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 الصحفية الجريمة ماهية

 -المقدمة:

تعد جرائم الصحافة في جملتها من جرائم الرأي، أي من الجرائم التي يعاقب  
عليها القانون بسب  التعبير عن أفكار أو آراء أو أخبار أو معلومات أو مشباعر 

حصبو  ذب ا التعبيبر  –كقاعبد  عامبة  –معينة. ويتطل  القانون فبي ذب ا الجبرائم 
بيبر عبن تلبأل اافكبار أو نحوذبا في صبور  عننيبة، مقبدرا أن ذب ا الةيفيبة فبي التع
 ذي التي تةسبه خطور  تدعوا إلى توقيع العقا .

بأيبة صبور  مبن ن تقبع أالصحفية  من جرائم الرأي، ل لأل يمكبن  الجرائم وان
 –( عقوببات، ولةبن ذب ا الجبرائم  171صور العننية التي نصبت عليهبا المباد   

ور ال تقبببببع وال يتصبببببور وقوعهبببببا اال بصبببببور  معينبببببة مبببببن صببببب  -بحكبببببم طبيعتهبببببا 
، أذببم وابببرر صببور العننيببة وأخطرذببا علببى وجببه العننيببة، وذببي صببور    النشببر (

 .1االطنق

 بحيببب  والبببرأي، الفكبببر حريبببة تجسبببد أصببببحت المختلفبببة بأنواعهبببا فالصبببحافة 
 والتعبير الرأي فحرية الشعو ، لحرية مقياسا   تعد الصحافة حرية بأن القو  أمكن
 .الخ م اع أو مصور خطا  في أو كتا  في أو جريد  في تتجسد

 العببام البرأي نببب  تتلقبى مسببتنير  حبر  صببحافة وجبود أذميببة تقبدم بمببا ويبرتب 
 عبببر  أو تحليببب  أي وموضبببوعية ودقبببة بأمانبببة قرائهبببا إلبببى وتنقببب  عنبببه، وتعببببر

                                                
، دار 1المسؤولية الجنائية عن أعمال وسائل االعالم، ط  ،د. رأفت جوهري رمضان  .1
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 السببباعة، موضبببوع االجتماعيبببة أو االقتصبببادية أو السياسبببية العامبببة للموضبببوعات
 ال حتببى. النشببر فببي واامانببة الدقببة وتلتببرم خصوصببيته، تقببتحم وال ااخببر وتحتببرم
 .التجريم حد إلى تص  قد مهنية مخالفات ارتةبت وقد نفسها تجد

 أو التصبرفات علبى النعبي إلبى أساسبا   ينصرف ال ي  لأل ذو المشروع والنقد
 قبد قاسبية عببارات فبي صبي  ولبو ااشبخا،، عبن تصدر التي ااراء أو ااعما 
 .المجتمع في مكانتهم أو ااشخا، اعتبار تمس

 النقبببد خببر  شببرائطه، اسببتعما  وأسبباء النقببد حبب  حببدود الناقببد تجبباور إ ا أمببا
 حببببب  فبببببي تقبببببع سببببب  أو قببببب ف جريمبببببة وأصبببببب  المشبببببروعية دائبببببر  عبببببن حينئببببب 

 .ااشخا،

 الجبرائم أخببار بنشبر المجتمبع خدمبة فبي رسالتها أيضا   الصحافة تمارس كما
 العامببة ااحببدا  مببن باعتبارذببا و لببأل القضببائية والمحاةمببات الجنائيببة والتحقيقببات

 النباس حب  مبن ا  العبام البرأي عن محجوبة تظ  أن يمكن وال المجتمع تهم التي
 .فيه يعيشون  ال ي المجتمع في حولهم يجري  ما معرفة

 الخصبومة إجبراءات علبى التبأيير إلبى يبددي قد النشر من النوع ذ ا أن غير
 .ضمانات من لها يتوافر أن يج  وبما العدالة، بسير واالخن  القضائية

 وتلويبب  بهببم والتشببهير ااشببخا، باعتبببار المسبباس إلببى يببددي قببد أنببه كمببا
 .ااشخا، ذدالء ح  في سبا   أو ق فا   يعتبر أن يمكن بما سمعتهم

 التوفيبب  تحقبب  معينببة ضببواب  يحببدد أن النشببر ذبب ا فببي القببانون  راعببى لبب لأل
 الجنائيبببببة والتحقيقبببببات الجبببببرائم أخببببببار معرفبببببة فبببببي المجتمبببببع حببببب  ببببببين والتةبببببافد
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 الخصببببومة اجببببراءات علببببى النشببببر تببببأيير عببببدم وضببببمان القضببببائية، والمحاةمببببات
 مبن وسبمعتهم اعتببارذم علبى الحفبا  في ااشخا، ح  ضمان وك لأل القضائية

 .النشر ذ ا جراء

 :وأهميته البحث موضوع

 وسببائ  مببن وسببيلة أذببم تعببد الصببحافة ان فببي البحبب  موضببوع أذميببة تتجلببى
 تعتببببر بأنهببا عنهببا القبببو  ويمكببن العببام، الببرأي فبببي والتببأيير الجمبباذيري  االتصببا 
 مسبألة حبو  العبام البرأي توجيبه يمكبن الوسيلة ذ ا طري  عن ا  حدين  و سنح
 .فيها المسب  رأيه أو حكمه على والحصو  عقيدته وتةوين معينة

 سببواء بليغببة أضببرار الحبباق إلببى يببددي ممببا الوسببيلة ذبب ا اسببتعما  يسبباء وقببد
 علبببى اعتبببادوا قبببد النببباس وان خصوصبببا   اافبببراد، بمصبببلحة أم العامبببة بالمصبببلحة
 سببيما ال غيرذبا، أو مقبباالت أو أخببار مبن الصببح  فبي يقرأونبه مببا أةيبر تصبدي 

 وسبببائ  انتشبببار بعبببد خاصبببة التبببأيير وقبببو  االنتشبببار بسبببرعة تمتبببار الصبببح  وأن
 .اانترنت منها والتي الحديية االتصا 

 الصببحافة إلببى تعطببي أن الديمقراطيببة اانظمببة فببي يتعببين فأنببه النهايببة وفببي
 ومببن تجاورذبا يمكبن ال التببي المعقولبة الحبدود لهببا تحبدد الوقبت نفببس وفبي حريتهبا
 الصحفي؟ يتجاورذا أال يتعين التي الحدود ماذي: وذو سدا  تظهر ذنا

ومبباذو طبيعببة الجريمببة الصببحفية ذبب  ذببي مببن جببرائم القببانون العببام ام ذببي 
 جريمة  ات طابع خا،.
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بطبيعببة  ومبباذي العبببر  فببي اضببفاء صببفة الصببحفي علببى الشببخ، ذبب  العبببر 
العمبب   البب ي يمارسببه فببي حقبب  الصببحافة ام العبببر  فببي  لببأل بشببر  االنتمبباء الببى 

 نقابة الصحفيين والحصو  على ذوية صادر  منه.

 وحرياتبه الصبحفي بحقوق  التعس  عدم يكف  ما القواعد من يوجد أن وج  
 .يتجاورذا أال يتعين التي المعقولة الحدود لها يحدد أخر جان  ومن

وذب ا ل ا ان دراسة الجريمة الصحفية تقتضي منا تعريفها وبيان خصائصها، 
شببأنها شببأن بقيببة  ، ولمببا كانببت الجريمببة الصببحفيةمببا سببنبحيه  فببي المبحبب  االو 

مببع بعبب  الصببور االجراميببة المختلفببة، فقببد تسببري عليهببا احكببام  الجببرائم متداخلببة
مية فقد ذ ا الصور، ولتوضي  العنقة بين الجريمة الصحفية وذ ا الصور االجرا

 . خصصنا لها المبح  الياني

 المبحث االول

 التعريف بالجريمة الصحفية 

تميبب  فببي عمبب  او امتنبباع عببن عمبب  صببادر عببن تالجريمببة : بصببفة عامببة 
و القبوانين المكملبة لبه وقبدر أعليه المشرع في قانون العقوببات  ة ن،  نسانيإراد  إ

 . (1 جتماعي ال ي ترت  عليهله جراءا  جنائيا  بسب  الضرر اإل

راد  آيمببة يقببدر لببه القببانون إأو ذببي : كبب  فعبب   غيببر مشببروع صببادر عببن 
 . (1 او تدبيرا احتراريأعقوبة 

                                                
، دار النهضة 1د. عمر السالم، نحو قانون جنائي للصحافة، الكتاب االول، القسم العام، ط  . 1

 .11ص ،1991، العربية، القاهرة
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ن جبرائم الصبحافة تعبد إحبدل  الجبرائم التبي خصبها القبانون  بأحكبام أوبما 
ريمبة الصبحفية خاصة ان العننيبة شبر  ارتةابهبا، لب لأل مبن الممكبن تعريب  الج

و امتناع عن عم  ن، عليه أ:   نشر غير مشروع للفكر  يتمي  في عم   بأنها
الببببا  الراببببع  عشبببر مبببن و أ، ( 1881ي قبببانون الصبببحافة الفرنسبببي  المشبببرع فببب

عببن اراد  جنائيببة يقببرر لببه  الةتببا  اليبباني مببن قببانون العقوبببات المصببري، صببادر
 . (2 المشرع عقوبة جنائية (

صب  العبام كبي والسدا  ذبو ذب  تخبر  الجبرائم الصبحفية مبن نطباق ذب ا اا
حكبببام خضببباعها اإو كيبببان خبببا، ممبببا يتعبببين معبببه أ ات طبيعبببة  جريمبببة تميببب 

 . طبيعة القانونية للجريمة الصحفيةأل البد أن نبح  في الخاصة، لتوضي   ل

 المطلب االول

 الطبيعة القانونية للجريمة الصحفية

لقببببد اختلبببب  آراء الفقهبببباء فببببي بيببببان الطبيعببببة القانونيببببة للجريمببببة الصببببحفية 
 : 3وانقسموا حو   لأل الى اتجاذين

 االتجاا االو  : الجريمة الصحفية جريمة  ات طابع خا، 

 االتجاا الياني : الجريمة الصحفية من جرائم  القانون العام 
 

                                                                                                                                          

العاام، دار النهضاة العربياة، القااهرة،  د . فوزية عبدالستار، شرح قانون العقوباا،، القسام . 1

 .19، ص 11، رقم 1991

، دار  1، ط ن جارائم الصاحافةالمسؤولية  الجنائياة عاخالد رمضان عبدالعال سلطان، د .  . 1

 . 121، ص 1111هضة العربية ، القاهرة ، الن

 .111، ص1911.د. دمحم عبدهللا دمحم، جرائم النشر، مطبعة جريتنبرج، القاهرة،  3
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 االتجاه االول : الجريمة  الصحفية جريمة ذات طابع خاص 

الجريمببة الصببحفية لهببا  اتيببة مسببتقلة  ن ذبب  بعبب  الفقهبباء الببى القببو  بببأ
 وطبيعة خاصة تجعلها خار  نطاق جرائم القانون العام، وتستند ذ ا الرأي الى :

خببرل فببي أن النشببر يجعلهببا أةيببر خطببور  انببه تختلبب  عببن الجببرائم اانهببا إ
مبببن الممكبببن عبببن طريببب  وسبببائله وصبببو  آيبببار ذببب ا الجريمبببة البببى أةببببر عبببدد مبببن 

 . 1الناس بصور  مباشر  او غير مباشر 
ال إي بعم  عقلي ال يترت  عليبه أن ذ ا الجريمة  تقع بفع  غير مادي ا  و 

م عامداا، و لأل بخنف جرائم القانون ال م تحديدأضرر غير مادي يصع  قياسه 
 . يباتهاإ، وترت  آيارا مادية يسه  التي تقع  عاد  بأفعا  مادية

ن أوجبببوذر الجريمبببة الصبببحفية يتميببب  فبببي االعبببنن عبببن فكبببر  أو رأي. أي 
المشرع  يجرم بصور  خاصبة الفكبر  واالعبنن عنهبا، أمبا بالنسببة  لجبرائم القبانون 

 ةب  دون البحب  فبي االفكبار السبابقةيهبتم بالفعب  المبادي المرتالعام  فإن المشرع 
والتي دفعت االنسان الى ارتةبا  جريمتبه  كمبا أنبه ال يهبتم بكبون الجريمبة وقعبت 

 . (2 العننيةفي الخفاء أو في 
ويرل البع  أن المشرع قد أحا  المسدولية الجنائية الناشبئة عبن الجريمبة 

، مبن ذب ا القواعبد ضبوعية واالجرائيبة الخاصبةاعد المو الصحفية بمجموعة من القو 
ن لهبببا  اتيتهبببا وطبيعتهبببا ألبببى الجريمبببة الصبببحفية علبببى إن المشبببرع ينظبببر أتظهبببر 
 . المستقلة

                                                
 دار ، النشر جرائم عن الجنائية الصحفي مسؤولية.  الجبوري شكطي صالح سعد.  . د 1

 . 12 ص ،1113 ، االسكندرية ، الجديدة الجامعة

 . 22د . عمر السالم . المرجع الساب  ، ،  . 2
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خر  المشرع المصري علبى القواعبد العامبة فبي  –فمن الناحية الموضوعية 
المسدولية الجنائية فيما يخ، مسدولية الطابع والبائع والمورع والملص  حي  ما 
رالببت قائمببة علبببى المسببدولية المفترضبببة، باالضببافة الببى افتبببرا  مسببدولية رئبببيس 

( عقوببات،  178مبور المشبار اليهبا فبي المباد    بمجرد نشر أمر من اا التحرير
ي مسببدولية تخببر  عببن القواعببد العامببة الدسببتورية التببي تحكببم قببانون العقوبببات وذبب

 .ية الجنائية ومبدأ قرينة البراء وعلى االخ، على مبدأ شخصية المسدول
خبببببر  المشبببببرع علبببببى القواعبببببد العامبببببة فبببببي  –أمبببببا مبببببن الناحيبببببة االجرائيبببببة 

لنشبر طبرق ا االختصا، بالنسبة للجن  التي تقع بواسطة الصح  او غيرذا من
يمببببة الصببببحفية لمحكمببببة الجنايببببات االختصببببا، بالجر  علببببى غيببببر االفببببراد وجعبببب 

، وأيضا عدم جوار القب  على الصبحفي ( من قانون االجراءات الجنائية212م 
او التحقيببب  معبببه او تفتبببي  مقبببرا اال بواسبببطة أحبببد اعضببباء النياببببة العامبببة، وعبببدم 

لصببح  عببدل جريمببة الحبببس االحتيبباطي فببي الجببرائم التببي تقببع بواسببطة ا جببوار
 . (1 ( عقوبات 171اذانة رئيس الجمهورية المنصو، عليها في الماد    

المشبرع فبي معاملببة  تةشب  عبن رغبببةوذب ا القواعبد الموضبوعية واالجرائيببة 
مجببرد  –الجريمببة الصببحفية معاملببة خاصببة، ان ذبب ا الجريمببة تعببد كقاعببد  عامببة 

 . لقوانين، وذو الح  في حرية الرأيتجاور لح  كفلته الموايي  والدساتير وا
 

 االتجاه الثاني : الجريمة الصحفية من جرائم القانون العام 
وي ذ  ذ ا الرأي في الفقه البى أن جبرائم الصبحافة تعبد مبن جبرائم القبانون 

 العام ويستند في  لأل الى الحجج التالية : 

                                                

، دار النهضة العربية ،  1د . طارق سرور . جرائم النشر واالعنم ، الةتا  االو  ،    . 1
 . 42، ،  2002القاذر  ، 
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العقوببببات أنببه ببببالرغم مبببن إفببراد ببببا  خبببا، مببن الةتببب  اليببباني فببي قبببانون 
المصبببري لهبببب ا النبببوع مببببن الجبببرائم، اعتمببببادا علبببى أن العننيببببة شبببر  لوقببببوع ذبببب ا 
الجببرائم، ولةبببن ببببالرغم مببن أنهبببا شبببر  لوقببوع ذببب ا الجبببرائم، فببإن الصبببح  لةونهبببا 

جته والعنقة وسيلة من وسائ  النشر فإن ركنها المادي يتمي  في فع  النشر ونتي
ا فبببببي ركنهبببببا المبببببادي، ولةنهبببببا شبببببر  ليسبببببت العننيبببببة عنصبببببر السبببببببية بينهمبببببا ، و 

 . 1االرتةا  الجرائم الصحفية، وتتحق  بوسائ  اخرل غير النشر
والقبببو  ببببأن الجريمبببة الصبببحفية تةتسببب  وصبببفها الخبببا، طالمبببا لبببم يترتببب   
على ارتةابها اير مادي، فه ا القبو  يمكبن البرد عليبه بأنبه ال توجبد قاعبد  قانونيبة 

ريمببة اال ا ا ترتبب  عليببه ضببرر مببادي، تقضببي بببأن الفعبب  ال يكتسبب  وصبب  الج
، فن يمكن اغفا  االير المبادي الب ي  المقياس غام  وليس واض  في مداا فه ا

 . 2تحديه الجريمة عند ارتةابها عن طري  النشر
ون ذ  الى تأييد ذ ا االتجاا ان الوسيلة المسبتخدمة فبي ارتةبا  الجريمبة 

تبددي البى تشبديد عقوبتهبا احيانبا سبواء ال تغير اببدا مبن طبيعتهبا القانونيبة بب  قبد 
فبببي نطببباق جبببرائم القبببانون العبببام أم فبببي نطببباق الجبببرائم الصبببحفية، وذببب ا االحكبببام 
الخاصة التي أحا  المشرع المسدولية الجنائية بها ال تجع  من الجرائم التبي تقبع 
بواسطة الصح  خاصة، فهي وضبعت العتببارات عديبد  منهبا تحقيب  اةببر قبدر 

ي حالببة ارتةببا  ذبب ا الجببرائم وخاصببة ا ا كببان مرتةبب  الجريمببة مببن الضببمانات فبب
 صحفي و لأل لتوفير المناخ المناس  لعمله. 

                                                

 . 273 ، ،  الساب  المرجع.  سلطان عبدالعا  رمضان خالد.  . د 1
 . 28 ، ، الساب  المرجع.  الجبوري  شكطي صال  سعد.  . د 2
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الجريمبة ال تةبون مبن قبيب  جبرائم النشبر  البى القبو  ببأنوقد  ذب  الببع  
اال ا ا وقعبببت بطريببب  المطببببوع والمطبعبببة ببببالمعنى المعتببباد لهببب ين اللفظبببين، فبببإن 

يمبببة نشبببر تسبببري عليهبببا االحكبببام كانبببت قبببد وقعبببت بطريببب  غيرذمبببا فبببن تعتببببر جر 
 1ر  له ا الجريمة.المقر 

ن كببببان يتفبببب  مببببع معطيببببات الماضببببي بحيبببب  كانببببت ا  ال وان ذبببب ا الببببرأي و إ
نبه ال يتفب  مبع الحيبا  المعاصبر  أال إةتاببة تميب  طريقبة التعبيبر االةيبر انتشبارا، ال

حي  أصبحت الصحافة المسموعة والمرئيبة ذبي السبائد  ، ويضباف البى  لبأل أن 
المشبرع المصبري حينمبا تحبد  ذ ا الرأي يخال  النصو، التشبريعية الحاليبة ، ف

 لصح  وغيرذا . م النشر،  كر الجرائم التي تقع بواسطة اعن جرائ
وعليه فإن جريمة النشر، والتي تعبر عن فكر أو رأي معبين يمكبن أن تقبع 
بواسبطة الصبحافة المسبموعة او المرئيبة او المكتوببة، ومبن الممكبن ان تقبع ايضببا 

 .السينما أو غيرذا من وسائ  العر عن طري  
وغني عن البيان ان الجرائم التبي ترتةب  بواسبطة الصبح  ليسبت جميعهبا 

جببببرائم الببببرأي أو الجببببرائم الصببببحفية التببببي أحاطهببببا المشببببرع بأحكببببام خاصببببة،  مببببن
فارتةببا  النصبب  او االبتببرار او التهديببد عببن طريبب  الصببح  ال يجعبب  مببن ذبب ا 
الجببرائم جببرائم الببرأي او الصببحافة، فهبب ا الجببرائم ال تعبببر عببن رأي معببين، كمببا أن 

تحققت فبي  د وقوعها سواءالعننية ليست ركنا فيها، ا  تتوافر اركانها كاملة بمجر 
 . العننية أم في الخفاء

 : رائم النشر او الصحافة في حالتينويبدو مما عرضناذا أن الجريمة تعد من ج  

                                                

 . 144 – 142 ، ، الساب  المرجع.  عبدهللا دمحم.  . د 1
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 ا ن، المشرع على  لأل كما فع  المشرع المصري حي  كرس إولى : اا
 . قانون العقوبات للجرائم الصحفية البا  الرابع عشر من الةتا  الياني من

اليانيببة : ا ا تببوافرت فببي الجريمببة نفببس الشببرو  التببي اسببتلرمها المشببرع فببي 
 الجرائم الصحفية ، وذ ا الشرو  ذي: 

ن تةببببون الجريمببببة تعبيببببرا عببببن فكببببر او رأي يميبببب  تجبببباورا او إسبببباء  أ.  1
 . بالجماذيراستعما  لحرية الرأي وح  االتصا  

 . ن تةون العننية ركنا فيهاأ.  2
 .1يتوافران في جريمتي الس  والق فوذ ان الشرطان 

 المطلب الثاني 

 تحديد العاملين في المجال الصحفي 

             لتحديبببد العببباملين فبببي المجبببا  الصبببحفي، وتحديبببد مبببن تنطبببب  عليبببه كلمبببة 
  رأي مببن   الصببحفي ( و لببأل مببن اجبب  معرفببة جدارتببه بالحمايببة باعتبببارا صبباح

يون عبببن رائم التبببي يرتةبهبببا الصبببحفعدمبببه إ  أن بعببب  القبببوانين قبببد أحاطبببت الجببب
 . طري  صحفهم ببع  الضمانات

ولببب لأل يسبببتوج  مبببن أن نعبببرف الصبببحفي والصبببحافة والصبببحيفة يبببم نببببين 
 . ك  من القانوني العراقي والمصري  العاملين في مجا  الصحافة في

 
 الصحافة : 

                                                

 . 30 – 21 ، ، الساب  المرجع.  السالم عمر.   . د 1
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، والصحيفة ة مشتقة من الصح  ، وجمعها صحيفة: الصحاف في اللغة
اللغوية جاءت بمعان مختلفة، ففي   معجم الصحاح (  جاءت  في المعاجم

لسان العر  ( . اما في  (1 ائ الصحيفة بمعنى الةتا  وجمعها الصح  والصح
. اما الُمْصَح  و الِمْصَح  أي الجامع فيهافقد جاءت بمعنى ما يكت  

إّن هذا لفي الُصُحِف . كما في قوله تعالى } (2 المكتوبة بين الدفتينح  للص

والصح  ذنا بمعنى الةتا ،  . (3 { ُصُحِف إْبَراهيَم وموسى ۞  األولى ۞
 . (2 أي كتا  ابراذيم وموسى

راء وينشرذا في خبار واآلومجارا استعملت  الصحافة مهنة من يجمع اا
 . (Journalism ) 4تقابلها في االنكليرية    و مجلة، وذي كلمةأصحيفة 

وذناأل من يستعملها بمعنى ما تنشرا الصح  وعملية ممارسة ذ ا النشر 
ال أن البع  يفرق بين المعنيين ، فيجع  من إ. (Pressتقابلها في االنكليرية   

وذو ما  –بفت  الصاد  –واالخر َصحافة  –بكسر الصاد  –االولى ِصحافة 
 . (2 ضايعني مجموع ما تنشرا الصح  ويعني ممارسة مهنة الصحافة اي

                                                

الصحاح في اللغة والعلوم ، دار الحضار  العربية ، الطبعة االولى ، بيروت ،  الجوذري . . 1
 . 411، ماد  الصح  ، ، 1174

ابن منظور . لسان العر  ، دار المعارف ، المجلد الرابع ، بيروت ، بدون سنة الطبع ،  .  2
 . 2202ماد  الصح  ، ، 

 ( . 11،  18سور  االعلى ، االيتين    . 3

الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي وجن  الدين المحلي . تفسير الجنلين ،  جن .   2
 . 714دار التربية للطباعة والنشر ، بدون سنة ومكان الطبع ، ، 

 . 411، ،  الجوذري . المرجع الساب  . 4

د . صنح قبضايا . تحرير واخرا  الصح  ، المكت  المصري الحدي  ، مصر ، .   2
1184  ، ،1 – 10 . 
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 اما اصطالحا : 
على الرغم من التعاري  التي قدمت للصحافة، اال أنه ال يوجد تعري  

عري  من تلأل التعاري  ع  السب  في  لأل يعود الى ان ك  تجامع مانع لها، ول
، وان التطورات السريعة والهائلة التي حصلت قد تناو  الصحافة من راوية واحد 
يتعل  بتوسع مجاالتها وتنوع صورذا جع   في مجا  الصحافة وخصوصا فيما

 . (1 من الصع  قبو  أغلبية  تلأل التعاري ، وخاصة التقليدية منها
(  Journalismوجاءت في االنسكلوبيديا البريطانية كلمة الصحافة   

 . (2 بمعنى مهنة جمع وتحرير ونشر االخبار
والصحيفة ن الصحافة ذي عبار  عن صناعة الصحيفة، أويرل البع  

من سير ى االخبار والمعارف العامة ، وتتضذي نشر  مطبوعة تشتم  عل
الحواد  والمنحظات واالراء التي تعبر عن مشاعر الرأي العام، وتعد للبيع في 

 . (3 مواعيد دورية وتعر  على الجمهور عن طري  الشراء واالشتراأل
نه مع  لأل ورغم وضوح  التعري  وشمولية اذم عناصر الصحافة اال ا

يبقى قاصرا على احتواء االنواع الجديد  من الصح  التي جاءت كنتا  للتطور 
التةنولوجي الحدي  في مجا  التقدم المعرفي الجديد وعلى االخ، الصحافة 

 . (2 االلةترونية

                                                

، اتحاد  1د . سامان فوري عمر . مسدولية الصحفي المدنية عن أخطائه المهنية ،    . 1
 . 11، ، 2003حفي كردستان ، السليمانية ، ص

2 . The new Encyclopedia Britannia Vol. V,15 Edition , 1973 , P. 617 

، بيروت ،  1العربية ،   أدي  مرو  . الصحافة العربية نشأتها وتطورذا ، دار الفكر  . 3
1121  ، ،14 . 

 . 12د . سامان فوري عمر . المصدر الساب  ، ،  .  2
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 واذمية الصحافة االةترونية وسرعة انتشارذا يتوج  علينا تعريفها؛
 (:  ON LIN JOURNALISMالصحافة األلكترونية)

تتمي  الفكر  ااساسية في الصحيفة االةترونية، توفير الماد  الصحفية 
للقرل على إحدل شبكات الخدمة التجارية الفورية، مستخدمة في  لأل تقنيات 
حديية ظهرت كوليد  لتةنولوجيا االتصا ، طارحة العديد من التحديات بالنسبة 

 .1للوسائ  التقليدية
خن  ذ ا التعري  ان ذناأل عناصر التحدي ال ي أتت به  ننحظ من

الصحافة االةترونية، وال ي تواجه الصحافة التقليدية التي يتوج  عليها التةيي  
 مع المنافسة الجديد  على أةير من صعيد.

 وعلى ل لأل يرل الباحيون  بأن كلمة الصحافة اليوم، تستخدم بعد  معانِ 
ريات التي  قد تعني احيانا اخرل المطبوعات والدو درجات مختلفة من الشمو ، ف

، كما تستخدم ايضا للداللة على جميع وسائ  االعنم تنشر الةلمة المطبوعة
 . (2 والجرائد الجماذيرية كالراديو والتليفريرن 

ل ا نستطيع أن نستخدم كلمة الصحافة حقيقة للمطبوع الدوري، ومجارا 
لغيرا من وسائ  االعنم الجماذيرية سواء كانت مطبوعة أو الةترونية أو بأي 

 خر. آشك  
 في القانون العراقي :الفرع األول

                                                

،ص 2116، رحمة بريس للطباعة والنشر،2. د. حسين شفيق، الوسائط المتعددة وتطبيقالتها في اإلعالم، ط 1

182. 

 . 27أدي  مرو  . المصدر الساب  ، ،  . 2
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 2008ي في كوردستان العراق  لسنة قانون العم  الصحف في جاء
الصحافة : ذي مراولة العم  الصحفي في قنوات االعنم المختلفة (، والمقصود 

 . م المسموع او المرئي او المكتو بقنوات االعنم المختلفة االعن
الصحيفة : المطبوع ال ي  يصدر دوريا باسم معين  وجاء في نفس القانون 

 . د متسلسلة وبانتظام ومعد للتوريعوباعدا
 الصحفي : 

طأ ، اولهما : ال ي يروي الخ(1 غة : جاءت كلمة الصحفي بمعنينفي الل
أخ  العلم من الصحيفة ال ، والياني : ال ي يعن قراء  الصح  باشباا الحروف

 . االستا 
اما كلمة الصحفي فقد جاءت بمعنى من يقوم بمهنة جمع االخبار واالراء 

، وقد (Journalist ) 2ونشرذا في صحيفة او مجلة، وتقابلها في االنكليرية   
تستخدم كلمة الصحافي ايضا للداللة على الشخ، ال ي اتخ  من الصحافة 

 . (3 مهنة له
اال وشيوعا في العراق وبفض  استخدام كلمة الصحفي كونها اةير استعم

 . من الصحافي
 في القانون : 

                                                

 . 217، ماد  الصح  ، ،  1118، بيروت34اللغة ،   منجد في لويس معلوف . ال . 1

 . 411الجوذري . المصدر الساب  ، ،  . 2

 . 217لويس معلوف . المصدر الساب  ، ،  . 3
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 المقصود 1128(  لسنة  22لم يوض   قانون المطبوعات العراقي رقم   
، اال أن قانون نقابة الصحفيين في العراق قد عر ف  الصحفي بأنه   بالصحفي

 . (1 ذو ك  عضو في نقابة الصحفيين (
( لسنة  10قليم كردستان العراق رقم   الوقد سار قانون المطبوعات 

، فلم يتعر  لتعري  على نهج قانون المطبوعات العراقيوالناف  حاليا  1113
(  2   انون نقابة  الصحفيين الةردستاني في العراق رقمالصحفي ب  ترأل  لأل لق

ك  عضو ( من ذ ا القانون الصحفي بأنه   1، وقد عر فت الماد    1118لسنة 
 .(2 (ابة الوفي اللتراماتهفي النق

رسها االنتماء للنقابة اال وذي : مايم حدد القانون المهن التي يمكن لمن ي
رئيس التحرير، نائ  رئيس التحرير، مدير التحرير، محرر،  ،صاح  امتيار

 (3 ، المصمم والمصح . ، الرساممترجم صحفي ، المراس ، المصور
ولم يشتر  قانون نقابة الصحفيين الةردستاني في العراق ان تةون 

، ب  اشتر  فق  ان يكون  هنة الصحفي الرئيسية و مورد ررقهالصحافة م
  (2 المهنية التي  كرناذا ومنتميا الى نقابة الصحفيين. الشخ، حامن العناوين

                                                

 . 1121لسنة (  178نون نقابة الصحفيين رقم   ( من قا1( من الماد    2نظر الفقر   ا . 1

 الم كور .(  الفقر    د ( من القانون  1الماد     .  2

 ( من نفس القانون . 23الماد     .  3

الصحفيين  1118( لسنة  2صن  قانون نقابة الصحفيين الةردستاني في العراق رقم    . 2
 الى ينية اصناف : 

ن أن يجع    في الصحافة بقنواتها الين  دو أ . الصحفي المشارأل : وذو ال ي اشتغ
 منها مهنة رئيسية . 

   . الصحفي المتدر  : وذو ال ي اتخ  من الصحافة مهنة رئيسية له . 
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     الصحفي :  2011وايضا عر ف قانون حقوق الصحفيين العراقي لسنة 
   ذو ك  من يراو  عمن صحفيا وذو متفرغ له (. 
 2008وردستان العراق لسنة كما عر فه قانون العم  الصحفي في ك

 . (1 :   ك  شخ، يمارس العم  الصحفي في قنوات االعنم ( الصحفي
ولم يشتر  المشرع الةردي تفري  الصحفي لعمله الصحفية، يكفي مراولة 

 . احدل قنوات االعنم بصور  فعلية مهنة الصحافة في
  :العاملين  في المجا  الصحفي في القانون العراقي
قابة الصحفيين الى ينية لقد قسم المشرع العراقي المنتسبين الى الن

 ذم : ( 2 اصناف
 وال : الصحفيون المتمرنون أ

 يانيا : الصحفيون العاملون 
 ياليا : الصحفيون المشاركون 

 

و العم  في وكاالت أن الصحافة فالصحفي المتمرن : ذو ال ي ينجر ف
ال بعد مرور سنتين إنباء كمهنة رئيسية واليحص  على عضوية  في النقابة اا

متواصلتين على اشتغاله، وتةون ذ ا المد  سنة واحد  بالنسبة لخريجي قسم 

                                                                                                                                          

  . الصحفي المتمرس : وذو ال ي اتخ  من الصحافة مهنة رئيسية له بصور  فعلية  
 ومضت على عمله مد  سنتين .

قانون العم  الصحفي في كوردستان العراق الصادر  2007( لسنة  34قانون رقم    .  1
 ، في وقائع كردستان العراق والناف  حاليا . 2008/  10/  20، في  11بعدد 

 . 1121( لسنة  178( من قانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم    4انظر :    .  2
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شهر لل ين يحملون شهادات أو ما يعادلها، وستة أعنم في كلية االدا  اا
 . (1 عليا

أما الصحفي العام  : فهو ال ي يعم  في الصحافة او وكاالت االنباء 
ئيسية له ومر على عمله فيها بصور  متواصلة بصور  فعلية وقد اتخ ذا مهنة ر 

 . (2 مد  سنتين
  الصحفي دون ان : فهو من كان ممارسا  للعمما الصحافي المشارأل أو 

يتخ ا مهنة رئيسية، او من كانت واجبات مهنته الرئيسية في حقو  االعنم 
ويمن  العضوية دون أن يتمتع بحقوق الصحفي  ممايلة للعم  الصحفي

 . (3 العام 
والمقصود بحقوق الصحفي العام   ذي الحقوق المتعلقة بمرايا الصحفية 
كشغ  الوظائ  الصحفية والعنوات المالية وغيرذا، وال يقصد بها الحماية 

ر  للصحفيين المشارأل يستفيد من أية حماية مقر  الجنائية للصحفي، فالصحفي
 . مسج  في جدو  الصحفيين المشاركينطالما أن اسمه 

فئة رابعة وقد اضاف المشرع العراقي في مشروع قانون نقابة الصحفيين 
 . ، ذم فئة الصحفيين المتقاعدينمن الصحفيين

الصحفيين اعد ذو من يتم نق  اسمه الى جدو  والصحفي المتق
 . (2 المتقاعدين إ  تمتع بح  التقاعد وف  أحكام قانون تقاعد الصحفيين

                                                

 ( من نفس القانون  . 2  مانظر :  . 1

 ( من نفس القانون . 7انظر : م    . 2

 ( من نفس القانون . 8انظر : م    . 3

 ( من مشروع قانون نقابة الصحفيين العراقيين     ، ت ( . 1( و    4انظر : م    . 2
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ذما حقه في  أحكام ذ ا المشروع بميرتينويتمتع  الصحفي المتقاعد وف  
أن يكون ملرما ب لأل، وتمتعه بح  التصويت  نتاجه الفكري دون االستمرار بتقديم 

 . (1 والترشي  إ  لم تةن احالته على التقاعد الرامية بسب  بلوغه الستين من العمر
في ونرل أن تقيد ح  التصويت والترشي  عند بلوغ الستين من العمر ذو 

، فقد أعطي الصحفي ح  الترشي  والتصويت في الحقيقة افراغ الن، من محتواا
، يم أن االنسان ال يفقد ملةة التميير م ُسل  منه ذ ا الح  في نفس الن،ن، ي

 . له والتقدير في ذ ا السن حتى نسبله ذ ا الح  ال ي أعطي
وذنا يظهر سدا  عن الضاب  في اضفاء صفة الصحفي على الشخ، 

  للصحفيين عند ممارستهم ر فادته من الحماية القانونية المقر الي استوبالت
، أي كون العم  داخ  االعما  ذ  ذو طبيعة العم  ال ي يقوم به ،لنشاطهم
أم ذو االنتسا  الى نقابة الصحفيين  أوردا القانون لنعما  الصحفية ؟ال ي 

 والحصو  على ذوية صادر  من تلأل النقابة ؟ 
قد حسم المشرع العراقي ذ ا االمر و لأل بمنعه مراولة مهنة الصحافة 

ممنوعا من  لأل بموج  ذ ا القانون، لغير المنتسبين الى النقابة أو من كان 
سة عشر يوما أو بغرامة ال بتقديرا عقوبة الحبس مد  ال تريد على خم و لأل

 منتسبا للنقابة الخمسين دينارا لة  شخ، مارس مهنة الصحافة ولم يكنتتجاور 
2. 

                                                

 ( من مشروع قانون نقابة الصحفيين العراقيين     ، ت ( . 2، ف  1ف 1انظر : م    . 1

 . المشروع نفس من(  د   ف ،(  12   م:  . أنظر 2



 19..........................     .جرائم النشر  املسؤلية اجلنائية للصحفي عن

وك لأل منع اصحا  الصح  تعيين أي شخ، في عم  صحفي دائم 
   . 1وبمرت  شهري من غير اعضاء النقابة

وليست  ونرل أن ذ ا العقوبة ليست رادعة بنسبة الى الدخ  الفردي
  النظر في تلأل ، ل لأل على المشرع العراقي اعادمتناسبة مع الظروف الحالي

 . العقوبة وتشديدذا
 

 الفرع الثاني / في القانون المصري 
 1112على الرغم من انه لم يرد بقانون تنظيم الصحافة في مصر 

تعري  للصحفي، إال أنه جاء فيها تعري  الصحافة : على أنها سلطة شعبية 
تمارس رسالتها بحرية مسدولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختل  اتجاذات 

وتوجيهه من خن  حرية التعبير وممارسة  النقد الرأي واسهامها في تةوينه 
دستور ونشر االنباء، و لأل كله في اطار المقومات االساسية للمجتمع وأحكام ال

 . والقانون 
يقصد بالصح  المطبوعات التي ، وجاء في نفس القانون بشأن الصح 

 . دورية كالجرائد ووكاالت االنباء باسم واحد وبصفة تصدر
 

 في مجا  الصحافة في مصر تحديد العاملين 
ربعة أعلى  1170لسنة  72ن، قانون نقابة الصحفيين في مصر رقم 

 انواع من الصحفيين وذم : 
 . الصحفيون المشتغلون  1
 . الصحفيون غير المشتغلين  2

                                                

 . المشروع نفس من(  ذب   ف ،(  12   م:  . أنظر 1
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 . الصحفيون المنتسبون  3
 . الصحفيون تحت التمرين  2
 

 . الصحفيون المشتغلون :  1
الصحفي المشتغ  بأبنه :  –من قانون نقابة  الصحفيين  72عرفت الماد  

من يباشر بصفة اساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية 
، تعم  فيها او وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تطبع في جمهورية مصر العربية

  .يابتا بشر  أال يباشر مهنة أخرل  يتقاضى عن  لأل أجرا وكان
 . الصحفيون غير المشتغلين :  2

لم يتضمن قانون نقابة الصحفي المصري تعريفا للصحفي غير المشتغ ، 
من  ات القانون ن، على أنه   للعضو المشتغ  أن يطل   11ولةن الماد  

 نق  اسمه الى جدو  غير المشتغلين  في ين  حاالت : 
دم ممارسة مهنة أ . بناء  على رغبة العضو المشتغ  ال ي يرغ  في ع

 الصحافة . 
  . بناء  على طل  مجلس النقابة أو ورير االعنم من لجنة القيد لنق  

 اسم العضو ال ي اعتر  العم  بالصحافة لجدو  غير المشتغلين . 
  . ا ا فقد العضو شرطا  من شرو  القيد في جدو  الصحفيين 

 المشتغلين . 
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ويرل البع  ان تدخ  ورير االعنم في مسألة القيد بجدو  النقابة منتقد 
و لأل لةونها مسألة منوطة بمجلس النقابة وسلطة الورير تعد تدخن في 

 . ( 1 )اختصاصها 
 . الصحفي المنتسب :  3

ذو الصحفي ال ي يمارس مهنة الصحافة وال يتوافر لديه أحد شرطي 
فهدالء يقيدون في نقابة الصحفيين باسلو  االحتراف والجنسية المصرية، 

االنتسا  ، ومن أميلة ال ين  ال يتوافر لهم شرو  االحتراف ذم المهندسين 
والمحامين واسات   الجامعة ال ين يقومون بتحرير بع   المقاالت في الصح  
بانتظام دون أن  يتوافر لهم شرو  احتراف مهنة الصحافة ، والصحفيين 

عون بالجنسية المصرية وتستعين بهم الصح  أو احدل  يتمتاالجان  ال ين ال
 . ( 2 )وكاالت االنباء للعم  فيها 

 . الصحفي تحت التمرين :  4
( من قانون نقابة الصحفيين على انه يج   7الماد  السابعة    نصت

على طال  القيد في جدو  الصحفيين المشتغلين  أن يكون قد أمضت مد  
 ، وكان له نشا  ظاذر خنلها . التمرين بغير انقطاع

( من  ات القانون على أن مد  التمرين سنة لخريجي  10وتن، الماد    
أقسام الصحافة في الجامعات والمعاذد المعترف بها ، وسنتان لباقي خريجي 

 الةليات . 

                                                

 – 331، ،  1111د . حسين عبدهللا قايد . حرية الصحافة ، حقوق القاذر  ،  .1
332  . 

 .  33د . خالد رمضان عبدالعا  سلطان . المرجع الساب  ، ،  .2
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ويتبين من ذ ين النصين أن قضاء فتر  التمرين شر  إلحتراف مهنة 
التمرين يتم تدري  الصحفي تحت التمرين على الةتابة الصحافة، ووخن  فتر  

حتى يتمكن من ترتي  الرواية لنخبار والتعبير عن تفاصي  االحدا ، بما يمكنه 
 . (1 فيما بعد من القدر  على التعبير وايصا  المعلومة الى القارئ 

 المبحث الثاني 

  موقع الجريمة الصحفية من الجرائم المختلفة

من الصور االجرامية ومن يم  الصحفية تتداخ  مع العديدن الجريمة إ
تخضع لنفس االحكام التي تخضع لها تلأل الصور، فهي قد تةون من الجرائم 

 المتتابعة االفعا  او الجريمة المستمر  .
بأن الجريمة الصحفية قد تةون من احدل ذ ا الجرائم  حي  سننحظ

ةابها أو قصرا واةتما  عملية وتسري عليها احكامها بحس  استطالة وقت ارت
النشر من عدمه وك  حالة تقدر بقدرذا ، ولنحاطة ب لأل كله فقد قسمنا ذ ا 

 : المبح  الى ينية مطال  
 المطل  االو  / الجريمة الصحفية بين الجرائم السياسية والجرائم العادية 
 المطل  الياني / الجريمة الصحفية بين الجرائم المستمر  والجرائم الوقتية 

ة لجرائم البسيطة والجرائم المتتابعالمطل  اليال  / الجريمة الصحفية بين ا
 االفعا  . 
 

                                                

 . 33المصدر الساب  نفسه ، ،  . 1
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 المطلب االول 

 الجريمة الصحفية بين الجرائم السياسية والجرائم العادية 

لم يضع المشرع المصري تعريفا  للجريمة السياسية، أو ضابطا يميرذا عن 
 .  ( 1 ) المهمة للفقه والقضاءمن الجرائم وترأل ذ ا غيرذا 

( من قانون  21وقد عرف المشرع العراقي الجريمة السياسية في الماد    
تي العقوبات العراقي والتي نصت على أن   الجريمة السياسية : ذي الجريمة ال

بباع  سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية وفيما عدا ترتة  
 لأل تعتبر الجريمة عادية .... ( ، وأوج  المشرع على المحكمة ا ا رأت أن 
 الجريمة سياسية أن تبين  لأل في حكمها و لأل في الفقر      ( من نفس الماد . 

العادية ذنالأل مفهومين ذما تمير بين الجريمة السياسية والجريمة ولل
 المفهوم الشخصي والمفهوم الموضوعي. 

 :  أوال / المفهوم الشخصي
لى أن البح  عن مدلو  الجريمة السياسية إنصار ذ ا الم ذ  أي ذ   

ينص  على شخ، الجاني أي أنه يج  النظر الى الركن المعنوي للجريمة 
لتحديد كونها سياسية أم عادية على اساس الدافع او الباع  او الغاية  من 
ارتةا  الجريمة ، فا ا كان باع  او غاية الجاني سياسيا عدت الجريمة سياسية 

 لأل عدت الجريمة عادية . وا ا لم تةن ك 

                                                

 – 1113، سنة  1د . شري  سيد كام . جرائم الصحافة في القانون المصري ،   .1
 .  1، دار النهضة ، القاذر  ، ،  1112
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انتقد ذ ا المعيار كونه يددي الى توسيع مفهوم الجريمة السياسية وقد 
وبالتالي تحوي  أغل  الجرائم العادية الى جرائم سياسية لمجرد ايبات الجاني أن 
باعيه كان سياسيا ، كما  أن االعتماد على الباع  او الغاية اتجاا ليس سليما 

الجريمة وايضا كونها من المسائ  الداخلية التي يصع   كونها ليست من أركان
 .  ( 1 ) التوص  اليها

 :  ييانيا /  المفهوم الموضوع
ي ذ  انصار ذ ا الم ذ   الى االعتماد على موضوع الجريمة وطبيعة 
الح  المعتدل عليه ، فإ ا كان موضوع الجريمة او طبيعة الح  المعتدل عليه 

سياسية ، و لأل أيا  كان الباع  ال ي توافر  لدل الجاني ، سياسيا كانت الجريمة 
ميا   لأل الجرائم الموجهة الى النظام السياسي او محاولة تغيرا او االخن  به ، 

 .  ( 2 )وك لأل حقوق االفراد  ات الطابع السياسي
وذ ا الم ذ  ذو الراج  في الفقه وأذم ما يميرا في تحديد مدلو  الجريمة 

يقوم عليه   لعادية ذو الوضوح، فالمعيار ال يميرذا عن الجريمة االسياسية وت
ذو   طبيعة الح  المعتدل عليه ( يكف  تحديد النطاق السليم للجرائم السياسية 

 ويحو  دون اتساعه بن مبرر . 
وبتطبي  الم ذ  الموضوعي  على الجرائم التي تقع بواسطة  الصح  

ن كون الجريمة من جرائم الصحافة ال وغيرذا من طرق النشر يمكن القو  بأ
يعني حتما  انها جريمة سياسية وخاصة لم ا كان المعيار الموضوعي ذو السائد 

                                                

،  4،    شرح قانون العقوبات / القسم العامانظر : د . محمود نجي  حسني  .  .1
 .  243، ،  1182دار النهضة العربية ، القاذر  ، 

د. ماذر عبد الشوي  در . االحكام العامة في قانون العقوبات ، دار الحكمة  .2
 .  382، ، 1110للطباعة والنشر ، الموص ، 
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الصحفية  فق  من  الجرائم في الفقه المصري، ففي ضوء  لأل تعتبر بع 
الجرائم السياسية ، من أميلة  لأل : جريمة التحري  على قل  النظام الحكم أو 

لم اذ  التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور االساسية او تحبي  او ترويج ا
النظم االساسية للهيئة  االجتماعية بالقو  أو باالرذا  أو بأية وسيلة اخرل غير 

من قانون العقوبات المصري ( وجريمة تحري  الجند  172مشروعة  الماد  
 عقوبات ( .  174على عدم الطاعة   الماد  
لمشرع المصري لم يرت  أذمية كبير   على التمير ن اأوتجدر االشار  الى 

، ونجد أن أذمية التمير بينهما  في القانون ية والجرائم العادية بين الجرائم السياس
( بأن :  2( من الدستور   ف43اد تنحصر فيما تن، عليه الماد   المصري تة

ال يجور   تسليم النجئين السياسيين محظور ( ، ووفقا  له ا الن، الدستوري 
 . 1تسليم المجرم السياسي ال ي يلجأ  الى مصر

وننحظ أن المشرع العراقي قد أخ  بالمفهومين معا    الشخصي 
والموضوعي ( ، حي  جمع بينهما في تحديد طبيعة الجريمة بكونها سياسية أم 
عادية، فالجريمة تعتبر سياسية ا ا كان الباع  على ارتةابها سياسيا، كما انها 

مة او الفردية اك لأل ا ا كانت موجهة لنعتداء  على الحقوق السياسية الع تعتبر
 ( عقوبات العراقي .  21، وذ ا واض  من خن  ن، الماد    

ونرل أنه يج  على المشرع العراقي اعاد  النظر في ذ ا الماد  ، ان 
االخ  بالمعيارين معا  يددي الى التوسع في نطاق الجريمة السياسية وذ ا 

قضي بأن في قانون العقوبات الحدي  التي ت يتعار  مع المبادئ السائد 
 الباع  ال يعتد به القانون وال ُيعتبر ركنا  في الجريمة . 

                                                

 . 11 – 10 ، ، الساب  المرجع.  كام  سيد شري .  . د 1
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 المطلب الثاني 

 الجريمة الصحفية بين الجرائم المستمرة والجرائم الوقتية  

ن تتحق  في فتر  رمنية قصير  ويمكن أن الوقائع المكونة للجريمة يمكن إ
ن تطو  ذ ا الفتر  لتص  الى شهور ب  الى سنوات، فجريمة القت  أو أيضا أ

لعكس فإن جرائم الضر  تتحق  عاد  في خن  فتر  رمنية بسيطة ، وعلى ا
دار  المنر  للدعار  ، ذ ا الجرائم يستغرق ارتةابها إروقة، أو سمإخفاء االشياء ال

 .  ( 1 ) نسبيا  فتر  طويلة 
الرمني للجرائم فقد قسم الفقهاء الجرائم الي :  ونظرا إلختنف االطار

جرائم وقتية   وذي التي تستغرق تحقي  كافة عناصرذا فتر  بسيطة من الرمن ( 
اصرذا فتر  طويلة نسبيا    وذي التي يستغرق تحقي  كافة عن، والجرائم المستمر  

)( 2 )  . 
ا كانت الجريمة وقتية أو مستمر  يتعيين لتحديد ما إ ومددل  لأل أنه 

الجريمة ، والتحق  من أن كافة ذ ا العناصر قد استمرت فتر   تحديد عناصر
 طويلة من الرمن أم ال . 

على الجريمة المستمر  ذي جريمة االتفاق الجنائي والتي  ير ميا  وخ
وصفت بكونها مستمر  من وقت االتفاق الى حين ارتةا  الجريمة المتف  على 
ارتةابها او قب  ذ ا الوقت ، سواء بالعدو  من قب  الجنا  او بانكشاف أمرذم ، 

          لصدد أن ها ، وقد قضي به ا ان فع  واحد واالستمرار الرم لقياموذي تنشأ م

                                                

 .  38د . عمر السالم . المرجع الساب  ، ،  .1
 وما بعدذا .  321د . محمود نجي  حسني . المرجع الساب  ،  ،   .2
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  .. االتفاق الجنائي جريمة مستمر  تظ  قائمة ما دام االتفاق قائما  ومد  سقو  
العمومية بها ال يبتديء اال من وقت انتهاء االتفاق الح  في اقامة  الدعول 

سواء باقتراف الجريمة أم الجرائم المتف  على ارتةابها او بعدو  المتفقين عما 
 . 1اتفقوا عليه.. (

فالجريمة المستمر  إ ن ذي التي يحتا  استمرارذا الى تدخ   من الجاني 
، أما لو كان االستمرار الخارجي للواقعة ال يحتا   الى تدخ  جديد من الجاني 

 فإن الجريمة تعد وقتية . 
التنظيم أو في االراضي الرراعية، او لص  االعننات البناء خار  خ  

الجرائم الوقتية ان استمرارذا ليس في حاجة الى في أماةن محظور  ، تعد من 
 . 2تدخ  ارادي جديد من جان  الجاني

ويبدو أذمية تصني  جرائم النشر ضمن الجرائم الوقتية انها تخضع لة  
 أحكام ذ ا النوع من الجرائم وأذمها: 

. أن صدور قانون جديد أسوأ للمتهم ال يدير في وضع الجاني طالما  1
قع قب  العم  به ا القانون، فن يجور أن يوقع على الجاني عقوبة أن الفع  قد و 

 الفع  المجر م .  كانت مقرر  وقت ارتةا  اشد من العقوبة التي
أن اعاد  النشر تمي  جريمة جديد  مستوفية  لجميع اركانها ومنفصلة .2

 عن الجريمة االولى ، فتعتبر الجريمة مستوفية ركنها المادي بمجرد النشر مما

                                                

 ، 1   ، ال ذبية الموسوعة ، 1112/  12/  11  جلسة ق 12 س 1422 رقم . طعن 1
 . 47 ، ، الساب  المرجع ، الجبوري  شكطي صال  سعد عن نقن ، 80 ،
 ، 2   ، العربي الفكر دار ، العقابي التشريع من العام القسم مبادئ.  عبيد ردوف.  . د 2

 . 200 ، ، 1171 ، القاذر 
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يسم  لنا بالقو  أن النشر الجديد بميابة جريمة أخرل منفصلة في أركانها عن 
 . 1الجريمة االولى

الجريمة الصحفية ليست بطبيعتها من الجرائم المستمر  ، فالغال  أنها 
ترتة  خن  مد  قصير  من الرمن وال تيور بشأنها المشاة  القانونية الخاصة 

ان تستغرق الجريمة الصحفية فتر  طويلة بالجريمة المستمر  ، ولةن قد يحد  
  يتضمن ي بكتابة مقانسبيا وتصب  من الجرائم المستمر  ، كحالة قيام الصحف

ا ما ، على شك   دفعات ولفتر  طويلة نوع خا،ق ف أو س  في ح  أحد االش
أو عر  أحد االفنم أو احدل المسرحيات لمد  طويلة وكانت تتضمن سبا  أو 

 ق فا الحدل الشخصيات العامة أو الخاصة . 

 المطلب الثالث 

 متتابعة االفعال الجريمة الصحفية بين الجرائم البسيطة والجرائم ال

الجريمة المتتابعة كما عرفتها محكمة النق  المصرية : ذي الجريمة التي 
لتصميم واحد يرد على  ذن الجاني من باديء االمر على ان يجريء تقع يمر  

نشاطه على أرمنة مختلفة وبصور  منتظمة بحي  يكون ك  نشا  يقب  به 
كالمتشابه به مع ما سبقه من جهة الجاني على فع  من تلأل االفعا  متشابها أو 

                                                

 . 27 – 22 ، ، الساب  المرجع.  سرور طارق .  . د 1
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ظروفه وأن يكون بين االرمنة التي ترتة  فيها ذ ا االفعا  نوع من التقار  
 . 1...حتى يناس  حملها على انها جميعا تةون جريمة واحد  

البسيطة تقوم بفع  واحد، أما الجريمة المتتابعة االفعا  فإنها ا ن الجريمة 
تقوم بعد  أفعا  يجمع بينهما التماي  ووحد  الح  المعتدي عليه والغر  ال ي 

 يسعى اليه الجاني . 
ميا   لأل أن المتهم يقوم بكتابة عد  مقاالت تنطوي على ق ف في ح  

ير عد  دفعات، أو يقوم بترو نى عليه على أحد االشخا، او بسرقة منر  المج
ة ق ف او سرقة ه جريمأن ك  فع  من ذ ا االفعا  تقوم ب اوراق، ومن المنحظ
تماي  ذ ا االفعا  ووحد  الح  المعتدل عليه والغر  ال ي او تروير ، ولةن  

عقوبة ، يجعلنا  امام جريمة واحد  وتوقع من أجلها  هيسعى اليه الجاني لتحقيق
  . 2واحد 

أن التقار  الرمني بين افعا  التتابع يعد عنصرا مهما في تميير والحقيقة 
ذ ا الجريمة عن غيرذا من الصور االجرامية االخرل ، فمن خن   لأل نستطيع 
القو  ان ذ ا االفعا  تهدف الى غر  اجرامي واحد وانها يمر  لتصميم واحد ، 

ي التتابع الفوري ، فقد استقر ولةن  لأل التقار  الرمني ال يعني التعاصر وال يعن
قضاء محكمة التميير على جع  التقار  الرمني بالنسبة الى الجريمة المتتابعة 

                                                

 248،، 22ق ، 11س النق  أحكام ، 1120/  10/  10 في مصري  جنائي . نق  1
 ، القانون  كلية ، ماجستير رسالة ، العقا  في وأيرا الجرائم تعدد ، شها  دمحم باسم عن نقن ،

 . 41 ، ، 1112 ، بغداد جامعة
2 . DONNEDIEV DE VABRES(H),Traite de droit Criminel et de 
legislation penale compare, 1947 , P81 , No. 188 , TSARAAL, 
AS,OP, cit, P 260 ets . 
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ن تتم أاالفعا  ذو   ينية ايام فق  ( ، فحدو  االفعا  المكونة للجريمة يج  
 ا استطالت تلأل إما أيام للقو  بقيام الجريمة المتتابعة من عدمها ، أخن  ينية 

الةير من  لأل فإن الوص  القانوني للجريمة سيتغير وبالتالي تأخ   المد 
 تسميات أخرل مي  الجريمة المستمر  . 

فقد جاء في قرار محكمة التميير   ... تبين أن سرقة مواد البيت كانت 
قات الينية بميابة ر سم او يومين ، وب لأل تعتبر ذ ا العلى ين  مرات بين يو 
 .1(يست متباعد  ولغر  جنائي واحد..في ايام متقاربة ولسرقة واحد  الرتةابها 

والجريمة الصحفية  ال تخر  عن ذ ا االص  العام ، بمعنى أنها بحس  
االص  جريمة  بسيطة ، ولةنها قد تتحو  الى جريمة متتابعة االفعا  في بع  

 الظروف ، 
 ومن خن   لأل يمكن القو  بأن قيام الصحفي بكتابة عد  مقاالت وفي
أوقات متقاربة ضد نفس الشخ، تحقيقا لغر  واحد ، وتم خنلها نشر العديد 
من المقاالت التي تضمنت وقائع الق ف او الس  ، فإن الجريمة تعد ذنا جريمة 

 . 2متتابعة االفعا  وتخضع الحكامها
أما أذمية التفرقة بين الجرائم البسيطة والجرائم المتتابعة االفعا  ذي 

ابعة االفعا  ل ات االحكام التي تخضع لها الجريمة المستمر  خضوع جريمة متت
 وذي : 

 أوال / من حي  القواعد الموضوعية 

                                                

 . بعدذا وما 40 ، ، الساب  المرجع.  شها  دمحم باسم:   لأل تفصي  في . أنظر 1
  .  42 ، ، الساب  المرجع.  الجبوري  شكطي صال  سعد.  . د 2
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ن قوانين العفو التي تصدر عن الجرائم التي ارتةبت في فتر  محدد  إ.  1
فعا  ال تطب  على االفعا  التي ارتةبت بعد ذ ا الفتر  ولو كانت ممايلة لن

 الشخ، واعتداء  على  ات الح  .  السابقة ووقعت  ضد نفس
. قاعد  عدم رجعية القوانين االشد للمتهم ال تطب  طالما أن جرءا  من  2

 افعا  الجريمة ارتةبت بعد سريان ذ ا القوانين . 
 

 يانيا / من حي  القواعد االجرائية 
. تقادم الدعول الجنائية ال يبدأ في السريان اال بعد ارتةا  آخر فع   1
 ريمة المتتابعة االفعا  . في الج
  وارتةبت الجريمة المتتابعة االفعا  في دائر  أةير من . ا ا حد 2

 محكمة فإن ذ ا المحاةم تعد جميعا مختصة مكانيا بنظر الدعول . 
. قو  الحكم الجنائي في انهاء الدعول الجنائية ال يغطى اال االفعا   3

عليه فليس ذناأل ما يمنع من اتخا  السابقة على صدورا ، أما االفعا  النحقة 
 االجراءات الجنائية بصددذا باعتبارذا تمي  جرائم جديد  . 

اما الجريمة البسيطة  ، فهي نظرا  الرتةابها بفع  واحد ، فإنها ال تيير 
 . 1تلأل المشاة 

 
 
 
 
 

                                                

 . 24 ، ، الساب  المرجع.  سالم عمر.  د .1
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 الخاتمة
إن الصببحافة تعببد أذببم وسببيلة مببن وسببائ  اإلتصببا  الجمبباذيري والتببأيير فببي 

العببام، ويمكببن القببو  عنهببا بأنهببا تعتبببر سببنح  و حببدين إ  عببن طريبب  ذبب ا الببرأي 
الوسببيلة يمكببن توجيببه الببرأي العببام حببو  مسببألة معينببة وتةببوين عقيدتببه والحصببو  

 على حكمه أو رأيه المسب  فيها.
فقبد يسباء اسبتعما  ذب ا الوسبيلة ممببا يبددي إلبى إلحباق أضبرار بليغبة سببواء 

فببببراد، خصوصبببا  وأن النبببباس قبببد إعتببببادوا علببببى بالمصبببلحة العامببببة أم بمصبببلحة اا
تصببدي  أةيببر مببا يقرأونببه فببي الصببح  مببن أخبببار  او مقبباالت أو غيرذببا، السببيما 
وأن الصبببحافة تمتبببار بسبببرعة االنتشبببار وقبببو  التبببأيير خاصبببة بعبببد انتشبببار وسبببائ  

 اإلتصا  الحديية.
بعبببد االنتهببباء مبببن ذببب ا الدراسبببة توصبببلنا البببى عبببد  نتبببائج وتوصبببيات اذمهبببا 

 ايلي :م
 وال : النتائجأ  
من الممكن تعري  الجريمبة الصبحفية بأنهبا: نشبر غيبر مشبروع للفكبر   -1

يتمي  في عم  او امتناع عن عم  عن اراد  جنائية يقبرر لبه المشبرع 
 عقوبة جنائية.

 مبن تعبد الصبحافة جبرائم أن يبرل  الب ي الفقهبي اإلتجاا تأييد إلى  ذبنا -2
 ذببب ا لوقبببوع شبببر  العننيبببة أن مبببن ببببالرغم انبببه. العبببام القبببانون  جبببرائم
 فبي ااخبرل  الجبرائم عبن تختل  وأنها النشر بفع  تتحق  وأنها الجرائم

 وسببائله طريبب  عببن الممكببن مببن انببه خطببور  أةيببر يجعلهببا النشببر أن
 أو مباشبر  بصور   الناس من عدد أةبر إلى الجريمة ذ ا آيار وصو 
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 عببن اإلعببنن فببي يتميبب  الصببحفية الجريمببة جببوذر وأن. مباشببر  غيببر
 تغيبر ال الجريمبة ارتةبا  فبي المسبتخدمة الوسبيلة أن إال رأي أو الفكر 
 وان أحيانبا ، عقوبتها تشديد إلى تددي قد ب  القانونية طبيعتها من أبدا  

 تجعب  ال بهبا الجنائيبة المسبدولية المشبرع أحبا  التبي الخاصبة ااحكام
 وضببعت فهببي خاصببة، جببرائم الصببح  بواسببطة تقببع التببي الجببرائم مببن

 .الصحفي لعم  المناس  المناخ توفير منها أخرل  إلعتبارات
 بطبيعبة لبيس ذبي الشبخ، علبى الصبحفي صبفة إضفاء في العبر  إن -3

  لبأل فبي العببر  بب  الصبحافة حقب  في داخ  كونه يمارسه ال ي العم 
 .منها صادر  ذوية على والحصو  النقابة إلى اإلنتماء بشر 

 ثانيًا: التوصيات
 فبببي( اإلحتيببباطي الحببببس  التوقيببب  إلغببباء إلبببى العراقبببي المشبببرع نبببدعوا -1

 أن حيبب   لببأل، يقببرر جديببد نبب، بإسببتحدا  و لببأل الصببحفية، الجببرائم
 أغلببببب  إليبببببه اتجهبببببت مبببببا وذبببببو الصبببببحافة، لحريبببببة دعمبببببا   يشبببببك   لبببببأل

 .العالم في الحديية التشريعات
 عقوببببات( 224  المبباد  فبببي النظببر إعببباد  الببى العراقبببي المشببرع نببدعوا -2

 أن بوضببببوح نببببرل  حيبببب  فيهببببا اإلفببببرا  وعببببدم العقوبببببة مقببببدار وتعببببدي 
 فببي الجريمببة لهبب ا المقببرر  بالعقوبببات مقارنببة بالقسبباو  تتصبب  العقوبببة

 كدولبببة ااجنبيبببة التشبببريعات أو مصبببر كجمهوريبببة العربيبببة التشبببريعات
 يعاقببب : " علبببى العراقبببي عقوببببات( 224  المببباد  تبببن، حيببب  فرنسبببا،
 أذببببان مبببن منقولبببة وغيببببر المنقولبببة اامبببوا  ومصببببادر  المدببببد بالسبببجن
 فنببرل ..." مقامببه يقببوم مببن أو الجمهوريببة رئببيس العننيببة طببرق  بإحببدل
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 فبببي والتعبيبببر البببرأي حريبببة مبببع ومتناقضبببة جبببدا   قاسبببية العقوببببة ذببب ا أن
 واببداء النقبد حب  مبن العصر متطلبات مع يتناس  وال ديمقراطية دولة
 .الرأي

 بالجريمبة مخبت، قضاء بنظام ااخ  والمصري  العراقي المشرع ندعوا -3
 مببن النببوع ذبب ا أحببا  قببد مصببر دولببة فببي وخاصببة فالمشببرع الصببحفية
 نببببدعوا ونحببببن إجرائيببببة، او كانببببت موضببببوعية خاصببببة بقواعببببد الجببببرائم
نشبباء فعبب ، فيمببا المصببري  بالمشببرع اإلقتببداء العراقببي المشببرع  محكمببة وا 
 .الصحفية الجرائم عن الناشئة الدعاوي  في يفص  الدولتين في خاصة

 تشببكي  إعبباد  فببي فعالببة وسببيلة أصبببحت اآلن الصببحافة أن نببرل  أخيببرا   -2
 تمبارس والمرئيبة والمسموعة المقروء  المتعدد  بوسائلها فهي المجتمع،

 الةشبب  فبي ذامببا   دورا   وتبددي المجتمببع، أفبراد علببى محبدود غيببر تبأييرا  
 بهبا خبا، جنائي قانون  وضع المنئم من أصب  يم فمن. الفساد عن
 أيضببببا   ويراعببببي طريقهببببا، عببببن ترتةبببب  التببببي الجريمببببة طبيعببببة يراعببببي ،

 -الغال  في- الصحفية الجريمة يمير ما أذم إ . الجريمة ذ ا مرتة 
 .الرأي إبداء في للح  تجاور بميابة تةون  أنها
 أو ينتقد من وبين يضر ، أو ينص  أو يسرق  من بين فارق  ذناأل إ 

 إلبى المشبروع وحبدود مبباح غيبر إلبى المبباح حبدود فيتجباور رأيبه يببدي
 تمتبد ان قب  التري  المنئم من يكون  المجا  ذ ا وفي المشروع، غير
 .للعقا  المشرع يد
 ذبب ا مببن الغيببر لحمايببة ااحيببان بعبب  فببي مطلوبببا   التشببدد كانببت وا  ا

 يحمببي أن المشببرع علببى يجبب  كببان أنببه إال ،(الصببحافة مهنببة  المهنببة
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 كبائن إلى تتحو  أن من الرأي حرية فيها تتجسد التي أيضا ، الصحافة
 .المجتمع بناء في يساذم ال وأعمى وأبكم أصم

دراسبببة موضبببوع ماذيبببة الجريمبببة الصبببحفية، لوقبببد عرضبببنا فبببي ذببب ا البحببب  
فقسبببمناا إلبببى مبحيبببين، حيببب  يتضبببمن المبحببب  ااو  تعريببب  الجريمبببة الصبببحفية 

نيبببببة للجريمبببببة وينقسبببببم إلبببببى مطلببببببين، تناولنبببببا فبببببي المطلببببب  ااو  الطبيعبببببة القانو 
الصببحفية وفببي المطلبب  اليبباني تحديببد العبباملين فببي المجببا  الصببحفي، ويتضببمن 
المبح  الياني موقبع الجريمبة الصبحفية مبن الجبرائم المختلفبة وورعنباا غلبى ينيبة 
مطالببب  ، فببببي المطلبببب  ااو  تناولنببببا الجريمبببة الصببببحفية بببببين الجببببرائم السياسببببية 

الجريمبببة الصبببحفية ببببين الجبببرائم المسبببتمر  والجبببرائم العاديبببة، وفبببي المطلببب  اليببباني 
والجبببرائم الوقتيبببة، وفبببي المطلببب  اليالببب  الجريمبببة الصبببحفية ببببين الجبببرائم البسبببيطة 

 والجرائم المتتابعة اافعا .
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