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تديع ميشة الرحافة في نذأة السجتسعات الجيسقخاشية وتصػرىا ،فيي وسيمة لتبادل

السعمػمات ونذخىا فزبل عغ السداىسة بتكػيغ رأؼ عام لجسيػر األفخاد في السدائل
الستعمقة بيع ،لحلظ تدعى الحكػمة إلى تشطيع حخية الرحافة وفق اإلجخاءات اليادفة

لفخض رقابة إدارية عمى العسل الرحفي وفخض الجداءات القانػنية عمى مغ يخالف
القػانيغ السشطسة لمعسل الرحفي ،وتتجو اإلدارة نحػ فخض الجداءات عمى مغ يخالف

أحكام القػانيغ السشطسة لمحخية الرحفية عمى الخغع مغ اتجاه الجستػر العخاقي لدشة
 2005نحػ فدح السجال أمام مغ يسارس ىحه السيشة دون مخالفة أحكام القانػن أو

االعتجاء عمى الدمصات العامة لمجولة ،وتطيخ أىسية البحث في تحجيج اإلجخاءات

اإلدارية التي تشطع عسل الرحف والسجبلت ومجػ رقابة اإلدارة عمى مسارسة حخية
الرحافة ،لحلظ تتسحػر الجراسة حػل تحجيج معشى الحخية الرحفية واإلجخاءات الػقائية

السشطسة ليا والعقػبات اإلدارية عمى مغ يخالف تذخيعات الدمصات العامة ،لحلظ اختمف
الفقياء في التكييف القانػني لسسارسة حخية الرحافة وذلظ بدبب اختبلف الشطع

الدياسية واالجتساعية مغ دولة إلى أخخػ حدب الشطام الدياسي الحاكع.

الكمسات السفتاحية :الحخية الرحفية؛ إجخاءات اإلدارة؛ الشذخ الرحفي؛ الجداءات؛
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Abstract
The profession of journalism contributes to the evolution and
development of democratic societies, as it is a means of exchanging and
disseminating information in addition to contributing to the formation of a
public opinion of people on issues related to them. Therefore, the
government seeks to regulate the freedom of the press under the procedures
aimed at imposing administrative control over journalistic activity and
imposing legal sanctions on those who violate the laws the organizing
journalistic activity. The administration is moving towards imposing
sanctions on those who violate the provisions of the laws regulating press
freedom despite the tendency of the Iraqi constitution of 2005 towards
giving those who practice this profession more freedom on condition not
violating the provisions of the law or attacking the public authorities of the
state. The importance of research lies in determining the procedures that
regulate the work of newspapers and magazines and the extent of the
administration’s control over the exercise of press freedom. The study
revolves around defining the meaning of press freedom and the preventive
measures regulating it and administrative penalties for those who violate
the legislation of public authorities. Therefore, the jurists differed in the
legal adaptation of the exercise of press freedom, due to the different
political and social systems from one country to another according to the
ruling political system.

Keywords: Press freedom, management procedures; press
release; sanctions; newspapers and magazines.
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السقجمة
تعج حخية الرحافة مغ الحخيات األساسية السيسا في الجول الجيسقخاشية لحلظ

تدعى الشرػص الجستػرية لكفالتيا وحدغ مسارستيا عمى الػجو األمثل في نقل

السعمػمات إلى األفخاد فزبلً عغ الجور الخقابي الحؼ تسارسو ىحه الحخية عمى األعسال
والدياسات االستخاتيجية لييئات الجولة كافة ،وليحا الدبب يسشح تشطيع حخية الرحافة

في اإلشار الجستػرؼ القجر األكبخ مغ الزسانة واالحتخام ،عمى أن يدغ السذخع قانػناً
يشطع مسارسة الحخية الرحفية مغ خبلل اإلجخاءات اإلدارية التي تكفل احتخام القػانيغ

وىيبة الجولة وضسان مسارسة حخية الرحافة بذكميا الرحيح.

أىسية البحث:

تبجو أىسية البحث في اإلجخاءات اإلدارية السشاشة بحخية الرحافة ومغ خبلل

إقخار القانػن بزسان مسارسة حخية الرحافة مع إضيار الجور الحكيقي لمحخية
الرحفية في رقابة الدمصات العامة لمجولة ،لحا سعى السذخع نحػ فخض مجسػع مغ

اإلجخاءات والعقػبات التي تتػلى تشفيحىا اإلدارة عمى مغ يسارس ىحه الحخية.

إشكالية البحث:

تطيخ إشكالية في خمق تػازن بيغ مسارسة الحخية بػصفيا إحجػ أسذ

السجتسعات الجيسقخاشية مغ جية ،واحتخام القػانيغ وىيبة الجولة مغ جية أخخػ ،وعمى
ىحا األساس تع شخح التداؤل اآلتي :ما ىػ دور الخقابة اإلدارية عمى الحخية
الرحفية؟ وما ىػ الشطام األفزل في تحجيج اإلجخاءات اإلدارية الػقائية عشج مسارسة

الحخية الرحفية؟
مشيجية البحث:

السشيج الستبع في ىحه الجراسة ىػ السشيج السقارن الحؼ يدتشج إلى االستقخاء

والتحميل لمشرػص القانػنية واآلراء الفقيية واألحكام القزائية في األنطسة السقارنة

وفي الشطام العخاقي ،الستخبلص أفزل الحمػل لمسذكبلت التي تصخحيا الجراسة.
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نصاق البحث:
سشتشاول في ىحا البحث معشى حخية الرحافة والصبيعة القانػنية لسسارسة

العسل الرحفي في الشطع الميبخالية واالشتخاكية مقارنة مع الشطام العخاقي والجراسة

الخقابة الدابقة(رقابة السشع) واإلجخاءات اإلدارية الستعمقة بشطامية األخصار واإلجازة

لسسارسة حخية الرحافة في الع اخق والجول السقارنة والعقػبات اإلدارية السقخرة عمى مغ
يخالف القػانيغ السشطسة ليحه الحخية.

ليكمية البحث:

سشعخض في مػضػع دراسة اإلجخاءات اإلدارية السشطسة لحخية الرحافة مغ

خبلل السباحث اآلتية:

السبحث األول :مفيػم حخية الرحافة.

السبحث الثاني :اإلجخاءات الػقائية السشطسة لحخية الرحافة.

السبحث الثالث :العقػبات اإلدارية السشطسة لحخية الرحافة.
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السبحث األول
()1

مفيػم حخية الرحافة

إن اإلجساع عمى مفيػم شامل لمحخية الرحفية ما يدال أمبلً يخاود العجيج مغ

العامميغ في السجاالت الرحفية ،نط اًخ لسا تحتػيو مغ تذعب واتداع إذ أصبح ليا في
الػقت الحاضخ مفاليع مختمفة مغ الرعػبة بسكان حرخىا بدبب اختبلف عشاصخىا

مغ دولة إلى أخخػ ،وازدياد أىسيتيا لسا تقخر مغ آراء مدتقبمية عمى أوضاع الجولة.
وتججر اإلشارة إلى أن السعشى الرحافة اليػم يعػد إلى الذيخ "نجيب حجاد" مشذئ

صحيفة "لدان العخب" ،فيػ أول مغ أشمق مرصمح الرحافة بسعشى صشاعة

الرحف والكتابة والشذخ فييا وأخحت كمسة صحفي (أديب ،د.ت .)55 ،لحا سشبيغ مغ

خبلل ىحا السبحث تعخيف حخية الرحافة والصبيعة القانػنية لحخية العسل الرحفي
مغ خبلل السصمبيغ اآلتييغ وعمى الشحػ اآلتي:

السصمب األول

تعخيف حخية الرحافة
ال يسكغ تعخيف حخية الرحافة إال في نصاق أساليب حخية التعبيخ عغ الخأؼ

التي تخزع ليا ،واألحكام التي تخزع ليا السؤسدات الرحفية السترمة برشاعتيا
ونذخىا (سمصان ،)20 ،2002 ،بػصفيا ميشة اجتساعية تخزع لسجسػعة مغ
اإلجخاءات اإلدارية التي تشطع مسارسة ىحه السيشة في سبيل تقجيع أفزل مادة صحفية
تحافع عمى الشطام العام واآلداب العامة السشاشة بيا مغ الشاحية الجستػرية .لحلظ

سشػضح مغ خبلل ىحا السصمب معشى الحخية الرحفية وعشاصخىا وفق اآلتي:
الفخع األول

السعشى االصصالحي لمحخية الرحفية
نرت قػانيغ السصبػعات عمى معشى الرحافة لمتعخف عمى معشى ىحه

الحخية وعمى أساس ذلظ السعشى يسكغ لئلدارة تشطيع حخية الرحافة ،لحلظ نجج أن مغ
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الزخورؼ التعخف عمى مفيػم الرحافة إلمكانية استيزاح معشى الحخية الرحفية،

فسغ التذخيعات مغ عخف الرحافة بأنيا" :ميشة إصجار السصبػعات الرحفية"

(قانػن السصبػعات المبشاني الشافح لدشة ( 5791ق.م.ل) ،5791 ،السادة ()7؛ قانػن
السصبػعات والشذخ القصخؼ الشافح رقع  8لدشة ( 5797ق.م.ق) ،5797 ،السادة

( ،))5في حيغ اتجيت بعس التذخيعات إلى اتراليا بترشيع أو تحخيخ السصبػعات
فعخفتيا بأنيا" :ميشة تحخيخ أو إصجار السصبػعات الرحفية والتي ىي عبارة عغ كل

مصبػعة دورية يتكخر صجورىا في مػاعيج محجدة كالرحف والسجالت والشذخات"

(مذخوع قانػن تشطيع الرحافة والصباعة والشذخ البحخيشي لدشة ( 2001ق.م.ب) ،
 ،2001السادة ( .))2في حيغ أكج البعس األخخ عمى وضيفة الرحافة ودورىا في

تػجيو الخأؼ العام فعخفيا بأنيا" :سمصة شعبية تسارس رسالتيا بحخية مدؤولة في

خجمة السجتسع تعبي اًخ عغ مختمف اتجاىات الخأي العام وإسياما في تكػيشو وتػجييو

مغ خالل حخية التعبيخ ومسارسة الشقج ونذخ األنباء ،وذلظ كمو في إشار السقػمات

األساسية لمسجتسع وأحكام الجستػر والقانػن" (قانػن رقع ( )79لدشة  5779بذأن
تشطيع الرحافة السرخؼ (ت.ص.م)  ،5779 ،السادة (.))5

أما بالشدبة لسػقف السذخع العخاقي فشججه بأنو يعخف الرحافة" :بأنيا

مسارسة أحج األعسال الرحفية بسػجب القانػن" (قانػن نقابة الرحفييغ العخاقية رقع
( )598لدشة  5797السعجل (ق.ص.ع)  ،5797 ،السادة ( ،))5ثع بيغ السذخع
مجال ىحه السيشة والحؼ يتجدج بسسارسة العسل الرحفي بذكل أساسي .لحا يسكغ
القػل إن السذخع العخاقي قج عخف الرحافة بػصفيا "ميشة" وحجد مجال عسل ىحه

السيشة عغ شخيق تحجيج مغ يسارسػنيا ،بسعشى آخخ أنو" :ربط تحجيج ميشة الرحافة

بسغ يداوليا" األمخ الحؼ يجعل نصاق ىحه السيشة مختمف باختبلف األشخاص الحيغ

يسارسػن األعسال الرحفية بػصفيا ميشتيع األساسية .وبالخغع مغ التبايغ في

اتجاىات ىحه القػانيغ بتعخيف الرحافة إال أن كميا تؤكج عمى حتسية أداء الرحافة

لخسالتيا بحخية واستقبلل ،وأن تدتيجف تييئة الػضع السبلئع والحخ لتشسية السجتسع
:
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وارتقائو بالسعخفة السدتشيخة وباإلسيام مباشخًة في تخويج الحمػل األفزل فيسا يتعمق
بسرمحة الجولة ومرمحة األفخاد(.)2
مسا تقجم يسكغ تعخيف الحخية الرحفية بالقػل أنيا" :حق في مسارسة ميشة

اجتساعية تذسل تخويج ونذخ السادة الرحفية والسعمػمات والتفاصيل حػل حجث

معيغ بحخية واستقالل بػصفيا وسيمة إعالمية".

الفخع الثاني

عشاصخ العسل الرحفي
إن تعخيف حخية الرحافة ال يسكغ أن يكتسل معشاه إال مغ خبلل التعخف عمى

مقػمات حخية الرحافة التي يقػم عمييا العسل الرحفي مغ الشاحية الػاقعية ،وىي:

أوالً :السيشة الرحفية:
تتجدج ميشة الرحافة بالذخز الحؼ يسارسيا ،أؼ الذخز الحؼ يبحث عغ
السعمػمات والػقائع اإلخبارية وتحميميا لغخض الكيام بتييئتيا وإخخاجيا بالذكل األمثل

حتى تربح جاىدة لمشذخ .ومغ حيث الذكل قج يكػن األداء الرحفي عمى شكل
كتابي عادة أو قج تتصمب السيشة مغ الرحفي أن يعسل خارج مقخ الرحيفة في بعس

األحيان دون أن يغيخ ذلظ مغ شبيعة عسمو الرحفي (الحديشي .)52 ،2001 ،لحلظ

يذتخط فيسغ يسارس ميشة الرحافة أن يكػن العسل الرحفي مقابل مخدود مادؼ

لتأميغ نفقات معيذية وشخرية فزبلً عغ مباشخة ىحه السيشة بذكل رئيذ ومشتطع في
واحجة أو أكثخ مغ الجخائج اليػمية أو األسبػعية أو اإللكتخونية.

ثانياً :السادة الرحفية:

وىي ما يشذخ بالرحف مغ إخبار وأحجاث واقعية ومقاالت وغيخىا مغ السػاد

اإلعبلمية (أبػ زيج .)51 ،5777 ،إذ تترل السادة الرحفية اتراالً وثيقاً بحق
الرحفي لمحرػل عمى السادة األولية لعسمو ،وقج تتخح صػرة وثائق أو أرقام

وإحرائيات أو صػر أو حتى مجخد أخبار مغ مرادرىا األصمية ،أو قج يكػن
مرجرىا األفخاد أو السؤسدات أو معمػمات مغ اإلدارات الحكػمية ،إذ أن تسكيغ
:

153

الرحفي مغ الحرػل عمى السعمػمات ونذخىا سيػضح لؤلفخاد الفيع الكامل لؤلمػر

في بمجىع وفي العالع(.)1

وعمى الشكيس مغ ذلظ في حالة عجم الذفافية مع وكتسان األسخار لمحرػل

عمى السعمػمات يدتحيل عمى األفخاد الحرػل عمى السعمػمات التي يبحثػن عشيا،

ولحلظ فان قػانيغ الحفاظ عمى سخية السعمػمات تعج حاج اًد لحق الحرػل عمى
السعمػمات .مسا قج يؤدؼ إلى انتذار الفداد والتزييق بكل الدبل عمى الػصػل إلى

السعمػمات وإتاحتيا لؤلفخاد.
ثالثاً :الػسيمة اإلعالمية:

تعج حخية الرحيفة وسيمة مغ وسائل اإلعبلم ،إذ تعتسج عمى تغصية األحجاث

وشخحيا عمى القارغ ،وذلظ مغ خبلل الحرػل عمى السعمػمات التي تتعمق بحجث
معيغ والتفاصيل الستعمقة بيا ،وبيان أسبابو ومكان وقػعو ،وأسساء السذاركيغ في

الحجث وكل ما يتعمق بو مغ معمػمات (الحديشي .)58 ،2001 ،لحلظ تستاز بكػنيا

دورية مصبػعة تصبع مغ ندخ كثيخة وتشذخ مػادىا الرحفية بذكل مشتطع وفي مػاعيج
دورية ثابتة "سػاء أكانت متقاربة أم متباعجة" وىحا السجلػل الحكيقي لمرحافة ،إذ
يجعميا قاصخة عمى السشذػرات الجورية السصبػعة فقط أؼ تمظ التي نذأت مع اكتذاف

السصابع في الشرف الثاني مغ القخن الخامذ عذخ ،ليحا فإن الرحافة وججت
بطيػر أول صحيفة مصبػعة في العالع(.)1

لحا يتجو البعس نحػ فكخة ضيػر الحخية الرحفية مع ضيػر السصابع لشذخىا

ومسارسة ىحه السيشة وفق الحيادية والسػضػعية في نذخ السادة اإلعبلمية ،مسا يجعمشا

في مػاجية تيار يخػ إن اإلندان عخف الرحافة قبل أن تطيخ السصبعة وبالتالي قبل
أن تطيخ الرحيفة السصبػعة ،وىػ يشطخ إلى الرحافة بسعشى مقارب لئلعبلم أو

لتبادل األخبار(الحديشي .)12 ،2001 ،وعمى ىحا أساس فان الرحافة مختبصة
بالحياة االجتساعية لئلندان ،وأصبح مغ السسكغ أن يصمع عمى األخبار أو أن يشقميا

لؤلخخيغ واستسخت وتصػرت إلى أن وصمت إلى مخحمة الرحافة السصبػعة.
:
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ويخػ الباحث إن ىحا العشرخ ىػ نتيجة الخمط بيغ معشى الرحافة وبيغ معشى

اإلعبلم الحؼ يقػم عمى نقل السعمػمات وتبادليا ،فاإلعبلم أقجم مغ الرحافة إذ يخجع
نذػؤه إلى بجء ضيػر الحاجة إلى نقل السعمػمات وتبادليا مع ضخورة الحياة
االجتساعية في حيغ إن الرحافة لع تطيخ إال مع اكتذاف السصبعة بػصفيا وسيمة

إعبلمية.

رابعاً :الػضيفة االجتساعية:

تسارس الرحافة وضيفتيا االجتساعية عغ شخيق الخجمة التي تصخحيا عمى

األفخاد "كالتخفيو عشيع مثبلً" فزبلً عغ اإلسيام بعسمية التشسية االجتساعية مغ خبلل

تعخفيع عمى تأريخيع وقيسيع االجتساعية ،أشباعيع الحزارية ،والتخويج لزخورة

السذاركة في عسمية التشسية السجتسعية وغيخىا مغ الخجمات كاإلعبلن عغ السعمػمات

الرحيحة حػل مػضػع معيغ (ذبيان .)57–51 ،5797 ،مع العمع أن ىحا العشرخ
يختمف مغ مجتسع آلخخ باختبلف الطخوف الدياسية واالجتساعية في كل مجتسع.
السصمب الثاني

نصاق حخية العسل الرحفي

اختمف فقياء القانػن في تحجيج التكييف القانػني لحخية العسل الرحفي وذلظ
بدبب اختبلف الشطع الدياسية واالجتساعية مغ دولة إلى أخخػ ،مسا أدػ إلى تبايغ
في إجخاءات اإلدارة بسجػ فخض الخقابة اإلدارية عمى األعسال الرحفية وتحجيج

العقػبات اإلدارية عمى السخالفيغ لزػابط الشذخ الرحفي ،لحلظ سشبيغ مغ خبلل ىحا
السصمب نصاق حخية الرحافة في األنطسة السقارنة والشطام العخاقي وعمى الشحػ اآلتي:
الفخع األول

نصاق حخية الرحافة في الشطع السقارنة
سشػضح مغ خبلل ىحه الجراسة الصبيعة القانػنية لحخية الرحافة في الشطع
الميبخالية والشطع االشتخاكية وكسا يأتي:

:

155

أوالً :حخية الرحافة في الشطع الميبخالية:
ارتبط وجػد السجتسعات الميبخالية بانبثاق عرخ الشيزة األوربية ،وبالتحجيج
القخنيغ الثامغ عذخ والتاسع عذخ ،وقيام الثػرة الفخندية( ،)5الحيغ اتخحوا مغ الفمدفة

الميبخالية أساساً ليع لتقػيس السبادغ التي جاءت بيا األفكار االستبجادية (كاضع و
العاني ،)51 ،5775 ،وكان مغ أىع السشاديغ إلى ذلظ الفكيو اإلنكميدؼ (John

 )Miltonبقػلو" :إن حخية الشذخ بأؼ واسصة ومغ قبل أؼ شخز ميسا كان اتجاىو

الفكخؼ ىي حق مغ الحقػق الصبيعية لجسيع البذخ ،وال ندتصيع أن نقمل مغ حخية
الشذخ بأؼ شكل وتحت أؼ عحر" (عبجالسجيج ،2000 ،ص  ،)12ىحه الفمدفة التي
تخبط بيغ الفمدفة الميبخالية وبيغ الحخية التي تدتسج أصػليا بذكل عام مغ مرادر

فكخية متعجدة تسثل الجعائع التي قام عمييا السحىب الفخدؼ والحؼ يقػم عمى أساس إن

الفخد يجب أن تتخك لو الحخية الكاممة لسسارسة ممكاتو وقجراتو ،مع عجم مداسيا بحخية
اآلخخيغ (الجميل518–59 ،5795 ،؛ عبج.)7 ،2099 ،

فكان ال بج مغ تقجيع السعمػمات والتفاصيل لؤلفخاد كافة ،لثقتيع بو ولقجرتو عمى

اتخاذ الق اخرات التي تعالج مدألة معيشة .لحلظ كانت حخية الشذخ اكثخ اتداعاً في الشطع
الميبخالية مسا ىػ عميو في الشطع الخأسسالية مسا انعكذ ىحا عمى اإلجخاءات اإلدارية

مغ خبلل فدح السجال أمام نذخ السعمػمات بحخية كاممة دون االعتجاء عمى الحخية
الذخرية لآلخخيغ وأصبحت القػانيغ السشطسة ليحه السيشة اكثخ انفتاحاً ،وبالتالي اثخ
ذلظ عمى مفيػم حخية الرحافة والػضائف التي تداىع بيا في دعع السذاركة الذعبية
بالحكع مغ خبلل نذخ التفاصيل والسعمػمات عغ اتجاىات وخصط اإلدارة االستخاتيجية

وتقجيع السقتخحات الدميسة لزسان حدغ تشفيح ىحه الخصط مع إضيار رد الفعل الذعبي

تجاه الدياسات اإلدارية وخصصيا( .)9كسا تعج الرحافة جية رقابية عمى أعسال اإلدارة
والسذخوعات العامة والخاصة وتقػم بالكذف عغ االنحخافات التي قج تؤدؼ إلى حالة

مغ الفداد اإلدارؼ(.)9
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ليحا بجت أن الحخية الرحفية جانبت تقجيع األخبار والسعمػمات نحػ أسمػبيا

بالكذف عغ مكامغ الخمل في أعسال اإلدارة ودراسة األوضاع السدتقبمية بدبب الحخية
الستاحة ليا في نذخ السعمػمات الدخية –وفق مبجأ الذفافية– وتحميل السعمػمات

والتفاصيل بدبب تجعيع الشطع الميبخالية لحخية الرحافة السصمقة ومسارسة دورىا

الخقابي عمى أعسال الحكػمة.

وأياً كان الجور الحؼ تداىع بو الرحافة في السجتسعات الميبخالية ،إال إن

السفاليع التي يتبشاىا الشطام الميبخالي بخرػص حخية الرحافة بػصفيا حخية مصمقة
ال تحجىا وتقيجىا أية ضػابط باستثشاء االعتجاء عمى الحخية الذخرية لؤلفخاد

واالنحخاف عغ اإلجخاءات التي رسسيا القانػن في مسارسة ىحه الحخية ،أما مغ الشاحية

الػاقعية نجج إن تسػيل الرحف أصبح يذكل قيجاً عمى حخية الرحافة واضحى
إصجار الرحف حك اًخ لخؤوس األمػال والسيسا في السجتسعات الخأسسالية ،لحا تحػلت
حخية الرحافة في معطع الجول الميبخالية إلى حخية مغ الخأسسالييغ إذ تحتكخ وحجىا
حق إصجار الرحف ،وذلظ بدبب التصػر الفشي الحؼ أدػ إلى تصػر وازدىار ميشة

الرحافة ،إذ أن إصجار أية صحيفة يحتاج إلى إمكانيات مادية وفشية ال يسكغ لؤلفخاد

تػفيخىا ،مسا كان لو األثخ السباشخ عمى التكييف القانػني لحخية العسل في مجال
الرحافة بعجما استحػذت رؤوس األمػال عمى إصجار الرحف وانعكذ ذلظ عمى
الخأؼ العام واتجاه الشطع القانػنية نحػ التػسيع مغ حخية الرحافة وتزييق مغ نصاق

اإلجخاءات اإلدارية والخقابية عمى ما يشذخ بالرحف.
ثانيا :حخية العسل الرحفي في األنطسة االشتخاكية:

يعج العسل الرحفي في األنطسة االشتخاكية بأنيا ميشة جساعية أؼ تخكد عمى

العسل الجساعي ولتحقيق ذلظ فإنيا تخفس أؼ مغ األشكال الستعمقة بالسمكية الفخدية

لمرحف وتكػن بجيبلً عشيا "السمكية االجتساعية لمرحف" مسثمة في األحداب
واالتحادات والشقابات ،فيي عمى نكيس مفيػم الرحافة في الشطع الخأسسالية.
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لحلظ تتحجد الصبيعة القانػنية لحخية الرحافة في الشطع االشتخاكية مغ خبلل نطختيا

لمحخية وخاصة الشطع القانػنية التي تعتشق الفمدفة الساركدية ،مغ حيث أنيا تقػم
بعسمية التقاط السعمػمات االجتساعية وتشكيحيا ونذخىا .األمخ الحؼ يدتمدم وجػد قيػد

عمة حخية الشذخ في الرحف وخزػعيا لسجسػعة مغ اإلجخاءات اإلدارية السعقجة في

سبيل تسكيغ الرحف مغ نذخ السعمػمات والتي يجب أن تكػن وفق استخاتيجية
الشذاط االجتساعي وتشطيع ومخاجعة تحقيق ىحا الشذاط .فالرحافة ضاىخة ممتدمة تخجم

أىجاف شبقة معيشة ،وإن الرحفييغ ما ىع إال جدء مغ شبقة معيشة أو يسثمػن ىحه
الصبقة ،ليحا الدبب تعسل الحخية الرحفية في ىحه الشطع وفق شخوط قانػنية محجدة

مدبقاً وتدتيجف إبخاز اإلنجازات التي تحققيا التجخبة االشتخاكية في السجتسع الحؼ
ترجر فيو الرحيفة ،فزبلً عغ استخجام الرحافة كدبلح فعال في مػاجية األفكار

والشطع الخأسسالية ،فالشطام االشتخاكي ال يعتج بػجػد حخية لمرحافة (عبج،2099 ،

.)59

الفخع الثاني

نصاق حخية الرحافة في الشطام العخاقي
تديع الرحافة في دعع الحخيات األساسية التي نز "الجستػر العخاقي الشافح

لدشة  "2005ومغ ىحه الحخيات" :حخية التعبيخ ،وحخية العقيجة ،وحخية االجتساعات،
والحخيات االقترادية ،واالجتساعية" لحلظ ال تقترخ مسارسة الحخية الرحفية عمى ما

تقجمو مغ أخبار وخجمات لمجسيػر ،بل إن أثخىا يستج ليديع في دعع الحخيات

السختمفة وتأكيجىا بػصفيا جية رقابية عمى أعسال اإلدارة ،لحلظ صجر "قانػن
السصبػعات العخاقي رقع ( )209لدشة  ،"5798لسا ليحه السيشة مغ قجرة عمى رقابة

أعسال سمصات في الجولة ،وما تسثمو مغ إعبلم لمسػاششيغ بسا يجخؼ مغ أحجاث عامة

ف ي السجتسع .وإن كانت مقيجة ببعس القيػد واإلجخاءات اإلدارية وفخض الجداء
اإلدارؼ عمى مغ يخالف تمظ اإلجخاءات.
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وعمى ىحا األساس تع تشطيع العسل الرحفي مغ خبلل القانػن السحكػر أعبله

إذ بيشت األسباب السػجبة لرجور ىحا القانػن أن الغاية مشو عج الرحافة جدءاً مغ

األجيدة الخقابية عمى عسل الدمصات في الجولة والسيسا مشو الدمصة التشفيحية -بػصفيا

سمصة رابعة– مع فدح السجال أمام الحخية الرحفية وبذكل ضئيل لمعسل وتذخيز

األخصاء بسيشية عالية ،وقج أشارت السادة ( )18مغ دستػر العخاق الشافح لدشة 2005
عمى مسارسة حخية الرحافة بسا ال يخل بالشطام العام واآلداب العامة وىحا القيج

الجستػرؼ جعل مغ الحخية الرحفية مشاشة بالحفاظ عمى الشطام العام بعشاصخ الثبلثة
(األمغ العام والرحة العامة والدكيشة العامة) وبحلظ ال يسكغ نذخ أياً مغ السعمػمات
التي تدعدع الشطام العام وان كانت صحيحة ،فزبل عغ تقييج ىحه الحخية بسجسػعة

مغ القيػد التي يدتحيل معيا نذخ السصبػعات الجورية وىحا ما نرت عميو السػاد

( )59 ،59مغ " قانػن السصبػعات العخاقي" آنف الحكخ.

مسا تقجم نجج أن الحخية الرحفية وان كانت مشطسة وفق "قانػن السصبػعات

العخاقي" إال أن ىحا القانػن قج فخض مجسػعة مغ القيػد واإلجخاءات اإلدارية التي تقيج
السسارسة الفعمية ليحه الحخية عمى الخغع مغ عجم تحجيج تمظ القيػد في الشرػص

الجستػرية.
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السبحث الثاني
اإلجخاءات الػقائية السشطسة لحخية الرحافة
تعسل ىحه اإلجخاءات عمى إخزاع مسارسة حخية العسل في مجال الرحافة
إلى مجسػعة مغ القيػد التذخيعية التي تتػلى اإلدارة تحكيقيا وفخضيا عمى عسمية

الشذخ الرحفي ،إذ ال يكػن اليجف مشيا تشطيع مسارسة ىحه الحخية وإنسا وضع
الرحافة بستشاول يج اإلدارة مغ خبلل الدام الرحف باتخاذ اإلجخاءات اإلدارية وعجم
الحياد عشيا ،كسا أن وضع قيػد عمى مسارسة السيشة الرحفية وفق القػانيغ أدػ إلى

اتجاه اإلدارة نحػ تشفيح ىحه القيػد بذكل يزسغ السسارسة الدميسة ليحه السيشة دون
االعتجاء عمى حخية اآلخخيغ أو انتياك الشطام العام حدب فمدفة الجولة ،لحلظ يسكغ

لئلدارة مغ خبلل إجخاءاتيا الترخف في الرحيفة كسا تذاء .فميا أن تخفس مشحيا

إجازة إلصجارىا أو أن تخزعيا لمخقابة أجيدتيا السخترة .ولغخض معخفة ىحه
اإلجخاءات قدسشا ىحا السبحث إلى مصمبيغ وعمى الشحػ اآلتي:
السصمب األول

الخقابة الدابقة (رقابة السشع)
الخقابة الدابقة ىي اشبلع اإلدارة عمى السصبػعات قبل نذخىا ،وتدشج ىحه

السيسة أشخاص تعيشيع اإلدارة يصمق عمييع الخقباء تخػليع سمصة مشع نذخ الكتابات
السزخة بالسرمحة العامة ،أؼ مشع الرحف مغ الصباعة وإجبارىا عمى تغييخ

مزاميغ أخبارىا أسمع مغ التدبب بآثار تزخ بالشطام العام .ورقابة الرحف
والسصبػعات الجورية تحجث بالشدبة لكل عجد مشيا ،وبالشدبة لجسيع ما يشذخ فيو (

ق.م.ؼ ،5770 ،السادة ()59؛ ق.م.ت ،5771 ،السػاد ()51 ،51؛ عبج،2099 ،
 ،)27وعميو ال يدتصيع رئيذ التحخيخ مثبلً ،أن يشذخ مقاالً ،أو خب اًخ ،أو إعبلناً في
مصبػعة دون الحرػل عمى إذن "الخقيب" ،ولمخقيب سمصة تقجيخية واسعة في إعصاء
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اإلذن السصمػب أو رفزو ،لحلظ تدسى ىحه الخقابة بـ"رقابة السشع" وذلظ لسشع نذخ

األخبار أو السقاالت التي ال تحرل عمى إذن بشذخىا كػنيا تدبق عسمية الشذخ.

وال شظ في أن األخح بيحه اإلجخاءات عمى إشبلقيا تتعارض مع الشطع

الجيسقخاشية ،فالخقابة تعشي عجم الدساح بشذخ إال ما تخاه الدمصة مػافقاً لخغباتيا في
حيغ تعشي حخية الشذخ الحق في نذخ ما ليذ مسشػعاً ،لحا ال يسكغ التػفيق في بيغ
تقييج الحخية الرحفية الحي تفخضو اإلجخاءات اإلدارية وبيغ الحي تقتزيو حخية

الشذخ السيسا في الشطع الجيسقخاشية .إذ أن ىحه اإلجخاءات تعسل تحت ستار حساية
الشطام العام ضج األفكار الخصيخة إلى فخض الخقابة عمى الشذخ في األوقات العادية
وبعبارة أدق أن تسشع نذخ اآلراء أو األخبار التي ال تتشاسب وفمدفة اإلدارة ،وأن تحػل

دون تػجيو الشقج إلى اإلدارة مغ خبلل الرحف ميسا كان الشقج ندييا وبحدغ نية.

ومغ جانب آخخ يبجو مشصكياً أن تفخض اإلجخاءات اإلدارية بخقابتيا الدابقة

عمى نذخ األخبار أو السعمػمات التي تتعارض مع نيجيا تعارضاً صارماً مع
متصمبات الرالح العام ،حتى ولػ كان ذلظ في األوقات العادية معتسجة في ذلظ عمى

اإلضخار بالشطام العام مغ نذخ األخبار أو السعمػمات .وان كان ىحا الشطام مجافياً
لسبادغ الجيسقخاشية فان األخح بو يربح ضخورة الزمة في األوقات االستثشائية

(نريف.)91–95 ،5780 ،

وتطيخ أىسية الخقابة اإلدارية مغ الشاحية الدياسية في مشع الرحيفة مغ نذخ

األخبار التي مغ شأنيا التقميل مغ الثقة بإدارة الحكػمة أو بالجير كاالنجحارات
العدكخية السيسا إذا كانت السرمحة العامة تقتزي عجم نذخىا ،لسا في نذخ ىحه

األخبار مغ أثخ في أضعاف معشػيات الجير والذعب معاً (البدتاني ،د.ت.)521 ،
لحلظ اكج قانػن تشطيع الرحافة السرخؼ في مادة ( )1مشو عمى" :ضخورة الخقابة
اإلدارية عمى كل ما يشذخ مغ أخبار ومقاالت تسذ الخصط االستخاتيجية لئلدارة" .أما

في العخاق فان "قانػن السصبػعات العخاقي" لع يأخح بشطام الخقابة الدابقة ألنو خزع
ليحا الشطام بسػجب أحكام "قانػن الدبلمة الػششية رقع ( )1لدشة  "5795إذ قزت
:
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السادة ( )5مشو عمى أن" :لخئيذ الػزراء بسػافقة مجمذ الػزراء أن يخػل غيخه لمكيام
مقامو في استعسال كل أو بعس الدمصات السحكػرة في م( )1في جسيع أنحاء العخاق

أو في مشصقة أو مشاشق معيشة مشيا ويباشخ السخػل الدمصات التي خػلت لو اعتبا اًر
مغ تأريخ نذخ قخار مجمذ الػزراء في الجخيجة الخسسية" .وبالخجػع إلى مادة ( /1فقخة

ؼ) مغ القانػن السحكػر نجج أنيا قزت" :لخئيذ الػزراء أن يسارس في السشصقة أو

السشاشق التي شسميا إعبلن حالة الصػارغ الدمصات التالية .وذلظ دون التقيج بأحكام

قانػن أصػل السحاكسات الجدائية :فخض الخقابة عمى الرحف والسجبلت والكتب
والشذخات وكافة السحخرات والخسػم والخقػق الزػئية واألشخشة الزػئية واألشخشة

الرػتية قبل نذخىا أو إذاعتيا وضبصيا ومرادرتيا ومشع نذخىا أو إذاعتيا وإغبلق

أماكغ ضبصيا إذا كان ما تحتػيو مغ شانو اإلخبلل باألمغ العام أو الشطع الجستػرية
واالجتساعية في الببلد وال يجػز كحلظ تعصيل الرحف والسجبلت لسجة معيشة أو إلغاء

امتيازىا" ،واستسخ األخح بيحا الشطام حتى عام  5791إذ تع التخمي عغ الخقابة الدابقة
واألخح بالخقابة الحاتية التي يسارسيا رئيذ التحخيخ أو السحخر السدؤول(عبج،2099 ،

 .)10في حيغ لع يذخ أمخ الجفاع عغ الدبلمة الػششية العخاقي رقع ( )5لدشة 2001
عمى ىحه اإلشارة في مخاقبة وتقييج الشذخ بالرحف في حاالت الصػارغ.

وعمى ىحا األساس ال يسكغ بأؼ حال مغ األحػال إخزاع الرحافة ليحا

الشطام في الطخوف العادية لسا يؤدؼ ذلظ مغ التزييق عمى الحخية الرحفية
ووضعيا تحت مصخقة التخػيف الجائع مغ خبلل الخقابة اإلدارية الدابقة مسا يؤدؼ

ذلظ إلى استحالة أداء الرحافة لسيستيا بػصفيا مشبعاً لمسعمػمات وسمصة رقابية عمى

أعسال اإلدارة وإن كان مشصكياً فخضيا في األحػال التي تتعارض مع نيج اإلدارة إال
أنيا يجب أن تتستع بذيء مغ التػازن مغ جانب اإلدارة في مسارسة الخقابة اإلدارية

الدابقة مغ جية وعجم تقييج حخية الرحافة مغ جية أخخػ ،وكحلظ الحال بالشدبة
لسسارسة الحخية الرحفية إذ يجب أن تػازن بيغ السسارسة الفعمية لحخية الشذخ في
تػجيو اإلدارة مغ جانب وعجم انتياك الشطام العام مغ جانب آخخ.
:
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وألىسية الخقابة الدابقة تربح ضخورة الزمة في حالة الصػارغ الطخوف

االستثشائية بيج أنو إذا كانت تدتػجب فخض رقابة صارمة عمى الرحافة أثشاء قيام
الحخب ،فان األوضاع الدياسية وتػجيو اإلدارة نحػ الحمػل الدميسة ال تدتػجب فخض

مثل ىحه الخقابة الرارمة فيسا يتعمق بالذؤون الدياسية واإلدارية لسا يؤدؼ ذلظ مغ

القزاء عمى القجرة عمى تػجيو االنتقادات الدياسية الشديية إلى اإلدارة بقرج تشبيييا
وترحيح مدارىا( .)8ليحا تججر اإلشارة إلى ضخورة قيام السذخع العخاقي بفخض قيػد

عمى حخية الشذخ بالرحف وإخزاعيا لخقابة اإلدارة في حالة الصػارغ وخاصة في

امخ الجفاع عغ الدبلمة الػششية العخاقي رقع ( )5لدشة .2001
السصمب الثاني

نطام اإلخصار واإلجازة

ومغ اإلجخاءات الػقائية أو االحت اخزية التي تتخحىا اإلدارة تجاه حخية

الرحافة ،وضع قػاعج تحسل معيا قيػداً عمى حخية الشذخ ولكغ ذات أثخ اقل مسا ىػ
عميو في ميجان السشع ،ويصمق عمييا باإلخصار أو اإلجازة وسشبحث كل مشيسا وفق

اآلتي:

الفخع األول

نطام اإلخصار كإجخاء وقائي عمى حخية الرحافة

اإلخصار ىػ" :اإلخبار السدبق عغ نذاط معيغ لمحرػل عمى اإلذن البلزم

لسسارسة الشذاط ،الترالو بالشطام العام (بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ) ويخػل اإلدارة

االعتخاض عمى الشذاط في حاالت معيشة ،أو اتخاذ االحتياشات البلزمة التي تحػل

دون تيجيجه لمشطام العام" (الصيخاوؼ.)211 ،2005 ،

وتبعاً لحلظ يتدشى لمذخز مقجم اإلخصار أن يرجر السصبػع بعج تقجيع
اإلخصار مباشخة ،وىػ ما يعخف" :باإلخصار السصمق أو غيخ السقيج" ،أو يشتطخ مجة

معيشة يكػن لو بعج انقزائيا حق اإلصجار في حالة عجم معارضة الجية التي تدمست

:
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اإلخصار وىػ ما يعخف" :باإلخصار السقيج أو السعمق عمى شخط" (شخيف،5777 ،

.)58

وقج كان الغخض الخئيذ مغ نطام اإلخصار تحجيج األشخاص السدؤوليغ

(بسػجب القانػن) عغ الجخائع التي تقع بػاسصة الرحافة .أما اآلن فقج أصبح لو

عبلوة عمى ذلظ غخض أخخ وىػ معخفة السالظ الحكيقي لمجخيجة ،والسرادر السالية

التي تسػليا ،وذلظ تجشباً لػقػعيا بيج أصحاب السال أو الجولة األجشبية ،األمخ الحؼ قج
يؤدؼ إلى تػجيييا تػجيياً مز اًخ بسرمحة السجسػع أو الجولة (البدتاني ،د.ت،
.)551

وقج أخحت بعس قػانيغ الجول السشطسة لحخية العسل الرحفي بشطام اإلخصار

مغ ذلظ السادة ( )19مغ قانػن تشطيع الرحافة السرخؼ عشجما اشتخط فيسغ يخيج

إصجار صحيفة ججيجة أن يقجم إخصا اًر كتابياً إلى السجمذ األعمى لمرحافة مرادقاً
عميو مغ "السسثل القانػني" لمرحيفة ويذتسل عمى مجسػعة مغ البيانات البلزمة
لمحرػل عمى السػافقات الخسسية أو لقبػل اإلخصار وعمى السجمذ األعمى لمرحافة

أن يبت في ق اخره بذأن اإلخصار خبلل مجة ال تتجاوز أربعيغ يػماً مغ تاريخ تقجيسو،
وإذا تع رفس شمب اإلذن فانو يجب أن يكػن مدبباً(ت.ص.م ،5779 ،السادة

(.))19

وقج اخح التذخيع الفخندي أيزاً بشطام اإلخصار في "قانػن الرحافة" إذ
قزت مادة ( )5مشو" :عمى كل جخيجة أو مصبػع دورؼ مغ السسكغ أن تشذخ بجون
تخخيز سابق ،وبجون إيجاع تأميغ نقجؼ بعج اإلخصار الحؼ قزت بو " وحجد بعج ذلظ
الزػابط التي يجب تػافخىا في جية إصجار صحيفة (عبج ،)15 ،2099 ،بيج أن مسا

يسيد "اإلخصار" في التذخيع الفخندي ىػ أن شمب اإلخصار يقجم إلى الشيابة العامة

لكي تفرل فيو وليذ لئلدارة دور في ذلظ ،األمخ الحؼ يعشي أن اإلخصار يكػن ذا
صفة قزائية ال إدارية بسعشى أنو يقجم إلى "الشيابة العامة" إال في القخػ التي ليدت

فييا محاكع ،وليذ إلى الجية اإلدارية رغب ًة مشيا في زيادة كفالة ىحه الحخية
(عبجالمصيف.)272 ،5759 ،

:
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ومغ خبلل استقخاء "قانػن السصبػعات العخاقي الشافح رقع ( )209لدشة

 "5798نجج أنو لع يأخح بشطام اإلخصار السدبق عمى الشذخ فيسا يخز الرحف
الدياسية وذلظ بدبب إحالة ىحا األمخ إلى الخقابة الحاتية التي يسارسيا رئيذ التحخيخ

أو السحخر السدؤول ،في حيغ أن ىحا الشطام ال يتشاسب مع نز السادة ( )8مغ

قانػن حقػق الرحفييغ العخاقي رقع ( )25لدشة  2055والتي تشز" :ال يجػز

مداءلة الرحفي عسا يبجيو مغ رأؼ أو نذخ معمػمات صحفية وأن ال يكػن ذلظ سبباً
لئلضخار بو ما لع يكغ فعمو مخالفاً لمقانػن" ،مع الدام الرحفي بشز السادة ( )18مغ
الجستػر العخاقي الشافح لدشة  ،2005إذ أشارت ىحه السادة إلى ضخورة تقييج حخية
الرحافة بزػابط الشطام العام واآلداب العامة وبحلظ فان إخصار الجيات الخقابية عمى
الشذخ السدبق يعج مغ ضخوريات ىحه الزػابط لمػقػف عمى مجػ اتباع ىحه الزػابط
مغ عجميا في السحخرات والسصبػعات ،لحلظ نجعػ السذخع العخاقي إلى ضخورة األخح

بشطام اإلخصار بػصفو نطاماً رقابياً سابقاً عمى الشذخ ويزسغ الحفاظ عمى الشطام
العام وفق أحكام الجستػر ،مع تعجيل نز السادة ( )8مغ "قانػن حقػق الرحفييغ

العخاقي" وإضافة عبارة (مخالفاً لمقانػن أو الشطام العام أو اآلداب العامة).
الفخع الثاني
نطام اإلجازة كإجخاء وقائي عمى حخية الرحافة

تتسثل اإلجازة في إلدام الرحف بالحرػل عمى إذن مدبق مغ الجية اإلدارية

السخترة لسسارسة نذاط معيغ وفقاً لقػاعج تشطيسية تحجد شخوط الدساح بسسارسة
العسل الرحفي ،وىػ إما أن يكػن وارداً عمى مسارسة نذاط غيخ محطػر أصبلً لكغ

مقتزيات حفع الشطام العام تدتمدمو ،أو أن يكػن وارداً عمى نذاط محطػر أصبلً
(الصيخاوؼ.)211 ،2005 ،
اء وقائياً مثمو مثل الخقابة الدابقة ،إذ أن الخقابة الدابقة
بالتالي تعج اإلجازة إجخ ً
(رقابة السشع) تشرب عمى الحرػل عمى إذن سابق عمى الشذخ ،كسا يشرب نطام

اإلجازة عمى الجية التي تخغب بإصجار الجخيجة أو السصبػع الجورؼ ،لحلظ يعج ىحا
الشطام بسثابة الخقابة عمى الذخز الحؼ يرجر الرحيفة وليذ عمى السعمػمات

:
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الػاردة في الرحيفة مع استس اخرية الخقابة مجة صجور الرحيفة ،ألن اإلجازة تسشح مخة

واحجة عشج إصجار السصبػع ،لحا تسارس اإلجازة دو اًر إنذائياً في نذأة حق مسارسة
الحخية الرحفية .أما بالشدبة لشطام اإلخصار فبل يعج كحلظ إذ تشحرخ الحخية
الرحفية في السقالة السخاد نذخىا فقط دون الشطخ إلى مغ يسارس ىحه الحخية.

ومغ القػانيغ التي تأخح بشطام اإلجازة "قانػن السصبػعات العخاقي رقع 209

لدشة  5798في نز السادة ( )1مشو"( ،)7إذ حجدت فيو الذخوط الػاجب تػافخىا عشج
تقجيع الصمب مغ اسع مقجم الصمب وعسخه وجشديتو واسع رئيذ التحخيخ والسصبػع ومحل

إصجاره الخ( .)50ويتع تقجيع الصمب إلى وزيخ الثقافة لكي يبت فيو خبلل مجة شيخ واحج
مغ تاريخ تدجيمو(.)55

وعشج إجخاء مقارنة بيغ نطامي اإلخصار واإلجازة نجج أن نطام اإلخصار ىػ

األقل قيجاً عمى مسارسة الحخية الرحفية ،إذ أن اإلجازة ال تعج شمباً يدتمدم السػافقة
عمى مسارسة الشذاط بل يحتػؼ بعس البيانات الذخرية لصالب الحرػل عمى
اإلجازة لحلظ يسكغ اعتبار اإلجازة بسثابة رقابة شخرية عمى مغ يسارس العسل

الرحفي ،كسا يحجد القانػن تشفيح أحكام اإلخصار بػصفيا رقابة إدارية سابقة عمى
الشذخ وال يسكغ لئلدارة االعتخاض عمى اإلخصار إال اختراص مقيج .لحلظ فان نطام

اإلجازة ىي أكثخ تقييجاً لمحخية الرحفية ،ألن مسارسة الشذاط مغ عجمو يكػن متػقفاً
عمى مػافقة اإلدارة.
وعميو يخػ الباحث بأن عمى السذخع إلغاء نطام اإلجازة كسا ىجختو قػانيغ

الجول األخخػ ،وذلظ الن قيام اإلدارة بخفس مشح اإلجازة قج يكػن سبباً في حطخ
الشذخ وتقييج حخية الرحافة ،وما قج يشصػؼ عميو ىحا اإلجخاء مغ تقييج حخية
الرحافة ،مع ضخورة التحػل إلى نطام اإلخصار السدبق تساشياً مع حخية الرحافة
السشرػص عمييا في الجستػر العخاقي الشافح لدشة .2005

:
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السبحث الثالث
العقػبات اإلدارية السشطسة لحخية الرحافة
تطيخ الحاجة إلى وجػد عقػبات إدارية عمى مغ يخالف أحكام القانػن يعج

بسثابة اإلنحار األولي لخصػرة مخالفة أحكام القانػن والسيسا إذا كانت ىحه السخالفات
ال تخقى إلى فخض الجداء الجشائي إذ يتسثل فيسا تفخضو اإلدارة مغ عقػبات إدارية

وفقاً لدمصتيا عشج مخالفة الرحفي لبشػد قانػن السصبػعات ،فيحا الشطام االنزباشي
يعج ضساناً لسسارسة الحخية الرحفية لمحفاظ عمييا مغ خصخ السخالف ألحكام القانػن

في مسارسة الحخية الرحفية .وىحه العقػبات قج تكػن مفخوضة عمى الذخز
السدؤول عغ الشذخ أو قج تكػن مفخوضة عمى الرحيفة التي يعسل فييا الرحفي
بػصفيا شخراً معشػياً ،ولغخض بيان ىحه العقػبات فقج قدسشا ىحا السبحث إلى

مصمبيغ وعمى الشحػ اآلتي:

السصمب األول :العقػبات اإلدارية السفخوضة عمى الرحفي

السصمب الثاني :العقػبات اإلدارية السفخوضة عمى الرحيفة
السصمب األول

العقػبات اإلدارية السفخوضة عمى الرحفي

وىي العقػبات السفخوضة عمى الرحفي السخالف ألحكام القػانيغ ونخػ بأن

ىحه العقػبات تسثل ردعاً خاصاً عمى الرحفي لمحيمػلة دون ارتكابو ألية مخالفة

قانػنية مدتكببلً وىي عمى الشحػ التالي:

الفخع األول :اإلنحار

اإلنحار عبارة عغ لفت نطخ تخسمو اإلدارة إلى رئيذ التحخيخ ،الغاية مشو جمب

انتباىو لكيامو بشذخ معمػمات مخالفة ألحكام القػانيغ السخعية وانعكاس ذلظ عمى
األضخار بالسرمحة العامة قبل قيام اإلدارة باتخاذ إجخاءات أشج .وىحا اإلجخاء قج

نرت عميو "مادة ( )22مغ قانػن السصبػعات العخاقي رقع ( )209لدشة  "5798عمى

:
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أنو " :أ .لمػزيخ أن يشحر رئيذ التحخيخ إذا نذخ في السصبػع الجورؼ ما يخالف أحكام
ىحا القانػن ،وعمى رئيذ التحخيخ نذخ نز اإلنحار في أول عجد يرجر بعج تبميغو

بو .ب .ال يسشع اإلنحار اتخاذ التعقيبات القانػنية عغ الجخائع السعيشة في ىحا القانػن
بدبب ما أنحر مغ أجمو"( .)52وأن عجم قيام رئيذ التحخيخ بشذخ ىحا اإلنحار سيتدبب

بسخالفة أخخػ لشرػص القانػن تكػن مدتقمة عغ السخالفة التي تػجب فخض اإلنحار
مغ أجميا ،فان رئيذ التحخيخ يتعخض عشج امتشاعو عغ نذخ اإلنحار إلى فخض

العقػبة عميو وفق "السادة ( )28مغ قانػن السصبػعات العخاقي"(.)51

وقج أخح التذخيع الفخندي بيحا األمخ أيزاً بسػجب مخسػم  5852/2/59في

مادة ( /12ف )5مشو عشجما قزت بأنو" :تدتصيع الحكػمة إنحار الجخيجة إذا نذخت

أمػ اًر ال تختزييا" ،واستسخ العسل بو إلى إن تع إلغاؤه برجور قانػن
(5898/5/55عبج.)12 ،2099 ،

الفخع الثاني :الحجد اإلداري

يعج الحجد اإلدارؼ لمسصبػعات مغ اإلجخاءات التي تتخحىا اإلدارة مغ تمقاء

نفديا وبجون إذن مغ الدمصة القزائية بحق الرحيفة السخالف ،ومغ خبلليا تزبط
السصبػعات عشج احتػائيا عمى أمػر مخالفة لمشطام العام أو عشج مخالفتيا ألحكام

القانػن ،مسا يعشي إن إيقاع الحجد اإلدارؼ عمى السصبػعات ىػ إجخاء الحق لتجاوليا
بعج أن يتزح لمدمصة اإلدارية مجػ الزخر الحؼ أصاب الشطام العام جخاء تجاول ىحه

السصبػعات ،لحلظ تعج ىحه العقػبات مغ ضسغ العقػبات التي تفخض عمى الرحفي
بدبب عسمو الذخري.

وأخحت فخندا بيحا اإلجخاء في عيج نابميػن األول عام  ،5800إذ كان وزيخ

الجاخمية بسػجب مػاد (5و )8مغ قخار  29نيفػز لمدشة الثامشة يتستع بربلحية إيقاع
الحجد عمى الجخائج إذا نذخت مقاالت مخالفة لؤلنطسة والقػانيغ ،كحلظ في حالة ما

إذا صجرت جخيجة بجون إذن مغ اإلدارة وأخح ىحا الشطام بالطيػر واالختفاء حدب

األصػل الدياسية التي شيجتيا فخندا حتى تع إلغاء ىحا الشطام بقانػن  27تسػز/يػليػ
:
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(5885البدتاني ،د.ت .)517 ،وكان األججر بالسذخع العخاقي أن يقخر عقػبة الحجد

مغ ضسغ العقػبات السشرػص عمييا في "قانػن السصبػعات العخاقي رقع ()209
لدشة  "5798وال سيسا أن ىحه العقػبة متشاسبة مع نرػص "الجستػر العخاقي الشافح

لدشة  "2005عشج مخالفة الرحفي لمشطام العام واآلداب العامة ،وكحلظ نز السادة

( )8مغ قانػن حقػق الرحفييغ العخاقي رقع  25لدشة .2055
السصمب الثاني

العقػبات اإلدارية السفخوضة عمى الرحيفة

وىي العقػبات السفخوضة عمى الرحيفة السخالفة ألحكام القػانيغ ونخػ بأن

ىحه العقػبات تسثل ردعاً عاماً لكل صحيفة تحاول ارتكاب أؼ مخالفة قانػنية مدتكببلً
وىي عمى الشحػ التالي:

الفخع األول

مرادرة الرحيفة
السرادرة ىي" :إجخاء استثشائي مغ إجخاءات الزبط وتعشي ضبط وحبذ

اإلدارة لؤلشياء السادية والشقػد جب اًخ بغيخ مقابل" (حدغ ،)5791 ،بسػجبو يفقج السالظ
السصبػع ويكػن لرالح اإلدارة.

وقج أخح بيحا اإلجخاء "قانػن السصبػعات العخاقي" فقج اخح بيحا الشطام

بخرػص السصبػعات الرادرة خارج العخاق والتي يخاد تػزيعيا داخمو ولع يتصخق إلى

السصبػعات التي ترجر داخل العخاق(.)51

إذ تقزي "السادة ( /20ب) مشو" عمى أنو" :إذا وجج السصبػع محتػياً عمى أحج

األمػر السسشػعة السحكػرة في مادة ( )57يسشع تػزيعو في العخاق وترادر جسيع

الشدخ الػاردة مشو بقخار مغ الػزيخ يعسع عمى الجيات السخترة ولو أن يشذخ بياناً
بحلظ في الجخيجة الخسسية وفي الرحف السحمية" .وعشج مرادرة السصبػع ال يحق

لسدتػرده أن يصالب بتعػيس عغ ذلظ ،وإذا لع يكغ ىشاك ضخر في إعادة السصبػع

:
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بشاء عمى شمب تحخيخؼ مغ السدتػرد إن يدسح بحلظ
السسشػع إلى الخارج فممػزيخ ً
ويجػز في ىحه الحالة االحتفاظ بعجد مشاسب مغ الشدخ في الػ ازرة.
الفخع الثاني

التعصيل االداري

يتحقق التعصيل اإلدارؼ" :بالغمق اإلدارؼ السؤقت الحؼ تفخضو اإلدارة عمى

السصبػع الجورؼ أو السصبعة جداء الرتكابيا السخالفات السشرػص عمييا في القػانيغ
الشافحة" .وقج أخح "قانػن السصبػعات العخاقي" بيحا اإلجخاء في مادة ( )21عشجما

قزت بأنو " :لمػزيخ تعصيل السصبػع الجورؼ مجة ال تتجاوز الثبلثيغ يػماً إذا نذخ فيو
ما يخالف أحكام السادتيغ الدادسة عذخ والدابعة عذخ مغ ىحا القانػن" ،وبحلظ فان

قيام الرحيفة بسخالفة ما جاء في السادتيغ يمدم اإلدارة بفخض التعصيل اإلدارؼ عمى
تمظ الرحيفة لسجة ال تديج عغ "ثبلثيغ يػماً" بقخار إدارؼ صادر عغ وزيخ الثقافة

واإلعبلم( .)55كسا أخحت بو فخندا في نز السادة " /12ب" بسػجب مخسػم 5852
(عبج.)15 ،2099 ،

الفخع الثالث

إلغاء اإلجازة
إن إصجار الرحيفة يحتاج إلى مػافقة مدبقة لسشحيا اإلجازة وإال أصبح

إلغاء لكيانيا
صجورىا مخالفاً لمقانػن ،لحلظ فان إلغاء ىحه اإلجازة يعج بصبيعة الحال
ً
قانػني (دروير ،)521 ،5785 ،ويكػن إلغاء اإلجازة مغ أقرى اإلجخاءات التي

نرت عمييا قػانيغ الرحافة والسصبػعات وأكثخ خص اًخ عمى حخية العسل الرحفي،
فتمدم اإلدارة بسػجب ىحا اإلجخاء صاحب الرحيفة حجب السصبػع الجورؼ عغ

اإلصجار مججداً.

ومغ السبلحع أن قانػن السصبػعات العخاقي رقع ( )209لدشة  5798نز

عمى ىحا اإلجخاء في مادة ( )29وحجد الحاالت التي يتع فييا "إلغاء اإلجازة" كعقػبة

:
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إدارية لسخالفة الرحيفة أحكام القانػن ،وترجر بسػجب قخار إدارؼ يحجد فيو األسباب

السػجبة إللغاء اإلجازة.

ومغ الجول التي أخحت أيزاً بيحا األمخ فخندا بسػجب مخسػم  5852الدالف

ذكخه في السادة ( )1/12مشو عشجما قزت بإلغاء الجخيجة في حالة إذا سبق وإن

عصمت الجخيجة بقخار إدارؼ أو قزائي أو إذا اقتزى األمغ العام إلغاء الجخيجة ويجب
أن يرجر القخار في ىحه الحالة بسخسػم يػقعو رئيذ الجسيػرية ويشذخ في الجخيجة

الخسسية (البدتاني ،د.ت.)510 ،

كسا حجدت "السادة (/29ب) مغ قانػن السصبػعات العخاقي" لراحب السصبػع:

"حق االعتخاض عمى قخار الػزيخ لجػ مجمذ الػزراء" ،في حيغ تختز محكسة

القزاء اإلدارؼ بالشطخ في الق اخرات اإلدارية ،لحا نخػ بزخورة تعجيل نز السادة
(/29ب) وبيان إمكانية صاحب السصبػع لمصعغ عمى قخار فخض عقػبة إلغاء اإلجازة
لجػ محكسة القزاء اإلدارؼ كػنيا صاحبة االختراص القزائي وفق نز السادة()9

مغ قانػن مجمذ الجولة العخاقي السعجل رقع ( )95لدشة .5797

الخاتسة

مغ خبلل البحث في دور اإلدارة بتشطيع حخية الرحافة يسكغ أن نخمز إلى

مجسػعة مغ االستشتاجات والتػصيات اآلتية:

أوالً :االستشتاجات
 .5تتسثل الحخية الرحفية بالسسارسة الفعمية لسيشة اجتساعية تكػن بشذخ السعمػمات
والتفاصيل الرحفية ألحجاث معيشة بحخية وحيادية.

 .2تتجدج الحخية الرحفية بػصفيا وسيمة إعبلمية تستاز بيا الرحافة وتقػم بشقل
السعمػمات وتبادليا ،لحلظ يعج اإلعبلم أقجم مغ الرحافة إذ يخجع نذػؤه إلى بجء

ضيػر الحاجة إلى نقل السعمػمات وتبادليا مع ضخورات الحياة االجتساعية في

حيغ إن الرحافة لع تطيخ إال مع اكتذاف السصابع.

:
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 .1اختمف فقياء القانػن في التكييف القانػني لسسارسة حخية العسل في مجال

الرحافة وذلظ بدبب اختبلف الشطع الدياسية واالجتساعية مغ دولة إلى أخخػ
حدب الشطام الدياسي الحاكع بيغ الشطع الميبخالية واالشتخاكية والخأسسالية.

 .1تداعج اإلجخاءات اإلدارية (رقابة السشع ونطام األخصار) عمى إخزاع مسارسة
حخية الرحافة إلى مجسػعة مغ القيػد القانػنية التي تتػلى اإلدارة تحكيقيا

وفخضيا عمى عسمية الشذخ والتخويج الرحفي ،لغخض جعل الحخية الرحفية
بستشاول يج اإلدارة وتعسل تحت ضبلل الدمصة اإلدارية.

 .5أقخ السذخع بزخورة فخض مجسػعة مغ العقػبات اإلدارية سػاء عمى الرحيفة أو
الرحفي السخالف ألحكام القػانيغ والتعميسات الشافحة لتشطيع الحخية الرحفية.

ثانياً :التػصيات

 .5ضخورة قيام السذخع العخاقي بفخض قيػد عمى مسارسة حخية الشذخ بالرحف

وإخزاعيا لخقابة اإلدارة في حالة الصػارغ وخاصة في "امخ الجفاع عغ الدبلمة

الػششية العخاقي رقع ( )5لدشة ."2001

 .2يخجى مغ السذخع العخاقي تعجيل نز السادة ( )8مغ "قانػن حقػق الرحفييغ
العخاقي" وإضافة عبارة (مخالفا لمقانػن أو الشطام العام أو اآلداب العامة).

 .1نتسشى مغ السذخع العخاقي أن يقخر عقػبة الحجد مغ ضسغ العقػبات السشرػص
عمييا في "قانػن السصبػعات العخاقي رقع ( )209لدشة  "5798وال سيسا أن ىحه
العقػبة متشاسبة مع نرػص "الجستػر العخاقي الشافح لدشة  "2005عشج مخالفة

الرحفي لمشطام العام واآلداب العامة ،وكحلظ نز السادة ( )8مغ "قانػن حقػق

الرحفييغ العخاقي".

 .1نػصي السذخع العخاقي بتعجيل نز السادة (/29ب) وبيان إمكانية صاحب

السصبػع لمصعغ عمى قخار فخض عقػبة إلغاء اإلجازة لجػ محكسة القزاء اإلدارؼ
كػنيا صاحبة االختراص القزائي وفق نز السادة ( )9مغ "قانػن مجمذ

الجولة العخاقي السعجل رقع ( )95لدشة ."5797
:
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اليػامر
( )1وقج ورد تعخيف الرحافة مغ الشاحية المغػية في العجيج مغ السعاجع مغ ذلظ السرباح السشيخ
لمفيػمي حيث عخفيا بأنيا قصعة جمج أو قخشاس كتب فيو ،والرحفي بفتحتيغ ،ومعشاه يأخح العمع

مشيا دون السذايخ ،كسا يشدب إلى حشيفة وبجيمة ،وجسعيا صحائف وصحف ،والرحفي (بتذجيج

الراد وفتحيا وفتح الحاء) مغ يخصئ في قخاءة الرحيفة والترحيف الخصأ في الرحيفة.
(الفيخوزآبادي.)161 ،2004 ،

) (2يعج السحاسبػن والجباة السشقصعػن كمياً لمعسل الرحفي قبل نفاذ ىحا القانػن مذسػليغ بأحكامو.
(قانػن الرحافة والسصبػعات اليسشي رقع ( )25لدشة ( 1990ق.م.ي) ،1990 ،السادة ())3؛

(ت.ص.م ،1996 ،السادة ())2؛ (قانػن السصبػعات التػندي السعجل لدشة ( 1993ق.م.ت)،

 ،1993السادة (.))1

) (3إن ىشاك عالقة وثيقة وإيجابية بيغ الشقل السشفتح لألخبار واالقترادات الحخة ،السشفتحة والفعالة.
ويشتج عغ الشسػ االقترادي تحدغ في مدتػى السعيذة ،والتعميع ،والعشاية الرحية ،وباخترار،

حياة أفزل وحخة أكثخ لكيام بمج يكػن عامة أكثخ استق اخ اًر وسالماً .وثقت نذخة لمبشظ الجولي بعشػان
"حق القػل" الجور الحي تمعبو وسائل اإلعالم الحخة في دعع الشسػ االقترادي؛ (كخيشخ ،د.ت).

) (4يخجع ضيػر أول صحيفة مصبػعة إلى بجاية القخن الدابع عذخ وىي الشذخة الجورية الفخندية
السدساة () Gazette De France De Theophrate Renaudotوالتي صجرت عام

1631م بخعاية (ريذيميػ) الخجل الحي اقتخنت باسسو الجائدة األدبية العالسية؛ (نػار.)2004 ،

) (5ضيخت أول صحيفة حخة في فخندا عام  1789عمى يج السشاضل الفخندي ( جاك بييخ بخيدػ ).
(أسصػرة حخية الرحافة في فخندا ،د.ت).

) (6مغ ذلظ ما عخف في الػاليات الستحجة بقزية البشتاغػن إذ قامت جخيجة نيػيػرك تايسد في 13
تسػز /يػليػ ،1972بشذخ وثائق لمبشتاغػن تحتػي عمى معمػمات سخية تتعمق بالشذاشات

العدكخية الجارية في جشػب شخقي آسيا ،إذ عخضت أفكار مخصصي الدياسة وكحلظ أخصاء
التقجيخ التي قادت إلى االلتدام العدكخي األميخكي الستدايج خالل إدارة ليشجون جػندػن( .عبج،

.)11 ،2077

) (7مغ ذلظ عشجما تع الكذف عغ فزيحة رشاوي شخكة لػكييج والتي أشاحت بخئيذ وزراء اليابان
وعج ٍد أخخ مغ كبار السدؤوليغ في العالع وذلظ لتقاضييع رشاوي مغ ىحه الذخكة لتدييل

صفقاتيع التجارية مع الحكػمة التي يشتسػن إلييا( .أبػ زيج.)39 ،1999 ،
:
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) (8م غ األمثمة عمى دور الرحافة في دعع السذاركة الذعبية بحيثيات الحكع ما قامت بو صحيفة
الشيػيػرك تايسد عشج نذخىا سبعة أالف وثيقة سخية مغ وثائق وزارة الجفاع األمخيكي عام 1971

تكذف فيو عغ الفزائع التي كان يختكبيا الجير األمخيكي في فيتشام األمخ الحي أثار الخأي العام
األمخيكي عمى ىحه الحخوب حتى انتيى األمخ باالندحاب األمخيكي مغ فيتشام ؛ (أبػ زيج،1999 ،

.)38

) (9عشج االشالع عمى الشرػص القانػنية في قانػن السصبػعات العخاقي نجج أن السذخع استخجم
مرصمح اإلجازة كسخادف لمتخخيز والستأتية (أي اإلجازة) مغ فعل أجاز الذيء ،أي جعمو جائ اًد،

وذلظ بإباحة الترخف فيو( .مػسى.)106 ،1981 ،

) (10تقزي مغ السادة ( /4ف أ) مغ قانػن السصبػعات العخاقي ((يقجم شمب اإلجازة إلى الػزارة
متزسشاً البيانات اآلتية:

 .1اسع صاحب الصمب وشيختو وعسخه ومحل إقامتو وجشديتو وميشتو.

 .2اسع رئيذ التحخيخ وشيختو وعسخه ومحل إقامتو وجشديتو ومػافقتو التحخيخية عمى أن يكػن
رئيذ تحخيخ لمسصبػع الجوري السصمػب إجازتو.

 .3اسع السصبػع الجوري والمغة التي يرجر بيا ويجب أن ال يكػن االسع قج أشمق عمى مصبػع دوري
مجاز.

 .4محل صجوره يجب أن يكػن في محل شبعو إال إذا وافق الػزيخ عمى خالف ذلظ.
 .5عشػان مكتب إدارتو ويجب أن يكػن في محل صجوره.
 .6مػاعيج صجوره )).

) (11تقزي مادة (/7ف )1مغ قانػن السصبػعات العخاقي عمى أنو " لمػزيخ مشح إجازة السصبػع أو

رفس الصمب خالل شيخ واحج مغ تاريخ تدجيمو إذا وجج أسباباً تتصمبيا مقتزيات السرمحة
العامة أو تشطيع الرحافة ،فإذا انتيت السجة ولع يبت الػزيخ في الصمب فيعتبخ السصبػع مجا اًز ".

) (12ومغ األمثمة عمى ذلظ قيام وزيخ الثقافة واإلعالم في العخاق في  12تسػز /يػليػ  1998بتػجيو
إنحار إلى جخيجة االتحاد لشذخىا خب اًخ تحت عشػان "تعخض وزيخ الرشاعة لمسداءلة أمام السجمذ
الػششي" وفيسا يمي نز اإلنحار (نط اًخ لكيامكع بشذخ أخبار غيخ دقيقة بالعجد رقع  222الرادر

في  1998/8/7في الرفحة األولى والخاص بالديج وزيخ الرشاعة ونط اًخ لعجم الجقة بذكل أثار
تداؤالت لجى الخأي العام واستشاداً إلى نز الفقخة أ مغ السادة ( )22مغ قانػن السصبػعات رقع

:
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 206لدشة  1968تقخر إنحاركع بػجػب تػخي الجقة في نذخ السػاضيع الرحفية"( .حسيج،

.)207 ،1999

) (13قزت مادة ( )28مغ قانػن السصبػعات العخاقي عمى أن" :أ .يعاقب بالحبذ مجة ال تتجاوز
ثالثيغ يػماً أو بغخامة ال تديج عمى خسديغ ديشا اًر أو بكمتا العقػبتيغ كل مغ خالف أحكام ىحا
القانػن" .وتصبق ىحه العقػبة أيزاً عشج االمتشاع عغ نذخ الخدود والترحيحات الػاردة إلى

الرحيفة سػاء كانت مغ األشخاص العادييغ أو مغ قبل الحكػمة .وىحا ما نرت عميو مادة

( )15مغ القانػن السحكػر.

) (14اقترخ قانػن السصبػعات العخاقي عمى األخح بشطام السرادرة اإلدارية بالشدبة لمسصبػعات الرادرة

في الخارج والتي يخاد تػزيعيا في الجاخل حدب نز السادة ( )19مشو والتي ذكخت األمػر

تدتجعي معيا مرادرة الرحيفة ،أما السصبػعات الرادرة في العخاق تخزع ألحكام السادة ()84

مغ قانػن العقػبات العخاقي رقع  111لدشة .1969

( )15ومغ األمثمة عمى حاالت التعصيل تعصيل جخيجة السرػر العخبي لسجة شيخ وذلظ لشذخىا خب اًخ
غيخ صحيح في العجد رقع  48ليػم  14نيدان  1998كسا أوقفت نفذ الجخيجة أيزاً عغ
الرجور نيائياً وذلظ لسخالفتيا نز السادة ( )16مغ قانػن السصبػعات ونذخىا صػرة تذكل

انتياكاً لحخمة اآلداب والكيع الخمكية العامة في عجد الجخيجة رقع  32في تسػز ( .1996حسيج،

.)209 ،1999

:
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السرادر والسخاجع:
أتى صَذ ،ا .د .ف .و .)9111( .يمذيح فٍ ػهى انظحافح Introduction in the Journalism.
يشكض جايؼح انماهشج نهتؼهُى انًفتىح.
أدَة ،و( .د.خ) .انظحافح انؼشتُح – َشأتها وتطىسها The Arab Press - its Origins and
 .Developmentيكتثح انحُاج.
أسطىسج حشَح انظحافح فٍ فشَسا ( .The Myth of Press Freedom in Franceد.خ).
https://www.shabakatvoltaire.net/rubrique,html
انثستاٍَ ،ع .إ .)9191( .حشَح انظحافح (دساسح يماسَح) Freedom of the Journalism
) .(Comparative Studyداس انُُم.
انجهُم ،د .ع .حَ .)9191( .ظشَح انحمىق وانحشَاخ انؼايح فٍ تطثُماتها انًؼاطشج The
Theory of Public Rights and freedoms in its Contemporary
.Applications
انحسٍُُ ،ع .ع .و .)3002( .انًسؤونُح انًذَُح نهظحفٍ ،دساسح يماسَح Journalist’s Civil
) ،Responsibility (A Comparative Studyسسانح دكتىساِ غُش يُشىسج .جايؼح
تغذاد.
انطهشاوٌ ،د .ِ .ع .)3009( .انماَىٌ اإلداسٌ انكتاب األول Administrative Law First
.book
انفُشوصآتادٌ ،ا .ا .و .ا .و .ب .ٌ .ا .)3002( .انمايىط انًحُظ .Al-Qamos Al-MuHeet
داس انؼهى نهجًُغ.
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حسٍ ،د .ع .فَ .)9192( .ظشَح انًظادسج فٍ انماَىٌ انجُائٍ انًماسٌ Confiscation
 .Theory in Comparative Criminal Lawيطاتغ انذجىي.
حًُذ ،ل .)9111( .جشائى انُشش فٍ انتششَغ انؼشالٍ Publication Crimes in Iraqi
 ،Legislationسسانح دكتىساِ غُش يُشىسج .جايؼح تغذاد.
دسوَش ،د .حَ .)9199( .هاَح انمشاس اإلداسٌ ػٍ طشَـك انمضاء The End of the
 .Administrative Decision by the Judiciaryداس انفكش انؼشتٍ.
رتُاٌ ،ط .)9191( .يذخم َظشٌ وػًهٍ إنً انظحافح انُىيُح واإلػالو A theoretical and
 .Practical Introduction to the Daily press and Mediaداس انًسُشج.
سهطاٌ ،د .خ .س .ع .ا .)3003( .انًسؤونُح انجُائُح ػٍ جشائى انظحافح ،دساسح يماسَح The
 .Criminal Responsibility for Press Crimesداس انُهضح انؼشتُح.

ششَف ،و .ح .)9111( .انتُظُى انذستىسٌ وانماَىٍَ نحشَح انظحافح فٍ انؼشاق ،دساسح يماسَح
فٍ انًطثىع انذوسٌ Constitutional and Legal Regulation of Press
)،Freedom in Iraq (Comparative Study in the Periodically Printed
سسانح ياجستُش غُش يُشىسج .جايؼح تغذاد.
ػثذ ،س .خ .)3099( .حشَح انظحافح وتُظًُها وضًاَاتها Freedom of the Press its
 ،Regulation and Guaranteesأطشوحح دكتىساِ غُش يُشىسج .جايؼح انُهشٍَ.
ػثذانهطُف ،د .و .اَ .)9119( .ظاو انتشخُض واإلخطاس فٍ انماَىٌ انًظشٌ ،دساسح يماسَح
Licensing and Notification System in Egyptian Law (Comparative
) .Studyيطثؼح داس انتأنُف.
ػثذانًجُذ ،د .ل .)3000( .انتششَؼاخ اإلػاليُح  .Media Legislationيشكض جايؼح انماهشج
نهتؼهُى انًفتىح.
لاَىٌ انظحافح وانًطثىػاخ انًٍُُ سلى ( )31نسُح ( 9110ق.وYemeni Press and )ٌ.
.)9110( ،Publications Law No. (25) in 1990
لاَىٌ انًطثىػاخ انتىَسٍ انًؼذل نسُح ( 9112ق.و.خ) The Tunisian Publications
.)9112( ،Amended Law of 1993
لاَىٌ انًطثىػاخ انهثُاٍَ انُافز نسُح ( 9192ق.و.ل) The Effective Lebanese
.)9192( ،Publications Law in 1973
لاَىٌ انًطثىػاخ وانُشش انمطشٌ انُافز سلى  9نسُح ( 9191ق.و.ق) The Effective
.)9191( ،Qatari Press and Publication Law No. 8 in 1979
لاَىٌ سلى ( )19نسُح  9119تشأٌ تُظُى انظحافح انًظشٌ (خ.ص.و) Law No. (96) in
.)9119( ،1996 of Regulating the Egyptian press
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Iraqi )ع.ص. انًؼذل (ق9191 ) نسُح999( لاَىٌ َماتح انظحفٍُُ انؼشالُح سلى
.)9191( ،Journalists Syndicate Amended Law No. (178) in 1969
 داس.Political Systems  األَظًح انسُاسـُح.)9119( . ؽ. ع. د،ٍَ و انؼا،. ج. ص. د،كاظى
.انحكًح

 جضء ال َتجضأ يـٍ سُاسـح أيُشكا: تؼضَض لُاو وسائم إػالو حشج ويسؤونح.)خ. (د. ب. د. ل،كشَُش
Promoting a Free and Responsible Media: An Integral Part انخاسجُح
.of America’s Foreign Policy
http://www.usinfo.state.gov/journals/itgic/0203/ijga/ijga0203.htm
The )ب.و. (ق3002 يششوع لاَىٌ تُظُى انظحافح وانطثاػح وانُشش انثحشٍَُ نسُح
Bahraini Draft Law of Regulating Press, Printing and publishing
.)3002( ،in 2003
The Legal ٍ انُظاو انماَىٍَ نهتشخُض أو اإلجاصج فٍ انتششَغ انؼـشال.)9199( . ع. ع،ًيىس
 سسانـح ياجستُش،System of License or Permission in Iraqi Legislation
. جايؼح تغذاد.غُش يُشىسج
Provisions of ٍ أحكاو انظشوف االستثُائُح فٍ انتششَغ انؼشال.)9190( . ع. ط،َظُف
 سسانح ياجستُش غُش،Exceptional Circumstances in Iraqi Legislation
. جايؼح تغذاد.يُشىسج
Violations of  اَتهاكاخ حشَح انظحافح فٍ انؼانى انؼشتٍ وكُفُح يىاجهتها.)3002( . إ،َىاس
ٍ ف.Press Freedom in the Arab World and How to Confrontation
"ٍوسلح ػـًم فـٍ "يُتذي اإلطالح انذًَمشاطٍ وحمىق اإلَساٌ فٍ انؼانى انؼشت
http://www.apfw.org/indexarabic.asp
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