌُٚ ٠ىٓ جٌغدٍع ِٕٙدح جٌطؼدٓ ٚجٌطؿد٠ٍف، ٚ٘دٟ ِدٓ جألِ 

/ 9/ 1لؼددحت١س، ؾٍٓددس  68، ٌٓددٕس 1892ِكددً جٌددىػٜٛ (. ؽؼددٓ ٌلددُ  ّٓددإ١ٌٚسجٌ ٔفددٟ ػٕحطددٍ

 . 412: و. نحٌى ِظطفٝ فّٟٙ، ٍِؾغ ْحذك، صئ١ٌٗ أشحٌ. 2000

ْدال١ِس ئؽدالق ٚطدف جٌشد١طحْ ػٍدٝ ِىٌْدس ئْ أجٌؼٍجلٟ ذًٙج جالضؿحٖ ئري جػطرٍ لى ْحٌ جٌمؼحء ٚ (3)

جقطمحٌُ٘. ٠ٕظٍ: لدٍجٌ ِكىّدس جْدطثٕحف طدالـ  ئٌْٝ ٠إوٞ أٚطف ػٍّحتٙح ذحٌّٕحفم١ٓ ِٓ شأٔٗ ٚ

. ِٕشددٌٛ فددٟ ِؿٍددس جٌؼىجٌددس، 2001/ 10/ 1فددٟ  2001/ ؼ / 21جٌددى٠ٓ ذظددفطٙح جٌط٠ُ١١ّددس ذحٌؼددىو 

 .93، ص2002ضظىٌ٘ح َٚجٌز جٌؼىي جٌؼٍجل١س، جٌؼىو جٌػحٟٔ ، ١ٔٓحْ، ِح٠ّ، ق٠ٍُجْ، ذغىجو، 
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حفي َأف يبذؿ ما بوسعو لتحقيؽ الغرض . وعمى ىذا اأَلساس عمى الص(ٔ)ِإثبات ذلؾ
الذي يتوخاه، وَأف يمتـز بالتحري ويبني اعتقاده عمى َأسباب معقولة. ولعؿ َأفضؿ معيار 
ييتدى بو ىو معيار واجبو تجاه المجتمع والصالح العاـ، وما يؤكد ذلؾ حكـ لمحكمة 

رية في خدمة النقض المصرية بأنو ) ِإذا جاز لمصحفي أف تمارس عمميا ورسالتيا بح
المجتمع فتناوؿ القضايا بالنشر باعتبارىا مف األحداث العامة التي تيـ الرأي العاـ. فأنو 
ليس مف النقد المباح أف تنقؿ الصحيفة ما نشر في إحدى الصحؼ اأَلجنبية عف 
شخص أنو عميؿ لدولة َأجنبية ويتعامؿ مع َأجيزة مخابراتيا دوف أف تتأكد مف صحة 

 .(ٕ) تمؾ األخبار (
 الخػػػػػػػػػػػػاتمة

 ،التوصياتمف النتاج و توصمنا إلى جممة البحث،  امف اتماـ ىذ ف انتيينابعد أ     
 :نذكر أىماىا كما يأتي

 أوال / النتائج :
اثناف عمى أىمية الصحافة وضرورة توفير الحرية الالزمة لممارستيا مف  اليختمؼ -ٔ

قبؿ الصحفي، وىذا ما أقرتو معظـ الدساتير العربية والغربية والمواثيؽ الدولية واإلقميمية 
وكذلؾ التشريعات الوضعية المختمفة، كما يعد مف أىـ المؤسسات السياسية واالجتماعة 

والمؤثر في تكويف الرأي العاـ وتوجيو األحداث والقضايا  في ىذا العصر لدورىا البارز
واألفكار التي تيـ المجتمع وتعد أداة قوية لمتوجو السياسي،و ليذا سمي بالسمطة 

 الرابعة.

                                           
لحْٔٛ جٌؼمٛذدحش ( ِٓ  302جٌّحوز ) جلٟ جٌٕحفً ٚٛذحش جٌؼٍ( ِٓ لحْٔٛ جٌؼم 2/  433جٌّحوز ) ( ٠ٕظٍ 1)

ٔٗ ) جشطٍؽ جٌّشدٍع إلذحقدس جٌٕمدى " أًٌٌه لؼص ِكىّس جٌٕمغ جٌّظ٠ٍس  ضطر١محً جٌّظٍٞ جٌٕحفً. ٚ

ٔطمدحو جٌمدحتُ ئْ ئ٠ٛدحً ػٍدٝ آٌجء ِؼىِٚدس جٌم١ّدس... ال ٠ىدْٛ ِٕطئٟ جٌٕمى جٌدًجضٟ ٚجٌٕمدى جٌرٕدحء ( جٌكك ف

غرحش جٌٕحلى ٌكم١مس ودً فؼدً ئٍِجً ِرحقحً ذشٍٚؽ ِٓ ذ١ٕٙح أذاػرحتٗ ٠ؼطرٍ  ْ وحْ ِطٍؼحً ئذحٌؼًّ جٌؼحَ ٚ

 أقّددى: و.ئ١ٌددٗ أشددحٌ. 2005/ 5/ 1لؼددحت١س، ؾٍٓددس  92، ٌٓددٕس 6839... ( جٌطؼددٓ ٌلددُ ئ١ٌددٗجْددٕىٖ 

لحْٔٛ جٌؼمٛذحش ِؼٍمحً ػ١ٍٗ ذأقىظ أقىدحَ ِكىّدس جٌدٕمغ، جٌطرؼدس جٌٓحوْدس، شدٍوس ػط١س،  ئذٍج١ُ٘

 .  228، ص2014حٍ٘ز، ٔحِ ٌٍطرحػس، جٌم

: و. ػرىجٌك١ّدى جٌشدٛجٌذٟ، ئ١ٌدٗ أشدحٌ.1882/ 5/ 21لؼدحت١س، ؾٍٓدس  51، ٌٓدٕس2446ؽؼٓ ٌلُ  (2)

 .164، صجإلْىٕى٠ٌسؾ٠ٍّس جٌمًف ٚجٌٓد فٟ ػٛء جٌفمٗ ٚجٌمؼحء، وجٌ جٌّطرٛػحش جٌؿحِؼ١س، 
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إفَّ حرية الصحؼ والصحفي ليست مطمقة، إنما ىي حرية نسبية ينبغي تقييدىا  -ٕ
اتجاىًا صحيحًا عقاًل، ألف القانوف كما  بالقواعد والحدود التي يرسميا القانوف، ويعد ذلؾ

ىو معموـ ييدؼ دائمًا إلى حماية مصالح جوىرية سواء كانت مصالح عامة أو مصالح 
خاصة، حيث مف المالئـ حماية األفراد والقيـ والمصالح االجتماعة والوطنية مف سوء 

ة إلى تنظيـ تمؾ استخداـ الصحفي لحقو الممنوح لو قانونًا، ولذا عممت القوانيف المختمف
 الحرية.

إف المشرع يتدخؿ في مجاؿ الحقوؽ أو الحريات العامة، ومف ضمنيا حرية  -ٖ
الصحافة لتنظيميا عمى أساس فكرة ) عدـ األضرار بالمجتمع (، وكذلؾ العتبارات 
تتعمؽ بالمصمحة العامة والشؾ فيو أف مفيوـ المصمحة العامة يرتبط بمفيوـ مصمحة 

 واالجتماعة واالقتصادية، والمعيار في ذلؾ موضوعي و ليس شخصي. الدولة السياسية 
 مسؤوليةيالحظ أف المشرع الكوردستاني تدارؾ الموقؼ بخصوص تنظيـ أحكاـ  -ٗ

لسنة  ٖ٘الصحفي، عندما أصدر قانوف خاص تحت اسـ قانوف العمؿ الصحفي رقـ 
صورة صريحة، الكاتب ورئيس التحرير ومالؾ الصحفية ب مسؤولية، حيث نظـ ٕٚٓٓ

 مسؤوليةإال أنو ينقصيا جانب واحد وىو خموه مف أحكاـ تنظـ الصحافة اإللكترونية وال
عنيا بصورة صريحة كما فعؿ المشرع الجزائري عندما أصدر قانوف اإلعالـ الجديد  

. ومع ذلؾ غطى ذلؾ النقص بإصداره لقانوف منع إساءة استعماؿ أجيزة ٕٕٔٓلسنة 
 .ٕٛٓٓ( لسنة  ٙكوردستاف العراؽ رقـ ) اإلتصاالت في إقميـ 

مف اإِليجابيات التي جاء بيا المشرع الكوردستاني عندما منع سمب حرية  -٘
الصحفييف وحبسيـ وفؽ المادة التاسعة مف قانوف العمؿ الصحفي جراء ما يصدر منيـ 
 مف انتياكات عند ممارستيـ لعمميـ كصحفييف. واكتفى بتغريميـ بمبمغ يتناسب مع ما
ساءة بحؽ اآلخريف. وجدير بالذكر أف ىذا الموقؼ  يبدر منيـ مف مخالفات وانتياكات واِ 

 لـ نجده في أغمب القوانيف الخاصة بالصحافة واإلعالـ.
حاوؿ المشرع في التشريعات المختمفة بخصوص المطبوعات والنشر والصحافة  -ٙ

حتراـ حقوؽ وحريات ايجاد توازف بيف حرية الصحافة في اإلعالـ والنشر مف جية، و  اِ 
اآلخريف مف جية أخرى، وذلؾ عندما أقر لألشخاص بممارسة حؽ الرد والتصحيح، 
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وىذا يدؿ عمى أف حرية الصحافة ذات طابع نسبي؛ ألف المشرع حاوؿ تنظيـ حرية 
الصحافة ووضع بعض القواعد بخصوص ذلؾ تجنبًا لتعسؼ الصحفي عف حقو 

 منع الحاؽ األضرار باآلخريف. المكفوؿ قانونيًا ودستوريًا مف أجؿ
يتطمب مف الصحفي في حالة اسناد أكثر مف واقعة قذؼ إلى ذوي الصفة العمومية  -ٚ

اإِلثبات الكامؿ. مفاد ذلؾ إذا لـ يتمكف الصحفي مف إثبات جميع الوقائع التي اسندىا 
، إذ ليةمسؤو إلى الموظفييف العمومييف أو ذوي الصفة العمومية، فأف ذلؾ ال يعفية مف ال

بإمكاف ىؤالء طمب معاقبة الصحفي، ومف ثـ المطالبة بالتعويض عف حقيـ التي 
 انتيكت والسمعة التي ناؿ منيا.

ال يكفي إثبات حقيقة الوقائع المسندة إلى المدعي مف قبؿ الصحفي، فال يعفيو ذلؾ  -ٛ
كاف يبتغي إذا لـ يفمح في إقناع المحكمة بسالمة نيتو في الطعف، وأنو  مسؤوليةمف ال

 بو الدفاع عف مصمحة عامة، وىذا ما استقر عميو القضاء الفرنسي والمصري والعراقي.
في حالة وجود سبب مف أسباب اإلباحة أو باآلحرى عند توفر شروط المادتييف )  -ٜ

( مف قانوف العقوبات العراقي، يعفى  ٕ/ ٖٖٗ( مف قانوف العقوبات المصري و)  ٕٖٓ
ف الجنائية والمدنية معًا، ألف وجود أسباب اإلباحة يعني استعماؿ وليتيؤ القاذؼ مف المس

الحؽ، وذلؾ ال يجعؿ الفاعؿ متعديًا، فيرفع العقاب عمى الصحفي وتبعًا لذلؾ تنتفي 
الجنائية والمدنية معًا، ألف قانوف العقوبات الذي نظـ االباحة  مسؤوليةعف الفعؿ نتائج ال

بجميع فروعو القانونية، كما أفَّ إرادة المشرع واحدة يعد جزءًا مف نظاـ قانوني متكامؿ 
في كافة فروع القانوف، وعمى ذلؾ إذا ما أثبت صحة الوقائع المسندة إلى موظؼ 

 عمومي فال يجوز مطالبة القاذؼ بالتعويض أماـ القاضي المدني والجنائي.
النقد سببًا  رغـ عدـ نص أغمبية التشريعات العقابية والمدنية صراحة عمى اعتبار -ٓٔ

الباحة حؽ الصحفي، إال أنو ال مانع مف التعويؿ عمى القياس في تفسير القواعد 
القانونية السمبية التي تقرر االباحة في سبيؿ اباحة حؽ النقد. فال تعارض مع مبدأ 
الشرعية الجزائية. ألف تطبيقات أسباب االباحة غير محددة بنصوص ومف ثـ يصح 

ة متناظرة متشابية في العمة مع حالة الصحفي، كحالة القياس عمى نصوص موجود
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( مف قانوف العقوبات العراقي التي أباح القذؼ في حؽ ذوي الصفة ٕ/ ٖٖٗالمادة ) 
 العمومية، فال مانع مف القياس عمييا لتقرير إباحة حؽ النقد.

 وصمنا إلى استنتاج بأف النقد سالح ذو حديف فيستوجب االعتداؿ في استخدامو، -ٔٔ
مفاد ذلؾ يجب التصرؼ وبالحكمة والحذر عند التعامؿ مع الشروط القانونية الستعماؿ 
حؽ النقد مف قبؿ الصحفي وأف ال نوسع فيو. وبالمقابؿ أف ال نضيؽ في حدود 
، ألف حؽ النقد يمتاز بأىمية اجتماعية كبيرة ولو دور فعاؿ  استعمالو أكثر مف المزـو

و بمثابة رقيب عمى تصرفات الحكاـ والمحكوميف كمما لكشؼ ما ييـ الرأي العاـ، كما ى
تعمؽ األمر بالشؤوف العامة، ومف حيث تعييف مواقؼ الضعؼ والقوة في سموكيـ بغية 

 اإلصالح والتغيير لذلؾ كما قمنا يتوجب اإلعتداؿ في استخدامو.
 -التوصيات والمقترحات:

إفَّ الحماية في وقتنا الحاضر باتت ممحة بأف يتضمف القانوف المدني العراقي  -ٔ
نصوصًا تحمي وتكفؿ الحماية المدنية لمحياة الخاصة لألشخاص، فرغـ وجود نص 

( مف القانوف المدني والتي تعطي المتضرر الحؽ في  ٕ٘ٓ،  ٕٗٓالمادتيف ) 
اعد العامة، إال أف ىذه الطريقة التعدو التعويض في حالة التعدي عمى حياتو وفقًا لمقو 

كونيا وسيمة لجبر الضرر الذي يصاحب الحؽ، ألف األضرار الناجمة عف أخطاء 
الصحافة والتي يصيب بيا الشخص يتميز بطبيعو الخاص، ولذا فإفَّ التعويض استنادًا 
إلى األحكاـ العامة غير متكافئ مع ما يصيب الشخص، ويكوف التعويض كوسيمة 

الح آثار الفعؿ الضار يكوف أثره في ىذه الحالة محدودًا تمامًا، لذا ففي بعض إلص
االحياف فإف التعويض النقدي ال تشفي ما أصاب بو الشخص مف سمعتو وكرامتو، لذا 
فأف القانوف المدني يحتاج إلى نص يعطي الحؽ لممتضرر مف األخطاء الصحفية 

ومنع و انتشار آثار الضرر الذي  المجوء إلى األمور المستعجمة مف أجؿ تخفيؼ
( مف القانوف المدني، لذا مف األجدر  ٜأصابو، كما فعؿ المشرع الفرنسي في المادة ) 

بالمشرع العراقي إضافة نص جديد إلى أحكاـ القانوف المدني، باإلضافة إلى النصييف 
ة كل ما يمس حرمة الحيا -1ونقترح أن يكون كاآلتي: ) المشار إلييما أعاله، 

الخاصة لمفرد كالتدخل في حياتو الخاصة والعائمية والمنزلية أو القدح فى شرفو 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . السنة المجلة الدراسات 

 

 

 

 

 
555 

وسمعتو أو اذاعة المواقف المحرجة أو المخجمة عن حياتو الخاصة أو استخدام 
اسمو أو شخصية مشابية لشخصيتو أو التجسس أو التنصت والمراقبة عمى أحاديثو 

 -2األمور التي تستوجب التعويض.  أومراقبة مراسالتو بأشكاليا، وغير ذلك من
 (.تعجمة لوقف االعتداء عند الضرورةلمقاضي المجوء إلى اتخاذ إجراءات األمور المس

 مسؤوليةنوصي المشرع العراقي األخذ بالمعياريف الشخصي والموضوعي لتحديد  -ٕ
الصحفي الختالؼ قدرة وكفاءة وشخصية صحفي عف أخر، ألنو كما نعمـ أف 

يسوا بمستوى واحد، إذ ىناؾ صحفييف محترفيف لمينة الصحافة وصحفييف الصحفييف ل
مبتدئيف قميمي الخبرة والكفاءة والمستوى، وباإلمكاف محاسبتيـ عمى اإلنحراؼ الكبير 
والجسيـ دوف اليسير والتافو، وذلؾ لمراعاة ظروفو الشخصية التي تحيط بيـ. وليس مف 

و، أي نأخذ بالمعيار الشخصي أواًل ثـ المنطؽ قياسو بصحفي محترؼ محنؾ في عمم
نميز فيما إذا كاف الصحفي الذي أخطَأ صحفيًا مبتدًء أـ محترفًا، ومف ثـ ننظر إلى 
المادة الصحفية التي قاـ بنشرىا فيما إذا تضمنت أية إساءة أو تشيير. أما بخصوص 

سي الصحفي المحترؼ فنقيس تصرفو بمعيار موضوعي لوجود العنصر المادي والنف
 فيو، فنحاسبو عمى الخطأ الجسيـ واليسير دوف التافو.

مف األجدر بالمشرع العراقي والكوردستاني عند الحكـ بالعقوبة أو التعويض المدني  -ٖ
أف يأمر بنشر الحكـ عمى نفقة المحكوـ عميو أو المسئوؿ عف الضرر كتعويض غير 

بالغرض وال يواسي  نقدي، السيما أف التعويض النقدي في بعض الحاالت ال تفي
حتقار عند الناس، لذا نوصي  ىانة وا  المضرور عما لحقو مف ضرر نفسي ومعنوي وا 
المشرع العراقي والكوردستاني بإضافة نص إلى قانوف المطبوعات وقانوف العمؿ 
الصحفي، يأمر فييا المحكمة بنشر الحكـ كتعويض غير نقدي مف أجؿ رد اعتبار 

ونقترح أن يكون النص لنقدي إذا إقتضت ذلؾ المضرور إلى جانب التعويض ا
كاآلتي: ) لممحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة أو التعويض المدني أن يأمر 

 11المحكوم عميو بناًء عمى طمب المتضرر بنشر الحكم مجانًا خالل مدة أقصاىا ) 
تبميغو  ( يومًا ولمرة واحدة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية اذا كان حضوريًا وبعد
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اذا كان غيابيًا، وعمى نفقة الصحيفة وفي ذات الصفحة التي نشر فييا المقال، أو 
 نفس الوسيمة اإللكترونية التي تم فييا النشر (.

ندعو المشرع العراقي إلى أصدار قانوف جديد وخاص بالصحافة يتماشى مع  -ٗ
وعة يرسى مف خاللو مقتضيات ىذا العصر مف حيث الوسائؿ اإللكترونية الكثيرة والمتن

 األحكاـ القانونية التي تنظـ مينة الصحافة وعمؿ الصحفييف في العراؽ.
تقتضي الضرورة أف نوصي المشرع المصري بسف قانوف جديد خاص باإلنتياكات  -٘

التي تحصؿ بواسطة وسائؿ اإلتصاالت اإللكترونية المتاحة، كقانوف منع إساءة 
؛ ألف ٕٛٓٓ( لسنة  ٙـ كوردستاف العراؽ رقـ ) استعماؿ أجيزة اإلتصاالت في إقمي

اكثر اإلساءات واإلنتياكات التي تحصؿ في الوقت الحاضر تتـ عف طريؽ تمؾ 
 الوسائؿ كاليواتؼ النقالة الذكية أو عف طريؽ االنترنيت وغيرىا مف الوسائؿ.          

 قائمة المراجع
 مراجع متخصصة:

لغاء العقود، تنقيح عبدالرحيـ حسيف عامر، التعسؼ في  .ٔ استعماؿ الحقوؽ واِ 
 .ٜٜٛٔعامر، الطبعة الثانية، الييئة العامة لمكتاب، 

الجزائية، الطبعة  مسؤوليةحكمت موسى سمماف، طاعة األوامر وَأثرىا في ال .ٕ
 . ٜٚٛٔاألولى، المكتبة الوطنية، بغداد، 

المدنية لمصحفي عف اعمالو الصحفية، دار  مسؤوليةخالد مصطفى فيمي، ال .ٖ
 .ٕٕٔٓالجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 

ساماف فوزي عمر، إساءة استعماؿ حؽ النقد، دراسة تحميمية مقارنة في القانوف  .ٗ
 . ٜٕٓٓالمدني، دار الكتب القانونية ودار شتات لمنشر والبرمجيات، القاىرة، 

التشريعات العقابية الحديثة، دوف جية صالح محسوب،  التفسير والقياس في  .٘
 .ٖٜ٘ٔالنشر، بغداد، 

عبدالحكـ فودة، موسوعة التعويضات المدنية، الجزء الثالث، المكتب الدولي  .ٙ
 .ٕٙٓٓمصر،  –لمموسوعات القانونية، اإلسكندرية 
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عبداهلل مبروؾ النجار، التعسؼ في استعماؿ حؽ النشر، دراسة فقيية مقارنة في  .ٚ
 .ٜٜ٘ٔمي والوضعي، دار النيضة العربية، القاىرة، الفقييف االسال

عصمت عبدالمجيد بكر، َأصوؿ تفسير القانوف، دوف جية النشر، بغداد،  .ٛ
ٕٓٓٗ. 

عماد عبدالحميد النجار، النقد المباح، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية،  .ٜ
 .   ٜٚٚٔالقاىرة، 

اىب الفمسفية وائؿ حسف عبدالشافي، مشكمة النقص في القانوف بيف المذ .ٓٔ
والشرائع القانونية، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 

ٕٜٓٓ . 
 :اداريةمراجع 
 . ٜ٘ٚٔسميماف الطماوي، الوجيز في القانوف اإِلداري، دار النيضة العربية،  .ٔ

 مراجع جنائية:
احمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانوف العقوبات، القسـ الخاص، الطبعة  .1

 .ٜٜٔٔالرابعة، دار النيضة العربية، القاىرة، 
َأميف مصطفى محمد، قانوف العقوبات، القسـ العاـ، مطابع السعدني، اإلسكندرية،  .2

 دوف سنة النشر.  
أميف مصطفى محمد،الحماية الجنائية اإِلجرائية لمصحفي، دار المطبوعات  .3

 . ٕٕٔٓالجامعية، اإلسكندرية،
الجنائية لمخصومة مف تأثير النشر، دار المعارؼ  جماؿ الديف العطيفي، الحماية .4

 . ٜٗٙٔبمصر، القاىرة ، 
رمسيس بيناـ، قانوف العقوبات، جرائـ القسـ الخاص، الطبعة األولى، منشاة  .5

 . ٜٜٜٔالمعارؼ باإلسكندرية، 
رياض شمس ، حرية الرأي و جرائـ الصحافة و النشر ، مطبعة دار الكتب  .6

 .ٜٚٗٔالمصرية ، القاىرة ، 
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، ٔالصحفي الجنائية عف جرائـ النشر، ط مسؤوليةسعد صالح الجبوري،  .9
 .ٕٓٔٓالمؤسسة الحديثة لمكتاب، بيروت، 

شريؼ سيد كامؿ، جرائـ النشر في القانوف المصري عمى ضوء التعديالت  .1
، دار النيضة العربية، القاىرة، ٕٙٓٓلسنة  ٚٗٔالمستحدثة بالقانوف رقـ 

ٕٓٔٓ. 
ة القذؼ في حؽ ذوي الصفة العمومية، دراسة مقارنة صالح سعيد منصور، جريم .8

في التشريع المصري والفرنسي، مطبعة عباس عبدالرحمف بشارع محمد عمي، 
 القاىرة، دوف سنة النشر.

طارؽ احمد سرور، جرائـ النشر واإلعالـ، الكتاب األوؿ، الحكاـ الموضوعية،  .10
 .  ٜٜٚٔدار النيضة العربية، القاىرة ، 

وض الشوربجي، اباحة القذؼ الصادؽ بيف المبدأ واالستثناء، عبدالتواب مع .11
 .ٕٔٔٓ– ٕٓٔٓدراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، 

عبدالحكـ فودة، جرائـ االىانة العمنية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  .12
ٜٔٛٛ. 

عمي حسيف خمؼ ود. سمطاف الشاوي، المبادئ العامة في قانوف العقوبات،  .13
 .ٕٓٔٓلطبعة الثانية، شركة العاتؾ لمكتاب، القاىرة، ا
عمر السعيد رمضاف، شرح قانوف العقوبات، القسـ الخاص، دار النيضة  .14

 .ٜٙٛٔالعربية، 
عمر سالـ، الدفع بالحقيقة في جريمة القذؼ ضد ذوي الصفة العمومية، الطبعة  .15

 .ٜٜ٘ٔاألولى، دار النيضة العربية، القاىرة، 
صمبي الحديثي، شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، العاتؾ فخري عبدالرزاؽ  .16

 لصناعة الكتب، دوف سنة الطبع، القاىرة.
فوزية عبدالستار، قانوف العقوبات، القسـ الخاص، دار النيضة العربية، القاىرة،  .19

ٜٔٛٛ . 
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كامؿ السعيد، شرح قانوف العقوبات، الجرائـ الواقعة عمى الشرؼ والحرية، دراسة  .11
 –مقارنة، الدار العممية الدولية، دار الثقافة لمنشر و التوزيع، عماف تحميمية 
 .ٕٕٓٓاالردف، 

محسف فؤاد فرج، جرائـ الفكر والرأي والنشر، النظرية العامة لمجرائـ التعبيرية،  .18
 .ٖٜٜٔدار الغد العربي، القاىرة، 

محسف ناجي، اأَلحكاـ العامة في قانوف العقوبات، الطبعة األولى، مطبعة  .20
 .ٜٗٚٔالعاني، بغداد، 

محمد رضا حسيف ود. محمد الشياوي، شرح تعديالت قانوف العقوبات الخاصة  .21
 . ٕٙٓٓبجرائـ النشر، الطبعة األولى، دار النيضة العربية، القاىرة، 

محمد سمير، جرائـ الصحافة والنشر والقذؼ والسب في جرائـ النشر، شركة  .22
 القاىرة، دوف سنة النشر.   إيجبت لإلصدارات والبرمجيات القانونية، 

محمود مصطفى محمود، شرح قانوف العقوبات، القسـ الخاص، دار النيضة  .23
 .ٜٗٛٔالعربية، القاىرة، 

محمود نجيب حسني ، قانوف العقوبات القسـ الخاص ، دار النيضة العربية،  .24
 .ٜٛٛٔالقاىرة، 

الطبعة  مريواف عمر سميماف، القذؼ في نطاؽ النقد الصحفي، دراسة مقارنة، .25
 .ٕٗٔٓاألولى، المركز القومي لمدراسات القانونية، القاىرة، 

نظاـ توفيؽ المجالي، شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، الطبعة األولى، دار  .26
 .ٕٗٓٓاالردف،  –الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف 

نواؿ طارؽ ابراىيـ العبيدي، الجرائـ الماسة بحرية التعبير عف الفكر، الطبعة  .29
 .ٕٛٓٓألولى، دار حامد لمنشر والتوزيع، األردف، ا

 مراجع الفقو اإلسالمي:
عمي عبد القادر مصطفى، الوظيفة العامة في النظاـ اإلسالمي وفي النظـ  .1

 .ٖٜٛٔالحديثة، الطبعة األولى، مطبعة السعادة، القاىرة، 
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الخامسة مصطفى الزلمي، اصوؿ الفقو في نسيجو الجديد، الجزء األوؿ، الطبعة  .2
 .ٕٕٓٓعشرة، شركة الخنساء لمطباعة المحدودة، بغداد، 
 مراجع الصحافة واإلعالم و الحريات وحقوق اإلنسان:

احمد جالؿ حماد، حرية الرأي في الميداف السياسي في ظؿ مبدأ المشروعية،  .1
 . ٜٚٛٔدار الوفاء بالمنصورة، مصر، 

 :نجميزيةمراجع ا
1- Daly times , Decom crat. V.Grahm flora, 1964, keeneth Greeh, 

Electronic media, Law and Regulation, third edition, Bosten, 

2000.  

2- Jerom .A. Barron, The Righr of reply to the Media in united 

states – Resistance and Resurgence, Hastings Communication and 

Entertainment Law journal ( com / ent ), fall, 1992. 

3- Matev Krivic & Simona Zatlor, freedom of the press and 

personal right : Right of Correction and Right of reply in Slovene 

Legislation, media watch, open society instiute slovenia , 2000. 

 مراجع فرنسية:
1. 1.Adda ( Philippe), L'execptio véritatis " en matiére de 

diffamation, paris, 1989. 

2. AGOST NELL ( X ) : Le droit a information face a la 

protection civile de la vie privée, preface de 

C.DEBBASCH, librairie de l'univer sité d'ALX- en- 

provence, coll. Ethique et Déontologie, 1994. 

3. BEIGNIER ( B ): L'honneur et le droit, thése paris II, 1991 .  

4. BLIN ( H ). CHAVANNE ( A. ), DRAGO ( R. ) et 

BOINET: Droit de la press, LITEC, paris, 1994. 

5. CONTE ( P.H ): La bonne foi en matiere de diffamation, et 

role, Mélanges CHAVANNE, 1990.  

 الدكتوراه و الماجستير:رسائل 
المدنية الناشئة عف وسائؿ اإلعالـ،  مسؤوليةايناس ىاشـ رشيد حسوف، ال .ٔ

 . ٕٙٓٓرسالة ماجستير، كمية القانوف، جامعة بابؿ، 
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صباح مصباح محمود السميماف، الحماية الجنائية لمموظؼ العاـ، دراسة  .ٕ
 .ٕٔٓٓمقارنة، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة الموصؿ، 

طالؿ عبدالحسيف البدراني، الشرعية الجزائية، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ،  .ٖ
 .ٕٕٓٓجامعة الموصؿ، 

المدنية لمصحفي، رسالة دكتوراه، كمية  مسؤوليةعباس عمي محمد الحسيني، ال .ٗ
 . ٖٕٓٓالقانوف، جامعة بغداد، 

ية عبده يحيى محمد، مبدأ شرعية التجريـ والعقاب، رسالة ماجستير، كم .٘
 .ٕٔٓٓالقانوف، جامعة بابؿ، 

كاظـ عبداهلل حسيف الشمري، تفسير النصوص الجزائية، دراسة مقارنة بالفقو  .ٙ
 . ٕٔٓٓاالسالمي، رسالة دكتورا، كمية القانوف، جامعة بغداد، 

كماؿ سعدي مصطفى، ضوارضيوةى ئازادي رؤذنامةطةرى لة كوردستانى  .ٚ
لعراؽ (، رسالة دكتوراه، كمية عَيراؽ ) اطار حرية الصحافة في كوردستاف ا
 ) بالمغة الكوردية (. ٖٕٓٓالقانوف والسياسة، جامعة صالح الديف، اربيؿ، 

المدنية الناشئة عف ممارسة مينة  مسؤوليةمدحت محمد محمود عبدالعاؿ، ال .ٛ
 .ٜٜٗٔالصحافة، اطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، 

 البحوث و المقاالت:
تكييؼ القانوني لحؽ النقد، بحث منشور في مجمة القضاء، العدد حسيف جميؿ، ال .ٔ

 .  ٜٛ٘ٔاألوؿ و الثاني، السنة السادسة عشرة، العراؽ، 
الجنائية لمقاذؼ في النقد  مسؤوليةد. مجيد خضر أحمد السبعاوي، إنتفاء ال .ٕ

الصحفي اليادؼ، بحث منشور في مجمة بحوث مستقبمية، كمية الحدباء الجامعة، 
 .ٕٛٓٓالعراؽ،  –، تموز ) يوليو (، الموصؿ ٖٕالعدد 

زىير كاظـ عبود، قانوف العقوبات، القسـ العاـ، تعريؼ الجريمة، بحث متوفر عمى  .ٖ
/ ٕ/ ٚٔ، تاريخ الزيارة: http://www.ao-academy.orgالموقع اإللكتروني: 

ٕٓٔ٘. 
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تشريع سالـ روضاف الموسوي، رجؿ اإلعالـ وحؽ النقد ) اإلعالـ المباح ( في ال .ٗ
، http://www.ahewar.orgالعراقي، بحث متوفر عمى الموقع اإللكتروني: 

 .ٕ٘ٔٓ/ ٕ/ ٚٔتاريخ الزيارة: 
ضياءالديف ميدي الصالحي، َأسباب اإِلباحة والجيؿ والغمط بيا في القانونيف  .٘

 .ٜٜٓٔ، بغداد، ٕٕالعراقي واأللماني، مجمة القانوف المقارف، العدد
ي حياتيـ الخاصة، مجمة إدارة وقضايا الحكومة، العدد نعيـ عطية، حؽ االفراد ف .ٙ

ٗ ،ٜٔٚٚ. 
 مراجع األحكام القضائية:

خميؿ إبراىيـ المشاىدي والقاضي شياب احمد ياسيف، احكاـ محكمة قضايا  .ٔ
العراؽ  –القسـ المدني، مكتبة صباح لمنشر والتوزيع ، بغداد  –النشر واإلعالـ 

 ،ٕٕٓٔ   . 
 :المصريةمحكمة النقض  األحكام

 . ٖٜٗٔ/ ٙ/ ٔٔقضائية، تاريخ الجمسة  ٗلسنة  ٜٔ٘ٔالطعف رقـ 
 .ٖٜٛٔ/ ٖ/ٕقضائية، تاريخ الجمسة  ٚ، لسنة ٖٜٛالطعف رقـ 
 .ٕٜ٘ٔ/ ٙ/  ٖقضائية، تاريخ الجمسة  ٕٕ، لسنة ٕٔٙالطعف رقـ 
 ٜ٘ٙٔ/ ٔٔ/ ٕٓقضائية، جمسة  ٖ٘، لسنة ٖٖالطعف رقـ 
 . ٜٚٚٔ/ ٙ/ ٕٓجمسة  قضائية، ٚٗ، لسنة، ٕٚٚالطعف رقـ 
 . ٜٓٛٔ/  ٘/ ٕٔقضائية، تاريخ الجمسة  ٜٗلسنة  ٕٕٗٙالطعف رقـ 
 .ٕٜٜٔ/ ٕ/ ٕٛقضائية في  ٛ٘لسنة  ٕٙٗٗالطعف رقـ 
 .ٖٜٜٔ/ ٓٔ/ ٕٓقضائية، جمسة  ٜ٘سنة  ٜٗٗٙٔالطعف رقـ 
 .      ٖٜٜٔ/ ٓٔ/ ٕٗقضائية، جمسة  ٜ٘، لسنة ٕٛٓٛٔالطعف رقـ 
 .  ٜٜٜٔ/  ٔٔ/  ٗٔجمسة  –ؽ  ٓٙ، لسنة  ٕٔٚٗٓالطعف رقـ 
 . ٕٓٓٓ/ ٚ/ ٔقضائية، جمسة  ٜٙ، لسنة ٕٜٚٔالطعف رقـ 
 . ٕ٘ٓٓ/ ٘/  ٛجمسة  –قضائية  ٕٚ، لسنة ٖٜٚٙالطعف رقـ 
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 أحكام محكمة النقض الفرنسية:
Cass crim, 17 jull,1947. 

Cass, Crim, 27 jull, Bull,1981, B.C.no195. 

C. A. Paris, 22 janv. 1965, D.1965. 

Crim, 5 nov, 1969. B.C. no219. 

Cass. Crim, 13 fév. 1990, Bull. crim. 75. 

Cass. Crim. 20 oct. 1992, Bull. 329. 
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 قي:أحكام محكمة اإلستئناف العرا
  ٕٜٜٔ/ ج/ ٕٓٔحكـ محكمة إستئناؼ بغداد بصفتيا التمييزية بعدد 

الصادر  ٕٔٓٓ/ ج / ٕٔحكـ محكمة إستئناؼ صالح الديف بصفتيا التمييزية بعدد 
 .ٕٔٓٓ/ ٓٔ/ ٔبتاريخ 

 :التشريعات والقوانين
 النافذ.ٜٜٓٔ( لسنة  ٕ٘قانوف الصحافة و المطبوعات اليمني المرقـ ) 

 المعدؿ. ٕٕٓٓوالنشر المممكة المغربية لسنة قانوف الصحافة 
 . ٜٓٙٔقانوف العقوبات االردني لعاـ 
 .ٜٜٙٔ( لسنة  ٔٔٔقانوف العقوبات العراقي رقـ ) 
 النافذ  ٖٜٚٔلسنة  ٛ٘قانوف العقوبات المصري رقـ 

 .ٕٚٓٓ( لسنة  ٖ٘قانوف العمؿ الصحفي الكوردستاني رقـ ) 
 النافذ  ٜٙٚٔلسنة  ( ٖٗالقانوف المدني االردني رقـ ) 
 .ٜٔ٘ٔ( لسنة  ٓٗالقانوف المدني العراقي رقـ ) 

 المعدؿ. ٗٓٛٔلسنة  القانوف المدني الفرنسي
 المعدؿٜٛٗٔلسنة  ٖٔٔالقانوف المدني المصري رقـ 

 .ٕٔٓٓلسنة  ٜٔالقانوف المدني لمممكة البحريف رقـ 
 .ٜٛٙٔ( لسنة  ٕٙٓقانوف المطبوعات العراقي رقـ ) 

 .ٕٜٙٔالمطبوعات المبناني لسنة قانوف 
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 المعدؿ. ٜٜٛٔ( لسنة  ٛقانوف المطبوعات والنشر االردني رقـ ) 
 . ٜٓٛٔلسنة  ٘ٔقانوف المطبوعات والنشر اإلماراتي رقـ 

  .قانوف المطبوعات ٜٜٙٔلسنة  ٜٙقانوف تنظيـ الصحافة المصري رقـ 
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