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 تحديد الموضوع.. 1

خددنيا اب ولددني   بدد ع   ددي  ولددمي ال ددم  ب العددني، ب عني ددر المبددي مومددمين  مأددي ينب    دد     احلمددد ر         
  ا،مب    مني ععد.

مدن الأنييلدة بد ا  اجملطمعدني  احلديةدة   بدنيلي اع د ف يذلد  الطود   الديل ع  طدمي مل يعد خيفي   دي  نيلدي      
خدد ا ا،ددنياع اع  ملددة الددب اأمددم ني يلددر ابا ا  الددب   ددوم  اقدد ف لددني ي ا اللدد  اجملطمدد  مددن  مددن    الطقألددة
 لأ اهتني ا،خط فة.    فمنيهتنيهني  رب  اوة
ب فدنن الحدمنيفة ن من مج ة  بدنيلي اع د ف احلنيللدة عنيل  الفأ   ني السلأم إذا كنين من ا،م ن ا طوني  ا،سمح      

 لدددد ابددطوني    ن لطدددي الحددددا ع بمللدددة  يددك اعل    لدددة كأدد    ديددددا،سدددم  ة  ا،ا، ط عددة    ةالة ثدددعأ  ا هددني 
ابكةدم ا   د  ي   بدنيا مجدني     ال بدل ة ابعد   ك هندني   بمجهد   اع د فالبطم اذ ني   دي ردم ة  ىمدي مدن 

 اع  ف. 
مدن كدي فد   مدني  أن ي  ق هدني ل  الدب اطفداعخوني يدة يع ا ايط هلني هليه ا،أزلة اخلني دة إ  بولعدة ا،دنياع كمني    

نيعلدة ي جيإ   ا ق عدني  بد ولة  من  ثني   مبني بطمدثمي  اللو ف  ب  غمال   خوني  نياثهني افني لي  يد  اب للمهد ملق
 السلنيبلة  االلطحنياية  الةقنيفلة  غ  ني. يلنيهتع

  ق ابفدماا  اممني دني قدلدد يطخ  دمي ا،سدني  حب اق ف عدمي الحدمنيفة ي اجملطمد اليل  ال ن  يا الد   الفعني     
لددب اعمددي لدد  اب ىمددة ا هني   لهددنيافمضددالددب  اع  ملددة ني مددني ي دد ن   لأددة ل سلنيبددل دد ن الددد   السددنيعق  ددنياع 

نيلددة عطعهددني عنيلقددد  ال ددنيي مددن يميددة الحددمنيفة  الطعودد  ي ياع  مدد  الدديل هطددني ه لأفسددهني   خدد ل  ب  بدد وطهني
 .م ي  نيفع
ا، نيالع ي إب ق يمية   الحمنيفة  ة،مني بة مهأو ق الطقللد ا، ع  بلنيبب يداث الط ازن اعجينييبلحد إ        

ذ دد  ا،مددم   باممني ددني   عمدد ي ينددمن  دددف ا،سددني  حقدد ق ابفددماا  احلميددني  ا،طع قددة لددني  عددنيحلق ق  الطمطدد 
  دد ضددنيعوة ،خطي ردد ي للدد ا  اع  مدد العمددي الحددمف    طأىددلع معلأددة ل ي ددنيف     ضدد  لدد ا  إ  امزالددمل 
سدنيعقةب كمدني بدوق  إ  ذلد  المدميعة اعبد ملة مدن خد ا مونيالهدني هأدة الا،مبمني بدة  احلميني  ا،طع قدة   احلق ق

  خ للني  ممني بة مهأة الحمنيفة.   الب اممي ح ع بولعطهني ل ا د
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 خمنيلفطهددنين يط ددم    ددي مدد ا،وددنياخ خححددني ل ددي   هلدديه ابي ددنيف فكددي مأهمددني االيدد اف الدد ز  يددك ينددمن       
 ا،ح مة الب ا اال طدا    لهني.   ا،خنيلفة ا،ما وةبولعة هط     ي يس    ق عني  معلأة

لد يطعني ض مد   دنيما احلميدة الديل جيعدي مدن مهأدة الحدمنيفة مهأدة الونيع  امزال  ل ق ا د السنيعقة إال  ن      
مدن فب   ااع لأقدد مدني   دن  قدده فعنيلة ي اجملطمد ب  مدم ع كنيردفة ل مقدنيلق الدب  طدنيع إ  معمفطهدني مجهد   اع د 

 الم ل   يق إعدالمي.ابم   الب ا  ن م ض  ني حلمية 
ط بل  من االدمع مدني   دن ا طودني ه مدن  دمالع ال  مهأة الحمنيفة  بةممني    نيالع ي الطمديد   يا، ليل  فنن      

حمم مدة   مهأدة عد    ح  هدنيمأب  فدمض العق عدني  القنيبدلة   لهدني لدد جيعدي ا،طع قدة مبمني بدة ا،هأدة   أح الحمنيفة
 ي مقددددمطهني يدددق ال  ددد ا إ  محدددنيا  اخلدددرب  يدددق الأقدددد  بمدددن يق لهدددني اببنيبدددلة الندددنيمأة باالهدددني الوولعددد 

 . غ  ني
ععلددا  دن كدي مسدني  حقد ق ابفدماا الحدمنيفة  ،هأدة المم    ا،هين اا  اب هة  خمى  ع مض لقلق من      
  ددي   دد ب  إمجددني هع   ضدد  مددد  ني  بخ للددني  ممني بددة ا،هأددة مدد  إكةدد ا مددني ي  ددأ الحددمفل ن   اممني ددةب  

الودنيع  العقدنييب مدن  ديه ا،دد  ني  ب  يا عدنيلمغع مدن خ د  العمي الحمف    ع من خو ا واي امهني ي كي خ
 .ي اوولقهنيينمن الحمامة اليل 
ا،مني بدددة الوولعلدددة ،هأدددة  الطددد ازن ا،عقددد ا عددد   دددنيما احلميدددة الددديل لطدددنيع إللدددمي  ما عدددني خندددع ا،ونيلودددة       

نددم  مددن إبدد ق احلميددة اممني ددني  الددب   ددن  ن اط   ابفددمااضددم  ع لقلددق احلمنييددة ا، لمددة حلقدد ق   الحددمنيفة 
عد  ضدمنين احلقد ق إ   ل مدى ابطوني  كي من ا،مم  امزالمل   المميعة اعبد ملة  ن يو فدق السنيعقةب 

اممني لددة         عدد  ضددم  ع اقللددد ني لنييددة ل مقدد ق الفمايددة   احلميددني  ا،طع قددة مبمني بددة مهأددة الحددمنيفة  
 .؟الب اطنم  من ا،مني بة غ  المم لة هليه ا،هأة

 .؟مث  ي الطقللد  الط م     ال بل ة الأني عة لنمنين  خ للني   ل ا د ممني بة مهأة الحمنيفة
 
 .أهمية الموضوع. 2
ن كدددنين    ا دددني  إ بك بدددل ة ل وأدددني   اهلددددف الحدددمنيفة نياابدددطعممدددن إم ني لدددة  مهلطدددمي  ضددد   يسدددطمد  ددديا ا،     

العمدي   دي  ب ممني جيعي من احلدير  ن  مالع الحمنيفة من لولدياب    ي اجملطم   ن ا  ن  بل ة لإل  ح
  حل ابفماا  اممني ني  عم ي  نيف.  اال طدا    ي محني ة من ال ل   ي عماث لنيية  يه ا،هأة المميفة  الأول
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يب الحددمنيفة       بددنيا اجملطمدد  خني ددة إذا اع ددق ابمددم حددم  لة الددب ية  ددني م ضدد   اقللددد احلميددني  ياحلسنيبدد     
ددب   و  الطعودد  ال طدد   العني،لددة كمأىمددة   اممعلددني  اعل لملددة   ني العديددد مددن ا،أىمددني  مدد  مددن   ددي الدددفني   أهس 

 غ  ني.   حلمية الحمنيفةا،أىمة العمعلة   ممكز الدفني   ن يمية الحمفل    الحمفل  ع  يد ا 
ديدددد يدددط  ف إ ددددا  لدددني  ن إ ددد ف   اأدددنيم  ردددني مع ا،ونيلودددة عندددم  ع مهلدددة  ددديا ا، ضددد   مدددن  كمدددني اوسدددط هع    

اعددديي العديددد مددن  ي ددنيف لددني  ن    إل ددني فندد   ددن  بالددب اعلمددهني امزالددم ي ا،مي ددة الما أددة الىددم ا امديدددع 
بدددأة مدددن إ ددددا ه   16القددد ا     دددي مددددى   مدددن ا،مابدددلع  السدددني ل ا،فعددد ا مبقطندددي مج دددة 90/07اع ددد ف 
ععدددر  دددمالع  الددديل  دددني  عطمدددديدا   ديددددع   ددديف 2001الددديل بدددم    دددي لدددني  ن العق عدددني  ي  كنيلطعدددديي
 ودة السدنيعقةا،ونيل اوع دي لدنيلدب اببونيب ا ع  اعطرب منابمألة ل  بن     احلنيلة السلنيبلة ا    بمن  هة الحمنيفة

 .لةي اب بنيا اع  م
 ةوني  ال بألدا، طسد  الب   ن  ن اسطخدف ل دفني   ن القدلع الحمنيفة  مبهأةإضنيفة إ  اع ق  يه الد ابة      
خني ددة   ن    ددن  ن ا دد ن  مضددة هل مددني   بددنيلي اع دد ف اخلني  لددةالفمايددة الددب   الددي ا  ددن ا،حددنيحل العنيمددة   

 الطمط  ا،عق ا عنيحلق ق  احلميني  ا،طع قة لني.  لقلق  يه ال نيية ال يطأاي إال مبمني بة  يه ا،هأة ي إبني
 مودنياخالطوولدق الفعدنيا ل ق ا دد القني   لدة    ا، مدة لندمنين ندم  عال ا فنن  مهلة  يا ا، ض   ا من ي   خ       

فلهدني  عنيلطدني  فدنن الومدر ب عقحدد احلفدنيع   دي احلقد ق الفمايدة  اممني لدةيميدة الحدمنيفة لني  دقلاة الب يعالمم 
  اي امهني. ي ام ل   ضمنين إرهني  غنيينيهتني لد يسني ع  ل هني ل   
 
 الموضوع.  اختيارأسبـاب  . 3
حمني لدددة امردددلد  الددد  ا،مني بدددة ا،لدا لدددة ل عمدددي  هالسدددنيعقة فقدددد  لددددم    دددي اخطلدددني    ضددد  مهلدددة ا،إضدددنيفة ب     

ف  اي امهدني ي  ديا الحمف  رم لني   لني   لني ب م  ضو    لديدد الق ا دد   الند اع  الدب جيد    دي الحدم
الحدا يك يق ف مبهأطمي ععلدا  ن كي الط ني زا  ا،نيبة حق ق ابفماا   اممني دني ب    دن ا،طنيععدني  القندنيللة 

 .ي غىن  أهني ح ع رخحلطمي ا، طسوة من   ا  ممني بة  يه ا،هأة الأول ة الب من ا،ف ض  ن ي  ن
مدن خد ا بدأ ا  الد ابدة لطمقلدق  اكطسدوطميلطمحدلي الع مد  الديل  ا المع  ع  ال رلفة الب  زا هلدني حمني لة    

فم ة إعنيز  ديه المبدنيلة ي ابط  ا ب م  حمني لة الط يع العم   ع  ا ابب الأىمية  ا،مني بة الطوولقلة ل مهأة
نيع   دديا الأدد   مددن ا، ضدد  ني  الددب اطملددز عنيلوددإعددنيزه مددن حدد ث   ملددة ي  مةمأددة ،ددني ا   اقددد  خودد ع  ديدددع 

 ة.المم ل  من  نييلطهني القني   لة  احلل ل ب ا  كنين ذل    العم   
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 أهداف البحث.. 4
 :يهدا  يا الومر إ     
اعب     ي بولعة الق ا   ا،أىمة ،هأة الحمنيفة ي امزالم     ي ا،ونياخ   ابي نيف ا،قنيع ة هلني ي  -  

 المميعة اعب ملة.
الط دم  ا،طع دق مبمني بدة مهأدة الحدمنيفة     دي احلقد ق  ا،حدنيحل    ي اببس الب يقد ف   لهدني الطعما - ب

الب لحد كي من ا،مدم  امزالدمل   المدميعة اعبد ملة لنييطهدني مدن   ا  ال  د   إ   بدل ة الط دم  ي 
  يا اجملنيا.

 الحدددمف    دددي   دددمي  لعمدددي اع  مددد جمدددنيا ا  لدددمي  اقللدددد ا اعبددد ملة ي المدددميعة جتمعدددةالدددطمعن ي  -  
مدددن يلددددر   يميدددة الطعودددد  عمددد ي  ددددنيف   حددد و بددد ا  كددددنين ذلددد  ا و لددددني مدددن بميقطهددددني ي ضدددو اخل

 ل مميني   احلق ق ا،طع قة لني.النمني ني  الب اهيهتني لطمقلق ا،مني بة المم لة 
ي ب   ه ا،مدددم  امزالدددمل مدددن لولدددي  دددمالع الحدددمنيفةا طدددرب فلمدددني  المدددميعة اعبددد ملة  ل االبددد     دددي  - ث

 عحفة   ألة كملزع من مملزا   مالع الحمنيفة.اممالع  مما يب   لني م  ال لفلة الب اعنيم
الحددددمف    ددددي   ددددمي    لعمددددي اع  مدددد اقللددددد ا  جمددددنيا ا  لددددمي  اعبدددد ملة ي ط معددددةالاالبددددطفنياع مددددن   - ع

مدددن يلددددر     يميدددة الطعودددد  عمددد ي  ددددنيف اخلحددد و بددد ا  كددددنين ذلددد  ا و لددددني مدددن بميقطهددددني ي ضدددو 
 احلق ق ا،طع قة لني.  ل مميني  ة ،مني بة المم لا لطمقلق الب اهيهتني لنمني ني ا

اآلثددني  الدب   دن  ن لدددثهني ا، دنيالع ي اقللددد يميدة الحدمنيفة  اعفددماا ي يميدة ممني بددطهني ال مد   دن  - ح
 . ط فلق ع   نيا  ا،عنيالط ل حمني لة إجينيا ا،لزان ا، لع 

القدني  ن امزالدمل   ي مدني يقنيع هدني ي الومر ي   كدنين    ق عدني   دمالع الحدمنيفة ا،أحد و   لهدني ي  - خ
 المميعة اعب ملة.

الحدمنيفة لندمنين ايد اف اوولقهدني  العق عدني    دي يميدة  فدمض القلد ا   مدى ا فلق  بل ة الط م  علنين  - ا
 حلمية اطنم  عسو  اعب ق ا،فما من رأهنني  ن اممني ني  الب  ق ق ابفماا احلل  لة ا ن ا،سني  ح  

 ة.مهأة الحمنيفممني بة 
ال   ا إ  إجينيا الوميقة ا، لمدة لندمنين ايد اف ل ا دد   خ للدني  ممني بدة ا،هأدة عمد ي  دنيف    دي  - ذ

 اممني لدة  نيما احلميدة الديل لطني دمي ا،مني بدة الفع لدة ،هأدة الحدمنيفة   يندمن لنييدة احلقد ق الفمايدة 
 اطنم  من ا،مني بة غ  المم لة ل مق ق ا،طح ة ليه ا،هأة.. الب
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 .صعوبات البحث. 5
عددد  القدددني  ن  مقني  دددة  ا،ما ددد  الدددب اأني لددد   ددديا ا، ضددد   عوميقدددة مفحددد ة   ي الد ابدددني   ا، مددد عالدددأق      

 المميعة اعب ملة   ي   مي الطمديد.امزالمل   
 عألةامهني  ا، غع الو وني  الب لم  عط  لههني إ   هليا الومر   ي امني   القننيل  ابطمنيلة احلح ا     
ب ممدني  عدي  ديا الومدر  مة    ال إ   زا ع العدانيعداية عنيجمل س القننيل  ل  زالم الع بميق إاا ع امنيمعة  ن

 اعمض هلني القنني  امزالمل.مالع الحمنيفة الب العم لة م الطوولقني ععلدا  ن حةني  ىميني 
زاا الومدر فلهدني يد الدب الن احلقد ا مد الحمنيفة اعب ملة   ي   دمي اخلحد و   ع  فا طوني  الومر ي ا     

يندنيا إ  ذلد   بل  لزع  كمنيا الدين إمنيف  غد  عكعود ال و  عمهنياع العديد من الونيية اب    ميماي ي م
مني ددا  ا ابدة افحدل لة ن يقد  مدن  دمالع مبأنيبدوة ممني بدة مهأدة الحدمنيفة   دن  الفقهدني  عد ابدة مدني ا طمنيف دف 
ي   دمالع الحدمنيفةمعنيمدة ممدني  عدي مدن  عنيلطفحدلي كعود القنيا    اع   نيةالوني  ا الب اأني هلني مالع احلدععر 
      امميعهني امأنيل  العنيف. يأو ق من اعب ملة المميعة
        

 .منهج البحث .6
اعطددا  ي ا ابة  يا ا، ض     ي ا،أه  الطدني خي  ،طنيععدة اببد ا  الدب مدم  لدني الحدمنيفة   لقد ا طمد       
مددن اعبدد ملة   الحددمنيفة امزالميددة   دد ال إ  ا،مايددي الددب مددم  لددني ب    ددني   مددأهتني عحددفة  نيمددةكلفلددة ره  مددن
 الطأىلملة.  اع طني لة  أنييلة ال
ي الدب اقنيع هدني ابي دنيف    الأحد و القني   لدةخمط د   مددمحلكمني ابطعأ  من  هة  خمى عني،أه  الطم ل       

مد  إ دما  مقني  دني  عد  مدني كني د    لدمي    كنين كي  م دة  دمفلةب المميعة اعب ملةب لحد ال   ا إ  لديد
مث  90/07اع ددد ف   دددوم    لدددمي ي لدددني  ن عددد  مدددني    82/01 ي دددنيف  دددمالع الحدددمنيفة ي لدددني  ن اع ددد ف 

 ي المميعة اعب ملة. مني بوق من  ي نيف مبني يقنيع هنيمقني  ة 
هلدني   لدة عطأىدلع مهأدة الحدمنيفة ا،أحد و   لهدني ي   امدمالع الدب  ر  إ   ين مل  لع عد ابة كي  يأو    ن  

 إمنددني اكطفلدد  هددنيب عكددنيممالع الأنيجتددة  ددن خمنيلفددة  ي ددنيف إ دددا  الحددم   علعهددني  ا زي  90/07لددني  ن اع دد ف 
 ا،أمدد  ع   ملددة بلدددع عوولعددة ا،ددنياع اعاطملددز عع لطهددني المبمني بددة ا،هأددة الددب   ابددة ابي ددنيف امزالميددة ا،طع قددةعد
ني  لميم دنيب  ابخ للدني  الدب جيد   ن اطود  ي بميقدة  ق هد نيلقل ا الب لدا مني يحح  ن يأمم مأهني ل  مه   ع

 الطعو  عم ي مونيرم.  حمية الحمنيفة  فن   ن ااحنيا  يه ابي نيف
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 .ت السابقةااسالد . 7
  ددن اقسددلمهني     ب ا، ضددم ددة مددن الد ابددني  الددب هلددني   لددة لدديا جبابددطعأ  ي اعددنيز  دديا الومددر  لقددد      

   يت:اآل    ي الأم
 ل لنيمدد  عطأددني ا امددمالع الددب  دد    لهددني  :عــا ضــوع هــلا البحــث ب ــ    الدراســات التــا تناملــ  مو أ.

 ر الأىم  ن ينيلة ا ا نيلني ع ي الحمنيفة ل ن ي إبني  ني العنيف  لا،مم  امزالمل الب   ن  ن اق   رب  بنيل
 " حملمددد  ددوم  عددع شرر حنرر العوباتلارر توب اوقرر اوبت رر وب رر  " طددنيب السددنيعقة مأهددني ك   بددنيلي ددرب ال

 ن  ديا ابخد  لدد اعدمض إ   دمالع   ع بقلعة خني دة سن حل "وبلجيافيوبت العوب ن قيوب   "  كطنيب  
 ف.2001اع ني ة الب ابطمدثهني الطعديي اليل بم    ي لني  ن العق عني  امزالمل ي   الس    القيا 

 بطريقـة جئئيـةالصحافة المنصوص عليها فـا القــانوا الائائـر   جرائم  التا تنامل     الدراساتب.
 :منها

 امم ة لمي حملنيفى  حمم ا  اليل اأني ا ف"ج يمةوبتح يضفين العوإلعالموب اوق ا"  :مقنيا ععأ ان      .1
 .السنيعقة عم ي مفحي م  مقني  ة  ي نيمهني مبةل طهني ي القني     الفم س   ا،حمل

  لمددد  بدددأة  خطدددني  ابخندددمل، بدددنيلة مني سدددط   "وبحم يرررةوب اوقيرررةبوتلررر ياوبحررر فررريوإلعرررالم"     .2
ك م دة  مدم ب  نيبة عس  العدالة   دي   دمي اخلحد واأني ا فلهني  مالع الحمنيفة ا، ف جبنيمعة امزالم2002

ل ددن ا ن مقني  طهددني  ب ددني  سددنيهتني السددمية  غ     ى مدددا ال  احملددنيكع  اجملددنيلس القنددنيللة  بددما  الطمقلددق  فمدد
 .الق ا   ال ضعلةعنيل    عأي نيف المميعة اعب ملة 

ف جبنيمعدة 2001  لمد  بدأة   دنيرع بدع ال "ركنوباونيةفيج وق وإلعرالمععأ ان " بنيلة مني سط        .3
إ   دمالع  ا،نيبدة عنيلأىدنيف العدنيف  اآلااب العنيمدة  بد  العدالدة عنيعضدنيفةععر امدمالع  لد اأني ا فلهني  امزالم
 اعب ملة.لة عنيلقني     ا،حمل  الفم س  ا ن المميعة وإ ما  مقني  ني   ني ب م  الس   اع ني ة  القيا 

 بددنيلة مني سددط    لمدد  بددأة  بعددن  وددني  بددهل ةال " وبمترر رعاوب اوقرر اج يمررةوبترري فرريوبترر الع"    .4
الفم سد    لقدني   مقني  دة  ي نيمهدني عنيمفحي م  عم ي  ف جبنيمعة امزالم اأني ل  فلهني  م ة القيا2001
 .ا ن المميعة اعب ملة  ا،حمل
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  دد  ا ابددة  مددد السددني، حمل "اوبلضررايإلسررال يي فرريوبتيرر ي وج يمررةوبترر" بددنيلة مني سددط  ععأدد ان   .5
لدددد  ب إال  ن  ددديه المبدددنيلة ضدددعلةي دددنيف  ددديه امم دددة ي المدددميعة اعبددد ملة  خمط ددد  القددد ا   البمقني  دددة 
  .ف1982بأة اب ا لإل  ف لوي  د   لني  ن امزالمل  ف  ل1977جبنيمعة امزالم بأة   لم  

 .الدراسات التا تعرض  لارائم الصحافة فا ال ريعة اإلسالمية ب    خاصج.
    إ   ي نيمهني عم ي مقطن  مأهني:الب  رني  ي ععر ا،ما   إال ي  يا اعبني      ةممل 
الدديل  رددني  إ   م ددة حملمددد كمددنيا إمددنيف   " عال يررةاررينوإلسررالماوبترر العوبم ررلابيةوإل "ععأدد ان مقددنيا  .1

 نيلي الحمنيفة.ية  رب  بالقيا احلدية  الطعزيم 
  د  لل ب  حممد القنيبدع  " ضلواطوإلعالمفيوبي ياةوإلسال يةاأاظمةوبمموكةوبا ايةوب الدية" .2

 ملة ي المدميعة اعبدمةل طهدني القدني  ن السدع ال مد   ا ابة مقني  ة ع   ي نيف  مالع الحمنيفة الب يدأ    لهدني
 بدنيلي اقد   درب   ن  دن الدب الب اأني لد  امدمالع  العنيمة   الفقهلة ممني  ع ين  بطع  عنيلد ابني ب عم ي   لز

 مأهني:  من الونيية  عنيلد ابة  الطفحليهلني ال ة ك م ة القيا  الس  الب اعمض باع  ف احلديةة
ج يمررةوبترري اوب رر "ب  عودد القددنيا   د اعل " ا بتيرر ي وبلضررايوب نرر قيوإلسررال ي ت راروبتير ي "     

وبتحرر يضعوررجوب  يمررةفرري مقددنيا ععأدد ان "  ب عوددد اخلددنيلق الأدد ا لل "اشرر بوب مرر اررينوبيرر ياةاوبترر الع
  غ  ني.حملمد     اهل ا ل  " وبفتهوإلسال ي

 عنيلد ابددة   ددي   ددمي اخلحدد و منيفة اعبدد ملة اعمضدد  ل حددكمددني ي يدد  ي  دديا امني دد  ل ددة ا،م دد  الددب    
لفؤاا  " داره فيوبدعلةاسال يةوبصح فةوإل"  :لعي ا،م   ال يلد اليل ع أ  من اعب     لمي كطنيب  

ممايدي   الحدمنيفة اعبد ملة مفهد ف   لدة لديدد ني  حماومق فلهدني إي اب ي  بنيلة مني سط        نيينا فلق الع
الدب  المدم لة اببدنيلل    لودمق لديدد ا ي اجملطمد    ابا ا  الدب   دن  ن اقد ف لدنيالطأ لي ،خط  م  ب مأهتني

 العمي الحمف  عم ي  نيف.خلو ا  ي اأفليه ،س ع  ن يسطع  لني يأو   ل حمف  ا
 :عم ي  نيف مأهنيي ي     ا العديد من ا،ما   الب اأني ل  اع  ف اعب م    من  هة  خمى    

مددد حمل "وبتطبيرر اوبمبرر داوبنظ يررة:وإلسررال يوإلعررالم"   بمددد المددأقلو حمل " وإلسررال يوإلعررالم " كطدنيب
   .غ  ني  حملمد بلد حممد  "سالمفيوإلوبم لابيةوإلعال ية "  مأ  ي نيب

ي   حددددر فقدددد يني لدددد   ن ب اعبدددد م  ددد ف اع اةملأدددني ل د ابددددني  السدددنيعقة الددددب  ردددم  إللهددددني ي جمددددنيا     
 لب  ح    لهني المميعة ب بخي مني   ن  خيه من ابي نيف ا،طع قة عنيممالع ا فمني  كط  الفقمي القد ة
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مل ا دن   ديه ال بدنيليكد ن  غدع   بالحمنيفة احلديةدة رب  فمني   بنيلي ب  الب   ن اح    ل  هني اعب ملة
 .ير ل  إللمي ي العحم احلدعني،فه ف اليل  الفقهني  القداميمعم فة  أد 

عنيلد ابددني  الددب اأني لدد   ددمالع الحددمنيفة عنيلد ابددة ي القدد ا    ابددطعني ب مددن الأنييلددة القني   لددةإضددنيفة إ       
 جر وق وبتري اوب ر ":  كطدنيب لعود احلملد الم ا يب" ج وق وبصح فةاوبني " :ال ضعلة ابخمى ك طنيب

  .لعود احلملد ا،أمني ل  غ  ني  " اإفي يوألس ور
 
 .فا البحثعملا  طريقة   .8
ا و قدد  ي ا ابددة  دديا ا، ضدد   مددن القددني  ن امزالددمل الدديل  دد    ددي  ددمالع الحددمنيفة عمدد ي يحددمل       

كدي  م دة ي القدني  ن   كدنين  ب  ععدد الطعدما   دي لدني  ن العق عدني ي   ف   حمدا ب ا  كنين ذل  ي لني  ن اع  
ا دددد ممني بدددة مهأدددة ق  ل  نيمعدددة   دددي مد  دددة ل لطددد  ال ي نيمهدددني ي المدددميعة اعبددد ملة الدددب  دددن امزالدددمل  حدددر 

 مما   المميعة اعب ملة.  ،حنيا   ي نيمهني عم ي مطأنيثم ي ابع اب ا،خط فة    ا    الحمنيفة
ع لدة ال  د ا إ  مدني  90/07  82/01اع د ف  لني  ين ع ااخ لة  ض   مقني  ني  ي ا ابب هليا ا،  مي  

مبددني  حدد    لددمي المددميعة ذلدد   لني  دد مث  با،طع قددة مبمني بددة ا،هأددة لحددمنيفةمددن  ي ددنيف  ددمالع ا ددد لدديا ابخدد  
 الومر. هني   ض  م خحني  هلني  رب فم    مونيل نيبطخماع  طنيل لم  ع   من  مالع ممنيث ة اعب ملة

 فقد لمد ا،طع قة مبمني بة ا،هأة ي القني  ن امزالمل نيفة  مالع الحماحأل   غع الحع عة الب   دهتني ي      
  ا،نيبددةابخوددني  ال نيذعددة ا،نيبددة عددنيبمن    ك م ددة  مددم عني،حدد مة العنيمددة  مأهددني بددة ي ابخدد  عطحددألفهني إ  ا،ني

ب  ي إبدددني  خدمدددة  ددديه الد ابدددة لمددد  ععددددع خوددد ا  السددد   القددديا ابردددخنيو ك دددم ب   ا طودددني  عمدددما
  مأه لة مأهني:

 .م س  ع   لع اآلية ي ا،حالقم  لة عيكم ال اآليني   خم   . 
الوخددني ل اكطفلدد  عطخمجيددمي مددن    مسدد ع  حددر  ددن احلدددير فددنذا   داددمي يالأو يددة ايددر أليني أددد همجيدد  ل ب.

 ال ا،حدد  الديل  ق د    أدد ا ثلقدمي  ذكدم  ب محنيا   خدمىمن  ل ف عطخمجيمي  إن مل   ده فلهمني  ب يدمهني
  ذكم عنيل  ا،حنيا  الب   ا فلهني.مث  مأمي احلدير

  غع ك ن غنيلولطهع من ا،عني مين. ا، م  ين  ف لم  عنيل مجة لألع. 
مب مدددق اأني لددد  فلدددمي مقني  دددة ابي دددنيف امزاللدددة لقدددني  ين اع ددد ف امزالدددمل  الومدددر  حلقددد     اق  ددديا خددد ا   ه. 

  فهم  لأل  ف  بمسني  ا، اا القني   لة ابينياير الأو ية        القم  لةعفهني   لآلينيب   90/70  82/01
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 ا ذكم ني ي ثأنييني الومر  خطمطهني عفهم  ،حنيا   مما   الومر  م ض  نيامي.ل ا  اجمل   االحم    
 :خطة البحث .9

 .او   ني  مفه ف الحمنيفة  :التمهيد   الفص 
مدددن الحدددمنيفة امزالميدددة  يلطوددد   كددد   اال دددو حب  ي ال  دددة الحدددمنيفة   د ابدددة مفهددد مل  لدددد اوملددد  فلدددمي     

 :لسمطمي إ  مومة     اعب ملة

 .مفه ف الحمنيفة ألمل:االمبحث   
 اعمي  الحمنيفة ل ة. المطلب األمل: 
 مما عهني احلديةة.  اعمض  فلمي إ  لديد معنيين ك مة الحمنيفة ي محنيا  ال  ة العمعلة القد ة      

 القني  ين. مفه ف الحمنيفة ي اال و ح :المطلب الثانا
مددد  الطودددمق ل معدددىن  ل ة إ  ملدددة يديةدددةفلدددمي خمط ددد  ا،فدددني لع اال دددو يلة ل حدددمنيفة كمهأدددة   بدددا بددد       

 .اال و ي  ل حمف  عني طوني ه القنيلع مبهأة الحمنيفة
 الحمنيفة اعب ملة.    اع  ف الطعمي  مبحو م المطلب الثالث:

ا،عددىن اال ددو ي   الومدر ي   ي  ددنيف مداعميدد  اع د ف اعبدد م  ع لدد لددي  ديا ا،و دد  الومدر ي      
 ل حمنيفة اعب ملة.

 فلمي ث ث مونيل .   :او   الحمنيفة :بحث الثاناالم
 .ا،مللة  ا،سم  ة   ا، ط عة   مأع الحمنيفة :المطلب األمل

 .عم ي مأفحي ا،مللة  ا،سم  ة   عة ا، ط   الحمنيفة كي من  اأني ل  فلمي  مأع     
 او   الحمنيفة امزالمية. :المطلب الثانا

 ي فم دمي الةدنيين لطو   دني ععدد  بمزالمية  ثأني  االيدط ا الفم سد  او   الحمنيفة ا إ اعمض  ي فم مي اب ا     
 االبطق ا. 

 او   الحمنيفة اعب ملة. :المطلب الثالث
   الي الحم  اعب ملة.   فلمي حملة لح ع  ن عداية الأمنيا اع  م  اعب م       
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 .مبمني بطهني،طع قة مفه ف اممالع ا  ا،ؤبسنييت ل حمنيفة   الطأىلع القني  ين  الفص  األمل:

  لد لسمطمي إ  ث ث مونيل : ا،ؤبسنييت ل حمنيفة  الطأىلع القني  ين  :المبحث األمل
 الطأىلع القني  ين ل حمنيفة امزالمية.  :المطلب األمل

 لدددد لسدددمطمي إ   مزالميدددة  ثأدددني  االيدددط ا الفم سددد الطأىدددلع القدددني  ين ل حدددمنيفة ا لدددد اأني لددد  ي فم دددمي اب ا     
هلمدددني خدددنيو عطأىدددلع الحدددمنيفة امزالميدددة ي رددي القدددني  ن الفم سددد   ثني لهمدددني لد ابدددة الطأىدددلع القدددني  ين لسددم :    

      لطأىددددلع القددددني  ين ل حددددمنيفة امزالميددددة ععددددد االبددددطق اا اأني لدددد  فلددددمي الةددددنيين لحددددمنيفة الةدددد  ع امزالميددددةب  مددددني فم ددددمي
  انمن  دع  قنيا:

 .90/07 ن اع  ف لني    82/01ا،قني  ة الم  لة ع  لني  ن اع  ف  .1
   من يلر ا،نم ن. 90/07لني  ن اع  ف    82/01ا،قني  ة ع  لني  ن اع  ف  .2
   .90/07الطعدي   الب مس  لني  ن اع  ف   القل ا  .3

 الطأىلع ا،ؤبسنييت ل حمنيفة امزالمية. :المطلب الثانا
 .  ي فم   مسطق للني  ا،هأةاجمل س اب  ي بخ    اجمل س اب  ي لإل  ف اعمض  فلمي لد ابة      

 الحمنيفة اعب ملة.  الطأىلع احلدير لإل  ف  :المطلب الثالث
ي إبددني  الحددمنيفة اعبدد ملة   الطأىددلع احلدددير لإل دد ف اعبدد م   مددنياأني لدد  فله لددد لسددمطمي إ  فددم        

 . اعوة العنيمل اعب م ي إبني  احلدير  اأىلمهمني   اعب م  مأىمة ا،ؤعم

 .ا و يني  ل ة  ا،طع قة مبمني بة ا،هأة  مالع الحمنيفةمفه ف  :المبحث الثانا
 ث ث مونيل : ينع    

 ا و يني.  اعمي   مالع الحمنيفة ا،طع قة مبمني بة ا،هأة ل ة  :المطلب األمل
فلمني  لةالمميعة اعب م  ي اال و ح القني  ين   اعمض  ي فح مي اب ا لد ابة اعمي  امم ة ل ة        

المميعة   اعمي   مالع الحمنيفة ا،طع قة مبمني بة ا،هأة ي اال و ح القني  ين اأني ل  ي فم مي الةنيين 
 اعب ملة.

 .ا،طع قة مبمني بة ا،هأة ا،حد  القني  ين  المم   ممالع الحمنيفة :المطلب الثانا
لفددددم  الةددددنيين خححددددطمي لطقلددددد احلقدددد ق  ا   اقللددددد احلميددددني : اأني لدددد  فلددددمي الفددددم  اب ا طدددد ل   ددددي فددددم  :      

 المميعة اعب ملة.  ممالع الحمنيفة ي القني  ن امزالمل  ينكمحد  
 .ا،طع قة مبمني بة ا،هأة : خحنيل   مالع الحمنيفةالمطلب الثالث
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ي   ق عنيهتني  اعدا م اضل   مالع الحمنيفة    ا،سؤ للة اممني لة  ن  مالع الحمنيفة   الع  لةاأني ل  فلمي     
 المميعة اعب ملة.   ث فم   كخحنيل  ممالع الحمنيفة ي القني  ن امزالمل ث

 .ا،طع قة مبمني بة ا،هأة احأل   مالع الحمنيفة الفص  الثانا:

 . مالع الحمنيفة ا،طع قة مبمني بة ا،هأة ا،نيبة عني،ح مة العنيمة :المبحث األمل
 .ة ا،نيبة عأمن الد لةأهلع الحمنيفة ا،طع قة مبمني بة ا، ما :المطلب األمل

  م دددة  مدددم ابخودددني  اخلنيب دددة    ي فم دددمي الةدددنيين    م دددة إفمدددني  اببدددما  العسددد ميةا بددد  ي فم دددمي اب ا      
ذلدد  ي كددي مددن القددني  ن امزالددمل    امددأح    م ددة الطمددمير   ددي ا ا ددنيب امأنييددني  رالةنيلدد ميفم ددي    ا، مضددة

  . المميعة اعب ملة
 امأنييني . امأح   رم اعنيا اع ماملة   مم ة الطأ يمي عنيبف م  ا:المطلب الثان

 م ة  مدم  فم مي الةنيين لد ابة   اجملمم    م ة الطأ يمي عنيبفعنيا اع ماملة   لد خحح  فم مي اب ا لد ابة    
                                                                                                         المميعة اعب ملة.  ي كي من القني  ن امزالمل امأنييني  امأح    رم ا 

 .الة مالع الحمنيفة ا،نيبة عس  العد :المطلب الثالث

        م دددددة  مدددددم فمددددد ى ا،ددددددا ال    القندددددنيل الطمقلدددددق    بدددددما  الومدددددر   دددددة  مدددددم م  طددددد ل   دددددي ا ابدددددة     
 ي فح   مسطق  . المميعة اعب ملة  ي القني  ن امزالمل  ام سني  ا،  قة  

                                         .اال طوني    مالع الحمنيفة ا،نيبة عنيلمما  :المبحث الثانا
 . م ة القيا المطلب األمل:

ب  م دة  القديا ي القدني  ن امزالدمل  ي فم دمي الةدنيين ا دو يني  اعمي  القديا ل دة اأني ل  ي فم مي اب ا     
                                                  الطعزيمية.  عقسملهني احلدية المميعة اعب ملة  م ة  القيا ي   ي فم مي الةنيلر

                                                                      . م ة الس  المطلب الثانا:
                                                              .المميعة اعب ملة ي ث ثة فم     م ة الس  ي القني  ن امزالمل    نياعمي  الس  ل ة  ا و ي يطنمن      

                                                                       . م ة اع ني ة المطلب الثالث:
                                                       الفدددددم  الةدددددنيين   طعميددددد  اع ني دددددة ل دددددة  ا دددددو يني  ل خححدددددطمي :الفدددددم  اب ا: ثددددد ث فدددددم   لدددددد لسدددددمطمي إ      

                                                   م ة اع ني ة ي المميعة اعب ملة. الفم  الةنيلر ل ومر ي    م ة اع ني ة ي القني  ن امزالمل لد ابة
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 تمهيد:
 ع للاا  ةااالمناال حااك الااب احجلا ااا الم ااا   ااانطالقاام  ااي ة اإلااا اانتاام  احقاا اي حقأفااا   ااام     اا         

حبث      احجلا ا هذه وألنك ُجِ َ  لل  اا احيت افع    اطك ااجقمملي  ااجقمملخمقلف األ داث احط اإلاا و 
هاذا ا لاغهام حلغا   وقاد  عا  لاي  حاب حنفلهام و ر اح سالا املثل  حل ص ل إىل  صمدر األخ ملي و صجل لصجل 

  . فد قهم الب احيت ان  ت حتقهم مممرسا  هنا احِصَأمَ ا احقط ر احذي بلغقك وسمئ  االالم احلديثا و 
هام احلغ ياا  إلمنا خمقلافاحفصا  حل أاث   هاذا  فاد خصصال  حصاأم احكلما ااملفه م احإلمم ينجلي حكي و     
 .ااسال اا لل  وجك اخلص صو حقط ر احصأم ا الزائجليا م و هتحنشأ ي ع احقطجل  ااصطال ااو 

 : مفهوم الصحافة.بحث األولمال
 و حب    طمحب ثالث: ااصطالحو  قد خصصقك حل أث    فه م احصأم ا   احلغا احإلجلبااو    

 : تعريف الصحافة لغة.المطلب األول
 :القديمة  في مصادر اللغة العربية  معاني الصحافة الفرع األول:

ا  افَ أِ ف  مجع َصاَصَأف  احُصأُ »  : َف جمء    قمب احإلنيَصأَ  ي  شقفمت  مد    منل احصأم املم      
ُصَّاِأف و ي فِ أَ احَصاو  ي....مئِ فَ َساف و مئِ أَ ك َصاامُساقِ و  سافي نمدراام و   ث  سافاناثف  يُ فف و يُ 

ي جلوِ ها  احاذي يَاامل
   .1« ُأف بأش مه احلجلوفاخلطأ لي قجلاء  احصُ 

        حتااام  احإلاااجلب   ااام  2«وَصاااَأمِ ِ ف الماااع ُصاااُأف  ا احكقااامب و افَ أِ احَصاااَف....َصأَ  »احصاااأمح:و       
اخلطااأ يااجلوي  واحصَّااَأِفي احااذيُصْأف....و ِئف وُصااُأف المااع َصااَأم اهاام و  بُ كقَاايُ  احَصااِأاَفا احاايت َصااَأَف » 
»      احقأصا  ي  يءوبش ل  وز   ُاإْلٌ  بإضم ا مجع صأافا ل  3« بأش مه احلجلوف   حدَّ  قجلاء  احصأافا يل

 . 4« اح جك     نك صأافاا امل ت ط  ي    شيء و افَ أِ احصَ و   اافَ أِ مجع صَ  فُ أُ احصُ 

                                                 

حلمااد هناداوي  م  نشا رات   ماد للاي با ا    دار احكقاب احإللمااا  با وت   ح نام    حتفاا  ل اد ا قامب احإلانياخللا  بي  محاد احفجلاهاادي:    1
 .380  ص01( ج

م  م دار احإللا  حلمالياني با وت 1984  03  حتفاا    محاد ل اد احغفا ر  ط صاأمح احإلجلباااو  احصاأمح اامج احلغااإمسملا  بي محامد الا هجلي:   2
   .1384  ص 04ح نم ( ج 

 .  186  ص 09احنشجل  ب وت  ح نم  (  جو  دار ب وت حلط ملاة إلا  م دار صمدر  ب وت  ح نم   دو  ب  بحتم  احإلجل ابي  نظ ر:   3

  م دار احكقااب احإللماااا  لمااد  احلفاامت   افتاا   شااجلف األحفاامت   إلجاا  حغاا ي ألحفاامت احكااجل  احفااجل   محااد بااي ي سااف بااي ل ااد احاادا  احللاا :   4
 .321  ص02ب وت  ح نم  (  ج
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 إلنامه يأخاذ و   بفقأقاني اا  رجا  َصاَأِفيحاهام قِ إ بَ ِتاإ ا نُ و    ااك بَ قِا و قجلةام   ُ جلاد  ي قطإلا »: هيو      
 الماع ُصاُأف ب امقنيو    ام  شا ك  حابي و لِاَبََ ي و فِ نَ  َ   اوَبَِالَ ا افَ نِ نتب إىل  َ احإلل   نهم دو  املشميخ  مم يُ 

 نت ا إىل احصأافا. احإلجلباا   احلغا صمغاُ  صأفي لما     داحا واضأا لل و  احقإلجليف   1«َصَأِمئف و 
للا  ماع ُصاُأف  كقاب نامدر  أل   إلالاا ا  ُ و ف احصاأافا احكقامب مجاع َصاَأمئِ »  :سا  إىل  ام ي مف     

إشمر  إىل    احصأافا ا ُ َْمع هنم و   2« ب مقني حليو    قجلاء  احصأافا يطئاحَصَأِفُي  جل ا  ي و  ُاإْل ....
 لل  وز   ُاإْل .

  ي اميفاف   و ف  كقابأُ ُصاف لل  احفام  و مئِ أَ احصأافا احكقمب مجع صَ »  :بملق مرق  هذا احفجل ع ويُ     
 ا إىل الماع احنتاو   ق ل احإلم ا احُصُأِفي ب امقني حلايو   احصأافا  قجلاء    ي يطئ يُ فِ أَ احصَ و ....ه  نمدرو 

 .3« اح ا د يكفي    حبو  احغجلض احداحا لل  النس أل   نت ا إىل اح ا د
 :اآلااااحنقمئج  إىلميكي اح ص ل   غ يلو ي خالل هذا احإلجلض اح 

إىل هاذه احإلمئلاا  اي  ااث رتاض انقممئهام ا راا  ا ام َ أَ احِصامل اأت بكلما املال ظ   املصمدر احتمبفا  هنم     
 إىل  هاذا  ام  دب با إل  احلغا يني املإلمصاجلييو   ملانَ ع ِصانَ  صَ   املهي ز  ِ إَلمحا املتقإلم  حصامااو ااشقفمي لل  

 .احف ل بأ   لما صأم ا  تقأدثا  مم ساأيت
 ع اخقالف   و ا ه   ي جلد  و قجلةم  حلكقمبا  و وسالا   قمب  و ورقا  مجإلل لل     احصأافا مم      

ويشاهد للا  مئا  بأهنام اح رقاا احايت ُيكقاب  اهام وق  ةفاف   احقفاااد  باني قمئا  بأهنام اح رقاا املكق باا  و احكقامب
ِِ  :﴿ق ل اهلل اإلمىل احإلمم حكلما صأافا هذا املإلىن َنا ُموَسى اْلِكَتاَب فَاْخُتِلَف ِفيه    :﴿وق حاك اإلامىل 4﴾َوَلَقْد آتَهيهْ

ل  َأْم َلْم يُهَنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحِف  ﴿:وق حك اإلمىل  5﴾...ا َعَلْيَك ِكَتابًا ِفي ِقْرطَاٍس فَهَلَمُسوُه بِأَْيِديِهمْ ْو نَهزَّْلنَ ََ
 
 

                                                 

با وت  م دار احكقاب احإللمااا  املصا مح املنا    اجلياب احشاجلح احك ا  حلجلا إلاي ماد باي للاي احفاا  ي م احلما ي  با  احإل ام  اِحمْفاجلِي:  يب محد   1
 .166ص      03  ب ط  م دار الا  ب وت  ح نم  ( ج احفم    احملاطبمدي: احف وز  ي. جمد احديي احصد يف334  ص01ح نم  (  ج

 .166  ص 03  ب ط  م دار الا  ب وت  ح نم  ( ج املجلجع احتمب : احف وزبمدي  2
 .161ص  06  م دار صمدر  ب وت  ح نم  (  جامج احإلجلو   مد  جلا   احزبادي:  3
 .45س ر   صلل  اآليا   4

 .07س ر  األنإلمم  اآليا   5
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  للاااك احتاااالم   سااا ن اااك للاا   ك   اام  نزحااامَس ااا قااد هبااذه اآليااامت    اهلل اإلاامىل  ااساااقدال  ووجااك 1﴾ ُموَسههى
 .حلكقمبا م    سالاجلةَ احفِ    جل  م فأُ احصُ و  احكقمب
 2بي  نظا را بمسقثنمء  فمئِ أَ صَ و  فأُ صُ  احصأافامجع     ااففل املصمدر احتمبفا لل  ي جها  خجلب و    

 وز  نمدر 4قمل لنك احزباديو   3احف وزبمدي   هذا المع نفمه إلْ احذي  ضمف مجإلهم لل  وز   اُ 
احإللاا   ااي احصااأافا  ذنفاا   و يأخاااحااذي يااجلوي  و يافا  أِ احَصاا إىلفي نتاا ا أَ     إلااىن احَصااللاا   ااففاال  ماام

                                                            بدو   شميخ ممم جيإللك يفع   اخلطأ.
اامج و        احفام    احملااط   حاب  مام ورد  قني حلاي   نطفهم ب امبفقأقني و   لما َصَأفي   ُ طَ نْ ااُ   خ ا    
 .جلو احإل

 الحديثة.  اللغة العربية  في مراجع  فةالثاني: معاني الصحاالفرع  
واساقغنل لاي  ملإلمين  لميت صأافا وصاأفي هميددحت   ااففل إ ا  منل  صمدر احلغا احإلجلباا احفدميا قد    

واح دايا اك     لم  ي ااخقالف قد ُيكَقشف  اهم ن احلديثا احإلجلباا احلغا إ   جلاجع  م ا لم  مأَ   جل  لما صِ 
لا  احإل يأخاذ  ايو    قاجلاء  احصاأافا يطائ ي ي ِ احَصَأف »:احذي لجلف احصأفي بأنك  ي قم     اط احملاط

احصااأافا قجلةاام   كقاا ب مجااع ...هاام حبااذف احااامء للاا  احفااام إحا بوهاا   نتاا      سااقماحصااأافا ا  ااي   ااي
 و ورقاا  اي  قامب ومجاع احصاأافا للا   للا  وجاك »و مم اطل  احصأافا   احإلجلف    5« فأُ مئف وصُ أَ صَ 

 اام ورد   بااني و  ا اخااقالف بااني  اام ساا   للاااكو   6« مااع للاا   ُاإُلااْ  قامسااما ا  ُ الَااإلِ أل   َ   ُأف ناامدروز  ُصاا

                                                 

 .36س ر  احنج   اآليا    1
ينظاجل:  ه711اا    اهام  سانا و  ه630سنا  جلي  نظ ر األنصمري احجلويفإلي اا جليفي  وحد مبصه  ابي  كجلم بي للي بي احف   مجمل احديي ب  2

م  نشاا رات  مااد للااي   م1999  14  ة إلااا املتقشااجلقنيو  احنتاامء  ااي احإلااجلبو  األلااالم قاام    اااجلاج  ألشااهجل احجلجاامليي احزر لااي  خاا  احااد
 .108  ص 07با     دار احكقب احإللماا  ب وت  ح نم (  ج 

األدب وحااد َبا ار شاا از و  ازي احف وزباامدي   ام  شام إلام  ااي  ئماا احلغاا     ماد بااي يإلفا ب باي إبااجلاها  باي لماجل  باا  احطامهجل جمااد احاديي احشاها  3
امل سا لا احثفم اا: و       . المإلاا املصاجليا حنشاجل املإلجل اا 146  ص 07ج املجلجع احتمب  م  ينظجل: احزر لي: 1415ا   سنا و  م1329سنا 

 .1814  ص 03ج  احثفم ا (و    م دار الا   ب وت  ح نم . المإلاا املصجليا حنشجل  املإلجل ا02  طاملاتجل احإلجلباا 
   صالك  اي احإلاجلاي احجلجامل  لال اا   احلغاا واحلاديث و  مد بي  مد بي ل د احجلزاي احلتاين احزبادي  با  احفاا  امللفاب مبجلا ا ه   مد بي   4

المإلااا املصاجليا حنشاجل املإلجل اا واحثفم اا   .70  ص 07ج  :  املجلجع احتمب   ينظجل: احزر ليھ1205سنا ا   و  ھ 1145  حده بمهلند سنا و 
 .3240  ص 04املجلجع احتمب   ج

 .500  م  كق ا ح نم  نمشجلو   ب وت  ح نم  (  ص  اط احملاط قم     ط ل حلغا احإلجلباابطجل  اح تقمين:   5
  .500بطجل  اح تقمين: املجلجع احتمب   ص   6
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ورد   اامج   ام   نمدر يقف   اعإلُ مجع احصأافا لل  وز   اُ  1  وق ل بطجل  اح تقميناحفدميا احلغا احإلجلباا صمدر 
 قطإلا   فأُ احصأافا بفقح احصمد مجع صُ  »  إلج  حغا احففهمء:احإلجلو     م 

احصااأافا  » خااجل   جلجااع  و في  أَ َصااو  م اأَ ا   ااجل  اااك حكلماايت ِصااو  2« قااب للاهااماحفجلةاام   و احاا ري احاايت  ُ 
احااذي يطااأ   قااجلاء   »  هاا :  يٌ فِ أَ احَصاا  اام   3« ُصااْأفو  ُصااُأفو  قجلةاام   كقاا ب مجااع َصااَأمِئفو  احكقاامب
واحصََّأمف  ي يطئ   قجلاء  احصأافا وبمئع   سقم  ي يأخذ احإلل   ي احصأافا ا  ي  (  و دحَّ م   َ  احصأافا

 »        دحَّااا َ   إلاااىن   و 4« احُصاااُأف وقاااا  احاااذي يإلمااا  احصاااأف
ُ
حااادو  للااا  اااا   َ احلفاااظ احاااذي اساااقإلملك امل

 مف  ماااجلادف حكلماااا صاااأفي  تااابأَ كلماااا احصَّاااح قكضااام اال ظ   هاااذا احقإلجلياااف إ ااا  5« اساااقإلممل احإلاااجلب
  إلنمهم   احقإلجليفمت احتمبفا.

ا  قمبااا الجلائااد  جمم لااا احصااأف احصاامدر    بلااد  و    نطفااا  ااي بلااد  م َ احصااأَ »  :متااا حغ يااا  ديثااابلو     
و  هاااذا   7« َأِفي احإلم ااا     فااا  احِصاااَأم ااحَصاااو » و  6« ...م ا احمللاااااأَ ا احإلجلبااااا  احِصااام َ أَ  ااامحف ل احِصااا

 أم اللا   اي ميامر   هناا احِصا  ةلفال  إ ي مبإلىن جديدفِ أَ م ا  و إلهم  لما صَ أحتديد ملإلىن  لما صِ  املجلجع
ينشااجلهم   صااأافا  و و    ي  هنااا  ااي جيمااع األخ اامر هنااا احِصااَأم »  :   ماام    احِصااأم امبفه  هاام احلااديث

ا   م ِ أَ مجع ِصاا....م َ أَ احِصا إىل  نتا ب مِ  أَ ِصا»و  8« ر   بلد  امصدُ اجملالت احيت اَ ف و أُ ةمئفا احصُ  جملا
  9« ام َ أَ  ااقهي احِصاا ا ااجل  امت م ِ أَ اا مجااع ِصاام ِ أَ ِصاا....ججليااد   و جملاااوينشااجلهم    ءاألخ اامر واآلرا ااي جيمااع 

َنمةَاا مبدل لل  املهامم  األولم ا: أَ صِ   نك جمء مبإلناني حكلما مملال ظ   هذا احقإلجليف األخ  
ُ
 م اأَ هناا احِصاامل

احِصااَأمِ اا و  حلااذ جل م ا  احِصااَأمِ  أَ احِصاا ِ هنااا يهِ قَ مُمْاا احاايت اطلاا  للاا  ماام ا اامي احصااا   للاا   نقجمهتم ميناحثااو 
  .حألنث 

                                                 

م   صدر ججليد  اح ام   ا     ب وت سنا 1892 ي   احاد ديجل احفمجل سنا   ه  بطجل  بي سلامم  بي  تي   جلام اح تقمين   ديب ح نمين  1
م   م2002 إلج  األدبمء  ي احإلصجل المهلي  ىت سنا .  م   سلامم  ج  ري  59  ص 02  جاأللالمم  ينظجل: احزر لي  1969

 .472  ص 01المملا  دار احكقب احإللماا  ب وت  ح نم (  جحنشجل  قب احتنا و  رات لل  با     نش

 .   171ااشهمر  ب وت  ح نم  (  ص م دار احنفمئس حلط ملا واحنشجل و    إلج  حغا احففهمء   مد روا  قلإلا جي   م د قنا اي  2

 .593  ص كق ا ح نم   ب وت  ح نم  ( م   إلج  حغ ي  ط لل د اهلل اح تقمين:   3
 .593اح تقمين: املجلجع احتمب   ص  ل د اهلل  4

 .34  33 صجل (  ص  م  م املط إلا األ  يا ب  اي  احفمهجل 1934  ق بجل   01  ججملا  ؤاد األول حلغا احإلجلبااجممع احلغا احإلجلباا:   5
 .338محدار  دار احجلااب الم إلاا  ح نم  (  ص احرتمجا ب  م هائا األحبمث و األداء احفم    احإلجليب احشم      ل د احإلزيز  م د:   6
 .338  ص املجلجع احتمب     ل د احإلزيز  م د:   7
 .818  م دار املشجلي  ب وت  ح نم  (  ص املنجد   احلغا احإلجلباا املإلمصجل دار احشجلي:   8

 .818 صدار احشجلي: املجلجع احتمب     9



 مفهوم الصحافة وتطورها....................................................................................................الفصل التمهيدي
 

 6 

ول  هناا احَصاَأم  احاذي يازا    ُصُأف األخ امر احتاامر  احكقمبا...ااحصأم َ »  :هذه احقإلمريف إىلي مف     
  اجلي بانيقاد هذا املجلجاع    1« ي  سقم  ي يأخذ احإلل   نهم ا   احَصَأفي املنت ب إىل احصأافااحصأم ا....

 احصأافا. إىلاحصأفي نت ا و  حصأم  املنت ب حلصأم ااإلجليف ا
» و              2« يطل  لل  املكق ب  نهم  لل  اح ري وحن ه و طلاحصأافا  م يُ  » :و  املإلج  اح ساط     

» و     3« ِصااَأمِ  احنتاا ا إحاهاام  جملااا  دثااا  شااجلهم   صااأافا  ونَ و  اآلراءم ا هااي  هنااا مجااع األخ اامر و أَ احِصاا
وهنام إقاجلار بااأ    4«  دثاال  هناا احِصاَأم ا  اوِ زَ   و اي ياُاسااقم ِفي  اي يأخاذ احإللا   اي احصاأافا ا  اي  احَصاأَ 
  أم ا  لما  دثا   ي  ديثا ااسقإلممل   احلغا.احصِ 
 تقنقج  م يأيت:واسقنمدا ملم ورد   املجلاجع احتمبفا  ي اإلمريف ميكي    يُ  

الاااالم   حغاااا ا ل منااا  إ ا  و  لماااا صاااأافا   ااا ل  إلاااىنفدمياااا واحلديثاااا اح احلغاااا احإلجلبااااا صااامدرمل ختقلااف       
ا يجلجهااام لاااي   هنااام ورقاااا  و  حاااب   جلائاااد احااايت انقجهااام  هناااا احصاااأم ا   اااإالاحلديثاااا اطلااا  للااا  احصاااأف و 

شاامر    اااث  ملإلمصااجل اإا   احفاا ا اس واملإلاامج  احلغ يااا مل اااجلد   لمااا صااأم ا    ماام   جمم لااا  وراي  كق بااا
 لمااا وهاا   اام يإلااين بأهناام   ااي  اااث ااسااقإلممل احلغاا ي  احصااأم ا داثااا  لمااا     اح ساااط احتاامب  إىل احفاام
 . دَ حَّ  َ  ُ 
ءت قم    األداء احذي جم ء  بمسقثنمجلاجع احتمبفا لل   قمبا  لما ِصَأم ا لل  وز  ِ إَلامحاامل ااففل مم     

أل  احا ز   كتجلجيب    اُ  إ  مل اذ جلهم املإلمج  و  أىت شمئع قجلاءهتم بمحفقح خطأ  إ  حذحبو  اك بفقح احصمد  
  ي هنمك  إ  حتديد  اإللا   ودو  ب حبداثا  لما احصأم ا قد قمحلبإل  املجلاجع إ ا  منل و   5يقامسهنم 
 
 
 
 

                                                 

 .133م  م دار صمدر  ب وت  ح نم  (  ص 2000  02ط   املإلقمد قم    لجليب لجليبدار صمدر:   1

ص             اجل اام (  احق زياع  اساقمن  لرتاث  املكق اا ااساال اا حلنشاجل و  اامء احا  م احإلم اا حلمإلجمامت وإاملإلجا  اح سااطجممع احلغاا احإلجلبااا:   2
805. 

 .805  ص مع احلغا احإلجلباا: املجلجع احتمب جم  3

 .805  ص ع احتمب املجلج: جممع احلغا احإلجلباا  4

 .369  م  كق ا ح نم   ب وت  ح نم  (  ص ي ني ص اهبم  يإلمجل األاالط احلغ يا و  إلج  األاالط احلغ يا املإلمصجل  ينظجل:  مد احإلدنمين   5
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 2 ؤسس صأافا حتم  احإلجلب.1 ول  ي اسقإلم   لما صأم ا ه  جناب احلدادبأ  إىل احف ل   هب
   ااصااطالح فه  هاام ي اح أااث لاا يبفاا  شااقفمهتماحلغ يااا حلصااأم ا و  املإلاامين وبإلااد هااذه احل صاالا ملعقلااف  

 امل أث.  املطلب امل ايل  ي هذا وهذا  م ساق  

 الق انوني.  مفهوم الصحافة في االصطالح :المطلب الثاني
   لااا واحكماااملتامتقهم احن  سامئ  احط ملاا احلديثاا طل  لل  و اُ  م ا   بدايا ظه رهمأَ حفد  منل  لما صِ     

ف أُ للاا  احُصاا  اماام بإلااد ةلفاالهااذه اح ساامئ   م  ُ  فاسااامم   احغااجلب احااذي  اام   هاادا ا قشاام انقشاامرهم 
اصادر  اي و   حام  ي لد  نتخط ع  نشجل  اُ »  : ثمل  حب    لجل ل بأهنمو   3مبعقلف  شكمهلم  إنقمج صأفي

االااالم  ساامئ و ااع ا قشاامف و   4« اظهااجل بمنقظاامم    اارتات  قفمربااا جاادا  قصاامهم  ساا   عو    ؤستااا اققصاامديا
بااا  ن الهاام األخااجلب احاايت املكق   احصااأم اأم ا يشاام  إىل جمنااب  م احِصاا صاا ح  فهاا ا هاام و  ااحتاامإلاا واح صااجلي

  .5اح صجلياو    االالم احتمإلاائوسملي ا قشمف  ع ل 
  ااخ مرياااا  اإىل  حاااب احااادور احجليااامدي احاااذي  صااا أل افااا م باااك احفنااا ات احقلفزي نااااهاااذا احقأااا ل يإلااا د  قااادو     
    بشااك   ااي و  مشااجل صاا ر  املإلماا ر   افجليااب مجهاا ر االااالم  ااي األ ااداث احاايت افااع   شااىت بفاام ع  احإلم اااو 
إىل الب اخلص صاا احيت اقماز هبام احصاأم ا و إيصمل املمد  االال اا حلجمه ر   ص ام  إضم ا ن لاا   ةجليفاو 

امل اقاع  ا اع حتال  يادي احفامر  اآلاف  اي  ساالا احايتهذه اح  ااحكرتوناا احيت اإلم  لل  صفأمت اانرتنل
 هم احإلمدي.ا زيإلفقصجل وص هلم حلجمه ر لرب ةجليفا احصأف املكق با احيت  م  ي   اقع  حب    مبم  احصأفاا

  

                                                 

ججليااد  ي جملااا  ناااس اللاااس   صاادر  ااع  خااجليوت  اام   ااي  قاامب ججليااد  األهااجلام و م   باا  1867وحااد ساانا هاا  ابااي  خاال إبااجلاها  احااامزجي   1
  06ج     إلجا  األدبامء   م ا  سالامم  ج ا ري: 12  ص 08  ج األلالمم  ينظجل: احزر لي  1899  احإلجلب ا   بماسكندريا سنا حتم
 .344ص 

صاااالح ل اااد للااا  اهلااام     400وت  ح نااام  (  ص  م دار الاااا   بااا  لصاااجل اان إلااامث دبااامء احإلاااجلب   األنااادحس و ينظاااجل: بطاااجل  اح تاااقمين    2
 .08 ط إلا ااشإلم ع احفناا  ااسكندريا   صجل (  صو    م  كق احصأم ا املقعصصاااحلطاف: 

  ااشاهمر  با وت ح نام (  اجلمجاا   نصا ر احفمضاي  م املؤستاا الم إلااا حلدراسامت واحنشاجل و  إلجا  املصاطلأمت احفمن نااا  رنا   ينظجل: جاجلار     3
 .990  ص 02ج

 .08  صاملجلجع احتمب صالح ل د احلطاف:   4

 .315  احفمهجل    صجل (  صي  م دار احشجلو  إلج  املصطلأمت االال اانظجل:   جلم شل   ي  5
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 اا    احاايت يتااقطاع املتااقمع    يلقفطهاام   ملاارب بجلاجمهاا ااا الااااحفناا ات الإل ااك  ياحاادور احااذف إىل  حااب مَ اايُ    
ا احفجلاء  لل  األق  حإلةاال ع لصأم ا املكق با احيت اقطلب  إلجل م حخال     احنظجل إىل  تق اه احإللميبغ كم  
  ق اهم.لل  
احفملاد  األسمسااا ملهناا و  احإلما د احففاجلي ق باا احايت محلال هاذا ااسا  ابقاداءا فا  احصاأم ا املك ورا   حب    

 احقإلااجلض     بمحتااطجل  للا  ظاجلوف حلفامر اتامح »  هنام:   املقمثلاا ا للا  احإلما م  ملمازاهتام اخلمصاا  احصاأم
للااا  خاااالف احصاااأم ا احتااامإلاا واح صاااجليا احااايت   يشااامء    يشااارتي احصاااأافا ويفجل هااام  اااىت  ي بمساااقطملقك  1«
م جيإللهام مما احصاأم ا املكق باا إىل جمناب هام   احلجلياا احاذي اقمقاع باكلب اجلقاب   الااد  مدهتام االال ااا  اقط

حتال اازال ا  اح صاجليا حك هنامو  ر  لل  احفنا ات احصاأفاا احتامإلاا ظامح م  م اك     لمتانفجلد مبإلملا   ض  
  لكاا احدوحا   احكث   ي بلدا  احإلممل و ي بانهم الزائجل.

                ج دهاااااااااام مناااااااااال  اااااااااا  وسااااااااااالا افااااااااااجلض و »: خقهاااااااااام لااااااااااي ز  اااااااااا   دا  صااااااااااأفاااُاااااااااا ََ  باااااااااامحجلا   اااااااااايو      
    وهمد اام2« وهكااذا   ناال هااذه اح ساامئ  مبجم لهاام نتاافم وا اادا  تااقمجلا لغااي األخااجلبخصمئصااهم دو     اُ و 

  .3االالم   المه ر    إش م ع    قمثلا  وا دحتفا  اميا إىل 
  ا ااام جلت جهااا د اح ااام ثني حقأدياااد املفهااا م ا هاااذه احجلسااامحا امللفااام  للااا   هناااا احصاااأم اللااا  قااادر  تااااو     

  كنل  ي مجإلهم إىل قتمني: احيت ميكي افتا  مجلا احقإلمريفو   ااصطال ي احدقا  هلذه املهنا احن الا
هامم  إلاناا للا  احصاأفي    يؤديهام ق امر احصاأم ا  هناا إلال ااا   ق امنا  احايت انطلفال  اي ال احقإلمريف .1

  شمي.املهما  ي صإل بمت و  م اكقنفك هذه لل    تي وجك را  
 .  اجملقمع انمةا بقأفا   هداف  إلاناحيت نظجلت إىل احصأم ا بأهنم وسالا إلال اا  ُ  احقإلمريف .2
حصااااأفي القإلجليااااف ح احصااااأم ا خصصاااال   هااااذا املطلااااب  ااااازا اإلماماااام حلقإلجليااااف ااصااااطال ي ملهناااااو      

 إلال اا. افد ك وسمئلهم  ي   اد ك   مح املإلدهنا و هبذه امل احفمئ  هبملق مر  اصطال م
 
 

                                                 

(  اح ساااط   احدراساامت الم إلاااا  إلااداد أل ااا  ااي األسااماذ  حتاال إشااجلاف  احطاامهجل بااي  ااحقإلجليااف ب ساامئ  اااصاامل الممه ياالزبااز حإل اام : م   1
 .24بامر  الزائجل (  صاحق زيع  األم  م دار ه  ا حلنشجل و 2003  01ج خجلف اهلل 

 .43احق زيع  األبامر  الزائجل (  ص   م دار ه  ك حلط ملا واحنشجل و خصمئصك   مهاقك و املإلل  متجمقمع االالم و  مد حإلفمب:   2
ص جلجاع احتامب   دهم. ماد حإلفامب: املو ام بإل 24حقفصا    ثجل   ممازات احصأم ا املكق با وا هم  ينظجل: لزياز حإل ام : املجلجااع احتامب   ص   3

 بإلدهم.و م  26
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 الفرع األول: تعريف الصحافة اصطالحا كمهنة إعالمية.
جزء  اي الهامز احتامساي حكا  هي رسمحا و هي صنملا و مر  و  »:ف ل د احلطاف محز يواح دايا اك   بقإلجل     

و  اإلجليفااك إشاامر  إىل    احصااأم ا  هنااا  ات   1« هااي   نفااس اح قاال  دا  هم ااا   بناامء اجملقمإلاامتدوحااا  و 
 إلمت.  مري وسامسي  ع إ كمناا اسقإلممهلم  أدا  ح نمء اجملقمو  ةمبع اققصمدي

 ااي حتجليااجل إىل    صاا ل  هنااا احكقمبااا   احصااأف احا  اااا  للاا  إخجلاجهاام:» احصااأم ا هااي خااجل  اإلجليااف  و     
لملاااا  للاا  وجااك اخلصاا ص  أل  لصااأم ا املكق باااح وهاا  اإلجليااف للاا   اام ي اادو  2« اتاا ي انتااا  إىل ة ااع و 

 الجلائد.و محصأف ب  لمد حقت ي  ختقصاو  احط ملا
هباادف  تاملفااما األن اامء ونشااجل حااب بمسااقفمء صاانملا إصاادار احصااأف و :» بأهناام يولجل هاام  محااد ز ااي باادو     

 وقااد اافاا   ااع اإلجليااف ل ااد احلطاااف محااز     اا   احصااأم ا صاانملا  3«احقتاالاا احااجل ي واحقإللااا  و  جلونشاا االااالم
 ألهداف احيت اتإل  إىل حتفافهم   اجملقمع.رسمحا حو 
 ي م لل   جلهذا احقإلجليف يفقص   4« جملا و    صأافانشجلهم يو  اآلراء هنا  ي جيمع :»    احصأم ا  مم     

  احإلامين بأهنام  اؤاد ا  اا   ي احقإلما  قاملوبن  ع   ا هم  ي وسمئ  االالم املإلجلو انشجل األخ مر   اجملالت دو  
ي  هناا هاد هم األول احتاإل: » ولجل هام  اجل   خاجلب بأهنام  5«لجلضاهم بطجليفاا  ام للا  المها ر روايا األخ امر و » 

احاااذي يإلاااامجل باااك  ااام  اهااام  اااي  خ اااامر  األسااال بو اااي أل  جنم هااام و شااالهم يق قفاااام  للااا  نااا  ع   حنااا  احكمااامل
 .6«...ءو را
م شاجللل   ا اام     اي الق امر احصاأم ا  هناا قاد انطلفال احقإلامريف احتامبفاأ : تقنقج باوللاك ميكي    يُ    

بني و    بني  إلجل ا حلصأم ا املكق با  فط  ي   خمصصابني  إلمما و اخقلفل إ  و    هم هم ورسمحقهم   اجملقمع
  قإلديا حك   ن ا ع احصأم ا.

 

                                                 

 .75  ب ط  م  ؤستا احجلسمحا  ب وت  ح نم  (  ص احدلمياو  االالمل د احلطاف محز :   1
 .224ص   م  م  كق ا ح نم   ب وت  ح نم  (1984  02  ط األدبو   إلج  املصطلأمت احإلجلباا   احلغا م   املهند : جمدي وه ا و   2
ص            م  م دار احكقامب املصاجلي  احفامهجل    صاجل(1994  02  افاد   محاد خلافاا  طلأمت االاالم إلجا   صاط  محد ز ي بادوي:  3

124. 
 .818  ص املنجد   احلغا احإلجلباا املإلمصجل : دار املشجلي  4
 .50م  ؤستا احجلسمحا  ب وت  ح نم  (  ص   دورهم   احدل  احصأم ا ااسال اا و  ؤاد ا  ا  احإلمين:   5

 .52ا  ا  احإلمين: املجلجع احتمب : ص   ؤاد  6
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احا ارد مبإلجا     جمادي وه اا و م ا  املهناد اإلجليافاحقإلامريف اخلمصاا بمحصاأم ا املكق باا  اي  جلجح   يُاميكي و 
وقاا  ع مشاا   اا  اخلطاا ات احاايت ميااجل هباام احإلماا  احصااأفي بدايااا  ااي ألنااك   األدبأمت احإلجلباااا   احلغااا و املصااطل

 مناال  وإ  نشااجلهم   جملااا و   و مجإلهاام مل يكقااف بااذ جل روايااا األخ اامر  و صاا حك إىل مجهاا رهاميااا و احلاادث إىل 
  باني قامئ  َبماع املامد  ااخ مرياانياحط اإلا المملاا حلإلم  احصأفي افق ي   امنم افتا  املهمم باني احصاأفا

  مم ساأيت.   صفا احصأفي ب مف ا قتم   احفامم بأي جزئاا  ي احإلم  احصأفي    و همميفداو جلهم يجل حتو 
 الفرع الثاني: تعريف الصحافة اصطالحا كوسيلة إعالمية.

جاانح احإلديااد  ااي  مر   ااي خالهلاام اح ساامئ  احقفناااا احاايت ُ َااو  احصااأفي حلإلالقااا احقكم لاااا بااني احإلماا ا نظااجل      
 ملعقلفا.اوسمئلك حصأفي و حقداخ  احفمئ  بني احإلم  ا  انطالقم  ي هذا ااإلجليف احصأم ا اح م ثني إىل

  كاا  مسإلاا بصجليا  منطهم   احقإل   صأم ا  كق با جمم لا  ي وسمئ  االالم  يم  م »  :ل بأهنم َ جلِ إلُ  اَ      
إىل اح ساامئ  احاايت  ااجل لربهاام و  حاااا  صااطلح احصااأم ا ملعقلااف احفناا اتمش   حقق ااح  ااي خااالل هااذا احقإلجليااف  1«

 المه ر.
واملكق باا احايت افا م مبهامم ئ  االاالم احتامإلاا اح صاجليا جمم لاا  اي وسام»  بأهنام: اليلل مسا جاالجل هم  امم     
 ااجل   اإلكااس »  :بأهنااملجل اال  قجلي اام  ااي هااذا احقإلجلياافو   2« األ ااداث المريااا   احإلاامملا صااا  األخ اامر و و  نفاا  

ذه اإلكااااس احصااااأم ا هااااحكااااي احتااااؤال املطااااجلوح هناااام  اااااف   3« شااااىت داث احلااااام  بصاااا رللاااا  صاااافأمهتم   اااا
هاااذا انطالقااام  اااي و   احقأجلياااف؟و  ن لااام  اااي احقإلقاااا  هااا  انفلهااام  مااام هاااي   اح اقاااع  م  ااامر  للاهااام ؟األ اااداث
ألهناام قااد ا افاا م بنفاا   فافااا  اام   ملموهااذا ا يإلااين  هناام  ااجل   حلإلاا »قاامئال:  د ل مسااا جااااليل اإلجليفااكاَّ اقَاااحقتاام ل 

ا    احصااأم ا  خ اامرا  نُفااقااد اَ   و اح اقااع  و احف اااا  فافااابق جاااك  إلااني يشاا ه  اثم  د انفاا    اادَ قااو   جيااجلي   احإلااممل
 نك ميكي وللاك  إ  4«... ج  خد ا  اجلاض  إلانا ياألخ مر    امنم اف م هي بنفتهم بصنع   و ثم  دَ    َ ثِ  ُ 
 

                                                 

 .990  ص 02ج   إلج  املصطلأمت احفمن نااججلار   رن :   1
احقتا ي  المتام     م ؤستاا الزائاجل  قامب حلط ملاا واحنشاجل و م2002  ط سلطا احصأم ا   الزائجل  احلجليا  احجلقمبا  واحقإلقاا ل مسا جااليل:   2

 .21الزائجل(  ص 
  الزائاجل (     ب ط  مديا ا  املط  لامت الم إلااا  باي لكنا   إلاممل قجل نااادراسمت    ي احقأجليجل احصأفي   ضا ء ت:  مد  م د  جليد لز   3

 .57ص 
 .21  ص املجلجع احتمب  :ل مسا جااليل  4
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إ  اح اقع يشاهد   صأم ا   اجملقمعتنا احيت اف م هبم احاحل  ظمئفاحلل  الب  يت اجل زنت اا احقإلمريف احاحلك  ب
 إ كمناا اسقإلممهلم حلع  واحشجل. لل  

اشااكا    ااي  دوات  شااملجله  و دا احناام  و  كاامره  و   راءوسااالا حلقإل اا  لااي  »  ااجلم شاال  بأهناام:  ولجل هاام    
واساطا  »: هاي    مام1« باام   خطمئهاما احتالطا ونفادهم و  ابملق مرهام  دا  شاإل اا ملجلاق  كاحقإل ا  لنااحجل ي احإلامم و 

  اال لاي  هنام  اي  ها  وسامئ  ا جااك   باني اهلائاا احلم ماا واهلائاا احملك  اااأل كمر باني اجملقماع  و و  اآلراءا مدل 
 احملكا مو  ساالا حلق اصا  باني احلام  وو  ق اا احتالطاصأاح بإ كم  احصأم ا    اكا    دا  ملجلا   2« احجل ي احإلمم

م   ؟حلفاامم هباذا احادور احن اا  اح اجلورياملطلا ب و  هام   احلجلياا  م ا حا   منال هاذه احصاأم ا  جلو اا  ايحكي 
 اام    إ و ؟ احصااأم ا   جليااا  اام ا حاا   ااموزت احصااأم ا احلاادود امل ضاا لاا ابااداء  اا  احنفااد    محااا  قإلهاام حب

حذحب  إ  احف ل  وحاس  نقاجا  قماا حلجليا احصأم ا ي ق ا  احلمات احشم    احلديث لي  موزات احصأم ا
ااحقزام احصمرم بأخالقامت و          جليا احصأم ا ك ب ج دطِ  ْ احصأم ا  دا  ملجلاق ا احتلطا حإللك حيقمج إىل ضَ  بأ 

ك حلقإلددياااا وجااا د  اااا حملمسااا ا احنظااامم و جلاق اااا  خطمئاااك   بلاااد ا ح  دا   صااا ِ ا    فاااد يكااا     اااجلا صاااإل م   املهناااا
     اك    ذحب إ ا  ص ح اخرتاي ق الد املهنا   جلا    مم يتقأاصأم ا  اك إا صأم ا احدوحاا االال اا و 
   أح  م.  

احاذي اكا   احغمياا  ناك ابقغامء   قإلاين احنفاد اح نامء  هاذا احصادد   احصاأفياملممرساا امل ضا لاا حلإلما     م     
 حصااأم  احااذي ينشااجل للاا  األحاا ف خااربا م» بأخطاامء مممثلااا:  لااا  خطاامء احنظااممحاااس  إلمو   صاالأا المملااا 

 يجلاك    ججلائ   شد لل   صأمهبم.. ..فل با لي املتمئ  احكربب.  إلطي احنم  ص را  ةال  واحتامسي احذي يُ بم
  هبادف إ اداث اآلراء الدياد  لامدوساالا حنشاجل األخ امر واأل كامر و »  و خا ا احصاأم ا هاي: 3«  س ء لمق او 

 .4« لااحقث و احقأ اد احقغا   و 
الااب حلصااأم ا انطالقاام  ااي  دقااا  وضااع اإلجليااف ااي املمكااي  أنااكاحفاا ل ب  مااي خااالل هااذه احقإلاامريف ميكااي     

  إىل جااامهز  وصااا ل املااامد  االال ااااااميااا  إىلاحلااادث    قاااع بداياااا  اااياحإلمااا  احصااأفي جل هبااام احااايت ميااااخلطاا ات 
  ام وضااع كاي    يتاقغين لنهام  ي نشامط صاأفي  ا مي ا وساالا صاأفاا  أل  هاذه اخلطا اتالمها ر لارب  يا

صااإلب حلغميااا  أل  حتفااا      إحاهاامصاا ُ اَ  احغمياامت احاايتو  ماتاحجلسااحلصااأم ا  ااي نم اااا األهااداف و دقااا  اإلجليااف 
                                                 

 .  247  ص  إلج  املصطلأمت االال اا  جلم شل :   1
 .  124  ص  إلج   صطلأمت االالم محد ز ي بدوي:   2
 .37احفن   املط إلاا  الزائجل (  ص و    م دار ر مب حلنشجلخل  املتل غزايل:  مد اح  3

 .  75ص احق زيع  ب زريإلا  الزائجل (م  م دار ه  ا حلط ملا واحنشجل و 2002ط   حتديمتاخلطمب االال ي احإلجليب   مي و  محد محدي:   4
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بماضاام ا إىل اااأثجل  خااجل   اا   تااب خطااك االال اايفي إىل  يقلااف  ااي لناا ا  صااأ هااذه األ اا ر   ااجل نتاا  
  اام  ياانص للاااكخاا  دحااا  للاا   حااب  اام  و  أم ا بمحتامسااا االال اااا احإلم ااا حألنظمااا احلم مااا اخلمضااإلا هلااماحصاا

 إةاامر ااخقااامرات م بفااامد  ج هااا احقأجليااجل احاا ةين و االااال ربُ إَلااياُ »  بف حااك: 82/01قاامن   االااالم الزائااجلي 
مياامر   اا  االااالم بكاا   جليااا ضاامي نطاامي » و 1« ااشاارتا اا احملاادد    املاثاامي احاا ةين لااي إراد  احشااإلب

  هااذا اح ضااع احفاامن ين  دا   احإلم لااا م اأاحصاااكاا       كاااف ميكااي   2«حلاا الد... اااخقااامرات اايدي ح جااا
اشارتا ي احاذي قاجلره ااد    قمبمااك لاي اخلاط اي    حيحلصاأف    امدام ا جيا زنفادهمق ا احتالطا و ملجلاحلقغا   و 

 .اح ضع احتمب 
 في االصطالح الق انوني.ي  ف  ح  الفرع الثالث: تعريف الص  

يفا م مبزاوحاا  ياحاذ  وقاد دار باني  خاذ احإللا   اي احصاأف بادو   ساقم    احلغاا   إلىن احَصَأِفيإ ا  م        
    إلنمه إ 3احلديث مبإلنمهم االال ياحصأافا  إىل  و  احصأم ا هنا  إىل هنا احصأم ا لل  احإلم م   نت ا 

  ي مجلا احقإلمريف اآلااا:  يظهجل  حبو  حتديداِدقا  و   ثجل  ااصطالح  
 و ماحصاااأم   قإلااا: »  وهلااام     

َ
 ناااقظ  نشااامةمت    بشاااك  ااااا ميااامر أكِ   باااأججل   احصاااأم ا املكق باااا  و امل

 أتااب هااذا احقإلجليااف   4« حيصاا  للاا   اا ارده احجلئاتااااو  الفزي ناااا  نشاا ر  دوريااا  و و محااا صااأم اا  و إ الااا
د    و مات األن مء احيت ختاقص لامو  ؤستا إلال اا  كق با  و  جلئاا  و  تم لا احإلم      ي احصأفي ه  

 نقظما  هنا احذي ي مشجل بصفا  سمساا و »  :ستمت احتمبفا بمملمد  ااخ مريا   مم    احصأفي ه يد املؤ بقزو 
د احصاأفي اَّافَ ياُ و   و احذي يإلم  بصفا  جلاس  حصاأافا  احصأم ا   صأافا ي  اا  و دوريا  و  ي و محا  ن مء

                                                 

 12احصامدر   م  الجليد  احجلمسااا حلجمه رياا الزائجلياا1982 ربايجل  06 ا   رباع احثمين  امل12   خاملؤر  82/01قمن   االالم  ي  01املمد    1
 م.1982 افجلي  09  امل ا   1402رباع احثمين 

 .82/01 ي قمن   االالم   02مد  امل  2
احصااأافا  و » و   :  3«احق جااك واحارتويج واالاال  و  احقإللاا و  االااالم ايفا م مبهماو  بمسا  ثمبال ط ا  ع يصادر دورياام و :» احصاأافا اصاطال م   3

 ول  اي اسااقإلم  اسا  احصااأافا مبإلنمهاام و   3« خامص  إلااد حقلفااي  قمبامت دوريااا  و للا  األقاا   نقظمااا... تااقند  و ةامبع رمسااي  و  3الجلياد 
و ول  اي  ةلاا  حفاظ الجليااد    journalلااي لج رنامو  GAZETTEاحلاديث  رشااد احد ااداح و منال اتاام  اح قامئع  و قمزاااك  إلجلباا لااي

 إلجا  املصاطلأمت جاجلار   رنا    429  ص  إلج  املصطلأمت االال اااصأف املنش ر    محد  مر  احشديمي ينظجل:   جلم شل : لل  اح
 .  400  ص لصجل اان إلمث دبمء احإلجلب   األندحس و .بطجل  اح تقمين: 990  ص 02  ج احفمن ناا

 .991ص   02ججلار   رن : املجلجع احتمب   ج   4
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ي ي مشااجل  هنااا احصااأم ا  مجلاساا   فااط دو     وقااد  اااز هااذا احقإلجليااف بإضام ا  اا 1« لامد    نفمبااا احصااأفاني
 يقعذ  ي احصأم ا  هنا  سمساا حك.

هت  اادويي  ام ينشاأ لاي لالقاامو   حاب مبال فااا  خ امر احنام و  احصاأم ا اإلامطاحصاأم   اي احصاأفي  و  »و   
اااا م بفنفلهام للاا  صافأمت الجلائاد  و احصااأف  و احادوريمت حاطلااع للاهاااجقمملااا وااققصامديا واحتامساااا و 

واملال ظ   هذا احقإلجلياف  صاجله حلإلما  حلصاأفي مبال فاا  ن امء احنام  املعقلفاا دو    اجل حألخ امر   2«احنم 
شأ  االالم بص ر  لم ا للا    ي اإلمط : »ه  احصأفي  خ او  األخجلب  مملقإللفا بمحك ارث احط اإلاا وا هم 

    ام هاذا احقإلجلياف  فاد قااد احصاأفي 3« انانهم قو  و لقز م بفجلاراهتم  ا  نقت م إىل نفمبا احصأفاني    يك   ل
 .مبي ي مشجل احإلم  االال ي لل  ا  يك    ندجمم   نفمبا احصأفاني

 هناام انطلفاال   اإلجليفهاام حلصااأفي  ااي احصااأم ا املكق بااا وحااذحب قُاِااد هااذه احقإلاامريف األخاا   اال ظ    اا     
      ع شجلط احقفااد   نفمبا احصأفاني. إلنمه ااصطال ي بمحإلم   اهم بشك    مشجل  و  مجلاس  هلم

محقإلجليف احااذي نااص للاااك   باا بدايااا  د  حلصااأفيفااد وضااع اإلاامريف  ااد  اام بمحنتاا ا حلمشااجل ع الزائااجلي       
يإلقارب صاأفام  هناام  ا   تاقعدم   نشاجل  ي  ااا »  :بف حاك م1968سانا  احصامدر احفمن   األسمسي حلصأفي

املصااا ر    و احنمةفاااا  و احألن ااامء املكق باا  و محااا وةنااااا  و هائاااا وةناااا دوريااا امبإلاااا حلأاازب  و حلأك  اااا  و  و 
احااذي يقعااذ  ااي هااذا احنشاامط  هنقااك و اسااقغالهلم و لجلضااهم انتااافهم و قفمئهاام و ناو  ي األن اامءدو اام حل أااث لاا  قفااجلغ
  ات األججل. و احنظم اا و  اح  اد 
 املجلاسااال   احجلسااام   نممئا   و ملجلاسااال   احتاااااو  املجلاسااال   املصااا رو  يإلقااارب   لاااداد احصاااأفاني املهنااااني مااام     
احملجلريي و  احملجلريي املرتمجنياملصأأني و احدائم   حلقأجليجل  محملجلريي املإلمون   امل مشجلو  و  مث  احصأفاني املهنانيميُ و 

 . نتفي األخ مرو  احملجلريي املذيإلنيو  املعقزحني   احصأم ا
إ ا   ء   احارتاب احا ةين  و   اخلامرجي ميامر  نشامةك سا ااملجلاسا  احصاأفي احاذ يإلقارب مبثمباا صاأفي  هاين     

 .4«  م   تق  ام احشجلوط املنص ص للاهم   احففجل  احتمبفا

                                                 

 .90  ص    صطلأمت االالم إلج محد ز ي بدوي:   1

 .218ص   (ا احإلمملاا حلكقمب  ب وت  ح نم  نط ا  احنمشف  م احشجل     جلاجإلااحفمن نااو   إلج  املصطلأمت احففهااججلجس ججلجس:   2
 .218ججلجس ججلجس: املجلجع احتمب   ص   3

سمسااي املق اامي احفاامن   األ م  1968ساا قمرب09  امل ا ااه 1388مجاامدي احثمناااا لاامم 12املااؤرخ    525/ 68األ ااجل رقاا   ااي  02املاامد    4
 م.1968س قمرب  21امل ا    ه 1388 مجمدب احثمناا لمم 24ي م احثالثمء اا حلجمه ريا الزائجليا احصمدر  الجليد  احجلمس حلصأفاني املهناني 
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    تقعدم   صأافا ي  اا  و   يإلقرب صأم ام  رت م» : فد نص لل   نك  82/01  قمن   االالم و  م   
يكاا    قفجلااام دو اام و  ء املكق بااا  و احنمةفااا  و املصاا ر دوريااا امبإلااا حلأاازب  و احدوحااا   و   هائااا وةناااا حألن اام

 قعااذ  ااي هااذا احنشاامط  هنقااك اح  اااد يو م  هاسااقغالهلم ولجلضااو  انتااافهمو  مانقفمئهااو  مجإلهاامو  حل أااث لااي األن اامء
يإلقاارب مبثمبااا صااأم   اارتف املجلاساا  احااذي مياامر   » :نااص للاا   نااكو   1« املنقظمااا احاايت يقلفاا   فمبلهاام  جااجلاو 

  لاااله 33اخاا  احاارتاب احاا ةين  و خمرجااك إ ا  اام   تااق  ام حلشااجلوط املنصاا ص للاهاام   املاامد  نشاامةك ساا اء د
لااام ال   وساااامئ  احصاااأم ا املعقلفاااا  احقمبإلااااا  يكااا   يي احقإلاااجليفني يشاااارتط   احصاااأفي    أتاااب هاااذ  2«

و  جلئااا سا اء ويقفجلغ حنشمةك احصأفي بصفا دائماا    ياا وساالا صاأفاا  كق باا  و مسإلااا   حلأزب  و احدوحا
 ا يك   صأفام  رت م وسالا صأفاا حلتمب  يا احإلم    مجلاس  صأفي بانمم  بصفا   مشجل   و ا    مشجل 

املجلاس  احصأفي احذي ميمر  هذا احإلما   ممم يإلين      إ ا ا  جلت  اك احشجلوط احتمبفا       مد  إا  هنام و 
 .ا يإلد صأفام  رت ملل  س ا  املثمل  احجلمسااو د  لي وظافقك املنقظما زيم   نشمط إضم 

  اا  شااعص يقفااجلغ حل أااث لااي األخ اامر »  :جلف احصااأفي بأنااك فااد ُلاا 07/ 90  قاامن   االااالم بانماام     
  اتام حدخلك صدرا رئو افدميهم خالل نشمةك احصأم  احذي يقعذه  هنقك املنقظما و  اسقغالهلمو  ممجإلهم وانقفمئهو 
وهااذا  اح سااالا االال اااا ءسااا احنشاامط احصااأفي دو  حتديااد انقماامي مممر ةااال   اااال ظ   هااذا احقإلجليااف إ3«

أناك  احصأفي بم  َ جلَّ لَ  احتمبفني احلذيي ننيلفمن  حنظمم احقإلدديا االال اا احذي جمء بك هذا احفمن   خال م  مشام و 
بمحقاميل  اإ  و حاا  و حلدو أزب  ي  ازب ج هاا احقأجلياجل احا ةين دوريا امبإلا حل    تقعدم   صأافا ي  اا  و 

 شجلوط احصأفي احملرتف ة فم هلذا احفمن   هي:
و مصادر  سمساي إلال ااا لم اا  و خمصاا  و  زبااا بشاك   ناقظ    ي نشمط صاأفي   وساالا    ميمر    

 افاا الق مره صأفام  رت م  مل ينص لل  املجلاس  احصأفي و  07/ 90إىل    قمن   االالم  ع ااشمر  حجلزقك  
 .01/ 82 قمن   االالمو  68/525 جل األ  مم  

                                                 

 .82/01 ي قمن   االالم  33املمد    1
   .82/01 ي قمن   االالم  34املمد    2
الجليااااد  احجلمساااااا حلجمه ريااااا م  1990  جلياااا   03  امل ا اااا  ه1410ر  اااام  ساااانا  08املااااؤرخ    90/07قاااامن   االااااالم  ااااي  28املاااامد    3

 .م1990  جلي   06  امل ا   ه1410ر  م   10  احصمدر  بقمريخ 14الزائجليا  رق  
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ااا    احصااأفي احملاارتف » :للاا     ينيجل الزائااصااأفاني  خالقااامت املهنااا حل فااد نااص  اثاامي ق الااد و  و خاا ا     
 و لااد  وساامئ    فمباا   جااجل   وسااالا إلال ااااو   هماام  اام  وضااإلك ا هاا   ااي مياامر  بصاافا  سمساااا  نقظمااا

 .1«   و نهم يتقمد   ارده األسمسااإلال اا
الاالم للا  خاالف قامن   ا  إلال ااالاد  وسامئ    املممرساا احصاأفاا إضام ا اال ظ   هذا احقإلجليف       

بمحفطاام ع احإلاامم بشااك   طلاا   احاادائمني حلصااأفاني احإلاام لني مل يتاامح هبااذه اازدواجاااا املهناااااحااذي  90/07
احقمبإلاا حلفطام ع احإلامم  ي شاغ  األجهز  ا احصأم  احدائما   احإلنمويي و  نع مممرسا  هن » : نك  اث نص لل 

حدب احإلنمويي  و األجهز  االال اا األخجلب  ا   ناك ميكاي    افادم إساهم مت ظجل ااا إىل لنامويي و جهاز    خجل
 .2«  خجلب  تب احشجلوط احيت حيددهم اجمللس األلل  حإللالم

      حغااااا االااااالم املإلمصااااجل  ي بإلااااد هااااذه ااةالحااااا للاااا  مجلااااا احقإلاااامريف ااصااااطال اا حلصااااأم ا واحصااااأفو     
 احصأم ا ااسال اا.ي االالم و  صطلأأيت اح أث    إلمين ي  نظما ملهنا احصأم ا   الزائجلامل احف اننيو 
 .اإلسالميةالصحافة  التعريف بمصطلحي اإلعالم و  :مطلب الثالثال

 ناهم الم إلا املمنإلا  وحذحب إلم حتديداحيت ا ازال قاد  يإلقرب  صطلح احصأم ا ااسال اا  ي املصطلأمت     
  قلقهااام  ا باااأ     اكااا   اح دايااااميكاااي ساااجلده  اااي اإلااامريف هلاااذا املصاااطلح للااا  ق ااا  اخلااا ض   ساااجلد  ااام  كنااا إ
االاالم ااساال ي حقكي اانطالقا بمح ق ف لند اإلجلياف و    ه  األل  حل ص ل إىل هذا املإلىن األخصأموحا مب

  .احصأم ا ااسال اا صطلح وص ا إىل 
 .اإلعالم اإلسالميالتعريف بمصطلح  :الفرع األول

 وااا ه  إىل    اح أااث   مااد  ناا   جاامب و  إل ااد احلطاااف محااز حفااد  هااب اح اام ث     هااذا اجملاامل       
         ال اااي سااامحاب احإلمااا  االففهااام املتااالم     االاااالم ااساااال ي ا يااازال  اااديث احإلهاااد راااا  احطفاااجل  احااايت  

ملااذه  حلجلسااامحا احملمدياااا   شاااىت وادحاااا  للااا   حااب اانقشااامر احفامساااي    وخلااا اخلصاا صللااا  وجاااك  احاادل يو 
  .حلديثاام را  اح سمئ  اح دائاا احيت اسقإلملل   نشجلهم بمملفمرنا  ع وسمئ  االال املإلم ر   صفم ع
 جلبااا  إلااممل   ااإ  هااذا ا ينفااي وجاا دااسااال اا    اجلاجااع  ا يااا االااالم ااسااال ي بمناادثمر احل اامر  رااا و     

طالقااام  اااي هاااذه انل ا ااا  ن  اهااام  و و  هااام  كم و  همق الاااد    مجاااا إىل اح أاااث لاااي  مضااااا إلال ااااا إساااال اا
األسس احيت بنال حتجلي   و  ص ل احل مر  احتمبفا  احللفا املهما  ي ن    إلممل هذه بد  اح م ث     احلمجا 

                                                 

 .02  ص زائجلينيق الد املهنا حلصأفاني الو   اثمي  خالقامتاجمللس األلل  ألخالقامت املهنا    1
 .90/07 ي قمن   االالم  29املمد    2
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احشاجللاا  امل امد بداياا بقأدياد  جليمت االال ااا احلديثااف لي احنظاحيت قد ختقل  للاهم نظجليا االالم ااسال ي
وإرشاامد يصادر  نهام    اا  ا جااك و  واضاأا ينطلا   نهاام إميمناااااحااذي يتاقمد نفا  ه  ااي قملاد   »هلاذا احنشامط 

 احيت يف م للاهم خمقلفا لي الب احف الد املنظما هلاذا احنشامط   احفا انني اح ضاإلاا امل مد   ممم قد جيإل   ي 1«
 . ي  اث  صدرهم احشجلليح  و 
 االالم   صدر  »: قمبك   ي خالل2كم  ل د احلطاف محز   ول  ي بد  بدراسا االالم ااسال ي    

 4« املاذاهباأل كامر  و احإلفمئاد  و ...جا  اأ ااداحايت ي اذهلم احنام   اي  الها د » بأناك:  لجل ك  يي  3«ااسالم
رب لنهام إَلا ناك ياُ  مام      مدئكي ه و  إلمو  الميلقزم دائمم بفا  ااس»  :احذي إىل اإلجليفك بأنك إ مم إبجلاها  امم  هب 
حتكاا  ااساالم    : »واالاالم ااساال ي  5« لنمصاجل خامحااا فد ك حلنم   ي  إلل  امت واقإلااا  و      م يُ 
رساامل  اماام   و ااي بدايااا ااق الااده املجلنااا  ااي احغااالف  اماام يفااجل و  ااسااالم بأصاا حك احثمبقاااإنااك حتكااا   ..االااالم.
 ااي املااجلح واملاازاح ا ءبااد إسااال ي اا  يكاا     جمقمااع  تاال    » اماام قُاااد  ااجل   خااجلب بااأ :   6« نشاامهدنتاامع و 

 إلالناكاحقتلاا وإسال ي   و    صدي  خ مره   احرتويح إسال ي » اك   بذحب:  7«... ىت   اجها امل تو 
 .8« افت همو إسال ي   شجلح األخ مر و  اإللامك  
 

                                                 

 .08  ب ط  مدار احفكجل احإلجليب  احفمهجل    صجل (  ص  ص ل االالم ااسال يإبجلاها  إ مم:   1

حإلفمئاد الدياد   محادل   هاي الها د احايت ي اذهلم  صاأمب األ كامر الدياد   و ااالاالم بف حاك و  احدلميااو  حفد  جلي ل د احلطاف محز  بني احادل    2
االاالم ها  الهاا د احايت ي ااذهلم احنام   ااي احجلسا ل صاال  اهلل للااك وساال   و   و املاذاهب الدياد  و ااي  لظا  األ ثلااا للاهام احاادل   احايت جامء هباام

 حاب لاي ةجليا    َّ ُ ا  ج حفكاجل   و لفااد   و  اذهب  و يَادَ  ُ  ج  اأ اد هذه األ كمر  و احإلفمئد  و املذاهب  واحدلميا األسال ب احاذي يُااجَلوِ 
 ام االهام  اي احلك  امت ااساال اا للا   حاب  ام  إللقاك اخلال اا األ  ياا و  و اي  احقأث    ل اةف احفجلد  و المملا واساقه ائهم بفادر املتاقطم ع

 .170   ب ط  مدار احفكجل احإلجليب  احفمهجل    صجل (  صاالالم   صدر ااسالمل د احلطاف محز :  ينظجل: اخقال هم إىل ي  نم هذا.

 .09  م دار الم إلا الديد   احفمهجل    صجل (  ص االالم ااسال يينظجل: مد  ممل احديي إ مم    3

 .170  ص االالم   صدر ااسالمل د احلطاف محز :   4

 .18إبجلاها  إ مم: املجلجع احتمب   ص   5

م      1999  02  احتداسااي03اح أاا ث اانتامناا  لاادد و    حلدراساامت(  اح صا   حناا  إلااالم إساال ي   األحفاااا احثمحثاااباادو  ُ َؤحِاف: م   فامل  6
 .61م دار اخللدوناا  الزائجل (  ص 

 .36  م  كق ا اخلمجني  احفمهجل    صجل. دار احجل ملي  احجليمض  احتإل ديا (  صاملتؤوحاا االال اا   ااسالم مد ساد  مد:   7

 .36  ص املجلجع احتمب  مد ساد  مد:   8
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 إسااال يمياامر    جمقمااع و احفااا  ااسااال اا و  امل اامد و  احااذي يإلكااس احااجلوح : »لااالم ااسااال ي هاا و   اا   
وساامئ  »  م ماام يقأفاا  باامحقزا   1«بكم ااا  ناام ي احلااام ... اواألخ اامر املقإللفاااحلفاامئ  يقناامول  م ااا املإلل  اامت و و 

داااك  اي ضا ابط   افاد  األخ اامر  د  امزا ام دقافاام بمحشاجليإلا ااساال اا و احقاالاالم    ا   ام افد ااك  اي  ا اد 
بادينه  لممل   اسقعدام  نهج إسال ي بأسل ب  ين إسال ي يف م بك  تلم   »   خ ا ه :و   2«افت هم...و 

ر مجاامه ه املق مينااا   تااقعد ني الااب اح ساامئ  املقطاا ر  حنشااجل األ كاامحط اإلااا االااالم ووساامئلك احلديثااا و   قفهماا  
   إةامر امل ضا لاا   كام و     ا  ز ام  واملثا  حلمتالمني وحغا  املتالمني  امد املواألخ مر واحفاا  األخالقااا و 

لااااالم اابااااأ   احفاااا ل وبااااذحب ميكااااي .3« املطلاااا ب  ا ااااداث احقااااأثاارشاااامد احق لاااااا و و هباااادف احق جاااااك  احقم ااااا
صاااأم ا املعقلفاااا  اااي  كا ثاااك وسااامئلجليإلا ااساااال اا    ااا   ااام انشاااجله و اا قكااامم ملاااازا  احشااا يفق اااي ساااال ياا
احإلم ا    إةامره    يكا   لمملام مب امد  ممام يتاقلزم للا   بطجليفاا  نهجااا إساال اا    يق  اط اا   حابو   ا همو 

 اديث لاي إلاالم إساال ي   جمقماع  أَبديمت احإلم  االال ي ووسمئلك املتاقعد ا  وللااك  إناك ابااسالم و 
 ا يديي بماسالم. 

جملقمع فا ميكي احف ل بأ  االالم ااسال ي ه   حب احإلم  احذي يق نمه اف احتمبيو اخقصمرا ملم جمء   احقإلمر 
 ا ااسااال ااإل  و   كاامم احشااجليد  االااالم للاا     يااق  انفاااذه   إةاامر   اام املتاال  هباادف إشاا م ع  اا    ااجلاده

 س اء  م   حب لرب وسمئ  االالم املكق با  و املتم لا  و املجلئاا  و ا هم.
 .الصحافة اإلسالمية  بمصطلح  ريفتعالفرع الثاني: ال

   ا   ام يفد اك  قك  احذي اشرتط حكي يك    اذحب    حُياحإللالم ااسال ي  لل  احقإلجليف احإلمم  بنمء      
احشجليإلا ااسال اا   م  اإلجليف احصأم ا ااسال اا لل  وجك اخلصا ص  إىل  ازا  حلجمه ر  ي   اد إلال اا 

   اكاا    لقز ااا بقاادلا   » :وساامئلك   اااث اشاارتط حكااي اكاا    ااذحب   نفااس هااذا اا اامه حك هناام إ اادب 
 لقز اا  ي ام بمحشاجلوط   و هاد م نقمااا أللادائه  اصا را  و  اا    قإلمةفا  اع ق اميم املتالمني  احفا  ااسال اا

ا   و  اااح بمحقااميل احصاا ر احإلمرياااا اُ   و للاا   تاامب امل اام  احشااك   ي   ااال اإللِااااسااال اا   األلماامل احفناااا
 4«...اسقغالل    اهل  بدو   فمب   وا اإلطا  احنم  و ا ااثمر   و احكذب احصأم 

                                                 

ص     احفامهجل    صاجل (  م  م دار احفجاجل حلنشاجل واحق زياع2003  02  طامل امد   احنظجلياا  واحقط اا   االاالم ااساال ي مد  ن   جمب:   1
24. 

 .109  ص  إلج  املصطلأمت االال اا  جلم شل :   2
 .21  مدار احف الا  احجليمض  احتإل ديا (  ص االالم ااسال ي ساد  مد سمديت احشنفاطي:  3
 .63ص   احصأم ا ااسال اا ودورهم   احدل   نفال لي:  ؤاد ا  ا  احإلمين    4
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    ا   اماحلفافا       ام انشاجله  قصافا بمألنام  واحلكماا حصدي و ا ا قغي بإلملهم وجك اهلل   قأجليا»  :    و
ااسااالم  ا اإلاامحا  و  امل اامد و قز ااا باامحفا  اهلل قااي  داء رساامحقهم احتاام اا   ل    جلاق ااااكق ااك  ااي  إلل  اامت و خ اامر

واحق الا  واخلادا ع   قإلاد  لاي احكاذب    ام   اجلا حا افا ل احصادي و و  ااؤدي األ مناا    ح  ا ائا ختش    احل
 ام يإلاين    القازم      امياا هلام وهاد م حكا   ام انشاجله  وها احايت ا اع خد اا اانتام » :هاي م  1«...احنفميو 

 .2«...اذيعو       م انشجلاحلجلام  د احلالل و اح قل  ااك بف ال
زم هبااام قااااألخاااالي احااايت جياااب    يلو  امل ااامد أهنااام ر ااازت للااا  ا ضااااح وساااجلد بظ   هاااذه احقإلااامريف   ااااال    

 اميا.لمال و  م احصأفي   لملك بأ كمم احشجليإلا دائك هلذه املهنا  وميكي  صجلهم بمحقزااحصأفي لند 
الب املهنا  و اح سالا احايت إ  هي   ااسال اا:حلصأم ا خجل    م س   ميكي اح ص ل إىل اإلجليف  بنمء للو     
غميااا شاااجللاا   قعاااذ   اااي ح محتفافااا إخجلاجهاام حلجمهااا رحتلالهااام م و  حتجليجلهااامنفلهااام و و  بمح أاااث لاااي األخ اامرهتااق  
ف  اي نشاجلهم داالال اا إىل بل غ اهلا خط اهتم  ي بدايا اح أث لي  مدهتم        ازانم قامكو  ااسالم   مد 
 . و بثهم

حلقن اك لي ضاجلور  اساقإلمنا احصاأم ا ااساال اا   احف ل بأهنم املهنا  و اح سالاو ىت يق ح هذا احقإلجليف  إ      
بماضام ا إىل اإلاين  لماا إخجلاجهام   احقإلجلياف و      احصاأفي احلاديث  اي وسامئ  افنااامبم يتاقإلم    احإلما  

اح سااامئ  شمشااامت للااااك صااافأمت و ث يااامت و اظهاااجل    ا امل ااام    حتاااجلي احشاااك  املالئااا  احاااذي ين غاااي  جلاق ااا
 وباث احصا ر اخللاإلااااحفاذف ل امرات احتااب و و  اااجلاء احفاجلاء ب احإلنامويي املثا   احاايت اتاقإلم   قجنا  احصاأفاا
 .وا هم

  األلماامر واألجناامو  ثفم اامتاملقناا  ع احالمهاا ر    احقإلجليااف مبإلااىن  احاا ارد  اا ط  إلااىن  لمااا المهاا ر اماام يُ      
حكا  احنام   ااسالم إميمنم ولمال لم تا حجلسمحا يك    جل  االالم ااسال ي  ي املفرتض     أل  ديمنمت احو 

 .بدو  اسقثنمء
حلفاااجلد  ااا   ااام  ااااك صاااالح  راء لملاااكهااادف احصاااأفي  اااي و    يكااا      مإلاااىن حقأفاااا  امياااا شاااجللاا  ااام       
 حكاي  نفاال وحتلااال جله حلنام  صامدقمجلاد نشايُا ياخلارب احاذيك     امنم ألنك قد  للاك    يقأجلب  حب  و المملاو 

يؤدي إىل إ داث  فتد  اف ي املصالأا املق خام   اي وراء بشك   م  و   وقل  إلني  قد نشجله  لل  ااقدام
   .هذا احنشجل

                                                 

 .64ص  املجلجع احتمب .  ؤاد ا  ا  احإلمين:   1

 .132 ؤاد ا  ا  احإلمين: املجلجع احتمب   ص   2
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    ملااام  ااام  احإلمااا  احصاااأفي يقكااا    اااي لاااد   جلا ااا  وجاااب للااا  احصاااأفي    حيااارتم   ااامد  ااساااالم  خااا ا  
خط ات احإلم   خمصا و    اشانك ا اش ب شجللاا لملك شمئ ا مجاع  جلا لك   ىتين  ط بأوا جله ون اهاك   و 

    احصأفي     قكم  .
ا هم  ي احكلممت احيت اشرتك و حكلما احصأم ا  ااصطال اا ف لند خمقلف احقإلمريف احلغ يا و وبإلد اح ق     

املتاام لا و      واملجلئااا ملكق باا  ا ااحصاأم بفاي اح أاث   نشاأ   احصاأافاو    بنامء  فه  هام احإلامم  محصاأفي
 ااسال اا   امل أث امل ايل.و  االزائجلي احصأم اواط ر     ي 
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 : تطور الصحافة.نيالثا  مبحثال
 .المرئيةالمكتوبة والمسموعة و   نشأة الصحافة: المطلب األول

     ب ساااامئلهم املقطاااا ر    اااااا  ديثاااااإلال 1 تاااالطا   ي احلااااديث ملهنااااا احصااااأم ابإلااااادا لااااي املفهاااا م ااصااااال      
املقمثلااا    طالقاام  ااي اميااا وج دهاام   اجملقمااعان  و املهااين احملكاا وانظامهاام احفاامن ين و  ا املقن لااا  ادهاام االال اااو 

اهقاادب  إ   نااذ احفااد   2إىل بدايااا ظهاا ر اجملقمااع اح شااجليع اجلَجااشااأهتم    ااأ  نَ الااالم  االمهاا ر  را ااا إشاا م ع
بداياااا بمساااقإلممل ااشااامرات  مبعقلاااف األخ ااامر اآلخاااجلييالاااالم اح سااامئ  املنمسااا ا جيااامد احطاااجلي و اانتااام  إىل إ

اانتاامناا  جلفِ  ااي اح ساامئ  احاايت اسااقإلملل   ُلاا بإىل ااا   حاا إشااإلمل احناامرو   لجل ع احط ااوقاا صاا اتاألإ ااداث و 
تااقعدم   كقمبااا  حقُ ا صاا  اانتاام  إىل ا قشاامف احواألز اام   احتاانني و ااع َ ااجلِ   3دوث   ااجل  اامحلداحااا للاا  ُ اا
للاا  ساا ا  املثاامل ا احكقمبااا ا ا    اااث اسااقإلم  احفجلالناااأل ااداث املعقلفاااو  احلااجلوب عووقاامئااادويي األخ اامر 

قاا     احفجلالناا ها    و وحاقه إلمب دَ مهل    ِشاَماحاق  نفلهام إىل لُ  يدِ جلْ ي اح اُ احقتجا    جلا ه  و  زاهن  لل   ور 
 . 4االالم  ول  ي اسقإلم  احنشجل   سالا  ي وسمئ  

إلجلاء قصاامئد ُشااو  ني يد املصااجل للاا  احلجااجل لناا احكقمباااو  احاانف  ربَ قُاالْ ء للاا  هااذا احقااأريخ حنشااأ  احصااأم ا ا ناام      
  و سامساااا  إلالناامت احلااجلوب اجقمملاااالهاام  خ اامرا لتااكجليا  و مَ م ا  ألهناام  مناال حتماا    جمُ أَ المهلاااا ِصاا

 .5م وا همصمهلخِ ادويي  جممد احف مئ  و و  احلكمم  خ مرو 
احدلمياا مل و   منال وساالا حإللاالم»   احشاإلجليا:  شامر  ما د  ماد سافجل إىل     احفصاادااةمر نفس و      

احلاا     احشااإلجل   احإلصااجل » قاامل ل ااد احلطاااف محااز :   و 6«اتااقطع اخلطمبااا    اااداناهم   املنزحااا بااني احإلااجلب 
احشاملجل   احف الاا  »  حاب باأ :إللاال   7«احدلميااو  مالمهلي  مد يك   ه  اح سالا اح  اد   ي وسامئ  االاال

 هاا  احناامة  بلتاام  هااذه احف الااا وهاا  املنمضاا    بمحنتاا ا حأل اازاب   اح قاال احلمضااجل اام  يفاا م  فاامم احصااأافا 
                                                 

 اااا  ااا  احتااالطمت األخاااجلب  احقنفاذياااا           جلاقشاااإل اا حلقإل ااا  لاااي احاااجل ي احإلااامم و  يطلااا  للااا  احصاااأم ا بملق مرهااام سااالطا احتااالطا احجلابإلاااا اصاااطالح  1
 .  245ص    إلج  املصطلأمت االال ااواحقشجليإلاا واحف مئاا ينظجل:   جلم شل : 

 .10م  م املؤستا اح ةناا حلكقمب الزائجل (  ص1986  02  طاحقنماا   اح ةي احإلجليبو  االالم ف ااسالم احزب  سا :ينظجل  2
 جمقماع االاالم  ماد حإلفامب:و ام بإلادهم   17جاد   احتاإل ديا (  ص   م احكقمب احإلاجليب احتاإل دي   قف مالالا ينظجل:  م د  مد سفجل   3

  م بإلدهم.و  12  ص واملإلل  مت  مهاقك وخصمئصك
  م بإلدهم.و  18املجلجع احتمب   ص  ينظجل:  م د  مد سفجل   4

 .10ص   احقنماا   اح ةي احإلجليبو  االالم ينظجل: احزب  ساف ااسالم   5

 .18ص املجلجع احتمب   : م د  مد سفجل  6
 .26  صاالالم   صدر ااسالم: ل د احلطاف محز   7
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احإلاجلب   م و  1« كمنقهم بني احف مئ  لمداهتم و و  موه  املص ر ألخالقهاحلم ز هلم    وقمت احلجلوب لنهم بشإلجله و 
إمناام   وهاذا إ  دل للا  شايء  د  و ظهاا ر شاملجل جدياد   ق الاقه لناد  ااال بإل اه  احا إل  هنئا  يو حيقفلا   

احقغااين مبكمر هام  اىت يإللاا  و    احاذود لااي  كمساب احف الاا   ام  يلإل ااك احشاإلجلاء  ياحاادور احاذيادل للا  األتااا و 
 .2أل  شأهنم بني ا

حجلو امنا   بمختاام  ا م  احقامريخ   ااث اشااقهجل احلكاماُاإَلااُد احِصاأم ا احجلو منااا  قاادم ِصاأم ا و اي جهاا  خاجلب     
واققصمديا  وقد اشقهجلت اجقمملاا و   مر سامسااوسالا حق لا  شإل هب  مبم يدور   إقلا  دوحقه   ي  خ احصأم ا

  ACTAPUBLICAصاأافا و  ACTA SENATUSو ACTA DIUR نهام صاأافا 
 . 3و  املمحاا وااجقمملاا منل هذه األخ     ثجل انقشمرا بت ب اهقمم هم بمحشؤ  اث  
حفاد  احصأم ا املتام لا؟لي   مم ا املكق باي يصدي   ثجل لل  احصأم ا يحكي إ ا  م  هذا احقأصا  احقمر    

اصا ر  حاب    هماا ي كاميو   هب  م د  مد سفجل إىل    هذا احن  ع  ي االالم قاد اإلا د جاذوره إىل احفادم
طب احايت  منال هذا إىل جمنب اخلُ م جد  ي  خ مر  لالم احنم  مبا احطجلياألس اي و ي  م  جي ب احذاملنمدب 

  .4احدنامو  يبأ  ر احدي  لف  لل   مسم ع احنم  الال هاُ 
جاامءت  نقاجااا حلقجاامرب األوىل إىل اخاارتا ع  جهااز  احقلفزياا   احاايت  ا فاا  احصااأم ا املجلئاااا احاايت اإلاا د نشااأهتمو     

  واااصاامات احالساالكاااحجلادياا  و  اا الااا فا ا قشاامَمااقِ اَ   و هجلباامئياحكو  ويناحإللماااا احإلديااد    اجملاامل ااحكاارت 
 .5صأم ا املتم لا مبفه  هم املإلمصجله  احقمريخ احذي اجلا ط بك نشأ  احو 
تااام  مبجل لاااا  ااام يُ  إىليإلااازب ظه رهااام و  ااااا حلصاااأم اي  احقمر هاااذه احنشاااأجل  اااي جهاااا  خاااجلب نَكااا امااام اُ هاااذا    

   لإلمااا  احصاااأفي  اااي قصااامئد حبقااادائي بمحشاااك  ااف جلَ إلقَاااا اااال يُ  6احلديثااااملاااا املقإللفاااا ب سااامئ  احط  اا قشااام مت
فه  هااااام مب املط  لاااااا أم اإا بمحِصااااا يُاااااؤ يإا    األخاااااذ هباااااذا املنطااااا  احاااااذي ا ا هااااام  و خطمباااااا و إللفااااامت و 

                                                 

 .27ص   االالم   صدر ااسالم ل د احطاف محز :  1
 .19ص    قف ماالال .  م د  مد سفجل:26املجلجع احتمب   ص  ينظجل: ل د احلطاف محز    2
قتااانطانا       احق زياااعو  م  م  ؤستاااا ااساااجلاء حلنشاااجل1990  02  ططجل  احصاااها ناا للااا  وسااامئ  االاااالم احإلمملااااااحتاااا ينظاااجل: زيااامد  بااا  اناماااا   3

 .21ص  الزائجل (
     .ل اااد احلطااااف محاااز 19الزائاااجل (  ص   م ديااا ا  املط  لااامت الم إلااااا  باااي لكنااا   اااصااامل ااادخ  حإللااا م االاااالم و    اااداد ينظاااجل: زهااا  ا  4

 .18  ص املجلجع احتمب . م د  مد سفجل: 28املجلجع احتمب   ص 
  م بإلدهم.و  41  ص املإلل  متو  االالمجمقمع  ينظجل:  مد حإلفمب   5
 .26.   مد حإلفمب: املجلجع احتمب   ص 10  ص االالم واحقنماا   اح ةي احإلجليب : احزب  ساف ااسالم ينظجل  6
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 هناام حك جلئااااواملتاام لا املوساامئ  احنشااجل الديااد   أم ا لاايفا احِصااإنكاامر ِصاا إىلجل احلااديث  قااد جَيُاا ااصااطال ي
 .1اإلدت وسالا احط ملا احيت د إلل احصأم ا املكق با إىل ظه رهم الديد

       املتااااام لا و املكق باااااا حلصاااااأم ا  احلاااااديث ظهااااا رح أاااااث   احسأققصاااااجل بم واخقصااااامرا هلاااااذه احلمأاااااا احقمريااااااا  
 املجلئاا.و 

 نشأة الصحافة المكتوبة. الفرع األول:
   اإ للا  احقا ايل   احصاني نياحلمدي لشجل املاالديو  احفجل  احثمحث  م ممت اخرتاله 2احط ملاو را     اح ري     

إىل اخاااااارتا ع املط إلااااااا احلديثااااااا  ااااااي ةااااااجلف  عُ َجااااااجلْ ث ااُ احلاااااادي حصااااااأم ا املكق بااااااا مبإلنمهاااااام ااصااااااطال ينشااااااأ  ا
3Gutenberg Johan هن ا جديد    ل  جل لا  م بإلد هذا ااخرتا عجلَ  اث لَ   4م    ملمنام1436 سنا

 اااالد احإلديااد  ااي  احلديثااا  فااجلا حلنه ااا احصاانملاا شااهدت  وروباام حك هناام  مناالاحصااأفي  و  ر  لملااا ااصاادا
 :يتا اىل ظه رهم لل  احنأ  اآل احيتلنمويي احصأف 

 م.1502 ملمنام سنا     Newe Zeytungصأافا  -  

 م.1562سنا  مإيطمحا   Notizie Scritteصأافا  - ب

   م.1616بلجاكم سنا     Nieuwe Tijdingen    صأافا - ت

 م.1631 جلنتم سنا    Gazette De France صأافا - ث

 م.   1645احت يد سنا     post Och  صأافا - ج
 .م1665بجليطمنام سنا    Exford Gazette صأافا - ح
  اح اياامت املقأااد   Public occurrence both foreign domestick صااأافا - خ

 م.1690األ جليكاا سنا 

                                                 

 .11  10  ص  ةي احإلجليباالالم واحقنماا   اح ينظجل: احزب  ساف ااسالم   1
شاجلي يإلد احإلممل احصاين يب شان   ول  ي اخارت ع احط ملاا   تاقعد م احلاجلوف املقأجل اا املنف شاا للا  احطاني احملاجلوي    ام احا ري  اق  ا قشام ك بمح  2

 .22  ص املإلل  متو  جمقمع االالماحصني ينظجل:  مد حإلفمب: و  ااسال ي

األملمناااا ا قشااف  ااع ر مقااك افناااا احلاااجلوف املقأجل ااا م ا صاا  إىل ا قشاامف احط ملااا  ااا   سااانا   اااا نخو كقشااف  ملاامين وحااد مبدينااا  هاا  لااممل  3
المإلاااا املصااجليا حنشااجل   160 ص   م دار احكقااب احإللماااا  باا وت  ح ناام (  املعرتلاانيو    ساا لا املكقشاافنيس شااجلب   :  اا ريم  ينظااجل1468

 .906 ص  02ج امل س لا احإلجلباا املاتجل  املإلجل ا واحثفم ا:
م  م احااادار املصاااجليا 1994  03  ط  خالقاااامت احإلمااا  االال اااي .  تاااي لمااامد  كاااموي:22   ص املجلجاااع احتااامب ينظاااجل:  ماااد حإلفااامب   4

 .42احل نمناا  احفمهجل    صجل (  ص 
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 Dailyصااأافا  : نهاااممر احإلاااممل احغاااجليب طاااجملاااالت   خمقلاااف  قف و حصاااأاحإلدياااد  ااي ا  ظهااا رااا اىلم    

courant  صااااأافا م  و 1703سااااناTatler م  و1709ا ساااانDaily news  م   1846ساااانا
م م  1819اهلند سنا و  م1738س يتجلا سنا و   م 1712صدرت  ول صأافا   احشالي سنا و بجليطمنام  

 اع انقفامل    ازاباممل   ىت ازت احصأم ا مجاع بلدا  احإلاممل م1869احربازي  سنا   و  م1825األرجنقني سنا 
   .1إحاهماحط ملا   حا

ااسااقإلممريا  حااب بتاا ب احلماااااالت م ا املكق بااا و مل ااسااال ي  فااد اااأخجل ظهاا ر احصااأماحإلااو  احشااجلي  اام       
احصااأفي  نااذ بدايااا  قمإلاال  جليااا ااصاادارمملنطفااا و احثفم اااا بو  احصاالا اا احاايت هنشاال ل ا اا  احنه ااا احفكجلياااو 

 ااسال اا.و  لند احقإلجلض حقط ر احصأم ا الزائجليا  مم سقأيت ااشمر  إىل  حب 2ب ا جله
   .نشأة الصحافة المسموعةالفرع الثاني: 

 جلا ا ملاحشاف ي ق ا  ا هام  اي ا لاجلف  جل لاا االاالمقاد اانتام         هاذا اجملامل حفد بانل اح أ ث      
ك  ااي احنظجلياامت احغجلباااا احاايت اكلماال لااي مديث لااي االااالم املتاام  ع وإ   اام  هناااحلااديث لااي املشاام ها  ااو 

         ا بمح ساااااالا ااااا   اااااإ  احصاااااأم ا املتااااام لللااااا   و 3  جل لاااااا ااشااااامر  وااميااااامء  مجل لاااااا سااااامبفا حلغاااااا واملشااااام ها
هجلبمئاااا احاايت كاحوناااا و ألوىل بما قشاام مت ااحكرت ط نشااأهتم ا ِ جلاَ إ  اَاا احإلهااد  ا ديثاا املإلجلو ااا  محااام اإلقاارب احطجليفاااو 

إىل    م1786 لكي ساااناالساااحقشااامف احقلغاااجلاف ام لشاااجل  بداياااا ب بع   واخاااجل احفاااجل  احتااام روبااامو   ظهاااجلت  
 James Clark  5Maxwellو michaël Faraday4  ا قشم مت

   

                                                 

 .22  صاحتاطجل  احصها ناا لل  وسمئ  االالم احإلمملاا زيمد  ب  اناما:   1
 احنشجل وااشهمر  الزائجل (و  م  م  نش رات املؤستا اح ةناا حالاصمل2001  05  ط ماد بي بمديساحشاخ ل د احل ينظجل: رابح اجل ي   2

 .139ص      
 .12  صجمقمع  االالم واملإلل  مت ينظجل:  مد حإلفمب   3
هجلو غنمةاتااي  ا قشااف ظاامهجل  احلااث احك  م1867ااا   ساانا و  م     دينااا نافانقاا   قااجلب حنااد 1791 كقشااف إنكلااازي  وحااد ساانا و  لااممل  4

  المإلاااا املصااجليا حنشااجل املإلجل ااا واحثفم اااا: 197  م دار احكقااب احإللماااا  باا وت  ح ناام (  ص   ساا لا للماامء احفزياامء:   اا ريس شااجلب : ينظااجل
 .1705  ص 03  جامل س لا احإلجلباا املاتجل 

افااااديجل ظااامهجل  امل جاااامت و  اسااااقطم ع افتااا م  1879اااا      مااااربج سااانا و  م    ديناااا إدن اااا رغ1831 كقشاااف إنكلااااازي وحاااد ساااانا و  لاااممل  5
ص        04جاملجلجااع احتاامب   المإلاااا املصااجليا حنشااجل املإلجل ااا واحثفم ااا: .275 اا ريس شااجلب   املجلجااع احتاامب   ص    ينظااجل:ااحكهجلو غنمةاتااا

2165. 
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  .2احيت محلل اس  هذا األخ   امم بإلد م لل  امل جمت1787سنا 1Hertz hein riche Rudolf و
هز  إرساامل باأج   اجليكاقني سافانقني إىل ازوياد Guglielma  Marconi3م ا صا 1899  سانا و      

المرياااا    ا اخلمصاااا بكاااأ    جليكااام حتااا مي احُاُعااا تمضااااجمجليااامت األحإلااامب احجلي ااال  اااي خالهلااام لملااااا نفااا  
 كالاا  رتات   ساانيت ااي احقفاامط إشاامرات  جلساالا للاا  بإلااد  اف اح Marconiبإلااد  حااب  كااي   4كنا ياا ر 

حقفكاا     شاامريع اح ااث اا الااي او  ا  مماام  لطاا  د إلاام ق ياام حقطاا يجل اااصاامات احالساالكام1902و م1901
نااا  مرب  06  و   6م1914 ول  جلباااا إ الااااا سااانا   منااال بداياااا اااا  بإلااااد لاااي هاااذه ااجنااامزاتو   5ا هااامو 

شااام   ديناااا   ساااك  امت ا سااااع نطااامي اح اااث اا الاااي ح مممثلاااا للااا   ااال بااامخجل  احفجاااجل  ثاااجل  جلبااااو م 1917
 م1820سانا  اح ايمت املقأد  األ جليكاام و بث احربا ج اا الاا       ي بجليطمنا ُشجل ِع  هكذا و   7بأ ملهم
 . 8ج إيف جل انطالقم  ي ب م1921سنا    جلنتموبإلدهم 

 اي  كقشافني ةا ال احإلدياددياد  اي املاحصاأم ا املتام لا  منال نقاجاا حقكامثف جها د احإل نشأ  أ  نك  و      
  ساالا إلال ااا  قمااز  احلفامت للا   كمنقهام     اح أث  ي  ج  حتتني  دائهام و حلد اآل  ا ازال احتن ات و 

 .احصأم ا احلديثاا هم  ي وسمئ  االالم و  لي
 
 
 

                                                 

 ا ريس  احفصا    ينظاجل اةاتاام   كقشاف امل جامت احكهجلو غنم1894اا   سانا و  م1757حد    دينا همن  رغ سنا لممل و كقشف  ملمين و   1
 .2536ص  04  جالمإلاا املصجليا حنشجل املإلجل ا: املجلجع احتمب   388 ص املعرتلنيو    س لا املكقشفني  شجلب 

 م  م دار ه  اااا حلنشاااجل   2003   03(  اح سااااط   احدراسااامت الم إلااااا  الااازء  ااحقإلجلياااف ب سااامئ  اااصااامل الممه يااا ينظاااجل: لزياااز حإل ااام   م  2
 .29زيع الزائجل (  صاحق  و 

ا احط يلااا تااام قاامم بنفاا  إشاامرات امل جاامت احكهجلو غنمةا1937ااا   ساانا م و 1874  جلياا   25   ملااممل و كقشااف  ملاامين وحااد مبدينااا ب ح نااا  3
ص  04ج  المإلاااا املصااجليا حنشااجل املإلجل ااا واحثفم ااا: املجلجااع احتاامب   273  ص   ساا لا للماامء احفزياامء  م  ينظااجل:  اا ريس شااجلب 1895ساانا 

2235. 
 .347ص  املعرتلنيو    س لا املكقشفني ينظجل:   ريس شجلب    4

 .347ص  املجلجع احتمب  ينظجل:   ريس شجلب    5
 .24  صسلطا احصأم ا   الزائجلينظجل: ل مسا جااليل    6

شااجلاف  لاازي ل ااد احااجلمحي  م دياا ا    إلااداد جمم لااا  ااي األسااماذ  حتاال إ  اامء االااالم(  االااالم امل اال و  االااالمم مل  ينظااجل:  جلانتاااس باا  7
 .202املط  لمت الم إلاا  بي لكن    الزائجل (  ص

 .24ص  املجلجع احتمب ينظجل: ل مسا جااليل    8
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 نشأة الصحافة المرئية.الفرع الثالث:  
    م يجليد  فظك األ داث و ر و فد   حقتجا  األخ م نذ اح إلال ااحفد اسقإلم  اانتم  احص ر    سالا       
 باامخرتا ع جهاامز احقلفزياا   اااجلا ط احتاامإلاا اح صااجليا  و املجلئاااا  إا    احنشااأ  احفإللاااا حلصااأم ا  نفلااك  ااي وقاامئعو 

 ااي احقصاا يجل بصاافا لم ااا  نمم و ااحتااو  احااذي اسااقفمد  ااي احقجاامرب احإللماااا احاايت ا صاالل إىل ا قشاامف اا الااا
 الاياحايت اشامرك   لملااا اح اث اا  احقفناامتا هام  اي و  ااحكهجلو غنمةاتااو  امل جمت احالسلكااإىل بماضم ا 

       .1 يناحقلفزيو 
ا صل ا إىل    إىل احإلديد  ي احإللممء احذيي سمت ا   بنمء  لفماك  إىل  ي  اإل د بجلاء  اخرتا ع جهمز احقلفز إ     

م ا احال األحبامث   هاذا  فاجل  احقمساع لشاجل بث الفزي ين انطالقام  اي احصا ر احثمبقاا    نقصاف احاحفامم بأول 
 الااااا حقفاااا م هائااااا اا   ول إرساااامل إحكاااارتوين حلصاااا ر ااااي اط ااااا   Rouzinigاحجلوسااااي   كااااي  ااااىتامل ااااممر 
   بإلااجلض  ول  ثالاااا  صاا ر  هااذه اهلائااا قم اال  ماام 2  احإلااممل الفزي ناااا إخ مريااا  ول ججليااد  ثِ  َاابِ  احربيطمناااا
حلجمهاا ر  اصصاا  افااد  بااجلا ج خم  ول  ااي شااجل ع قأااد  األ جليكاااااياامت املاح   اماام  مناال   3م1930جاا ا  

 .4ة فا  إلانا  ي المه ر  يفقصجل لل احقلفزي ين  بإلد     م  اح ث م1939سنا  بشك  لجلي 
 مناال   م1975وحبلاا ل ساانا  و ااي املإلااجلوف    الااا  األول  ااي  جهااز  احقلفزياا    اام  باامألبا  واألساا د     

لدياد   ا قشام متاخلطا ات احقأتااناا ا إلل هاذه قد  و 5د بد ت   اانقشمر بشك   لأ تاألجهز  املل نا ق
احاذي اساقفمدت  اح اث احجلقمايدخا ل لصاجل األقمامر احصانملاا و   خمصاا بإلاد  يناحقلفزيو   جمميل اح ث اا الي 

ىل احفااجلاء    صاا أل اصاا  بتااجللا  مئفااا إاحاايت    نهماام خمقلااف  ناا ا ع احصااأم ا مباام    حااب احصااأم ا املكق بااا
 هاذا إىل جمناب  شامي احق زياع و لنامء احنفا   قجاموز  باذحب  هم فاجل صادور إىل خمقلف  حنامء احإلاممل بغا  احنظاجل 

                   .6هلم فجلا   َ  حكرتوناا احيت جإللل  ي صفأمت اانرتنلظه ر احصأم ا اا
بشااك  خمقصااجل   اااث ا ااني  ااي  واملجلئاااااملتاام لا املكق بااا و  مئ  احصااأم اسااهكااذا  مناال احنشااأ  األوىل ح       

 اد  احإلما  احصاأفي إىل  لمامي احقامريخ مل الاذور األوىل ك بمحجلا   ي ا قاداد ن  إ  خالل هذه ااةالحا احقمرياا

                                                 

   و م بإلدهم.41  ص جمقمع االالم واملإلل  متينظجل:  مد حإلفمب    1
 .203  ص (االالم امل ل و  االالمم    جلانتاس بملينظجل:   2

 .25ص   سلطا احصأم ا   الزائجل جااليل ينظجل: ل مسا   3
 .41ص  املجلجع احتمب   ينظجل:  مد حإلفمب   4

 .42ص  املجلجع احتمب   مد حإلفمب ظجل: ين  5
 .56املجلجع احتمب   ص  ينظجل:  مد حإلفمب   6
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ت وساامئ  هااذه ر ااخرتالاامت احاايت ةاا  شااك    مشااجل َبملااا  ااإ  اانطالقااا احلديثااا هلااذه املهنااا ااصاالل ب اح شااجلي
ت حل حاا ج إىل لااممل اح ااث اا الااي امل جاامت احالساالكاا احاايت  هاادإىل ا قشاامف   ملااااحط بم قشاامفاملهنااا بدايااا 

جإللاال  نااك  مماام  ا هاام تااجل م هلااذه اا قشاام مت احإللماااا و  اام    حااب انطالقاام  ااي احغااجلب احااذيو   يناحقلفزيااو 
 اي نااحقلفز و  دء   لملاا بث احربا ج اا الاااح و  أفاامي إىل إصدار احإلديد  ي احإلنمويي احصاحت َّ 

 الجزائرية.  ةتطور الصحاف: الثانيالمطلب  
 تطور الصحافة الجزائرية أثناء االحتالل الفرنسي. الفرع األول: 

وق لهااام   سااام ا احنه اااا   قاااد ظهاااجل   احااادول احغجلبااااا حبكااا  الجلائاااداحجللاااا  األول  اااي احصاااأف و إ ا  ااام  
إىل امياااا  قاااد ااااأخجل قام هااام ممل ااساااال ي  احإلااا  صااانملا احصاااأم ا إللمااااا احلديثاااا  مااام سااا     اااإاحو  احصااانملاا
هد  صاجل  ااالد احصااأف للا   اام  احدوحاا احإلثممنااا املجلي ااا  حقشا احلديثاا احايت انف َّاال ااساقإلممريااحلماالت 

مت  ب اسااطقهماحاايت  احفجلنتااي احااذي  دخاا   إلااك  حااا احط ملااا احإلجلباااا  ااسااقإلممراألوىل   احاا ةي احإلااجليب  للاا  يااد 
بمحلغاا Courrier de L'gypte و L'adécad Egyptinne  صاأافيت  و   ار ججلياد  املن اكصادإ

 .2 د احلملا ااسقإلممريا احتمبفائقم   1Napoléonاحفجلنتاا لل  يد
ثفا  هبام  احاذي  لجل ل  حا احط ملا ةجليفهم إىل الزائجل للا  ياد نفاس ااساقإلممر  وا  بإلاد لي هذا احقمريخ    

ا   ساادي م  و م إ   طال الاا ا احفجلنتااا  قادا هم للا  سا  1830فنك احغمزيا حلجزائجل سنا ي سُ وا د   
واحاايت  عاا    لطااال ااشاامر  ح دايااا  ول  جلبااا صااأفاا   مشاامل إ جليفااام ُ   ااىتم 1830جاا ا   27 ااجلج ياا م 

حتاااال لناااا ا   م1830ج يلاااااا  01ياااا م بمحلغااااا احفجلنتاااااا للاااا  األراضااااي الزائجليااااا  صااااأافا لنهاااام  اااااالد  ول
Estafette D'Alger 3   د للا   ال احتافي احغمزياا حلجزائاجل ِلاقا     احإلدد األول  ي هذه احصاأافا  ُ و

بإلاد نازوهل  للا   احفجلنتااني للا  النا د م ع   ا زيإلهاجِل ُشاو  L'estafette de sidi ferruchحتال اسا  

                                                 

 ساا لا مملكااا    مااد ل ااد احااجل ا  م  ينظااجل: سااإلاد احغاازاين  1821ااا   ساانا م و 1769وحااد َبزيااجل    رساااكم ساانا  هاا  إ رباةاا ر احفجلنتاااني  1
امل سا لا احإلجلباااا   المإلاااا املصاجليا حنشااجل املإلجل اا واحثفم ااا 34  ص 03م إلااا  باا وت  ح نام (  ج  م دار احجلااااب الاحغاجلباأللاالم باني احشااجلي و 

 .2421  ص 04  ج املاتجل 

 .16  ص احقنماا   اح ةي احإلجليبو  االالم  ينظجل: احزب  ساف ااسالم  2
وحباا ث امللقفااا  احااا ةين  دراسااامت(  لاااالم  ثناامء احثااا ر اام:م 1954ثااا ر  ناا  مرب نظااجل: املجل اااز احاا ةين حلدراسااامت واح أاااث   احلجل ااا اح ةنااااا و ي  3

  338ص   األباامر الزائاجل(  م1954ثا ر  نا  مرب راسامت واح أاث   احلجل اا اح ةنااا و املجل از احا ةين حلدم نش رات   االالم امل مدحإللالم و 
م املؤستااااا اح ةناااااا  م1962 م195 احصااااأم ا احإلجلباااااا   الزائااااجل  دراسااااا حتلالاااااا حصااااأم ا احثاااا ر  الزائجليااااال اةااااف ل ااااد احجلمحاااام    .339

 .25حلكقمب  الزائجل (  ص 
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 05   صاادور بإلااد ظهاا ر احإلاادد احثاامين  نهااملااي اح األخاا  هااذه  ا قفاال  وقااد 1م1830سااادي  ااجلج  شاا اةئ
شااإلب الااالم اح امللصاافمتو احإلم ااا ممريا ةجليفااا احنشااجليمت سااقإلانقهجاال احتاالطمت اا اااث  م1830اااا ج يل

 ود الحكهههههومةهههرسمية لعقهههالنشرة الالقهم م  و 1832جمنفي 27   المرشد إىل    ظهجلت صأافا الزائجلي

Bulletin officiel des actes de gouvernementقا بجل هم   اااااحايت صادر احإلادد األول  ن  
   .2م1834سنا 
 كمناال      اام لااي احصاامدر  بمحإلجلبااااجلنتاااا  الزائااجل بمحفصااأف ااسااقإلممريا األوىل احصاامدر  هااذا لااي اح      

بإلااااد     در اااال احتاااالطمت   3م1847ساااا قمرب  16   الُمَبِشههههرول  ااااي صاااأافا  بظهاااا ر احإلاااادد األبااادايقهم 
مهن    اااث  اام   ااي مجلااا حق صااا    كمرهاام امل االلا إىل   هااااساقإلممريا ضااجلور  خممة ااا  األهااميل بلغااقه  احمللاااا 

احف اامء للاا   اا  اح شاام   هاا  احشاااطنا د ااجله  اهلل احااذيي يتااإل   »  :ب  اام ورد   لااددهم األول هاادا هم  تاا
   موحااا حصااده  لااي احجلا  ااني  اانه  حتامسااقهم  ة إلاام اخلطاامب هناام   جااك إىل الزائااجلينيو   4« حكاا    اهلااالك
فا   احصاااادور إىل اميااااا ا  وقااااد اسااااقمجلت هااااذه احصااااأاقصاااامهبم لناااا   ألرض واسااااقفالل الزائااااجلاو  ااسااااقإلممريا

 Vecteur صاااادر   المبشههههر جمنااااب صااااأافا   وإىل5بالجريههههدة الرسههههميةحل  دِ قُ م  اااااث اْساااا1927

barocain  ججليااااد  ي اااامف إىل  حااااب  م 1903ساااانا  الَمْغههههِربججليااااد  و  بمحإلجلباااااا اربَههههخْ الَ  لأاااا  لجليداااااك
 .6م1905صدرهم  م د  أ ل سنا احيت   ب إفريقياكَ وْ كَ 
صااأفي   انقإلمشاام     جااا ااصاادار اح  م1848لاال انفااالب جل اال احفاارت  احاايت اَ  فااد لَ  إل د  إىل احاا راءباامحو  

 أصادروا احإلدياد  اي لنامويي  لفاا احايت   جلزهام اانفاالب احتامب    نقهزيي  جلصا احلجليا املطالزائجل بزلم ا املإلمجليي
ساانا  الدربوكههةججليااد    ااذاو   اإلفريقيههةو  يههةالجزائر اجمللقااني م  و 1850ساانا  لهالتَههديااد    ججليااد  ال احصااأف
هااذا للاا   تاامب   7م وا هاام1858ساانا الههرأي الجزائههري م  و1858ساانا الجزائههر الجديههدة و م1856

  الل  و   ثااجلةالااا احتاا إلني ساانا األوىل  ااي اا ااق  ااي خاا ض اماامر هااذه املهنااا احن الااا جل اا ايي  ُ الزائااجليني احااذ
                                                 

 .91  ص اااصملالالم و  دخ  حإلل م ا ينظجل: زه  ا داد    1

. املجل ااز احاا ةين 25  ص م1962 م195 سااا حتلالاااا حصااأم ا احثاا ر  الزائجليااااحصااأم ا احإلجلباااا   الزائااجل  درا ظااجل: ل اةااف ل ااد احجلمحاام  ين  2
 .340ص (   االالم  ثنمء احث ر م   م1954ن  مرب  اح ةناا وث ر اح أث   احلجل ا و حلدراسمت 

 .34  مجع وحتفا   محد محدي  م  ؤستا  فدب ز جليم  الزائجل (  ص احصأم ا احإلجلباا   الزائجل فدي ز جليم:   3

 137  ص احشاخ ل د احلماد بي بمديسينظجل: رابح اجل ي:   4

 .34  ص املجلجع احتمب  ينظجل:  فدي ز جليم   5
 .137  ص املجلجع احتمب  ينظجل: رابح اجل ي   6
 و م بإلدهم.  28  ص 02  م املؤستا الزائجليا حلكقمب  الزائجل(  جامريخ احصأم ا الزائجليا ساف ااسالم ينظجل: احزب    7
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  إدرا ام  اي  جلنتام باأ  ااجلك احإلنام  ألقاالم الزائاجليني   1م1871 اث اشقد للااه  احفماع وخمصاا بإلاد ثا ر  
وصاده زائاجلي  سامساقهم االال ااا اهلمد اا إىل انا   احشاإلب الللاهم   ال هام احق ساإلاا  و  صُ غِ نَ ياُ  هذا اجململ قد

املفاجلوض للا  الزائاجليني   أستا ا احقإلتاف   اي هاذا يتاقمءو  ممم جإل  بإلا  احفجلنتاانيكمر احقأجلريا  لي األ 
 وضاامله  املعقلفاا   ظاا  احف  اا احلديديااا و م  حقهاق  مبإلملااا شاؤو  املتالمني 1882ساانا  المنتخهب ججلياد 

 .2حإلدار  ااسقد مريا
صادور قامن   إلاد إا ب إلاجلف ةجليفهام حلظها راحيت  شجلف لل  إصدارهم الزائجلي    لا  اَ    م احصأم ا احإلجلباا     

احاايت  صاادرهم لمااجل راساا   رائِههزَ الجَ د  ساان ات   اااث  مناال اح دايااا َبجليااد  إلِاابِ م 1881االاالم احفجلنتااي حتاانا 
 الفههارو ماضاام ا إىل ججليااد  بم  1813ساانا  ارالفقههذو  ر بإلاادهم ججليااد صاادِ اُ حِ مل ااادم ةاا يال و  م1908ساانا 

هاذا األخا  احاذي  صادر باني سانيت  م1919سانا   م با  احافظا  احايت  ستاهم امقهدَ اإلِ ججلياد  و   حإلمجل بي قدور
 كالمنتقهدصدرهم ل د احلماد باي بامديس صأف احيت  اح إىل جمنب م قجلابا لشجل  صأف 1938و م1926

  حراءصدى الصو       الجزائروا هم  ي ججلائد مجإلاا احإللممء املتلمني  ججلياد    م1925سنا الشهابو 
البصههههائر  ججليااااد و   الشههههريعة المطهههههرةو لسههههنة المحمديههههةا   صااااأافااإلصهههه    المغههههرب  وادي ميههههزاب
احلجاز  اي ةاجلف اادار  و  إىل احغلا  احقإلاجلضو احفص         هذه الجلائد قد اشرت ل   احإلمجلإا   السبوعية
   بدايااااوخمصاااا     اهااام رائأاااا احلاااث للااا  اح ةنااااا  و احقندياااد بااامح ج د ااساااقإلممريُشااابإلاااد    اَ   احفجلنتااااا
 .3همظه ر 
مناال ئااجليني  فاا   نهاام  إ    لاا  يكااي حلجزا  لااملجلئاااا واملتاام لااي   اام ا لااي احصااأم ا الزائجليااا املكق باااذهاا    

 ي ةجلف اادار  احفجلنتاا  حكي بإلد اندا ع احث ر  احقأجليجليا افطي قمد  احث ر  إىل ضاجلور   قكجل  ا قكمرا  م ال 
صااد و   اام  احغااجلض  نهاام إ شاامل احثاا ر  حاايتملغجلضااا  االقماامد وساامئ  االااالم املعقلفااا مل اجهااا احدلميااا احفجلنتاااا ا

  ااد ت احثاا ر     املاامرقني واخلاامرجني لااي احفاامن  هاامر اجملمهااديي   صاا ر إلب الزائااجلي لااي ااحقفاامف هباام  وإظاحشاا
 ةلا  للاهام  امام بإلاد صاأافا  احايت  المقاومهة الجزائريهةاحصأم ا املكق باا  ااث  صادرت صاأافا بمسقإلممل 
 احلغقااااني احإلجلبااااااإصاااادارهم   تااااقإلملني   الجيههههلو الههههوط  صااااأافيتو   م1956ساااانا ابقااااداء  ااااي  المجاهههههد

                                                 

 . 91  ص اااصملو   دخ  حإلل م االالم ظجل: زه  ا داد  ين  1

 .91  ص اااصمل دخ  حإلل م االالم و  ينظجل: زه  ا داد    2

 .138،141  ص احشاخ ل د احلماد بي بمديس  ينظجل: رابح اجل ي  3
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 حاااب بقأسااااس  ول إ الاااا جزائجلياااا و  مر احصاااأم ا املتااام لاَماااحقأجليجلياااا اِ بإلااادهم خمضااال احثااا ر  ا  و 1احفجلنتاااااو 
ماضاام ا إىل صاا ت ب  2 خااجلب  قنفلااا للاا   تااق ب احاا ةيو  م1957ساانا  طالقاام  ااي  دينااا احناامظ ر املغجلبااااان
ااااا نس ساااانا و  م 1955 محفاااامهجل  ابقااااداء  ااااي  واخااااجل    ااااي إ الاااامت احاااادول احشاااافافا حثاااا ر  احقأجليجليااااا الزائجلياااااا

صااا ت الزائاااجل  اااي احك يااال و   ا اااام احشااافافاباااي اااامزي بلو  ةاااجلابلسإىل جمناااب صااا ت الزائاااجل  اااي   3م1956
 .4م1958ا احإلجلاي ابقداء  ي سنو 
 هم هاام إلااداد نشااجلات إخ مريااا ي  اااا لااي ر   ااا نس  ااي  ماام قم اال احثاا ر  احقأجليجليااا بإنشاامء و محااا حألخ اام   

      ااااي  جاااا  إمساااام ع صاااا ت املفمو ااااا الزائجليااااا احإلمملاااااا  ن اااامءألاق زيإلهاااام للاااا  و اااامات ب واحفااااامم    ااااداث احثاااا ر  
قاااد جمهبااال   و 5املغقصااا ا  اااي ةاااجلف اا اااقالل احفجلنتااايمت احإلاااممل حبفااا ي احشاااإلب الزائاااجلي حتتااااس  ك  اااو 

  ىل سامساقهم االال ااا امل امد بماضم ا إهذا املد احصأفي واالال ي حلث ر  احقأجليجليا  ت ااسقإلممريااحتلطم
ت لي  خجلهم بإلاد ا قشام هم سانا جلَ  ِ احيت دُ  املقنفلااحث ر  ا الا  ثمل  حب  م  دث و  ص ت احجلصمصبمملدا ع و 
 .6جلهم خالل  إلجل ا الزائجلفَ  َ  بَ جلِ احيت خُ  المجاهد ججليد   و م1959

لااي ةجلياا  اا ااقالل  قااد دخلاال إىل الزائااجلصاانملا احصااأم ا احلديثااا ساا   ميكااي احفاا ل بااأ :  مرا ملاامواخقصاا    
 ااي خاا ض اماامر ااصاادار   جل اام  الزائااجليني إقدا ااك للاا  واحاادحا  للاا   حااب لال اااالتااكجليا إ  آحااااحفجلنتااي  

إلاامم للاا  احلجلياامت     جاازء  ااي ا اااافك اح حلجزائااجل  ااي ااازوه حفجلابااا ساا إلني ساانا  و   ثااجل تااقفلا احصااأفي بصاافا 
 واحلف ي األخجلب.

                                                 

(  ااذ جل  حنااا   م1962م  1956اجملمهااد  اط افمهتاام   صااأافادلميااا حاادب ج هااا احقأجليااجل احاا ةين و   اامد  االااالم واحم  :  محااد محاادي جلينظا  1
 .98م  جم إلا الزائجل   إلهد لل م االالم واااصمل  ص 1985شهمد  املمجتق   حتل إشجلاف لزت لجم   سنا 

 .95  ص سلطا احصأم ا   الزائجل ينظجل: ل مسا جااليل   2

م و هم اااك  ثنااامء احثااا ر  االاااال(    ع احثااا ر  للااا  امياااا  اااؤ جل احصااا  مماحقإل ئاااا  ناااذ اناااداإسااارتاااجاا احثااا ر    احقجنااااد و م  ينظاااجل:  تاااي ب  اااميل   3
ثاا ر  ساامت واح أاث   احلجل ااا اح ةناااا  و   م  نشاا رات املجل از احاا ةين حلدراول  اا ل االااالم واالاالم امل اامدحباا ث امللقفاا  احا ةين األدراسامت و 

 .52م  األبامر  الزائجل (  ص 1954

ألول االاالم و هم اك  ثنامء احثا ر   دراسامت وحبا ث امللقفا  احاا ةين ا(  اح سامئ  احتامإلاا حلثا ر  الزائجلياا م لارباالاالينظجل: ل د احفامدر نا ر  م   4
  208م  األباامر الاازائجل (  ص 1954اح اأث   احلجل اا اح ةنااا وثاا ر  نش رات املجل ز اح ةين حلدراسمت و   م    ل االالم واالالم امل مد

209. 

قفااا  احاا ةين األول حباا ث امللو   هم ااك  ثناامء احثاا ر   دراسااامتاالااالم و (    فقطفاامت  ااي االااالم   احثاا ر  احقأجليجليااادهاام   م ينظااجل: احصاامدي   5
 .   185م  األبامر الزائاجل (  ص 1954ثا ر  مت واح اأث   احلاجل ا اح ةناا و   م  نش رات املجل ز اح ةين حلدراساالالم امل مد  ل االالم و 

 .157  154احصمدي دهم   املجلجع احتمب   ص ينظجل:   6
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اام 1881بإلااد صاادور قاامن   احصااأم ا احفجلنتااي حتاانا و     حلجزائااجليني مب مشااجل  احإلماا  احصااأفي حقظهااجل    حَ مسُِ
احجلقمبا احشديد  لل   مدهتم  ع اتلاط ااسال اا م ا الزائجليا احإلجلباا اح ةناا و م احصأ  1صأم ا األهميلاح دايا 

لنموينهااام  اااع صااادور  لااادادهم األوىل  احشااايء احاااذي اإلجلضااال حاااك إىل ا قااااف احإلدياااد  اااي االال ااااا احااايت  دت 
 .نيصأم ا املإلمجليي احيت  منل اقإلمةف  ع ق ميم الزائجلي

املجلئاااااا  كااااجلا للاااا  اادار   احفجلنتاااااا إىل اميااااا احثاااا ر  احصااااأم ا املتاااام لا و   اااااك بفااااالو  اح قاااال احااااذي     
احربا ج طالقم  ي ان حب و احقملص  ي ساطجلهتم لل  احصأم ا املتم لا  أجليجليااحق احقأجليجليا  اسقطم ع قمد  احث ر 

 ااي احصااأم ا  واقعااذلااي ةجلياا  إنشاامء إ الاامت  لاااا  قنفلااا حام  إ الاامت احاادول احشاافافااحاايت  اامن ا ي ث هناام  ااي 
 سال م   وجك احدلميا احيت  منل اف دهم وسمئ  االالم احفجلنتاا.    املكق با املتم لا و 

   د ااسقفالل.إلب ت هتم اح أث    نقف  إىل  اا قالل احصأم ا الزائجليا  ثنمءت   مل اح جاز احق ني هذا بإلدو    
 .االستق اللالصحافة الجزائرية بعد   تطورالفرع الثاني:  

احصاااأم ا الزائجلياااا املتاااقفلا  اااجل لقني هااام قني   أ ااام األوىل  اااامكي  صاااجلهم  اااي بداياااا نشاااأ  حفاااد لجل ااال       
 90/07قاامن   االااالم م و 1989حثمناااا ا ااد  بصاادور دسااق ر واملجل لااا ا  م1989ااسااقفالل إىل اميااا ساانا 

 اازاب احتااممح حأل هم احإلاامم  شااكل احاايت اإلااين احااذي  ااجل  ة فاام حلدسااق ر احتاامب  احقإلدديااا االال اااا   الزائااجل
احقلفزي ناااا إىل جمنااب صااأم ا احدوحااا خلاا اص بإصاادار احصااأم ا املكق بااا وإنشاامء احفناا ات اا الاااا و وااحتامساااا 

 .و   احشجلوط احفمن ناا املطل با
 م.1990م إلى  1962المرحلة األولى: من    .1

  شهدت بدايا ااسقفالل  االد لد  لنمويي  ريا احيت ورثقهم جزائجل  م بإلد اا قاللاحث إضم ا حلصأف       
بمحإلجلبااا    الشهعبي  ااا و   م1962سا قمرب بمحلغاا احفجلنتااا    Le peupleصاأفاا جدياد   نهام ي  ااا 

بماضاام ا إىل  م1963   ربايااجل  Révolution africaineاحصااأافا األساا  لاا  م  و 1962 اامر  
بفتنطانا   س قمرب   ر مدصاح النصر ججليد و م  1963احيت  منل اصدر ب هجلا     مر   الجمهورية صأافا
 بمس  احلزب احشا لي الزائجلي احنمةفا Alger républicain م  م صأافا 1963

                                                 
واحقأجليااجل    املااميل و  ااداري يطلا  اساا  صاأم ا األهااميل للا  الااب احصااأم ا الزائجلياا احاايت  ام  يفاا م هبام املتاالم   الزائجلياا    اي نم اااا احقتاا   1

لارتاف املطلا  قامهت  بامح ج د ااساقإلممري باملزائجل  اع اابشاؤوهن  احإلم اا   لالبمحف ميم ااساال اا الزائجلياا و  احق زيع  ويك     م هنم يقإلل و 
 .  32  ص احصأم ا املكق با   الزائجل  ثجل ينظجل: زه  ا داد    هبذا اح ج د  حقفصا 
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احايت هتاق   Algérie le soirاملعقصاا   ق اميم احشا مب  واحا  ااا املتامئاا  La jeunesseصاأافا و  
 .1ااجقمملاا واحثفم اابممل اضاع 

 اااث ةاا يال  دم  جزائااجل ااسااقفالل مل ااا احصااأفي احاايت لجل هاام ااصاادارالديااد   اانطالقااا   هااذه  ااا      
        احلك  اااا  ااااث بمشاااجلت  اخقامرهااام ااشااارتا ياحتامساااا االال ااااا مبااام ياااقالءم و  ا الزائجلياااا   اغااا باااد ت احدوحااا

   la      ق قفل بذحب احإلديد  ي احصأف  ا  اا   احتاطجل  لل  وسمئ  االالم   احلم    نذاك احلزبو 

jeunesse و Le peuple2 وAlgérie le soir  اا ي  و Alger républicain  كلل حيت َشاا
إد اامج هااذه »   اااث قااجلر هااذا األخاا  م1964  هااا احقأجليااجل احاا ةين احااذي انإلفااد ساانا شااكلا   اامم  ااؤ جل ج

 .3« م1965بإلد  إا حيص   حب   احصأف احلك  اا وحكي مل  الجليد
جااا ا   19بإلاااد  إنشااامءل  اااع احصاااأف احلك  ااااا مت دجِمَااا ُ  و وإىل جمناااب هاااذه احصاااأف احااايت اَاَ َقفااال      

احاايت  Le peuple   كاام  صااأافا احنمةفااا بمساا  احلاازب  El moudjahid صااأافا م 1965
 اف  ثالثااااو  نهااام قجلاباااا  ااامئقنيأب  اساااقأ  ت  ناااذاك للااا    اإلااامت احصاااأم ا املكق باااا   الزائاااجل  ااااث ُسااا

إىل ظها ر الجلياد   بماضام ا  4م1978 حف نتعا ح مقي احصاأف احصامدر    الزائاجل سانا  71نتعا  فمب 
 الف  كت ا هم  ي اجملالو   Elhadefواألس  لاا احجليمضاا اهلدف   Algérie actualité  لاااألس 
 .5االقتصادمنبر و الوحدةو الصالةو الثقافةو الشرطةو

   التهههه كير جملااااا و  النصههههرظهااااجلت جملااااا ديناااااا رمساااااا جديااااد  بإلناااا ا   82/01 ااااع ظهاااا ر قاااامن   االااااالم      
 ع  ااشمر   6م1985املتمء سنا و  Horizon تمئاا  و  المسار المغاربيو أضواءاألس  لاقني و  اإلرشادو

      شاااااهد بإلاااااد ساااااانا مل يُ  »ورت   هااااااذه احفااااارت   منااااال  ك  ااااااا دِ ْصااااا   مجااااااع احإلنااااامويي احصاااااأفاا احااااايت  ُ إىل 
 .7« صدار  يا ججليد  خمصام إ1966

                                                 

 .102  ص سلطا احصأم ا   الزائجل : ل مسا جااليل ينظجل  1

 .103  ص سلطا احصأم ا   الزائجل ل مسا جااليل   ينظجل:  2
 .97  ص اااصمل دخ  حإلل م االالم و د :  دازه  ا  3

احتداسااي   01احدراساامت اانتاامناا  احإلاادد(  اح صاا   حل أاا ث و  احصااأم ا املكق بااا   الزائااجل بااني األصاامحا وااااارتاب م ينظااجل:   ااا  دحااا     4
 .47اح أ ث  الزائجل (  ص م  م  ؤستا ابي خلدو  حلدراسمت و 2002 02

 .47ص ب   املجلجع احتم  ا  دحا :   5
 .48  47املجلجع احتمب   ص  :   ا  دحا  ينظجل  6
 .98  ص املجلجع احتمب  داد : زه  ا  7
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  هاذه املجل لاا  ام   نصا م للا  را  احإلدد احذي س     اجله  اي احصاأف احلك  ااا  اإ  اهقمامم احدوحاا و      
احتامساي احاذي  ام  دائمام للا   تامب هاذا ااهقمامم   احادل  املامدي و  قاد  ثا   و واالالم احثفا احصأم ا 

 اي املازانااا احلك  ااا امل جهاا حفطام ع االاالم »   صاا االاالم احثفاا   غبلا اي يظهجل  حب و احصأم ا املكق با 
جملما  ع احصااأم ا اح ةنااا املكق بااا خااالل   فااط %06 امء الزائجليااا و% ح  محااا األن17,06%  فمبا  75,54

ااااجلك وراءه  ؤستاااا قاااد ااساااقإلممر احفجلنتاااي  اااع احإللااا       1« م1985م/ 1980املعطاااط اخلممساااي األول 
دو  احتممح حلفطم ع  اا الا واحقلفزي     فم ل احلك  ا الزائجليا بقأ امهم وااشجلاف لل  انطالقهم  ي جديد

 ااىت بإلااد صاادور وقااد بفااال هااذه اح ضااإلاا للاا   مهلاام  املجلئااااو احلاازيب ا ااقالك احصااأم ا املتاام لا  اخلاامص  و
 . 82/012قمن   االالم 

 م فصاعدا.1990/ المرحلة الثانية : من  2 
 االال ااحتجل ل احتم ا  املتقفلا و  ااحذي  قح اجململ حلصأم ا احلزبا 90/07لالم بإلد صدور قمن   اا      

احلزبااااا   نهااام  وا هااام بااامحلغقني احإلجلبااااا واحفجلنتااااا املئااامت  اااي لنااامويي احصاااأف الدياااد  حقشاااهد  ااااالد االزائجليااا
 هاااا ااساااال اا الحلااازب  قههه نمالو الفرقههها و الهههب  و حلااازب  جل اااا جمقماااع احتااال   المهههةو التضهههام و كالنبهههأ

حلازب احقجماع  Libertéل هاا احفا ب ااشارتا اا  و   Algérie libreو الحه  ججلياد   حإلنفام  املنأا 
الجلائاااد احلك  ااااا املع اااجل ا والدياااد    افمبااا  هاااذه احصاااأف احلزباااااو   3ا هااامواحدميفجلاةااااا و  اااي  جااا  احثفم اااا 

احاايت ظهااجلت  اخلمصااا احإلشااجلات  ااي احصااأف   هااذا إىل جمناابالجمهوريههةو النهههارو السهه مو النصههر ججليااد  
 .4احلزبااو احصأف احلك  اا إىل جمنب خجل  

 ااإ  هااذه  هااذه املجل لااا حكثجلهتااملناامويي احصااأف الديااد  احاايت  صاادرت   سااجلد  مساامء و   إلةمحااا وافمدياام ح    
 اي صادور قامن   االاالم     قا   اي سانا مصأفا ملن ان 140رب اانطالقا االال اا الديد    جلزت  م يفم

م احتامب  إىل امياا صدور قامن   االاال ذالزائجل  ن اث لجل ل  وبفي هذا احإلدد   ارافم ع  تقمجل  90/075

                                                 

(  اجمللااا الزائجليااا حالاصاامل  نصااف شااهجليا  م1990م  1979احتامسااا االال اااا الزائجليااا  املنطلفاامت احنظجليااا واملممرسااا  صاامب بااي باا ز : م  1
ص      م  اصادر لاي  إلهاد االاالم واااصامل  جم إلاا الزائاجل1996  جمنفي13اااصمل  احإلدد و  ا   كما  اإلىن بأحبمث االالم  مدميا

40. 
 .101  ص سلطا احصأم ا   الزائجل ينظجل: ل مسا جااليل    2

 .50(  ص ااارتابو  احصأم ا الزائجليا بني األصمحام  :   ا  دحا  ينظجل  3

                                                                        294Éditions lalla sakina ,Alger),p ?, ( pouvoir  4éme le  li:ïRachid na   حقفصا    ثجل ينظجل:  4
 .50املجلجع احتمب   ص  ينظجل:   ا  دحا    5
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م ط ااع َ ااي  اااا ويُ  47لناا ا  افجلي اام  ااي بانهاام  200 ي اا   نهاام ساا ب ملو  اجديااد ملن اناا 800 اااالد م  2005
 .1 لا   نتعا ي  ام 2,1فمرب يُ 

 م   انفااذه   امد أارتَ قُ حِ كاي مل يإا    هذا احزخ  االال ي احذي ضفجلت باك احصاأم ا الزائجلياا املكق باا      
احإلش ائاا احايت  ضافل ب االهلم للا  ن لااا املممرساا املهنااا هلاذه  حقصجل مت اث    امممرسا املهنا   خالقامت و 

  2« املهناا      خالقاامتااامب احف الاد اا رتا ااا و و  ي رداء  ن لاا احكقمبامت احصاأفاا  » اح ظافا احلتمسا
احااايت املالئماااا حلأاااد  اااي املعمحفااامت الا املشاااجل ني للااااك إىل احقفكااا    إجيااامد اح ساااو م ع طااااحفبمحإلااام لني   د إلااال 
لإلدياد  اي ااجاجلاءات اهلمد اا حقفا   ح  هذا احصدد  وإىل اختم  الهمت املإلناا بقنظا  احإلما  االال اي حتدث 

جاا ا  14احإلديااد  ااي احصااأف ألساا مب خمقلفااا  نهاام صااأافا احلاادث    إقصاامءاخللاا  احتاامب  مماام  دب  إىل 
 م1994ناا  مرب 16   واحلاا ار  الوجههِ الخههر ججليااديتم و 1994رب ناا  م 08   المههة م وصااأافا1994
املتااام  بااامأل ي و  احنصاااجلت احاااقه  امل جهاااا هلاااذه احصاااأف باااني املتااام  بمملصااالأا اح ةنااااا احإللاااام حلااا الد  ااااث
 اامر   08 نهاام ججليااد  اهلاادف    إداريااو سامساااا رات ف احإلديااد  اي احصااأف حفااجلااااإىل جمنااب ا ق  3احا ةين

احقمبإلااااا حلأاااازب  الههههب  و الفرقهههها و المنقهههه صااااأف و   4م 1993  وت 09   ليههههومالجزائههههر ا  م1995
 الهههه  والمسهههتقبل و البيههها والحيهههاة العربيهههة و نبهههراس الحههه و الوجهههِ الخهههرو الصهههف آفهههةججلياااد  و  احملظااا ر

 حصاأفاالي احتم ا االال ااا احإلشاجلات  اي احإلنامويي ا  ي نم اا  خجلب امب امم   5وا همالسياسة ججليد  و 
   اامي  العقيههدةم  و1993ساا قمرب  22   السهه م  ظهااجلت   هااذه احفارت  ألساا مب اققصاامديا  صاأافااحايت

 .6م1995قمرب س  05   المنتخبم  و1995ج يلاا  10  العربية  الحياةم  و1994
للااا   ااادب سااان ات احقإلددياااا   تاااقمجل   هاااماخقفمءويي احصاااأفاا الدياااد  و احإلنااام لملااااا ظهااا رقاااد بفاااال و      

  االال ااامبل لي احتم ا     اث90/07 اا    ام  احصأم ا الزائجليا احنم ا لي قمن   االالم االال

                                                 

 وت 12يا م اخلمااس   694اث  احإلدد (  ججليد   األ د ب مجإلا هاش ر الزائجلي   ار  ع وزيجل االالم واااصملم ينظجل: ر  م  بلإلمجلي    1
 .02ص   م2004

    م2004جااا ا   08  يااا م 410(  ججلياااد  اخلااارب  لااادد احربملااام و  دور وسااامئ  االاااالم   اجلقااااا احإلالقاااا باااني اجملقماااع املااادينم   ماااد بلأاماااجل:  2
 .  19ص

3 p 304   ,pouvoir  4éme le :liïRachid na   
4  Rachid naïli: ibid, p 306.      
 .58(  ص  ااارتابو  احصأم ا الزائجليا بني األصمحا مينظجل:   ا  دحا     5
6 Rachid naïli: ibid , p 306    - v 
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 المهة  المحقه   العهالم السياسهي  الصحافةم احإلديد  ي احصأف  نهم ججليد  2002م و1999بني سنا 
 Demain    خاااجلب بمحفجلنتاااا  ثاا  ججليااداحنمةفااا بمحإلجلباااا  و  أخبهههار العاصههمةصااأافا و   يوميههة الجزائههر

d'Algérie  وLe siècle وle quotidien de Kabylie وLe nouveau 

chroniqueur    1 .   
املجلئااااا  لااا  اااادخ  حلاااد اآل  لاااممل كق باااا   ااام لاااي احصاااأم ا املتااام لا و هاااذا بمخقصااامر لاااي احصاااأم ا امل     

دوحا إىل ي هذه احنم اا  ا  اح  احشيء الديد احذي بجلز ازال  كجلا لل  احفطم ع احإلمم  و احصأم ا اخلمصا إ  ا
قااد  ثاا  هااذا املااا    إنشاامء احإلديااد  ااي احملطاامت اا الاااا احمللاااا   ساامبفا  ااي  جاا  بإلااث االااالم الاا اري  و 

 . 2االالم احملليو  بإلث احصأم ا
  إىل احف اامء للااا قاااد  دت   الزائااجل الزئااااا احقإلددياااا االال اااا   وبإلااد هاااذا احإلااجلض ميكاااي اح صاا ل إىل     

م ا مل احصأو حب  ي خالل  قح جم  احلزب اح ا د   جل لا  سمئدا  م   احذي امل جك  مدياأل ة اإلا االالم
  لناامويي احصااأف احصاامدر   لااددارافاام ع ا حااد لنااك  احااذي اخلاا اصاحتامساااا و والمإلااامت املكق بااا حأل اازاب 

  .وا هم سامساا واققصمدياقمن ناا و  ألس مبالجلائد اخقفمء احإلديد  ي هذه بجلوز ظمهجل  ا قف و را  الزائجل 
ك    

َ
م ا املكق بااا   الجلائااجل  نقاجااا حقغاا  اح ضااع احفاامن ين املاانظ  حفطاام ع أاحصاا ففقااك ب احااذي َتااورااا  هااذا امل

املجلئااا  كاجلا للا  احدوحاا  مام  منال للااك   احفارت   ام ق ا  قامن   االاالم لالم ا ازال احصأم ا املتم لا و اا
90/07. 

 اإلسالمية.  وسائل الصحافة: تطور  لثالثاالمطلب  
ي احاذي بلغاك املتاق ب احل امر ختقلاف لاي ا هام للا   تاب  وسمئ  إلال اا خمصا    حك  ز م ا شب    

  احصاأم ا   ساالا إلال ااا للا  وجاك اخلصا صني حنشاأ  ؤرخ     بإل   راء املا مم س   شىت  نم ي احلام 
 هبم.خمصا اك   قد لجل ل وسمئ  إلال اا   محا ااسال اا  احفرت  احيت ظهجلت  اهم احجلسإوحذحب  

 

                                                 

1  Le droit à l'information à l'épreuve du parti unique et de l'étatBrahim Brahimi:  -v

Liberté,Alger),p269.  -, (édition SAEC d'urgence 
 .128  ص سلطا احصأم ا   الزائجل سا جااليل ينظجل: ل م   2
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  احإلااجلب   هااذه احفاارت   اامن ا يتااقإلمل   املناامدا  وقااجلاء  قااد ظهااجل بشاا ك الزيااجل  احإلجلباااا   ااإ ااسااالم اام   وملاام   
إىل جمنب  1دربَ  َ س ي املَ ل و ندَ ا الَ و َ دُ و  مم لُ ججل و كمت وهِ ا حذحب   ت ي لُ احفصمئد   األ م ي املعصص

 قاد اساالما اإ    2عقلاف األ صامر احايت  اجل هباممل تاقجدات األخ امر  احف ا   احقجمريا   سمئ  حنفا سقإلممل ا
 اسقأدثهم  نهم:بممل ازا   ع اح سمئ  الديد  احيت  وجد اح سمئ  املتقإلملا   هذا اجململ  مسقعد هم

 نفا   خ امر األوحانيكامم احشاجليإلا و  ض  احكجل : بك نك احكقمب احتمموي احذي انفجلد بطجليفقاك   لاجل  احفجل   .1 
 فنع. ب و جذاو  بأسل ب بلا  احنمر مر النا و  خو  اآلخجلييو 

املتاااااالمني         و احلااااااديث احشااااااجليف: حتاااااام  احجلساااااا ل صاااااال  اهلل للاااااااك وساااااال  احناااااامة  احجلمسااااااي بمساااااا  ااسااااااالم  .2
  .ا امهنم حلنمشجل هم و و   كم  احلديث ق   همئلا   نف  اإلمحا  ااسالم  وقدوهت 

     هلل للاااااك  درسااااا إلال اااااا لجل هاااام ااسااااالم  كاااام   ول  اااام قاااامم بااااك احجلساااا ل صاااال  ااملتاااامجد:  ول  ؤستااااا و  .3
اامباام املتاالمني  خ اامرا  جل ااز إلال اايحلإل اامد  و  مكاام   ساال  لنااد هججلاااك حلمدينااك    بااىن  تااجداو  د  ااي جيَِ

 احيت اإلقرب  دث احتملا    حب اح قل. حا  ااسالمماإل خ مر اح  ي و 
 قل احصال .   ا : احذي يإلين    د  ااك االالم باآل .4
يقإلاامرف  م فاهاا  لمتاالمني  ااي  اا   ااج لمااا جم إلااا ح اإسااال ا اإلال ااا ات ااؤ جل هااي مبثمبااا   اساا  احلااج: و  .5

 يطلإل   لل    مقه و  يفف   لل   شم له و  لل  بإل ه  اح إل  لم  املت
يتاقإلم   سال بم  إلانام أللاالم إا و   تل  ي مشجل هذه املهماإ   م  ي  احدلم    سالا إلال اا مسإلاا   مشجل : .6

 .3المهلني بماسالم مبم جمء بك  ي اإلمحا  ربمناا  ىت ميكنه   ي ااهقداء إحاك
نشااجل  ااي    ااي  إلااك  ااي املتاالمنيساال  و و  كااي احجلساا ل صاال  اهلل للاااا  مااي خااالل هااذه اح ساامئ  و خااجلب      

لاي  هدا اك و يقتامءح   لمام يادل  إحااك احجلسا ل صال  اهلل للااك وسال  و »  خ امره يقنمقل   احنم  جإل  ااسالم و 
    اتأحك لي ااسالم  اقل  للاك وسل اهلل  صل  و جلا اك   كم  بإل   ي يتمع بمحدل   يف   لل  رس ل اهلل

                                                 

ينظااجل: ل ااد احلطاااف محااز   حشااإلجلاء واحجلجاامز ويؤ هاام األشااجلافيق سااطهم ام  مناال اقإلاادد  لفاامت هااذا احتاا ي و ساا ي املجلبااد هاا  لكاامت ااسااال  1
 .34  ص االالم   صدر ااسالم

  م بإلدهم.و  23  ص االالم   صدر ااسالم ل د احلطاف محز :  2
. نا ال  ماد زلارت  24  ح نم  (  ص تم  م  ؤستا احجلسمحا  ب و 1987  02  ط االالم   صدر ااسالمنظجل:  مد لجمج اخلطاب: ي  3

 ام و  34  م  كق ا هن ا احشجلي  جم إلا احفمهجل    صاجل( ص م1984  ة إلا احل مرياو  دور االالم احديين   افت  بإل  قا  األسجل  احجليفاا
 بإلدهم.
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ل لما  اىت وهكاذا  1« مساع ياربه   املغه   ام ر ب و اإلمىل للااك م ينطلا  إىل ق  اك يا  للاك بإل   م  نزل اهلل
لااي ةجلياا  اح  اا د احاايت  احاا ارديي إىل  كااا  ماأل صاامر  لااي ةجلياا  احقجاامر و مئاا  و م ه   احف انقشااجلت  ن اا خ اامره و 

 .2اهلل للاك وسل  إىل  ل ك احدول اجملمور  بإلثهم صل 
احكلما احطا ا وامل لظا احلتنا وقد اسقإلم  احجلس ل صل  اهلل للاك وسل  إىل جمنب وسمئ  احق لا  احتمبفا     
ادُْع  ﴿          لماال بمحق جااك احجلبامين   هاذا اجملامل  ف حاك اإلاامىل احايت جامء هبام ااساالم   األخاالي احلمااد  و 

ُم ِبَمه  َضهلَّ َعه  ِإِلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِهالَِّتي ِههَي َأْحَسهُ  ِإ َّ رَبَّهَك ُههَو َأْعلَه
األسل ب احذي جيب    يق ع   انفاذ احإلم  قجل  ي ا همو  اآليا مي هذه   3﴾ ِِ َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدي َ َسِبيلِ 

 االال ي ااسال ي  ىت يقمكي  ي  تب ثفا المه ر.
املشااجل    للاا  هااذا بااد     صاادر ااسااالمورلاام   ا ناامه احتاالف رلاااا ساال ب االال ااي احااذياأل حكااي هااذا    

 رهب  احشعصااا  اختام  االاالم وساالا حقأفاا   اآ  مل  ضام  كما اخلال اا ااساال ااجإللا ا  اي ممي احنشمط 
  وخلاا د  ااسااال اا ملممرسااا هااذا احنشاامطسااد  احلكاا  ملااد   ةاا ل   اامحنجل  ا لااي امل اام  احلفاامت للاا  بفاامئه  و 

 احإلثممنااا احايت سانل قا انني جامئجل ااساال اا  احدوحاا  لعال اخجل قلإلا حلل   حب  م  حل إحاك األ  ر     دحا 
احإلم لني حبف  االاالم خمصاا   ااث اشا  بإلا  املصامدر إىل    احنظامم احإلثمامين املقاأخجل و  احنم  حقكما     اه

خاجل سانا م و 1865  لمت سانا بقنظا  املط م  إ   صدر اشجليإلم خمص4قد   ك  ق  قك لل  احإلم  احصأفي
ا جيا ز انقفامد احشعصاامت »  :لد  لجما أل ا اه احصاأفاني  نهامق الل   هذا األخ  اشقم م حباث 1876

ِق  احلم   إىل احن أ  إ ا قُ اهت  بجلش    ال يشمر  احك    احجلمساا إ ا اهت   م   بتجلقا  ال ينشجل شيء  ي هذا  إ ا
 محااا اهللر       أااذف  ي الماااح بأنااك  اامت بطجليفااا ااا  لمديااا  باا  يكقفااي بأنااك ااا   إىل  و امل ظااف احك اا   اُ 

»5. 
  هااذا مل مينااع  ااي بااجلوز صااأف اسااقطملل     ااإ احإلااممل ااسااال ياحاايت  ل إحاهاام اح ضااإلاا احإلم ااا رااا  حكااي    

دت احإلدياد ِجاإ  وُ  م ااساال ي دحااال حإلملهام احصاأفياألهداف املنقظاجل   اي االاالاحشجللاا و  إل   ي امل مد  
                                                 

 .  24املجلجع احتمب   ص ج اخلطاب:  مد لجم   1

 .48  ص  االالم   صدر ااسالم ينظجل:  مد لجمج اخلطاب    2
 .125س ر  احنأ   اآليا   3
  م لمااامد  شاااؤو  املكق ااامت  جم إلاااا  نظماااا اململكاااا احإلجلبااااا احتاااإل ديااالاااالم   احشاااجليإلا ااساااال اا و  ضااا ابط ينظاااجل: ي ساااف  ماااد احفمسااا    4

  م دار احدوحااا  نظماا اح ايامت املقأاد  األ جليكااام ا واحفمن     احإلاممل احإلاجليب و احصأ.  سلامم  جمزم احشمجلي: 20(  ص  احجليمض احتإل ديا
 .101  94ااشهمر  احفمهجل  (  ص حلنشجل و 

 .94  ص املجلجع احتمب سلامم  جمزم احشمجلي:    5



 مفهوم الصحافة وتطورها....................................................................................................الفصل التمهيدي
 

 37 

احااذي  و حااب انطالقاام  ااي خطهاام االال ااي  ال اا  إةاامر احصااأم ا ااساا 1صاانفاالجلائااد احاايت  ااي احصااأف و 
احايت نشاأت  ااهقممم بف ميم املتلمني هد م ا حتاد لناك راا  احظاجلوف ااساقإلممرياو إل   ي ةلب ااصالح جي

 الهوققى العهروة ججلياد  هامو اي بان م واحف  ا احلديديا حلف انني اح ضإلاا املنظما ملهنا احصأم ا   وققها   ظلهم
 لشاجلاحإلادد احثام ي   و م1884 امر   11صادر احإلادد األول  نهام    احايت  مد ل دهو   غمينلممل احديي األ

ملل    اغازو اساقطاحايت  هذه الجلياد   طالقم  ي احإلمصما احفجلنتاا بمريسم  ان1884  ق بجل  17األخ    و 
خ ل  نإلهام  اي احاد  و إلممرياااساق اح غي ب َ ل للاهم  ي ةجلف قِ نَّ اء احيت شُ  َ إلشَ را  احلجلب احاجلبم احإلممل شجلقم و 

 .2حتجلي  احصأف األخجلب لل  اش يك مسإلقهمو جلض احإلف بمت لل  قجلائهم و  إىل احدول ااسال اا
 صاااأافا  سااا  لاا    ااامر     نهااام بمحفااامهجل صااادر احإلااادد األول   3حملماااد رشااااد رضااام المنهههار احثمنااااا جملااااو    

يذ جل  نك لند م زار  مد و  م 1935ج ا   01خجل لدد  نهم   وقد صدر   م حت حل إىل شهجليا م 1898
    اي ُ اجلَ باأ  ا ياذ جل  اهام  جلنتام بشاجل  اىت ا حيُ بم  اا قالل احفجلنتي   وصامه الزائجليا   الزائجل إرشاد رضم 

 .4قجلاءهتم  ي ةجلف احتلطمت ااسقإلممريا
احاايت  وقفهااام  المنتقههدهاااي الجليااد  احثمناااا حااك بإلااد ججلياااد  و  يسدحإل اااد احلماااد بااي باام الشهههاباحثمحثااا ججليااد  و   

م   1925نا  مرب  12ي م  نهم صدر احإلدد األول  لددا  نهم  فط  وقد 18فجلنتي  بإلد صدوراملتقإلمجل اح
اا امه و   احإلفااد   ي  اث احجلوح واحملقا ب و »  الشهاب وقد  منل  5م1939األخ  سنا  هملددو  قتنطانا

ل احاديي األ غامين حلتااديي مجام العهروة الهوققىبإلاد جملاا  احتامسي اإلقرب ثمحث جملا   احإلممل احإلاجليبااصال ي و 
األخااااجلب ف ااسااااال اا أملإلاااال احإلديااااد  ااااي احصاااا اماااام   6«حلتاااااد رشاااااد رضاااام المنههههارجملااااا و مااااد ل ااااده  و 

 ججليد  و   7مبصجل 1900ااسال اا سنا  مكارم الخ  جملا و  م1889بمحفمهجل  سنا  المؤيد ث :ججليد  

                                                 

 ا هم.و  احقط ا و  االالم ااسال ي امل مد  احنظجليا   جمب    قمبكن  مد  و  ل د احلماد بي بمديس ث  رابح اجل ي    قمبك احشاخ   1

 .291ص   االالم ااسال ي  امل مد   احنظجليا  واحقط ا  مد  ن   جمب   ينظجل:  2
احنتااب وحااد هاا   مااد رشاااد بااي للااي بااي  مااد مشااس احااديي بااي  مااد هباامء احااديي بااي  اانال للااي خلافااا احفلماا ين اح غاادادي األصاا  احلتاااين   3

ء  إلجااا  األدبااام    م ااا  سااالامم  ال ااا ري126  ص 06ج  األلاااالمم  ينظاااجل: احزر لاااي  1935اااا   سااانا و  م1865بطاااجلابلس احشااامم سااانا 
 .287  ص 05ج

 .130  ص احشاخ ل د احلماد بي بمديس ينظجل: رابح اجل ي    4

 259ص   املجلجع احتمب  ينظجل: رابح اجل ي   5

 .264ص  رابح اجل ي: املجلجع احتمب    6

 .41  40  ص دورهم   احدل  و  احصأم ا ااسال ااينظجل:  ؤاد ا  ا  احإلمين    7
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ساانا  العلههمجملااا م بقاا نس و 1907ساانا  فنِصههالمُ م بل ناام  وجملااا 1902 د اح مسااط األنااس سااناحإل اا  اإلقبهها
 طالصههههرا ججليااااد املكجل ااااا و  م مبكااااا 1916ساااانا  1احااااديي اخلطاااااب حملااااب القبلههههةججليااااد  و  م باااامحإلجلاي1910
 2بمألرد  حند  املالح الحكمةجملا و  م1929بت ريم المجلة اإلس مية و م1924بفلتطني سنا  المستقيم

 .3م1932سنا 
حقلفزي نااااا احفناا ات اا الاااا و وهكااذا ااا اىل ظهاا ر احصاااأف ااسااال اا   شااىت دول احإلااممل  مبااام    حااب ا     

 مئ  االااااالم املجلئاااااا وساااا  اهاااام أاااالقِ خمصااااا   اح لاااادا  احاااايت  ُ املقعصصااااا   احشااااؤو  واحف ااااميم ااسااااال اا  و 
را   حاب و   ش كمت اانرتنلاحيت اإلم  لل  جمنب احصأف ااسال اا إىل   املتم لا لل  احفطم ع اخلمصو 

ا إىل  اادد   اارب ساا اء  ااي  اااث احكاا   و  ااي  اااث األداء وهااذا اظهاامر ا فاا  احصااأم ا ااسااال اا    مجاا
و ااا   دو  اساااقئذا اح اااا ت  احااايت اغااازو وا مهمهتااام حإلنااامويي احصاااأفاا للااا  اخاااقالف  ن الهاااما صااا رهتم   ااامم هاااذه

املتلمني املشجلولا   ف ياحد م ع لي ق ميم ااسالم و ا يل اق ملف هذه احلمجا إ ا  منل احغميا  ي اأساتهم 
إىل اح أث   انظامهم احفمن ين اط رهم  نقف  و   هبذه احنظجل  اح جاز    خمقلف  فمها  احصأم او         كم 

 .مبممرسقهم املؤستميت و   فه م الجلائ  املقإللفاو 

                                                 

م   صادر جملايت 1969اا   سانا و  م1886ه   ب احديي اخلطاب بي  يب احفقح  مد بي ل د احفمدر بي صامب اخلطااب وحاد بد شا  سانا   1
  ص 05جملجلجاع احتامب  ا   م ا  سالامم  ال ا ري  286  ص 05ج جلجاع احتامب  امل األزهجل ينظجل: احزر لي ا ىل حتجليجل جملا و  احفقحو  احزهجلاء

80  . 
ح نام  اا   بامألرد  لمصاجل احلجل اا اح ةنااا   سا ريم و   اي  ها  ةاجلابلس احشامم  م1892ه  ند  بي  م د بي  محد بي  ماد املاالح وحاد سانا   2

 .16  ص 08  جاأللالم م  ينظجل: احزر لي 1973سنا 

  م بإلدهم.و  37  ص دورهم   احدل  احصأم ا ااسال اا و  اد ا  ا  احإلمين ينظجل:  ؤ   3
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 اماسستها مفهوم اجلرائم املتعلقة مبالقانوين واملؤسسايت للصحافة و  التنظيم:لفصل األولا

 املؤسسايت للصحافةو يم القانوين التنظ المبحث األول:  
  التنظيم القانوين للصحافة اجلزائرية المطلب األول:    
التنظيييم  :الثرري   الفرر او، الل الفرنسيي التنظيييم القييانوين للصييحافة اجلزائرييية حتنييا  ا  ييت :الفرر ا األول       

 القانوين للصحافة اجلزائرية بعد ا ستقالل 
  التنظيم املؤسسايت للصحافة اجلزائرية :المطلب الثي      
 اجمللس األعلى ألخالقيات املهنة  الف ا الثي  :و اجمللس األعلى لإلعالم األول:الف ا         
  الصحافة اإلسالميةو لإلعالم  التنظيم احلديث الثيلث: المطلب    
 الفرر ا الثرري  :و تنظيييم العامييص الصييحف  اإلسييالم  ن مةيياس منظاميية املييؤ ر اإلسييالم  :الفرر ا األول       

  سابطة العامل اإلسالم 

  مفهوم جرائم الصحافة املتعلقة مباماسسة املهنة الثي  : المبحث  
  اصطال او تعريف جرائم الصحافة املتعلقة مباماسسة املهنة لغة  األول: المطلب    
رائم : تعريف جلثالفرع الثاو اصطال ا الفرع الثاين: تعريف اجلرمية و  تعريف اجلرمية لغة :األولالف ا        

  املهنة اصطال االصحافة املتعلقة مباماسسة 
  ةاملصدس القانوين والشرع  جلرائم الصحاف المطلب الثي  :    
 تقييد احلقوق  :الف ا الثي  ، تقييد احلريات :الف ا األول      
  املتعلقة مباماسسة املهنة خصائص جرائم الصحافة الثيلث: المطلب   

تعيد   :الفر ا الثيلرث ،ؤولية اجلاماعية عن جرائم الصحافةاملس الف ا الثي  : العالنية :الف ا األول      
  عقوباهتاو مواضيع جرائم الصحافة 
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 تمهيد:
قددق قسددذا اددصا الفصددل ،  موح ددتن األول سددلتناول فيددن التنظدديم القددانو  واملؤسسددايت للصددحافة اجل ائر ددة مدد  و      

أمددا املوحددل ال دداين فسددلتعره فيددن ملفهددوم  ددرائم والصددحف  ا سدد م ن  التطددرل للتنظدديم ا ددق ل للعذددل ا   مدد 
الشدر عة و  انوين الدص   نطلدم مندن هر هدا ق القدانو  اجل ائدر لألسدا  القدو  الصحافة املتعلقة مبذارسة مهندة الصدحافة

 ا س مية م  الوحل ق اخلصائص اليت تتذي  هبا  رائم الصحافة  ن غرياا من اجلرائم.

 المؤسساتي للصحافة.و   : التنظيم الق انونيالمبحث األول
املرئية والطاب  و  املسذو ةو  ا ال  ث املكتوبةالقور الفعال الص   كن أ  تقوم بن الصحافة بلنوا هو  نظرا لألمهية    

ة ا   ميدددة لألنظذدددة ق  دددل  صدددر االقتصددداا  الدددص  تتذيددد  بدددن املؤسسددداب ا   ميدددةن وارتودددا  نشدددا ها بالسياسددد
شددر   معددت سددوا  مددن و  اب السددابقة ضااددعا لتنظدديم قددانوينمصددرن اقت ددا ا ا ددة ،  أ   كددو  نشددا  املؤسسددو 

 لد  أ   كدو  ا شدرا  اهليكلد  و  تسديري بنا ادا الوشدر  مدن حيدلالديت تنشدراا وسدائلها أو    ميدة ناحية املداا  ا
ل هلا مهذدة وخ ُتخ هليئاب ضاصة ق القولة  وزار  ا   م أو لغرياا من اهليئاب اليت  كن أ   مسنقا  ل  اصا التنظيم
 تسيري اصا اجملال.
  : التنظيم الق انوني للصحافة الجزائرية.المطلب األول

 الفرع األول: التنظيم الق انوني للصحافة الجزائرية أثناء االحتالل الفرنسي:
 في ظل الق انون الفرنسي.  التنظيم الق انوني للصحافة الجزائرية. 01
ر الددص  فراددتن  ليهددا بسددوا ا ظدد تظهددر ،ال بعددق بقا ددة القددر  العشددر ن ملالصددحافة الو نيددة اجل ائر ددة ،ذا  انددا     

قدوانت لقدق ض دعا بقأب صقوراا ق اجل ائر م  بقا دة االحدت ل ن فإ  الصحافة الفرنسية اليت  ةاالستعذار ا اار  
                                                                                                                                                                                                                                                            م1930ا سدددددددددذ   14بقا دددددددددة بقدددددددددانو  الصدددددددددحافة الصددددددددداار ق ا تصدددددددددقر ق فرنسدددددددددان الصدددددددددحافة الددددددددديت  انددددددددد

بعدق  الصحافة الفرنسية الصاار  ق اجل ائر بقف  ال دذا  مقابدل ،صدقارا م الالص  أم 1848 وا   30مث لقانو  
بدالك ري  ىممدا أا  م1930سدذ  ا 14قدانو   وقدا الصداار  ق فرنسدا الصدحافة أ   ا  اصا ا  را  مقتصرا  ل  

وبدصل   كدو  ادصا القدانو  قدق قصدق ولدو ن 1منها ،  التوقف  ن الصقور بسوا  ج اا  ن افد  ال دذا  السدابم
 ا ق من حر ة الصحافة اليت  ؤا  و   ائربطر قة غري مواشر  الت ييم  ل  صحافة املعذر ن الصاار  ق اجل

                                                 

 .91ن ص االتصالو  مقضل لعلوم ا   من  نظر: زاري احقا  1
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،  قهددا ،  تعكددري السياسددة ا   ميددة الدديت  انددا تسددع  السددلطاب االسددتعذار ة ،  تطويقهددا ق اجل ائددرن اددصا ق 
 الوقا الص  منعا اجل ائر ت من مواشر  العذل الصحف  بصفة مطلقة.

من أو مددا  سددذ  بقددانو  ا قددق 1849  ددوا  بعددق ذلدد  صددقر قددانو   ضددر أ  ددر نكدداال مددن سددابقين وذلدد  ق    
حماولة حتر  دهم و  ية هتق  ،  استف از العسكر تحيل نص ق بعض موااه  ل  معاقوة  ل من  نشر ماا  ،  م

قدانو  الصدحافة الصداار سدنة   ليدنن 1 ل  ترك وا واهتم حىت ولدو  دا  ادصا التصدر  صداار مدن الفرنسديت أنفسدهم
وبعق ذل   كو  هلا ا م ،نصار ن للصحف ق حالة املخالفة  االستعذار ة حم تو ينالص  ضول لإلاار   م1952

بل  تدلمر بغلقهدا أو تفدره  ليهدا غرامداب معيندة ق حالدة العدوان وم دال ذلد  مدا حدقث لدوعض الصدحف الفرنسدية  
ربا اجل ائدر مدا بدت الت امن ،ثر نشدرمها ملقداالب تتحدقث  دن أواداا اجل ائدر ت أثندا  اجملا دة الديت ادو   جر ق  التل

 .2م وما رافم ذل  من تقصري لإلاار  الفرنسية ق ،سعا  األاايل اجل ائر ت1867و م1863
اددصا القددانو  الددص   رفددا ق الددن الصددحافة اجل ائر ددة  م 1881سددنة ضددر للصددحافة مث أصددقرب فرنسددا قانونددا      

رضصة من ا اار  وافد  الكفالدة املاليدة قودل النشر اب بطلا الو   ر قها ،  الظهورن حيل نص  ل  ،ل ام الصحف
غذار ممارسدة  واوابل  خيللج ائر ت  اصا ا ل ام الص  مسحا ق ، اره ا اار  الفرنسية أ  تعر   ر قها ،  النشر

مددن ضدد ل      ا  مددا جلددلب ،  انتهداك أحكامددنالنشدا  الصددحف  مدد  ادابق  التقيددق بالشددرو  السددابقةن لكدن سددر 
صددحيفة املنتخددا رغددم  ددو  صدداحوها فرنسدديا وذلدد  بسددوا ا وتددن ،  اددرور  الدديت تعراددا هلددا تلدد  امل ددا قاب 

الدديت بددقأ ق     األادايل اجل ائددر تن  ذددا شدقاب مددن و لهتددا  لد  الصددحف النا قددة بالعربيدةو  املسداوا  بددت الفرنسدديت
مت دل النظدام العدام الدص  و  خلداص لألمدنم فصا قا بدق وى مساسدها مبفهومهدا ا1895،صقاراا اجل ائر و  بقا ة من 

االسدددتعذار ة الددديت  اندددا تسدددع  ،  حتقيقهدددا ق اجل ائدددر فيذدددا  اندددا و   لددد  العذدددوم ق سالفدددة سياسدددتها ا   ميدددة
  3ضر لهنا تعذل ق ال قانو   و  عنا ةالصحف اليت تسانقاا ق  سياستها السابقة تتلق   امل ال

 

                                                 

 .40ن 39ص  ن02ن جتار خ الصحافة اجل ائر ةال بري سيف ا س من  : نظر  1

 .  157 ن156 نظر: ال بري سيف ا س من املر   السابمن ص  2

   ( ا   م أثنا  ال ور بعنوا ن ) من 1954ثور  أول نوفذ  و  الوحل ق ا ر ة الو نيةو   نظر: ملف من ، قاا املر   الو ين للقراساب  3
 .343ص  
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ار ا املفعدول ،  غا دة ضدروج املسدتعذر مدن اجل ائدر ،ال أندن  دا  م سد1881قانو  الصحافة الصاار سدنة استذر وقق 
  تعره من حت ،  أضر للتعق ل والتتذيم سوا  مبقت   قوانت أو أوامر أو قراراب منها:

 م.1919أ توبر  29القانو  الصاار ق د 
 .م1925ما   19د القانو  الصاار ق 
 م.1939أفر ل  21د القرار الصاار ق 

 م.1939ما   06الصاار ق القرار  د
 م.1939 و لية  29د القرار الصاار ق 
 م.1943نوفذ   24د األمر الصاار ق 
 م.1944ما   06د األمر الصاار ق 

 م.1945الصاار ق سوتذ   2090/ 45د األمر رقم 
 م.1945ا سذ   31الصاار ق  1095 /45د القانو  رقم
 م.1951 انف   18/ 51د القانو  رقم 

 م.1951سوتذ   10الصاار  وم  1078/ 51القانو  رقم  د
 .1952الصاار ق  1352/ 52د القانو  رقم 
 م. 1953ما   12الصاار ق  184/ 53د القانو  رقم 
 م. 1955نوفذ   18الصاار ق  1552/ 55د القانو  رقم 
 1م.1958نوفذ   17الصاار  وم  1100/ 58د األمر رقم 

 وا الصحافة اجل ائر ة اليت اهرب ض ل الفدة  االسدتعذار ة ألحكدام القدانو  السدابم سدلطا با اافة خلو        
قدانو  األادايل الدص  مدن الديت أ لدم  ليهدا مصدطل   لملة من القوانت االسدت نائية ا اار  االستعذار ة  ل  اجل ائر ت

                                                 

ا ر ة (ن رسالة ما سترين حتا ،شرا  سعاا و   ييب مقرا : ) الصحافة املكتوبة بت السلطة نم1881 نظر: قانو  الصحافة الفرنس  لسنة   1
 .180ص والعلوم ا اار ةن بن  كنو ن  من  امعة اجل ائر معهق ا قول2003الغويتن سنة 
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الكتدا و  املطالعدة  لد  الصدحفو  ة الصدحافة ويعتن التشق ق  ل  حر اهتم املختلفة بقا دة مدن حر دة التعودري ،  حر د
 . 1وغرياا

والقدانو  االسدت نائ  سديف بيدقاا ُمسدلق  »  ز ر دا ق وصدف ادصه الةسدانة القانونيدة بقولدن: فدق  قق أسها مُ و      
حتكم بقو  م رن ومبجرا ترا دق  لذداب الدو نن اجملدقن و  تصاار ألاىن األسوابو  الرقاب فه  حتج و   ل  ا ر اب

حتر  دا  لد  التذدرا و  اخلدار  و  ن ا ر ةن األمة اجل ائر ة العربيةن الكرامةن العد  ن  ُدعخدق مساسدا بداألمن الدقاضل القومية
والعصيا  و في  بل   ُدعخجِّل بنها ة الصحيفة اليت تنشراا ،  مل  ُدْقصخ  بكتاهبا ق الظلذابن أما  لذدة اسدتق ل ق 

  هلددا ال ُ سددذخ » وقددق  انددا الصددحف ق اددل نفدد  القددانو   2..«مقددال أو ضطدداب فلهنددا  انددا مددن أ دد  اجلددرائم.
 .3«ُفحصا بآلة املكرسكوب...و  باالنتشار ،ال ،ذا تُرلما حرفيا مبصاحل الرقابة

فذددن ضدد ل اددصا الوصددف  توددت بددل  ادداما ا ر ددة الددص   انددا تتذتدد  بددن الصددحافة اجل ائر ددة ق اددل االحددت ل     
املذارسة الطويعية ملهنة الصحافةن أل  املفهوم اهل م  ملصطل  األمن العام الدص    الفرنس   ا  أايم مما حتتاج ،لين

 اندددا تتخدددصه السدددلطاب االسدددتعذار ة ذر عدددة  حكدددام قو دددتها  لددد  أقددد م الصدددحافة اجل ائر دددة  عدددل مدددن سدددلطتها 
بعيدق ن  دن السدابقة و   راة لعقوباب السلطاب  تاباب الصحفيت مما  علهمو  التقق ر ة أ  ر اتسا ا ق هرمي أرا 

تطودد  واقدد  الشددعا اجل ائددر  ق اددل االحددت ل  ااالسددتوقاا الدديت  انددو   ددرأ  اخلددوه ق التعوددري  ددن مشددااق الظلددم
 الغاشم.
القددوانت الديت نظذدا النشدا  الصددحف  ق اجل ائدر أثندا  االحددت ل لملدة الطويعدة االسدت نائية الدديت متيد ب بدن رغدم و     

،صقار الصدحف اخلاصدة  تلد  الصحافة وحم مهنة  ذارسةئية مل  اجلر ة ا لتنظيم ا ااصال ق  للج ائر تفقق أتي  
 غرياا.تصقراا لمعية العلذا  املسلذت و اليت  انا 

 
 
 

                                                 

ا  د م امل داان و  حبدوث امللتقد  الدو ين حدول ا  د مو  (ن اراسدابالوياندابو  مفهدوم  ال دور  لإل د م مدن ضد ل املواثيدم:  وق اجمليدق شديخ ن )  نظر  1
 .164من ص 1954ثور  و  الوحل ق ا ر ة الو نيةو  ،صقار املر   الو ين للقراساب

 .165ن ص تار خ الصحافة العربية ق اجل ائرمفق  ز ر ا:   2

 .165مفق  ز ر ا: املر   السابمن ص   3
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  التنظيم الق انوني لصحافة الثورة الجزائرية.  .02
اددل ا اار  االسددتعذار ةن  بعدق التعددره لقدوانت الصددحافة الفرنسدية الدديت  اندا تددنظم نشدا  الصددحافة اجل ائر دة ق   

ن ادصا التنظديم الدص   كددن أ  ا تصدقراا قيداا  ال ددور  التحر ر دةالتنظديم القدانوين للصددحافة الديت  اندالوحدل ق بقد  
اهلا للعاملت ق جمللشعا اجل ائر  و اا ال ور  تصقر   انا   املواثيم اليتو  الويانابو  املناشريتل  كتشف من ض ل  ُ 

حيددل حرصدا مددن  م1954أ تدوبر  30بقا ددة باملنشدور األول الدص  أصددقرتن ق صدوصن ا   مد   لد  و ددن اخل
ة تصدق قها ق   ل  تنوين الشعا اجل ائر  من األ اذ ا اليت  انا تنشراا ا اار  الفرنسدية وحتدص ره مدن مغود ض لن

سياسددة ا   ميددة تسددتعذلها الاملندداوراب الدديت  اندا و  فدال شددف أسدداليا النمدد  العذدل  لدد    دل مددا تو ددن مدن مسددوم 
 .1من اجلرائم اليت  انا تنف ها وسائلها ا   مية االفرنسية هبق  ت ليل الشعا اجل ائر  وغريا

 هددداه ، ددد م دددذو  املنشدددور السدددابم  كدددن أ   سدددتخلص مندددن مودددقأ ن أساسددديت المدددا احتدددواه محتليدددل مددن ضددد ل و  
الفرنسديةن وصدق الشدعا اجل ائدر   دن تصدق قها  مها العذل  ل   شف أ اذ ا السياسة ا   مية صحافة ال ور و 

ن  هدددة تقدددوم مبهذدددة املو ددددن و  ممدددا  دددوح  برغودددة قيددداا  ال دددور  ق ت و دددق لمهدددور ا  ددد م اجل ائدددر  بصدددحافة موادددو ية
 .2املخلص

م الدص  ت دذن املوداا  1954أما احملطدة ال انيدة ق تنظديم العذدل الصدحف  ال دور  تنطلدم مدن بيدا  أول ندوفذ     
ادصه املوداا  الديت تنطلدم   ذلهدا ا   مد  بشدكل  دامو  مية األساسية اليت  ا أ  تتحلد  بدن صدحافة ال دور ا   

لعذدل  لد  او  ا ةاحتق ق اجلذهور املخا ا وحتصينن من حماوالب الت  يف اليت تشنها وسائل ا   م املعمن ارور  
 باال تذدداا  لدد  الصددقل ق األضوددار أمددام اجلذددااري  شددف ا قيقددةالسددع  ،   االلتدد ام هبددان و و  مبودداا  ال ددور ،قنا ددن 

 .3السياس  ق أ  جمالو  وااللت ام مبوقأ النقق املواو   الصايت الص   كشف التقصري ا   م 
 

                                                 

)   م1954ثددور  أول نددوفذ  و  املر دد  الددو ين للوحددل ق ا ر ددة الو نيددة ن44ن ص التنذيددة ق الددو ن العددريو  ا  دد م  نظددر: الدد بري سدديف ا سدد من 1
م 1956الدو ين وتطويقاهتدا ق صدحيفة اجملاادق مدن ) موداا  ا  د م والق ا دة لدقى  وهدة التحر در  :أمحق محق  ن363(ن ص  ا   م أثنا  ال ور 

 .363االتصال  صن و  من  امعة اجل ائرن معهق ا   م1985 وا   ن(ن رسالة ما سترين حتا ،شرا       جا  م1962،  

 .364من املر   السابمن ص 1954ثور  أول نوفذ  و   نظر: املر   الو ين للوحل ق ا ر ة الو نية  2

 .366من املر   السابمن ص 1954ثور  أول نوفذ  و     الو ين للوحل ق ا ر ة الو نية نظر: املر   3
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ال ور   ل  تنظيم اصا لسياستها ا   ميةن  ظهر حرص اصه املواا  اليت سطرهتا قياا  ال ور  اجل ائر ة وانط قا من 
الفتا دةن  الهتدا العسدكر ة و   لد  تدقمريه بوسدائلها ا   ميدة امل داا ا اار  االسدتعذار ة  قابلن ،صدرار  النشا  الص 

بشدكل  اخلاصدة بالعذدل الصدحف  يدةلتنظيذق تنفيدص ا  درا اب االصدرامة مما اف  بقيداا  ال دور  ،  التحلد  با دصر و 
 قمر .من اآللة االستعذار ة امل ن ومحا ة وسائلن  ذن احةام مواائ

من اصا املي ال الص  ذاا ،  1956أوب  20بعق بيا  أول نوفذ   ليت مي ال مؤمتر الصومام الص  انعقق ق و  
 ب اهلاافة ،  حتقيم السري ا سن للعذل الصحف  ال ور  منها:ااتاذ العق ق من القرار 

ق بقا ددة منهددا الدديت  انددا تعدداين   ددور لددد الق ددا   لدد  ادداار   ددقم التنسدديم بددت األ هدد   ا   ميددة النا قددة باسددم ا 
 أصدوحا الندا م الرمسد  تعو  ها جبر ق  اجملااق اليتو  انقال هان وذل  بإلغا   وعاب صحيفة املقاومة اجل ائر ة

 .  1الوحيق باسم ال ور  التحر ر ةو 
 د الرا بسر ة وبواوح  ل  لمي  األ اذ ا اليت تنشراا الصحافة الفرنسية.

 ت و قاا بالوسائل ال زمة.و     الق ا ةد ا   ار من مرا 
 .2د االلت ام بنظام التوز   السر  للصحف ال ور ة ااضل الو ن

ادددصه  تنفيدددصتدددتم  ذليددة وغريادددان مددد  السددع  لكددد   مكتوبدددة مسدددذو ة ومرئيددة صددحافة وسدددائل ا  ددد مددد التنو ددد  مددن 
 ال العذل ا   م  بشكل  ام منها:ق جم ممؤمتر الصوماا  را اب التنظيذية ق ، ار املواا  اليت سطراا 

 قول ا قيقة.و  املواو يةو  د االلت ام بالصقل
 د التعوري  ن ،راا  الشعا.

 د هنا أسلوب الق ا ة العنيفة القائذة  ل  اهلرج واملرج.
 
 

                                                 

ا  دد م امل دداان ) ،صددقار املعهددق و  حبددوث امللتقدد  الددو ين حددول ا  دد مو  (ن اراسدداب مهددام ا  دد م ال ددور و  مددؤمتر الصددومام نظددر: أمحددق محددق ن )  1
ا درب النفسدية أثندا   اوراا قو  اجملااق،براايم لونيس :  ) ن85من األبيارن اجل ائر (ن ص 1954  ثور  أول نوفذو  الو ين للوحل ق ا ر ة الو نية

ثدددور  أول ندددوفذ  و  ا  ددد م امل ددداان ) ،صدددقار املعهدددق الدددو ين للوحدددل ق ا ر دددة الو نيدددةو  حبدددوث امللتقددد  الدددو ين حدددول ا  ددد مو  (ن اراسدددابال دددور  
 .121من األبيارن اجل ائر (ن  ص 1954

ص        ( ا  دد م أثنددا  ال ددور من ) 1954ثددور  نددوفذ  و  املر دد  الددو ين للوحددل ق ا ر ددة الو نيددة ن85أمحددق محددق ن املر دد  السددابمن ص   نظددر:  2
 .52(ن ص التعوئة اجلذااري ة  نق انقالا ال ور  ،  غا ة مؤمتر الصومامو  اسةاتيجية ال ور  اجل ائر ة ق التجنيقحسن بومايل: )  ن367
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 .1هنيقهو  تعوئة اجلذهورو  د العذل  ل  بعل ا ذا 
 متكدنالدص  ا   مد  ال دور  و  الصدحف  تنظيم القانوين للعذلاكصا  انا أام املواا  اليت  ا   رتك   ليها ال   

غريادددا مدددن و  ،شدددواا الشدددعا اجل ائدددر  مبوددداا  ال دددور و  مدددن موا هدددة الق ا دددة ا   ميدددة الفرنسدددية والتوصدددل ،  تو يدددة
    حتقيقها ق تل  املرحلة.األاقا  اليت  ا   سع  ،

 بعد االستق الل.الفرع الثاني: التنظيم الق انوني للصحافة الجزائرية  
بعددق االسددتق ل ونظددرا  قاثددة أ هدد   القولددة اجل ائر ددة املسددتقلةن وا  ددرا اب الطو لددة الدديت تتطلوهددا  ذليددة تشددر        

م سددار ا للذفعددول ق انتظددار 1881القددوانتن رأب القيدداا  الو نيددة أ  تددةك قددانو  الصددحافة الفرنسدد  الصدداار سددنة 
م  القاا  بةك لمي  القوانت 1962ا سذ   31اصا  وقا للقرار الصاار ق ، قاا قانو  ،  م   ائر  حمضن و 

مددا مل تشددكل مساسددا بالسددياا  الو نيددةن واددو املوددقأ الددص   االحددت ل ضدد ل  سددية الدديت  انددا مطوقددة ق اجل ائددرالفرن
 .2م1963سوتذ   10 رسن استور اجل ائر الص  صقر ق 

اخلاصة فإ  و  ابم  سذ  حبر ة الصحافة مبا ق ذل  ،نشا  الصحافة ا  بيةملا  ا  قانو  الصحافة الفرنس  السو    
املرحلددة األو  ل سددتق ل  انددا فددة  للتعقا ددة ا   ميددة أ  لظهددور صددحافة   ائر ددة حكوميددة وح بيددة وضاصددة ،  

بم  تعدداره مدد   انددا الصددحافة الدديت  انددا تنشددق ق ال ددور ن ،ال أ  اددصه الفددة  مل تددقم  ددو   لكددو  القددانو  السددا
و ليددن فددإ   3ا   مدد  االسددتحواذ  لدد  النشددا  الصددحف  و السياسددة ا   ميددة االشددةا ية للقولددة الدديت هتددق  ، 

حتقيدددم رغودددة السدددلطاب اجل ائر دددة ق ادددصا اجملدددال  عدددين الق دددا   لددد  حر دددة ،نشدددا  الصدددحف اخلاصدددة الددديت متتعدددا هبدددا 
ابم ولو بشكل جمحفن فكذا او معلوم فإ  النظام االشةا   ال الصحافة اجل ائر ة حتا لوا  القانو  الفرنس  الس

  بامللكية اخلاصة فكيف ،ذا تعلم األمدر هبدصا اجملدال ا يدو  الدص   ُفدةه أ   كدو  وسديلة لنشدر موداا  ادصا عة   خ 
 النظام.

                                                 

 .131( ص م1962م ،  1956مواا  ا   م والق ا ة لقى  وهة التحر ر الو ين وتطويقاهتا ق صحيفة اجملااق من )  :أمحق محق  : نظر  1

 الصدددحافة زادددري احدددقاا : ن44امعيدددةن بدددن  كندددو ن اجل ائدددر(ن ص ن ) ا دددوا  املطوو ددداب اجلا  ددد م حقدددائم وأبعددداا نظدددر: ،مسا يدددل معدددرا  قاليدددةن   2
 .113ن ص االتصالو  مقضل لعلوم ا   من زاري احقاا ن 121  املطوو اب اجلامعية (ن ص ن بقو   وعةن ) ا واملكتوبة ق اجل ائرا

 .48ن ص التنذية ق الو ن العريو  ا   مزاري احقاا ن  ن44ن املر   السابمن ص ،مسا يل معرا  قالية نظر:   3
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تقر يددة بددقأب  قصددق حتقيددم اددصه السياسددة ا   ميددة املرغوبددة ذاوددا القولددة ،  اتدداذ العق ددق مددن القددراراب بصددفةو 
ن  1م1963سوتذ   17بتلميذها للصحف الفرنسية اليت  انا تصقر ق اجل ائرن وذل  مبقت   القرار الصاار ق 

م ضولددا هلددا مبقت ددااا حددم 1963سددوتذ  و   ذددا اتددصب ، ددرا اب مو هددة لتنظدديم و الددة األنوددا  اجل ائر ددة ق أوب
 .2سا ة 24سا ة  ل   24و نن وأ  تعذل بنظام املقاومة احتكار توز   املعلوماب ا ضوار ة ق لمي  أره ال

ق ن ق اجل ائدرلعق ق مدن  نداو ن الصدحف األ نويدة من  هة أضرى قاما باتاذ قراراب متن  مبقت ااا توز   او     
 و ليدة  10الفرنسدية منهدا: القدرار الصداار ق  Hachetteمققمتها تل  اليت  انا تتو  توز عها شر ة ااشيا 

 ,parisien م دل سديةنتوز د  وبيد  الصدحف الفر و  م مدن قودل اللجندة التنفيص دة املؤقتدة  القااد  مبند   ود 1964

Carrefour, L'aurore leن Matin leذدددا منعدددا ا كومدددة اجل ائر دددة توز ددد  صدددحف أضدددرى سدددنة ن 
قابري مند  اسدترياا مدا تل ااتصهت ،   انام بعق العقوا  ا سرائيل   ل  الولقا  العربية وحج  العق ق منها 1977
 .3صحيفة 100 فول 

 من  االسترياا  ذا سوملقراراب ا ق اجل ائر قق تعراا ،ذا  انا الصحافة األ نوية اليت  انا توز و     
 ا  أضراددا صددحيفة دددد ذلددا  لدد  ،اما هددا ق الصددحف ا كوميددة و افة الو نيددة اخلاصددة وا  بيددة قددق   الصددحفددإ 

Alger républicain ُ   صدقراا التيدار الشديو   اجل ائدر  ،ذ  اندا تنداف  منافسدة شدق ق  الصدحافة الديت  دا
 ل  لمي  هلصه النية اهلاافة ،  استحواذ القولة ن واستكذاال 4م1965ذل  سنة و  اجملااقو  التابعة للقولة  الشعا

ذلددد  و  فة،نشدددا  الشددر ة الو نيدددة للنشدددر مدد  ، طائهدددا صدد حية احتكدددار توز دد  الصدددحاحلقدداب العذدددل الصددحف    
الدتحكم ق و  توز عهداو  بدصل  ايذنتهدا  لد  ،صدقار الصدحفن لتدتم 5م1966أوب  19مبقت   القرار الصداار ق 
 سياستها ا   مية االشةا ية املرغوبة.و  مااهتا ا   مية مبا  ت  م

ساسد  للصدحفيت املت دذن القدانو  األ 525/ 68تقنينا هلدصه السياسدة ا   ميدة اجلق دق    ،صدقار القدرار رقدم و  
بددداق  و  املهنيدددتن الدددص  اقتصدددر ق تعر فدددن للصدددحف  املهدددين  لددد  العامدددل ق النشدددراب الصدددحفية أو و ددداالب األنودددا 

                                                 

 .48ن ص التنذية ق الو ن العريو  ا   من ال بري سيف ا س من 127ن ص وبة ق اجل ائرالصحافة املكت نظر: زاري احقاا ن   1

 .126ص  املر   السابمن  نظر: زاري احقاا ن  2

 .98ن ص االتصالو  مقضل لعلوم ا   م نظر: زاري احقاا ن   3

 .96ن ص االتصالو  مقضل لعلوم ا   م نظر: زاري احقاا ن  4

 .98ن ص االتصالو  مقضل لعلوم ا   مقاا ن  نظر: زاري اح  5
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اهليئاب الو نية لألنوا  التابعة للح ب أو القولة او  ،شار  للصحافة ا  بية األضرى أو اخلاصة وأ   ار  ووايفتن 
 اابا ادافة ،  تقيدق  ق ولو   املختدار مدن  در  القولدة، ار النظام ا  ن ق ،شار  للعذل ق1اذن نشا  ن ايل

أ   لتدد م بالسددر املهددين مددا  تقددقمي األضوددار الكاذبددة أو غددري ال ابتددة أو ،شددا تها أو السددذاح بإشددا تهان» باالمتندداا  ددن 
االمتيازاب املرتوطة بوايفتن اخلار  ...ن أ   تن   ن استعذال و  سرار العسكر ة املاسة بلمن القولة القاضل  قا األ

أ   تندد   ددن أ  غددره ، دد ين قددق  شدديق مب ا ددا منتددوج أو مؤسسددة  سددتفيق ماا ددا مددن بيعهددا أو و  ألغددراه شخصدديةن
وغريادان مد  ا شدار  ،  أ  ادصا القدرار مل  دنص  لد  حدم الصدحف   2«،جناحها بصور  مواشر  أو غري مواشر .... 

 عت  الشر ا  الرئيس  الص   قه باملاا  ا   مية. ق الوصول ،  مصاار اخل  الص   
تعدره املدؤمتر الرابد  جلوهدة التحر در الدو ين ق  صحف الو  متهيقا لوا  قانو    ائر  ضاص بالنشا  ا   م و     

ار بدل ه   القولدة و دصا األاو حف ن وحتق دق الع قدة الديت تربطدن الوا واب األساسدية للصدو  توصياتن ،  حتق ق ا قول
واألاقا  اليت  ا أ   سع  ،  حتقيقها ق ، ار االضتيدار االشدةا   لسياسدة القولدة با ادافة ،  ، داا  تنظديم 

املسددذو ة وأضددريا ،شددارتن ،  اددرور  ،صددقار تشددر   ضدداص  ددقا األوادداا و  ستلددف وسددائل ا  دد م املكتوبددة واملرئيددة
 . 3اجلق ق  لإل  م الو ين

أصددقر املشددرا اجل ائددر  قددانو  الئحددة املددؤمتر الرابدد  جلوهددة التحر ددر الددو ين نواب مددن صددقور بعددق قرابددة ث ثددة سددو     
من ومل  وتعق   ريا من حيل مواائن العامة  ذا  ا  ق 1982فيفر   06ا   م املنتظر منص  شية االستق ل ق 

ر  دوا  مدن نفد  السدنة لقراسدة ال ئحة السابقةن ليتو  بتخصيص اور   وهة التحر ر الدو ين الديت انعقدقب ق شده
 . 4السياسة ا   مية للقولة حيل متا فيها املوافقة  ل  تقر ر شامل حول سري السياسة ا   مية السابقة

القدراراب الديت نظذدا العذدل و  اللدوائ و  الصدحافة اجل ائر دة ق ادل القدوانتو   كن تلخديص املوداا  العامدة لإل د مو  
 م فيذا  ليت:1982االستق ل ،  غا ة اور   وهة التحر ر الو ين جلوا   ا   م  والصحف  من بقا ة

 سياا .و  د  ا   م قطاا اسةاتيج  

                                                 

 .68/525من األمر رقم  05و 01املااتت  : نظر  1

 املهنيت.املت ذن القانو  األساس  للصحفيت  68/525من األمر رقم  05املاا    2

ن الدو ين لنصدوص األساسدية  د ب  وهدة التحر درا  د م مدن ضد ل االئحدة املدؤمتر الرابد   د ب  وهدة التحر در الدو ينن  وهة التحر ر الو ينن  : نظر 3
 .  08من ص1981سوتذ  

 .136ن ص الصحافة املكتوبة ق اجل ائر نظر: زاري احقاا :   4
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 املرئية.و  املسذو ةو  د  ،قرار امللكية العامة لوسائل ا   م املكتوبة 
 تقييق حقول ووا واب الصحفيت.و  د حتق ق 
 القولة. و  ل ا   م للح بالتو ين السياس  لوسائو  د تو يل  ذلية ا شرا  
 .1للقولةكن ق ، ار اخلياراب االشةا ية ا   ا  ل  ما  ر  ق اجملتذ  لو  د للذوا ن ا م ق ا   م 

قدق متيد  بددالغذوه  82/01  التنظديم القددانوين للصدحافة اجل ائر دة مدا قودل ،صددقار قدانو  ا  د م  لد   دل فدإو      
القوانت الفر ية الديت ااتذدا بدالتنظيم و  النشا  ا   م  ما  قا تل  القرارابلعقم و وا نصوص قانونية ضاصة ب

التدقر    دن القولدة  تلد  سداام ق ادصه الوادعية القانونيدة قدق و  اجل ئ  جلواندا معيندة مدن ادصا النشدا  ا سدا ن
عقا دة ا   ميدة الدص   دا  مدن نظدام الت هامتلصو  منالقوانت الفرنسية اليت ُمقا العذل هبا بعق االستق ل بشكل  ا

نذق ا  د م األحداا  املو دن او  أ  تكدو  لد هدا نص  لين قدانو  الصدحافة الفرنسد   لد  و دن اخلصدوصن و،توا 
 . 2اناك أ ة قوانت تنص  ل  اصا التغيري بشكل مواشر مما   ف   ل  اصا التصر   اب  ال شر ية 

فرغم االنتقاااب اليت و ها لوعض األحكدام الديت ندص  82/01 أما  ن الفة  اليت تلا ،صقار قانو  ا   م   
بشدددكل ضددداص  ليهدددان فددديذكن ا توددداره أادددم وثيقدددة قانونيدددة تقدددوم بتنظددديم نشدددا  الصدددحافة اجل ائر دددة بعدددق االسدددتق ل 

الفواد  الديت  دا   تخدوق فيدن ادصا و  مفصلن استطا ا اجل ائدر بف دلن أ  تدرج مدن مرحلدة الفدران القدانوين السدابمو 
   ،و  أضرى مي ا صحف بشهقاحة ا   مية و القيوا اليت نص  ليها انتعشا السو   ن و ل  او  املواا النشا

ا  بيددة بفعددل سياسددة ا  دد م االشددةا   الدديت  رسددها و   انددا مقتصددر   لدد  صددحافة القولددة او  الصددحافة اخلاصددة
 .3بصفة رمسية

اخلار يددة ق و  اال تذا يددة الدديت مسددا سدداحتها القاضليددةو  االقتصدداا ةو  نظددرا لتددلثر اجل ائددر بتلدد  التغددرياب السياسدديةو  
  الكل  ق النظام السياس املشرا اجل ائر   ل  ذل  التحول ن  أققم 82/01السنواب اليت تلا ،صقار قانو  

                                                 

 .137ن ص   الصحافة املكتوبة ق اجل ائر نظر: زاري احقاا ن   1

تدار خ   ال  دار  ن www.cdfj.comقد  مر د  الدقفاا وحر دة الصدحفيتن  (ن مو  الصحافة اجل ائر ة من األزمة األمنية ،  املصدا ة الو نيدة نظر: مقال)   2
 .131السابمن ص  زاري احقاا ن املر   من2006أ توبر  29

ن www.cdfj.com(ن موقدد  مر د  الددقفاا وحر دة الصددحفيت   الصدحافة اجل ائر ددة مدن األزمددة األمنيدة ،  املصددا ة الو نيدة) بدقو  مؤلددف   نظدر: مقددال  3
 م.2006أ توبر  29 ار  ال   تار خ
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اددصا القسددتور الددص  أاضددل م 1989عددق  ب الدديت ت ددذنها اسددتور ا   مدد  الددص  اهددرب بددوااره انط قددا مددن التو 
ددقب بصددفة فعليددة ق قددانو  ا  دد م اجل ائددر ،  م ن وحددىت  توددت اجلق ددق 90/071رحلددة التعقا ددة ا   ميددة الدديت ُ س 

القيددام باسددتعراه  مث  82/01م الددص   ددا  بددن اددصا القددانو  البددق مددن ، ددرا  مقارنددة بسدديطة بينددن وبددت قددانو  ا  دد 
 القيوا اليت مسا العق ق من أحكامن فيذا بعق.و  أام التعق  ب

 .90/07ق انون اإلعالم  و  82/01ق ارنة الشكلية بين ق انون اإلعالم  الم  .01
م ق مرحلدة ا د ب الواحدق بينذدا صدقر قدانو  ا  د م 1982ف ا در  06ق  82/01لقق صقر قانو  ا   م    
ا   ميددة الدديت  رسددها اسددتور و  م أ  بعددق اضددول اجل ائددر مرحلددة التعقا ددة السياسددية1990أفر ددل  30ق  90/07

 م.1989
 09 لددد  90/07و  ا  ددد م أبدددواب بينذدددا ت دددذن قدددان 05و موددداا   امدددة 82/01ت دددذن قدددانو  ا  ددد م     

 أبواب. 04أبواب أ  بفارل 
مل تلب ق شكل باب ق حت وراب مواا و  09ق  82/01انو  ا   م  ا ب املواا  العامة اليت ت ذنها ق   

أ  بالتسدداو  مدد  قددانو   09،   01بدداب مسددتقل مددن املدداا  ق شددكل  07/ 90املودداا  العامددة لقددانو  ا  دد م 
 .82/01ا   م 

 التوز   مقسم ،  فصلت:و  بعنوا : النشر 82/01 ا  الواب األول لقانو     
 بعندوا : ،نتداجين والفصل ال دا 23 ن،  10ماا  من املاا   13و   ل  الفصل األول بعنوا  النشر اب القور ة  ت

 مواا. 09مبجذوا  32،   24من املاا   املصورو  ملكتوبتوز   ا   م او 
 فصلت: ت ذن  الواب ال اين  ا  بعنوا : ممارسة املهنة الصحفية    

ن والفصل ال اين بعنوا : 52،   33ماا  من املاا   20الفصل األول بعنوا : الصحفيو  احملةفو  الو نيو : وفين 
 مواا.  06مبجذوا  58،   53نوية من املاا  املوعوثو  اخلاصو  ومراسلو الصحف األ 

 ماا . 32وجمذوا مواا اصا الواب 
 فصلت:النشر اب القور ة والتجول للوي   احتوى  ل  الواب ال الل: توز      

                                                 

   من )  امعدددة اجل ائدددر1996ن  دددانف  13(ن العدددقا م بسددداب ا دددم ق ا  ددد م ق القدددانو  اجل ائدددر (ن اجمللدددة اجل ائر دددة ل تصدددال لددد  قسا سدددية: )   1
 .191االتصال  امعة اجل ائر(ن ص و  معهق   لوم  ا   م
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مدواان والفصدل ال داين بعندوا :  07مبجذدوا  66،   59الشرا  والتصق ر مدن املداا  و  الفصل األول بعنوا : التوز  
 مواا. 10ن وجمذوا مواا اصا الواب 68و 67الوي  وفين مااتت التجول و 

 فصول:  03را ق و  اب اخلاصة واملسؤولية والتصحي الواب الراب  بعنوا :  ا  قا    
 03سددؤولية ق الفصددل ال دداين بعنددوا  املو  ن70و 69املدداا   نالفصددل األول بعنددوا : ا  ددقا اب اخلاصددة وفيددن مددااتت

وجمذدوا  84،  74مداا  مدن املداا   11والفصدل ال الدل بعندوا : التصدحي  وحدم الدرا ق  ن73،   71مواا من 
 ماا . 16مواا  اصا الواب 

 فصول:  03  من و  كخ  : األحكام اجل ائية ُمتخ الواب اخلام  بعنوا   
واسددطة والفصددل ال دداين بعنددوا : سالفدداب ب ن100،   85مدداا  مددن  16الفصددل األول بعنددوا : سالفدداب  امددة ق 

املدوافت و  ن والفصدل ال الدل بعندوا : محا دة السدلطة العذوميدة117،   101ماا  من املداا   17الصحافة  ا  ق
 ماا .  128او  82/01 قانو  ا   مجمذوا مواا و  128،   118ماا  من املاا   11ق 

 فقق  ا ب  ناو ن أبوابن  ل  النحو األيت: 90/07أما قانو  ا   م 
 مواا. 09ول  ذا أسلفا بعنوا : أحكام  امة ق الواب األ

 الواب ال اين بعنوا : تنظيم املهنة مقسم ،  فصلت:
الفصددل ال دداين و  13،  10مددواا مددن املدداا   04الفصددل األول بعنددوا : العندداو ن واأل هدد   التابعددة للقطدداا العددام ق 

 ماا . 19ن وجمذوا مواا اصا الواب27 ،  14ماا  من 14بعنوا : ،صقار النشر اب والقور ةن  تكو  من 
 .40،   28ماا  من املاا   13 ل   احتوىالصحف  الواب ال الل بعنوا : ممارسة مهنة 

 .52،   41ماا  من  12حم الرا ق و  الواب الراب  بعنوا : املسؤولية
 .58،   53مواا من املاا   06الوي  بالتجول وفين و  التوز  و  الواب اخلام  بعنوا : النشر

 .76،   53ماا  من املاا   23الواب الساا  بعنوا : اجملل  األ ل  لإل  م ق 
 .99،   77ماا  من  22الواب الساب  بعنوا : أحكام   ائية ق 

 .101و 100الواب ال امن بعنوا : أحكام ضتامية فين مااتت املاا  
 .106،   102 مواا من 05الواب التاس ن بعنوا : أحكام انتقالية وفين 
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الددص  بلدد   82/01 ددن قددانو  ا  دد م مدداا   22مددواا أ  بفددارل  106اددو  90/07فذجذددوا مددواا قددانو     
ث مبقت دد  قددانو  ق  حْ رغددم  ددقم نصددن  لدد  أحكددام اجمللدد  األ لدد  لإل دد م الددص  اسددتُ  مدداا  128جمذددوا مددوااه 

90/07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 من حيث المضمون. 90/07ق انون اإلعالم  و  82/01المق ارنة بين ق انون اإلعالم    .02
مقارنة املواا  واألحكام العامة اليت نصا  ليهدا وأتدرك مقارندة أحكامهدا اجل ئيدة  ينهدا ولدتكن انا  ل   لقتصرسو    

 :82/01الوقا ة باستعراه املواا  العامة لقانو  ا   م 
  ل  و ن اخلصوص من قطا اب السياا ن ولصل  بق  ق حينن حتا سيطر  القولة. الصحافة و  ا توار ا   م -
  ار  ا   م ق ، ار االضتياراب االشةا ية بقياا  ا  ب الواحق. -
 مواو  .و  تعذل القولة  ل  حتقيقن بشكل  املو  ا م ق ا   م حم أساس  جلذي  املوا نتن -
 القيم األض قية لألمة.و  ر االضتياراب السابقة ار  اصا ا م بكل حر ةن لكن ق ، ا -
 الصحافة املختلفة من اضتصاص القياا  السياسية للو ا.و  تو ين وسائل ا   م -
 الصحفية ،  مناال  ا  ب.و  تسنق مهذة مق ر  املؤسساب ا   مية -
  .1ثقاقو  تعت  أ ه   ا   م الو نية مؤسساب ذاب  اب  ا تذا   -

 فيذكن اضتصاراا  ذا  ليت:  90/07واا  العامة لقانو  أما امل       
 .82/01بشكل صر    ل  أ  ا   م من قطا اب السياا  ض فا للقانو   90/07قانو   مل  نص  -
ددقُ  - حقددن ق ة ومواددو ية  لدد  ستلددف األحددقاث و ا  دد ا بصددفة  املددحددم املددوا ن ق ا  دد م مددن ضدد ل  ُ خسخ

تكفددل القولددة ظ ق اددصا املوددقأ ،لغددا  الددنص  لدد  التفكددري  وقددا للقسددتورن و  حددممارسددة حر ددة الددرأ  والتعوددري و 
قيدددم ذلددد  ق ادددل أحكدددام قدددانو  ،   دددا  ا دددق ل  دددن تكفلهدددا بتححقيدددم موادددو ية ا  ددد م للذدددوا نن و بت

 قق  وقو متناق ا م  مواائن العامة السابقة.  82/01

 

                                                 

 .  82/01   م من قانو  ا 06ن 05ن 04ن 03ن 02ن 01 نظر: املواان   1
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بدقال مددن  السياسدة اخلار يددة والدقفاا الددو ينمقت ددياب و   بداحةام  رامددة ا نسدا قُيدقب مُمارسددة ا دم ق ا  دد م -
 82/01   ا  اابق القيم األض قية الص   دا  ق قدانو  ضرو ها  ن االضتيار االشةا  ن و،تقييقه بعقم 

 قق  شذل ال وابق ال  ثة السابقة.
واددصا ض فددا 1وا  بيددة واخلاصددة ُخددار  ا ددم ق ا  دد م  دد  وسددائلن املكتوبددة واملسددذو ة واملرئيددة ا كوميددة منهددا  -

 .يها  و   وتخ  اار   الص   عل اصه الوسائل حتا وصا ة القولة وا  ب ،   82/01للقانو  
دوبدالر وا ،  الواقد   ُ        بصددفة أ د   د  وسدائل ا  دد م املكتوبدةن و شدهق  لدد   قخ  حدظ أ  اددصا ا دم قدق ُ س 

 ا  بية اليت اهرب منص صقور اصا القانو .و  اصةذل  العقا اهلائل من  ناو ن الصحافة املكتوبة اخل
 .90/07التعديالت التي مست ق انون اإلعالم  و   ودي. الق03
ُدر ا دق ل  دن تطدور التشدر   اجل ائدر  املدنظم ملهندة الصدحافة ق اجل ائدر ق الفدة  الديت تلدا قدانو  ا  د م      لن  خ
                                                                                                                                                                                      دددددددددرأب  لددددددددد  العق دددددددددق مدددددددددن أحكامدددددددددن منهدددددددددا: او  ا شدددددددددار  ،  أادددددددددم القيدددددددددوا والتعدددددددددق  ب الددددددددديت 90/07
 أحكام حالة الطوارئو  90/07ق انون اإلعالم  .أ
اخلاصة وغرياا  ا ب أحكام املرسوم ل  حر ة ،نشا  الصحافة ا  بية و   90/07بعق أ  نص قانو  ا   م      

معلنة ،مكانية تعره  الطوار املت ذن ،    حالة  92/44املتذم للذرسوم الرئاس  رقم  92/320الرئاس  رقم 
نشددا اهتا النظددام العددام واألمددن العذددوم  أو  الصددحفية للغلددم أو وقددف النشددا   نددقما تُعددرهو  املؤسسدداب ا   ميددة

 .2السري العاا  للذؤسساب أو املصلحة العليا للو ا للخطر وذل   ن  ر م قراراب وزار ة
اجلرائدددق و  تطويقدددا للذرسدددوم الرئاسددد  السدددابم وأحكدددام حالدددة الطدددوار  بشدددكل  دددام تعرادددا العق دددق مدددن الصدددحفو  

 و ومية األمة ملق   وم  نم1994أفر ل  24،  13 وما من  12لعقوباب ستلفة  وقف  ر ق  املستقول ملق  
 

                                                 

 .  90/07من قانو  ا   م  04ن 03ن 02ن 01 نظر: املواان   1

م املددددتذم للذرسددددوم الرئاسدددد  رقددددم 1992أوب  11ن املوافددددم ا1413صددددفر سددددنة12ق املددددؤر   92/320رسددددوم الرئاسدددد  رقددددم امل مددددن 03املدددداا    2
فر صد 13ق  ن الصداار61ر دق  الرمسيدة للجذهور دة اجل ائر دةن العدقام واملت ذن ،    حالة الطوار ن اجل1992ف ا ر سنة  09املؤر  ق  92/44

 م.1992أوب 12ن املوافم ا1413
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 وما ابتقا  من  15 ومية الو ن ملق  بقرار من وزار  القاضليةن و  وميتالعذاألمن و  واحق لنشراا أضوارا مت  بالنظام
 .1م بقرار من وزار  االتصال لنشراا ض ا حول شرا   ائراب  ذوا ة وغرياا1995أفر ل 13
شددار  ق اددصا الصددقا ،  أ  جلنددة الددقفاا الددو ين لددقى اجمللدد  الشددعيب الددو ين قددق  قددقب ا تذا ددا  ددوم هددقر ا و  

بكدو  قانو   ت ذن ،لغا  حالة الطوار  اصا االقةاح الدص  بُدرر تقق دن م ملناقشة اقةاح 2004 وا   01ال  ثا  
 حمددقا  وادصا مددا خيدالف أحكددام املدداا  قددق ندص  لدد  متق دق حالددة الطدوار  ملددق  غدري 93/02املرسدوم التشددر ع  رقدم 

  املرسوم التشدر ع  السدابم  عدق غدري اسدتور  ،ادافة ،   دو  حالدة الطدوار  من وبالتايل فإ1996من استور  91
، ددرا  اسددت نائ  سدددالف لألصددل الدددص   قت دد  فدددت  اجملددال للحر ددداب وا قددول األساسدددية ومددن بينهدددا حددر يت التعودددري 

 .2والصحافة
املناقشددة ألمدد  أغلددا أ  ددا  اللجنددة  لدد  أ  الوقددا غددري مناسددا لتقددقمي اددصا االقددةاح وأ  و  لعددرهوبعددق انتهددا  ا 

 ذددا  ينددوا منددقوبا للتشدداور مدد   مازالددا الظددرو  األمنيددة متليهانالشددعا اجل ائددر  مل  ت ددرر مددن حالددة الطددوار  الدديت
وغدري  اجلاندا القدانوين فقدققدق انصدا  لد  أصحاب االقةاح قصق سحون أو تعق ل  ره أسوابن مدااام موادو ن 

 .3متعلم أساسا بطلا رف  حالة الطوار 
 إلغاء المجلس األعلى لإلعالم.و  90/07ق انون اإلعالم   .ب
شدا  الصدحف  وا   مد  الص   ا  ُ شدر   لد  النقرابة ث ث سنواب من ،نشا  اجملل  األ ل  لإل  م  بعق   

،سدددناا الصددد حياب الددديت  دددا   توهلدددا أل هددد   و  بإلغائدددن  ااددد الق 93/13املرسدددوم التشدددر ع  رقدددم أصدددقر  اجل ائدددر 
اددصا ا لغددا  الددص  اسددتوعق  ن5مسددتخقمينو  ن  لدد  أ   تددو  الددوز ر املكلددف باالتصددال مهذددة تسدديري ممتلكاتددن4م ئذددة

صدحفيت  06الصحفيت من املسامهة املواشر  ق تنظيم العذدل ا   مد  لكدو  ادصا اجمللد   دا   سداام ق ،اارتدن 
 .6تخوت من قول زم ئهممن

                                                 

من املصاال  ليدن مدن  در  اجلذعيدة العامدة للذرصدق الدو ين  قدول ا نسدا  1995من 1994 نظر: املرصق الو ين  قول ا نسا ن التقر ر األول   1
 م.1996فيفر   14ق 

 م.2006ن 10ن 28تار خ ال  ار    www.apn.dzة القفاا الو ينن موق  اجملل  الشعيب الو ينن   نظر: نشا اب جلن  2

  نظر:  نشا اب جلنة القفاا الو ينن املر   السابم.  3

 ا   م  اجل ائر  وزار  ا   م. و  تنظيم العذل الصحف و  تتو  اآل  مهام تسيري  4

 .93/13التشر ع  رقم ن من املرسوم  02و 01 نظر: املااتت   5

 .90/07من قانو  ا   م  72 نظر: املاا     6
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                                                                                                                                                                                          والق                رار ال                وةار  الم                نظم لمعالج                ة األ ب                ار األمني                ة. 90/07ق                 انون اإلع                الم   ج.
 ددة بعددق صددقور قددانو  مددن أاددم القددراراب الدديت شددكلا تقييددقا مواشددرا للذدداا  ا   ميددة الدديت تنشددراا الصددحافة اجل ائر 

املدنظم لكيفيدة معاجلدة األضودار  م و1994مدار   07قر بتدار خ صالص   القرار الوزار  املشةك 90/07ا   م 
القيدام اه ضليدة لإل د م مكلفدة بالع قداب مد  وسدائل ا  د م و ا مبقت دسخدس  أُ األمنية ق ، ار حالة الطوار  حيل 

ن  لدد  أ  تقتصددر نوددا  اجل ائر ددة فقددقبإ ددقاا الوياندداب املتعلقددة بالوادد  األمددين ق اجل ائددر ونشددراا  ددن  ر ددم و الددة األ
ليدددة السدددابقة ق لقدددا اب األنودددا  الددديت تقدددقمها هلدددم اخلو  ا  ددد م األضدددرى بنشدددر الويانددداب الرمسيدددةو  وسدددائل الصدددحافة

وا  را اب السدابقة سديعت  مدن قويدل  درائم الصدحافة األمنية ضارج القيوا  صحفيةن وبالتايل فإ  أ  نشر لألضوار
 .1املتعلقة مبذارسة املهنة اليت تعره املسؤولت  نها للذتابعاب الق ائية

 م.2001ق انون العقوبات في  تعديل  و  90/07ق انون اإلعالم   .د
 26الصداار ق  01/09القدانو  ،  تعدق  ب  ق دق  مبقت د   90/07ق تعرادا أحكدام قدانو  ا  د م لق   

املعنو ددة مدددن و  يعيددةوالسدديذا تلدد  املدددواا املتعلقددة حبذا ددة األشدددخاص الطوم املعددقل لقددانو  العقوبدددابن 2001 ددوا  
ر  نددواب اجمللدد  الشددعيب والسددا وا اانددةن وقددق أثددارب اددصه التعددق  ب مناقشدداب سدداضنة مددن  دد ددرائم القددص  

لكوهنا ق نظر العاملت بالقطاا قق مسا مساسدا  قو ة    وسائل ا   م املختلفة ذا تلقا راوا فعل ن2الو ين
 .90/07وباملكتسواب اليت  ا  هبا قانو  ا   م  ر ة الصحافةمواشرا حب

 وفشل محاوالت إصدار ق انون إعالم جديد. 90/07ق انون اإلعالم   .ه
بق ل لقدانو    ، قاااا  ذشروا قانو  ،  م  ريا بقيا ا شار  ،  أ  اناك مثة مسوا  لقانو  ،  م  ق قأض   

 ُ كتدا هلدا اخلدروج ،  الندورن وقدق كلدا أحكامهدا املقةحدة شكلها السابم ومل،ال أهنا بقيا ق  ن90/07ا   م 
هددر ذلدد  مددن ضدد ل  ندداو ن األبددواب الدديت ت ددذنتها و ظ املصددنفة ق ، ددار العذددل ا   مدد  تنظدديم  افددة النشددا اب

 وا :
 

                                                 

من املصاال  لين من  در  اجلذعيدة العامدة للذرصدق ق اورهتدا املنعقدق  1995و م1994 نظر: املرصق الو ين  قول ا نسا ن التقر ر األول لسنة   1
 .69م. ص 1996فيفر   14ق 

  268من اجلر ددق  الرمسيددة للذددقاوالبن رقددم 2001مددا  16  التشددر عية الرابعددةن الددقور  العاا ددة ال امنددةن األربعددا   نظددر: اجمللدد  الشددعيب الددو ينن الفددة   2
 م.2001 وا  11ن الصاار  بتار 273رقم و  من2001ما   21الصاار  بتار خ
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 األحكام العامة. -أ
 ممارسة ا   م  ن  ر م الصحافة املكتوبة.   -ب
 ممارسة ا   م  ن  ر م الصحافة السذعية الوصر ة. -ت
 حم الرا. -ث
 قوا ق ممارسة مهنة الصحافة. -ج
 ا  را اب.و  املسؤولية -ح
 ، انة القولة للصحافة. -خ
 النشا  ا شهار . -د
 اآلرا .   س -ذ
املرئيددة و  لعددل مددن أاددم املددواا الدديت نصددا  ليهددا اددصه املسددوا  فددت  قطدداا ا  دد م ال قيددل ومنددن الصددحافة املسددذو ةو  

اسددتغنائها  ددن بددداب األحكددام اجل ائيددة الدددص  ت ددذنن قدددانوين و  ز دداا   دددن تنظيذهددا لإلشددهار وصددد  اآلرا  نللخددواص
الصددحافة و  ابعدداب الق ددائية  املتعلقددة مبذارسددة حر ددة الددرأ ق ،شددار  ملطلددا ،لغددا  املت 90/07و 82/01ا  دد م 

 .1 ل  و ن اخلصوص
ا   م ب رور  ،صقار قانو  ،  م  ق ق ال   ال قدانو  ا  د م و  رغم املطالا ا  ي ة للعاملت بقطاا الصحافةو  

،   توز عهدداممارسدتها و و  ،صدقاراابقا دة مدن أحكددام  اجل ائر ددة القدانو  املدنظم لقوا دق ممارسددة مهندة الصدحافة 90/07
 م  مرا ا  التعق  ب اليت مسا بعض أحكامن  ذا سوم. النص  ل  قوا ق ممارستها

 النحو األيت: الفةاب السابقة  ل   كن تلخيص التنظيم القانوين للصحافة اجل ائر ة ق و  
للصدحافة ل مبكيالت ق تنظيذدن للقانو  الفرنس  الص   ا   كياالحت ل  أثنا  الصحافة اجل ائر ةلقق ض عا     

ملوداا  الديت تعذل ق ، ار اصحافة ال ور  اجل ائر ة صاار  ق اجل ائر أثنا  االحت لن فيذا  انا ال واجل ائر ةالفرنسية 
 بت نظام التعقا ة ا   ميدة االستق لبعق بياناب القياا  ال ور ةن فيذا اار تنظيم الصحافة اجل ائر ة و  مواثيمأقرهتا 

نظدددام ا  ددد م بقا دددة االسددتق ل و اجل ائددر مفعولدددن ق  ىر سدددالددص   دددا   ددنص  ليدددن قدددانو  الصددحافة الفرنسددد  الددص  
 فيذا بعقن ،  أ    توين  األحاا  االشةا   الص  تونتن القولة اجل ائر ة

                                                 

 .2003أفر ل 27تار خ ال  ار   www.mcc.gov.dzال قافة اجل ائر ةن و   نظر: موق  وزار  ا   م  1
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                                                                                                                                                                                                ملكتوبددةالصددحافة ا لدد  مسددتوى  90/07قددانو  ا  دد م و  م1989نظددام التعقا ددة ا   ميددة بعددق صددقور اسددتور  
انددا الصددحافة اجل ائر ددة قددق تعراددا للتنظدديم القددانوين ن و،ذا  املسددذو ة ق قو ددة القولددةو  ،بقددا  الصددحافة املرئيددةمدد  

 .السابم فكيف او ا ال بالنسوة لتنظيذها املؤسسايت
 : التنظيم المؤسساتي للصحافة الجزائرية.المطلب الثاني

اجمللد  األ لد  ألض قيداب و  للذجل  األ لد  لإل د م بالتعره رغوة ق توض  ا  از سلقتصر ق اصا املطلا   
ذل  لكوهنذا  تذي ا  مدن الصحف  ق اجل ائرن و و  ا   م   ذؤسستت ضاصتت بتويل التنظيم املواشر للعذلاملهنة  
واشددر ا شددرا  امل   دداب   ددنفصددلهذا ق الق ددا ا املتعلقددة مبذارسددة مهنددة الصددحافة و  نشددلهتذا القانونيددة ر قددة حيددل 

 ر دة بقا دة و دو ها لسديطر  ا اار  االسددتعذار ة لد  مسدري  الصدحافة اجل ائ لدإلاار   لد  ادصا النشدا  الدص   غلدا
اليت  انا تعذل ق ، ار موداا    ال ور  صحافة،  ن القذ و   راة ملختلف أشكال الرقابةنشا ها اليت  علا من 

ن وصددوال ،  1نوددا  فيذددا بعددقتلسددي  وزار  األو  التنفيددصو  يمالسدديذا بعددق ،نشددا  جلنددة التنسددو  تو يهدداب قااهتدداو  ال ددور 
مددن  املرئدد و  املسددذواو  املكتددوب النشددا  الصددحف  اجل ائددر املتعلقددة بستلددف اجلوانددا  والقولددة  لدد  ا دد ب سدديطر  

الددص  مل  الددص  ُأسدد  مبقت دداه اجمللدد  األ لدد  لإل دد م 90/07بقا ددة االسددتق ل ،  غا ددة ،صددقار قددانو  ا  دد م 
تطويم مقونة أض قياب  هذة ا شرا   ل الص  ضولا لن م اجملل  األ ل  ألض قياب املهنة  قم  و  ن ليظهر 
 .اجل ائر تاملهنة للصحفيت 

 :الفرع األول: المجلس األعلى لإلعالم
 سلطة ،اار ة مستقلة اابطة تتذت  بالشخصية املعنو ة» بلنن: اجل ائر  اجملل  األ ل  لإل  م  املشرا  خ ر  لقق  خ    
 و لين فإ  اصا اجملل   تذي  بكوندن ن2«حةام أحكام اصا القانو  االستق ل املايل تتذ ل مهذتها ق السهر  ل  او 

بققرتدن  لدد  و     ددار  ال دوق ا اار   لد  ممارسددة مهندة الصدحافة  د  مؤسسدداهتا املختلفدةسدلطة ،اار دة ادابطة أ
افة  حدم ا قول املتصلة حبر دة الصدحاستغ ل الن ا اب الناشئة  ن التحكيم ق الق ا ا و و  املصا ةبطر قة الفصل 
الشخصية ف    ن متتعن ب  قول أ   قوم أحق أ رافها باتاذ أ  ، را  أمام اجلهاب الق ائية املختصةلكن  نالنقق

                                                 

 .112ن ص الصحافة املكتوبة ق اجل ائر نظر: زاري احقاا ن   1
 .90/07من قانو  ا   م  59املاا    2
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اال تذددداااب املاليدددة وذلددد  مدددن ضددد ل اسددتفااتن مدددن الدديت متكندددن مدددن ،اار  ادددصا القطدداا االسدددتق لية املاليدددة و  املعنو ددة
 . 1امة للقولةمن املي انية العاليت تقتط  لن ال رور ة 

ذلدد     فددإ 90/07ا شددرا   لدد  تطويددم أحكددام قددانو  ا  دد م بالقيددام اجمللدد  األ لدد  لإل دد م  ددا  اور  ملدداو  
 كيفيددة التذتدد  بددا قول املتعلقددة مبذارسددة مهنددة الصددحافةبتددويل االاتذددام والنظددر ق الق ددا ا املتعلقددة  كسددون سددلطة 

 دذا  اسدتق لية وحيداا األ هد   ل الدقووب السدع و  العاملدة ق ، ارادان ا    ستلدف تيداراب اآلر االلت ام بوا واهتا و 
 املسدذواو  سدهر  لد  نشدر ا  د م املكتدوبمد  ال اا العدام ضاصدة ا ذا يدة منهدا والتلف  ونيدةنا   مية التابعة للقطد

اهليئاب ا   مية مقاااتن   ن ،مكانيةز اا   ن2واحةام مقا يسن القانونية مراقوة أاقا  ا شهارم  توز عن و  املرئ و 
 التنظيذيددةو غرياددا مددن االضتصاصدداب ا اار ددة ،   3القوا ددق املنظذددة للنشددا  ا   مدد و  لألحكددام ق حالددة سالفتهددا

 .90/07من قانو  ا   م  65و 64 ن63ن 62ن 61ن 60اليت ضولا لن مبقت   املواا 
 عينهم رئدي  اجلذهور دة مدن بيدنهم منهم    وا ث ثة  12 تكو  اهليكل ا اار  للذجل  األ ل  لإل  م من    

 نتخوو  باألغلوية املطلقة من بدت الصدحفيت الدص ن ق دوا أ  ا  ستة ن و ث ثة  عينهم رئي  اجملل ن و رئي  اجملل 
 دار  ادؤال  األ  دا  مهدامهم مدن ضد ل و  ن4املسدذو ةو  يدةئاملر و  سنة  ل  األقدل ق ميدقا  الصدحافة املكتوبدة 15
 . 5ثانيهذا جلنة أض قياب املهنةو  ت  قا  ذلهذا بلحكام ااضلية أوهلذا جلنة التنظيم املهينجلنت
تلسيسدددن سدددنة  صاجمللددد  األ لددد  لإل ددد م قدددق تدددو  املهدددام الددديت أنشددد  مدددن أ لهدددا منددد  ذدددا هدددقر ا شدددار  ،  أ     

م القاا  بإلغا  أحكامن 1993 أ توبر 26املؤر  ق  13/ 93مبقت   املرسوم التشر ع   أُلغ  ،  أ م 1990
م 1993أ تدددوبر  26الصددداار ق  93/10ن واملرسدددوم الرئاسددد  رقدددم 90/07هدددا ق قدددانو  ا  ددد م املنصدددوص  لي

،لغدددا  املرسدددوم و  املت دددذن تعيدددت رئدددي  اجمللددد  م1990  و ليدددة 04القااددد  بإلغدددا  املرسدددوم الرئاسددد  الصددداار ق 
 املرسومتشكيلة االمسية أل  ا  اجملل ن و م بنشر الم املتعل1990 و لية  04الرئاس  املؤر  ق 

                                                 

 .  90/07من قانو  ا   م  71املاا   : نظر  1

 من املر   السابم. 59 نظر: املاا    2

 من املر   السابم. 66 نظر: املاا    3

 من املر   السابم. 72 نظر: املاا    4

 من املر   السابم. 67 نظر:  املاا    5
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وايا لددن  هدد   اجمللدد  األ لدد  لأل دد م م الددص  اددوق أ1990نددوفذ   03الصدداار ق  339/ 90الرئاسدد  رقددم  
مهذة تسديري النشدا   من  ق ق لتعوا بصل  1وحقا القوا ق القانونية األساسية املطوقة  ل  بعض املستخقمت فين

 و،صدقار أول اليت   ق الها ،نشا  اجملل  األ لد  ألض قيداب املهندة لوزار  ا   م ق اجل ائر  الصحفو  ا   م 
 . اجل ائر تمي ال قوا ق ممارسة املهنة للصحفيت 

 الفرع الثاني: المجلس األعلى أل القيات المهنة.
 النشأة التاريخية لمجالس أ القيات مهنة الصحافة. .01
مقوناب أض قيداب سة مهنة الصحافة    العامل ب وز ااار  وا  مواثيم و ال  األض قية ملذار ترتوق نشل  اجمل    

ممارسددة املهندددة بدداملوازا  مددد  قددوانت ا  ددد م املنظذددة للنشدددا  ا   مدد ن وذلددد  حرصددا مدددن الصددحفيت  لددد  تفددداا  
لتحقيددم ار ددة  اليددة مددن مدد  سددعيهم  م ق قو ددة قددوانت ا  دد موسددقو ه وقددو هم ق اائددر  الرقابددة الرمسيددة لألنظذددة

 .2الرقابة الصاتية ق ممارسة املهنةو  املسؤولية
م بالسددو قن مث انتشددرب بعددق ذلدد  ق بلددقا  1916قددق  ددا  أول اهددور جملددال  أض قيدداب مهنددة الصددحافة سددنة و  

ن ،ذ  3 العددامل دد  اجملسدد 40اولنددقا حيددل بلدد   ددقااا ق سددوعينياب القددر  املاادد  حددويل و  بر طانيدداو  أضددرى  لملانيددا
التل ددق مددن و  التحددر  مددن ضدد لمهنددة الصددحافة ا شددرا   لدد  السددري ا سددن ملذارسددة   انددا الغا ددة مددن ،نشددائها

 فية لقوا قاملنا املخالفابوالعذل  ل  تفاا   ناملرئيةو  السذعيةو  ها املكتوبةوسائل صقل املاا  ا   مية اليت تنشراا
اجلذا يدة و  محا ة املصاحل الفرا ةو  صقاقية ومواو ية وسائل ا   مةامها ماليت   ذن احأض قياب ممارسة املهنة و 

وا قول املتعلقة هبان القفاا  ن حر ة الصحافة  ف    ن تويل مهذة اليت  كن أ  تت رر من املخالفاب السابقةن 
ال دغو  الديت تتعدره هلدا و  ستلدف أندواا الرقابدةمدن محا دة وسدائل الصدحافة  حبقهم ق ،  م ن  ن م  وتنو ر اجلذهور

 .4بق وى تنظيم العذل ا   م 

                                                 

 م.1993أ توبر  27املوافم ا 1414لمااى األو   11ن الصاار   وم 69 نظر: اجلر ق  الرمسية للجذهور ة اجل ائر ةن العقا   1

نيدة للذهنيدتن املدؤمتراب العلذيدة جلامعدة (ن  اجملذو دة املتخصصدة ق املسدؤولية القانو  أض قيداب املهندةو  املسدؤولية الصدحفية نظر: أسامة اافر  وار : )   2
 .76ن ص 03) منشوراب ا ليب ا قوقيةن بريوبن لونا  (ن ج بريوب العربيةن

 .76ن ص 03ن جاملر   السابم  نظر: أسامة اافر  وار ن  3

 .77ن ص أض قياب العذل ا   م حسن  ذاا مكاو :   4
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 1نصددوص مواثيددممددن  ،جنازادداو  املهددام الدديت تسددع  ،  حتقيقهدداو  األاددقا اددصه  املهنددةتسددتلهم جمددال  أض قيدداب و  
 من بينها:ض قياب ممارسة مهنة الصحافة اليت   واعها    ستلف أحنا  العامل مقوناب أو 

 م.1953ملهن ر ال ا   م والصحافة سنة  د مي ال األمم املتحق 
 م.1954ألض قياب املذارسة ا   مية  ) فرنسا ( د ،    بوراو

 م.1986م و  تعق لن سنة 1954د مي ال شر  الفقرالية القولية للصحفيت الص  تونتن سنة 
 . م1965سوتذ   15د مي ال الشر  ا   م  العري ق 

 .م1971الص  أ ق  ل  احةام حر ة ا   م سنة ( ) أملانيا د ،    ميونيخ
 م.1991ما   03تعقا ة ق ،فر قيا  و  للنهوه بصحافة مستقلة( )ناميويا د ،    ونقاوك
 م.1994ما  06الكار يب ق و  للنهوه بصحافة مستقلة ق أمر كا ال تينية) الشيل  ( د ،    سنتياقو 
ن 2م وغريادا1996أ تدوبر  11تعقا ة وسدائل ا  د م العربيدة ق و  ستق لبشل  تع    ا) اليذن ( د ،    صنعا  

 ا م حقول ارور  احةام حر ة الصحافة و املواثيم ق جمذلها  ل  و  حيل ألمعا اصه ا   ناب
 لددد  ،   اندددا نصدددها  ن3غريادداو  النقدددقو  الصددحفيت املتعلقدددة باجلاندددا املهددين  دددا م ق الوصدددول ،  مصدداار اخلددد 

 الصقل ق نقل األضوارو  املواو يةلوا واب اليت  ا  ل  الصحف  أ   ةمها ق اصا ا  ار  التحل  بستلف ا
 .4نشراا للجذهورو  حتليلهاو 

                                                 

 م أول مقونة ألض قياب مهنة الصحافة ا ق  ة.1913بواشنطن سنة  ي ال قوا ق األض ل الصحفية الص  صقرعت  م   1

تددار خ   www.cdfj.comحر ددة الصددحفيت و  (ن  موقدد  مر دد  الددقفاا مددقوناب السددلوكو  أض قيدداب الصددحافة بددت الشددر  نظددر: جمددق  حلذدد ن )   2
 م.2006ن 10ن 29ال  ار  

 نوغدد  أ  تقدوم الدقول العربيددة بتدوفري ال ددذاناب القسدتور ة والقانونيددة »    د م  لدد  أندن تعقا دة وسددائل او  ندص ، د   صددنعا  بشدل  تع  دد  اسدتق ل  3
الراميدة ،  تقييدق حر دة الصدحافةن و،  ند وا  وحر دة الصدحافةن و دق م ادصه ال دذاناب ق حالدة و واادان وأ  تلغد  القدوانت وا  درا اب  ر ة التعوري

 بشددل  تع  دد  اسددتق لن  نظددر: نددص ، دد   صددنعا  «القددانو   نطددو   لدد  تقييددق هلددصه ا ر دداب ا كومدداب ،  وادد  طضطددو  محددرا ط ضددارج نطددال
                                                                                                                                                                                                   م.2005ن 02ن 25تار خ ز ار  املوق     www.cdfj.com  ل  املوق   تعقا ة وسائل ا   م العربية و 

حدم اجلذهدور ق الوصدول غليهدان بالدقفاا  دن ا ر دة و  مدن وا وداب الصدحف  احدةام ا قيقدة» نص مي ال شر  الفقرالية القولية للصحافيت  ل     4
را  نقق دة بشددكل و  ق لميد  األوقداب ،بدقا  تعليقدابو   دصل  أاائهدم لعذلهدم سديقوم الصدحفيو و  نشدرااو  الصداال لألنودا و  مدتمدن ضد ل النقدل األ

 نظددر: نددص « ثددائم و  لددن  قددوم بإضفددا  معلومدداب اامددة أو ت  يددفو   قددوم الصددحف  بنشددر تلدد  األنوددا  وفقددا للحقددائم الدديت  علددم مصددقراا فقددقو   دداال
 م.2005ن 02 ن25تار خ ز ار  املوق     www.cdfj.com املي ال   ل  املوق  
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مهامهدا ق ادل قدوانت و  قيم أادقافهاحتتعذل ل فإ  جمال  أض قياب املهنة السابقة ا   نابو  لذواثيمل  ،اافةو  
  ق  ل اولة ،ذ من املفةه أ  ال تتعاره قوا دق أض قيداب املهندة الديت تسدهر ا   م اليت تنظم النشا  ا   م

 قوا ق.و  اجملال  م  ما تنص  لين القوانت السابقة من أحكام ل  تطويقها اصه 
 المجلس األعلى أل القيات المهنة الجزائر .  .02
م ح ددراا 2000ق أفر ددل عيددة  امدة ،ثدر لم تلسدد  ايئددة اددوق وحتكديم عتد  اجمللدد  األ لد  ألض قيدداب املهندة    

ا  بيدددة و  املرئيدددةن اخلاصدددةو  السدددذعيةو  مدددن ستلدددف أندددواا وسدددائل ا  ددد م املكتوبدددة   ائدددر  صدددحف  300أ  دددر مدددن 
النا م و  ننائوو  رئي الو  شرقرئي  الت منهم العخ  دُ   وا  12من مكتون املتكو   أ  ا  ن أ ن   انتخاب1والعذومية

 .2لنالرمس  للذجل  وأمت ما
مدددن سالفددداب  املت دددررو  قدددق  اندددا الغا دددة مدددن ،نشدددائن تدددويل القيدددام مبهذدددة حدددل الق دددا ا الددديت  طرحهدددا  ليدددنو      

سدلطة  اجمللد  أل دة امدت كلعدقم    املناز دابااملصا ة بت أ در ن وذل  بطر قة لقوا ق أض قياب املهنة الصحفيت
 االاتذدام الدص   وليدن لدنو  لصدحافةا ة الديت توهلدا لدنألض قيا السلطةق تكذن قوتن الوحيق  حيل  قابية   ائية أو 
ا املصدااقة  لد  قوا دق وأض قيداب املهندة الدص  متد مي دالبالسهر  ل  تطويم موداا   أ  اوه قوم ن ذا 3اجلذهور

كن ق ، ار اجملاالب اليت  اصه الغا ة اليت  سع  لتحقيقها ن بالتواز  م  ،نشا  اجملل  م2000نصوصن ق أفر ل 
بالققدة ق  االلتد امو  واحدةام ا يدا  اخلاصدةحم اجلذهور ق ا   م و  التعوريو  حر ة الصحافة ذجال أ   تقضل فيها  

 ف د   دن  نتصدحي   دل املعلومداب الديت  تودت بعدق نشدراا بلهندا ضا ئدة وا ا محا ة مصااراا م ضوار و معاجلة األ
و دقم اسدتعذال الوسدائل غدري الشدر فة للحصدول  لد   االنتحدالو  االفةا و  االمتناا  ن التحر فجمال مراقوة وا ا 

وا ودداب الصددحف  الدديت نددص  ليهددا مي ددال أض قيدداب املهنددة و    قددة و يددق  حبقددولمددن الدديت هلددا  4غريادداو  املعلومددة
 الددرأ و  الددقفاا  ددن حر ددة ا  دد موا ددا ق مقددقمتها  اجمللدد اددصا  الددص   شددر   لدد  تطويقددن اجل ائددر تللصددحفيت 

                                                 

 م باجل ائر العاصذة.2005سوتذ   26مقابلة م  رئي  اجملل  األ ل  ألض قياب املهنة حمذق ال بري سو س ن  وم   1

 .10ن ص مي لم أض قياب وقوا ق املهنة للصحفيت اجل ائر ت نظر:   2

 .07ن صالسابم ي الامل نظر:   3

 .08ن 07ن صالسابم ي الامل:  نظر  4
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اب املخالفددددة ستلددددف السددددلو ياالمتندددداا  ددددن و  نشددددر املعلومدددداب املتحقددددم منهددددا فقددددقنمدددد  االلتدددد ام بالنقددددق و  ليددددمالتعو 
 .1ألض قياب العذل الصحف 

 بعدق أ  اسدتكذلا ، درا اب التلسدي  مهامدنو  السابقة باشر جملد  أض قيداب املهندة  ذلدن املهامقصق حتقيم و     
من اصه الق ا ا اليت تعلقا ق جمذلها 2005هامن ،  غا ة سوتذ  ق ية من بقا ة م 24،ذ متكن من الفصل ق 

ن وال  دد ال 2قددانو  ا  دد م  لدد  السددوا و  السددا الناهددة  ددن سالفددة قوا ددق مي دال أض قيدداب املهنددةو  مبواادي  القددص 
لدد  الددق م افتقدداره ل  تذدداااب املاليددة باسددت نا  ذ العراقيددل الدديت  تخددوق فيهددا  و  رغددم املشددا ل سددع  لتحقيددم ذلدد  

الص  تلقاه من مؤسسة التلف  و  اجل ائر  أو  ققمن الناشرو  اخلواص واصا ض فا للذجل  األ ل  لإل د م الدص   
جمهدد  بالوسددائل ال ددرور ة ملواشددر  مهامددن حيددل مل و  افتقدداره ملقددر م ئددمالددق م املددايل مددن مي انيددة القولددةن و   ددا   تلقدد 

صعوبة تنقل أ  ا ه للفصل لصذة ،اافة ائر العار  اووب باجل ا ستفق سوى من مكتا صغري بقار الصحافة  ا
 دقم قدقر  اجمللد   لد  تغطيدة تكداليف تدنقلهم تهم ق منا م متفرقة  د  الدو ن و ق الق ا ا اليت تعره  لين  قام

 اجل ائددربتحسددت أاا  مهنددة الصددحافة ق  قددق أضددص  لدد   اتقددن مسددؤولية املطالوددةومدد  ذلدد  ف مددن و،  مقددر اجمللدد 
للصدحفيت   دذن هلدم املعنيدة بإصدقار قدانو  أساسد  مطالوة اجلهاب و  السع  ،  حتقيم تكو ن أف ل للصحفيتو 

 .3 قا وا واهتم بشكل واا  و االو  حقوقهم
بشدددكل  دددام سدددلار  فيذدددا  دددليت حدددظ  اجل ائر دددة ملهندددة الصدددحافة املؤسسدددايتو  اقددد  التنظددديم القدددانوينو  بعدددق أ  بينددداو  

لددد  و دددن اخلصدددوص مدددن ادددصه املسدددا   التنظيذيدددة اهلاافدددة ،  ادددذا  األاا  ا سدددن للعذدددل الصدددحافة ا سددد مية  
 األض قية. و  الصحف  ق ، ار قوا قه القانونية

 الصحافة اإلسالمية.و   المطلب الثالث: التنظيم الحديث لإلعالم
ن بت وسائل ا  د م ل واحق  ماملسذو ة واملرئية تشكو  بلنوا ها ال  ث املكتوبة ملا  انا الصحافة ا س مية    

 ا حكدددام و   تنظيذهدددا  دددقضل ق ، دددار ا سددد م ن فدددإ
ُ
دددا  دددرا اب امل  واألفكدددارسدددر ا  املعلومددداب » لكيفيدددة ا  ق  حخ

 مقاصددقهو  ق ددا ا التواصددل وقوا ددق التخا ددا اليوميددة...ق نطددال أحكددام الشددرا ا نيددفو  اآلرا  بددت النددا و  املعدداينو 

                                                 

 .05ن 04قوا ق املهنة للصحفيت اجل ائر تن ص و   نظر: مي ال أض قيابلتفصيل أ  ر     1
 م.2005سوتذ   26مقابلة م  رئي  اجملل  األ ل  ألض قياب املهنةن حمذق ال بري سو س ن بتار خ   2

 السابقة.قابلة امل  3
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 ددرل تنظدديم ن أ   نحصددر ق تلدد  القوا ددق الدديت توادد  هبددق  مهنددة الصددحافة  كدد ن و ليددن فددإ  تنظدديم1«أاقافددنو 
 قدم مصداحل املسدلذت الفرا دة و  الوشدر ةو   سدن لوسدائلها املاا دةتوز عهدا بشدكل   دذن السدري او  ،نتا هداو  ،صقاراا
رسدددتها ألحكدددام ن أو  عدددل ممارسدددة ادددصه املهندددة النويلدددة ال حتيدددق  دددن ، ارادددا الشدددر   وذلددد  بإض ددداا مما2واجلذا يدددة

 أحكام الشر عة ا س مية.و  وقوا ق مهنية تتفم م  مواا 
مااامدددا اائدددر  تنظددديم ممارسدددة مهندددة الصدددحافة ا سددد مية ووسدددائلها تنصدددا ق  يفيدددة  علهدددا متدددار  ق ، دددار و      

 يدة السدا ية واجلذامدن تلد  اجلهدوا الفرا دة  املشرو ية فدإ  الوحدل ق التنظديم ا دق ل هلدصه املهندة  كدن أ   نطلدم
اهلاافددة ،   ا قليذيددةاملنظذدداب و  تلسددي  اهليئددابو  ا سدد م مددقوناب أض قيدداب العذددل ا   مدد  و  لوادد  مواثيددم

الديت  دا  نأاقافدو حتق دق موداا  ادصا النشدا  و  الصدحف و  ، ار العذدل ا   مد توحيق  هوا األمة ا س مية ق 
ب ا سد مية الديت تشدر   لد  تنفيدص اهليئداو  ض املنظذدابأ   سع  ،  حتقيقهان وقصق تواي  ذل  سدل ر  بدوع

 العامل ا س م .ق اصه املهام 
 الفرع األول: تنظيم العمل الصحفي اإلسالمي في إطار منظمة المؤتمر اإلسالمي.

 اجلهدوا الديت تودصهلا الدقول ا سد مية مدن أ دل توحيدق  هواادا للدصوا  دن مصدا ها املاا دةو  ق ، ار املسا        
  لدد  اال تددقا اب،نشددا  منظذددة  املددؤمتر ا سدد م   ددرا  فعددل املعنو ددة الدديت هتددقااا ا  ددار  الغربيددة اهددرب فكددر   و 

حيددل انعقددقب أول قذددة لروسددا  الددقول ا سدد مية ق  نم1969الصددهيونية وحر ددم املسددجق األقصدد  ق أوب سددنة
واضتدريب  دق   سد م  منظذة املدؤمتر ا  سيم تقرر فيها تل1969سوتذ  25مغربية سعوا ة ق الربا  مبوااراب 

  ،قددرار مي ددال املنظذددة ق مددؤمتر وزرا  اخلار يددة وقددق  الددقائمن ادداقر م  مقددرا مؤقتددا هلددا حددىت  ددتم حتر ددر القددق  لتكددو 
 من1974فيفددر   01ق األمددم املتحددق  بتددار خ وتسددجيلن  م1972ال الددل املنعقددق ق  ددق  ق مددار   ا سدد مية

ومتدار  نشدا اهتا  3ئها املؤسسدت  وا من بينهم اجل ائر اليت تعتد  مدن أ  دا 57من املنظذةاصه تتشكل   و ة و 
 منها: منظذاب فر ية ستصة ها لعق تلسيسالصحف  من ض ل و  املتعلقة بالعذل ا   م 

 

                                                 

 .103ن ص  م ا س م ا  سيق حمذق سااايت الشنقيط :  1

 .05ن صأنظذة املذلكة العربية السعوا ةو  اوابق ا   م ق الشر عة ا س مية وسف حمذق القاسم:   2
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 ذاعات الدول اإلسالمية  ) إسبو (.منظمة إ .01
ن وقددق أنشددئا تنفيددصا للقددرار الصدداار  ددن املددؤمتر سدد م تخصصددة ق منظذددة املددؤمتر ا ادد  ،حددقى املؤسسدداب امل    

نشدددر الدديت  دددا  مدددن أاددقا  ،نشدددائها م 1975  و ليدددة ق 1ا سدد م  السددداا  لددوزرا  اخلار يدددة الدددص   قددق جبدددق 
 مد  التعر دف فيذدا بيدنهمو  ا سد مية تعذيم روح األضو  بت الشدعوبو  تعليم اللغة العربيةو  ا س ميةمواا  الق و  

يدة التعداو  بدت األ هد   تنذذلد  مدن ضد ل السدع  لو ا س مية والكفداح مدن أ لهدا األمة ق ا ا شرح  ل العذل  
،نتدداج وتودداال الدد امع ا ذا يددة والتلف  ونيددة الدديت تددقم أاددقا  و  املرئيددةو  املسددذو ةا سدد مية واملؤسسدداب ا   ميددة 

 .2املنظذة

  دددا  ق منظذدددة املدددؤمتر ا سددد م  بالصدددحافة ا سددد مية الدددقول األ ااتذدددامفذدددن ضددد ل ادددصه األادددقا   تودددت     
غرياا و  ق نشر مواا  ا س مالفعالة املسامهة و  القفاا  ن ق ياااو  حماولة تو يهها خلقمة مصاحل األمةو  املسذو ة

 عذلهددا الددص ق  ، ددار اددصا التنظدديم اجلذددا   ل مددن املهددام الدديت  ددا  لدد  الصددحافة ا سدد مية أ  تسددع  لتحقيقهددا
 .تولق  نن ،نشا  و الة األنوا  ا س مية العاملية

 ء اإلسالمية العالمية  ) إينا (.وكالة األنبا .02
الصددداار  دددن املدددؤمتر ا سددد م   6/3تنفيدددصا للقدددرار رقدددم تلسسدددا  3مؤسسدددة متخصصدددة ق اجملدددال ا ضودددار اددد  و  

قامددة   قدداب وثيقددة بددت لسددع    ن وذلدد  هبددق  ام1972عقددق جبددقه ق مددار  انال الددل لددوزرا  اخلار يددة الددص  
وتطو ر االتصال والتعاو  الفين بدت و داالب وتنذيتها ق ميقا  ا   م ق منظذة املؤمتر ا س م    ا  القول األ

مبشدددا ل الشدددعوب ا سددد مية ق اجملددداالب السياسدددية واالقتصددداا ة   حتسيسدددنو  األنودددا  وتعر دددف  الدددرأ  العدددام العدددامل 
املتخصصدددتت ق جمدددال تنظددديم العذدددل ا   مددد  ا سددد م   الفدددر يتت  اندددا اددداتت املنظذتدددت ن و، 4واال تذا يدددة

 ا   م التاب  ملنظذة املؤمتر ا س م . لوزرا املؤمتر ا س م  توصل  هوا أضرى  ل  مستوى 
 
 

                                                 

 املذلكة العربية السعوا ة.  ن ق  6351ب .)،سوو( ص  ق  مقراا جبق ن  نواهنا منظذة ،ذا اب القول ا س مية  1

 م.2006أ توبر  08تار خ ال  ار   www. Oic-oci.org نظر: موق  منظذة املؤمتر ا س م    2

  ق  مقراا جبق   العربية السعوا ة.   3

 السابم. نظر: موق  منظذة املؤمتر ا س م    4
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 المؤتمر اإلسالمي لوةراء اإلعالم. .03
 س م  للوحل ق منظذة املؤمتر اا   م للقول األ  ا  ق زرا  او  وار   ن سلسلة من املؤمتراب  عققاا و و  

بر أ تددددو  12 و11   ددددومأوهلددددا  فددددال العذددددل ا   مدددد  ا سدددد م  ق شددددكل اوراب انعقددددقب  و  اسددددةاتيجياب
م جبق  وقدق توصدل 2006سوتذ   12و 11   ومالسابعة  فيذا انعققب القور م ق العربية السعوا ةن 1988

الدص  ندص  لد   1شدر  ا   مد  ا سد م الواد  مي دال ق اصه السلسدلة مدن املدؤمتراب ،  الوزرا  املشار و  
 وا : ق  مواا  

 .الصقل ق حتّر  ا قيقة »د 

 .د املواو ية والتحّل  باملنطم واملنهع العلذ 
 .د ا وار واحةام الرأ  اآلضر واالبتعاا  ن التعّصا

  .د الق و  للس م
 .ومعتققاب الغري بل احةام  ل األا ا  نالسذاو ة األضرى د  قم معااا  األا ا 

 .2«انتهاج الوسطية او  ،فرا  وال تفر ق د 
 14و 13عوا ة  وم  دق  السدقق أوص  اصا املؤمتر ق الويا  اخلتام  لقورتن السابعة املنعقق  مبق نة  و  
م الدقول ا سد مية مبدا  قدم التنددوا م باالتفدال  لد  واد  مقوندة أضد ل تسةشدق هبدا وسدائل ، د 2006سدوتذ  

والتعقا ة و فظ قيم األمة ا س مية ومصدا هان وقدق  لفدا األماندة العامدة بواد  مشدروا املقوندة  لد  أ  توافيهدا 
القول األ  ا  مبقةحاهتا ق اصا الشدل   لد  أ   نتهد  ، دقاا املسدوا  ق مدق  سدتة أشدهر وترفد  ،  رئدي  الدقور  

ر ا س م  لوزرا  ا   من  ذدا أوصد  ب درور  ، داا  ايكلدة و الدة األنودا  ا سد مية القوليدة مبدا    دق ا الية للذؤمت
العذدل  لد  و  تطدو ر منظذدة ،ذا داب الدقول ا سد ميةو  من فعاليتها وفم أاقافها وأاقا  منظذة املدؤمتر ا سد م 

  .3 مية  ق ق  خلقمة القول األ  ا  باملنظذةحتو لها ،  احتاا ا ذا اب ا س مية  تاحة جماالب و فال ، 

                                                 

لقول األ  ا  ق منظذة املؤمتر ا س م  وذل  ابتقا  من اورهتدا السااسدة املنعقدق  ق لالعذل ا   م   مواا و  قق   تغري مسذاه ،  أض قيابو  1
 م. 2003مار   11و 10  مصر  وم

 م.2006ن 01ن 08تار خ ال  ار    .org www.oic-ociموق  منظذة املؤمتر ا س م  لوزرا  ا   من   2

   م السابم.ا  ا موق  منظذة املؤمتر ا س م  لوزر   3
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منظذاهتددا الفر يددة الدديت تسددع  لتنظدديم و  ،   انددا  هددوا الددقول ا سدد مية األ  ددا  ق منظذددة املددؤمتر ا سدد م و  
رابطدة اضتصاصداب و  وسائل ،  مها  لد  النحدو الدص  خيدقم ق دا ا األمدة تودصل مسداا أضدرى  لد  مسدتوى أ هد  

 .العامل ا س م 
 ع الثاني: رابطة العالم اإلسالمي.لفر ا
عقدددق مبكددة انأنشددئا مبو ددا القددرار الددص  صددقر  ددن املددؤمتر ا سدد م  العددام الددص  ادد  منظذددة ،سدد مية  امليددة      

اجملددال  لتفعيددلوذلد  مددن أ دل حتقيددم العق دق مددن الغا داب مددن بينهدا تلدد  املو هدة من 1962مددا  14 ق 1املكرمدة
لق و  ،  تطويم أحكام الشر عة ا س مية ذل  من ض ل العذل  ل   علها وسيلة لو  ا   م  للقول ا س مية

و،قناا النا  ب رور   نواحض الشوهاب واالفةا اب اليت تلصم با س م نالقولو   ل  مستوى األفراا واجلذا اب
القدددر   والسدددنة وال  فدددم مددد تطدددو ر األسددداليا الق و دددة مبدددا  تا سددد م وا تنددداب نواايدددن مددد  السدددع  لااللتددد ام بدددلوامر 

رفدددد  مسددددتوى الوسددددائل ا   ميددددة والق و ددددة لددددقى املسددددلذت وتنسدددديم  هددددوا القددددائذت بالعذددددل حماولددددة و  نخيالفهذددددا
ا سددد م  و،فددداا  بع دددهم مدددن بعدددض مددد  العذدددل  لددد  ،نشدددا  مكاتدددا ومرا ددد  ،سددد مية تنشدددق خلقمدددة األادددقا  

2اليت ال تتعاره م  أحكام الشر عة ا س مية بشكل  ام مستعينة ق حتقيم ذل  بالوسائل
.

صدحافتن أ  قامدا بتنظديم مدؤمتر ا  د م و  ا   م ا سد م  من أام املسا   اليت قاما هبا اصه الرابطة لتنظيمو
م أ ن توصل املشار و  فين ،  وا  مي ال الشر  ا   م  1980سوتذ   05 ا ارتا ق ا س م  املنعقق ق 
أربد  مدواا  كدن تلخيصدها ق قدق ت دذن و  الصحفيو  املسدلذو  ق نطدال  ذلهدما   ميو  و  ن ا س م  ليلت م ب

ترسددديخ قيذدددنن و،اهدددار ا قدددائم ق و  ا دددو  ا   ميدددت املسدددلذت ،  ادددرور  تو يدددن  ذلهدددم خلقمدددة موددداا  ا سددد م
اللتدددد ام الددددققيم نصددددر  ق ددددا اامن مدددد  اددددرور  او  العذددددل  لدددد  لمدددد  صددددفو  املسددددلذتو  حددددقوا اآلااب ا سدددد مية

السدددخر ة سددد مية  تجندددا نشدددر الصدددور اخلليعدددة و بلض قيددداب العذدددل ا   مددد  املسدددتوحا  مدددن أضددد ل الشدددر عة ا 
التحر ض  ل  ستلف املنكدراب الديت ت در و  نشر الشائعابو  ،ثار  الفنتو  الساو  القص و  والطعن ق أ راه النا 

 ري ذلد  مدن القوا دق األض قيدة الديت  تطلوهدا العذدل الصدحف تتعاره مد  أحكدام الشدر عة ا سد مية ،  غدو  باألمة
 .3الن  نو  املواو  و  ا   م  الصاالو 

                                                 

 ن مكةن العربية السعوا ة.537 ق  مقراا مبق نة مكة املكرمة و نواهنا أم اجلوان ص ب   1
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 السابم.ن  موق  رابطة العامل ا س م  105ن ص ا   م موقف نظر: حمذوا حمذق سفر:   3



 ..............التنظيم القانوين واملؤسسايت للصحافة ومفهوم اجلرائم املتعلقة هبا......الفصل األول......................................................

 
  

 67 

مددن بينهددا  اار  تشددكل منهددا ايكلهددا ا الدديت اهليئدداب و  تواشددر رابطددة العددامل ا سدد م  مهامهددا مددن ضدد ل اجملددال و 
 .1ملية لإل  مااهليئة ا س مية العو  املؤمتر ا س م  العام

 المؤتمر اإلسالمي العام. .01
 عتددد  أ لددد  سدددلطة ق رابطدددة العدددامل ا سددد م  ومنهدددا تسدددتذق الرابطدددة شدددر يتها وسدددلطة الدددتكلم باسدددم الشدددعوب    

 تذعددو  للنظدر ق الق ددا ا ا سدد مية الكد ى والعذددل  لدد   ا سدد ما سد مية  تكددو  مددن جمذو دة مددن  وددار ا دا  
مدددراب أوهلدددا سدددنة  مدداهلم اخلدددري ن انعقدددق املدددؤمتر ا سددد م  العددام  دددق  حددل مشدددك ب املسدددلذت وحتقيدددم مصدددا هم و 

أضراددددا سددددنة و  م1987ثال هددددا سددددنة و  م1965م الددددص  تلسسددددا الرابطددددة بنددددا   لدددد  قددددرارهن وثانيهددددا سددددنة 1962
 م أ ن   ،صقار مي ال العذل ا س م .2002

 هيئة اإلسالمية العالمية لإلعالم.ال  .02
شخصددية ا توار ددة الصددحف  تتذتدد  بو  املختصددة ق اجلانددا ا   مدد  عددامل ا سدد م ايئدداب رابطددة ال،حددقى ادد     

تو يدن ا  د م ق و املسامهة ق تطو ر منااع ا   م املو دن للذسدلذت والدقفاا  دن ق دا اامن  تسع  ، و مستقلة 
ا سدد مية  با الشددعو ،  الددق و  لإلسدد م والتعر ددف بددن وبيددا  حكذددن ق املسددائل الدديت هتددتم هبدد الولددقا  ا سدد مية

والددقفاا  ددن الق ددا ا  لإلسدد م و،حوددا  أاددقافها واجملتذدد  الددقويل والتصددق   دد  وسددائل ا  دد م للحذدد ب املناوئددة
 .2ا س م  املو ن للذسلذت وغري املسلذت تطو ر ضطاب ا   ما س مية و 

ب ق التح دري لتلسدي  مي دال مكدة لشدر  ق ، ار مهام اهليئة السدا ية لتنظديم العذدل ا   مد  ا سد م  بدقأو  
م مبق نددة  ددق  2006سددوتذ   14وم املهددن ا   ميددة وذلدد  مددن ضدد ل  قددقاا لورشددة العذددل التح ددري ة األو   دد

                                                 

 األمانة العامة: ا  اجلهاز التنفيص  للرابطة الص   قوم با شرا  املواشر  ل  األ ذال واألنشطة الىت تقوم هبا الرابطة.   1
خصدياب    دوا مدن الش 60اجملل  التلسيس : او السلطة العليدا ق الرابطدة الديت تعتذدق  افدة اخلطدق الديت تتوناادا األماندة العامدة للرابطدةن  تكدو  مدن    

مدن الوحدوث والق ا ددا الق و ة ا س ميةن   لو  الشعوب املسلذة و عينو  بقرار من اجملل  و تذ  اجملدل  اور ددا التداذ القراراب فيذددا  ددعره  دلين 
 اليت تقدقمها األمانة العامة للرابطة.  

تفعيدل الوايفدة الديت  دا    قدوم هبدا املسدجق ق صدقر ا سد م أنشد  بندددا   و  الدقور اجملل  األ ل  العامل  للذسا ق: ايئدة ا توار دةن تعذدل  لد  ،حيدا    
 40م بق ددددو  مددن الرابطددةن  تكددو  مددن 1975اددد املوافددددم سددوتذ  1395 ددددل  قددرار مددؤمتر رسددالة املسددجق الددص   قددق مبكددة املدددكرمة ق رم دددا   ددددام 

والعذدددل فيددن تطدددو  ن ال  تقاادد  أ  ددداوه راتودددا  وال مكافددل  مدددن أاقافددن تكدددو ن رأ   دددام  التجذعددداب ا سدد مية ق العددداملنو    ددوا   لدددو  الشددعوب
املواددو اب ا سدد مية ق اددو  الكتدداب والسددنةنحماربة الغدد و الفكددر  والسددلوك املنحددر  العذددل  لدد  حر ددة الددق و  ،  و  ،سدد م  ق ستلددف الق ددا ا

 .اهلل
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قددق ضلصددا اهليئددة مددن ورائهددا ،  وادد  ضطددة  ذددل تشددذل  ددق  أ ذددال و  الشددر عةو  ا  دد مو  حب ددور ر ددال الفكددرو 
املهنيدددة الدديت وادددعتها ستلددف املؤسسددداب ا   ميدددة  و  م األض قيددة ا   ميدددةمنهددا لمددد  أ دد   دددقا ممكدددن مددن املواثيددد

 .1املتفقة م  م امت الشر عة ا س ميةو  اضتيار املواا املناسوة ملي ال املهن ا   مية اجلق قو  ل ستفاا  منها
ر دد   مدد  ا سدد م  قددق لعذددل ا  او ضتامددا هلددصا املطلددا  كددن القددول بددل  التنظدديم ا ددق ل للصددحافة ا سدد مية و  

شدر ية املسدلذت بطدرل و  تعذل مدن أ دل ضقمدة ق دا ا ا سد منية هبصا النشا  عالقائذو  بن  ل   عل الوسائل امل
 ظهددر ذلدد  مددن ضدد ل ،نشددا  منظذددة و  املسددذو ةو  اجلهددوا املوصولددة ق اددصا الصددقا  لدد  الصددحافة املرئيدةر دد ب  قدقو 

 القول ا س مية. ،ذا اب
قددوانت و  ابتددقا  لسياسددابالصددحافة ا سدد مية ت دد   العددامل ا سدد م  ،  اول ستلفددة الددنظم فددإ نظددرا لتشددتا و  

إل ددد م التنظددديم اجلذدددا   السدددابم لُتسدددطر أادددقافها وادددوابق  ذلهدددا مبدددا  تناسدددا و ا  ددد م اخلاصدددة بكدددل اولدددة مث 
 . حقى املنظذاب السابقة أو غريااا س م  ق حالة انتذا  اصه القول 
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 .المتعلقة بممارسة المهنة  جرائم الصحافة  مفهوم :الثاني المبحث
 .اصطالحاو   لغة  المتعلقة بممارسة المهنة  جرائم الصحافةتعريف  : األول  المطلب

دددقصدددق الوصدددول ،  اسدددتج   املفهدددوم العدددام ملدددا  ُ     التشدددر   و  حافة ق القدددوانت الوادددعية ا ق  دددةسدددذ  جبدددرائم الص 
 تعر فهدا االصدط ح ن مث الوحدل ق حتق ق املعىن اللغدو  لكلذدة  ر دةن  تطلا األمر بقا ة ضاصبشكل  اجل ائر 
املتعلقددة مبذارسدة املهندة  لدد  و دن اخلصددوص وصددوال ،  التعدار ف االصدط حية جلددرائم الصدحافة  نالشدر  و  القدانوين
ق اخلصدائص الديت متي ادا  دن بداق  اجلدرائم رائم السدابقة مد  حتق دشدر ية اجلدهدا قدوم  ليواملرتك اب الديت ت األسا و،  

 .األضرى
 تعريف الجريمة لغة.الفرع األول: 

ددرخم    ددْرم ومنددن )بنددو....مددا  مددن بدداب اددرخبن أذنددا وا تسددا ا مثر  خ » : اجلر ددة لغددةن اسددم مشددتم مددن مدداا   خ (   خ
َخ ن  خ  ُ طْ القخ »  :مُ رْ جلخ وا 1..«. رم )، راما (  صل وأخ  ن( م لن اجلر ة و) نم( بال    ُ ْرم واالسم منن ) ما  رْ ن  خ مُ ر  من ُ خ رخ

« نُ عخ ط  قخ 
د»  :فيقدال 3« وادو اجلر دة وم  رُ وُ د م  رُ ْ دواجلذد  أخ  ننا.. والدص  .التعدق »   :او مبعىنو  ن2 ،لديهم و لديهم  مخ رخ  خ

 4« ناذن أ  أمُ رْ م  ُ م ،ذا  خظُ رُ نا ة و خ     ىنخ م  خ  رخ وأخ  ن ةر  خ 
عددىن  ذصددقر هلددا مب  رمواجلُدد ارتكدداب الددصنوبنو   تددقا اال أ  اجلر ددة لغددة حتذددل معددىنالسددابقة يفهم مددن التعددار ف فدد   

دُرمالتجدين  » :شة ا  ق معنامها اللغو  ،ذتومنن فإ  اجلر ة واجلنا ة  نوالتجين القط     ليدن ق    وادو أ   خد م دل التخجخ
  حق ذاتن.ذنوا ق عت   ورا و  قوانا اهتام الغري ن مبعىن أ  5..«. فعلن مل ذنوا
.. ،ذا أادر بدالنف  أو .الدةك واجلر ة  نا اب لم  الفعدل أو ...الصنا»  :فا اجلنا ة ق لغة الفقها  بلهنار   ُ قق و  

 .6« غرياا واستو ا  قوبة

                                                 

 .97ن ص01ن جاملصواح املنريأمحق بن حمذق بن  ل  املقر  الفيوم :   1
 .91ن ص 12ن جلسا  العربابن منظور:  2 
 .91ص ن 12ابن منظور: املر   السابمن ج  3
 .91ن ص 12ابن منظور: املر   السابمن ج  4
 .  114ن ص ستار الصحاح وق القاار الراز :   5

 .167ن صمعجم لغة الفقها  :حمذق روا  قلعة   ن حمذق قنيود   6
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 لدة...ال     الشدركن ا مث الدصنا نالعدقاو  الفاحشدةن محدل :منهدا  اعدقمتمبعداين  م ق القر   الكدرميرْ اجلُ  ا ورا اسمذ  
 اُ ْسدمبعدىن الكخ  فدإ  اجلُدرمُ   ل  سويل امل ال:ن 1شر ا   الفعل املنه   نن رتكابفاظ ق معىن اقق ا تذعا اصه األلو 

ََ َيْموََِّمنَُّشْن َهوَنَُو قَووْو    ﴿قق الا  لين اآل ة الكر ة:   َ َِ و ِْ ِْ ّهوِ  ُهوَهَءاِ لِاْل يَا أَيوَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَوووَّاِمنَن ِل
َّ تَوْعِءُلواْ َعَّ  رخب مبعدىن ال  خ  ،2﴾ ...ى َأ دكم وال  خ ن  لخدذ  اليت ُفس  اجلر دة ال  فدإ  معدىن و ليدن 3كم  لد  فعدل ذلد ون  كس 

 محلهم  ل  ذل . شذل حتر ض الغري  ل  فعلن أو،منا قق  و  واشر الصنا م ارتكاب قتصر فقق  ل  
دددو      نوب واآلثدددامالددصُ    وا تسدددابعددق  والتخ  طددد ُ ن مبعددىن القخ مُ رْ اجلُدد مخ رخ اخل صددة أ  اجلر ددة ق اللغدددةن مشددتقة مدددن مدداا   خ
د معها ق اصا املعىن كة و ش  كدن اسدتعذاهلذا ق اللغدة للقاللدة  لد  معدىن  ة واجلنا دةاجلر د :وبالتدايل ا دة  نخ  خ  ىنخ فعل  خ

 .و الق ناملصاحل احملفواة مبقت   العر  أو القانو  أو  التجين  ل  ا قولو  الصنا أو اال تقا 
مددن معددىن ق مددا  قابلهددا و  بعددق حتق ددق املعددين اللغددو  لكلذددة  ر ددةن بقدد  الوحددل ق معنااددا االصددط ح  القددانوينو  

  السدداحة ا   ميددة حددول ذلدد  قصددق حماولددة ا  ابددة  لدد  بعددض ا شددكاالب الدديت ت ددار  لددالشددر عة ا سدد ميةن و 
   اجلرائم بقال من  ن  الصحافة. سماملتعلقة مبذارسة مهنة الصحافة با تسذية املخالفاب
 .االصطالح: تعريف الجريمة في  الفرع الثاني

 تعريف الجريمة في االصطالح الق انوني: .01
 سلوك ،نساين منحر  » :ا و  4« الةك الص  نص القانو   قوبة لن الفعل أو»  :اجلر ة بشكل  ام ا   

»       واجلر ةن 5« ليت  ذيها القانو  الصاار بنا   لين  ل ا تقا   ل  حم أو مصلحة من ا قول أو املصاحل ا
وتكو  مقصوا  أو  وبة  نائية أو  ناحية أو تكق ر ةما  عاقا  ليهان بعق حسا ل   نا ة أو  نحة أو سالفة 

 فعل غري مشروا صاار  ن ،راا   نائية  قرر لن القانو   قوبة أو »  : ذا ا ن6« غري مقصوا 

                                                 

 .356ن ص 02ن ب  ن ) املكتوة العلذيةن بريوبن لونا  (ن جبصائر التذي  ق لطائف الكتاب الع    نظر: الفريوزباا ن    1

 .08سور  املائق ن اآل ة   2

 .44ن ص 06ن ج04من )اار املعرفةن بريوبن لونا  (ن جملق1989ن   ام  الويا  ق تفسري القر   الكرمي نظر: حمذق بن  ر ر الط  ن   3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .25ن ب  ن )اار الفكر العرين بريوبن لونا  (ن ص اجلر ةأبو زار :   4

 .   11ن )معهق ا اار  العامةن السعوا ة (ن ص اجلر ة أحكامها ق االهاااب املعاصر  والفقن ا س م  وق الفتاح ض ر:   5

 .225ن صمعجم املصطلحاب الفقهية والقانونية ر    ر  :   6
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2«لفا لددددددددددددددددددن  دددددددددددددددددد ا   نائيددددددددددددددددددا ظددددددددددددددددددره القددددددددددددددددددانو  و قددددددددددددددددددرر   سددددددددددددددددددلوك ،راا» ون 1« تدددددددددددددددددقبريا  احةاز ددددددددددددددددددا  
فعدل م در ومقصدوا  » ذدا  رفهدا بلهندا: ن3«فعل م در غدري قدانوين مقصدوا أم ال »  :بلهنا ورنو ُ رار     ها فيذا  رف

امتناا  نص  لين ندص تشدر ع  و عاقدا  فعل أو » :اجلر ة ق التشر   اجل ائر ا وأضري ن 4« كا م  نية ا اراررتخ  ُ 
مدد  العلددم أ  املشددرا اجل ائددر  مل  ن6« بعقوبددة   ائيددة  ددل  ذددل أو امتندداا  عاقددا  ليددن القددانو » :وادد  ن5«  ليددن

نصددوص القانونيددة اجل ائيددة فحددوى ال مددنذلدد   سددتلهمو،منددا  ُ  ن7شددر تم لددن م ددل بدداق  امل للجر ددة ا  دد  تعر فددا  حمددقا
كددن الوقددو   نددق امل حظدداب  للجر ددة  ةر ف السددابقاصددر الدديت ت ددذنتها التعددانط قددا مددن اددصه العنابشددكل  ددامن ف

 ة:اآلتي
مبناسوة  اسوا  ارتك لن و قرر  قوبة معينةن ما  ذل  ظره القانو  محا ة ملصلحة اجلر ة قا  ل  ا توارقق اتفل   

 ذدددا أ  ،راا ددة  أو غددري بطر قدددة ،راا ددة  قددق  رتكددا ا  رامدد  فعددلال ن وأ  ضدددرأو ق جمددال   ممارسددة مهنددة الصددحافة
 .باجملين  لينال رر ال حم و  ق اجلنائ القصا   نصر  م  مرا  اجلاين ق    ا التتق   ل  العقوبة ت

سالفداب مد  اضدت   و سم ق القوانت اجلنائيدة ،   نا داب و دن  ق اا  ما  ُ و    اجلر ة لفظ  اممصطل ذا أ     
مدددن قدددانو  العقوبددداب  27و 05 وم دددال ذلددد  مدددا نصدددا  ليدددن املدددااتتسدددمن ق ار دددة العقوبدددة املخصصدددة لكدددل ق

 اجل ائر .
طلدم  لد  غالودا  مدا تُ  القدانو  املعىن اللغو   ذدا سدومن فدإ  اجلنا دة قمن حيل ا  انا اجلر ة واجلنا ة متفقتا  ،ذو  

   و لددددد  سدددددويل امل دددددال العقوبددددداب  ن8« ومقيدددددق  للحر دددددة شدددددائنةتدددددؤا  ،   قوبددددداب  »الددددديت و اجلدددددرائم األ  دددددر شدددددق  

                                                 

 .39من ) املكتا اجلامع  ا ق لن ا سكنقر ةن مصر (ن ص1999ن   لم ا  رام  وق الرمحن أبو توتة:  1 
 .44من ) منشوراب ا ليب ا قوقيةن بريوبن لونا  (ن ص2002ن   شرح قانو  العقوبابن القسم العام وق القاار القهوا  :   2
 .615ن ص01ن جمعجم املصطلحاب القانونية رار  ورنو:   3
 .615ن ص01  السابمن ج رار  ورنو: املر   4

 .156ن ) قصر الكتاب الوليق ن اجل ائر (ن صاملصطلحاب القانونية ق التشر   اجل ائر  ابتسام القرام: 5 
 .21من ) اار اومن للنشر والتوز  ن بوزر عةن اجل ائر (ن ص2003ن   الو ي  ق القانو  اجلنائ  العاماحسن بوسقيعة:   6
 .21ر   السابمن ص  نظر: احسن بوسقيعةن امل  7
 .130ن ص معجم املصطلحاب الفقهية والقانونية ر    ر  :   8
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سدنواب  05املؤبق والسجن املؤقا ملق  تةاوح بت املخصصة للجنا اب ق القانو  اجل ائر  ا  ا  قام والسجن 
 .1سنة 20و

ملددا   نفإندد نمصددطل  اجلر ددة  لدد  سالفددة القددوانت املنظذددة ملهنددة الصددحافة، دد ل وصددوص ا ساسددية الدديت   رياددا أمددا   
ن  عاقدا  ليدنو  فعل  نعدن املشدراا ق االصط ح القانوين وأهن ن انا اجلر ة ق اللغة تعين ا تساب األفعال املصنوة

 صدد  مددن الناحيددة اللغو ددةن  لدد  املخالفدداب الدديت تقدد  ق ، دار ممارسددة مهنددة الصددحافة رائم اجلددفدإ  ، دد ل مصددطل  
 احملذية مبقت   قوا ق املهنة املعتقى  ليها. مصاحل الغري ل  هنيا  املخالفاب تشكل با توار اصه 

 لمن القولددةا  بددالنشددر املدد رمددا  صددل ،  حددق اجلنا دداب  حظددفيت حاملذنو ددة  لدد  الصدد األفعددالبددت  ددا  مددن ملددا  و            
 ذندد    صددنف ق اائددر  اجلددن  واملخالفددابمنهددا مددا  ُ و ن اجلددرائم  لدد  ارتكددابالتحددر ض سددرار العسددكر ة و األو شددف 

 لدد  ن  الصددحافة لكددو  تسددذيتها جبددصه األقسددام اددو املصددطل  الشددامل هلدد كددو  مصددطل  اجلر ددة  السددا وا اانددة
 .العقوبة املخصصة لن قانوناو  بالنظر ،   سامة الفعل املرتكا  نصر  ،  نوا معت منها  ال ققسويل امل

صددر املكونددة لددن  ددن التعددار ف السددابم االعنو  ىنعددمددن حيددل املال  وتعددق للجر ددة ا اجل ائددر  شددر املتعر ددف  فددإ   أضددرياو  
 قوبدة لدن  ذد  باملودقأ القدانوين الدص  ندص  ليدن ق  نعدن القدانو  و قدرر  اأو سدلوي ، ابيدا فعد حيل ا ت ادا ذ راا 

 .ة وال  قوبة ،ال بنصال  ر املاا  األو  من قانو  العقوباب القاا   بل  
 تعريف الجريمة في الشريعة اإلسالمية..02
  أو قوراب شدددر ية ز دددر اهلل تعدددا   نهدددا حبدددحمظددد» :،  أ  اجلر دددة ق الشدددر عة ا سددد مية 2لقدددق ذادددا املددداورا      
و رفهدا أبدو  نأ دقب لفا لدن  قوبدة حق دة أو تع  ر دةو  قدق منعتدن الشدر عة ا سد مية فعدلأ  اد  ارتكداب  ن3« تع  ر

    كدددم الشدددرا  مدددا أمدددر اهلل بدددن حبار  أ دددم  صدددياأو بعوددد فعدددل مدددا هنددد  اهلل  ندددن و صددديا  مدددا أمدددر اهلل بدددنن» :زادددر  بلهندددا
اجلنا ة أو اجلر ة ا  الصنا أو املعصية أو  ل ما  نين املر  من شر »  بلهنا: أما واوة ال حيل  فعرفها ن4« الشر ف

                                                 

 .من قانو  العقوباب اجل ائر  05املاا   : نظر  1
نسددوة ،  مددا  الددورا و  ددا  ثقددة و أق دد  ق ددا   صددره و مددن  وددار فقهددا  الشددافعية و لددق ق الوصددر  و تددوق ا سددن  لدد  بددن حمذددق املدداورا   اددو أبددو  2

ن  نظدر:  ابدن ھ450تدوق سدنة و األحكام السدلطانية انتقدل ،  بغدقاا و تدوق فيهدا سدنة   ا او  و  ا قناا ق الفقن لن تصانيف   ري  منها  ھ364
ن 01ج آلفددال اجلق ددق ن بددريوبن لونددا  (من ) اار ا1978ن 02العوددا  أمحددق بددن  لدد  بددن اخلطيددا الوفيدداب للقسددنط ن حتقيددم  دداال نددو هصن   

 .  303ن ص 03ن ) بقو  بياناب نشر(ن ج وقاب الشافعيةسوك : ال  .245ص 

 .189من ) ا وا  املطوو اب اجلامعيةن بن  كنو ن اجل ائر (ن ص 1989ن   الوال اب الق نيةو  األحكام السلطانيةاملاورا :   3
 .24ن ص اجلر ةأبو زار :   4
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أو ترك فعدل حمدرم معاقدا  لد   ،تيا  فعل حمرم معاقا  ل  فعلن»  رفها  وق الفتاح ض ر بلهنا: فيذا ن 1«ا تسون
 دل سدلوك ُمنحدر  ق »بلهندا:   ذدا  رفهدان2«اهلل تعا  قرر  قابا  لكل من خيالف أوامره ونواايدن وذل  أل   تر ن

 نن  نوغ  أ    حظ ما  ليت: لين فإو  ن3«بالعقاب  انا و نوغ  موا هتن    ا  معصية أخ  نظر الشرا و  ل
ة سددد  جلذيددد  األفعدددال احملرمددد ت لفدددظ  دددام  كدددن أ ق تعر دددف املددداورا    مصدددطل  ا ظدددر أو املنددد  الدددص   دددا  ،   

ض    ل   ن4أو تع  ر  قُسال فها  الستحق شكل سالفة ألوامر ونواا  الشارا م  ا كن أ  مما واملكرواة شر ا  
ا ظدر ألندن قدق  فهدم مندن معدىن الفعدل احملدرم   مدن أايمالص   عت  الص  استعذل مصطل  التحرمي   وق الفتاح ض ر

 معاقوة مرتكون.   ا  قق أشار ،  و، أقل ار ة من التحرمي لكو  املكروه نكرواة حكم شر   او  األفعال امل
او     أو معصية األهنذا ا ت ا اجلر ة ذنوالتعر فت السابقت أما التعر ف ال اين وال الل: فهذا أ  ر  ذوما  من     

بددصل   كددو  و  الليهددا حبددق أو تع  ددر أو عاقددا  ين  ددل معصددية  ُ ا شددار  ،  شددم العقدداب ممددا قددق  ددوح  بددل  اجلر ددة تعدد
اسددتحقال و  مبخالفددة القددانو ربق اجلر ددة  دد  الددص أقددرب ،  تعر ددف اجلر ددة ق االصددط ح القددانوين التعر فددا  السددابقا 
 العقاب  ل  ذل .

نص  ل  اليت لذحظوراب ل ل سالفة  ل  ا توار اجلر ة  والشر عة ا س مية  اجل ائر  من  هة أضرى  تفم القانو و  
ق  والقليل  ل  ذل  5ال  قوبة ،ال بنصو  أ ال  ر ةقق اصا الصقا مبو   مها  عذلن و و وب احةامهامنهذا  ل  

ٌِاَْز ِ ٌْاَ  ﴿:قولن تعا  الشر عة ا س مية ََ تَوِوُا َ ا َهوا َ  َّنوْ ِ  َ َمن َضوََّّ فَِإنََّموا َيِلوَُّّ َع ِِ  مَِّن اْهَتَءى فَِإنََّما يَوْهَتءي لِنَوْف
 ًَ َعَث َاُسو لِنَن َحتَّى نَوبوْ نَّاِس َعَّى ﴿  :وقولن تعا  6﴾ُأْخََّى َ َما ُكنَّا ُمَعذِّ  اُُّساًل مَُّبشَِِّّيَن َ ُمنِذاِيَن لَِئالَّ َيُشوَو لِّ

 

                                                 

 .215ن ص 06اجل ائر (ن ج ن ب. ن ) اار الفكرن أالتنو  الفقن ا س م اوة ال حيل : و   1

 .12ن ص اجلر ة وأحكامها ق االهاااب املعاصر  والفقن ا س م  وق الفتاح ض ر:   2

 .12 وق الفتاح ض ر: املر   السابمن ص   3

 .25ن ص اجلر ة نظر: أبو زار ن   4

مددن القسدددتور   لدد  أندددن: ت دد  العقوبددداب  142املددداا  قددق ندددص املشددرا اجل ائددر  ق و  .288ن ص 04ن ج املر دد  السدددابم نظددر: واوددة ال حيلددد ن   5
 الشخصية.و  اجل ائية ،  موقأ الشر ية

     .15سور  ا سرا ن اآل ةن   6
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ّهُ  َعوِيًوا َحِشنًما  ّهِ  ُحمَّْة لَوْعَء الَُُّّسَِّ  ََكاَو ال اقدا يعلهلل تعدا  ا دا   اتت اآل تدت أندن مداوو ن االستقالل هبد ن1﴾ال
 املرسلت.و  األنويا  ر م  األفعال احملظور   ن أحقا  من ضلقن ما مل  وت هلم

قسم حسا  سامتها ،   نا اب و ن  وسالفابن فإ  اجلر دة ق ت الواعية تُ ،ذا  انا اجلر ة ق القوانلكن    
التعدداز ر تطلددم أ  ددا و  مدد  ا شددار  ،  أ  ا ددقوا ن2ر ددرائم ا ددقوا والتعدداز قسددم ،  التشددر   اجلنددائ  ا سدد م ن تُ 

واملدراا اجلنا دة وأقديم  لد  فد   ا دق  اارتكدا فد   حدق» : م   ة فيقال ل  نوا العقوبة املخصصة للجر ة املرتكو
ية ومسيددا العقوبدداب الشددر  واملندد  والفصددل ن   بددت الشدديئتاق اللغددة ا دد ا ددقذلدد  ف لتواددي ن و 3«العقوبددة  واملددراا

حقدا هلل  اُ  خ د اسدم لعقوبدة مقدقر »  :هدوفأمدا ا دق ق الشدرا ن 4ن  من ا ققام  ل  ارتكاب اجلر دةبا قوا ألهنا متخ 
اجلدددرائم الددديت أ  و  5« للعوددداا حدددم  ألندددن اص صخدد  بدددن الق  سدددذخ وال  ُ  ألنددن غدددري مقدددقر   بدددن التع  دددرسدددذخ  ُ  وهلدددصا ال نتعددا 
ال ندا والسدرقة والقدص  وم دال ذلد  قولدن و  وا رابةا س م ن ا  الرا   اجلنائ  قوباهتا ق التشر  رب  ُ ق  ب وقُ اخ ق  حُ 

َُّبو ﴿  :تعددا  َْتوَُّّوووْا َأْ  ُيَ وو وواًوا َأو يُو َِ ووَعْوَو ِفووً اَأْاِي َف ِْ ّهووَ  َ َاُسوووَلُ  َ َي ووااِلُوَو ال َُ َْطَّووَ  ِإنََّمووا َزووَواِ الَّووِذيَن ُي ْا َأْ  تُو
ُُّهون مِّونْ  نْوَنا َ َلُهوْن ِفوً اذِخوََِّز َعوَذاْ  َعِ ونْن  أَْيِءيِهْن َ َأْاُز ََ َلُهوْن ِخوْوْي ِفوً الوءُّ َِلِو ٍ  َأْ  يُنَفوْوْا ِموَن اَأْاِي  ِخوال

 مققر   ذا ا  ق اآل ة.و فعقوبة  ر ة ا رابة حمقا  ن 6﴾
عصددية وقيددل اددو اددرب او  ا دق ملنعددن اجلدداين مددن املعدداوا  ورا دن  ددن امل»  :وأ 7  ر ق اللغددة التلا دداالتع قصدق بددو  

ددتلا ددا  لدد  ذنددوب مل تُ »  :اددو  ا  شددر ن و 8«أشددق ال ددرب  رائم مل ت دد  أ  اددو  قوبددة  لدد   ددقوا ا فيهددا ا ددرخ شخ

                                                 

     .165سور  النسا ن اآل ةن   1

لجددرائم القتددل الكفدداراب فدد  اا دد  للخددوه فيهددا مددا اام اددصا الوحددل  تعلددم جبددرائم الصددحافة ،ذ القصدداص مدد   سصددص لأمددا القصدداص والددق اب و  2
 واجلراح واصا النوا من اجلرائم ال  تصور  ارتكوها ق ، ار ممارسة مهنة الصحافة..

    من ) اار الغددددرب ا سدددد م ن بددددريوبن لونددددا  (1986ن   املودددداا  الشددددر ية ق أحكددددام العقوبدددداب والفقددددن ا سدددد م  وددددق السدددد م حمذددددق شددددر ف:   3
 .55ص

 .124ن ص 01ن جاملصواح املنريحمذق بن  ل  املقر :  ن126ن ص لصحاحستار ا نظر:  وق القاار الراز ن   4

 .39ن ص 09من ) اار الكتا العلذيةن بريوبن لونا  (ن ج1993ن    تاب املوسو ك  الق ن السرض :    5

 .33سور  املائق ن اآل ة  6

 .407ن ص 02جاملر   السابمنحمذق بن  ل  املقرى:    7

 .561ن ص 04جن لسا  العربابن منظور:   8
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أو ويل  لقاا  امن سلطة  كو  التعاز ر   قوبة حتق ق التعر ف أ اصا من  فيفهم ن1«ها  قوبة مققر  الشر عة أل 
 نصوص شر ية.فا  قوباهتا بوق  ض   ا قوا اليت أُ   ل األمر 

 كددن القددول بددل  مفهددوم اجلر ددة ق التشددر   اجلنددائ  ا سدد م   تفددم ،  حددق بعيددق مدد  مفهومهددا ق القددوانت  اأضددري و  
 العقوبددداب  ندددوا ابمددد  اضدددت   ق بعدددض اجل ئيددد ن،ذ  أهندددا فعدددل غدددري مشدددروا و  ُعاقدددا  لددد  ارتكابدددنالوادددعيةن 

 تقسيذاهتا ومصقراا الشر  .و  املخصصة هلا
 في االصطالح.  المتعلقة بممارسة المهنة  تعريف جرائم الصحافة :الثالثالفرع  
 في االصطالح الق انوني. المتعلقة بممارسة المهنةتعريف جرائم الصحافة  . 01
  ددرائمالشددر  ن بقدد  الفصددل ق مفهددوم و  أ    التطددرل ،  املفهددوم العددام للجر ددة ق االصددط حت القددانوينبعددق    

بالوسددائل ا   ميدددة  حبكدددم اقةاهنددا مددن اجلددرائم تتذيدد   ددن غرياددداقدددق صدددوصن اددصه اجلددرائم الصددحافة  لدد  و ددن اخل
  املرئية اليت متار  من ض هلا مهنة الصحافة.و  املسذو ةو  املكتوبة

 ت دد  أ  اندداك مثددة توددا ن ق ن جلددرائم الصددحافةالدديت واددعها الودداح و    حيةطصدداالالتعددار ف اراسددة مددن ضدد ل و  
ر دة التعودري و درائم حب التعوري دة الرتوا هدااجلدرائم م  ليهدا مصدطل   ل دفقدق أُ و املصدطل  املناسدا هلدان حتق ق االسم  أ

 وددل  دد  و   نشددرا مبدد لتعلددم ارتكاهبدداو ددرائم النشددر  نممارسددتها ا ق ، ددارهبددارتكوا الصددحافة نسددوة ،  مهنددة الصددحافة
  ليت:ما  كن ا تشافن من ض ل  اصا ماو  من ممنو ابوسائل الصحافة 

ر ق أحدق النشدالقص  الص   صدل بطر دم »  :،  أ  املقصوا جبرائم الصحافة  وق ا ذيق املنشاو  لقق ذاا   
نتيجة ،سدا   اسدتعذال  و ر ة النشر حتذل اروب اال تقا   ل  حقول اجملتذ  أو األفراا ...اجلرائق أو املطوو اب

 ن كا رتخ تُ  ن اليتر ة القص جب ر ة الصحافة  ضصص نن ققاصا التعر ف أ ن في حظ ق2«الرأ   التعوري  نحم 
 ددن  ةالناهددائم الدديت متدد  املصددلحة العامددة  ر ددة النشددر  لدد   ددل اجلددر مصددطل  مث أ لددم ن  ر ددم الصددحافة املكتوبددة

اجلدرائم » : بلهندا  أمحدق ز د  بدقو ذدا  رفهدا ة التعودري او  ذ در وسديلة النشدرن  ر دالتعسف ق استعذال ا دم ق ح
لديت تقدد  بواسددطة الصددحف وغرياددا مددن  ددرل النشددر  نشدر  تابدداب أو صددور تنطددو   لدد  ،ضدد ل بددلمن ا كومددة أو ا

شدلهنا أ   سا املوافت العذدوميت أو أضودار  اذبدة أو مد ور  مدنلآلااب العامة أو ،فشا  لألسرار ا ربية أو منافية 
                                                 

 .685ن ص 01من ) مؤسسة الرسالةن بريوبن لونا  (نج1987ن 09   نالتشر   اجلنائ  ا س م  وق القاار  وا :   1
اجلددرائم التعوري ددةن  ددرائم الصددحافة والنشددرن و ددرائم القددص  والسددان الددو ن الكدداذبن ،فشددا  األسددرارن شددهاا  الدد ور قددانو   وددق ا ذيددق املنشدداو :   2

 .07من ) منشل  املعار ن ا سكنقر ةن مصر (ن ص 2004ن   املؤلفن الرقابة  ل  املصنفاب الفنية ق او  الق ا  والفقن محا ة حم
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رتكدا مدن أ  تُ لوسدائل الديت  كدن ا خذدم لتعر دف فقدق أمدا ادصا ان 1« العامدة  لحم اررا  باملصدلحةعكر السلم أو تُ تُ 
صلحة م  تر ي ه  ل  ذ ر اجلرائم املاسة بامل نفقق املكتوبة ن ومل  قتصر  ل  وسائل الصحافةض هلا اجلرائم السابقة

كن رم  ستق    نصر الع نية  اجلر ة الصحافية  ُ »  :،  أ    رار  ورنوذاا العامة  ذ ال جلرائم النشرن وقق 
ضر مدن ر م أ  منق  و،منا  ن  … الوحيق    أ  ال  تحقم  ن  ر م الصحافة أو الكتاب وحسا  نذق للنشر

رم  دقل  لد  أ   درائم الصدحافة ل  درار  ورندو لكلذدة ُ دااسدتعذفن 2... «تلف  و ن اسدطوانةن شدر ق ،ذا ة النشرن
الع نيدة  ذيد    ر دم الصدحافة مد  ذ در ضاصديةتقد   دن  شاملة جلذي  اجلنا داب واجلدن  واملخالفداب الديت  كدن أ  

با ادافة ،  الصدحافة ،ذ قم ادصه الع نيدة م الوسيلة اليت  كن أ  حتُ ذضاصة جبرائم الصحافة  ل  العذومن  ذا  
 قم  ن  ر م الصحافة املرئية واملسذو ة وغرياا من وسائل الع نية.حخ تخ تدخ املكتوبةن  كن أ  

من سالفاب  –ومن ق حكذهم  – رائم النشر ما  رتكون الناشرو  : » قق قال بل ف  وسف حمذق القاسم أما   
،ققام الناشر الص   شذل الصحف  وغريه أهنا اجلرائم اليت تقوم  ل  أ   ن3«نظامية تتعلم مبا  نشر أو ما ال  نشر 

دادصا مدا  ُ ن نشدر مدا أمدر بنشدره و  دمند  القدانو  نشدره أو االمتنداا مدا   ل  نشر  رائم الصدفة ا  ابيدةه اجلدا ادصكس 
نشدر ... اجلرائم با ققام  ل  وتتحقم اصه ناملخالفاب اليت  رتكوها الناشرو »  بلهنا:و رفها مر  أضرى السلويةن و 

 ق: الصحافة تنحصرو   رائم النشرو لين فإ   ن4«نشره  لين ش    ل  حنو خيالف ما أو ا النظام 
 تصحي  املعلوماب اخلا ئة.و  العامة وحم الرا ا   نابو وب نشر   االمتناا  ن نشر أشيا  وا وة النشر -
 التحددر ض  لدد  ارتكدداب اجلنا ددابو   شددف األسددرار العسددكر ةن  جر ددة  احملظددور   ليددة  ددن النشددر نشددر األشدديا  -

 اجلن .و 

 

 

 

                                                 

 .136ن ص معجم املصطلحاب ا   ميةأمحق ز   بقو :   1
 .820ن ص 01ن جالفقهيةو  معجم املصطلحاب القانونية رار  ورنو:  2
من )  ذدداا  شددؤو  املكتودداب  امعددة 1979ن   ق الشددر عة ا سدد مية وأنظذددة املذلكددة العربيددة السددعوا ة اددوابق ا  دد م وسددف حمذددق القاسددم:   3

 .145الر اه السعوا ة (ن ص 
 .146 وسف حمذق القاسم: املر   السابمن ص   4
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                                                                                                                                                                                             .لغدددددددددددة ق النقدددددددددددق ،  حدددددددددددق السدددددددددددا والقدددددددددددص  املواا  بكيفيدددددددددددة سالفدددددددددددة ل دددددددددددوابق نشدددددددددددراا  نشدددددددددددر أشدددددددددددي -
 ط حاالصدف الصدحافة ق  دتعر انط قدا مدن لكن مصطل   رائم النشر أ دم مدن مصدطل   درائم الصدحافةن ف

رح او  غرياددا مددن وسددائل ا  دد م األضددرى مددن  تدداب ومسدد املسددذو ة واملرئيددةو  املكتوبددة كددل الصددحافة الددص 
ة رتكددا مبناسددوة ممارسددة مهنددالدديت تُ تنحصددر ق تلدد  املخالفدداب   ددرائم الصددحافة عددل مددن  نواسددطواناب وأفدد م

رتكدا  د  لميد  وسدائل الديت تُ ملخالفداب اتشذل  أ  كن  1رن بينذا  رائم النشالصحافة    وسائلها املعروفة
 صل  ا ال بالنسوة ملصطل  اجلرائم التعوري دة الدص   شدذل  دل اجلدرائم الديت هلدا   قدة حبر دة و  ن2النشر األضرى

لدددصل  فدددإ  مصدددطل   دددرائم ن و 3املندددابر ا   ميدددةغريادددا مدددن سدددوا  ارتكودددا  ددد  وسدددائل الصدددحافة أو التعودددري 
رائم املتعلقدة بالنشدا  الصدحف   لد  و هدة اخلصدوص سدوا  تعلدم األمدر جبدرائم الصحافة  كو  األقدرب ،  اجلد

ة باملاا  ا   مية الديت تنشدراا ق ، دار ممارسدة املهندأو  4الصحافة الناهة  ن سالفة ، را اب ،صقار الصحف
  .5حمل القراسة

ق ، دار رتكدا  كدن أ  تُ  الديت ظدور احمل دل األفعدال   :اد   درائم الصدحافةأ  ،  الوصدول  كدن  سوم استنااا ملاو  
تواددديحا هلدددصا و  محا دددة للذصدددلحة العامدددة واخلاصدددةقانوندددا هدددا مهندددة الصدددحافة  لددد  اضدددت   وسدددائلهان واملعاقدددا  لي

                                                 

 333الوسدائل ا   ميدة فقدق نصدا املداا  و  غريادا مدنو  امللصدقابو  األشدر ة السدذعية والسدذعية الوصدر ةو   اجلرائم اليت ترتكدا بواسدطة املطوو داب   1
اج  ددل مددن 2000،   500بغرامددة مددن و   عاقددا بددا و  مددن شددهر ن ،  سددنتت» مكددرر مددن قددانو  العقوبدداب  لدد   ر ددة انتهدداك اآلااب بقوهلددا: 

هدور أو بداا أو شدرا ق الويد  أو صن  أو حاز أو استورا من أ ل التجار  أو وزا أو أ ر أو لصم أو أقام معرادا أو  دره أو شدرا ق العدره للجذ
  شدد   وزا أو شدرا ق التوز د   ددل مطودوا أو  حمدرر أو رسددم أو ، د   أو صددور أو لوحداب ز تيدة أو فوتوغرافيددة أو أصدل الصدور  أو قالوهددا أو أندتع أ

 «.سل با يا 

 .147ن ص بية السعوا ةاوابق ا   م ق الشر عة ا س مية وأنظذة املذلكة العر   نظر:  وسف حمذق القاسمن  2
 05سددنواب ،   03 عاقددا بددا و  مددن » مددن قددانو  العقوبدداب  لدد  أنددن:  10مكددرر 87لقددق نددص املشددرا اجل ائددر   لدد  سددويل امل ددال ق املدداا    3

جملتذدد  أو سددنواب  ددل مددن أقددقم بواسددطة اخلطددا أو بددل  فعددل  لدد  أ ذددال سالفددة للذهذددة النويلددة للذسددجق أو  كددو  مددن شددلهنا املسددا  بتذاسدد  ا
 «.ا شاا  باألفعال املشار ،ليها ق اصا القسم

(ن و ددقم ت  ددر مصددقر األمددوال ال ددرور ة لتسددري اجلرائددق و،صددقاراا ) 90/07مددن قددانو  ا  دد م  14 جر ددة ،صددقار صددحيفة بددقو  تصددر  ) املدداا     4
  املطلوبدة ق التصدر   بإصدقاراا األويل ومبصداار أمواهلدا     ) مدن نفد  القدانو (ن   دقم ا بد ن  دن التغدرياب الديت  كدن أ  متد  الشدرو  18املاا  
» املتعلقدة مبخالفدة شدرو  ،صدقار الصدحف املو هدة لأل فدال املعاقدا  ليهدا   24من نف  القانو (ن و ر ق  سالفة أحكدام املداا   19و 18املاا  

مدددن قدددانو  ا  ددد م  79 وقدددا لدددنص املددداا   «تدددا معيندددا أو هنائيدددابوقدددف العندددوا  أو اجلهددداز وقو  اح10000و اج5000بغرامدددة ماليدددة تدددةاوح مدددابت 
90/07. 

 الوحل.ا قب بقراستها ق اصمبعىن اجلرائم اليت تقي     5
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لفتهدا سدوا  ال الديت ندص القدانو   لد   دقم س ذدااأل دل  صدر    ر و ظداحملاألفعال  وار  استعذلا    ققالتعر ف فإين
  .مما  كن أ   كو  مواو ا جلرائم الصحافةالةك  ل  سويل الطلا أو 

 دن بقر دة أو  تنشدل   درائم الصدحافةلكدو  ة املهنة ق ، ار ممارسالتعر ف بارتكاب اصه احملظوراب اصا قيقب و  
اميددة الدديت  كددن أ  سددت ىن منهددا بدداق  األفعددال ا  ر التددايل  ُ فيددة م اولددة العذددل الصددحف  وبكيل سالفددة القوا ددق احملددقا 

  دد  ستلددف وسددائل الصددحافة املكتوبددةن  لدد  أ   كددو  ارتكاهبددا ضددارج اددصا ا  ددار مهنددة الصددحافة ا ممددار  رتكوهدد
الدص   داا  مدا ترفدم بدن  العقداب  ذدا أشدرب ،   نصدر ىناألضدر املرئية او  غرياا من وسائل ا  د م و املسذو ة و 

 .اجلذا ية املراا محا تهاو  الفرا ةملصاحل  ل  ا فااا أ  رحو  حةامهاال ااذانالقانونية النصوص 
 .تعريف جرائم الصحافة في الشريعة اإلسالمية. 02
الفقها   ولصل   كن  القول بل عت  حق  ة النشل  تُ  ا اليةتها التنظيذية والعذلية صفمن املعرو  أ  الصحافة ب   

ا  عدل الوحددل  دن مصددطل  ممد الشدكل الددص   لدا ،ليدن حددق  ا   ادصا   خعر فدوا اددصه الوسديلة ا   ميدة  لدد مل القدقم 
 هبصا االسم ق  تا الفقن القق ة  قمي النتيجة. رائم الصحافة 

لواحدل ق أمهداب  تدا الفقدن  كدن لن ا ق  دة القانونيدة مفهوم  رائم الصدحافة ق التشدر عابلكن انط قا من    
  ذيد    الع نيدة أو اجلهدر  نصدرمدة ذلد   لين م ل اصه اجلدرائم وق مققوم تقالص   املوقأ العام أ   ق ما  قل  ل 

 ةكوتدد لدد  األصددول العامددة للتشددر   اجلنددائ    دداا  مددا تددنص الشددر عة ا سدد ميةن فضاصددة جبددرائم الصددحافة  ذومددا  
مدن بدت  درائم الصدحافة اليت تعت  القص   فانط قا من  ر ةن 1االضتصاصو   تهااوالتفصي ب لصو  االالفروا 

فددإذا  ددا     القددول وسددو  الكدد ميص  والسددا وقوددالقدد ...حددرم» أ  اهلل قددق    حددظ  ق  ددة ق القددوانت الواددعية ا
بإذا ددة ..  .الُددبخ ومددا  ننشددراا اآل   لدد  اجلذددااري ق الصددحف اليوميددة واألسددوو ية  ق األمددور العاا ددة فكيددف بذلدد

 .2« ما  هنا تصري أشق حرمة وأ ظم  ر أال ،اصه األلفاظ  ل  املأل ق أ ه   ا   م ا ق  ة م ل الراا و والتلف  و  
 العق دق مدن لو دقن املتعلقدة مبذارسدة املهندة حاول الواحدل التلصديل خلاصدية الع نيدة املذيد   جلدرائم الصدحافة لوو     

بُّوَو َأو ﴿ قولن تعا :احملرماب   رتكاب ل  أضصاا بعت اال توار ق االنصوص الشر ية القالة  ُِ   ِإوَّ الَِّذيَن ُي

                                                 

 .146ن ص اوابق ا   م ق الشر عة ا س مية وأنظذة املذلكة العربية السعوا ة نظر:  وسف حمذق القاسمن   1
   146  وسف حمذق القاسم: املر   السابمن ص  2
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نْوَنا َ اذنَ  اْلَفاِحَشُة ِفً الَّوِذيَن آَمنُووا َلُهوْن َعوَذاَتشِ  َّوُ  يَوْعَّوُن َ أَنوُتْن ْ  أَلِونْن ِفوً الوءُّ َُّموووَ ََ ِخوََِّز َ ال فعدقم ، 1﴾ تَوْع
 شا ة الفواحا اليل  ل  أ  ارتكاهبا أو السع  لنشراا بت النا  بطر قة أو بدلضرى غدري  د   ل     د حا اهلل
ملددان  أل   ددقضل الصددحف  الددص   قددقم  لدد  ،شددا ة أ  فعددل حمددرم شددر ا  دد  وسددائل الصددحافة ق اائددر  مددا او   ددائ 

ّهُ  َسوِمنًعا﴿ :وقولن تعا  ن قم اجلواز السابقة َّ َمن ُظَِّن  ََكاَو ال َْْوِل ِإ َوِِ ِمَن اْل ُِّ ّهُ  اْلَمْهََّ لِال بُّ ال ُِ  َعِّنًموا َّ ُي
وو ددن  3الذددن ففيددن رضصددة،ذا ،ال  ضددرلددق ا   لدد   با اهلل ال  ددا أ   هددر أحددق ددة بددل  ن وقددق ُفسددرب اددصه اآل2﴾

غرياددا مددن و  القددص و  بارتكدداب السددان فكيددف الظدداملاددو ،   ددا  اهلل ال  ددا اجلهددر بالددق ا   لدد   هبددااالسددتقالل 
 رائم الصحافة    وسائلها املختلفة الذا و قوانا.

  الرج ل    عمل  أن ي   ان ة  ج  الم    ن  م    وإن   المجاهرين ى إالاف  ع  م  أمتي    ل  ك  »  » :وقولن صل  اهلل  لين وسلم
ه  اهلل فيق  ول ي  ا ف   الن عمل  ت البارح  ة ك  با وك  با وق  د ب  ات يس  تره رب     ره  ت  وق  د س     ح  ص  ب  ث  م ي    عم  الا   باللي   ل  

رائم اليدل  لد  اضدول ستلدف اجلد الربداين ومدن العفدباملعاصد   إقصدا  اجملداار نف 4«اهلل عن ه  تر  كش ف س  ح ي  صب  وي  
 مبناسوة ممارسة مهنة الصحافة    وسائلها ق اائر  ا رما  من العفو ا هل  حبكم  ابعها.

الحتوا  ما  سذ  جبرائم الصحافة ق التشر عاب الوادعيةن  التساا التشر   اجلنائ  ا س م أما القليل العقل     
الوادددعية   التشدددر عابق تددد ب مدددن احملظدددوراب الددديت ا األفعدددال  لملدددة ادددو ،ذا  اندددا الشدددر عة ا سددد مية قدددق حرمدددا

مث النظدددر ،  الوسددديلة الددديت  كدددن أ  تسدددتعذل  لع   اندددا مب دددذو  الفعدددل ا  رامددد فدددا ن السدددا والقدددص  وغريادددا
 . قوبة اجلاين ل  ت فين من تشق ق  كن أ  ،  ما و  الرتكاهبا

نشدر  دل مدا حّرمدن اهلل تعدا  سدوا   »  :بلهندا الشدر عة ا سد مية ل  اصا األسدا  ُ ر فدا  درائم الصدحافة ق و      
ر ف اذكن أ   دقضل ق ، دار ادصه التعدفدي..ن 5«أو  ا  ماسا  حبقول العوداا  تعا و   ا  ماسا  حبقول اهلل سوحانن

التحدر ض  لد  و   ل األفعال احملظور  شر ا ن سوا  تعلم األمر باألفعال املاسة باملصلحة العامدة  نشدر أسدرار اجلديا
  السا.   ملصلحة اخلاصة لألفرااااملاسة ب فعالن أو باألاجلرائمارتكاب 

                                                 

 .19سور  النورن اآل ة   1
 .148سور  النسا ن اآل ة   2
 .02ن ص 06ن ج ام  الويا  ق تفسري القر   الكرميابن  ر ر الط  :   3
 .97ن رقم36ص ن 08)باب سة املؤمن  ل  نفسن (ن ج ن ) ما ا  ق النه   ن التحاسق(ن صحيحنأضر ن الوخار  ق  4
 .147ن ص   م ق الشر عة ا س مية وأنظذة املذلكة العربية السعوا ةاوابق ا وسف حمذق القاسم:   5
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 كددن  م ددل اددصا النددوا مددن اجلددرائم   قاثددة الوحددل قلوحيددق الددص  متكنددا مددن الع ددور  ليددن مددا اام اددصا التعر ددف او  
للوقوا ق  القابلة فعال املخالفة للذحظوراب الشر يةتل  األ: ا  الشر عة ا س ميةق حافة القول بل   رائم الص

 .أو  قوبة أضرو ة بعقوبة حق ة أو تع  ر ةارتكاهبا املعاقا  ل  و العذل الصحف   ، ار
املنهيدداب الدديت نصددا  ليهددا و  األوامددر ددل ق اددصا التعر ددف أقصددق هبددا  احملظددوراب الشددر ية لتواددي  أ  ددر فددإ  و      

بشدكل أ دم و  يها بعقوبة حق ة أو تع  ر دةاقا  لاملعو  طلا أو الةكالشر عة ا س مية سوا   ا  ذل   ل  و ن ال
لعذدل الصدحف  أو  د  ا ممارسدة ق ادصه احملظدوراب بإمكانيدة سالفتهدا ق ، داري دقخ تدُ ن  ل  أ  بعقوبة انيو ة أو أضرو ة
 .غريااو  تحر ض  ل  ارتكاب املعاص الو  قص الو  سا الوسائل الصحافة املختلفة  

فعدال حمظدور  قانوندا أو أ ا:القدول بلهندالشدر   و   االصدط ح القدانوينر ف  درائم الصدحافة قاتعدا اصل من لملة و  
 اهوسدائل د  ة ندهممارسدة مق ، دار النشدا  الصدحف  أو مبناسدوة  ارتكاهبا ل  أ   كو  شر ا محا ة ملصحة معينةن 

 املختلفة.
املتعلقددة مبذارسددة  مي األفعددالهددر موددقأ  ق اجل ائددر  و  ،ذا  انددا الشددر عة ا سدد مية متفقددة مدد  القددانو  الواددع و       

فعدل ، رامد   دل  قوبداب  و  أر ا حتق ق ق خيتلفا  فإهنذا قق اليت من شلهنا املسا  مبصلحة معينة  مهنة الصحافة
الشددر   الددص  و  األسددا  القددانوينق لكددن قوددل ذلدد  و ددا  لدد  الوحددل ن سدديليت تفصدديل ذلدد  الحقددا ذددا منهددا  

 .من قويل  رائم الصحافةاألفعال اليت تعت  هرمي  ستنق  لين 
 والشرعي لجرائم الصحافة.  المصدر الق انوني:الثانيالمطلب  

الشدر عة ا سد مية  و  سلتناول ق  الفدرا األول مدن ادصا املطلدا مودقأ تقييدق ا ر داب ق  دل مدن القدانو  اجل ائدر    
املتعلقدة مبذارسدة  الصدحفيت لحقدو ق ق الفدرا ال داين سدلتعره ملودقأ تقييد أما ن لسا  أول لتشر    رائم الصحافة

ق  همحق ،  النشر اب أوالصحف ،صقار  هم قالقيوا الوارا   ل  حقبمهنة الصحافة ق القانو  اجل ائر  بقا ة 
 حدم التصدحي و  النقدق هدم قحقو  ممارسدة املهندةوصدوال ،  تقييدق حقهدم ق  السدر املهدينو  الوصدول ،  مصداار اخلد 

 ا قول ق الشر عة ا س مية.ه اصتقييق ل مث أتعره الراو 
 
 
 



 ..............التنظيم القانوين واملؤسسايت للصحافة ومفهوم اجلرائم املتعلقة هبا......الفصل األول......................................................

 
  

 81 

 .الفرع األول: تقييد الحريات
 :في الق انون الجزائر تقييد الحريات   .01

ملددددا  انددددا مهنددددة الصددددحافة ذاب   قددددة و يددددق  بددددلام ا ر دددداب الدددديت نصددددا  ليهددددا املواثيددددم القوليددددة  قددددول 
وقددة  ذليددا ق ، ددار املذارسددة امليقانيددة ملهنددة تفددرا  نهذددا حر ددة الصددحافة املطالدديت ت ن  حددر يت الددرأ  والتعوددري1ا نسددا 

فددإ  ا  ددار القددانوين للتجددرمي ق اددصا اجملددال قددق  عددوا ،  التقييددق الددص   كددن أ   ُفددره  لدد  ا ر دداب  الصددحافةن
مبعدىن أندن ال  دوز ق  دل حدال  ن2حر اتن حبقدول اآلضدر نو  اتصال حقول الفرا والص   قوم  ل  أسا  ناملتعلقة هبا
  ل  ادصا األسدا اجلذا يةن و  لشخصيةا قوقن ،  املسا  بغرياا من ا قول ال أ   تؤا  ممارسة الفرا من األحو 

 .3«بالغري  القيام بكل ما ال   ر ،مكانية » :بلهنا ق بعض املواثيم القولية ر ةا ا رفخ  ُ 
ال  ؤالدن أل   سدتغل ادصا  نصدحافةالتذت  حبقوقن املتعلقة مبذارسة مهنة الو  ق حر ة التعوريصحف  و لين فإ  حم ال

ق  لتالعام ،رااابالصحافة اليت تواترب قوا ق مهنة  ةالفسأو اجلذا ية و  تقا   ل  مصاحل األفراا الفرا ة ل  ا م

                                                 

أ  حر دة التعودري  دن األفكدار واآلرا  » م  لد  أ : 1789أوب  26من ،    حقول ا نسا  واملدوا ن الدص  صدقر بفرنسدا ق   11نصا املاا    1
ري والكتابة والنشر بكل حر ة ،ال ق حاالب ا سرا  ق اصه ا ر دة وفقدا ملدا ا  من ا ر اب األساسية لإلنسا ن وتقر أ  لكل موا ن ا م ق التعو

ن سددنة 04(ن اجمللددة العربيددة  قددول ا نسددا  العددقا  حر ددة الددرأ  والتعوددري قددرا   ق املفهددومن لتفصدديل أ  ددر  نظددر: سددفيا  محيددق : ) « ددقاه القددانو .
 .15من ) ،صقار املعهق العري  قول ا نسا  (ن ص 1997

لكددل ،نسددا  ا ددم ق حر ددة التعوددري و شددذل اددصا ا ددم حر تددن ق »  :مددن العهددق الددقويل اخلدداص بددا قول املقنيددة والسياسددية  لدد  أ 19نصددا املدداا  و  
أو  التذا  ستلف اروب املعلوماب واألفكار وتلقيها ونقلها ،  اآلضر ن اومنا ا توار للحقوا سدوا   لد  شدكل مكتدوب أو مطودوا أو ق قالدا فدين

 بل ة وسيلة أضرى.
مدن ادصه املداا  وا وداب ومسدؤولياب ضاصدة وبندا   لد  ذلد   دوز ،ض دا ها لدوعض القيدوا  02تستتو  ممارستن للحقول املنصدوص  ليهدا ق الفقدر     

 ولكن شر طة أ  تكو  حمقا  بنص القانو .
   .د الحةام حقول اآلضر ن أو مسعتهم   
                                                                                                                                                                                                تشددر عاب ا  ددد م العربيددة مددن منظددور حقدددولن  نظر: وددق اخلليددل: ) «م العددام أو الصددحة العامددة أو اآلااب العامدددة  ذا ددة األمددن القددوم  أو النظددداددد    

 .28(ن ص  ا نسا 
 .33املر   السابمن ص  نظر:  وق اهلل ضليل:   2
 .15ص املر   السابمن من سفيا  محيق ن 1789من ،    حقول ا نسا  واملوا ن لسنة  04 نظر: املاا     3
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ار  الدرأ  العدام ومدقه    ر دة الصدحافة الدص   تذ دل ق ،ندحتقيقا للهدق  الشدر  ن1احةامهااصه املهنة  ل  و وب 
 .2،شوا ا  قن ق ا   م  ااقةباملعلوماب الص

سدد مة حقدددول ل ااناددذيددة  لدد  شددر يتن العهددوا واملواثيددم القول نصددا ملددا  ددا  موددقأ تقييددق ا ر دداب وا قددول قددقو  
الولدقا  ،  تكدر   ادصا  ق ستلدفالوادعية سع  القساتري والقوانت من الوق ه  أ  ت نفإناآلضر ن او  ، حا ن 

 لدد  حسدا السياسددة ا   ميددة  م ديمو  ه بدت موسدد مقددقار  حتق ددق قمدد  اضت فهدا  ةنالقانونيد ق نصوصددهااالهداه 
 ا ر داب السددابقةو  ممارسدة ا قددولتقييددق اسددتغ ل ادرور  ضاصددة وأ  القدوانت القوليددة ال ت دذن  نقاملتوعدة ق  ددل بلد

 .3ألغراه غري مقوولة
القويل  ،  املي الان ذامها اجل ائر قق تلضر    حظ أ ق التشر   اجل ائر  وقأ تقييق ا ر اب وبالنظر ،   م

من اجل ائر القساتري اليت  رفتها  لكن اصا التلضر مل  ن  ن4م1990أفر ل  25،  غا ة للحقول املقنية والسياسية 
الدص  ندص  ليهذدا مد  قيدق احدةام األسدد   م1975بقا دة بقسددتور التعودرين الدرأ  و  حدر يتتكدر   حدم املدوا ن ق 

 5السياسديةو  الص  أاضل اجل ائر  صر ا ر داب ا   ميدة م1989التعق ل القستور  لسنة ةن وصوال ،  االشةا ي
 ن7« حبرمة حر ة املعتقق وحر ة الدرأ ال مسا   »: أنن  ل  نص اصا األضري  حيلن 6م1996بعقه تعق ل سنة و 
 .8«التعوري و،نشا  اجلذعياب واال تذاا م ذونة للذوا ن  حر ة»أ  و 

                                                 

 .04ن 03ن 02ن صمي ال أض قياب املهنة للصحفيت اجل ائر ت نظر:   1
 .33(ن ص ا نسا  تشر عاب ا   م العربية من منظور حقول)   نظر:  وق اهلل ضليلن  2
 .43 نظر:  وق اهلل ضليلن املر   السابمن ص  3
لددوم من ) معهدق  1996ن  دانف  13(ن اجمللدة اجل ائر دة ل تصدالن العدقا  م بسداب ا دم ق ا  د م ق القدانو  اجل ائددر  نظدر:  لد  قسا سديةن )   4

 .186ا   م واالتصالن  امعة اجل ائر (ن ص 
ال  كدددن التدددصرا هبددصا ا دددم ل دددرب و  م ددذو و  حددم ،نشدددا  األحددد اب السياسددية معدددة  بدددن»م  لددد  أ  1996مددن اسدددتور  42لقددق نصدددا املددداا    5

  دصا الطدال  الدق قرا  و  سدياا  الشدعاو  الدو ا اسدتق لو  سد متنو  أمن الةاب الدو ينو  الوحق  الو نيةو  املكوناب الو نيةو  القيمو  ا ر اب األساسية
 و لين فإ  حر ة ،نشا  األح اب مقيق  م لها م ل حر ة ا   م.« اجلذهور  للقولةو 

     36االقتصدددداا ة والسياسدددديةن جو  (ن اجمللددددة اجل ائر ددددة للعلددددوم القانونيددددة ا ر دددداب الفرا ددددة واجلذا يددددة ق القسدددداتري اجل ائر ددددة نظددددر:  لدددد  بددددن فلددددي ن )   6
 .56ن 55ن 54من ) امعة اجل ائر(ن ص 1998ن 02رقم

 دة اجلر دق  الرمسيدة للجذهور  نمن املت دذن تعدق ل القسدتور2002ن 04ن 10ن املدؤر  ق02/03من املتذم بالقدانو  1996استور اجل ائر 36املاا    7
 م.2002ن سنة 25اجل ائر ةن رقم 

 القستور السابم. من 41املاا    8
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سدديذا الو  الظدداار ق اددص ن النصددت ال  عددين ممارسددة اددصه ا ر دداب بددقو  قيددق أو شددر ا  دد ل أ  اددصا  ،ال 
 فيذدا ندص تقييدق ادصه ا ر دة و ظهدر ذلد  ،  نفد  القسدتورانداك مدا  شدري ق  ،ذ نالصحافة اليت تتفدرا  نهداحر ة 

 دد م ،ال مبقت دد  ائل التوليدد  وا ال  ددوز حجدد  أ  مطودوا أو تسددجيل أو أ ددة وسدديلة أضددرى مدن وسدد » : ليدن بقولددن
 .1«أمر ق ائ  

 كددو  بددل  ددا أ   ن كددن أ   صددقر  ددن فددران وسددائل ا  دد م ال ددائ  حبجدد  فددإ  األمددر القاسددتنااا هلددصا الددنص و  
غرياا من القوانت قوانت ا   م أو  ق تتذ ل كن أ  اليت و  ن وقا للقوانت الفر ية أو اخلاصة اليت تنظم اصا اجملال

 املخالفداب املرتكودة ادق » : دل  عاقا  ل  ل  أ  القانو   ُ أصالة  الص  نص تستلهم شر يتها من القستورناليت 
 دقم  »نص  ل  أ  القولدة ت دذن:   ذا  ن2« س مة ا نسا  الوقنية واملعنو ة  ل ما   ا قول وا ر اب و ل   
 عاقدا  لدد   »أ  القدانو : ن و 3«   بالكرامددة ظدر أ   ندف بددقين أو معندو  أو أ  مسداو  انتهداك حرمدة ا نسددا 

 كدن أ   راب قابلدة للوقدوا  د  وسدائل الصدحافةو ملدا  اندا ادصه احملظدو  ن4« لمي  اجلدرائم املرتكودة ادق أمدن القولدة
   السابم.جسووا للح كو  ارتكاهبا 

شرا قق جلدل ،  فدره العق دق جنق أ  امل الصحافة ق القانو  اجل ائر  املنظذة ملذارسة مهنةاألحكام بالر وا ،  و  
م 1968سددنة    للصددحفيت املهنيددت الصدداارالقددانو  األساسددنص  ليددن  ددا   ددا  مبددبقا ددة مددن القيددوا  لدد  ممارسددتها 

   .5،شا تهاو  أ   تن   ن نشر األضوار الكاذبة ذلن الصحف  اذن تو ين ن ايل و  مبذارسة الصحف أل م  الص 
،لد ام  لد   نم1979التحر در الدو ين  قدراراب املدؤمتر الرابد  جلوهدةو  م1976ة املي دال الدو ين لسدن  ل من   ذا ألم 
ا  ددد م ض دددو ن لسياسدددة  لددد  و دددوب و  ن6« لددد  ادددو  مودددقأ وحدددق  التو يدددن والفكدددر  » بدددلاا  نشدددا نالصدددحف  

 احتكار اور  العذل الصحف  بكل أنوا ن من  ر  م الواحق األحاا  املو ن من  ر  ا  ب 

 

                                                 

 م.1996استور  من 38املاا    1

   من املر   السابم. 35املاا    2
 املر   السابم.  من34املاا    3

 .من املر   السابم 61املاا   4
 .68/525املرسوم رقم  من  05 نظر: املاا    5
 .19(ن ص السياسة ا   مية اجل ائر ةن املتطلواب النظر ة واملذارسة نظر: الصاحل بن بوز : )   6
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من الصحف  مقيقا باخلق ا   م  الص  تفران  لين السياسة ا   مية املتوعة من ق وخل النظام  مما  عل ن1القولة 
 عتد  مدن أضطدر القيدوا الديت  كدن أ  تتعدره هلدا ادصا القيدق و ليدن فدإ   نهلداما مدن حر دة ،بدقا  اآلرا  املخالفدة و حمر و 

حملا دة ا ترسدانة أضدرى مدن القيدوا،قامدة  تو اسيس معت ،  م بإتواا ضق ،ل ام الصحفيت  ممارسة مهنة الصحافة
أ  ذلددد   عدددين ،قصدددا  مودددقأ التعقا دددة ا   ميدددة الدددص   عتددد  مدددن ا قدددول املطلوبدددة ق  دددل و  حكدددام   ائيدددة راا دددةلب

 األوسا  ا   مية.
 82/01،  تل يدق مودقأ تقييدق العذدل الصدحف  ق قدانو  ا  د م قدق ذادا املشدرا اجل ائدر   تتذة ملا سوم  دا و  

 مي اتوعن الص   م1989ليليت بعقه استور  ن2ألول مر  ة الصحافة ق اجل ائر بشكل ضاصنهمتو  تنظيم  الص 
حندددو ب مبقت دداه املذارسددة الصددحفية تغددري  حيددل لول قددانو  ،  مدد  تعددقا  ق اجل ائددر دد 90/07قددانو  ا  دد م 

 نعددل مددن احددةام  رامددة الشخصددية ا نسددانيةحيددل  ال ددوابق و  الددص  مل خيلددو بددقوره مددن لملددة مددن القيددوا االنفتدداح
 ا م ق ا   م بشكل  ام.قيواا   امة ملذارسة  3القيم الو نيةو  والقفاا الو ين نومقت ياب السياسة اخلار ية

قق  ذل بن املشرا اجل ائر  ا قول املتعلقة مبذارسة مهنة الصحافة و  أضريا  كن القول بل  موقأ تقييق ا ر اب      
ا دم ق الديت مسدا تودت مدن ضد ل القيدوا العامدة  ذدا القدوانت الديت نظذدا مهندة الصدحافة بشدكل ضاصن ق  ل

 4الص  غلدا  ليدن الطداب  ا  دق ولو  ق يقيتنتقل من الأ  املشرا قق ااجل ائر  القانو   ة الصحافة ق حر ا   م و 
 والنظدام العدام ،  محا دة األمدن العدام ذومدا فدة اا،  الة يد   لد  القيدوا اهل ن صر الصدحافة األحاا دةاالشةا   ق 

 ق  صر التعقا ة ا   مية.احةام ا قول الفرا ة و 
 
 

 
 

                                                 

 .133ن 132ن 129ن ص مقضل لعلوم ا   م واالتصالاحقاا :   نظر: زاري   1
 .82/01قانو  ا   م  05ن 04ن 01 نظر: املواا   2
 .90/07ن من قانو  ا   م 05ن 03ن 02 نظر: املواان   3
اجلذا يددة فدددإ  القدددار  للنصدددوص و  مبعددىن أ  القيدددوا الددديت مسددا العذدددل الصدددحف  ق ادددصه الفددة  بدددالرغم مدددن  وهندددا اسددتهقفا محا دددة ا قدددول الفرا دددة  4

ا   وا حكام القانونية اليت صقرب ق ادصه املرحلدة   حدظ فيهدا ذلد  الة يد   لد  حماولدة  عدل العذدل الصدحف  ال  يدق  دن موداا  النظدام االشدة 
 لقولة املواشر .او  مما زاا من ،براز ذل  ض وا الوسائل ا   مية ق اصه الفة  للرقابة ا  بو  و ويعة سياستن ا   مية
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 .اإلسالميةتقييد الحريات في الشريعة  . 02
   مد   ليها العذل ا  رتك أ    ا او القا ق  األساسية اليتااللت ام بقوا ق ا  ل وا رام ،ذا  ا  و وب     

ق فددإ   نا  دد م والصددحافة ا سدد مية  هددومق مفسددوم  ذددا   ق التعوددري   ر ددة املسددلم ذجددال تطويقدد  والصددحف   
ا قددول املتعلقددة مبذارسددة مهنددة الصددحافةن رغددم أ  الشددر عة ا سدد مية تقددر و  ا ر دداب ذلدد  االلددة  لدد  اددرور  تقييددق

 اجلذا ددة حيددل ،  ،قراراددا ملوددقأ األمددر بدداملعرو و  ،بددقا  الددرأ  ق  ددل املسددائل الدديت هتددم مصددلحة الفددراو  حبر ددة التعوددري
امللقدا   لدد   داتم  دل مسددلم سديجعل مددن الصدحف  مل مددا بدلاا  اددصا النهد   دن املنكددر الدص   عتدد  مدن الوا ودداب و 

،قرارادا   ا  ق ، ار  ذلن املهين الص  ال  تعاره مدن حيدل املهدام مد  غا دة الشدر عة ا سد مية مدنا   الوا ا سو 
 .1و بعيقا  ن حياتن املهنيةهلصا الوا ا أ

مدددن قوا دددق األمدددر  سدددتذق شددر يتن الصدددحافة  لددد  و دددن اخلصددوص  كدددن أ  و  فحددم املسدددلم ق حر دددة التعوددري ،ذ    
ٍِ ﴿ :لقولددن تعددا  ن2نكددرالنهدد   ددن املو  بدداملعرو  ُ  يَووْاُمَُّ َو لِوواْلَمْعَُّ  َ اْلُمْؤِمنُوووَو َ اْلُمْؤِمنَوواُ  لَوْعُلووُهْن َأْ لِنَوواِ لَوْعوو

َهْوَو َعِن اْلُمنَشَِّ َ يوَ  َهوْوَو  ﴿:وقولن تعدا  ،3﴾ ...نوْ ٍِ َ يَونوْ ْنوَِّ َ يَوْاُمَُّ َو لِواْلَمْعَُّ  َِ َ لْوَتُشن مِّونُشْن أُمَّوْة يَوْءُعوَو ِإلَوى اْل
وووووَ  ُُ ِّ ََ ُهوووُن اْلُمْف ره  م    ن ر أِ م    نك م منك   راا ف  لي غ ي    »  :وقولدددن صدددل  اهلل  ليدددن وسدددلم ن4﴾ َعوووِن اْلُمنَشوووَِّ َ ُأْ لَئِووو

ه ف    ين ل   م يس   تطِ ف ب ل س    ان ه ف    ين ل   م يس   تطِ ف ب ق  لب    ه وذل     أ     ع ف  اإليم   ان وسدددائل مااامدددا و 5«ب ي   د   
 دل األحدقاث الديت  عيشدها   رائدن قمدن ض هلدا  دن   أ   ُعد  سلماليت  ستطي  املالصحافة ا ق  ة من بت الوسائل 

مدن الصدحفيت املخلصدت  قا د والناايدة  دن املنكدر اآلمدر  بداملعرو  األمدةلكد   سداام مد  ادصه فد  مدان   ناجملتذ 
 اجملتذ .ض ق  لمهوراا العر ق ، ار ممارسة مهنة الصحافة حبكم  الق ن لتويل اصه املهذة النويلة ت بلمورالعامل

                                                 

 ا سد مية  ال وابق األض قية  قدول ا نسدا  ق الشدر عة . أمحق  يس : ) 33ن ص 01ن جالتشر   اجلنائ  ا س م  نظر:  وق القاار  وا :   1
 .241ص     (من )  لية أصول الق ن  امعة اجل ائر 1999ن سوتذ  01ن السنة 01(ن جملة  لية أصول الق ن للقراساب ا س ميةن العقا

ا     العامل   قول ا نسا  ونصوص املي ال القويل اخلاص بدا قول االقتصداا ة واال تذا يدة وال قافيدة وموقدف  نظر: سعيق حمذق أمحق بانا ةن   2
 .50ن 49ان )مؤسسة الرسالةن بريوبن لونا (ن صالشر عة ا س مية منه

 .71سور  التوبةن اآل ة    3
 .104اآل ة  سور   ل  ذرا ن  4
 .69ن ص 01ن جن ) باب بيا   و  النه   ن املنكر من ا  ا ()  تاب ا  ا  ( نصحيحنأضر ن مسلم ق   5
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فوإمكددا  اددصا ا ددم أ  كددر نالنهدد   ددن املو  وا ددا األمددر بدداملعرو ل السددتناا حددم املسددلم ق حر ددة التعوددري،اددافة و  
ّهِ  لِنَت َلُهْن ﴿ قولن تعا : ل 1الشورىو  بوا ا املناصحة ا س ميةم قوتن من أمر الشر عة  ستله فَِبَما اَْحَمة  مَِّن ال

ِِْفَّْ َلُهوْن َ َهواِ ْاُهْن ِفوً اأَ  ُهْن َ اْسوتَو ُُ َعونوْ ََ فَواْع ِّْب ََنَفلُّوْا ِمْن َحْوِل َْ َِا َعوَ َ َلْو ُكنَت َف ًّا َغِّنَظ اْل ْموَت ْموَِّ فَوِإ
ِّنَن  بُّ  اْلُمتَوووَكِّ ُِ ّهَ  ُي ّهِ  ِإوَّ ال الن ص  يحة  ق  لن   ا لم ن  ال د ين   »  :قولدن صدل  اهلل  ليدن وسدلمو  ن2﴾فَوتَووَكََّّْ َعَّى ال

3« ق ال: هلل  ولكتابه  ول رسوله  والئ م ة  الم سلم ين  وع ام ت هم
ع دل  إن م ن أعظ م  الجه اد كلم ة  »  :وقولدن ، 

نقدقه مدن املظدداار   سدتو ا ق مدا أ وح  بو دوب ،بدقا  الدر وغريادا مدن النصدوص الديت تُدد ن4«عن د س لطان ج ائر  
 .5ا ا ذة أو احملكومة  كن أ   عيشها املسلم ق بيئتن اليت

علدا بدل  ُ  ال  عدين ، د ل التذتد  هبدصا ا دم،ال أ  اصه النصوص اليت الا  لد  حدم املسدلم ق التعودري  دن  رائدن 
ال » ذلدد  بددل : عددة ل ددرب املصدداحل العامددة واخلاصددة و  صر   وحددقواا  مانعددة مددن اسددتعذالن  يةاددوابق شددر  هلددصا ا ددم

 دقم و  6«  كو  ما  كتا أو  قال ضار ا   ن حقوا اآلااب العامة واألض ل الفاالةن أو سالفا لنصوص شر ية
با ادافة ،  حظدر  ن7ر الودقامدة ونشداهلقاو الدق و  ،  املدصااا أ ةشدر ياألحكدام الهالمدة اتاذ اصا ا م وسديلة مل

استعذال  أل  أمر مقصوااوق ا ر اب وا قول ق الشر عة ا س مية مما  وح  بل   الساو  أنواا القص ستلف 
  الشدددارا  يندددا با لدددة قصدددق مناق دددة أ و  منددداقض لقصدددق الشددداراو  را لدددن مدددن املصدددلحة تعسدددف غدددري مدددا ُشدددا دددم ق
 .8با لماا

                                                 

ن )اار الوفدا  للطا ددة حر دة الدرأ  ق امليدقا  السياسد  ق اددل مودقأ املشدرو يةن حبدل مقدار  ق الق قرا يدة الغربيدة وا سد مأمحدق  د ل محداا:   نظدر: 1
 وما بعقاا. 194لتوز  ن املنصور ن مصر (ن صوالنشر وا

 .159سور   ل  ذرا ن اآل ة   2
 .74ن ص 01ن )  تاب ا  ا  (ن) باب بيا  أ  الق ن النصيحة(ن جصحيحنأضر ن مسلم ق   3
رقددم  ن409ص ن 04ج) بدداب مددا  ددا  أف ددل اجلهدداا  لذددة  ددقل  نددق سددلطا   ددائر (ن ن )  تدداب الفددنت(ن اجلددام  الصددحي   ق الةمددص أضر ددن 4

 478ن ص 02ج النهددد  (و  ) بددداب األمدددرن )  تددداب امل حدددم(نسدددنننوقدددال حدددق ل حسدددن غر دددا مدددن ادددصا الو دددنن وأضر دددن أبدددو ااوا ق   2174
 .457ن رقم 173ن ص 01ن جم  ل االلتوا   ذا اشتهر من أحاا ل  ل  ألسنة النا و   شف اخلفا  والعجلوين ق

 وما بعقاا. 208من صأمحق   ل محاا: املر   الساب  5

 .33ن ص 01ن جالتشر   اجلنائ  ا س م  نظر:  وق القاار  وا :   6
    02(ن املوافقددداب جملدددة  امعيدددة تعدددىن بدددالوحوث والقراسددداب ا سددد ميةن العدددقا حر دددة الدددرأ  والتعودددري وادددوابطها ق ا سددد م نظدددر: محدددوا حنولددد : )   7

 .46 امعة اجل ائرن ص 
 .25من ) مؤسسة الرسالةن بريوبن لونا  (ن ص1984ن 03ن  م ومقى سلطا  القولة ق تقييقها فتح  القر ين:   8
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ق   ر دددة التعودددري  قيدددوا  امدددةاآلااب العامدددة والنظدددام   احدددةامو  ا دددرامو  بقوا دددق ا ددد لااللتددد ام  ابقو اددد  دددنتتفدددرا و  
قودل امل د  ق نقلهدا ونشدراا الت ودا مدن صدحة األضودار ومصدااراا و دوب بق افر ية   قيوا  الشر عة ا س ميةن

ُِكْن فَاِسْق لَِنبَ يا ﴿ َ :قولن تعا لللنا   ُُوا َعَّوى أَيوَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإو َزا ا  فَوَتبَونوَُّنوا َأو ُتِ ونُبوا قَوْوًموا ِلَمَهالَوة  فَوُتْ وِب
ُّْتْن نَاِوِمنَن  َِاُعووْا لِوِ  َ لَوْو َاوُّ َُ ِإلَوى الََُّّسووِل  ﴿وقولن تعا :ن 1﴾َما فَوَع ٍِ َأ وْو َِ َِا َزاُِهْن َأْمَّْ مِّوَن اَأْموِن َأِ  اْل َ ِإ

ُهْن َلَعِّ  َّ َ ِإلَوى ُأْ لِوً اَأْموَِّ ِمونوْ ووْنطَاَو ِإ ّهوِ  َعَّوْنُشْن َ اَْحَمتُوُ  ََتوَّبَوْعوُتُن الشَّ ََ َفْلووَُّ ال ُهْن َ لَوْو وَتنِبُطونَُ  ِمونوْ ِْ  َمووُ  الَّوِذيَن َي
ِّووناًل  ن فددالت ام املسددلم والصددحف  هبددصا القيددق سدديجنون اخلددوه ق  ددل مددا  دد  أ ددراه النددا  وحقددوقهم اخلاصددة 2﴾َق

ئدر  نشدر األضودار اخلا ئدة والكاذبدة سدوا  تعلدم موادو ها باملصداحل العامدة  األضودار با ادافة ،  هنودن الوقدوا ق اا
 األمنية أو باملصاحل الفرا ة..

وَنِة  ﴿ لقولن تعا :با سىن جماالة الغري و  ا  ،  ذل  اابق   َِ َُ ْشَمِة َ اْلَمْوِع َوِة اْل ُِ ََ لِاْل اوُْع ِإِلى َسِبنَِّ اَلِّ
ََ ُهوَو َأْعَّوُن ِلَمون َضوََّّ َعون َسوِبنِِّ  َ ُهوَو َأْعَّونُ َ َزاِوْلُهن لِالَِّتً ِهو وُن ِإوَّ اَلَّو َِ  ةالداومعدىن اجمل ن3﴾ لِاْلُمْهتَوِءينَ  ًَ َأْح

من احتاج منهم ،  مناار  و  دقال فلديكن بالو دن ا سدن برفدم و لدت        و حسدن » بال يت ا  أحسن مبعىن: 
الرسدول صددل  اهلل حيددل  دا  ن5« قالدنمددىت اهدر  دف اجملدداال  دن  لصاتدن  لددا ا دم»  ن أو مبعدىن :4«اخلطداب

 6الق و  ا سد م و  ممارسة العذل ا   م  الص   كن أ   عت  من قوا ق مر هبصا اخلطابمن أُ أول  لين وسلم 
 الص  تتفرا  نن مهنة الصحافة ا س مية ق شكلها ا ق ل.

املوالغدة ق ، درا  الندا  ومدقحهم أو اخلدوه ق عدقم التقييدق    ذا  ا ب الشر عة ا س مية بقر ة أضدرى مدن     
ُْوُلوَو َما ﴿ :تعا  ذمهمن لقولن  ََ َ الشَُّعََّاِ يَوتَِّبُعُهُن اْلَِاُ  َو أََلْن تَوََّ أَنوَُّهْن ِفً ُكَِّّ َ او  يَِهنُموَو َ أَنوَُّهْن يَو

                                                 

 .06سور  ا جرابن اآل ة   1
 .83سور  النسا ن اآل ة   2
  .125سور  النحلن اآل ة   3
4

 .55،ص04،جتفسيرابنكثيرابنكثير،

ن ) اار الفكددر املعاصددر بددريوبن لونددا    اار رأ  واوره ق حتقيددم الوحددق  الفكددر  بددت املسددلذتمددنهع القددر   الكددرمي ق تقر ددر حر ددة الدد،بددراايم شددوقار:   5
 .48الفكرن امشمن سور ا (ن ص 

 .34ن ص 01ن ج التشر   اجلنائ  ا س م  القاار  وا : وق    نظر: 6
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ُّوَو   دا  لد  الشدعرا  أ   تجنووادا ق قصدائقام لديت أشدارب ،  بعدض الصدفاب الشدائنة افهصه اآل ة قدق  1﴾يَوْفَع
 اليت  انا ق وقا م   مب ابة وسائل ا   م و الصحافة النا قة باسم قوائلهم و شائرام.

وال    ه  يب  س  واهلل ح    الن اا ه ف   ب  س  ح  ل أ  ق   لي  ة ف   ال  ح  م    أ  اه ال    ح اا اد  م م  نك  م    ان  ن ك  م  » ::صل  اهلل  لين وسلمو لقولن  
 .2«نه    م  ل  ذ    علم  كان ي    كبا وكبا إن    ه  ب  س  ح  أ    داا أح    لى اهلل  ع   يك  ة  أ  
ن مي ال مالرابعة  اا املنصا  اليت ُاو طخا هبا حر ة التعوري ق الشر عة ا س مية القيوا العينة من  ل  او  اصهو  
عدره لألمدة ا سد مية مدن نشدر و ُ صاا و ُ بالتدققيم فيذدا  ُد»  :أ   لتد م الصدحف   ل  3ا س م      مشر  اال

ن وبلاا  رسالتهم ق أسلوب  دف  درمي حرصدا  يتها وبقيذها ومققساهتا وار  األضطار  نهابشخص  ار التلثرياب ال
صددورا  ضليعددة وال  تعراددو   ال  نشددرو و   لدد  شددر  املهنددة و لدد  اآلااب ا سدد ميةن فدد   سددتخقمو  ألفااددا  نابيددة

 لسا والشتم و،ثار  الفنتوالقص  وا الشخص بالسخر ة والطعن 
ُ
متناا  ن وباال نابرخ اتدخ هخ  ونشر الشائعاب وسائر امل

ل وعخ ا ق اجلر ة والعنف واالنتحار أو  خ غ  رخ لق ن أو  دخ اخلُ  باالحن ل  وح  اآلااب العامة أو  ُ ،ذا ة ونشر  ل ما    
 ددة ونشددر ا  دد   التجددار  ق حالددة سددوا  بطر ددم مواشددر أو غددري مواشددر وباالمتندداا  ددن ،ذا ددري الغرائدد   ُ الر ددا أو 

 .4«تعاران م  األض ل العامة والقيم ا س مية
ق  بدنلكن بشر  التذتد   ر ة،قرار موقأ ا ذاوا ،   قق ا س مية الشر عة أ  ،  الوصول  كن نتيجة ملا سوم و  

 العددام بالنظددام ا ضدد ل ،  ؤا تدد مطلقددة تعوددري حر ددة فدد  اددرارن وال اددرر ال بقا ددق  و ذدد    يةالشددر  قوا، ددار ا دد
 ووا واتددن بفرائ ددن املسددلم قيددام بددت  ددول تقييددق وال نمصدداحل األفددراا الشخصدديةو  الشددر عة نصددوصو  ودداا مب واملسددا 
 .املنكر  ن والنه  باملعرو  األمر  وا ا ا ر ة هبصه املتعلقة
  داخلوه ق أ دراه الندا   السدليب هداانو  مدن التعودري حر دة قدق قيدقب ا سد مية الشدر عة  ذا  كن القول بدل    
  ، دددرا  ق املوالغددة   ا  ددايمددن  انوهددا و  نالتحددر ض  ددل ارتكدداب املعاصدد  ونشددر األضوددار املاسدددة بددلمن املسددلذتو 

                                                 

 .226ن 225ن 224سور  الشعرا ن اآل اب  1
 .28ن رقم 08ن ص 04ن ج(،ذا ز   ر ل ر    فاه ) بابز   ر    فاه (ن  ن ) ما  ا  فيذنصحيحنأضر ن الوخار  ق   2
الصاار  ن مؤمتر ا   م ا س م  الص  ا ا ،لين ونظذا ا تذا اتن رابطة العامل ا س م  والص  انعقق  ا س م  ا   م  مي ال الشر   3

 م.1980سوتذ   05،   01ق  ا ارتا بانقونيسيا من

 .106ن ص ا   م موقفذق سفرن حمذوا حم   4
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ا ر دة السدابقة مدن  تقييدقالتنو دن بلفعداهلم وصدفاهتم  لد  ضد   القدانو  اجل ائدر  الدص  ر د   لد  و  هممدقحالنا  و 
 . انوها السليب

  اضدددولسالفدددة القيدددوا املتعلقدددة حبر ددة التعودددري بشدددكل  دددام فإندددن ال منددداص مدددن تخندددُتُع  دددن مااامددا  دددرائم الصدددحافة و  
،ذا  ا ر دددة السدددابقة ق ، دددار  دددرائم الصدددحافةالقيوا الددديت فرادددتها الشدددر عة ا سددد مية  لددد  املخالفددداب الددديت متددد  بددد

ىت  ت   أ  ر مودقأ تقييدق ا ر داب ال بدق مدن التطدرل سة مهنة الصحافة مبفهومها ا ق لن وحمبناسوة ممار  ارتكوا
 ذلدد  ق القدددانو  اجل ائدددر املتعلقدددة مبذارسددة مهندددة الصدددحافة و ملوددقأ تقييدددق ا قددول الدددص   تدددق ،  حقددول الصدددحف  

 الشر عة ا س مية.و 
 .حقوقال تقييد: الثاني الفرع
  :الجزائر  انونالق  فيمهنة الصحافة  المتعلقة بممارسة    تقييد حقوق الصحفيين. 01
 حيدة بصدور  للجذهدور ونشدراا ا   ميدة املداا   دن الوحدل  لد تقدوم  داا   الديت الصدحافة مهنة خلصوصية نظرا   

فددإ  ذلدد  تطلددا اسددتحقال  هددق ومشددقة ُ  القصددق مددن اددصا صدداحا ُ  ومددا ا ضوار ددة قيذتهددا تفقددق أ  قوددل ومواشددر 
 صه املهذة النويلة وا  القيام هب الصحف  جلذلة من ا قول اليت تسا قه  ل 

 حم ،صقار الصحف أو اجلرائق. -
 .اخلري مصاار ،  الوصول حم -
 .حم الصحف  ق السر املهين -

 ممارسة املهنة. ق الصحف  حم -
  حم النقق. -

 الراو  حم التصحي  -

 ) النشريات (.الصحفيةالقيود الواردة على حق إصدار العناوين  أ.
أو  لددد  واددد  الشدددرو  املطلوبدددة  صدددقار النشدددر اب  90/07  ا  ددد م ق قدددانو لقدددق اقتصدددر املشدددرا اجل ائدددر      

الشدرو  و  مداا  ت دذنا ق جمذلهدا القيدوا 15لصحافة املكتوبة فققن حيل احتوى فصل ،صقار النشدر اب  لد  
الكددة هلددا قوددل وصددوهلا ،  الدد زم ،توا هددا مددن  ددر  اجملذو ددة امل الشددكلية وا  ددرا اب ناملطلوبددة  صددقار أ ددة نشددر ة

قمي تصدر    شة  لتسجيلن ورقابة صحتن تقد » حر غري أنن: قور ةال النشر اب،صقار   ل  أ نص حيل اجلذهور 
 سددجل التصددر   لددقى و يددل اجلذهور ددة املخددتص ن و  ومددا  مددن صددقور العددقا األول 30مسددوم ق اددر  ال  قددل  ددن
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املعلومدداب املتعلقددة  لدد  ل الوصددل و ددا أ   شددتذ سددلم لددن وصددل بددصل  ق ا ددتن و  ر ة،قليذيددا  مبكددا  صددقور النشدد
 .1«مواصفاب النشر ة و  الطاب و  هبو ة الناشر

حدددقا املشدددرا اجل ائدددر  املعلومددداب الددديت  دددا أ   تو هدددا التصدددر   بإصدددقار أ   ندددوا  صدددحف ن بقا دددة مدددن  ذدددا     
تعدق ل  طدرأ  شكلياب اجلر ق   تعيت مقاسها وغ فها وحجذها ،  أادقافها وغا اهتدا... مد  و دوب التصدر   بدل 

ن و،لد ام الطداب  مبطالودة صداحا النشدر ة هبدصا التصدر   قودل الودق  ق 2 ل  املعلوماب املعلن  نها ق التصدر   األول
م  مند  الصحف املراا ،صقاراا مصقر األموال املشكلة لرأمسال  ذيةتس ن اصا با اافة ،  و وب3 و  أ ة نشر ة

 .4 هة أ نوية ةاشر  من أ تلق  أ ة ، انة مالية مواشر  أو غري مو
 كددو    ائددر   ل  دد  الشددخص الددص   تددو  ،اار  الصددحيفة تددوفر شددرو  معينددة ق اشددةا القيددوا  اددصه   ددا  ،   
لصدحف املو هددة حتق دق شدرو  ضاصدة بامد   ن5لدي  لدن أ دة سدابقة ق دائيةجلنسدية متذتعدا  حبقوقدن املقنيدة والو نيدة و ا

 أ دقاا منهدا، دقاا  العنداو ن الصدحفية قويدل نشدراا ُمد كشدرا اجل ائدر   لد  اشدة  املن و 6لأل فال و ر قة ،صقاراا
 .7املكتوة الو نية ووزار  القاضليةو   نق  ل من و يل اجلذهور ة املختص ،قليذيا  

قيدددق بالشدددرو  املتعلقدددة مب دددذو  الصدددحف املدددراا ،صدددقاراا حيدددل أو دددا املشدددرا أال تال اشدددةا ادددصا ،   اندددا    
 لدد   ددل مددا خيددالف اخللددم  املتخصصددة الو نيددة واأل نويددة  يفذددا  ددا  نو هددا ومقصددقااو القور ددة النشددر ة »  :تشددتذل

ور  اخليانة سوا  أ ا  ذلد  رمسدا  أو صدو  التعصاو  أو  ق و ،  العنصر ة حقول ا نسا القيم الو نية و و ا س م  
ر أو ،    مدن شدلنن أ   شدج   ذا  ا أ  ال تشذل اصه النشر اب  ل  أ  ،شهاأو ب غانأو حكا ة أو ض ا  

 عاقدا  »  :،ذ بداب قدق تصدل ،  ار دة غلدم اجلهدازا دقوا  قو ادصه أ ق املشدرا ملخالفدة فيذا ن 8«واجلنوح  العنف
 بغرامة مالية تةاوح ما بتمن اصا القانو   22و 18و 14 ل من خيالف أحكام املواا 

                                                 

 .90/07من قانو  ا   م  14املاا    1
 املر   السابممن   20و 15 نظر: املاا    2

 من املر   السابم. 21 نظر: املاا    3

 من املر   السابم. 18 نظر: املاا    4

 من املر   السابم 22 نظر: املاا    5

 .ممن املر   الساب 24و 23 نظر: املاا    6
 من املر   السابم. 25 نظر: املاا    7

 املر   السابم.من  26املاا    8
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 ليددن فددإ  القيددوا الدديت ضصصددها ن و 1«هنائيددا   أو  اج و وقددف العنددوا  أو اجلهدداز وقفددا  معينددا  10.000واج 5000 
 تتلخص فيذا  ليت:  م ،صقار الصحف 90/07قانو  ا   م 

املدراا ،نشدائهان وقيدوا  متعلقدة بشخصدية املدق ر الدص  سديتو  ،اارهتدا و  قيوا شكلية و ، رائية متعلقة بنو ية النشر ة
  النشر اب املراا ،صقاراان وحىت   ذن املشرا الت ام الصحف أضرى مبصقر رأمساهلان ،اافة للقيوا املتعلقة مب ذو 

بالقيوا املتعلقة بنو ية املاا  ا   مية اليت ستنشراان أقدقم  لد  تقييدق حدم الصدحف  ق الوصدول ،  مصداار اخلد   
  إ را  وقائ .

 القيود الواردة على حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر.ب.  
»        قن اليت تشذل حقدمن أام ا ائم حر ة الصحافة الوصول ،  مصاار اخل   حم الصحف  ق  عت   

 املصدقر الرئيسد هبدصا ا دم   دل التذتد   ،ذ ن2«تلقيها ونقلهدا لآلضدر ن ستلف اروب املعلوماب واألفكار و التذا  
التقدق راب و ا شدا ة  الا واسدعة السدتفحبابديفت  منن سأ  حرما  الصحف  اان و استذرار  لتقفم املعلوماب واذا 

سدق الدص   ندتع  داا   دن  نتيجدة ل نسدقاا ا   مد  ق تدوام ا قدائم   اخلدوهو  نراألضوا حتليلو  اخلا ئة ق نقل
 .3ا ر ة السابقة مناب 
للصدحافيت ا دم ق الوصدول ،  مصداار » :بقولدن ليدن  دن  املشدرا اجل ائدر  ،  الدنص ألمهيدة ادصا ا دم  اتقق ر و  

ول اددصا ا ددم  لدد  اخلصددوص الصددحفيت احملةفددت أ   طلعددوا  لدد  الوثددائم الصدداار   ددن ا اار  العذوميددة وخُيدد ناخلدد 
 نحصددر ق ن أ  أنددن 4«الدديت  ذيهددا القددانو  ئم املصددنفة قانونددا  و مل تكددن مددن الوثددا،ذا  نهددات  ذخ هخ الدديت تتعلددم بلاددقا  مُ 

ل ضطدرا   لد  شدك  املصاار الديت  كدن أ  تُ  هان م  است نا ا   ا  لينشراا و اائر  املعلوماب اليت  سذ  القانو  ب
اجل ائدر ت املصاحل احملذية مبقت د  القدانو  وادصا مدا  تفدم ،  حدق مدا مد  مي دال أض قيداب قوا دق املهندة للصدحفيت 

 ائ  الديتا م ق التحقيم ا ر ق  ل الوقو  الوصول ،   ل مصاار اخل »  الص  نص  ل  أ  للصحف  ا م ق:
 مبو ا أسواب مع   نها و  صاار ،ال است نا     من الوصول ،  املنخ ال  كن أ   ُ تتعلم با يا  العامة و 

                                                 

   .90/07قانو  ا   م  من 75املاا    1

 .64(ن ص  التنظيم القانوين للصحافة ق الولقا  العربيةأمحق القرا  : )   2
 .140ص  سلطة الصحافة ق اجل ائرن نظر:  واسة  ي يل:   3
 .  90/07   م قانو  ا 35املاا    4
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من ا  د ا  لد   نمبنع م الصحف  ق الوصول ،  مصاار اخل  املشرا اجل ائر  تقييقه فيذا  ر  ن 1«بواوح 
 املعلوماب اليت من شلهنا:

 الوحق  الو نية أو أمن القولة.الو ين أو  أ  مت  أو هتقا األمن -
 أ  تكشف سرا  من أسرار القفاا الو ين أو سرا  اقتصاا ا  اسةاتيجيا  أو ابلوماسيا . -

 مت  حبقول املوا ن وحر اتن القستور ة. أو -

 .2الوحل الق ائ و  أو مت  بسذعة التحقيم -

كاملدددة ق الوصدددول ،  حر تدددن الن  دددا  قدددق ندددص  لددد  حدددم الصدددحف  و 82/01امل حدددظ أ  قدددانو  ا  ددد م و  
املصاحل ا اار ة و  اهليئاب املؤسسابو   ذا أل م لمي  ا اارابن3مصاار اخل  ق ، ار الص حياب املخولة لن قانونا  

أ  تعد    ن لكدن بإمكاهندا4 د م املطلدوب للصدحفيتا االقتصداا ة بتقدقمي و  اال تذا يةو  ال قافية هاو   وُ مبختلف  ُ 
 :ةه املعلوماب باجملاالب اآلتي  اصق حالة مسا  ن ذل 

 اخلار   للقولة.و  أ   نال من األمن القاضل  -
 أ   فش   السر العسكر  أو السر االقتصاا  االسةاتيج . -

 وا ن وحقوقن.   بكرامة امل أ  -

 5أ     بكرامة املوا ن وحبقوقن القستور ة. -

املعلومداب الديت    اصا األضري قق أادا  قيدقوت أتن  90/07قانو   م  ما ورا ذ ره قمبقارنة اصه ا قوا و  
   عكر صفو أمبعىن ا   م الص   كنن  القبلوماسية األسرارالوحل والتحقيم الق ائيتن و بسذعة  كن أ  مت  
ة اخلدار   الدوارا ا  بلمن القولس قابلن قيق امل  كن أ  ن واو ماة م  القول اخلار ية أو األ نويةالع قاب اجل ائر 

سددا  املخصصددة هلدصا ا ددم بإاددافة قيددق املقدق وسدد  مددن القيددوا  90/07قددانو  بددصل  يكددو  ل ن82/01انو  ق قد
 قيدق  ن82/01ل بعدض القيدوا الديت سدوم الدنص  ليهدا ق قدانو  يمد  تفصدن تالوحل الق ائيالتحقيم و  بسذعيت

                                                 

 .06ن ص مي ال أض قياب وقوا ق املهنة للصحفيت اجل ائر ت  1
 .90/07من  قانو  ا   م  36املاا    2
 .82/01من قانو  ا   م  45املاا    3
 .82/01من قانو  ا   م  46 نظر: املاا    4
 .82/01من قانو  ا   م  47املاا    5
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الوحل اور   ليت  مننو  نو نيةبنصن  ل  املعلوماب اليت  كن أ  تشكل ضطرا  ل  الوحق  ال املسا  بلمن القولة
 .ق القيوا اليت ضصصها املشرا اجل ائر   م الصحف  ق السر املهين

 السر المهني.ب التمس   فيالصحفي  حق  تقييد   .ج
سددتق  منهددا املعلومدداب الدديت  ،ضفددا  مصددااره الدديت : »  تذ ددل اددصا ا ددم ق متكددت الصددحف  مددن حا تددن ،     

وقدن األساسدية محا دة هلدصه اصه املعلوماب بشكل ض  أو مقال أو غريه  عق مدن حق  نشراا  ل  النا  سوا   انا
 لد  ا اال  مبصداار أضوداره الديت متدقه باملعلومداب  هعقم ، ودار ن و تحقم ب1«محا ة  ر ة تقفم املعلوماب و املصاار 
مددر بنشددر املعلومدداب الدديت  لدد  الشددهاا  ق حالددة مددا ،ذا تعلددم األ رغامددن ددقم ،و  ننشددراا للجذهددور بشددكل  ددام الدديت 
 .2أو  رائم أضرى  شف األسرار املهنية   ر ة ق اائر مصااراا ل قض  تُ 
لكوندن  ل ،  مصداار اخلد الوصدو  حقهدم قادذا  ،   ن هق  الصدحافيو  مدن ضد ل املطالودة بدإقرار ادصا ا دمو  

تندد ا نأمدا  بالنسددوة هلدصه املصدداار ذامخ  شدكل صخدد  شددف أمسددائهم باملعلومداب ضوفددا  مدن   مامددقاا، دن  لديت   ددريا  مدا متخ
طدة ال قدة بيندن وبدت برا مو ليدن فدإ  التد ام الصدحف  هبدصا ا دم سديؤا  ،  قيدا ن نق نشر املعلوماب اليت تققمها هلم

 ه ققا  اصؤا  حتذا  ،  فُ ستاصا االلت ام  ةالفسوأ   نالكتذا و  باألمانة اللت امن نتيجةاصه املصاار 
 .3نشا  الصحف  وفعاليتنالور ق تُ وفدُ  ذل  من انقطاا ق تقفم املعلوماب نال قةن وما  نتع  

 ج.
ذادا املشدرا السدري ا سدن ملهندة الصدحافةن وادذا  حدم املدوا ن ق ا  د م نظرا  ألمهيدة ادصا ا دم ق ا دم و  

  مبجدداالب معينددة هبددصا ا ددم للصددحفيت اجل ائددر تن مدد  تقييددقه باسددت نا  ا  دد م الددص   دد اجل ائددر  ،  اال ددةا 
 بقولن:

                                                 

 .111(ن ص  ا   م العربية من منظور حقول ا نسا  تشر عاب وق اهلل ضليل: )   1
 17ن السددنة04( جملددة ا قددولن العددقا  قددول األساسددية للذددتهما أثراددا  لدد  و  التحقيقدداب اجلنائيددةو  سددر ة االسددتقالالب نظددر: غنددام حمذددق غنددام: )   2

 .204من ) جمل  النشر العلذ ن  امعة الكو ا (ن ص 1993ا سذ  
اراسدداب ق فدن التحر ددر الصددحف  ق اددو  حمذددق حمذدوا  دد بن ن 72(ن ص  التنظديم القددانوين للصددحافة ق الولدقا  العربيددةا  : )  نظدر: أمحددق الددقر   3

 الويندة القانونيدة لإل د م الصدحف مندرو بدرا  ن ) و  بيدة  دروج ن445كندو ن اجل ائدر (ن ص ن ب  ن ) ا دوا  املطوو داب اجلامعيدةن بدن  معامل قر نية
                                                                                                                                                                                                                                                             من ) مر دددددددددد  اخلدددددددددد  للقراسدددددددددداب القوليددددددددددةن منشددددددددددوراب اخلدددددددددد 2003ا سددددددددددذ   09و 07  ق الصددددددددددحافة نددددددددددقو  اوليددددددددددةن (ن مفهددددددددددوم القددددددددددص

 .90اجل ائر (ن ص 
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السددر املهددين حددم للصددحافيت اخلااددعت ألحكددام اددصا القددانو  ووا ددا  لدديهمن وال  كددن أ   تددصرا بالسددر » 
 املهين  ل  السلطة الق ائية املختصة ق ا االب اآلتية.

 جمال سر االقتصاا االسةاتيج . -
 ا   م الص     أمن القولة مساسا  وااحا . -

 املرااقت.و  عين األ فالا   م الص    -

 .1الوحل الق ائيتو  ا   م الص   تق ،  التحقيم -

حقدددن ق الوصدددول ،  سدددر املهدددين و الت امدددن بالم الصدددحف  ق الدددوارا   لددد  حدددبسددديطة بدددت القيدددوا بدددإ را  مقارندددة و 
 ما  ليت: توت  90/07ق قانو   مصاار اخل 

تشدددكيل التذتددد  هبذدددا مساسدددا بدددلمن القولدددة مبدددا ق ذلددد  أمنهدددا  لقدددق قيدددق املشدددرا اجل ائدددر  ادددص ن ا قدددت بعدددقم    
 التحقيم الق ائ و  قييقه با   م الص   تق ،  الوحلفيذا ضص ا م ق الوصول ،  مصاار اخل  بت االقتصاا 

لسر املرااقت  ل  و ن اخلصوص ق الوقا الص  قيق فين حم الصحف  ق الت امن باو  با   م الص   عين األ فالو 
 كدددن هبدددصه املقارنددة الوسدديطة و حبقوقددن القسدددتور ة بشددكل  ددامن و  املهددين باسددت نا  ا  ددد م الددص   دد  بكرامدددة املددوا ن

 .اآلتيةالوصول ،  اخل صة 
السر املهين م  و  مصاار اخل  ق الوصول ،  نحبقي للصحف  املشرا اجل ائر  قق  ذق ،  اال ةا   حظ أ       

 ددم ق الوصددول ،  مصدداار ا  لدد  لدد  القيددوا الددوارا   ا تددقا  الصددحف ة ة بشددكل  ددامن وأ  حبددقوا مشدد مهاتقييددق
السدر االلتد ام ب ارا   لد  حقدن قالقيدوا الدو اال تدقا   لد    ود   مواشدر و   ر ة معاقدا  ليهدا بطرقدة أصدليةاخل  
ضل ق اائدر  القيدوا املخصصدة هلدصا الدص   كدن أ   علدن شدر كا مد  املصدقر الدص  مدقه باملعلومداب الديت تدق املهين 
 مسدددتقلة حبكدددم التشدددابن  ر دددةف ددد   دددن ،مكانيدددة أ   كدددو  فدددا   أصدددليا ،ذا شدددكل نشدددر ادددصه املعلومددداب  نا دددم
 .2التقاضل املو وا بت قيوا ا قت السابقتو 
را السددابم ذ راددا تددليت القيددوا اجل ئيددة الدديت ضددص هبددا املشدد تو،اددافة للقيددوا العامددة الدديت مسددا حقددول الصددحفي   

 اجل ائر   يفية ممارسة املهنة.
 

                                                 

 .90/07من قانو  ا   م  37املاا    1
 .204(ن ص  قول األساسية للذتهما أثراا  ل  و  التحقيقاب اجلنائيةو  سر ة االستقالالب نظر: غنام حمذق غنام: )   2
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 .ممارسة المهنةتقييد حق الصحفي في   د.
فقدق  قق متي ب بالعذومية خل الوصول ،  مصاار االصحف  ق السر املهين و  حم،ذا  انا القيوا اليت مسا  
الصدحف   م هبدا تداليت  ا أ   ل طر قةال ،  حتق ق نحف  ق ممارسة املهنةائر  ق تقييقه  م الص  املشرا اجل  ذق

 . ظهر ذل  من لملة القيوا اآلتيةو  بطرقة مفصلة ق نشره للذاا  ا   مية
 تعت  ل  الصحاق احملة  أ   ةم بكل صرامة أض ل و ااب املهنة أثنا  ممارسة مهنتنن و ا  لين أ  »    

 :بد لت م ضصوصا  
 احةام حقول املوا نت القستور ة وحر اهتم الفرا ة. -
 ا رص القائم  ل  تققمي ،  م  امل ومواو  . -

 تصحي  أ  ض   توت أنن غري صحي . -

 األحقاث.و  وقائ الالصقل ق التعليم  ل  و  املواو يةو  التحل  بالن ااة -

 العنف.و   قم التسام و  يةغري مواشر بالع رقو  التنو ن املواشراالمتناا من  -

 الوشا ة.و  القص و  االفةا و  االمتناا  ن االنتحال -

 ماا ة. شخصية أوة املرتوطة باملهنة ق أغراه االمتناا  ن استغ ل السذع -

 .1«ولؤ مسضر غري حتر ر ة  تية من مصقر    رفض أ  تعليذة م للصحاق أ   -

  م وا :ن قق نص  ل  أربعة قيوا فقق  ل  اصا ا82/01 ا   موقق  ا  قانو  
 النصوص األساسية للو ا. ت ذنتهااراب اليت نظام  ق ضقمة االضتيأ   ار  مهنتن اذن منظور  ذل  -
 أ   ة  من ،اضال أضوار ضا ئة أو غري ثابتة ومن نشراا أو ، اح بنشراا. -

  ة  من استعذال االمتيازاب املرتوطة مبهنتن ق أغراه شخصية. أ  -

أو مداا   عدوا بيعهدا أو جناحهدا  ليدن بفائدق  ماا دة بصددور   نجدق م ا دا مؤسسدةل  أ   دة  مدن تقدقمي أ   ذد -
 .2مواشر  أو غري مواشر 

                                                 

 .90/07من قانو  ا   م  40ا  املا  1
 .82/01من قانو  ا   م  42املاا    2
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تتذيد   واسدتحقث قيدواا   ق دق  82/01ق األول مدن قدانو  قدق ألغد   ليدة القيد 90/07وبصل   كو  قدانو  
الوشدددا ة واالفدددةا  و  القددص و  فالعندددو   نصدددن  لدد  هندددا ا  ددد م الددص   ندددوه بال تسددام   أ  ددر بالطددداب  األض قدد 

 .وغريه
الوصول ،  مصاار و  ق السر املهين الصحف   ن حق   ذا   حظ اضت   اصه القيوا  ن تل  اليت قيق هبا    

 القيق املتعلم باحةام حقول املوا نت القستور ة وحر اهتم الفرا ة.باست نا  اخل  
الصحف     وا وابم  ق ممارسة املهنة  ل  حم الصحف   90/07 ا   م قانو  ق القيوا الوارا مبقارنة و  

أ  ا األضدري قدق قدام بتفصديل مدا ورا اجل ائدر ت  تودت للصدحفيت املنصوص  ليها ق مي ال أض قياب وقوا ق املهنة 
و ددقم اسددتعذال األسدداليا غددري الشددر فة  افددةاه الدد ا    دداحةاممددن قيددوا ق شددكل وا ودداب   90/07ق قددانو  

 .1و قم اخللق بت اوره  صحف  واور القاا  أو الشر   وغرياا نالوثائمحصول  ل  املعلوماب أو الصور و لل
املداا  ا   ميدة  لد  و دن قدق ر د  ق تنظيذدن ملذارسدة املهندة و يفيدة نشدر أضريا  كن القول با  املشرا اجل ائدر     

مدددن صدددقل املعاجلدددة والتحلددد   مواشدددر  باملهندددة  لددد  و دددوب التددد ام الصدددحف  بددداألض ل الددديت هلدددا   قدددة اخلصدددوص
تصدددرفاب ضار دددة  دددن  اجلذا دددة مدددنو  فدددرااب  دددل مدددا مدددن شدددلنن أ   ددد  حبقدددول األ تنددداواباملوادددو ية ق  تاباتدددن 

 أض قياب وحقوا ممارسة العذل الصحف .
 ليها قانو  ا   م  ت ذت القيوا اليت نصو  للصحفيت اجل ائر ت بتفصيلاملهنة أض قياب و  أ  قيام مي ال قوا قو  

 فين االلة  ل  رغوة الصحفيت ق القيام هبصه املهنة النويلة  لد  حسدا مدا متليدن املذارسدة املهنيدة السدليذة 90/07
ن ونف  ا  ار أققم املشدرا اجل ائدر   لد  تقييدق حدم الصدحف  ق النقدق الدص   كدن أ  ا قيقية للعذل الصحف و 

 .ملسا  مبصاحل معينة  ذا سيليت ؤا  التذت  بن بشكل مطلم ،  ا
 
 
 
 

 

 
                                                 

 .04ن ص مي ال أض قياب وقوا ق املهنة للصحفيت اجل ائر ت نظر:   1
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 تقييد حق النقد. ه.
 املسا  هبا قم قق اذن شرا اجل ائر  املأ  و  ن1 انا حر ة الصحافة ال  كنها أ  تنفصل  ن حر ة الرأ  ،ذا   
ة فإ  م  حتق قه للقيوا اليت  نوغ  أ  متار  ق ، اراا اصه ا ر ن2حم املوا ن ق ا   ممستل ماب من  اراا توال

اائدر  القيدوا املفروادة  لد  ممارسدة مهندة  ال  كندن أ  خيدرج  دن ر دة الصدحافة حأاواب  الدص   عتد  مدن النقدق حم 
العق دق مدن  درائم الصدحافة  من شلنن أ   ؤا  ،  قيام املسذوح نضارج نطاقوأ  التذت  بن ن الصحافة بشكل  ام

  ن اخلصوص. ل  و اال توار و  رائم املاسة بالشر اجل ق مققمتها
الرأ  ق أمر أو  ذل او  املسا  بشخص صاحا األمر أو  ،بقا »  :  النقق املواح بلننرّ ألسا   ُ  ل  اصا او  

و ا العقاب  لين با تواره مكونا  جلر ة السا  رامتنن فإذا هاوز النقق اصا ا قالعذل بغية التشهري أو ا ق من  
 .3«أو القص  حسا األحوال  ا اانةأو 
ذاب أمهيدددة ا تذا يدددة أ  تكدددو  الواقعدددة موادددوا النقدددق  لخص شدددرو  النقدددق املوددداح ق  نصدددر ن رئيسدددت:تدددتبدددصل  و 

أ   تدوافر لدقى ا الدوا وتن و الت ودو  حتها  ل  أسدا  مدن التحدر  ل  األقل  عتقق املتهم ص صحيحة ق ذاهتان أو
 .4حسن النيةالناقق 

مدددن  ا  ق  دددتلخ مُ الناقدددق  كدددو  أ  و  نواقعدددة معيندددة ذاب أمهيدددةشدددكل أ   كدددو  موادددوا النقدددق  الشدددر  األول ومعددىن 
ن  ل   نتقق السلطاب احمللية ق الطر قة الديت متدا هبدا  ذليدة لم  األالة ال زمة  ثواهتاو  صحتها  ن  ر م التحر 

 .توز   السكناب وذل  بعق تل قه من استفاا  أشخاص معينت من  ذلية التوز   بطر قة غري قانونية
الرشددو  و  حملسددوبية ددن  ذليددة التقسدديم  ا املسددؤولو و  الغا ددة مددن النقددق اسددتقراك اهلفددواب الدديت وقدد  فيهددا أ  تكددو 

ت دريه التقسديم غدري العداال للسدكناب السدابقة مدا قدق ذل  قصق افد  و   قوانانقيقيت الذا و و،قصا  املستحقت ا 
 . تذا يةاالق األوسا  بلولة من 
  

                                                 

ن السددنة م1991أ تددوبر و  ال ددامنن سددوتذ و  (ن جملددة احملامددا ن العددقاا  السدداب  حددم النقددق ومكانددن ق التشددر   املصددر  نظددر: أمحددق لمعددة شددحاتة: )   1
 .22ن ) تصقراا نقابة احملاميتن اار واقا  للطوا ةن لمهور ة مصر العربية (ن ص 71

 .90/07من قانو  ا   م  02املاا  و  من1996من استور  36 نظر: املاا    2
 .82ن ص السا و،فشا  األسرارو   رائم القص  نظر:  وق ا ذيق املنشاو :   3
 .388ن ص ق امليقا  السياس  ق ال موقأ املشرو يةحر ة الرأ  أمحق   ل محاا:   4
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ال  شكل »  :بقولن 82/01 ق قانو بشكل صر   نص  ل  اصا ا م  ا  قق  اجل ائر    حظ أ  املشراو 
بلندن ال  عدق  مث أادا ن1«النقق الونا  الرام  ،  حتست تنظيم املصاحل العذومية وسرياا  ر ة من  رائم الصحافة 

  اهلاا  املواو   الصاار بقاف  من ا رص  ل  حتست وترقية النقق » :من قويل  رائم القص 
 .2«الشخص صاحا العذل الفين... ق ا توارو  الص  ال  ققح ق شر  الفن

 أمددا املدداا   ن،  حتقيددم املصددلحة العامددة مددن  ددرائم الصددحافة اهلدداا  لنقددقاسددت نا اقددق  و ليددن فددإ  املدداا  األو 
حا فقق نصا  ل  العذل الفين  ذوادوا  قابدل للنقدق مد  واد  شدر   دقم القدقح ق شدر  وا تودار صداال انية 

 الص ر.املذنوا لتكتذل  بصل  شرو  النقق املواح السابقة و  لنقق املواحفاصل بت ا العذل الفين  حق
فيذددا    كددو  قددق أضددصفددإ  املشددرا اجل ائددر  ق القددانو  السددابم صددر    لدد  اددصا ا ددم الالددنص اددصا رغددم لكددن  

ا د ب بشدكل  دام أو مؤسسداب القولدة و  بدرئي  القولدة بالنظر ة القائلة حبظر النقق سوا  تعلدم»  :خيص اصا ا م
 .3«اهتا القبلوماسية بع و  أ  ا  حكومتهاو  ل  روسا  القولو ص
 ن فإندن مل  دنص صدراحة  لد  حدم الصدحف للتعقا دة ا   ميدة ق اجل ائدر 90/07 ،قدرار قدانو  ا  د م رغمو  

مدن نصدن  ستخلصدا  قيدواه و  ا دم أ  ادصاو ن 82/01 مدن قدانو  ا  د م لذدااتت السدابقتته ل،لغدا مد   ق النقق
حدم ممارسدة املهندة الدص  ادوق املشدرا اجل ائدر   ق مقدقمتها  ل  ا ر اب وا قول السابقة املتعلقة مبهندة الصدحافة

 غرياا.السا والكصب وااللت ام باملواو ية و و  للنشر  تجنا القص  من ض لن نو ية املاا  ا   مية القابلة
حددا  هبددا املشدرا اجل ائددر  حقددول الصدحفيت املتعلقددة مبهنددة الصدحافة بشددكل  ددام فددإ  لكدن رغددم القيددوا الديت أ  

الدرا قصدق را اال تودار و  لصل   ليت الدنص  لد  حقد  التصدحي طا  املهنية أمر مسلم بن و وقوا الصحفيت ق األض
 .تقومي املعلوماب اليت تنشر للجذهور    وسائل الصحافة بشكل  امو  للذت رر ن منها

 
 
 

 

                                                 

 .  82/01من قانو  ا   م  121املاا    1

 من املر   السابم. 125املاا    2

 .25(ن ص  م1990 -م1979املذارسة و  السياسة ا   مية اجل ائر ةن املنطلقاب النظر ة نظر: صاحل بن بوز : )   3



 ..............التنظيم القانوين واملؤسسايت للصحافة ومفهوم اجلرائم املتعلقة هبا......الفصل األول......................................................

 
  

 99 

 الرد.و   حق التصحيح  و.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     فددددإ  الصدددحف   وقدددد  ن السدددابقةرغدددم القيدددوا الدددديت وادددعها املشددددرا اجل ائدددر   لدددد  حر ددداب وحقدددول الصددددحفيت    
التصدحي   حدم ،قدراراملنظذدة ملهندة الصدحافة  لد  وبندا    لد  ذلد  ار دا القدوانت  نالوقدوا ق اخلطدل نه  من  غري 
 وسائل الصحافة املختلفة. املواو اب اليت تنشر   و  الرا لألشخاص الص ن قق  ت ررو  من األضوارو 
 تصددحي  املعلومدداب الدديت نشددرب»  :ق خيددول لكددل مددوا ن مهذددا  ددا  واددعن اال تذددا   ا ددم فحددم التصددحي   

وق    املعينضطار اليت وراب ق املقال الص   و ل  ققر األ اجملا وتص شخصيتن أو اائرتن و كو  اصا النشر ب
 .1«نف  الصفحة وبنف  ا جم 

أل  شددخص معنددو  أو  ويعدد   ددرى أ  مقدداال  نشددر »  :ونفد  الشدد   بالنسددوة  ددم الددرا أو ا  ابددة فهددو خيدول
باجلر ق  أو أ  وسيلة ،  مية  س   ،  مسعتن أو    بعذلن وخيول لن اصا ا م القفاا  دن وادعن و، د م القدرا  

 .2«أو املستذعت بالرا الص   رغا فين...
تنشددره انددا فقددقن فكددل مقددال هدداه أحدداا  اجلق ا يسدداحر ددة ا  دد م ل» : التصددحي   لدد  أ و   قددوم حقددا الددراو  
صا األضري استعذال نف  ا ر ة للتعوري  ن و هة نظره ق نف  اجلر ق  وا لصحيفة  قصق بن شخص ،ال و از هلصاا

 .3«الغري...ب ا م أساس  وشخص  مصقره موقأ  قم ا ارار
ادذانا    دقم ، د ل ا ر داب املتذذدة ملودقأا  ابدة  كدن ا توارمهدا مدن القيدوا و  أ  حدم الدرافيستخلص مما سوم    

 تت رر بفعل الغلو ق ،  قها.لس مة املصاحل اليت 
 قق وا   ق  ، را اب ملذارسة اص ن ا قت منها:   حظ أنن الر وا ،  التشر   اجل ائر بو  
كددو  نشددر أ    الددص  تقددقم بددن املت ددرر  لدد   بنشددر الددرا أو التصددحي ةن ونيدد ددل  ر ددق  أو قنددا  ،ذا يددة أو تلف  ،لدد ام  

بدنف  و  شدرب فيدن املداا  ا   ميدة املعنيدة بالتصدحي املكدا  الدص  نُ و التصحي  ق اجلرائق اليوميدةن ق نفد  الصدفحة 
و نشددر ق  ددومت مددن تددار خ الشددكوىن أو حددص  أو تصددر  أو تعقيددا ضدد ل  اخلددق الددص   توددا بددنن او  ،اددافة

أ  تددتم  لدد  فدد  ا صددة أو ال نددامع املددوايل ف التلف  ددو و ا ددة بالنسددوة لإلذو  ق العددقا املددوايل لتددار خ الشددكوى الددقور اب
 التصحي  باجملا .وبل  ذلية نشر 

                                                 

 .64ن ص اجل ائرسلطة الصحافة ق  واسة  ي يل:   1
 .  64ن ص سلطة الصحافة ق اجل ائر واسة  ي يل:   2

 .68(ن ص  التنظيم القانوين للصحافة ق الولقا  العربيةحمذق القرا  : )   3
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قدق متدد  بددالقيم الو نيدةن  لدد  أ  تدتم الشددكوى ق  ددل  مددوا ن أ   صددح  أ  معلومداب ضا ئددة  ذدا  ددوز لكدل   
وق حالددة رفددض املؤسسدداب  ني األحدوال ضدد ل شددهر ن مددن تددار خ نشددر املقدداالب أو املداا  ا   ميددة املعنيددة بالتصددح

 .1املعنية نشره  كن للذعين باألمر أ   رف  ا وى ق ائية اقاا
را لددطلددا اشددخص  ويعدد  أو معنددو  ب تقددقم ،ليهددا أ  أمددا بالنسددوة  ددم الددرا فيجددا  لدد  أ ددة مؤسسددة ،  ميددة 

أ  تلتد م بنشدر راه  لد   نماا دة أو معنو دة اادرار لدن أ اغري صحيحة تكدو  قدق سدوو  ل  ما نشرتن من ماا  ،  مية
 .2حسا ا  را اب السابم ذ راا ق حم التصحي 

 دوز ملذ لدن القدانوين أ   درا نيابدة  أو أ   ائم مشروا أو  ج بسوا وفا   ذا تعصر الرا من  ر  اجملين  لينو،
 .3 نن
حدة صدحافية ق مفهدوم نوأضريا   كن أ   رفض نشر الرا أو ب ن ق ا التت اآلتت:،ذا  ا  الدرا ق حدق ذاتدن   

نا    ل   لا أحق األشخاص امللذو  هلم.ب   لخ الرا أو بُ  رخ ش  ،ذا سوم أ  نُ اصا القانو  و 
4 

بت ددييم لكددن  84،   74نددص  لد  اددص ن ا قددت مدن املدداا   دا  قددق   82/01أ  قددانو   وهدقر ا شددار  ، 
مم لدد  السددلطة العذوميددة بصددقا »  :ا   لدد  ددا  مقتصددر   التصددحي  النسددوة  ددموفن االسددتفاا  منهذددا يفيددة   ددر  لدد   أ

فدإ  بداق  األشدخاص املداا  وحسدا ادصه ن 5«وتوراادا النشدر ة املدص ور   لد  حندو ضدا    مأ ذال تتصل بدوايفته
الدص  أتداح ادصا  90/07 لين األمدر ق قدانو   تفاا  من اصا ا م ض فا  ملا اوالعاا ة ال  كن هلا االسالطويعية و 
تصدحي   دل مدا  كدن املسدا  بدالقيم  ممهذا  اندا صدفتهمن بدل و دوز هلدلطويعية واملعنو ة ااألشخاص  ا م لكل
 .اقت   ا ال ذل  ،ذا الو نية
ا داالب الديت  دوز للذؤسسداب ا   ميدة  دقم  لد   82/01قدانو  ا  د م ندص فقدق  الدرا أما بالنسوة  دم 

ال  دد  بشخصدديتن مساسددا  املعددين بدداألمر الددرا  ليددن  ر ددق ددا  املقددال الددص   ُ   ن ،ذاوادد  باضتصددارنشددراا هلددصا ا ددم 

                                                 

 .90/07ن من قانو  ا   م 47ن 46ن 45ن 44 نظر: املواا   1
 من املر   السابم. 52ن 51ن 48 نظر: املواا   2

 .90/07قانو  ا   م  49 نظر: املاا    3
 .املر   السابممن 50 نظر: املاا    4
 .82/01من قانو  ا   م  74املاا    5
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ا املقالن أو  لد  النظدام العدام واألمدن العدام واآلااب وااحا ن أو  شكل ا تقا   ل  شخصية الصحف  أو صاح
 .1سوم نشره من  ر  شخص  ضر ملذو  لن قانونا   العامة أو

ق اتاذ ا دم   واز رائم الصحافة من ناحية  قمتقييقمها  لصل لنشل   و  ا قت لين  كن ا توار ،قرار اص ن و  
ق ، دار ممارسدة  الصدحفيو  اب  رائم  ق ق   نق الرا  ل  األضطا  الديت  قد  فيهداكاالستفاا  منهذا وسيلة الرت

حقددول الصددحفيت املتعلقددة باملهنددة وقيددقاا  لدد  النحددو الددص  سددوم  ددا  املشددرا اجل ائددر  قددق نددص  لدد    ،ذااملهنددةن و 
 ال بالنسوة للشر عة ا س مية.فكيف او ا 

 تقييد الحقوق المتعلقة بمهنة الصحافة في الشريعة اإلسالمية. .02
 ن وأ  حقدددولقيدددوا معيندددةو  تقييدددقاا باسدددت نا ابو  ،قدددرار ا ر ددداب،ذا  اندددا الشدددر عة ا سددد مية قدددق لمعدددا بدددت    

فدإ  ادصه ا قدول ال  كدن أ  تسدت ىن لصدحافةن او  حبدر يت التعودريذاب   قدة مواشدر   الصحفيت املتعلقة بدلاا  املهندة
 من التقييق الص  تعراا لن ا ر اب السابقة. 

الددص  خيددالف قصددق بالشددكل  حل معينددةن فددإ  اسددتعذاهلاتحقيددم مصددابددا قول غالوددا  مددا  كددو  ل ،ذا  ددا  اال ددةا و  
سديؤا  ،  تفو ددا املقاصددق  التعسددف ق اسددتخقامهاادرار حبقددول الغدري أو ا ذر عددة لإل اتاذادد  الشدارا مددن وادعها

مما سيجعل االنتفاا هبصه ا قول  ق  ق اائر  الوط   ملخالفة قصق الشاران واصا السوا   نر ا من أ لهااليت شُ 
 .2ق ، اراا املشرواستعذاهلا ا الاذانتقييق ا قول  اٍ  جلواز 

جمذ  الوحوث ا سد مية بداألزار ن   مشروا القستور ا س م  الص  واعفإ لحم ق ،صقار الصحفلنسوة فوال 
وذلدددد  ق حدددقوا أحكدددام الشددددر عة  نر والصدددحافة حدددمودددداح ،نشدددا  الصدددحف »  : لدددد  أ  41قدددق ندددص ق مااتدددن 

 علا من حم املسلم ق ،صقار الصحف  ل  ستلف « ق حقوا الشر عة »  :بالتايل فإ   وار و  ،3«ا س مية 
أو مددن  نصددقاراا، ددار مودداا  الشددر عة سددوا  مددن حيددل الغا ددة مددن ، ق نباسددتعذالنوا هددان حقددا  مواحددا  مدد  تقييددقه أ

  .4ها للجذهورتنشراا وتو  حيل املاا  ا   مية اليت
                                                 

 .82/01قانو  ا   م من  81 نظر: املاا    1
 .  222ن صا م ومقى سلطاب القولة ق تقييقه نظر: فتح  القر ينن   2

 .47(ن ص ق ا س مالتعوري واوابطها و  حر ة الرأ نق    ن محوا محول : )   3
حمذددق فر ددق حمذددوا ومددا  عددقاان  68ن ص مددنهع القددر   ق تقر ددر حر ددة الددرأ  واوره ق حتقيددم الوحددق  الفكر ددة بددت املسددلذت نظددر: ،بددراايم شددوقارن   4

 اار الفكدددر املعاصدددر ن )حدددم ا ر دددة ق العددداملواودددة ال حيلددد :  ومدددا بعدددقاان 76ن صاراسددداب ق فدددن التحر دددر الصدددحف  ق ادددو  معدددامل قر نيدددة دد ب: 
 .128بريوبن لونا . اار الفكرن امشمن سور ا (ن ص 
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  ُهدالصحف اليت  ققم أصحاهبا  ل  ،صقاراا بنية حماربة مواا  الشر عة ا س مية  لد  سدويل امل دال  لين فإ  و  
ه  لد  ادص ُ قوانالذا  و وا  اُ ن ومبفهوم املخالفة فإ  القيوا اليت تُ  مل وابق الشر ية ملذارسة اصا ا ل  الت امها با

صددقار صل   كددو  حددم ،بددو ،هددم ق ،صددقارااقحباألفددراا املتعلقددة صددلحة ا ر ددة سددتق  ق اائددر  الددوط   ملساسددها مب
ام الشدر عة ألحكدمطدابم بدن تقييدق مدااام االنتفداا  وال حظدر  ليدن أو حم معة  بدن الصحف ق الشر عة ا س مية

    .ا س مية
 مد  للتعامدل قدومي منهداج واد  ،  ا سد مية الشدر عة ذاوا فقق اخل  مصاار ،  الوصول ق الصحف  محأما   

 األشددخاص ق متذ لددة  انددا سددوا  املصدداار اددصه ،  للوصددول 1الشددر ية غددري الطددرل ،تودداا تجندداب ابددق    األضوددارن
 مثن2ا   ميدددة للتغطيدددة الصدددحف   قصدددقاا الددديت األحدددقاث مواقددد  أوق لوبدددةناملط باملعلومددداب العلدددم  تلكدددو  الدددص ن

ووْمَ  َ اْلَبَ ووََّ َ اْلُفووَؤاَو ُكووَُّّ  ﴿:تعددا  لقولددن اخلدد  مصدقر مددن الت ودداو دوب  َِّ ّْووْن ِإوَّ ال ََ لِووِ  ِع ُُ َمووا لَووْنَك لَوو و ْْ ََ تَو  َ
 ًَ ُؤ  ِْ ََ َكاَو َعْنُ  َم ُِكْن فَاِسْق لَِنبَوا  فَوَتبَونوَّنُووا َأو ُتِ ونُبوا قَوْوًموا يَا أَيوُّهَ  ﴿:قولن تعا ن و 3﴾ ُأ لِئ ا الَِّذيَن آَمُنوا ِإو َزا

ُّْتْن نَاِوِمنَن  ُُوا َعَّى َما فَوَع  وأ   ر ومل رأ ا وال  سذ  ومل مسعا  قول أ  للصحف   ص  ف  ن4﴾ِلَمَهاَلة  فَوُتْ ِب
 لد  أ   كدو  حىت ال  كدو  وسديطة لنشدر األ اذ دا  هبا قيلاملعلوماب اليت تُ  منو  نثقة مصاار أضواره من تل ق 

 .5جذهورلل قصق نشراا اليت استقااا منها املعلوماب نشر قول الت واو اصا التحر  
 مبواادي معيندت أو    ا   قم  واز اسدتعذال التجسد  للحصدول  لد  األضودار سدوا   اندا متعلقدة بلشدخاص 

َُ ال َّونِّ ِإ ْونْ  ﴿ يَا أَيوَُّها الَِّذينَ أضرى لقولن تعا :  ُِووا  َ  ََ    آَمُنوا اْزَتِنبُووا َكِِنوًَّا مِّوَن ال َّونِّ ِإوَّ لَوْعو َِّ ِْتَوب  ََ َتَم يَو
َّوَ   َّوَ  ِإوَّ ال ُْووا ال وَن َأِخنوِ  َمْنتًوا َفَشَِّْهُتُمووَُ َ اتوَّ ُْ بُّ َأَحوءُُكْن َأو يَْاُكوََّ َل ُِ  قولدنو  6﴾ تَوووَّاْ  اَِّحوننْ لوَّْعُلُشن لَوْعًلا أَُي

وا  ض   اغ  ب   وال ت   واسس  ج  وا وال ت  س  س  ح  ال ت  يث و د  ب الح   ك ب  ن أ  الظ    ن ف  ينالظ   و   ماك  ي   إ  » :سدلمصدل  اهلل  ليدن و 
قيددوا و ددوب احددةام ا يددا  اخلاصددة  ذددا  كددن أ   ددقضل ق اددصه ال ن7«ان  ا و  إ    اهلل    ب  اد  وا ع  ون   وا وك  ابر  د  ت     وال

                                                 

 غرياا من الطرل غري الشر ية.و  ات  حرمة ا يا  اخلاصة لألفرااو   اللجو  ،  استعذال التجس  أو اف  الرشو   1

 .445ن ص اراساب ق فن التحر ر الصحف  ق او  معامل قر نية  نظر: حمذق فر ق حمذوا   ب:  2
 .    36سور  ا سرا ن اآل ة   3

 .06سور  ا جرابن اآل ة   4
 .  55ن 54ص نماملر   الساب  نظر: حمذق فر ق حمذوا   ب:  5

 .12سور  ا جراب اآل ة   6
 .35ن ص 08ن ) باب قولن تعا  ،  اهلل  لمر بالعقل وا حسا  (ن ج صحيحن أحر ن الوخار  ق  7
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ََّ لُونُووِتُشْن  ََ  ا أَيوَُّها الَِّذيَن آَمُنوايََ  :﴿ستئصا  لقولن تعا  قم القضول ،  منازهلم بغري او  ألفراال ُّوا لُوُنوتًا َغنوْ َتْءُخ
َُّشْن َتذَكََُّّ وَ  َّْ لَُّشْن َلَع َِِلُشْن َخنوْ َّى َأْهَِّها  ُِّموا َع َِ ُِوا َ ُت َتْاِن ِْ أ   عكر  هف   ص  للصحف  أو لغري  ن1﴾ َحتَّى َت

بدقاف  قه أ   كدو  مكتومدا  د ر  ا  حر  مطذئنة او  أ  ف ا من أ   طل  النا   ل  مداحر ة الفرا ق أ   عيا حي
رادد  اهلل  نددن اضددل  لدد   أ   ذددر بددن اخلطدداب» ن فقددق  ددا  ق األحكددام السددلطانية:الوحددل  ددن املدداا  ا   ميددة

يدددتكم  دددن ا  قددداا ق هنو  فعددداقر  3فقدددال: هنيدددتكم  دددن املعددداقر  2و  ق أضصددداصقُ وق ددد ُ و   لددد  تدددرابو رُ اقدخ  تعخدددقدددوم خ 
هندداك  ددن الددقضول بغددري ،ذ  قددق هندداك اهلل  ددن التجسدد  فتجسسددا و األضصدداص فلوقددق  فقددالوا:  ددا أمددري املددؤمنت 

َخ اتخ اخ  : ذر را  اهلل  ننفقال  نفقضلا َخ  .4« انصر  ومل  تعره هلمت و اتخ ا  بن 
 ث قُ  نشر؟فقق ُ  أ  ر ية  ص بلغن الصحف  بطر قة شو  مصقره قلص   من ُمتخل خقو صحي  ض    ل ال لكن   
مفاسق معيندة  د را الفدنت  ،  سيؤا  اصه األضري  نشر لكن ومصااراان األضوار ق متوفر  الشرو  اصه تكو  أ 

ان لبعضهم  ك    ال تبلغه عقولهم إال    اث قوما حديث ا د  ح  م  ما أنت ب  » سلم: و  لقولن صل  اهلل  لينو،شا ة الرذ لة 
 الكتذدا ا  بحتدأ    ويعتهدا تقت   ماو أ للجذهورن نشراا  وز ال ما علومابامل من اناك فإ  ولصل  ن5« ةتن  ف  
  ددوق مبندد   ُ  أ   كددن اخلدد  مصدداار ،  الوصددول ق الصددحف  حددم فددإ  ومنددن  األسددرار العسددكر ةن  احملددقوا العلددم وأ

  معينة. أارار حقاث، ،  نشراا ؤا  ُ  اليت املعلوماب الوصول ، اصا األضري من 

 نصدا الديت الك دري  األالدة فدرغم ا سد ميةن الشدر عة ق تقييقه و،مكانية املهين السر ق الصحف  حم خيص فيذاو  
فددإ  اندداك  ن ر ددة  شددف األسددرار تفصدديل  نددق  راددها سدديليت  ذددا العامددةنو  اخلاصددة األسددرار حفددظ و ددوب  لدد 

 حتقيم مصلحة أ ظم من املصلحة الناهدة ضاصة ،ذا  ا   شفها  ؤا  ،  نقق تطرأ  ل  اصا الو وب است نا اب
املنعقددق ال ددامن  هجملدد  جمددام  الفقددن ا سدد م  املنعقددق ق مددؤمتر قددرر صا االحتذددال نظددرا هلددو  ن ددن التذسدد  بالكتذددا 

 ه بالنسددوة لصدداحونن و ددوب ،فشددا  السددر ق حدداالب  ددؤا  فيهددا  تذانددن ،  اددرر  فددول ،فشددا » م: 1993سددنة
حتقيددم املصددلحة العامددة الدديت تق دد  بتحذددل ال ددرر  ال ددرر ن لتفو ددا أشددقاا وقا ددق  و ارتكدداب أادد  ذدد   بقا ددق 

                                                 

 .27سور  النور اآل ة   1
 .26ن ص 07ن جلسا  العربضصاص لم  ضص واو بيا من شجر أو قصان نظر: ابن منظور: األ  2
 .187ن ص ستار الصحاحاقر  ا اما   ل  شرب اخلذرن  نظر: الراز ن عامل  3
 .390ص  ن حققن  صام فار  اخلرساينن حمذق ،براايم ال  ل ن ) املكتا ا س م ن بريوبن لونا  (ناألحكام السلطانيةاملاورا :   4
 .11ن ص 01) باب النه   ن ا ق ل بكل ما مس  (ن ج)  تاب ا  ا (ن ن صحيحنأضر ن مسلم ق  5
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 .1« لقرئن اخلاص لقر  ال رر العام ،ذا تعت ذل 
  سرار قولن صل  اهلل  لين وسلم تذا  األحبم  من األالة اليت تقاول االستقالل هبا  ل  ،مكانية تقييق التذس  و  
 وقدق شدرح 2« ال بغي ر ح قاقتطاع م    ام أورج حر ف  م حرام أو  د    ف   س  جالس  م   ةالثإال ث   ة  ان  جالس باألم  الم   »

اام الدص   در  فيهدا م دوو  بقدوانت األاب وشدرائ  اوحرماب اجملال  تصدا  مد» :حمذق الغ ايل اصا ا ق ل بقولن
  أو ال نددا أ  مددن قددال ق جملدد  أر ددق قتددل فدد »  :وشددرحن واوددن ال حيلدد  بقولددن ن3« الددق ن و،ال فليسددا هلددا حرمددة

ه افعددا  ،فشدداو بف نددة أو أضددص مددال فدد   الذددا فللذسددتذعت ،فشددا  اددصا السددر وال  ددوز هلددم حفددظ سددره بددل  لدديهم 
سدف  فن ال درور ةاملصداحل تعتد  مدن  االسدت نا اب الديت أوراادا لميد السابم أ  وامل حظ ق ا ق ل ن 4« للذفسق 

 .ال بغري حم متعلم مبصلحة حفظ املالاملاقتطاا و  حبفظ النسلرام متعلم ا فرج الو  القما  متعلم حبفظ النفو 

 لد  السدري ا سددن  ظافدد ظهدر بلهنددا قدق مت لدا ق ا  اجل ائدر   لدد  ادصا ا دم املشدرا مبرا عدة القيدوا الديت فراددها و  
محا تهدا  قصقحة لصأغلا م لين فإ  و  نحر اهتمو  قول األفرااذا ة ح  ن با اافة واقتصااهالو يناألمن و  لعقالةل

الشدر عة  االديت قصدقهتور ة اليت تقابل املصاحل ال در م الصحف  ق السر املهين ا  املصلحة العامة من ورا  اوطن  
 من ورا  تقييقاا للحم السابم. ا س مية

 بالشدهاا  ا اال و دوب  بنصها  ل  م املسلم ق  تم األسرار الشر عة ا س مية   كن االستقالل  ل  تقييقو  
ََ َتْشُتُموْا الشََّهاَوَز َ َمن َيْشُتْمَها فَِإنَُّ  آِ ْن قَوّْ ...﴿ :قولن تعا أمام الق ا  ل ّهُ  ِلَموا تَوْعَمُّوووَ َ  و ن5﴾ َعِّوننْ    ُبُ  َ ال

نكفدا   دن فعدل النهد  ق أوقداب أ  تكدرار االو أ  مقت   النه  ،فداا  التكدرار... : »قق الا اآل ة  ل  النه 
 ،  من   روه ،  نن بل   ولغن من  ذل شهاا  حبم أ  ال  سكا  نق فلصل   ا  حقا  ل  روه فعلن...

 

                                                 

  .143ن ) اار النفائ ن  ذا ن األرا  (ن ص،فشاوه ق الفقن ا س م و   تذا  السر :شر ف بن أاول بن ،ار    1

 شدددف اخلفدددا  وم  دددل االلتودددا   ذدددا  والعجلدددوين قن 297ن ص 02 ل (ن ج) بددداب ق نقدددل ا دددقأضر دددن أبدددو ااوا ق سدددنننن )  تددداب األاب(ن   2
                                                                                                               ن ) بدددداب اجملددددال                                                                                  جمذدددد  ال وائددددقو  لمدددد  الفوائددددق مددددن  ددددام  األصددددول واملغددددري ق ن259ن ص 02ن جاشددددتهر مددددن األحاا ددددل  لدددد  ألسددددنة النددددا 

 ادو جمهددولو  ااوا مدن روا دة بددن أي  دابر بدن  وددق اهلل ال رواه أبددوقدن و 62ن ص 03ن جالةايداو  الةغيددا ن واملندصر  ق316ص  03باألماندة(نج
 ناف  الصائ . فين أ  ا  وق اهلل بنو 

 .51ص نضلم املسلمحمذق الغ ايل:   3
 .171ن ) اار الفكرن بريوبن لونا . اار الفكر امشمن سور ا (ن ص  قتن باجملتذ و  أض ل املسلماوة ال حيل : و  4
 .  283سور  الوقر ن اآل ة   5
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أو قودل ذلد  ،ذا ضشد  الشدااق ت شد  مدا ق  لذدن  نبدن االسدتظهار لذدا اهدر الدقا   ،  ا  هبد  نتف  بن أو  ق د 
ذن  ل  مققار  اقتن و نسيا  أو  روه موب حبسا ما  توق  الشااق أنن حافظ للحم الص  ق  ل بغيوة أو  روِّ 

الشهاا  انا مبعىن ا  ور م  املشااق  و ا  قدول صداار  دن  لدم حصدل مبشدااق  بصدر أو بصدري   ن ف1«ا تهااه
املدراا مدن و  ن دن القااد  حقيقتدن الص  خيفد السر  ضوار بالش   ، »ن  ذا ا 2 ذا  ع  هبا  ن ا كم و ا قرار

ا حبدم الصدحف  ق قخد   أُ أ  القيدوا الديت ضاصدة و  ن3« جملد  الق دا  ،اهار األسرار  ثواب ا دم قالشهاا   أاا 
نشددراا  ر ددة معينددة  حالددة مددا ،ذا شددكل  ا اال  هبو ددة مصددقر أضودداره ق أل ددل ، ودداره  لدد  انددا  أمنددا السددر املهددين 
 . وقا للقانو 

 التددد ام نلددديت تنشدددل  دددمصددداار أضوددداره او  ال دددرر الدددص   كدددن أ   ددد  بدددروابق ال قدددة الددديت تقدددوم بدددت الصدددحف  رغدددمو  
لدددن قا  دددل  حتددد  ب الددديت تقدددقمها لدددن بالطر قدددة الدددىت اتفقدددا  ليهدددانشدددر املعلومددداو  الصدددحف  بالتسدددة  لددد  ادددصه املصددداار

حدىت   تقييدق ادصا ا دم ،املشرا  اا  مدا  لجدل  مقابل مقه باملعلومابن فإ  املذنو ة من النشرو املعلوماب الصا ة 
   .4ق حالة املتابعة الق ائيةال  تخص ذر عة للفرار من العقالة 

 رُ ق دتُ  أهندا شد فد   التعودري  ر دةالعذليدة  املذارساب أنواا أحق فوا تواره ا س ميةن الشر عة ق حم النقق ن  أما   
 ﴿ قولدن تعدا :ل أصوا وللذصيا أضطلب للذخط   قول أ  املسلم وا واب منأل  ن املسلم للصحف  ا م اصا
َّووِ  عَ نَّوواُهْن ِفووً اَأْاِي َأقَوواُموا ال َّوواليَن ِإو مَّشَّ الَّووذِ  ٍِ َ نَوَهووْوا َعووِن اْلُمنَشووَِّ َ ِل اِقبَووُة َز َ آتَوووُوا الوََّكوواَز َ َأَمووَُّ ا لِوواْلَمْعَُّ 
 ظلم وا نوإ اأحس ن    الن ا  نحس  أ   نإ   تقول ون ةع  م  إ   تكون وا ال » :وسدلم  ليدن اهلل صدل  قولدنو  ن 5ُموِا﴾اأُ 

 مددن غريادداو ن6« ظلم  وات    ف   ال اءواأس    وإن نواحس   ت   أن ا   الن     أحس  ن نإ مك  س   أنف   ن  واط  و   ولك  ن ،ظلمن  ا
اصا ا دم الدص    ام بشكل قالنق حم ، اراا ق  قضل اليت املنكر  ن والنه  باملعرو  األمر بو وب اآلمر  األالة

بتجندا ستلدف  ضاصدة ،ذا أحسدنا أاا ه ،صد ح الفسداا أ نذدا  دا و   كن الصحافة ا س مية من تقدومي األضطدا 
                                                 

 .589ن ص 02ن جتفسري التحر ر و التنو رالطاار ابن  اشور:   1
 و ما بعقاا. 350ن ص 03ن جبصائر ذو  التذيي  ق لطائف الكتاب الع   اا :  نظر: الفريوزب  2

 .     113ن ص تذا  السر و،فشاوه ق الفقن ا س م شر ف بن أالول بن ،ار  :    3

 .445ن ص اراساب ق فن التحر ر الصحف  ق او  معامل قر نية  نظر: حمذق فر ق حمذوا   بن  4
 .41سور  ا عن اآل ة   5
وقدددال  نددن حدددق ل حسددن غر دددا   2007ن رقددم 320ن ص 04ن )  تدداب الددد  والصددلة (ن ) بددداب ا حسددا  والعفدددو(ن جسدددنننأضر ددن الةمددص  ق  6

 .231ن ص 03ن ج الةغيا والةاياواملنصر  ق  
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عتد  مدن الديت ت األسدالياغدري ذلد  مدن ندوا  يدوب الندا  لغا داب مشدوواة ،   الصم و دقم املغداال  قو  أنواا الققح
  .1ةمماثلقويل معاجلة املنكراب مبنكراب 

بنقدق  األمر تعلم ،ذا ضاصة تننملذارس العلذا  واعها اليت النقق بال وابقق متتعها حبم  قيقتت أ الصحافة فعل    
التخشدت ق النقدق اسدتعذال  مل  دؤا ، ...الك م ق فالتخشت الو ظمث  بالتعر ف بقا ة املوافتو  ا كامتصرفاب 

 ومتيقندا   مت وتدا  كدو ن  ذدا  سدتو ا  لد  الناقدق أ  نفسدن  لد  ،ال الناقدق فخيخخد ومل  لا ال درر للغدرينو  الفتنة ، 
الص   ر ق نققه  الفعل  ويعةم    ر قة نققه أسلوب  تناسا وأ   ليهان  عةه أ   ر ق اليت فعالواأل األقوال من
  .2شخصية املخط  مرا ا م  

اآلضر ن حكاما   انوا أو ق  ،  التشهري بوال هتسن النية والقصقن أ  تكو  حب ذا  شة  ق ممارسة حم النقق    
وافدد  مددا  شددكل مساسددا بقدديم الشددر عة  تكددو  غا تددن ،اهددار ا ددم همن بددل أ وال املسددا  بشددرفهم وأ راادد حمكددومت
 .اجلذا يةو  صاحل األمة الفرا ةومبومواائها 

الصددحفيت  فددواهأ تكذدديم ولددي  السددابقة املصدداحل سدد مة حتقيددم ا ددم اددصا تقييددق نوغدد  أ   سددتهق  ض فددا لددصل  و  
 .3ملصاحل مشوواةحتقيقا  وغريام

املقصوا  من ورا  تقييقاا للحقول اليت  املصاحل ض ل فذن ا س ميةن الشر عة ق التصحي  و  أما  ن حم الرا   
 مبذارسددةر ق ددتُ   أ  املذكددن غددري مددنسددتنتع بلنددن  كددن أ   ُ   ددامن بشددكل ا   مدد  العذددلو هلددا   قددة حبر ددة الصددحافة 

الددددرا  حددددم لشددددر يةاغددددري  ممارسددددتها مددددن  ت ددددرر أ  كددددن ُ  الددددص  للطددددر عطدددد  تُ  أ  او  نا ر ددددة السددددابقةو  ا قددددول
 التصحي .و 

                                                 

                                                                                                                                                                                                09ن ج03بددريوبن لوندددا  (ن جملدددق  ن وهبامشدددن تددر ع ا دددافظ العراقدد نب  ن ) اار الكتددداب العدددرين،حيدددا   لددوم الدددق نحامددق الغددد ايلن   نظددر: أبدددو 1
 .06ص

    ن ب  ن ) اار الغددددرب ا سدددد م ن بددددريوباملعيددددار املعددددربالونشر سدددد :  ن68ن ص 07ن ج03ن جملددددقر دددد  السددددابماملحامددددق الغدددد ايلن   نظددددر: أبددددو2  
                                                                                                                                                                                                01ن ب  ن ) اار الكتددددددا العلذيددددددةن بددددددريوبن لونددددددا  (ن جاملددددددن  املر يددددددةو  اآلااب الشددددددر يةابددددددن مفلدددددد  املققسدددددد :  ن492ن ص 02لونددددددا (ن ج

 .138ص 
الدددرأ   ق امليدددقا   حر دددةن أمحددق  ددد ل محددداا: 76ةن ص اراسددداب ق فددن التحر دددر الصدددحف  ق ادددو  معدددامل قر نيددد نظددر: حمذدددق فر دددق حمذدددوا  ددد بن   3

نصدوص املي دال الدقويل اخلداص و  ا  د   العدامل   قدول ا نسدا سدعيق حمذدق أمحدق بانا دة:  وما بعقاان115ن ص السياس  ق ال موقأ املشرو ية
هع شددر   لتلقدد  حنددو مددنأمحددق بددن  وددق الرمحددا  الصددو ا :  ن51ص  موقددف التشددر   ا سدد م  منهددانو  ال قافيددةو  اال تذا يددةو  بددا قول االقتصدداا ة

ن ص مددنهع القددر   ق تقر ددر حر ددة الددرأ ،بددراايم شددوقار:  ن53ن الر دداهن السددعوا ة (ن ص التوز دد و  ن ) اار السددليم للنشددر03ن  روا تهدداو  األضوددار
 وما بعقاا. 121
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  أو الددددقفااالصدددائل  افددد  مددددن  ددد  » :بلندددنا   مددد  و  العذدددل الصددددحف  جمدددال ق الددددرا حدددم تكييدددف  كدددن ،ذ    
 بدلاب الدرا حدم لدن مدن  تقيدق أ   نوغد  ولكدن للحر دةن مكوندا   املنشدور اخلد   كدو  أ  لقيامدن  شة  وال...الشر  
ووْهَُّ  ﴿ :تعددا  لقولددن واددصان 1« لعددا  وال بسددواب لددي  فاملسددلم ا سدد م ووََّاُ  الشَّ َُ ََُّموواُ   الُووَّا  لالشووهَّاْل ُُ َ اْل

َُّمووووْا َأوَّ  ّهووووَ  َ اْع ُْووووْا ال َّْنووووِ  ِلِمِْوووَِّ َموووا اْعتَووووَءى َعَّوووْنُشْن َ اتوَّ ّهوووَ  َموووو َ ِقَ ووواْف َفَموووِن اْعتَووووَءى َعَّوووْنُشْن فَاْعتَوووُء ْا َع         ال
م  به أص حابه  ه  له ف    ظ  تق ا اه ف أغل  سلم رج لٌ ي  و   أ ت ي الن ب ي ص لى اهلل عليه  »:ومن السنة النوو ة ن2﴾اْلُمتَِّْنَن 
أل :  وا ر داب ا قدول بداق  م دل م لدن مقيدق الدرا حدمولدصل  فدإ   ،3«ق  االا م    ب الح ق  اح  ص  ل    وه ف  ين  ع  فق ال: د  

 بالتجسد  التجسد  وال مقابلدة الغيودة بالغيودة مقابلدة  دوز فد  مب لدنن مقابلتدن  وز ال شخص من صقر الم  ل»
 الشرا ورا ما ققر  ل  والغرامة القصاص ،مناو  املعاص  سائر و صل  بالسا السا وال
با  ابدة  لد  املشدر ت الدص ن  دانوا  5سا  بن ثابداسلم حو  صل  الن  لين أمرهن وقق ثوا ق السري  النوو ة 4« بن

قولدن و  ،6«  د  وح الق  ر  ده ب  ي  اللهم أ    اهلل  سول  ب عن ر  ج  ن أ  اس  ح   يا»   شنو   لين حربا ،  مية شعوا  بقولدن:
  .7«مع     بريلٌ ج  و   ماهج ه م أو ه اج ه  » : لن
ف اال تقا   ل  املصاحل احملذية شر ا ن      ذا أ  اصا ا م غري مقيق مبق  زمنية ق الشر عة ا س ميةن فذىت اْ ُتش 

ة األصدول تُلحدم ى  ليدن الدرا نيابدة  ندنن لكدو  ،ااند دوز لورثدة املعتدق از للذت رر أ   ستعذل حقدن ق الدران  ذدا 

                                                 

ن املسددؤولية املهنيددة 03انونيددة للذهنيددتن ج (ن اجملذو ددة املتخصصددة ق املسددؤولية القالقددانو  و  املسددؤولية ا   ميددة بددت ا سدد محمذددق  ذددال ،مددام: )   1
ة من ) منشدددوراب ا لددديب ا قوقيددد2000احملاسدددويةن املدددؤمتراب العلذيدددة جلامعدددة بدددريوب العربيدددةن املدددؤمتر السدددنو  لكليدددة ا قدددولن  و  املصدددرفيةو  ا   ميدددة

 .43بريوبن لونا  (ن ص 
 .194سور  الوقر ن اآل ة   2
   .16ن رقم 238ن ص 03باب مطل الغين الم (ن ج)  ا  ق االستعاذ  من الق ن(ن  ن ) ماصحيحنأضر ن الوخار  ق   3
 .114ن ص 08ن ج03ن جملق،حيا   لوم الق نحامق الغ ايل:  أبو  4
أ ددام ا 50سددنة سددنة مددن  ذددره حددوايل  60م مدداب ق سددلو  اددو حسددا  بددن ثابددا  كددىن أبددا الوليددق األنصددار  اخل رومدد  شددا ر الرسددول صددل  اهلل  يددن  5

 ن أي  وددق حمذددق بددن  وددق اهلل اخلطيددا341ن ص 01ن جاالسددتيعاب ق معرفددة األصددحابض فددة ا مددام  لدد  رادد  اهلل  نددن  نظددر: ابددن  وددق الدد : 
                                                                                                                                                                                                                                                            أثددددار املشددددكا ن حتقيددددمن رم ددددا  بددددن أمحددددق بددددن  لدددد   ل  ددددو و  معددددن فهددددر  مددددن أحاا ددددلو  نمشددددكا  املصددددابي  ومعددددن ا  ذددددال ق أمسددددا  الر ددددال

 .2496ن ص 06 من بريوبن لونا  (ن ج ) مكتوة التوبةن اار بن ح
 .1933ن ص 04) باب ف ائل حسا  بن ثابا را  اهلل  نن(ن ج)  تاب ف ائل الصحابة(ن  نصحيحنق  مسلم أضر ن  6
 .1933ن ص 04(ن جف ائل حسا  بن ثابا را  اهلل  نن) باب أضر ن مسلم ق املر   السابمن )  تاب ف ائل الصحابة(ن   7
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تصددحي  و  ورا اال تددقا م الشددر   لددقف  الظلددقم هدداوز الددرا للذقددقار املناسددا و ،ال أهنددا قيقتددن بعدد ن1ال ددرر بددالفروا
 ه سدددلم حدددت اسدددتلذنن حسدددا  بدددن ثابدددا ق اجددداالتصدددحي  لقولدددن صدددل  اهلل  ليدددن و و  اخلطدددل املسدددتو ا  قددد  الدددرا

و فهدم مدن ادصا  2«ين  ج  ن الع  ة م  عر  الش    ل  نهم كما ت س  م       ن  ل  س  ان: أل  س  ي  فق ال ح  ب  س  ن  كيف ب  » للذشر ت: 
ضدر بدر   مدن الواقعدة الديت بعقم حتولدن ،   ر دة ق حدم شدخص  ا ق ل أ  حم الرا ق الشر عة ا س مية مقيق 

 «. ؟فكيف بنسيب» رسول صل  اهلل  لين وسلم اصا ما الا  لين  وار  ال ناستو وا اصا ا م

الرا ق الشر عة ا س ميةن  ل  اال تقا اب املو هة للذصاحل اخلاصة بل من وا واب الصحافة   قتصر حمال و    
وسددائل ة مددن  ددر  العناصددر املكونددة لشخصددية األمدد هلدداراددة الدديت تتعددره التصددق  لكددل ا ذدد ب املغا سدد ميةن 

تعددره لددن األمددة ت أ  مدداو ن 3لصددقوهنا باملسددلذت الذددا وهبتانددا ُ حي  ستلددف ا ا ددا اب الدديت تصددا  دد م األضددرى و 
ا ا دة ،  اسدتعذال ادصا  ن اوا  ملونويها الكرمي من مح ب ،  مية شرسة    وسائل ا   م الغربية مية ا س 

لد  اال تدقا اب السدابقة قدق ال ضاصدة وأ  املسدلذت أصدحاب ا دم ق الدرا   نالصحافة ا سد مية ر  ا م من 
  ققرو   ل  ، وار القنواب األ نوية املعتق ةن  ل  أ  تنشر راواام حسا ا  را اب املتوعة ق اصا اجملال.

    ق مقابدددل شدددر ية الدددرا ق الشدددر عة ا سددد ميةن فإهندددا تدددق و مدددن  هدددة أضدددرى ،  اسدددتحواب العفدددو  دددن مظددداملو    
ّهَ  َكاَو َعُفوًّا َقِءيًَّا ﴾ ﴿و،سا اهتم لقولن تعا : النا   ُفوَُ َأْ  تَوْعُفوْا َعن ُسَوِ  فَِإوَّ ال ِْ ًَّا َأْ  ُت قولن و  4ِإو تُوْبُء ْا َخنوْ
بُّ اْلمُ  ﴿ :تعا  ُِ ّهُ  ُي َِْنَظ َ اْلَعاِفنَن َعِن النَّاِس َ ال َََِّّّاِ َ اللَََّّّاِ َ اْلَشاِظِمنَن اْل ُْوَو ِفً ال وِنننَ الَِّذيَن يُنِف ِِ ُْ ﴾5 

ٌَْ اِزُشووْن َ َأ ْ  :وقولددن تعددا  ُُوا ََ ﴿يَووا أَيوَُّهووا الَّووِذيَن آَمنُوووا ِإوَّ ِمووْن َأ وُِكووْن َعووُء ًّا لَُّشووْن فَاْحووَذُا ُهْن َ ِإو تَوْعُفوووا َ َتْ ووَف
ََّ  َغُفوْا اَِّحنْن﴾ ِِْفَُّ ا فَِإوَّ ال   و  م لن،  غرياا من األالة اليت حتل  ل  ترك ال غائن واف  السو  بس 6َ تَو

 

 

 

                                                 

 .43ن 42(ن ص  القانو و  املسؤولية ا   مية بت ا س م ذال  ،مام: )  نظر: حمذق    1
 .38ن رقم 23ن ص 05نسون (ن ج ا  سخ ) باب من أحا أ  ال  ُ ن ) ما ا  ق قصة ا وا (ن صحيحنأضر ن الوخار  ق   2
 .320ن ص اوراا ق الق و و  الصحافة ا س ميةفؤاا توفوم العاين:   3
 .149 ة سور  النسا ن اآل  4
 .134اآل ة  نسور   ل  ذرا    5
 .14اآل ة  نسور  التغابن  6
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 أسا  ،لين بقول أو  ذل.من   ل  املسلم  فو  تف يلو 
 لد  نشدر الدرا  املشدرا اجل ائدر   لد  ،قدرار حدمو  اصا التحليل اتفال  ل من الشر عة ا س مية يتوت من ض لف   
  ن  ذددا اتفقددا  لددالرتكدداب  ددرائم  ق ددق لكددن بشددر  أ  ال  تخددص مددن اددصا ا ددم ذر عددة املغراددة و  اخلا ئددةوقددائ  ال

ادددصه  دددن ق و الشدددر عة ا سددد مية ،  العفدددو فيذدددا تددد بسدددوا الوفدددا نق حالدددة تعدددصر راه  لورثدددة املعتدددقى  ليدددنتور  دددن 
 .ذل  األضطا  واستحواب

 .:  صائص جرائم الصحافةلثالثاالمطلب  

 العالنية.  :الفرع األول 
 و شذل اصا الفرا  ل  تعر ف الع نية لغة و اصط حا.

 اصطالحا.و   لغةتعريف العالنية   أوال.
 تعريف العالنية لغة.. 01

دد»الع نيددة ق اللغددة مبعددىن اجلهددر والظهددور واالنتشددارن  قددال      دد،  » و ن1«هم نتُ الخ م بدداألمر أ   خددرهتُ ااخ  خ ار الكدد م  هخ
ن 3«ا ،ذا شاا واهدر  نيةن فيهذو   ُعل ُن  خلنا  و   خل نخ و  ُنن ُدْعل ُنن ُ ُلونا  و ُدْعلخ  »مشتقة من فعل  خلخن وا  ن 2«ن   نُ ،  

  .4 ك  السر انتشرن فهواشتهر و  عىن اهر وفشانو اْ تدخلخنخ األمر مب

 االنتشددارو  شددا ن التشددهرين الشدديواا ف اار اللغو ددة السددابقةن الددا  لدد  أ  الع نيددة مبعددىن ا اهددارن ليددن فددإ  املصددو  
 الكتذا .و  فه   ك  السر

الكلذاب باق   ل  ض    نمن حيل االستعذال اللغو  اجلهر االلة  ل  معىنالع نية  وقو أ  ر ال أ  لفظ ،   
 تعدينفيذدا   5« و   دن ا نسدا  بدت الندا ،شدا ة الُسد » :     ستعذل ق لغة الفقها  مبعىناليت تراافهان فالتشهري م
دد ا شددا ة ق لغددة ا  دد م ر  الفددنت أو أو احملرفددة و الناقصددة الدديت  هددق  منهددا ،ثددا  حتهانشددر األضوددار املشددكوك ق ص 

                                                 

 .269ن ص 01ن جالعتاخلليل بن أمحق الفراايق ن   1

 .115ن صستار الصحاح وق القاار الراز :  2 

 .289ن ص 13ج ن150ن ص04ن جلسا  العربابن منظور:  3 

ن 427ص  2ن جاملصدواح املندريالفيدوم ن  ن251ن ص04ن جالقدامو  احملديقوزبداا : الفري  ن288ن ص13منظدورن املر د  السدابمن ج نظر: ابن   4
 .280ن ص09ن جتاج العرو ال بيق ن 

 .122ص معجم لغة الفقها ن حمذق روا  قلعة   :   5
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 2وسددائل ا  دد م  مبعددىن الددةو ع ملختلددف السددل   دد  سددتعذ ا  دد   وا شددهار في اأمددن 1غرياددا مددن اآلثددار السددلوية

 .3   وسائل الصحافةاال توار و  بالشر   ل  ما  عت  من قويل اجلرائم املاسة ذا ُ ستعذل التشهري للقاللة ن

 تعريف العالنية في االصطالح. .02
 االصطالح الق انوني.ف العالنية في  تعري .أ

جلذهور بفعل اا اهار واالنتشار والص وا والنشر أ  اتصال  لم  »بلهنا: بشكل  ام انو  عر  الع نية ق القتُ    
السدددا قدددص  و ال   الكتابدددةو  ن أمدددا القدددولبا يدددا  العلنيدددة املخلدددة ذدددال األفالفعدددل    ن4« أو قدددول أو  تابدددة أو مت يدددل

،   ددذو  النفسدد  أو قابليددة وصددولن وصددول امل » :ادد املرئيددة و و  املسددذو ةو  ة املكتوبددةئل الصددحافاملرتكددا  دد  وسددا
اد  وسديلة  لدم » :ضداصوبشدكل ن 5« أهندم لمهدور أفدراا بدقو  متييد رك اآلضر ن مدن أشدخاص  صدقل  لديهم مقا

كدن فهدم الع نيدة مدن ضد ل و  ن6« أفراا اجملتذ  بعواراب القص  حبيل ال  قدوم القدص  ،ال ،ذا  دا  ا سدناا  لنيدا
 رائم الصحافة.األاا  اليت تؤا  ،   لم اجلذهور بوقائ   و  الوسيلةاص ن التعر فتن بلهنا 

أما ،ذا هرا   ل  حنو هتوق بن مكانتن لق همالوسيلة ،   لم أفراا اجملتذ  بالفعل املا  بشر  اجملين  لين  » ا :و  
و ليدن  7« اجملين  ليدن لدق هم ةار بصل  مكان خ قا قليل من أفراا اجملتذ  فلن تُ الفعل من الع نية فلم  علم بن غري  

عت  سووا  للرف  من  سامة اجلرائمن ،ذ  لذا زاا حجم اجلذهور العامل بللفاظ القص  املو هة للذجين فإ  الع نية تُ 
لوقو هددا  دد  وسددائل حافة الصددو ددصل  شددل  بدداق   ددرائم ن األضددريالددص   لحددم اددصا ال ددرر مقددقار زاا مدد  ن  ليددن 

 الر ن املذي  جبر ة القص  و رائم »  حت قال بلهنا: واصا ما   زه  وق ا ذيق املنشاو  ق تعر فن للع نية الع نيةن

 

                                                 
1
 .648ن ص معجم املصطلحاب ا   ميةأ رم شليبن ينظر:
 .648ص  ن معجم املصطلحاب ا   مية  نظر: أ رم شليبن  2

 .95ن ص معجم مصطلحاب ا   م نظر: أمحق ز   بقو ن   3

لوندا  (ن      من ) املكتودة العصدر ةن بدريوب1981ن 02ن   رائم القص  والسا العلين وشرب املخذر بت الشدر عة والقدانو  وق اخلالم النواو :   4
 .05ص 

   04 ن03(ن جملددة احملامددا ن العددقاا ن  جلدد   األول:  ددرائم القددص  والسددا ددرائم اال تددقا   لدد  ا ددم ق السددذعة واال توددارن اأمحددق لمعددة شددحاتة: )  5
 .29ن ) تصقراا نقابة احملامت جلذهور ة مصر العربية (ن ص 71من السنة 1991مار ن أفر ل 

 .29أمحق لمعة شحاتن: املر   السابمن ص   6

 .05اار الكتا القانونيةن احمللة الك ىن مصر (ن ص من ) 1996ن  القص  والسا وحتر   الق وى اجلنائية  نهذا قيل ضليل:   7
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ن أ  بإمكاهندا أ  1« وضطدور  ادصه اجلدرائم ال تكذدن ق العوداراب املشدينة ذاهتدا و،مندا ق ،  هنداالنشر  ل  العذدومن 
 .   سامة اصه اجلرائمتكو  سووا لرف

فوالرغم من  قم تعر ف املشرا خلاصية الع نية فدإ  مدن ضد ل تتود   أما  ن تعر ف الع نية ق التشر   اجل ائر    
قانو  العقوبداب  تدأ أ  تعر دف الع نيدة و  90/07و 82/01النصوص القانونية الوارا  ق  ل من قانو  ا   م 

   ن معنااا الص  تناقلتن التعار ف السابقة.ق التشر   اجل ائر  ال خيتلف 
 في اصطالح الشريعة اإلسالمية.تعريف العالنية  ب. 

 مدا غالوا  ،ذ  ف   وتعق   ريا  ن معنااا اللغو  السابم   للع نية ق الشر عة ا س ميةاملعىن االصط ح ن أما     
 الب فيذددا خيددالف معددىن السددراهتذدد  اددصه االسددتعذو  ن2« املوالغددة ق ا اهددارو  ا شددا ةو  اجملدداار »  :مبعددىنسددتعذل تُ 

َّْنَِّ  َ  ﴿ومنن قولن تعا :  ُْوَو َأْمَواَلُهن لِال  :بصل   كن الوصول ،  ما  ليتو  ن3﴾النوََّهاِا ِسًَّّا َ َعالَنَِنًة الَِّذيَن يُنِف
تعتد  مدن ادصه املعداينن  ذدا  ة أو اقدةب ا شداو  الظهدورو  اجلهدرالع نية ض   السر وا   ل مدا  ذدل معدىن    

العقوبددداب  واألفعدددال املرتكودددة  سدددووا رافعدددا جلسدددامة بإمكاهندددا أ  تكدددو و   نصدددرا أساسددديا ق  دددرائم الصدددحافةالع نيدددة 
،ذا  و  نو  ذدا ادو  ليدن ق القدا ال  وتعدق املعىن االصط ح  للع نيدة ق الشدر عة ا سد ميةاملخصصة هلان وأضريا فإ  

 .ق  رائم الصحافة  ل  النحو الص  سوم فذا ا  الوسائل اليت تتحقم هبا؟ نيةالع ضاصية   ا  معىن
 وسائل العالنية في الق انون الجزائر .ثانيا. 

 82/01 بدالعوا  ،  قدانو  ا  د م،ذ  املشدرا اجل ائدر  العق دق مددن الوسدائل احملققدة لعنصدر الع نيددةنحدقا      

اسدتعذل  دق   وداراب للقاللدة  نهدا  قدق    حدظ أندن  بداب األحكدام اجل ائيدة  ققدرا   املدواا الدواراو  اخلاص بدا   م
  وقولنن « ووسائل مسعية بصر ة 5ونشر اب متخصصة 4 تم ا   م من ض ل نشر اب ،ضوار ة  امة » : قولن
 

                                                 

 .14من )اار الفكر اجلامع ن ا سكنقر ةن مصر (ن ص 2000ن   رائم القص  والسا و،فشا  األسرار وق ا ذيق املنشاو ن   1
 .14ا ة (ن صن )اار العاصذةن الر اهن السعو ا     املشروا واملذنوا ق الفقن ا س م مسا ق بن قاسم الفاحل:   2
 .274سور  الوقر ن اآل ة   3
النشددر اب ا ضوار ددة العامددة بلهنددا الصددحف الدديت تشددكل مصددقرا  لإل دد م بشددل  األحددقاث الو نيددة أو  82/01مددن قددانو  ا  دد م  11 خر فخددا املدداا    4

 القولية املو هة ،  اجلذهور.

 ا  ل النشر اب اليت تتعلم مبواو اب متخصصة ق مياا ن معينة.القور اب املتخصصة بلهنمن نف  القانو   12ر فخا املاا   خ   5
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  جبذيددددد  وسدددددائل »،ادددددافة ،   ودددددار   ن2« وسددددديلة مدددددن وسدددددائل النشدددددربل دددددة  »و1« بل دددددة وسددددديلة مدددددن الوسدددددائل »  
 «. ن  نشر  »ف  ق بعض موااه باستخقام  وار  فيذا ا ت ن3«   ما

بنصن  ل  أ  ا م ق ا   م  دار  ،  وسائل الع نية  املشرا اجل ائر  قق أشارف 07/90 أما ق قانو  ا   م
 :اآلتيةمن ض ل الوسائل 

 . ناو ن ا   م وأ ه تن ق القطاا العامد 
 .يت متتلكها أو تنشئها اجلذعياب ذاب الطاب  السياس األ ه   الو  العناو ند 
  .للقانو  اجل ائر  اخلااعو  العناو ن واأل ه   اليت  نشئها األشخاص الطويعيو د 
 .4تلف  وين ار  من ض ل أ  سنق اتصال  تاي أو ،ذا   صويت أو و  د

                                                                                                                                                                                                  الدددق ن ا سددد م  مسدددتعذ   ودددار  ذدددا جلدددل ،  ذ دددر لملدددة مدددن وسدددائلها  ندددق نصدددن  لددد   ر دددة اال تدددقا   لددد    
ذددا أشددار ،ليهددا في ن5«  مواشددر  ر  أو الرسددم أو بل ددة وسدديلة مواشددر  أو غددري الكتابددة أو الصددوب والصددو  .. بواسددطة.»

مدن  نشدر أو »بعودار  و  ن7«  نشدر أو  دص   بل دة وسديلة  دل مدن»ون 6« بل ة وسيلة من وسدائل ا  د م »: اببعوار 
 .9« من  نشر » أضريا بقولن:و  ن8«  ص  

 ومنن  كن استنتاج ما  ليت:

الوصددر ة و  ةالوسدائل السدذعيبدص ر النشدر اب و 0 82/1مدن قددانو  ا  د م   04ملداا  الوقدا الدص  ا تفدا اق   
و د  أ  سدنق اتصدال  تداي أو  بتفصديلها ،   امدة وضاصدة وح بيدة 90/07 قاما نف  املاا  من قدانو  ا  د م

 .ذل  تعوريا  ن التعقا ة ا   مية اليت  رفتها الصحافة اجل ائر ة مبقت اهو  ،ذا   أو تلف  

                                                 

 . 82/01قانو  ا   م  108املاا    1
 املر   السابم.من  109املاا    2

 من املر   السابم. 116و 115 نظر: املااتت   3

 .90/07من قانو  ا   م  04املاا    4
 .90/07ا   م من  77املاا    5

 .90/07ا   م  98و 97ن 96ن 87 نظر: املواا   6
 .90/0791ا   م  و 90 نظر: املااتت   7
 .90/07ا   م   95ن93 ن86 نظر: املواا   8
 .90/07ا   م  92 نظر: املاا    9
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 91/07من قانو  ا  د م  77 ق املاا «  أو بل ة وسيلة مواشر  أو غري مواشر  » :استعذال املشرا لعوار أ  و  

ولدي   أمندا  دا   لد  سدويل امل دال قل  ل  أ  ذ ره للوسدائل السدابقة الصوب والصور  والرسم والكتابة ،   انا 
 نشدر  » : ودار ن وأ  ا تفداوه بدص ر  82/01ق قدانو   ا التفصديل مل  دراا شدار  ،  أ  ادص ا صر م  ل  سويل 
أل   لذة نشر قق تشذل  ل   م املكتوبة واملسذو ة واملصور فين ،شار  ،  وسائل ا   ق أحيا  أضرى « أو  ص  

 دن «  الودل »تدقل  لذدة  ذدا   اليت تدقل  لد  ا  د م املسدذوا فقدق«   ص   »اصه الوسائلن  ل  ض    لذة 
  .  م السذع  والوصر وسائل ا 

.. عاقدا  لد  .» :قولدنب  حظ أنن ذاا للتعوري  ن وسائل الع نيدة ق تعر فدن للقدص  أما ق قانو  العقوباب    
لدو    لد  و دن التشدكي  أو ،ذا قصدق بدن و  حدىت مواشر  أو بطر م ، داا  النشدر  سنااا نشر اصا ا ا ا  أو ذل 

ا  مدن املذكدن حتق دقاا مدن  وداراب ا دق ل أو الصدياح أو التهق دق أو لكدن  دشخص أو ايئدة او  ذ در االسدم و 
 .1« اجلر ة الكتابة أو املنشوراب أو ال فتاب أو ا   ناب مواوا

  : كن القول بل   رل الع نية ث ث ومن ض ل اصه املاا 

 .ل أو الصياح  نية القو  -

  .ا  ا و    نية الفعل -

 .2العره للوي و  الوي و  العرهو  ز  تتحقم بالتو و    نية الكتابة -

                                                                                                                                                                                                بقولددددن و مدددن نفدددد  القددددان مكددددرر 144 ر بعددددض وسددددائل الع نيدددة ق املدددداا  عددددره املشددددرا اجل ائدددر  لددددص  ذدددا تخ     
                                                                                                                                                                                                                                                              ..سدددددددوا   دددددددا  ذلددددددد   دددددددن  ر دددددددم الكتابدددددددة أو الرسدددددددم أو التصدددددددر   أو بل دددددددة  ليدددددددة لودددددددل الصدددددددوب أو الصدددددددور .»

 وميدة أو أسدوو ية أو شدهر ة أو  بواسطة نشدر ة.. .»مث أاا : ن« أو بل ة وسيلة ،لكةونية أو معلوماتية أو ،  مية
 .4« أضرى ..  ن  ر م الكتابة أو الرسم أو التصر   أو بل ة وسيلة.»و ن3« غرياا

بدل   قم بص ر وسائل الع نيدة  لد  سدويل ا صدر او أ  املشرا اجل ائر  مل ستنتاج األضري الص   كن تسجيلناالو  

                                                 

 من قانو  العقوباب. 296املاا    1

اجل ائدر (ن     )ا دوا  املطوو داب اجلامعيدةن بدن  كندو  من2004ن 05.  حمذق صوح  جنمن شرح قانو  العقوباب اجل ائر ن القسم اخلاص نظر:   2
 وما بعقاا. 101ص

 املر   السابم.من  01مكرر144 نظر: ق املاا    3

 املر   السابم.من  02مكرر144املاا   نظر:    4
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ا   سدتعذلها ق بص ر بع ها  ل  سويل امل ال فققن و كن أ   ظهر ذل  من ض ل تل  العواراب اليت  دا تف  
 النصوص القانونية السابقة.

  .ثر العالنية في تغيير وصف جرائم الصحافةأ.ثالثا

 الجزائر .  ق انونفي ال أثر العالنية في تغيير وصف جرائم الصحافة .01
 ااحسا املكا  الص  حتتلن ق تشكيل  ناصدر    لقق خيتلف اور الع نية ق تغيري وصف  رائم الصحافة   

 ان ضاصة وأ  القوانت الواعية بصفة  امة ار ا  ل  ا توار الع نيةن سوا لقيامأو أر اهن
 . 3ق حق ذاهتا 2 قوبةأو  ن 1للجر ة امشقا اارفأحيانا  اا ت هتأو ر نا  رئيسيا  من أر اهنان  ذا  اجلر ة 

ص اجل ائيدددة الدددوارا  ق قدددانو  النصدددو تتوددد  مدددن  البدددق  دددرائم الصدددحافة ق ثدددن الع نيدددةق  حتُ األثدددر الدددص  حدددىت  تجلددد  و  
 .قانو  العقوبابو  ا   م اجل ائر 

مددن  69و 67 املددااتت تعددره للعقوبدداب املنصددوص  ليهددا ق  » : لدد  أنددن 90/07قددانو  ا  دد م  لقددق نددص   
أ   تومنها  تو ن4«را ...أو وثيقة تت ذن س   ض االوسائل املنصوص  ليها...  ص   بو   نشر قانو  العقوباب  ل من
ارتكاهبدا بدالطرل املنصدوص  ليهدا ق قدانو     وسدائل الصدحافة و اصه اجلر ة بت ارتكاب  فرلاملشرا اجل ائر  مل  ُ 

 العقوباب.

فداألو   عاقدا  ليهدا  غري العلدينو    حظ أ  املشرا اجل ائر  قق فرل من حيل العقوبة بت  ر يت السا العلينو  
،   اج100أ دددام ،  ث ثدددة أشدددهر وبغرامدددة مدددن  06 بدددا و  مدددن»  مدددن قدددانو  العقوبددداب 299 حبكدددم املددداا 

اج 100 ،  30 بغرامددة مددن »و عاقددا  لدد  السدددا غددري العلدددين  ن« أو بإحددقى ادداتت العقددوبتت اج10000
 .5« أ ام  ل  األ  ر 03 وز أ   عاقا أ  ا  با و  ملق  و 

                                                 

بطر ددم  306ن 303ن 185 ن182،ذا ارتكوددا  ر ددة مددن اجلددرائم املنصددوص  ليهددا ق املددواا » مددن قددانو  العقوبدداب املصددر   لدد   307نصددا  1
 «.  النشر ق ،حقى اجلرائقن أو املطوو اب رفعخا ا قوا القنيا والقصوى لعقوبة الغرامة املوينة ق املواا املص ور  ،  اعفيها

 وقددا  هلددصه املدداا    عتدد  مددن العقوبدداب  التكذيليددةن وبددصل  تعتدد  الع نيددة« نشددر ا كددم » مددن قددانو  العقوبدداب اجل ائددر   لدد  أ   09نصددا املدداا    2
  قوبة ق حق ذاهتا.

من ) امعددة اجل ائددر  2001من 2000 نظدر:  دداال  دداام سددعوان ) ر ددن الع نيدة ق  ددرائم ا  دد م (ن مددص ر  ما سددترين حتدا ،شددرا   لدد  مددان ن   3
 وما بعقاا. 35 لية ا قول والعلوم ا اار ةن فرا القانو  اجلنائ  (ن ص

 .90/07  م من قانو  ا   88املاا    4
 من قانو  العقوباب. 463املاا    5
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حددوى اجللسدداب الق ددائية السددر ة أو العلنيددة الدديت لقددة بنشددر فاجلرائم املتعبدد را ددن  تعلددمامل ددال ال الددل الددص   كددن ،او  
وقدددائ   لقدددانو   لددد  جمدددرا الكتابدددة والقدددول قاألصدددل أ  ال  عاقدددا ا ة منهدددان ،ذحظدددر القدددانو  نشدددر  واندددا معينددد

وبالتددايل  كددن ن  لية الق ددا  والق ددا  قددول املتقااددت وحفااددا   لدد  اسددتقنشددراا محا ددة  ،ال أنددن مندد   ن1اجللسدداب
سدائل و وقدائ  السدابقة  د  ذل  لل رر الناتع  ن نشر النية ق م ل اصه اجلرائم شر  أساس  لقيامها و وار الع ا ت

 الع نية.
مدن  463 وقدا للذداا   سدا غدري العلدينال نتقدل ،  سالفدةت غياب ر ن الع نية  دن  ر دة القدص  نق  ذا أ     

،ال  و  لن ق  نحة القص  ،براز  نصر الع نية ق قرار ا اانة تعت  ل  القاا   نق فصن ولصل  2قانو  العقوباب
 .3 ا  حكذن مشوبا بالقصور

 استنااا ملا سوم فإ  الع نية ق القانو  اجل ائر   كن أ  تكو   ل  النحو األيت:و  

يليدة هلدا  تكدو   قوبدة تكذلعقوبتهدا أو لتحق دق وصدف اجلر دة أو ارفدا مشدقاا شدر ا أساسديا أ  تكو   ابإمكاهن    
  قوباهتا.و  هلا أ  أثر ق حتق ق أر اهنا  كمن أو ال  كو باتشهري ال 

 ر وصف جرائم الصحافة في الشريعة اإلسالمية.يفي تغي لعالنيةاأثر  .02

ارتكداب  درائم  فدإ  ن التعداز رو  اجلر دة ق التشدر   اجلندائ  ا سد م  تنقسدم ،   درائم ا دقواانط قا من  دو     
 ناسوة ممارسة مهنة الصحافة    وسائلها املختلفة ال  عط  للقاا  سلطة التصر  ق العقوبدة املخصصدةمبا قوا 

 دن وسدائل بعيدقا   ارتكاهبدا  ذدا أ   نيدةن  بصدفة ارتكاهبدا  رغدم اجلسدامة الديت  كدن أ  تنجدر  دن احملقا  هلا شر او 
 ة ا س مية جلر ة القص الشر عحترمي ن وذل  لكو  ية ذا او ا ال ق القوانت الواع   غري من  قوبتهاال الع نية 
فقيذتدن  ة ا نسدا  ال تتغدري بتغدري الظدرو ا  واحدق وتدرى أ  قيذدتد    رامدة ا نسدا  مبيد  »  : نطلم مدن  وهنداا ق ة 

 .4« حرصن  ل   رامتن ق السر  ا أ  ال  قل  ن  رامتن ق الع نيةو  نأمام نفسن تساو  قيذتن أمام النا 

 نكي   وتلا وا  ا  وتتع  ر  » ها  ُعاقارتكوفإ  مُ  فة اليت تقضل اذن  رائم التعاز رأما فيذا خيص  رائم الصحا   

 

                                                 

 .77 نظر:  اال  اام سعوان ) ر ن الع نية ق  رائم ا   م (ن ص  1
 .200ن  ص الو ي  ق القانو  اجلنائ  اخلاصاحسن بوسقيعة:   2
 .   200احسن بوسقيعةن املر   السابمن ص   3

 .46ن صشرب اخلذر بت الشر عة والقانو  رائم القص  والسا العين و  وق اخلالم نواو :   4
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 ل  حسا   ر  ذل  الصنا ق النا  وقلتنن فإذا  ا    ريا  زاا ق العقوبة و   ما ،ذا  ا   نايلبققر ما  راه الو 
  الفجور ز قمنت  ل  فإ   ا  من املق صناقلي  ن  ل  حسا حال امل

ُ
  خ و ل  حسا     نلق  ق  قوبتن و   امل

دد ضل ق ، اراددا معظددم  ددرائم الدديت  كددن أ  تددق التعدداز ر ل   ددرائماددصا مددا  ددقف  ،  القددول بدد ن1 «ره...غخ الددصنا وص 
قوبدة امل ئذدة ق ره للعتقد ق فيها  نصدر الع نيدةأ   ُرا   لقاا   كن ل الصحافة اليت تنص  ليها القوانت ا ق  ةن

 .للجاين
بُّوووَو َأو ﴿ قولددن تعددا : ة لطدداب  اجلهددر باملعاصدد  ب كددن االسددتقالل  لدد  مرا ددا  الشددر عة ا سدد ميو   ُِ ِإوَّ الَّووِذيَن ُي

َّووُ  يَوْعَّوُن َ أَنووُتنْ نْوَنا َ اذَتِشونَ  اْلَفاِحَشووُة ِفوً الَّووِذيَن آَمنُووا َلُهووْن َعوَذاْ  أَلِوونْن ِفوً الووءُّ  َُّمووَو  ََ  ِخوََِّز َ ال و ددن و  2﴾تَوْع
سوا   دل   رتكوهدا املدر  بصدفة  لنيدة  اجملتذ ق الفواحا   ل  ،شا ة هبصه اآل ة  تذ ل ق تشق ق النه  االستقالل

                                                                                                                                                                                                قولددددن تعددددا بو تتحقددددم ق  لتددددا ا ددددالتتن ل الع نيددددة مدددا اامددددا ،شددددا تها  دددد  وسددددائارتكاهبددددا أو  دددل   ددددره  لدددد  
ّهُ  َسمِ  ﴿ َّ َمن ُظَِّن  ََكاَو ال َْْوِل ِإ َوِِ ِمَن اْل ُِّ ّهُ  اْلَمْهََّ لِال بُّ ال ُِ  وو دن االسدتقالل باآل دة أ ن 3﴾نًعا َعِّنًموا َ ُي

وأ  ارتكداب السدو  غدري  دائ  ضاصة  الفعل قم حا اهلل للجهر بالسو  ،ال ق حالة را املظلذة اليل  ل  شنا ة 
 أص .

 شدهق و  للعقوبدة القنيو دة الودا  فعد و  من العفدو الربداين رتكونوا  رما  مُ هة أضرى ا ت  اجلهر باملعاص  سومن  و  
عمل العبد  أن ي    ةان  ج  الم    من  رين وإن  ه  مجا  إال ال   م تي  م ع اف ىك ل أ  » سلم: و   ل  ذل  قولن صل  اهلل  لين

ه  ه رب  ر  س ت  وق د ب ات ي    وك با    حة ك با  ار  الن قد عملت الب   ول يا ف   يق  تره ربه ف  قد س    ح  صب  م ي  مال ث  ع    باللي ل  
حدا فعجل عقوبته في الدنيا  من أصاب   »:اهلل  لين وسلمحق  ن صل  و ن 4«ويصبح يكشف ستر اهلل عنه  
ف ي اخ  رة وم ن أص اب ح دا فس تره اهلل علي ه وعف  ا عن ه  العقوب ة   عب ده  ف اهلل أعدل من أن يثن ي عل ى

  5«ف اهلل أكرم من أن يعود إلى شيء قد عف ا عنه  

                                                 

 .121ن )قصر الكتاب الوليق ن اجل ائر(ن صالسياسة الشر ية ق ،ص ح الرا   والر يةابن تيذية:   1
 .19سور  النورن اآل ة   2
 .148سور  النسا ن اآل ة   3
 .78،صسوم تر ن  4

وقددال  نددن حددق ل حسددن غر ددا 18ن 17ن ص 05ال  دد ين الدد  اين واددو مددؤمن (ن ج أضر ددن الةمددص  ق سددنننن)  تدداب ا  ددا (ن ) بدداب مددا  ددا   5
 فدا  ندن فداهلل أ درم مدن أ   عدوا ق ه اهلل  ليدن و من أصاب حدقا فسدة و  »بلفظ ن07ن ص 01ن )  تاب ا  ا  (ن جاملستقرك ن وا ا م قصحي 

 اضت فها ق اللفظ. وافقن الصايبن ذا أضر ن بروا اب أضرى م وقق صححن و « ش   قق  فا  نن 
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  س  تر اهللليس  تتر ب  ف   ن أ ل    م   م   ف  عنه  ا    ه  ى اهلل  ورة الت  ي ن  اذ  لق    وا ه  به اب   ن  اجت    »:وقولددن صددل  اهلل  ليددن وسددلم
صه هبد وو دن االسدتقالل ن1« ج لو ت اب اهلل تع الى ع ز  م علي ه ك  ق  ه ن  فحت  لنا ص    بد  ب إلى اهلل ف ينه من ي  ت  لي  و 

ةك  ُدفإندن  قةفهدا بصدفة سدر ةن  لد  ضد   الدص   ة القنيو ة  ل  اجملاار باجلرائم تذ ل ق ثووب العقوب األحاا ل
و لين  كن القول  بدل  الع نيدة تكدو  ق ادصا ا دال سدووا  لتوقيد  العقوبدة  ن   صبن و،  شا   فا  ننهلل ،  شاأمره 

ا  أو ق   دقخ وبالتدايل فدإ  اجلدرائم الديت قدق تقد   د  وسدائل الصدحافة  ا   لد  السدوا صاصدا  أو تع  در القنيو ة سوا   انا حخ
راو      اجل ا   ليهما الية ال مفر ألصحاهبا من توقي   فإهنم قق  سهم  فو اهلل. ما ،ذا ارتكوا س 

ب  ع  ب  اهلل ال ي    إن   » :ولددن صددل  اهلل  ليددن وسددلمبقق تغددري وصددف اجلر ددة   كددن االستشددهاا  لدد  أثددر الع نيددةو  
ن 2« نكروهنكروه وال ي  هم وهم ق ادرون على أن ي  ر  ظه  ين أ  ب  نكرِر الم  حتى ي  ة  اص  الخ  ببنوب  ة  ام  الع  
رغدم  دو  الشدر عة  وا  سدقا  مودقأ شخصدية العقوبدةاجلهر باملعاص   كن  كو  سوأ   ا ق ل  ن اصا فهم م،ذ 

ق ا ق ل االلة  لد   دو  و  ا س مية ال تعاقا املر  جبر ر  أضين أو أهنا حتذل وزر اجلر ة  ل  مرتكوها او  غريه
ن  ذدا وا ملعاقودة اجلذيد سدو صد  بصدفة  لنيدة شديوا ارتكداب املعامد  النه   دن املنكدر  وا ا  ناملسلذت ،حجام 

ال تل   ام رأة   ،ق ال:ةن  ي  ب  ب امرأة    ا  م  لو كنت راج  »بقولن صل  اهلل  لين وسلم:   كن االستقالل ق اصا الصقا
ر  ظه  ت    كان ت  ام رأةه به فق  ال ال تل      م ت  ج  ة ر  ن  ي  ب    ي ر  غ  ب    أح داا   م ت  ج  و ر  ل   »وق روا دة أضدرى ، 3«أعلنت

 قابدددن او   ندددا  و  ن فيتودددت مدددن ادددص ن ا دددق  ت ،مكانيدددة اتدداذ الع نيدددة سدددووا  ااندددة املدددتهم4«وءالم الس    ف  ي اإلس   
 الوحل  ن بيِّنة أضرى.

عة ا سدد مية هلددا  ددق  أحكددام منهددا أ    نيددة ارتكدداب اجلددرائم ق الشددر  كددن القددول أ   بنددا   لدد  اددصه األالددةو    
حتدرمي الشدر عة  أسدا ا كدم  لد    قدوم ادصا  فدوه و و  ا رمدا  مدن سدة اهللو  األضرو و  سووا  للعقاب القنيو تكو  

الديت حرمهدا أو األشديا  .... دإ    الفدواحا واملنكدرابا      ن  ل ما ق ،  نن...ادرر بالندا    »ا س مية 

                                                 

 .  97ن ص01جن  شف اخلفا  وقق صححن وسكا  لين الصايبنو العجلوين ق 383ص ن 04ن )  تاب ا قوا (ن جاملستقرك ا ا م:  1

 ) بداب قن جمذد  ال وائدقاهلي ذد ن ن و 192ن 04ن جمسدنقه ن  أمحدق ق 681صاب العامدة بعذدل اخلاصدة(ن صق  د ا  ) باب ما ن املو لمال :   2
 .668ص ن 07اهور املعاص  (ن ج

 .46رقمن 312ن ص 08التهذة بغري بينة(ن جو  طخلاللوصال(ن ) باب من أاهر الفاحشة و أضر ن الوخار  ق صحيحنن ) ما ا  ق ا  3
 .47ن رقم313ن ص08أضر ن الوخار  ق املر   السابمن ) ما ا  ق الوصال(ن ) باب رم  احملصناب(ن ج  4
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َهووا  ﴿: لقولددن تعددا  1«اهلل... ََ َمووا َظَهووََّ ِمنوْ ًَ اْلَفووَواِح َِْنووَِّ قُووَّْ ِإنََّمووا َحووَََّّ  اَلِّوو ًَ ِل ِْوو ووقِّ َ َأو  َ َمووا َلطَووَن َ اِم ْووَن َ اْلبَو َُ اْل
َُّموووَ  ََ تَوْع ّهوِ  َموا  ُْولُووْا َعَّوى ال ّْطَانًا َ َأو تَو ّهِ  َما َلْن يُونَووِّْل ِلِ  ُسو أ  أثدر ق  قدق ال  كدو  للع نيدةو  ن2﴾ ُتْشَُِّكوْا لِال

 ددائ  ،ال ،ذا  ددا  مددن أاددل  غددري بعددض األمددور  كددو  ، دد   ن  ذدداتغددري وصددف الفعددل  حالددة  هددر املظلددوم بالسددو 
َِاُعوْا ِلِ  َ َلْو َاوُّ َُ ِإلَوى الََُّّسووِل ﴿ لقولن تعدا :االضتصاص  ٍِ َأ ْو َِ َِا َزاُِهْن َأْمَّْ مَِّن اَأْمِن َأِ  اْل َ ِإلَوى ُأْ لِوً َ ِإ

 ََ ُهْن َ َلْو َتنِبُطونَُ  ِمنوْ ِْ َِّمُ  الَِّذيَن َي ُهْن َلَع َّ َقِّنالً  اَأْمَِّ ِمنوْ َّْنُشْن َ اَْحَمُتُ  ََتوَّبَوْعُتُن الشَّْنطَاَو ِإ ّهِ  َع  .3﴾ َفْلَُّ ال

  الشر عة ا سد مية ال تقودل بارتكداب األفعدال الديت هندا  ليهدا سدوا   دا  ذلد  ق السدر أو ق العلدن أضريا فإو    
هَ ...:﴿لقولن تعا  ََ َما َظَهََّ ِمنوْ ََّلُوْا اْلَفَواِح ْْ ََ تَو َِِلُشوْن َ  َُقِّ  َّ لِواْل ّهوُ  ِإ ُّوْا النوَّْفَك الَِّتً َحَََّّ  ال تُو ْْ ََ تَو ا َ َما َلَطَن َ 

ُّوَو  ِْ َُّشْن تَوْع الفسداا و  ا صد ح كدن أ  تسدتعذل  شدا ة الصدحافة ا ق  دة مااامدا وسدائل ن و 4﴾َ صَّاُكْن ِلِ  َلَع
 أمدر منهد  ارتكداب احملرمدابحتدر ض  لد    وسدا و لد  اضدت   أنوا هدا مدن قدصفإ  استعذاهلا لنشدر الفدواحا  

  .املسؤولية  ن اصه اجلرائم تم حتق ق ،ذا  ا  األمر  صل  فكيف و  اآلضر و  ومعاقا  لين ق القنيا  نن
 الفرع الثاني: المسؤولية الجماعية عن جرائم الصحافة.

غالودا  مدا  الديت ادصه العقودابفةن الصدحاائم  در  دن الشخصد   ولاملسدؤ ه املشرا  قوداب  ق دق  ق حتق دق ة عت    
مرور املاا  ا   مية  ل   ق  أشخاص ق و   ويعة العذل اجلذا   الص  تتذي  بن مهنة الصحافة تعوا نشلهتا ،  

ن وو سددالددص   ول  نهددا ؤ   ددا  ،  ذلدد  التددلضر ق حتق ددق املسدد نغالددا األحيددا  قوددل أ  تعددر   ر قهددا ،  النشددر
بكتابدة امسدن   هاملقال  ل  ،م دا  اتا  ، وار  قمالص   عين و  5  ق حتر ر العذل الصحف املتو   اا مسيةنظام ال 

 ذددا لددن أ   ا ددم ق  ددقم ،م ددا ه  ليددة أو ا شددار  ،  نفسددن باسددم مسددتعارأ   كددو  لددن أ   نامشددالكامددل  لدد  ا

                                                 

 .247. ص01ن ) اار النفائ ن بريوبن لونا  (ن جاملوسو ة الفقهية امليسر : حمذق روا  قلعج   1

 .33سور  األ را ن اآل ة   2
 .83سور  النسا ن اآل ة   3
 .151سور   األنعامن اآل ة   4
سدددامل العذدددر : ) تنظددديم لدددة ن اراب73ن صادددوابق ا  ددد م ق الشدددر عة ا سددد مية وأنظذدددة املذلكدددة العربيدددة السدددعوا ة نظدددر:  وسدددف حمذدددق القاسدددمن   5

من ) امعددة اجل ائددرن  ليددة العلددوم القانونيددة 1994املسددؤولية اجلنائيددة  ددن  ددرائم الصددحافة املكتوبددة (ن رسددالة ما سددترين حتددا ،شددرا  بددو را  ،ار دد ن
 وما بعقاا. 27وا اار ة (ن ص
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 .1راسلها ُ  صفحاب اجلر ق  اليت  عذل هبا أو    نشراا ا  اليت اآلر و  ابكتابالذل  ق  ل  فعل 

أو ددا صددداحا   ددا  قددق  82/01 ا  دد م أ  قددانو   حدددظ  قددانو  اجل ائددر الق  مسيددةال  نظددامبددالعوا  ،  و  
مددن  هددة و  2املسددذو ةو  املرئيددةو  وسددائل ا  دد م املكتوبددة أو تو ددن تنشددرهالنوددل بددل   وقدد  سطددو  مددا  كتوددن و الددنص أو 
أو  ل نول تنشره الوسدائل  ناور ة  ةة  ل نص مكتوب ق نشر املق ر وصاحا النص أو النول مسؤولي » :أضرى محل

وسدائل ا  د م املختلفدة  ق بدإل ام الكاتدا املشدكلة   ادصا القدانو  قدق حسدم ادصهوبالتايل فدإ ن3« السذعية الوصر ة
ية قابل »لكو  اصا القانو  قق أمره ب رور  التل ق من:   نشرم  حتذيل املق ر مسؤولية ما  ن4مسوقا سطو ن توقي ب

 .5«هالتعر   ل  صاحا النص قول نشر 
 لد  ن ندص املقداالب ولكندنشدر ال مسيدة ق نظدام  فقق اتو  املشرا اجل ائدر  90/07أما ق قانو  ا   م 

علذدوا  تابيدا  مدق ر النشدر ة هبدو تهم قودل لو  أمسدا  مسدتعار  أ   ُ املدؤلفت الدص ن  سدتعذالصدحافيت و   ا  ل » :أنن
حالدة حصدول املتابعدة الق دائية  لد م بالسدر املهدين غدري أندن قمق ر النشر ة القور ة مُ  » ل  أ : ن و 6« نشر مقاالهتم

   لدد   لددا السددلطة املددق ر مددن ،ل اميددة السددر املهددين بنددا ري موقدد  أو موقدد  باسددم مسددتعار  ددررقددال غدد اتددا ماددق  
ل فعخ ة الكاملة و،  مل  خ يكاتا ا قيققا شكوى هلصا الغره و ا  لين حينئص أ   كشف او ة الاملختصة اليت تل

 .7« كاننه الكاتا ومخ وخ تاب      ُ  ذل 
 نتع  ن اصا االهاه الص  أضدص بدن املشدرا اجل ائدر  ق ادصا الصدقا بقدا  صداحا املقدال غدري جمهدول لكدو   دقم و  

وا مدن ا  الدة ق  قم ا م ا   كن أ   ؤا  ،  ند،م ا ه ملقاالتن ق ال األحكام السابقة أمر شكل ن ،ال أ  
 ، را اب حتق ق املسؤولية  ن املخالفة املرتكوة النتقال املسؤولية ،  مق ر النشر ة ق حالة   و  اصا األضري  ن 

 

                                                 

ن ب  ن ) توز ددد  اار الفكدددر   نو  العقوبددداب وا  دددرا اب اجلنائيدددة دددرائم الدددرأ  وا  ددد م ق التشدددر عاب ا   ميدددة وقدددا نظدددر:  ودددق الدددرحيم صدددقق ن   1
 .35العرين القاار ن مصر( ص 

 .82/01من قانو  ا   م  72املاا    2
  .82/01قانو  ا   م  من 71املاا    3
  ور.اناك بغري ذل  فوق  النص  املص من لكن  رى العذل 1855ن 06ن 16من القانو  الصاار ق  03اصا ما اتوعن املشرا الفرنس  ق املاا    4

 .90/07من قانو  ا   م  71املاا    5
 .90/07من قانو  ا   م  38املاا    6
 .90/07من قانو  ا   م  39املاا    7
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ا اال  بصاحا املقال ومتسكن با م ق السر املهينن  ذا أ  ،ف ب املسؤول األول  ن املخالفة  شكل نو دا مدن 
 اخللل ق توقي  اجل ا .

املسدؤولية  دن باملشدرا ،  التوسدي  مدن اائدر   اافعدفقق  شار ت ق  ذلية نشر املاا  ا   ميةناملتعقا  ن أما    
 مق ر الوسيلة ا   ميةن وباق تحر ر و  فا ل أصل  ،  رئي  الملقال  ا  اتا  ن لتتعقىالصحافة رائم 
 .1غريامو  الوائ و  املوزا  و هورن  الطاب،  اجلذاملاا  الصحفية حمل اجلر ة سامهة ق ، صال األ را  امل  

التعذديم ق ،سدناا أضدص فيدن مبودقأ قدق  دا  ن  توت أ  املشدرا اجل ائدر   82/01انط قا من قانو  ا   م اجل ائر  و  
املطوعدة مسدؤوليتن التامدة  املدق ر وصداحا  ولمسدؤ  تحذدل  » : لد  أندنندص املسؤولية  ن  رائم الصحافةن حيدل 

 دا  مدن شدل  ألحكدام ادصا القدانو  أو   للنشر اب ق حالدة سالفتدن الوائ و  عاقا املوزا ذا  ُ   ن2«النص املكتوب...
 .3باملصلحة الو نية ،  املسا أ   ؤا  اصه النشر اب  توز  
التجدداوزاب وقددوا ورمبددا  عددوا ذلدد  ،  قلددة   لدد  الصددحافة املكتوبددة او  غرياددان ه يددامل حددظ ق اددصا القددانو  تر و  

 حبكم انتذائها للقطاا العام. املرئيةو  الصحافة السذعية وسائلق  ايها قانوناملعاقا  ل

فقق وسد  مدن نطدال املسدؤولية  دن  درائم الصدحافةن لتشدذل لميد  املسدامهت ق نشدر  90/07 قانو  ا   مأما  
 املكتوبدة املرتكودةتحذدل مسدؤولية املخالفداب   » : لد  أندن ننصدباملسدذو ةن وذلد  و  املرئيدةو  وبل الصحافة املكتوبدة

 الوددائعو  وملصددقوالناشددرو  ق أ هدد   ا  دد من والطددابعو  أو املوز ددو  أو الودداثو  و و  املنطوقددة أو املصددور  املددق رو و 
 .من قانو  العقوباب 01مكرر 144 م  ،اافة روسا  التحر ر املنصوص  ليهم ق املاا  ن4« ا   ناب ا ائطية

وو املخالفة املكتوبة أو املنطوقة أو املصور   تاب  مق ر النشر ة أو ناشراا با توارمها ،ذا أا ن مرتك » أنن:  ل  مث نص
  42 متوا ئت و كن أ   تاب  بالتهذة نفسها ق لمي  األحوالن املتقضلو  املنصوص  ليهم ق املاا 

                                                 

ا  د م العربيدة مدن منظدور تشدر عاب وما بعدقاا.  ودق اهلل ضليدل )  225ن صاجلرائم  التعوري ة  رائم الصحافة والنشر نظر:  وق ا ذيق املنشاو ن   1
 وما بعقاا 137ن  تاب ا   م العري  قول ا نسا  ومنشوراب املعهق العري  قول ا نسا ن صحقول ا نسا  (

 .82/01 م من قانو  ا   73املاا    2

اج  ددل 36000اج ،  3600مددن  سددنواب وبغرامددة 03 عاقددا بددا و  مددن سددتة أشددهر ،  » مددن قددانو  العقوبدداب  لدد  أنددن:  96نصددا املدداا    3
لهنا من  دوزا أو   د  للويد  أو   عدره  ألنظدار اجلذهدور أو بقصدق التوز د  أو الويد  أو العدره بغدره الق ا دة  منشدوراب أو نشدراب أو أوراقدا مدن شد

 «.  ا ارار باملصلحة الو نية

 .90/07من قانو  ا   م  42املاا    4



 ..............التنظيم القانوين واملؤسسايت للصحافة ومفهوم اجلرائم املتعلقة هبا......الفصل األول......................................................

 
  

 121 

 دن  درائم  ائدر  املسدؤوليةن قدق وسد  مدن ا90/07 قدانو انط قا من وت أ  املشرا اجل ائر  توبالتايل   ن1« أ  ه 
ت بدد  ن مدد  اضددت   ار ددة اددصه املسددؤوليةالصددحافةن لتشددذل املتددقضلت ق ،نتدداج الصددحافة املكتوبددة واملرئيددة واملصددور 

  .متوا  و  مسؤول  نها  فا ل أصل  وشر  
  م2000 ونيدددو سدددنة  26املدددؤر  ق  01/09القدددانو   مبقت ددد  بعدددق التعدددق ل الدددص   دددرأ  لددد  قدددانو  العقوبدددابو  

فددإ  املتابعددة اجل ائيددة »...ن بقوهلددا: 01كددرر م144روسددا  التحر ددر بددنص املدداا   نُأادديف ،  قائذددة املسددؤولت  نهددا
لت ديف ادصه ن « لت  ن النشر ة و ن حتر راا و صل  ادق النشدر ة نفسدهاتتخص اق مرتكا ا سا   واق املسؤو 

  .2 ن  ر ة الصحافةمسؤول معنو   شخصالنشر ة  املاا  

املتددقضلت ق ،جندداز العذددل  لدد  لميدد   ن ددرائم الصددحافة ددن تعذدديم املسددؤولية أ  هددقر ا شددار  ق األضددري ،   ذددا 
الواددعية شخصددية العقوبددة املعذددول بددن ق غالويددة القسدداتري والتشددر عاب اجلنائيددة مساسددا مبوددقأ  شددكل قددق ن الصددحف 

شددخص معنددو  ق ،شددراك الوسدديلة الصددحفية  حددق والسدديذا  نددقما  صددل اددصا التعذدديم ،   ومنهددا القددانو  اجل ائددر ن
اائنيهددا و  مالكيهددا،  لما ددة العدداملت فيهددا و  تددق  ثددارها قددق مت ليهددتسددليق العقوبددة وأ   نحتذددل قسددطها مددن العقدداب

ن ،ال أ  اصا التخو  الص   وق ن اصا الرأ  قق   ول ،ذا  انا املسؤولية  ن مراقوة العذل املاا  ا   مية 3را ااوق
مدددقرا   لددد  احملدددرر ن وروسدددا  التحر دددر و  لقددد سدددوقان ادددصه املسدددؤولية الددديت  ددداا  مدددا تُ ب مبقت ددد  القدددانو  مُ اخ ق  قدددق ُحددد

النشر اب مما  عل منها مشة ة بصفة شر يةن  ذا أ  تسليق العقاب  ل  الشخص املعنو  أصو   شكل ،حقى 
الفرا ددة أ ددا  ذلدد  ق جمددال و  ول العامددةسددتخفا  باملسددؤولية  ددن انتهدداك ا قددل ددذاناب القو ددة ملوا هددة ادداار  االا

 الغلدددم املؤقددداو  ضددد ل فدددره غرامددداب معيندددة أو ا كدددم بدددا ج ن وذلددد  مدددن ممارسدددة مهندددة الصدددحافة أو ق غريادددا
النهائ ن  ذا أ   الوسيلة الصحفية ق ادصه الصدقا ال تلدو مدن  وهندا وسديلة مدن وسدائل اجلر دة ضاصدة ،ذا متدااى و 

 أض قياب املهنة.و  مالكواا ق سالفة قوا ق
وبدداب حتقيددم االحددةام ال ئددم لقوا ددق ممارسددة مهنددة الصددحافة جلددل ابتددقا  ،  تنو دد  العقحددىت  سددم املشددرا ق ددية و  

 حسا تنوا املصاحل اليت  تم اال تقا   ليها أو املوااي  اليت تتعلم هبا.املخصصة جلرائم الصحافة  ل  

                                                 

 .90/07من قانو  ا   م  43املاا    1
 08و 07(نمفهوم القدددددص  ق الصدددددحافةن ندددددقو  اوليدددددة  نحدددددة الصدددددحافة ق اجل ائدددددر  نحدددددة حدددددم  دددددام أم  نحدددددة ضاصدددددة نظدددددر: ضالدددددق بورا دددددون ) 2

 .34من ) منشوراب مر   اخل  للقراساب القوليةن اجل ائر(ن ص 2003ا سذ 
 .374ر اجلامعة اجلق ق  للنشرن ا سكنقر ةن مصر( صمن )اا1996   التقييق القانوين  ر ة الصحافةن نظر: حمذق باا  أبو بون ن  3
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 عقوباتها.و   تعدد موا يِ جرائم الصحافة :الثالث  الفرع

 .في الق انون الجزائر عقوباتها  و   تعدد موا يِ جرائم الصحافة .01

 د م  لد  لملدة  لد  السداحة ا   ميدة حدول احتدوا  القدوانت املنظذدة لإل االنتقداااب ار العق ق من  اا  ما تُ      
الصددحافة و  حر دة التعودري  عنددا  ق نتقدق نوذلد  انط قددا  مدن  دو  ادصه األحكددام تشدكل ق نظدر امل األحكدام اجل ائيدة

 مددقى قددو  الددقليل الددص  تسددتنق ،ليددة صددحة اددصه االنتقددااابن فددإ  املشددرا ددن فددوغض النظددر  هددا القسدداتريفلتك الدديت
مدن  درائم ق ، دار تنظديم العذدل الصدحف ن بشدكل  عدل ،  وا  العق ق من األحكدام اجل ائيدة   ن اجل ائر  قق 

 اجلددن التحددر ض  لدد  ارتكدداب اجلنا دداب و حيددل كلددا بتنددوا املواددو اب  الصددحافة املتعلقددة مبذارسددة املهنددة تتذيدد 
ضوددار نشددر األو  حقيددم الق ددائ تالو  الوحددلأسددرار و   شددف األسددرار العسددكر ةو  األفعددال ا  راميددةو  التنو ددن بدداجملرمتو 

 .ا اانة وغريااو  القص  والساستلف أنواا ونشر  نوأضوار ارو  اجلرائم الكاذبة املاسة باألمن
ال  ددر و  العقوبدداب املعدق  ملرتكويهددا سددعيا لتحقيدم الددراا ق  ددرائم الصدحافة تنددوا مواددو ابقابدل اددصا التندوا ق  و  

غريادا مدن و  غلم املؤسساب الصحفية غلقا مؤقتا أو  ليداالغرامة ،  حج  و و  ا و و  قا ة بعقوبة السجناملناسوت ب
 .التكذيليةو  العقوباب التوعية

التشددر   اجل ائددر  سددلقوم ق العقوبدداب املخصصددة هلددا و   ددرائم الصددحافةتنددوا مواددو اب ميدد   بواددوح تتوددت حددىت و  
لددديت ا املتعلقدددة مبذارسدددة مهندددة الصدددحافة 90/07و 82/01قدددانوين ا  ددد م ل األحكدددام اجل ائيدددة مبقارندددة بسددديطة بدددت
لدد  أ  أقددوم   فةا ق تنظدديم  ددرائم الصددحاتشددةك معهذدد واا قددانو  العقوبدداب الدديتمددمدد  ،قحددام تقيددقب بقراسددتهان 

  .1الوحلبعره اصه املقارنة  ذلحم ق هنا ة اصا 
 .تعدد موا يِ جرائم الصحافة وعقوباتها في الشريعة اإلسالمية. 02
 ن الددديت متيددد ب بتندددوا املواادددي ائم الصدددحافة ق القدددانو  اجل ائدددر ضددد ل الصدددور  الددديت هلدددا  دددن   ويعدددة  دددر مدددن    
 تودت أ  غالويدة األفعدال الديت ا ت ادا املشدرا اجل ائدر     ،  الشدر عة ا سد ميةبدالعوا نالعقوباب املخصصة هلان فإندو 

فيذدا  التشدر   اجلندائ  ا سد م من  رائم الصحافة املتعلقة مبذارسة املهنة تدقضل ق حكدم  درائم التعداز ر ق نظدر 
  جر ة القص .ها ق  رائم ا قوا   نقرج بع 

                                                 

 97/10املددتذم بدداألمر رقددم و   لدد  قددانو  العقوبدداب املعددقل 82/01سددل تذق ق معرفددة مددواا قددانو  العقوبدداب الدديت  ددا   يددل ،ليهددا قددانو  ا  دد م    1
 01/09قددانو  العقوبدداب املعددقل مبقت دد  القددانو  فسددل تذق ق ذلدد   لدد   90/07من أمددا بالنسددوة لقددانو  ا  دد م 1996مددار   06املددؤر  ق 
 م م  ،قحام موااه اجلق ق  اليت هلا   قة مواشر  جبرائم الصحافة.2001 ونيو  26املؤر  ق 
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ستتعقا  رائم التعاز ر  األفعال اليت تنقرج ق اذن   ان فإ قوباهتا موقوفة شر ،ذا  انا موااي   رائم ا قوا و و  
تدصاا و  تقدوم بدا ض ل هبدا سدوا   اندا  امدة أو فرا دةنالديت  الشدر ية  قوباهتا  لد  حسدا املصدلحةو  مواو اهتا

معيندة  ذدا تفعدل   قوبدةلكدل  ر دة » الشر عة ا س مية ق نظرهتا ،  اصا النوا من اجلرائم ،  العذل بعقم فره 
وادددصه امليدد   اخلاصدددة هعدددل  1«ا أل  تقييددق القااددد  بعقوبدددة معينددة  نددد  العقوبدددة أ  تددؤا  وايفتهددد ةالقددوانت الوادددعي

و لدن أ  ن أأ   عاقدا بعقوبدة واحدق  أو أ  در منهدا» القاا  أ  ر حر ة ق اضتيار العقوبة امل ئذة لكل  ا  ولن: 
ندددا العقوبدددة ذاب حدددق نن ولدددن أ   وقدددف تنفيدددص العقوبدددة ،  رأى أ  ق ذلددد  مدددا خيفدددف العقوبدددة أو  شدددقااا ،   ا

وز در غدريه ومحا تدن ... دل  قوبدة تدؤا  ،  تلا دا اجملدرم»والقا ق  ق ذلد  أ : ن 2« ن كف  لتلا ا اجلاين ورا 
 .3«من شر اجملرم واجلر ة ا   قوبة مشرو ة 

فقدق  من قول أو فعل أو ترك قول أو فعلل ما فين ،  م لإلنسا  تتنوا العقوباب ق باب التع    ألهنا تق  بك» و 
أو   لددن  ددن وال تددن أو   ليددن حددىت  تددوب... الر ددل بو ظددن أو توبيخددن أو ا غدد ظ لددن أو اجددره أو تددرك السدد م  عدد ر

 .4«،ت   مالن أو تغر ن أو حوسن أو نفين أو  لقه أو قتلن 
كددددن أ  تسددددلق  لدددد  مرتكددددا اجلر ددددة التع  ر ددددة ق الشددددر عة مددددن ضدددد ل اددددصه الطائفددددة مددددن العقوبدددداب الدددديت  و 

الشددر عة تنددوا العقوبدداب الدديت  كددن أ  تصددص جلددرائم الصددحافة ق اددصه و  ا سدد مية  كددن القددول بددل  شددق 
 حمقا  شر امن  رائم ا قوا فعقوبتها معروفة و فإ   انا   ل  ر ةن اليت متي  األوصا مراونة بالظرو  و 

تشددق قاا  لدد  حسددا و  فللقاادد  السددلطة الكاملددة ق تنو دد  العقوبدداب امل ئذددة هلددااز ر مددن التعدد،   انددا و 
 ضطور  اجلر ة اليت ارتكوها.  ويعة اجلاين و 

ج قرخ  كن أ  تُ  مبناسوة ممارسة مهنة الصحافة    وسائلها املختلفةناليت  كن أ  تُرتكا  املعاص   لين فإ  لملةو  
تنو دا مدن تلد  و  أ  در تعدقاا هدامما  عدل منرائم الصحافة ق الشر عة ا س ميةن مواو اب  ق اائر  مواو اهتا 

نشددر الصددور منعهددا م ددال ذلدد  و  ضاصددةبصددفة القددانو  اجل ائددر  و  القددوانت الواددعية الدديت تشددذلها  ددرائم الصددحافة ق
  ضوار الكاذبة بشكل مطلم.ونشر األ وسرا قصص اجلن  املغر ة امل ري 

                                                 

 .648ن ص01ن جالتشر   اجلنائ  ا س م  وق القاار  وا :   1
 .686ن ص01 وق القاار  وا : املر   السابمن ج  2

 .  686ن ص01ن ج   السابم وق القاار  وا : املر  3 

 .124ن 120ن صالر يةو  السياسة الشر ية ق ،ص ح الرا  ابن تيذية:   4



 
123 

 
          لصحافة املتعلقة : تصنيف جرائم االفصل الثاني

 مبمارسة املهنة.
 .جرائم الصحافة املتعلقة مبمارسة املهنة املاسة باملصلحة العامة :لمبحث األولا  
 

  .ة املاسة بأمن الدولةنهاملتعلقة مبمارسة املجرائم الصحافة  :المطلب األول    
 

  اجلنايات.و  اجلنحظروف ويه باألفعال اإلجرامية ونشر جرمية التن المطلب الثاني:    
 

    .جرائم الصحافة املاسة بسري العدالة ث:المطلب الثال    
                                              

  .االعتبارجرائم الصحافة املاسة بالشرف و  :المبحث الثاني  
 

   .جرمية القذف :المطلب األول      
                                                               

   .جرمية السب المطلب الثاني:  
                                                                

                                                                .جرمية اإلهانة المطلب الثالث:    
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  تمهيد:

و املصةا  الةق قصةد لصحافة املتعلقةة مبمارسةة املهنةة  انطالقا من ذلك التعدد الذي متيزت به موضوعات جرائم ا  
القةانو  لةل مةن يف   هذا الفصل  لدراسةة لةل جر ةة منهةا بشةصل مفصةل، سأخصص منعهامحايتها من وراء املشرع 

جةةرائم الصةةحافة املاسةةة  مجةةف فيةةه القسةةم الو  إىل قسةةم    بتصةةنيفهاوم قةة    بعةةد  اجلزائةةري والشةةريعة ايسةةالمية
 ظةةةروجل اجلةةةن  التنويةةةه بالفعةةةا  ايجراميةةةة ونشةةةرو  سةةةل العدالةةةةبو دولةةةة بةةةأمن اللجر ةةةة املسةةةا   باملصةةةلحة العامةةةة

الةةق تشةةمل جةةرائم ااعتةةداء علةة   املاسةةة بالشةةرجل وااعت ةةار ضةةم فيةةه جةةرائم الصةةحافة  القسةةم الثةةايناجلنايةةات، و و 
 ايهانة.خشاا  الط يعة واملعنوية مباتلف  نواع القذجل والس  و ال

 الماسة بالمصلحة العامة.المتعلقة بممارسة المهنة  : جرائم الصحافة  المبحث األول
 .الماسة بأمن الدولة  ةنالمتعلقة بممارسة المه  : جرائم الصحافةالمطلب األول    
 نشةةر الخ ةةارجر ةةة الفةةرع الثاين و  الفةةرع الو   جر ةةة إفشةةاء السةةرار العسةةصرية  وقةةد تناولتهةةا يف  ال ةةة فةةروع     

 اجلن .و  اخلاطئة  و املغرضة والفرع الثالث  جر ة التحريض عل  ارتصاب اجلنايات
 .: جريمة إفشاء األسرار العسكريةالفرع األول

 .اصطالحاو   لغة  تعريف السرأوال:   

ةةةلمةةةا    السةةةر وايإ   ،1«والسةةةريرث مثلةةةه ومجعهةةةا سةةةرائر ،صةةةتم ومجعةةةه  سةةةرارالةةةذي ي  »السةةةر يف اللغةةةة      ار خةةةالجل ر  س 
ة ث  ير  رإ ، والس  2النا  حديثا  مبعىن  خفاهف   ر  س  يعال ، فيقا     ا  ية سةواء لانةخ خةلا   ور  ما يقوم به اينسا  من  عما  سإ

ذََذواواا اتاغياَذ  َ  ﴿  ، ومنه قوله تعةاىل3خشرا   ََ  ََ ن ِي ذو   َوالَّذ َْذ را ا  ي ََاذا ََ ذ   ََّ ْاذ اا اي ََ َوقََُو ََّذَ  ذ ا َوَقاَذ اا اا ال ََتهِي ِي  ذ ً  َوجا ا َوَعَ ُييَذ
لَئيكَ  ًَ قاوا ًي السَّيهَئ ََؤاوَن تي لاَحَسَْ َي  َوَندا ا ََى الدَّ ْا ِا ا عا َلى السََّوائيوا  ﴿ :وا لِ تع لى ،4﴾َل َم تذاَذا  .5﴾ نَذ ا

يف عةدد دةدود مةن الخشةاا   بةه صفة ما يتضةمن اصصةار نطةال العلةم »  فالسر ما يف ااصطالح القانوين      
 مةةر يتصةةةل  »  وهةةو 6« حة لشةةاص  و  لثةةةر يف    يعةةل العلةةم  ةةا دصةةورا  يف ذلةةةك النطةةالإذا لانةةخ  ةةة مصةةل

                                                 

 .194،  خمتار الصحاحع د القادر الرازي    1

 .275،  01، جاملص اح املنل. الفيومي، 179،  02، جعمدث احلفاظينعر  احلليب،   2

 .262،  03، جتاج العرو . الزبيدي  357،  03، جلسا  العربينعر  ابن منعور،   3

 .22سورث الرعد، اآلية  4

 .09سورث الطارل، اآلية  5

 .131،  جرائم القذجل والس  ولشف السرار د احلميد املنشاوي  ع  6
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فعةةه  و باسةةتادامه،  يةةث  لصةةل خشةةاص فةةل مصلةةف قانونةةا   ل جمهةةوا  ع ةةبشةةاص  و بشةةيء مةةن خاصةةيته    ي  
يف هةذين التعةريف  املالحظ ، فة1« فةوا  فعةه  و باسةتادامهل  يصو  العلم به فل متجاوز عةددا  مةن الفةراد الةذين ل  

بل قد  تد  يقتصر العلم به عل  خشاص واحد    السر او  ،يف السر يف إطار السرار املهنية هنما قد ماا إىل تعر 
 العلم به إىل جمموعة من الخشاا  الذين يصلفو   فعه. 

تندات  و  سةالي  معلومةات لصةا  الةدفاع الةوط   و مسة » ة عل  وجه اخلصةو  فهةي العسصري  ما السرار     
ويشصل السعي إليها  و امتاللها  و نشرها  و إتالفها جرائم ضد  من  ،جي     ت ق  مسترتث لصا  الدفاع الوط 

 لةف  ص  ي   مةن ال يانات واملعلومات الق جية   ا يعلةم  ةا فةلو  الو ائقو  الخشياء»  اها ال عض بأهنَ ف  ر  ع  لما ية    2« الدولة
راربإ  سرار الدفاع عن ال الد الخشياء والو ائق وال يانات واملعلومات الق اعت    فعها فيعترب يف حصم مبقتض   مر  ت سإ

ومل يصةن قةد صةدر إذ  لتةا  مةن  ،لةه مسةا  بالشة و  العسةصرية ايسةرتا ية وبصفة عامة لةل مةا.....من احلصومة
 .3« إذاعته العامة للقوات املسلحة بنشره  و القيادث

والةق  بنشةاطات و مةالا امل سسةة العسةصريةرار العسصرية  و  سرار الدفاع، تشمل لل ماله عالقة وعليه فإ  الس  
 .بقائها يف حيز الصتما بضرورث تعتقد السلطة املاتصة يف هذا اجملا  

 .جريمة نشر األسرار العسكرية في الق انون الجزائري  ثانيا:
 .الجزائريفي الق انون    األسرار العسكريةنشر  ركان جريمة  . أ01 

 .في الق انون الجزائري األسرار العسكريةنشر  جريمة  ل الركن الشرعيأ.    

، فةإ  جر ةة لشةف 4ا جر ة وا عقوبة  و تدابل  من بغةل قةانو ه أنَ ي قإر ب امل د  الدستوري الذي انطالقا من      
 ضةةد الشةةيء العمةةومي فصةةل اجلنايةةاتاجلةةن  و  قةةد نةةص عليهةةا املشةةرع اجلزائةةري يف بةةاب اجلنايةةات السةةرار العسةةصرية

 .5قسم جرائم التعدي عل  الدفاع الوط  ،اجلن  ضد  من الدولةو 

 بقوله 90/07قانو  ايعالم  اعليه فقد نصنشر السرار العسصرية عن طريق وسائل ايعالم   ما جر ة           
خةةربا   و ...يةةذيفو  لةةل مةةا ينشةةر  تمةةن قةةانو  العقوبةةا 69و 67يتعةةرل للعقوبةةات املنصةةو  عليهةةا يف املةةادت  »

                                                 

 .201، ) ديوا  املط وعات اجلامعية بن عصنو ، اجلزائر (،  05، طخشرح قانو  العقوبات اجلزائري القسم اخلا دمد ص حي جنم     1
 .893،  01، جمعجم املصطلحات القانونيةجرار لورنو    2
 .202، 201سابق،  دمد ص حي جنم  املرجف ال  3
 من قانو  العقوبات. 01ينعر املادث   4

 ، من املرجف السابق.68، 67، 66، 65لتفصيل  لثر ينعر  املواد،   5
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 ي بايحالةةةة إىل قةةةانو  العقوبةةةات مثةةةل مةةةا لةةةا  عليةةةه احلةةةا  يف قةةةانو  ايعةةةالم  1« و يقةةةة تتضةةةمن سةةةرا  عسةةةصريا  
82/012 . 
      للصةةحايف     ق الوصةةو  إىل مصةةادر اخلةةرب ا جييةةزحةة» ق نةةص املشةةرع اجلزائةةري علةة     إىل مةةا سةة  بايضةةافة     

  علومات الق من ط يعتها ما يأي و يفشي امل ينشر
 .3«    تصشف سرا  من  سرار الدفاع  و سرا  اقتصاديا   و دبلوماسيا        

 .في الق انون الجزائري األسرار العسكريةنشر  جريمة  ل الركن الماديب.

     الخ ةةار  بةةثو  ذاعةةةإو  نشةةرب، عةةرب وسةةائل الصةةحافةالةةرلن املةةادي جلر ةةة لشةةف السةةرار العسةةصرية  يتحقةةق      
را  من  سرار الدفاع، الق من املفرتل    يقالو ائق الق ت  و  مةا هةذا  ،تصةر العلةم  ةا علة   خشةاا  معينة شصل سإ

را  عسصريا  ...لل من ينشر ويذيف»  بع ارث 90/07 قانو  ايعالم عليه  د   « خربا   و و يقة تتضمن سإ

احلصوميةة  احلزبيةة واملرئيةة،املسةموعة وسائل الصةحافة املصتوبةة  مجيف يتحقق لشف السرار العسصرية بنشرها عربو   
مجيف فعرب لخ ار ا ما  اانرتنخ،و  لالتلفزيو   عرب الوسائل املرئية لشفها  تصور، فالو ائق العسصرية  صن اخلاصةو 

 .4الوسائل السابقة
 ااعتةداءإذ العربث هنا  صو   ،5« ايعال  للسر لله  و جزء منهو  ايفشاء»  بتألد الصشف يتحقق لما        

   املشرع قد نص عل  منف نشر هذه السرار بشةصل عةام سةواء لانةخ و  عل  هذه املصلحة احملمية قانونا خاصة
 يف خشصل خرب  و و يقة.

فةإ  املشةرع  ،الصةحافةوقوعهةا عةرب وسةائل لمةن هةذه اجلر ةة هاما العالنية تشصل جزءا لو  رفم   ه خلا فإنو        
منةه فإنةه ا فةرل بة  لشةفها لشةاص و  ،6غلهةا مةن الطةرلب  لشفها بو ب  ارتصاب هذه اجلر ة عربها فرل  ي  مل

 ،مع   و للجمهور، بل يصفي    يصةو  الشةاص الةذي ع إعالمةه  ةذه السةرار ا صةفة لةه يف ايطةالع عليهةا
 .7 يقة  و اخلرب املصشوجلط يعة السرية للو الق ااعتداء عل  ق  ح  ت     العربث يف هذه اجلر ة بإ و 

                                                 

 .90/07من قانو  ايعالم  88املادث   1
 .82/01من قانو  ايعالم  105ينعر  املادث   2
 .90/07من قانو  ايعالم  36ينعر  املادث  3
 .90/07قانو  ايعالم من  88ينعر  املادث  4
 .200،  خشرح قانو  العقوبات اجلزائري القسم اخلا دمد ص حي جنم    5
 وما بعدها. 200لتفصيل  لثر ينعر  دمد ص حي جنم  املرجف السابق،   6

 من قانو  العقوبات. 67ينعر  املادث   7
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   .في الق انون الجزائري األسرار العسكريةنشر  جريمة  ل الركن المعنوي  ج.

ا قةةد ، جنةةدم90/07ا قةةانو  ايعةةالم مةةإليه مةةن قةةانو  العقوبةةات الةةق  حةةا  69و 67 بةةالعودث إىل املةةادت      
            لديةةةةةةةةةه نيةةةةةةةةةة اخليانةةةةةةةةةة  دو     تصةةةةةةةةةو  »و ،« يصةةةةةةةةةو  بغةةةةةةةةةل قصةةةةةةةةةد اخليانةةةةةةةةةة والتجسةةةةةةةةة  »  ا ع ةةةةةةةةةارياسةةةةةةةةةتعملت

الةق عةادث مةا  ،ر ة لشةف السةرار العسةصرية عةن طريةق الصةحافةالرلن املعنوي جل بأ  يت    منهماو  ،« التجس و 
إىل نشةر مةا  إرادث اجلةاين ا هةخسةيتحقق إذا  يف ايعةالم،حقةه إخشة اع و  تنشر مادهتا ايعالميةة بنيةة إعةالم اجلمهةور

قاصةةدا مةةن وراء ذلةةك ايضةةرار بالةةدفاع الةةوط   و اجلةةي   ،سةةريتهعةةر القةةانو  مةةف علمةةه بريا يف نيشةةصل سةةرا عسةةص
 1نشر هذه السرار.لدو  مراعاث ال واعث اخلاصة الق دفعخ باجلاين قصدا عاما، الوط  

نيةة لةك بإذا مل يقةم بنشةر ذ ،انو  العقوبةاتاملادت  السةابقت  مةن قة وفقا حلصم يصو  مس وا عل  هذا التصرجلو  
، التجسةة و  اخليانةةة الععمةة  جةةر قحتةةو  هةةذا التصةةرجل إىل إا ، و  و التجسةة  لصةةا  جهةةة معينةةة الةةوطنخيانةةة 

 .2جرائم التعدي الخرى عل  الدفاع الوط   و ااقتصاد الوط و 
صةو  احلةق إخش اع حق اجلمهور يف ايعالم إذا ما تعلق المر بنشر السرار العسصرية ل صن التذرع بنية  لما ا    

 حق الصحفي يف الوصو  إىل مصادر اخلرب.مثله مثل ، 3للمواطن يف إطاره احملددمضمو  السابق 
 .في الق انون الجزائري  األسرار العسكريةنشر  عقوبة جريمة   .02 

السرار املصشوفة ط يعة حس  ظروجل و السرار العسصرية عل  جر ة لشف يعاق  املشرع اجلزائري عل        
، مف إمصانية المر 5سنوات 05 و بعقوبة احل   من سنة إىل  ،4سنوات 10سنوات إىل  05السجن من بعقوبة 

هذا بغض   6 جز المالا الق تصو  دل املاالفة وايفالل امل قخ  و النهائي للم سسات ايعالمية املعنية
 نو  العقوبات. قاالتصميلية املنصو  عليها يفو لعقوبات الت عية إىل إمصانية احلصم باالنعر 
 ر العسصرية عرب وسائل الصحافة فيما يأي و خلا  صن اختصار جر ة لشف السرا       

    دلهاو  النص عليها بصفة مشرتلة ب  قانو  ايعالم وقانو  العقوبات النص عل  خشرعية جر ة لقد ع      
ب   يدور وصفهاو   ، الم املنصو  عليها قانونا  عن طريق وسائل ايعرا  عسصريا نشر  خ ار  و و ائق تشصل سإ 

                                                 

 .202،    خشرح قانو  العقوبات اجلزائري القسم اخلا،ينعر  دمد ص حي جنم  1
 املرجف السابق.من  65،66، 63،64، 61ينعر  املواد   2

 .90/07من قانو  ايعالم  03ينعر  املادث   3
 من قانو  العقوبات. 67ينعر  املادث   4

 من فانو  العقوبات. 69ينعر  املادث   5

 .90/07من قانو  ايعالم  99ينعر  املادث   6
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 اخليانة قصدينتفي  صد العام، عل    هي جر ة إرادية عمدية تتحقق بتوفر الق، لما وصف اجلنحة واجلناية
ايفالل امل قخ والنهائي لوسائل و  احلجزو دارت عقوبتها ب  السجن واحل    وقد ،مرتص  اجلر ةالتجس  يف و 

ب  ارتصا ا باستعما  طرل  خرى من و  فرل ب  ارتصاب هذه اجلر ة عرب وسائل الصحافةا فإنه ا و خل ، اجلر ة
 .حيث العقوبة

 .العسكرية في الشريعة اإلسالمية  األسرار  نشرجريمة   ث لث :
 .العسكرية في الشريعة اإلسالمية  األسرار  نشر جريمة  أركان .01

 سكرية في الشريعة اإلسالميةالع  األسرار  نشرلجريمة   الشرعي  الركن.أ  
ها إفشةائاعت ةار ل السةرار بصةفة عامةة، لأصةلشةف ن النصةو  الشةرعية علة  عةدم جةواز  دلخ العديد ملقد     
 دفعا  للمفسدثو  ،اجلماعيةو  لمصا  الفرديةلمحاية  الشريعة ايسالميةيف  هايعلاملعاق   من اجلرائم خشرعيسند بغل 
  ا.الضرر الذي قد يلحق و 

       وقولةةه ،1« فه  ي أمان  ة  ت  ف َ  ت   ليث ث  م اد  الح   بث الرج     د  إذا ح    »  منهةةا قولةةه صةةل  ا  عليةةه وسةةلم    
ومةا  2« ق  ح   بغي ر   ال  م   اع  ط  اقت  أو    ام  ر  ح َ   ج  ر  ف  أو    ام  ر  ح   دم   فك  س   :السج  ة إال ثالث ة م  ان  س باألم  ال  ج  الم   »

 بع د   فم ا أبب رت ب و أح دا    ا  ر س   ص ل  ا  علي و وس لم  ب ي  الن    ي  إل  أسر   »جاء يف ال ر عن  ن  بن مالك  
سةةواء لةةا   عليةةه مةةن وجةةوب التصةةتم علةة  بعةةض المةةور دلةةخفيمةةا  يتمثةةل ووجةةه ااسةةتدا   ةةذه الحاديةةث ، 3«

ي دي فيها مف استثناء احلاات الق  ،ب الصتما و عالمات دالة عل  وجبعهور ذلك بطل  من صاح  السر  و 
حرام إذا لا  فيه إضرار ول م إ  هو و  إفشاء السر خيانة»ه فإ   عليو ة، مفاسد معين بالصتما  عل  حدوث لتزاماا
الةذي  »   و  مبعىن السر  مانةة علة  عةاتق الةذي اعمتةن عليةه لةذلك قةا  اعتةرب إفشةاعه خيانةة ،4«  يصن فيه إضرارمل

هةةذا مةةا يعةة     علةةة حتةةرو إفشةةائه هةةو و  ،5« رثا لةةا  علةة  صةةاح ه منةةه مضةة هةةل العلةةم    السةةر ا ي ةةاح بةةه إذ عليةةه

                                                 

وقةةةا   ،1959رقةةةم  ،301،   04) بةةةاب ماجةةةاء    اجملةةةال  بالمانةةةة (، ج  (، ، ) لتةةةاب الةةةرب والصةةةلةاجلةةةامف الصةةةحي  حرجةةةه الرتمةةةذي يف   1
 ،297،   02بةةةاب يف نقةةةل احلةةةديث(، ج(، )  ) لتةةةاب الدب سةةةننه،وإمنةةةا نعرفةةةه مةةةن حةةةديث ابةةةن    ذئيةةة ، و بةةةو داود يف  حةةةديث حسةةةن 
ن ةةف هةةذا احلةةديث مةةن حتسةة  ، قةةا  رواه  بةةو دا62،   03، جالرتفيةة  والرتهيةة واملنةةذري يف  ود والرتمةةذي و   احلةةافظ ابةةن عطةةاء املةةدي  قةةا  ا   

 إسناده.

 .102س ق خترجيه،     2
 .60، رقم116،  08(، ج (، ) باب حفظ السر بسر صاح ه إذا مات جاء فيمن  سرَ  ، ) ماصحيحه خرجه ال ااري يف   3
 .31،  08، ج03، جملدإحياء علوم الدينحامد الغزايل    بو  4
 .82،   11، ) دار املعرفة، بلوت، ل نا  (، جفت  ال اري خشرح صحي  ال ااريابن حجر العسقالين    5



 افة املتعلقة مبمارسة املهنة.الفصل الثاين.......................................................................................تصنيف جرائم الصح
 

 130 

الةةق دفةف املضةةرث الةةق تنةةتك عةةن ذلةك سةةواء لانةةخ متعلقةةة باملصةةا  الفرديةة  و اجلماعيةةة لصشةةف السةةرار العسةةصرية 
قولةه ل لة  مر ال خ يف إخشاعتها لةذوي ااختصةا  مةن  ويل المةرإحاو عل  عدم اخلول فيهانصخ الشريعة ايسالمية 

ََدُّوها إيَلى الوَّ ا لي َوإيَلى قاواليي اأَلااوي وَ  ﴿  تعةاىل َي َقوي الاَخ افي َقَذاعا اا تيِي َوَل ا  ََ اأَلاا ِا  إيَذا َج  را ا َقااٌو اه ََ ِا ا َلَعلي ْذا اي
ذذياََ  ِا َُتذَََّذعاذذغا ا ال َّ غاذذ ََ ََبا ُا ا َو ِي َعلَذذيا ذذعا اللكذذ ّا َُ َل ِا ا َولَذذ ا ذذْذا ِا اي َا َُ ذذَغَْي ََ َنسا ن ِي َّ َاليذذي   الَّذذ إذا  »  ومعةةىن اآليةةة ،1﴾َن إي

إصةابة عةدوهم مةنهم ل  وا مةن عةدوهم بغل ةتهم إيةاهم  و اخلةوجلن  مإ م قد    ة للمسلم  فازية بأهنَ ي  رإ جاءهم خرب عن س  
يقةو   فشةوه وبثةوه يف النةا  ق ةل الرسةو  ا  صةل  ا  عليةه وسةلم وق ةل  مةراء سةرايا رسةو  ا  صةل  ا    ذاعوا بةه

هةةم مبةةا ابةةد    متةةر إىل اجلمهةةور عةةرب قادتةةه لعلم علةة     الخ ةةار املتعلقةةة بةةاجلي دليةةل فةةي اآليةةة ف ،2«سةةلمو ليةةه ع
 يف الوقخ فل املناس . ن إفشاءهاع مفسدث الق قد تنتكلل تقديرا  منهميص     ينشر منها  و يصتم 

يغزوه ا   زوة  غ    ي د  ر  ي    ام  ل  ق    »  ليه وسةلم لةا لية عل  وجوب لتماهنا    الرسو  صل  ا  عومن الدلة العم     
اس  تقب   و   ش  ديداه  ا رس  ول ص ل  ا  علي  و وس لم ف  ي ح ر   كان   غ  زوة تب وز فغز   حت   ي بغيره ا  ر  إال و  

أبب رهم  و   همع دو    ةهب  وا أ  م ليت أهب  ه  للمسلمين أمر     ل  ج  كثير ف    و  د  ع   زو  ومغازا ، واستقب  غ   عيدا  سفرا  ب
فزواتةه  صةل  ا  عليةه وسةلم الةدائم ا ةاه هإخفاء يصمن يف ااستدا  باحلديث، فوجه 3« ريدي   ذيو اله  جو  ب  

 . علنه يف فزوث ت وا لعروفها اخلاصةو  إا ما  ظهرهمصاهنا و  وقتهاحىت ا يعلم العدو 

 العسةصرية بغةزوثنشةاطاته ااستدا  عل  الصتما  الةذي لةا  طةيه بةه الرسةو  صةل  ا  عليةه وسةلم  لما  صن  
و مره بأ  ا  و  ا  صل  ا  عليه وسلم لتابارسلت  له   ند خروجه يف هذه الغزوث، حيث ع4ع د ا  ابن جح 

 ل  ز  ن  ت  حت  ف امضي  ذا  ابي ه  ت   رت في ك  ظ  ا ن  إذ » فإذا به بلغ الجل فتحهيفتحه حىت مسلث يوم ، فلما 

 
 
 

                                                 

 .83النساء، اآلية   1
 .114،  05، ججامف ال يا  يف تفسل القرآ الطربي    2
 .156، رقم 124،   04ج ،ى بغلها ((، ) باب من  راد فزوث فور   جاء يف اخلروج إىل الغزاث  خرجه ال ااري يف صحيحه، ) ما  3
ب بن يعمر بن صربث بن مرث بن لثل بن فنم بن دورا  بن  سد بن خز ة السدي  مةه  ميمةة بنةخ ع ةد املطلة  قتةل  بن جح  بن رئاهو ع د ا   4

دمةد بةةن   877،   03ج الصةةحاب،ااسةةتيعاب يف معرفةة دفةةن مةف محةةزث يف قةرب واحةد ينعةةر  ابةن ع ةةد الةرب  و  هةةو ابةن  ربعةة  ونيةفو  يةوم  حةد
 .2009،  06، جحابصمعه ايلما  يف معرفة الو  مشصاث املصابي ع د ا  اخلطي ، 
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إذا لةةا  هةةو  ، ووجةةه ااسةةتدا  باحلةةديث1« ه  اار  ن أبب   ا م   م لن    وتعل    ه  ا قريش  ا  د ب  رص   ت  ف ف  ائ  ين الط   ب    نخل  ة  
حةةةىت حلةةةو  الوقةةةخ املناسةةة  خيفةةةي  خ ةةةار سةةةراياه حةةةىت علةةة  قةةةادث جيشةةةه وجنةةةوده  الرسةةةو  صةةةل  ا  عليةةةه وسةةةلم
العةةدو واسةةةيما إذا و  نشةةرها علةة  نطةةال واسةةةف ليعلمهةةا الصةةديقو  عامةةةة النةةا لصشةةفها يعالمهةةم بةةذلك فصيةةف ب

 .عل  وسائل ايعالم احلديثةرت شإ ن  

وجهةةةةةة وزمةةةةةا  الغةةةةةزوات          الصتمةةةةةا  يف يتحةةةةةرى ا  نصةةةةةر امل شةةةةةر ب يةةةةةه وسةةةةةلموإذا لةةةةةا  الرسةةةةةو  صةةةةةل  ا  عل     
ن املشرف  علة  هةذا اجملةا  الةذي يعتةرب درع المةة خاصةة فصيف بدونه موالعما  احلربية الق لا  ينوي القيام  ا 

لةةذلك فةةإ  و نقةةاط قوهتةةا  ايطةةالع علةة و  الةةنف  مةةن  جةةل بلةةوا  سةةرارها العسةةصريةو    املةةا و   العةةدو عةةادث مةةا ي ةةذ
 .سرار العسصرية  مر ضروري للحفاظ عل  منعتهالنشر الوضف القيود املالئمة 

 .العسكرية في الشريعة اإلسالمية  األسرار  نشرجريمة  ل يالركن الماد .ب
يف العسصري بصفة خاصة ابد    تتةوفر السر لسرار بصفة عامة، و جلر ة لشف ايتحقق الرلن املادي لصي       

مةن مصةلحتها    و  لسر املصشةوجل تتضةرر بصشةفه،تصو  اجلهة املعنية باالذي ع إفشاءه صفة السر، بأ   اخلرب
 يشرتط يف ذلك  ال ة خشروط و  صتما يف حيز ال ي ق  السر املصشوجل

لية الصشف عن السر بغض النعر إىل الوسيلة الق ع  ي    تتحقق عم :قد تم فعالأن يكون اإلفشاء   .1
 .بوسائل الصحافة احلديثة سيلة دققة للعلنية إذا تعلق المرم تصو  هذه الو يعال ، ولا ا

را  صحيحا: .2 ا يف نعر اجلهة املعنية بصتمانه  و  ي    يشصل اخلرب املصشوجل سرا   أن يكون المنقول س 
إا حتولخ إىل جر ة لي  معلومة خاطئة، و و  و  هذا السر سرا  صحيحا  ، و   يصعامتسم  بإفشائه بشصل 

 إذا توفرت خشروطها.  خرى لنشر الخ ار الصاذبة

مس و  ل مأمور بعدم إفشاءها ول عاقل بالغ مصلف  فظ السرارصل ف اُلو   ت لُغَ نقن نُ ن الَو ي  .3
 .2عنها

      يلتةزم  ةا هةةي    يتجنة  نشةر لةةل المةور الةةق  وعليةه فةإ  مةةن احملعةورات الةق جيةة  علة  الصةةحفي       
 .يف مقدمتها السرار العسصريةو  عيةمااجلو  تعترب من ق يل السرار الفردية

 

                                                 

 بةو بصةر  .248م، ) منشورات علي بيضو  لصت  السنة واجلماعة، دار الصتاب العاميةة، بةلوت، ل نةا  (،  2001، طالسلث الن ويةابن هشام،  1
   .58،   09، )باب قسمة الغنيمة يف دار(، جىسنن ال يهقي الصرب ال يهقي، 

 وما بعدها. 91،  لتما  السر وإفشاءه يف الفقه ايسالمي،خشريف بن  دلو  بن إدري ينعر    2
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 .العسكرية في الشريعة اإلسالمية  األسرار  نشرجريمة  ل الركن المعنوي.ج
بقصد العصيا ،  و ما يسم  يف    يصو  الصشف عن السرار العسصرية وفلها  » املعنوي يشرتط يف هذا الرلن 

ااصةةطالح القةةانوين بالقصةةد اجلنةةائي، فةةال يصفةةي للعقةةاب    يصةةو  السةةر قةةد انتشةةر وإمنةةا جيةة     يصةةو  ايفشةةاء 
 » عمديةو  وقام بذلك بطريقة إرادية الذي قام بإفشائهاجلاين عاملا   رمة  و خطر السر  ي    يصو   ،1«ً   عمديا

   يتوفر فيه قصد ايضرار ليصو  إفشاعه جر ة، بل يصفي فيه القصد العام وهو إرادث  وا يشرتط يف إفشاء السرار
يةةةدث بةةةأ  يصةةةو  ايفشةةةاء صةةةادرا  عةةةن قصةةةد  دلةةةة عامةةةة فةةةل مق ارسةةةر رو إفشةةةاء الايفشةةاء ل  الدلةةةة الةةةواردث يف حتةةة

 .2« بةمستحق للعقو و  د يعترب عصيانا  لمر الشارعول  جمرد إفشاء السر بالقص ،ايضرار
لث ةوت ايفشةاء  هانشةر قةق مبجةرد املعنةوي يتح هةارلنفإ  لصو  جر ة لشف ايسرار العسصرية من اجلرائم املادية و   

الضةرر الةذي  صةن    يلحةق بصةاح  السةر سةواء لةا  فةردا  و و  النعر يف املفسدثيأي املنايف لواج  الصتما ، مث 
ه إىل علةم مةن ا طةق لةه صةولضرر يلحق مبصلحة اجلي  مبجةرد و فإ  البالتمعن يف ط يعة السر العسصري و  ،مجاعة

هلةةذه اجلر ةةة  قةةد يقتصةةر علةة  تةةوفر القصةةد العةةام الةةذي  املعنةةويبالتةةايل فةةإ  الةةرلن و      يعلمةةه مةةن عةةدو  و صةةديق
  يتحقق بتوجه إرادث اجلاين إىل نشر هذه السرار.

 .ميةالعسكرية في الشريعة اإلسال  األسرار  نشرجريمة    عقوبة  .02

الةةق مل يةةرد فيهةةا عقوبةةة » التعةةازيزملةةا لانةةخ جر ةةة لشةةف السةةرار العسةةصرية يف الشةةريعة ايسةةالمية مةةن جةةرائم     
درجةة  الةذي يقةدري  و القاضة حتدد بناء عل  السةلطة التقديريةة لةويل المةرالق ختصص هلا العقوبة  ، فإ 3«دددث 
ختتلف العقوبة التعزيزية يف إفشاء السرار باختالجل  »و    ارتصا اعليها بس الق ع ااعتداء نوع املصلحةو  الضرر

وتصل عقوبتها إىل القتل يف ايفشاء الذي    النعام العام و مةن  ، ونوعية السرار واختالجل فاعلهادرجة ايفشاء
مادامةخ امل سسةةة السةرار العسةصرية مةن هةذا ايطةار إفشةاء  سةتث  ا  صةن    يو ،4« الدولةة لإفشةاء  سةرار الدولةة

التجسة   إذا  خذت جر ة لشف السةرار منحة  واسيما ،اجلماعاتو   تسهر عل   من الفرادالقالعسصرية هي 
 .واخليانة، ويضاجل إليها صفة العلنية النا ة عن نشرها عرب وسائل ايعالم

  اآلتيةقاط جر ة لشف السرار العسصرية يف الشريعة قد تضمنخ النتلايص  حصام وبذلك  صن   
قد  السرارالسابقة الق دلخ عل  منف الشريعة ايسالمية لصشف النصو  الشرعية فإ   خالصة ملا س قو       

                                                 

 .95،  لتما  السر وإفشاعه يف الفقه ايسالمي خشريف بن  دلو  بن إدري    1
 .95،96خشريف بن  دلو  بن إدري   املرجف السابق،    2
 .158   املرجف السابق،بن  دلو  بن إدري   خشريف   3
 .159خشريف بن  دو  بن إدري   املرجف السابق،     4
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الفردية عل  املتعلقة باملصا  و  العامة باملصلحة السرار املاسةإفشاء لتشمل هذه اجلر ة وسعخ من دائرث 
بل   من جرائم احلدودرب  ت  ع  ةت   ملالسرار العسصرية لها جر ة لشف اخلطورث الق  صن    تشصمن رفم بالو  ،اختالفها
السرار بنية التجس ، مف هذه عقوبتها قد تصل إىل درجة القتل إذا لا  لشف لصن  ،من جرائم التعازير جعلخ

خ هذه عصيا  الحصام الشرعية الق منعث اجلاين يف توفر إرادمف  ه،وصحت اخلرب دل اجلر ةرية التألد من س
 لاجلإرادية  و  بصفة عمدية الوامر الشرعيةل  عصيا   حلال الضرر بصاح  السرإته يف وا اعت ار لنياجلر ة ، 

 لتحقق اجلر ة.

 .المغرضة وأ الخاطئة  األببار  جريمة نشر الفرع الثاني:
 تعريف األببار الخاطئة أو المغرضة.  أوال.

 و املغرضة الةق بإمصاهنةا    تة دي إىل تصةدير المةن   ار اخلاطئةقرها القانو  نشر الخورات الق  من احملع
 و  رقية،العإ رات ع  ا النة  رإ وحت    العص يات لتث الق من خشأهنا     املسا  بدعائم الوحدث الوطنية، لنشر الخ ارو  العام،
 وحدته.و    بأمن الوطنث ال ل لة يف صفوجل الشع  ومتحتد

ذاع بشةةةيء مةةةن التحةةةريض  و لصنهةةةا تةةةلةةةك الةةةق تنطةةةوي علةةة  بعةةةض احلقيقةةةة و ت »  واملقصةةةود بالخ ةةةار املغرضةةةة   
 للحقيقة مف وجه يشوهها هو خرب مغرل اذبة، فاخلرب احملرجل الذي فيه يل  ا جيعلها يف حصم الخ ار الصاخلوجل، مم

 ا »  خلةرب الةذيعةرجل هةذا اآلخةر بأنةه ابالتايل فاخلرب املغرل يقرتب من حيث املعىن من اخلةرب الصةاذب إذ ي  و  ،1«
ق تنةاقض يطابق احلقيقةة للهةا  و جةزء منهةا سةواء لةا  عةن طريةق احلةذجل  و ايضةافة  و فةل ذلةك مةن الوسةائل الة

 احلقيقةةو  جمان ة جزئية  و لليةة للصةدلاملغرضة تشصل و  وعليه فإ  الخ ار الصاذبة،2« احلقيقة يف صورث من صورها
 .ار  عليها بصفة  و بأخرىايضافات الق متو  التشويهو بس   التحريف 

، إا  نه قد خيتلف عل  ئهاخلطأ قد يصو  يف اخلرب لله  و جز  ما الخ ار اخلاطئة فهي الخ ار فل الصحيحة، و    
تصةةور علةةم اجلةةاين اخلةةرب اخلطةةأ إىل يعةةود  ةةرو و ن الخ ةةار املغرضةةة مةةن ناحيةةة عةةدم التحريةةف للحقيقةةة، مةةا ي ةةدو عةة

صةةحي  يف  اخلةةرب املغةةرل فهةةو خةةرب مةةا  ،ك يق ةةل علةة  نشةةره لمةةا هةةو لغايةةات معينةةةبصونةةه خةةربا خاطئةةا ومةةف ذلةة
 نشره عل  النحو الذي يريده.و  هتشويهيتوىل حتريفه و و  السا 

 
 

                                                 

 .210،  اجلرائم التع لية جرائم الصحافة والنشرع د احلميد املنشاوي    1
 .210ع د احلميد املنشاوي  املرجف السابق،    2



 افة املتعلقة مبمارسة املهنة.الفصل الثاين.......................................................................................تصنيف جرائم الصح
 

 134 

 .في الق انون الجزائري المغرضة وأ جريمة نشر األببار الخاطئة.ثانيا
 .ئريفي الق انون الجزا المغرضة وأ أركان جريمة نشر األببار الخاطئة .01

 في الق انون الجزائري المغرضة وأ جريمة نشر األببار الخاطئةل الركن الشرعيأ.    

ا    تطةا   مةن مةن ق يةل اجلةرائم اخلطةلث الةق  صنهة املغرضةةو  نشةر الخ ةار اخلاطئةةلقد اعترب املشرع اجلزائري جر ة   
 »نةص علة   نةه حيةث شةرع اجلزائةري ملرتص ها،رصةدها امل الةقبةالنعر إىل العقوبةة  وذلك ،ااستقرارهوحدهتا و و  الدولة

يعاقةةة  لةةةل مةةةن ينشةةةر  و يةةةذيف عمةةةدا   خ ةةةارا  خاطئةةةة  و مغرضةةةة مةةةن خشةةةأهنا    متةةة   مةةةن الدولةةةة والوحةةةدث الوطنيةةةة 
 .1« سنوات 10سنوات إىل  05بالسجن امل قخ من 

 82/01ة يف قةانو  ايعةالم املغرضةو  خ ار اخلاطئةعل  جر ة نشر ال يالحظ    املشرع اجلزائري لا  قد نصو    
قةانو  ايعةالم يف  و لةد الةنص عليهةا، 2اختياراهتا اييديولوجيةةو  قوانينهاو  الق من خشأهنا    مت  بأمن الدولة امللغ 
 .السابقة اييديولوجيةإزاحته لعنصر املسا  بااختيارات و  ضافته لعنصر املسا  بالوحدث الوطنيةبإ 90/07

 .في الق انون الجزائري المغرضة وأ نشر األببار الخاطئةجريمة  ل الركن الماديب.  

بالتمةا  عمليةة نشةر  و إذاعةة  يف القةانو  اجلزائةري املغرضةةو  نشر الخ ار اخلاطئةة يتحقق الرلن املادي جلر ة
 مةن ، مف ايخشارث إىل    مصةطل  3الوطنية وحدهتا   مت  بأمن الدولة و املغرضة الق من خشأهنا الخ ار اخلاطئة  و 

 يشةةةمل المةةةن ااقتصةةةاديل املتمثةةةل يف المةةةن العسةةةصريالصالسةةةيصي  همفهومةةةالدولةةةة هنةةةا لفةةةظ عةةةام قةةةد يتعةةةدى 
 الوحةدث الوطنيةة     ولةذلك احلةا  بالنسة ة ملصةطل ، 4 مةن الدولةة اسةتقراراملصملةة وفلها من اجلوان   السياسيو 

الةق السياسةية وفلهةا مةن العناصةر و  ةوااقتصةادي يةةالوحةدث الثقاف جان  الوحةدث الرتابيةة، يشمل إىل    الذي  صن
 .ملفهوم العام ملصطل  الوحدثتدخل يف ا

تتحقةق عةدم صةحة  » يصةو  جان ةا  مةن الخ ةار املنشةورث خاطئةا   و مغرضةا  إذ    الةرلنلما يصفي لتحقةق هةذا    
فقةد  5«مةدلوا  خاطئةا   و مغرضةا  الق تعطي للارب ، و اخلرب من خال  امتناع صاح ه عن نشر بعض التفاصيل اهلامة

ذلةك و      بةأمن الدولةة   ة  حدو ها  بطريقة مزيفةة مةن خشةأنهوقائف نشر  لصنصحيحة  طدث و   تصو  الواقعة

                                                 

 .90/07من قانو  ايعالم  86ينعر  املادث    1
 .82/01من قانو  ايعالم  101  املادث ينعر   2
 .35(،  تشريعات ايعال  العربية من منعور حقول اينسا ينعر  ع د ا  خليل، )  3
 .91عاد  لاظم سعود  ) رلن العالنية يف جرائم ايعالم (،    4
 .100  النشر،جرائم الصحافة و . ع د احلميد الشوار    92ينعر  عاد  لاظم سعود، املرجف السابق،    5
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  .1ما حتمله من تأ ل عل  اجملتمفو  انطالقا من ط يعة الواقعة

ونقةال  عةن وسةةيلة  يةق إعةادث النشةةرنشةرها عةةن طر و  ،بصةفة ابتدائيةة نشةر هةذه الخ ةةار لمةا يسةتوي يف هةذه احلالةةة  
بشةةصل  ت يف املةةادث السةةابقة وردالةةق«  عاقةة  لةةل مةةن ينشةةر  و يةةذيفي » ع ةةارثويسةةتفاد هةةذا مةةن صةةحيفة  خةةرى، 

ة، حيةث  ورد املشةةرع يف عةدم اخشةرتاط وقةوع نتيجةة ملموسةة مةن جةراء نشةر هةذه الخ ةار املغرضة، إىل جانة  مطلةق
للسةةلطات بةةالمن والوحةةدث الوطنيةةة  هاساسةةمليةةرتا تقةةدير «    متةة   امةةن خشةةأهن»ع ةةارث  السةةابقة 86نةةص املةةادث 
  »       ع ارثهو ما يستفاد من و  لها يف دائرث جرائم الصحافةعحتقق عنصر العالنية الذي جي، فضال عن 2املاتصة
 املسموعة.و  عن وسائل الصحافة املصتوبةاملعربث  3« ينشر  و يذيفلل من 

 .في الق انون الجزائري المغرضة وأ شر األببار الخاطئةجريمة نل الركن المعنوي.ج

يعهر ذلك من خال  و  املغرضة من ق يل اجلرائم العمدية،و  لقد اعترب املشرع اجلزائري جر ة نشر الخ ار اخلاطئة   
أ الخ ار خبط ي    يصو  الناخشر عاملا   السابقة الق نصخ عل  هذه اجلر ة، املادث يف « عمدا  » استعماله لصلمة 

 .4مقصودو  تشويهها ق ل    يقوم بنشرها بشصل عمديو  يفها و  نه تعمد حتر  الق نشرها
استعماله لع ارث الخ ةار  هذا ما مل ينص عليه املشرع اجلزائري صراحة وإ  لا فاخلا ،  القصد افرتال توفر ما    

ا  صةن افةرتال و    نشةر مثةل تلةك الخ ةار وحي بةأ  املشةرع يطلة  سةوء النيةة مةن وراء قةد ية»   املغرضةو  اخلاطئة
الوحةدث ت قة  علة  و   المنضةرار بةإ  ةات نيةة اي عة ءذلك فةإ  لةو  ،5« الرلن املعنوي مبجرد إ  ات لةذب الخ ةار

  الرلن املعنوي هلذه اجلر ة يصتمل بتوفر عنصر العلم خبطأ ولذب الخ ار، ونشرها بطريقة  ، و 6ابة العامةعاتق الني
 .ا اه نية الناخشر إىل حتقيق املسا  بالمن الوط   و الوحدث الوطنية عمدية، مف

 .في الق انون الجزائري و المغرضةقوبة جريمة نشر األببار الخاطئة أع. 02

يف حالةةةة ارتصا ةةةا عةةةرب وسةةةائل الصةةةحافة   يف القةةةانو  اجلزائةةةري جر ةةةة نشةةةر الخ ةةةار اخلاطئةةةة  و املغرضةةةةيعاقةةة  علةةة  
ايفةةةالل امل قةةةخ  و و  بةةةاحلجزبايضةةةافة إىل إمصانيةةةة احلصةةةم  7سةةةنوات10إىل نوات سةةة 05السةةةجن امل قةةةخ مةةةن ب

                                                 

 210،  اجلرائم التع لية، جرائم الصحافة والنشرع د احلميد الشوار     1

 .100،  جرائم الصحافة والنشرع د احلميد الشوار     2
 .90/07من قانو  ايعالم  86املادث   3
 .211   املرجف السابقينعر  ع د احلميد الشوار  ،  4
 .92يف جرائم ايعالم (،   عاد  لاظم سعود  ) رلن العالنية  5
 .101،  جرائم الصحافة والنشرع د احلميد الشوار     6
 .90/07من قانو  ايعالم  86ينعر املادث   7
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 .1لوسائل اجلر ة النهائي
تقةةدر  إذ لانةةخ ،هلةةذه اجلر ةةة 82/01 قةةانو  ايعةةالمالةةق لةةا  خيصصةةها لعقوبةةة لالصلةةي التعةةديل  لمةةا يالحةةظ   

 ليصةو   و بإحةدى العقةوبت  فقةه ،دج 2000إىل دج500بغرامةة مةن و  سةنوات 03  خشةهر إىل 06 باحل   مةن
الق تدور مدث سجنها ب   ىل وصف اجلنايةنقل هذه اجلر ة من وصف اجلنحة إ قد 90/07 ايعالم قانو  بذلك
 .سنوات. 10و سنوات 05
يف اعت ةةار  إا  هنةا تتميةز اخلالصةة    هةذه اجلر ةة تتفةق إىل حةةد مةا مةف  حصةام جر ةة لشةةف السةرار العسةصرية،و   
   املشةرع قةد ا يعاقة  علة  إخشةاعة الخ ةار اخلاطئةة بعيةدا عةن وسةائل و  ،النية خشرطا  ساسةيا لقيةام هةذه اجلر ةةالع

 العالنية.
 .و المغرضة في الشريعة اإلسالميةة أجريمة نشر األببار الخاطئ ثالثا: 

 .في الشريعة اإلسالمية و المغرضةنشر األببار الخاطئة أ  جريمةأركان   .01

 .في الشريعة اإلسالمية و المغرضةجريمة نشر األببار الخاطئة أل الشرعيالركن  أ.  

مةةا و  ار اخلاطئةةة  و املغرضةةةيتصةةو   ساسةةا  مةةن نشةةر الخ ةة ذه اجلر ةةة يف القةةانو  اجلزائةةريملةةا لةةا  الةةرلن املةةادي هلةة   
ولة التأصيل ملثل هذه اد فإ  ،الوحدث الوطنيةو  الق من خشأهنا    مت  بأمن الدولة الصاذبةيف حصم الخ ار  يدخل

يحة للتعامةةل مةةف نقةةل الربةةاين الةةذي تنةةاو  الصيفيةةة الصةةحالتوجيةةه مةةن ينطلةةق اجلر ةةة يف الشةةريعة ايسةةالمية  صةةن    
ذيَا ا اذَ ﴿  ونشرها بداية بقوله تعاىل الخ ار  َي ْاذ ا َقن تا ٌق تيٍَََْأ لَذَغََذيذَّ ََ آَاْا ا إين َج  كا ا لَ  ي ن ِي َِ  الَّ ًٍ نَ  قَنذُّ َِ لَذ ََ ا ذ  تي  ا

 ََ ذذَيحا ا َعلَذذى َاذذ  لَذَعلاذذغا ا َُذذ ديايي َا مةةن خةةال  ، ف3«  مهلةةوا حةةىت تعرفةةوا صةةحته ا تعجلةةوا بق ولةةه »   ي مبعةةىن 2﴾لَذغا
 وهةي     يقةوم بالتث ةخ ،هذه اآلية  صن للصحفي    يستالص قاعدث هامة  ن ه الوقوع يف نشر الخ ار اخلاطئة

 ق ل إقدامه عل  نشره للجمهور. درهمصو  التألد من صحة اخلربو 

احلاد ةةة   خ ةةاريف نشةةر  بعةةض املسةةلم   يةةن تةةورط  4فةةكمةةن خةةال  حاد ةةة اي  صةةن إدراا هةةذه القاعةةدث الربانيةةةو   
ِي ا  َُ لَذذ ا ﴿   حيةةث قةةا  تعةةاىل يف حةةق هةة اء ظلمةةا  و تانةةا   ذذ َْذذ فا تيأَُواسي اي َانا ْاذذ َن َوالا اي َانا ََّ الا َا ها نَذذ عاغا َي ذذو اإيذا َ ذذ  َخيذا

                                                 

 .90/07قانو  ايعالم من  99ينعر املادث   1
 .06سورث احلجرات، اآلية   2
 .78،  26، ججامف ال يا  يف تفسل القرآ ابن جرير الطربي    3
املصةطلق طةل يف عةودث املسةلم  مةن فةزوث بة   حداث هذه الواقعة يف إخشاعة اهتام زوجةة النةيب صةل  ا  عليةه وسةلم بالزنةا مةف صةفوا  بةن املع متثلخ  4

 .  422من طرجل املشرل  ويف مقدمتهم ع د ع د ا  بن    بن سلو  ولتفصيل  لثر ينعر  ابن هشام، السلث الن وية،   
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 ٌَ ا إيلاذٌك اَُّيذي َِ إيذا  ﴿ مث قةا  تعةةاىل  ،2جل الشةيء عةن وجهةهال هتةا  وصةر و  فةك يف اللغةة الصةذبواي ،1﴾َواَذ لا ا َرذ
ُا  اَّذذ  لَذذ ْا لاذذ َن تيذذَألذاَ اري ُا ا َوتَذ ذذَْغي ِا تيأَلاسي َُذذ َّْ ا َسذذتَذَل ِي عيلاذذٌ  َوَتحا ذذ  تيذذ ُا ِي َع يذذياَس َل ْ ذذ  َوراذذَ  عيْذذَد اللَّذذ ِا َريذه إيذا  َُ َولَذذ ا  ،ي ٌ َا َُ

غَذذ ٌن َع يذذيٌ   ِا ا تذا َِ َاَح ََُك َرذذ ا  اذذ َِ ذذ َِ لََّ  تي َُ ذذ نا لََْذذ  َقن ُذَّذذَغ ُا َا ها اذالاذذغا  اَّذذ  َن عاغا َي سةةتدا   ةةذه اآليةةات ووجةةه اا ،3﴾َ ذذ
، الصاذبةة ونشةرها بة  املسةلم خشارلوا يف إخشةاعة هةذه احلاد ةة املغرضةة و للذين  ذا اللوم املوجهه يصمن يف الصر ات

إىل ال ةةةر باملسةةةامة يف تروجيهةةةا، إضةةةافة هم نةةةا  للسةةةنتإىل تصةةةديق مةةةدبري هةةةذه التهمةةةة بإعطةةاء الع سةةةارعواالةةذين و 
الةةق   ارهتةةا بةة   سةةلم وال ل لةةةيف نفسةةية الرسةةو  صةةل  ا  عليةةه و العميةةق الةةذي ترلةةه انتشةةار خةةرب احلاد ةةة السةةابقة 

 . بأمن المة ايسالمية مما  صن اعت اره مساسا ،4املسلم  يف ذلك احل 
 ،زوجةة النةيب الصةرو مةن هةذه املصيةدث اخلطةلثل تعاىلوقف حياث المة لوا تربئة ا   ل يفجَ لم سيصو  هذا ال ر    و   

عند اخلطر  لرب  هذا ، ولم سيصو  واملسامة يف تروجيها يف اجملتمفخطورث نشر الخ ار الصاذبة ومنها  صن إدراا 
 الق تنشرها.الخ ار  تصديقو   مجهور ايعالم عادث ما  يل إىل  خاصة ل ايعالم احلديثة،وسائ عرب هانشر 
ْافا َا   ﴿  قوله تعاىلبيف الشريعة ايسالمية  املغرضةو  جر ة نشر الخ ار حعر لما  صن ااستدا  عل     َُ تَذ َو

َََو َوالاوانَ  َع َوالاََ َا ُ  لَياَس َلَك تيِي عيلاٌ  إينَّ السَّ ذناو ِا َاسا وا تت ةف مةا مل تعلمةه علةم »    ي 5﴾ اَد كاعُّ قاولئيَك َك َن َعْاذ
وعليةه إذا لةا   6«علةل....فسةر  و واقعةة ت  روى ومةن ظةاهرث ت  قةا  وروايةة ت ةتث خ من صحته من قو  ي  تاليق  وما مل 

عمةد حتريةف الخ ةار املتألةد مةن النهي عن اخلول يف نشر ما مل ية ت أ ل د من صةحته ظةاهر يف الدلةة السةابقة فةإ  ت
صحتها ا  صن    خيرج من هذه الدائرث ما دام نشرها  ذه الصفة املزورث سةي دي إىل إحةداث نفة  الضةرار الةق 

  ها نشر الخ ار فل املتألد من صحتها اجتماعهما يف صفة الصذب. دإ ط  
 سلم و  يف التعامل مف الخ ار بقوله صل  ا  عليهالطريقة الربانية  فيمصن ااستدا  عل  هذه  ما من السنة   

 

                                                 

 .12سورث النور، اآلية  1
بصةائر ذوي التميةز مةن لطةائف الصتةاب ، الفلوزبةادي، 17،  01، جاملصة اح املنةل. الغيةومي  19،  خمتةار الصةحاح،ينعر  ع د القادر الرازي  2

 .101،  01،جالعزيز
 .16، 15سورث النور، اآليتا    3
 وما بعدها. 244،   السلث الن ويةلتفصيل  لثر ينعر  ابن هشام،   4

 .36راء، اآلية سورث ايس  5
 .222،   04م، ) دار الشرول، بلوت، ل نا  (، ج1988، 15، ط يف ظال  القرآ سيد قط     6
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فلمةةا لةةا  مجهةةور  ،1« باذ  ك   ب  و  ل  و    ق وأن     د  ص   م    ب  و  و ل  كه  يثا   د  أب  از ح     ثح  د  ت  أن    ة  يان   ت ب  ر  ب   ك  »
 خ ار،  لي  من اخليانة و  وسائل الصحافة املاتلفة من حقائق مانتعار ما تصشفه هل مها من ط يعتهالصحافة وقراع 

قولةه صةل  ا  بو  ،بأخ ةار ا  سةا  هلةا مةن الصةحة  و تزويةد مجهةوره حتريفهةا،،و  خ ارال بتشويهم الصحفي    يقو 
« عم  دث بك  ما س  حأن ي    رء من الكذب  الم    سب  ح  ب   »  عليه وسلم

لوقةوع يف ل قري ةا صةم يصةو  الصةحفيف ،2
   ومصدرها. صحتهانشر لل ما يطلف عليه من  خ ار دو  التألد من الصذب إذا تصفل ب

غَذذوي   ﴿  الحاديةةث الناهيةةة عةةن الصةةذب بصةةفة عامةةة لقولةةه تعةةاىلو  اآليةةات السةةابقة يضةةاجل إىل الدلةةة   ذذ  نَذوا ََ إيَّ
َُ ذيتا َن  ِي َوقاوالئيَك را ا الا ْا َن تيآنَ في اللك اي َُ نذانا  ََ ن ِي ِيَب الَّ َُ ب  ذ  وإن الك  »...  وقوله صل  ا  عليةه وسةلم 3﴾الا

 4« ب عند ا  كذابا  كت  ب حت  ي  يكذ  ار وأن الرج  ل  جور يهدي إل  الن   الف    جور وأن  يهدي إل  الف  
 .5«بان      ن  م  إذا ائت  و   فل  ب  د أ  ع  إذا و  و   بذ  ك    ث  د  آية المنافق ثالث، إذا ح   »وقوله 
ائل ايعةالم سةقد هنخ عن الصذب بشصل عام، فالنهي عنه يف حالة وقوعةه عةرب و النصو  السابقة وإذا لانخ    

خفةةاء  ذلةةر بعةةض احلقيقةةة وإخفةةاء  مةةن  خطةةر  نةةواع الصةةذب و خشةةدها فاعليةةة و لثرهةةا »  خاصةةة وإ سةةيصو   خشةةد
قي ما يوافق هواه من فمن النا  من ينت ،ل  الناقل يعطي بذلك صورث ناقصة م تورث ا متثل الواقف بتمامه ،هاعضب

 طرا  واحدا  من احلقيقة ويدفن ما سواه  و يقطف اخلرب من اخلرب وطذجل ما بقي منه وهو بذلك ا يعطيك إا خش

 ن قضايا  خرى ازمة لتصميل القضية افال  عواملالبسات احمليطة به، فيصو  اخلرب ف سياقه

 

                                                 

، ) بةةاب إذا لةةذبخ لرجةةل هةةو الدب املفةةرد. وال اةةاري يف 642،   02(، ح ، )لتةةاب الدب(، ) بةةاب يف املعةةاريضسةةننه خرجةةه  بةةو داود يف   1
، الرتفية  والرتهية واملنةذري يف  268،   02،جاجلةامف الصةغلالسةيوطي يف و  ،124   393، رقم 124لك مصدل و نخ له لاذب(،   

وقا  رواه  بو داود عن رواية بقية بن الوليد وذلر  بو القاسم ال غوي يف معجمةه سةفيا  بةن  سةيد احلضةرمي لأحةد رواتةه وقةا  ا  368،   03ج
، رواه 88، ص 08، ) بااب  مان شبعابع بماا لا( ش ا (   142، ص 01، ) باب في ذم الكذب(، دمجمع الزوائعلي بن أبي بكر الهيثمي:   علم هذا احلديث.

 أحمد عن شيخه عمر بن هارون و قد وثقه قبيبة و ض فه ابن م ين.

 .  11،   01، ) لتاب اي ا (، ) باب النهي عن احلديث بصل ما مسف (، جصحيحه  خرجه مسلم يف  2

 .105سورث النحل، اآلية   3
 يُّهةةا الةةذإين   م نةةوا اتَةق ةةوا ا  ول ون ةةوا مةةف الَصةةادإقإ  ، ومةةا ينهةة  عةةن ا ) بةةاب قولةةه تعةةاىل    يةة،، )مةةا ينهةة  عةةن الصةةذب(صةةحيحه خرجةةه ال اةةاري يف   4

 .118، رقم 46،   08الصذب (، ج
الةذإين   م نةوا اتَةق ةوا ا  ول ون ةوا م ةف الَصةادإقإ  ، ومةا ي نهة   يُّهةا ا  خرجه ال ااري يف املرجف السابق، ) ما ينه  عن الصذب(، ) باب قولةه تعةاىل    ية  5

 .119، رقم 26،   01، رقم ج46،   08عن الصذب (، ج
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ومةةةن خةةةال  هةةةذا الةةةر ي يتضةةة     عمليةةةة تلفيةةةق الخ ةةةار وحتويلهةةةا وحتريفهةةةا إمنةةةا يعتةةةرب مةةةن ضةةةروب  ،1«ووضةةةوحها
 املغرضة يف صف واحد.و  ذبةالصذب، لتصو  الخ ار الصا

الةةق قصةةدت  مةةا عةةن املصةةلحة و  يف الشةةريعة ايسةةالمية املغرضةةةو  الصاذبةةةنشةةر الخ ةةار ر ةةة  جل التأصةةيلعةةن هةةذا   
ذذٌق تيَََْذذٍأ  ﴿  محايتهةةا مةةن وراء  ر هةةا فةةيمصن    تعهةةر مةةن خةةال  قولةةه تعةةاىل ََ آَاْاذذ ا إين َجذذ  كا ا لَ  ي ن ِي ذذ  الَّذذ َِ نَذذ  قَنذُّ

ََ لَذَغََذيذَّ  ي َيحا ا َعَلى َا  لَذَعلاغا ا َُ دياي َا ًٍ لَذغا َِ َل ََ ا   تي يَا ا اَذ ا َي تعليةل المةر بالتث ةخ مةن الن ةاء لا  لما  ف ،2﴾ ْا ا َقن تا
، الق تنطوي حتتها املصةلحة الفرديةة اجلماعة مصلحةمحاية  من ذلكتصو  الغاية  ،عامبشصل إصابة القوم  تجن ب

 «ةإصةاب »     إ  للمةة مثألمن الفردي لألخشاا ، لو   تأم   من اجلماعة ضما   ل  محاية الصل محاية للجزء
قد تشمل عدث نواحي من حقول اجلماعة، فقد تصو  ايصةابة يف عرضةها  و  منهةا  و  الق وردت يف اآلية السابقة

صةل  ا  عليةه وسةلم يف ومثا  ذلك قوله  ،عنايتهاو  حفعهافلها من املصا  الق تولخ الشريعة ايسالمية و  دينها
كم  ق جماعت  فر  عصاكم أو ي    ق  ش  ن أتاكم وأمركم جميع عل  رج  واحد يريد أن ي  م   »  محاية وحدث المةة

ق األمة وهي جمي ع ف اض ربو  بالس يف  فر  ات فمن أراد أن ي  ن   ات وه  ن   ستكون ه   »  وقوله ،3« و ل  اقت   ف   
 .  4« كائنا  من كان

حلةةديث  هةةو لةةو  إمصانيةةة السةةعي لتفريةةق وحةةدث المةةة عةةن طريةةق نشةةر الخ ةةار اخلاطئةةة   و وجةةه ااسةةتدا  بةة  ا 
واملغرضة الق تثل النعرات العص ية  و الق لية عل  س يل املثا  مما قةد ية دي إىل قيةام الفتنةة والتقاتةل بة   فةراد المةة 

دليةل علة  اعتنةاء إا  بوحةدث املسةلم    بةأي طريقةة لانةخ املة  و اطةتسليه عقوبةة القتةل علة  مةن ما و الواحدث، 
سةةةواء بنشةةةر  ا،وسةةةيلة لضةةةر الةةةق  صةةةن    ي تاةةةذ مةةةن وسةةةائل ايعةةةالم احلديثةةةة ، املصةةةلحة ةةةذه  ايسةةةالمية الشةةةريعة

 .بطرل  خرى  و إىل ما يفرل اجلماعة الخ ار الصاذبة  و بالدعوث
 .شريعة اإلسالميةفي ال و المغرضةجريمة نشر األببار الخاطئة أل الركن الماديب.  

حترو و  ا عل  جر ة نشر الخ ار اخلاطئة واملغرضةااستدا   ع بناء عل  النصو  الشرعية السابقة الق 
سائل الصحافة و هلذه اجلر ة يف حالة وقوعها عرب الشريعة ايسالمية للصذب بشصل عام، فإ  الرلن املادي 

ا هخ إرادته إىل و  ذه الخ ار سواء لانخ صحيحة يف  صلهاملثل ه مبجرد حتقق نشر اجلايناحلديثة يتحقق 
                                                 

م   2000، 03، سلسةةلة تصةةدر عةةن املنتةةدى ايسةةالمي، طصةةو مةةنهك خشةةرعي لتلقةةي الخ ةةار وروايتهةةا، لتةةاب املنتةةدى محةةد ع ةةد الرمحةةا  الصةةويا     1
 .22ر والتوزيف، الريال، السعودية (  )دار السليم للنش

 .06سورث احلجرات، اآلية   2
 .1480،   03(، ج ، ) لتاب ايمارث (، ) باب حصم من فرل  مر املسلم  وهو جمتمفصحيحه خرجه مسلم يف   3
 .1479،   03(، ج  خرجه مسلم يف املرجف السابق، )لتاب ايمارث (، ) باب حصم من فرل  مر املسلم  وهو جمتمف  4
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ع خ ارا مغرضة بعد    تفصيال،  و  نه لا  يعلم بأهنا  و  تلفيقها بشيء من الصذب،  و قام بافرتائها مجلة
 ارتصابإق ا  اجلاين عل  هذه احلاات الثالث تشرتا يف إذ     ،نشرها من طرجل الغل وقام بإعادث نشرها

مث ينعر يف املصلحة الق  صن    تتأ ر من خال  نشر هذه اللاذي   لانخ ماسة تروجيه ابتداء، و  الصذب
 .1طلقلصو  الصذب يف الشريعة ايسالمية درم بشصل م ،مصلحتها العامة  و بغلهاو  بأمن المة

  قوله تعاىلاملغرضة من و  خ ار اخلاطئة   ترتص   ا جر ة نشر ال    تستالص الصور السابقة الق  صن  صنو  
ْ   َورا َ  ﴿ ِا َريذه َسَا َُ ُا  تيِي عيلاٌ  َوَتحا ُا  اَّ  لَياَس َل ْا لا َن تيَألذاَ اري ُا ا َوتَذ َْغي ِا تيأَلاسي َُ َّْ ا ِي َع ييٌ  َوَل اُ إيذا تَذَل إيذا  عيَْد اللَّ

ا  ا  َِ َِ لََّ  تي َُ ُا نا َلَْ  َقن ُذََّغ َا ها اذالاغا  اَّ  َن عاغا َي َغ ٌن َع يي ٌ َ  ِا ا تذا َِ   سلمو    قوله صل  ا  عليهو  ،2﴾ َاَح ََُك َر
نَ    ﴿    قوله تعاىلو  ،3« كاذب  بو  مصدق وأن  لو  بو  أباز حديثا  هو لك  ثتحد  كبرت بيانة أن  »

 َِ ََ ا   تي يَا ا اَذ ا َي ْا ا َقن تا ٌق تيٍَََْأ لَذَغََذيذَّ ََ آَاْا ا إين َج  كا ا لَ  ي ن ِي َِ  الَّ َيحا ا َعَلى َا  لَذَعلاغا ا قَنذُّ َا ًٍ لَذغا ََ     َل  َُ ديايي
﴾4. 
    ضفيه عليها من خطورث اسيما ذب، وما قد تاجلهر مبعصية الصعنصر العالنية و مراعاث  يضاجل إىل ما س ق      
مية ، وإ  لانخ الشريعة ايسالحدث المةو و    المر يتعلق بنشر اللاذي  الق  صن    مت  مبصلحة المن و 

لما  نه ا فرل ب  تنفيذ هذه اجلر ة عرب الصحافة ،تعاق  عل  حترم الصذب و لو ع ارتصابه بصفة فل علنية
 .الصورو  قابل للوقوع عن طريق الصتابةة  و املسموعة  و املرئية ما دام الصذب املصتوب

 .الميةفي الشريعة اإلس و المغرضةجريمة نشر األببار الخاطئة أل معنويالركن ال. ج
  حةةدث المةةةة تةة دي إىل زعزعةةةة و بإمصاهنةةةا    املغرضةةةة الةةق و  جلر ةةةة نشةةر الخ ةةةار الصاذبةةة عنةةويالةةةرلن امليتمثةةل       
  .ار مف علمه بأهنا خاطئة  و لاذبةالخ مثل هذه نشر إىل   منها، يف ا اه إرادث اجلاينو 

 اجلنةائي العةام    يتحقةق هةذا الةرلن بتةوفر القصةد تةوفر القصةد اخلةا  بةل  صةنوقد ا يشرتط يف هذه اجلر ة      
مث يةةةأي  ،الشةةةريعةلوامةةةر الةةةذي يشةةةصل خمالفةةةة مبجةةةرد ارتصةةةاب الصةةةذب تتحقةةةق   خ هةةةذه اجلر ةةةة  و املعصةةةيةمادامةةة

هذا لقوله صل  و ارتصابه، قد ينتك عنيف املفاسد الق تنتك عنه و  اجلاين من وراء إقدامه عل  الصذبال حث يف نية 
نشةةر عليةةه فةةإ  و  ،5« ي بي  را  نم   ي  و   يق  ول بي  را  و   اسب  ين الن      ص  ل   ي  م  ن  اب  ل  يس الك  ذ   »  سةةلمو  ها  عليةة

                                                 

 وما بعدها. 25،    محد ع د الرمحا  الصويا ، صو منهك خشرعي لتلقي الخ ار وروايتهاينعر   1

 .  16، 15سورث النور، اآلية   2

 .137، ص  س ق خترجيه  3

 .06سورث احلجرات، اآلية   4
 .2011،   04(، ج امل اح ) باب حترو الصذب وبيا  ، ) لتاب الرب والصلة والداب (،صحيحه  خرجه مسلم يف 5  
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عةدم مسةةا  هةذا النشةةر و سةتثىن مةةن احلعةر انتفةاء علةةة حتر ةه املغرضةةة بنيةة ايصةالح بةة  النةا  يو  اخلاطئةةالخ ةار 
ن وحةةدث المةةة الةةق مإ ث  تة ةة     قصةةدها  صةةن وحةةدهتا الوطنيةةة بةةل إ  نيةةة ايصةةالح الةةقو  مبصةةا  معينةةة لةةأمن الدولةةة

جر ة نشر الخ ار الصاذبة، فل    قصد ايصالح هةذا ا يعة  الغايةة  حعر تسع  حلمايتها النصو  الدالة عل 
 عرال النا   و املسا  مبصا   ععم من املصلحة تربر الوسيلة بشصل مطلق لأ  يتس   هذا الصذب يف الطعن 

  الق قصد حتقيقها.
 في الشريعة اإلسالمية. و المغرضةعقوبة نشر األببار الخاطئة أ. 02
لخروية الق  صةن    ا فإ  بايضافة إىل العقوبة التعازيز جرائم من يف الشريعة ايسالمية اجلر ة هذه لانخ امل   

عةرب وسةائل  هةذه اجلر ةة رتصة مل املالئمةة يف    يفةرل العقوبةة الدنيويةة المر السلطة الصاملةة  فلويل مت  الصذاب
 السابقة.سائل الو عرب حدو ها  استفحا  عنإذا قدر اخلطورث املرتت ة  الصحافة

 مسةتوى علة  حتد ةه     صةن الةذي الضةرر ومقةدار اجلر ةة ظةروجل اختالجلبة ير هةذه العقوبةةخيتلةف تقةدقةد و   
نفةر مةن املشةرل  ممةن لةانوا  ر بقتةلإ  مة هسةلم  نةو    ا  عليةهفقةد   ةخ عةن الرسةو  صةل ،اجلماعةاتو  الفةراد مصةا 
الصةحابة الصةرام و الرسةالة الةق جةاء  ةا و  الةدعايات املغرضةة عةن خشاصةه الصةروو  و  يف نشر خمتلف اللاذية نيتفن

واذذ َن ليذذ ﴿ قةةد قةةا  تعةةاىل و  ،1الةةذين ات عةةوه َاواجي ََ ليذذي اذالاذذ تيِي  اَّذذَوٌو َوالا ن ِي ْا َن َوالَّذذ َْذذ لي َا ِي الا ًي لَذذئيَ لَّذذ ا نَْغَذذ دينَْذذ ََ ي الا
 َُ ََ  لَْذاااوينَذََّك تيِي ا ثا َّ  َّ نا َِ  إي َاوََُك ليي ِاوا َواذاغذهلا ا َاليي    وي ََ  ثاْيوا ا قاخي َْ ََ قَنذا غيي     َالاعا ُيي ْا  .2﴾ تَذ

علةة   ير  مةةنهم فةةيمصن ااسةةتدا دصةةتو  صةةن    يقصةةد منةةه تفريةةق المةةةاملغرضةةة  و  مةةادام نشةةر الخ ةةار الصاذبةةةو   
 يشق أن يريد واحد رج  عل  جميع مرك  أم  و   مأتاك   نم   » سلمو  لك بقوله صل  ا  عليهمعاق ة فاعل ذ

 .3« ف اقتلو  جماعتكم يفرق أو عصاكم
     يتلقةاه الصةذاب يف اآلخةرث لقولةه تعةاىلهذا بايضافة إىل النصو  الق نصخ عل  العقاب الخةروي الةذي        
هي قَُذاعَ  ﴿ ِي ِاكاوا َواَ لا اا َر َّ نَذ ُا ناِا َاَرذ  َوقَُذاَعذ ٌم  ِي ا َوقَُذاَعذ ٌم باوهَاذ َي َّ َاذَ ُكَ ذ   تيذَمعا ذ  إي َِ َا َاَع َّ َن ٌو  َا وَن  ٌم َوَبواٌث بي

غَذذذواوَن  ذذ  َكذذ ُا اا نَذوا ََ ِي  تي مين َا ِي َ ذذَي ذذ  الاغيذذَوا  َعَلياذذ َِ ِي َعَليذا ذذَ  اللكذذ رأي    رجل  ين   :»سةةلمو  وقولةةه صةةل  ا  عليةةه ،ً  4﴾ا ا
                                                 

ج            05، ) بةاب قتةل لعة  بةن الخشةرجل(، جصةحي  ال اةاريينعر قصة  مره صل  ا  عليه و سلم بقتةل لعة  بةن الخشةرجل  ال اةاري،   1
ب قتةةةل لعةةة  بةةةن ، و قصةةةة  مةةةره صةةةل  ا  عليةةةه و سةةةلم بقتةةةل    رافةةةف ع ةةةد ا  بةةةن  ا احلقيةةةق  ال اةةةاري، املرجةةةف السةةةابق، ) بةةةا80، رقةةةم 108

 .319، 162،   السلث الن ويةابن هشام،  . 83و  82، رقم 210،   05الخشرجل(، ج
 .61، 60سورث الحزاب، اآليتا ،   2
 .140س ق خترجيه،     3
 .138سورث النعام، اآلية   4
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ب و    ع  ص ن  ي  ف    ف  اق  تبلغ اآلحم  عنو حت  يكذب بالكذبة ت  اب  فكذ    و  دق  ش    شق  الذي رأيتو ي    :أتياني ق اال
 تية املالحعات اآلعليه  صن تسجيل و  1«إل  يوم القيامة

 عةةربوحةةدث المةةة و  بةةالمناملاسةةة املغرضةةة و  خ ةةار الصاذبةةةنشةةر العلةة    يف الشةةريعة ايسةةالمية ابالعقةةقتصةةر ا ي   
 حوا  فيما عدا احلاات يف لل التعاق  عل  ذلك بل وسائل العالنية فقه، 

 
لأ  يصو  ذلةك بنيةة   ستثناث خشرعاامل

 لالخ ةةار  إا يف احلةةاات املنصةةو  عليهةةاذلةةك علةة  خةةالجل القةةانو  اجلزائةةري الةةذي ا يعاقةة  علةة   ايصةةالح،
سةائل العالنيةة لالصةحافة  و لةك عةرب و سواء ع ذ هار ل  نشع   الشريعة ايسالمية تعاق  ، و الصاذبة املاسة بالمن

ا  ساسةةي انصةةر يةةة عالعالناعتةةرب خالفةةا للقةةانو  اجلزائةةري الةةذي  ،ل  النهةةي عةةن الصةةذب جةةاء بشةةصل مطلةةقخارجهةةا 
 لقيام هذه اجلر ة.

 تشةريفال فةرل إىل ايسةالمية الشةريعة ذه ةخ املغرضةةو  الصاذبةة الخ ةار نشةر جر ةةقصد احلد من ارتصةاب و      

يف  اخلةول الخ ةار ق ةل صةحة مةن التيقنو  التحريو  خالتث  بوجوب اآلمرث القواعد خال الذي يعهر من  الوقائي
 إخشاعتها يف اجملتمف.و  نشرها

 .الجن الجنايات و   جريمة التحريض عل  ارتكاب: الفرع الثالث

 :اصطالحاو   لغة  تعريف التحريض . أوال
ذذ  ﴿   ومنةةه قولةةه تعةةاىل ،2عليةةه ايمحةةاء شةةيء، والتحةةريض عةةل القتةةا مبعةةىن احلةةث علةة  اللغةةة  التحةةريض      َِ نَذذ  قَنذُّ

ْيغَذذ لي  ََ َعلَذذذى الا ْيي اي ذذذنا َا لةةة ث اينسةةا  حةةةىت   حت  ةةة»مبعةةةىن و  ،3«الََّيذذيُّ َبذذذوهوي الا ةةارإل    خت   ف  عنةةةهي عل ةةم  منةةةه  نةةةه ح 
 .4« ارب اهلالال الذي ق  ارإ احل  و 
 و دفعه إىل القيام بعمةل  ،ي عل  وجه العمومرمإ فعل ايطاء إىل الغل بعمل ج   »  يف القانو  بأنه التحريض ما     

عندما يةنجم عةن ه ةات  و .....عمل معاق  عليه رم  وفعل مقصود لدفف الغل إىل ارتصاب ج   »  وهو ،5«خطل

                                                 

 ذإين   م نوا اتَةق وا ا  ول ون وا م ف الَصادإقإ  ، وما  يُّها الا ، )ما جاء يف النهي عن الصذب(، )باب قوله تعاىل    يصحيحه خرجه ال ااري يف   1
 .120، رقم 46،   08ي نه  عن الصذب(، ج      

الفلوزبةةةةادي  ،133،  07، جلسةةةةا  العةةةةربابةةةةن منعةةةور،  ،130،  خمتةةةةار الصةةةةحاحالةةةرازي،  ،305،  ،01، جالعةةةة ينعةةةر  الفراهيةةةةدي،   2
 .339،  02، جالقامو  احمليه

 .65 ، اآلية سورث النفا  3
 .339،  03ابن منعور  املرجف السابق، ج  4
 .411،   01، معجم املصطلحات القانونيةجرار لورنو    5



 افة املتعلقة مبمارسة املهنة.الفصل الثاين.......................................................................................تصنيف جرائم الصح
 

 143 

 .1« لجر ة متميزث و وسائل  و حيل إجرامية،  و  هتديدات  و إساءث استعما  السلطةوجود 
 توجيههةا إىل اجلو  ذلةك بالتةأ ل يف إرادتةهو  دفف اجلةاين إىل ارتصةاب جر تةه »  التحريضو    

 
ةهةة الةق يريةدها امل ل رإ ح 

خلق الفصرث ايجرامية  و املاطه من طرجل احملرل يف ذهن خشاص  و عةدث  خشةاا  »وهو   ،2« بوسائل مادية
 .3« جعلهم يصممو  عل  ارتصا او  خالية  ذهاهنم من ذلك آخرين

 .عل  ارتصاب فعل دعور قانونا  بأية وسيلة لانخ  و عدث  خشاا  ل خشاص مع محهو وعليه فالتحريض قانونا 
  اآلتيةتطل  توفر العناصر ت جر ة التحريض للتحريض يت   بأ  ةومن مجلة التعاريف القانونية السابق 
 ح رإل هو الذي يقوم بعملية احلث عل ارتصاب الفعل احملعور. -

 امل
 ح ر  ا -

 ه إليهم عملية احلث.وج  الذين ت    و الخشاا  ل  هو الشاصمل
ةةةةر ل الفعةةةةل -  ح 

ةةةةر ل عليةةةةه طعةةةةره القةةةةانو    عليةةةةه امل  ح 
    فلصةةةةي تقةةةةوم جر ةةةةة التحةةةةريض ابةةةةد    يصةةةةو  الفعةةةةل امل

 يعاق  عليه.و 
 في الق انون الجزائري:  الجن و   الجنايات  جريمة التحريض عل  ثانيا.
 :في الق انون الجزائري الجن و   الجنايات  ض عل أركان جريمة التحري. 01

  في الق انون الجزائري الجن و   جريمة التحريض عل  الجناياتل  الركن الشرعيأ.   

م علةةة  لةةل حتةةةريض بأيةةة وسةةةيلة مةةن وسةةةائل ايعةةال»  لقةةد نةةةص املشةةرع اجلزائةةةري علةة  هةةةذه اجلر ةةة بقولةةةه
صةاح  الةنص ملتابعةات جزائيةة و  عةرل مةدير النشةريةيةة ي  الوحدث الوطنو   من الدولة ارتصاب اجلنايات  و اجلن  ضد
 . ارالق تس   فيها إذا ترت  عليها آ اجلن و  باعت ارما مشارل  يف اجلنايات

دج إىل  10.000بغرامة مالية تةرتاوح مةا بة  و  صاح  النص باحل   من سنة إىل مخ  سنواتويعاق  املدير و  
 ذلك تصةةو  هةةذه اجلر ةةةةوبةةة، 4«  ةةارا مل يرتتةةة  علةة  التحةةريض آفقةةه، إذدج  و بإحةةدى العقةةوبت   100.000

 ، ةارالوطنيةة  الةذي ترتتة  عنةه اآل الوحةدثو اجلنايةات ضةد  مةن الدولةة و  التحةريض علة  اجلةن   منقسمة إىل قسم 
  ار.بدو  آضدها التحريض و 

                                                 

 .411،   01، ج معجم املصطلحات القانونية جرار لورنو   1
 .92،   خشرح قانو  العقوبات اجلزائري القسم اخلا دمد ص حي جنم    2
،  لتةةةةوبر 03دراسةةةات قانونيةةةةة جملةةةة متاصصةةةة يف الدراسةةةةات القانونيةةةة، العةةةدد (، يف قةةةانو  ايعةةةةالم اجلزائةةةريجر ةةةةة التحةةةريض دةةةافعي دمةةةود  )  3

 .18م، ) دار الق ة للنشر والتوزيف، الوادي، اجلزائر (،  ، 2002
 .90/07من قانو  ايعالم  87املادث   4
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قةةد قةةام  90/07قةةانو   ، إا   1قةةد نةةص علةة  هةةذه اجلر ةةة 82/01قةةانو  ايعةةالم     و ةةدر ايخشةةارث إىل     
 ي بتعديلها عل  النحو اآل

ما قانو  يناجلن  املوجه ضد  من الدولة والوحدث الوطنية، بو  الل اجلناياتبإط 90/07 ايعالم قام قانو لقد     
 »           بقوهلاالق حددهتا  115ة تماداجلن  بايحالة إىل و  اجلناياتهذه  نص عل  ، لا  قد82/01

وصوفة، من جناية  و افتيا   و هن   و حريق  و سرقة  و تدمل مبتفجر  و وضف متفجرات يف المالن الوقائف امل
لا  ح   عنصر الوحدث الوطنية يف  90/07،لما  ضاجل قانو  «جر ة حرب  و داولة القيام  االعمومية  و 

 اجلن  موجه ضد  من الدولة. و بأ  تصو  هذه اجلنايات يصتفي  82/01قانو  
بينما قانو  يف حالة ترت  اآل ار  صاح  النص خشريص  يف هذه اجلر ةاملدير و  90/07عالم اعترب قانو  ايو      

صاح  و تعرل مدير النشرية  »  املدير متواطئا  معه وذلك بع ارثو  لا  يعترب صاح  النص فاعال   صليا    82/01
 . 2« املتس   فيهامف جنائية باعت اره متواطئا  النص يف حالة ما إذا لا  له مفعو  يف الواقف ملتابعات 

 الجن  في الق انون الجزائري:و   لجريمة التحريض عل  الجنايات  الركن المادي. ب

تنقسم إىل  اجلن  يف القانو  اجلزائريو  التحريض عل  اجلنايات جر ةو   متخ ايخشارث إىل     خ قس      
 قسم  

الوحدث الوطنية يف حالة ما إذا و  اجلن  املوجه ضد  من الدولةو  عل  اجلنايات  ما القسم الو   فيتعلق بالتحريض 
  ار.آيرتت  عنه  القسم الثاين يف حالة ما إذا ملو   ار،عنه آترت  

 :في حالة ترتب اآلثار المادي لجريمة التحريض عل  الجناياتالركن  .1ب
 صر ااجلن  يف حالة ترت  اآل ار من  الث عنو  يتصو  الرلن املادي جلر ة التحريض عل  اجلنايات       

    يصو  فعل التحريض علنيا . .1
    يتعلق التحريض بارتصاب جناية  و جنحة ضد  من الدولة  و الوحدث الوطنية.. 2
 .3بشصل م اخشر  ارآتنتك عن التحريض    . 3
هةةذه الع ةةارث علةة  ، «ايعةةالم..بأيةةة وسةةيلة مةةن وسةةائل  لةةل حتةةريض»  قةةد دلةةخ عليهةةا ع ةةارثفعنصةةر العلنيةةة      

إىل ، من مسرح وسينما عة إىل فلها من وسائل ايعالماملسمو و  املرئيةالصحافة املصتوبة  عمومها قد تتجاوز وسائل

                                                 

 .82/01من قانو  ايعالم  116ينعر  املادث  1
 .82/01و  ايعالم من قان 116املادث   2
 .14(،   جر ة التحريض يف قانو  ايعالم اجلزائريينعر   دافعي دمود  )   3
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 .1الصياح يف المالن العامة وفلهاالتحريض باجلهر و 
يالحظ فيه      صن  هنية فإنالتحريض عن ارتصاب جناية  و جنحة ضد  من الدولة  و الوحدث الوط عنصر  ما     

ا ما دام قانو  ايعالم م مت  صل الفعا  الق من خشأهنا    بيشمل التحريض بالنعر إىل لونه قد نوع من العموم 
 دي ةقة  و  ارتصا ةا مساسةا باملصةا  السةابقة،الةق يشةصل التحةريض علة   الفعةا و  عل   نواع اجلرائمينص مل  90/07
 لوطنيةة فقةه، علة  خةالجل التحةريض العةام املنصةو الوحةدث او   مةن الدولةةمبا     خرى  من جهةض يالتحر  فعل
املصةلحة الةق عن و  بغض النعر الفعا  احملعورث يف القان التحريض عل  لل الذي يشمليف قانو  العقوبات عليه 

 .2   امت
    التحةةةريض علةةة  ارتصةةةاب اجلر ةةةة بةةة  امل اخشةةةرثقيةةةام صةةةلة السةةة  ية  » ا التحةةةريض م اخشةةةر يشةةةرتط لصةةةي يصةةةو  و       
 4«ارتصةاب اجلر ةة    يصو  التحريض هو الدافف الوحيةد  » و  ،3« رع يف ارتصا اب  اجلر ة الق ارتص خ  و خش  و 

 .املقصودث من وراء ارتصابه. اآل ار و ترت  
مةن  السةابقة 87نةص املةادث  يف«  م اخشةرث » ،ففل عن ذلر للمةخشارث إىل    املشرع اجلزائري قد   در ايلما     

 .5مما يشصل نقصا  يف الصيافة جي  استدراله 90/07قانو  ايعالم 
 ي حالة عدم ترتب اآلثار:فالجن   و   الركن المادي لجريمة التحريض عل  الجنايات .2ب

بايضافة إىل  يتطل  هترت  اآل ار فإنحالة عدم يف اجلن  و   ما عن الرلن املادي جلر ة التحريض عل  اجلنايات    
  ص  رت  ت   االتحريضي ن نشر املقا   ي بالرفم م ا معينة، ار عن هذا التحريض آ    ا يرتت  ،صر السابقةاعنال

ي شرع يف ارتصا اا احملرل عليها  و  اجلر ة
6. 

حافة يتحقةق عةرب وسةائل الصةاجلن  يف حالة ارتصا ةا و  الرلن املادي جلر ة التحريض عل  ارتصاب اجلناياتوعليه   
ممةا  صةن     ة  بةأمن الدولةة          ووحةدهتا،  اجلةن  و  اجلةرائم علة بنشر لل ما  صن    يعتربه القةانو  حتريضةا 

  . ارا  م اسواء ترت  عل  ذلك آالتمرد و  لالتحريض عل  العصيا  املدين

 

                                                 

 .18  (، جر ة التحريض يف قانو  ايعالم اجلزائري)  دافعي دمود   1
 .82لاظم سعود، ) رلن العالنية يف جرائم الصحافة (،  ينعر  عاد     2
 .171،  التع لية، جرائم الصحافة والنشراجلرائم ع د احلميد الشوار     3
 .26،  دافعي دمود  املرجف السابق  4
 .19دافعي دمود  املرجف السابق،    5
 .27ينعر  دافعي دمود، املرجف السابق،    6
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  :الجن  في الق انون الجزائريو   لجريمة التحريض عل  الجنايات  المعنويالركن  . ج

  الجن  حالة ترتب اآلثار:و   لجريمة التحريض عل  الجنايات المعنويالركن   .1ج

الق يرتت  عليهةا  الوحدث الوطنيةو اجلن  ضد  من الدولة و  حىت يتحقق الرلن املعنوي جلر ة التحريض عل  اجلنايات
الصةحفي قةد ا هةخ نيتةه  صةو اين  ي    يايرادث،  و القصةد اجلنةائي لةدى اجلةو  بد مةن تةوفر عنصةري العلةما آ ار

إمنةا هةو بغةرل حتةريض اجلمهةور  بةأ  املقةا  الةذي سينشةره  و ي ثةه يصةو  عامةاو  إىل ارتصاب الفعل بشصل عمةدي،
 اجلنايةاتع ارتصةاب الوحةدث الوطنيةة، سةواء و  أمن الدولةةالق من خشأهنا     متة  بةن  اجلنايات  و اجلعل  ارتصاب 

ال شةةةةرية و  لشةةةروعهم يف إعةةةداد الوسةةةائل  املاديةةةة  يةةةدخل يف حصةةةم اارتصةةةاب امبةةة و فعةةةال  احملةةةرل عليهةةةا  اجلةةةن  و 
 .1ارتصاب اجلرائم احملرل عليها

العالقةةةة السةةة  ية  بةةة  املةةةادث  إ  ةةةات واجةةة  ميف حالةةةة وقوعهةةةا،  مةةةامةةةن السةةةلطات القضةةةائية هةةةذا مةةةا جيعةةةل       
 وحدهتا وب  مرتص يها وذلك بالتألد مةن  هنةم قةد و  ضد  من الدولة اجلن  و  اجلرائمايعالمية احملرضة عل  ارتصاب 

 .2تأ روا  ا بطريقة م اخشرثو  املادث ايعالمية السابقةاطلعوا عل  
 :الجن  في حالة عدم ترتب اآلثارو   لجريمة التحريض عل  الجنايات المعنويالركن   .2ج  

القصةد اجلنةائي ابةد مةن إ  ةات اخشةرتاط إىل  ايضةافة ف ر عنهةاا ةترتة   ي  يف حالة عدم  عن رلنها املعنوي  ما    
 و فةةل  الوحةةدث الوطنيةةةو  بةةأمن الدولةةة املسةةا  قصةةدباجلهةةات املاتصةةة لنيةةة احملةةرل مةةن وراء ارتصابةةه للجر ةةة  هةةي 

 .3املرجوث من نشر املادث التحريضيةهذه احلالة تصو   صع  لعدم ترت  اآل ار  ا، وإ  لا  إ  اهتذلك
 .في الق انون الجزائريالجن   و   ض عل  الجناياتعقوبة جريمة التحري. 02

العقوبةةات التحةةريض  يف حالةةة ترتةة  اآل ةةار التحةةريض علةة  اجلنايةةات واجلةةن  لقةةد رصةةد املشةةرع اجلزائةةري جلر ةةة
السةالح ضةد حد ايعدام، لتحةريض املةواطن  علة  محةل  الق قد تصل إىلو  اجلن  احملر ل عليهاو  املقررث للجنايات
التصميليةةة املنصةةو  عليهةةا يف و  بايضةةافة إىل إمصانيةةة احلصةةم بالعقوبةةات الت عيةةة، 4ضةةهم الةة عضالدولةةة  و ضةةد بع
 .90/07من قانو  ايعالم  99العقوبات املنصو  عليها يف املادث و ،5قانو  العقوبات

           الغرامةةةة الةةةق تةةةرتاوح بةةةو  سةةةنوات 05، بةةةاحل   مةةةن سةةةنة إىل فيعاقةةة  عليهةةةا مةةةا يف حالةةةة عةةةدم ترتةةة  اآل ةةةار    
                                                 

 .171  ،اجلرائم التع لية، جرائم الصحافة والنشر ينعر  ع د احلميد الشوار ،  1
 .172  ،املرجف السابق وار ،ينعر  ع د احلميد الش  2
 .27(،   جر ة التحريض يف قانو  ايعالم اجلزائريدافعي دمود  )   3
 من قانو  العقوبات. 77ينعر  املادث   4

 املرجف السابق.من  09، 08، 06ينعر  املواد   5
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، وبةةةةذلك تصةةةةو  هةةةةذه اجلر ةةةةة قةةةةد اسةةةةتوفخ احلةةةةد 1دج  و بإحةةةةدى هةةةةات  العقةةةةوبت 100.000و دج10.000
 قانو  اجلزائري.الالقص  لعقوبة اجلنحة يف 

اجلةن  احملةرل عليهةا يف و  لا  يعاقة  بالعقوبةات املقةررث للجنايةات  82/01و در ايخشارث إىل    قانو  ايعالم   
دج 5000       بنف  عقوبة احل   مف فرامة من عليها فصا  يعاق  عدم ترت ها حالة ار،  ما يفترت  اآل  حالة
 إحدى هات  العقوبت  فقه.دج  و ب 40.000إىل 
 وت عا ملا تقدم يستنتك     

 عليهةةااجلةةن  احملةةر ل و  اجلنايةةات إىل التوسةةيف مةةن دائةةرث 90/07 ايعةةالم يف قةةانو  ا ةةه قةةد  املشةةرع اجلزائةةري      
  نةمن دائرث املسة ولية عةن هةذه اجلر ةة بإدخةا  مةدير النشةرية إىل جا، لما وسف 82/01خالفا  ملا لا  يف قانو  

جةةرد مبالعمديةةة الةةق يعاقةة  عليهةةا و  اجلر ةةة مةةن جةةرائم العالنيةةةصةةاح  املقةةا  لشةةريك يف اجلر ةةة،لما اعتةةرب هةةذه 
 .ا  و ا ار رت  عن  ارتصا ا آارتصا ا سواء ت

 .في الشريعة اإلسالميةالجن   و   الجنايات عل جريمة التحريض  .لثاثا

               :الشريعة اإلسالمية في الجن و  الجناياتعل     التحريض  جريمةأركان   .01
 :الشريعة اإلسالميةفي   الجن و   الجناياتجريمة التحريض عل   ل الركن الشرعي .أ

 هفإنة 2« باجلر ةة القيةام علة  الغةل محةل»  بأهنةا رفةخع   قةد اتاجلنايةو  اجلةن  علة  التحةريض جر ةة لانةخ إذا   
 مقةدمتها ويف الشةريعة ذههلة العامةة للم ةاد  خمةالف التصةرجل هذا بأ  ال احث جيد ايسالمية الشريعة إىل بالرجوع

رتل    الةق مةن املفة ايسةالمية الصةحافة واج ات من يعترب     صن الذي املنصر عن النهيو  باملعروجل المر م د 
بةذلك و  احلةرامو  احلةال  ميةزا  إطةار يف الع ةاد،و  الة الد صةالح فيةه مةا إىلمجهورها  ودفف ،تسع  خلدمة الصا  العام

 يةرد مل وإ  ،خرقةا للم ةد  السةابق ارتصاب التحةريض يف إطةار ممارسةة مهنةة الصةحافة عةرب وسةائلها املاتلفةةيشصل 

 .3تصرجل الشائنال هذه مثل استيعاب بإمصاهنا ايسالمية للشريعة العامة القواعد  إف اجلر ة هذه حو  بعينه نص

  هذه فحوى من تقرتب بنصو تها خشرعي عل   ااستدا  إىل اجلر ة هذه يف ال احثو  ذه  بناء عل  ذلكو  

 

 

                                                 

 .90/07من قانو  ايعالم  87ينعر  املادث   1
م، ) تصةةدر عةةن  1999، ملحةةق26(، دراسةةات علةةوم الشةةريعة والقةةانو ، اجمللةةد اجلر ةةة يف الفقةةه ايسةةالميالتحةةريض علةة  دمةةد علةةي اهلةةواري  )   2

 .537عمادث ال حث العلمي، اجلامعة الردنية (،  
 .111،  01، جالتشريف اجلنائي ايسالميع د القادر عودث    3
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 طانيالش   إن   »  وسةلم عليةه ا  صةل  قولةه منهةا ايسالمية للشريعة العامة بامل اد  لالستدا  اتدعيم اجلر ة،

 والتحةري  ،1« بي نهم يشح ر  ت  ال ف ي ولك ن الع رب جزي رة ف ي ونل  ص  الم   هد َ  عب  ي   أن سي َ  أ ق د

وقد د  احلةديث علة     هةذا التصةرجل مةن  فعةا  الشةيطا   ،2احلروبو  الفنت عل  محلهمو  القوم ب  ايفراء مبعىن
  ﴿ وقولةه تعةاىل ،صدهم عن ع ادث ا ن يئ  مالق  ختذها الشيطا  وسيلة للتوقيف ب  املسلم  دو  ملل بعد    
 َِ ِاذ ا َعذ ََ آَاْا ا َل ن ِي ًا ليي الَّ  َ يَع الاَو بي ُّ َن َقن َت ي ََ ناحي ن ِي ُذاَي  َواآاإينَّ الَّ ِا نَذعالَذ ا َوقَُذغا ا ٌب قَليذيٌ  ليذي الذدُّ ذَوَي َواللَّذ  َُ  خي

َا َن  ارتصا ا جبميف الوسائل املتاحة،  حريض عل ا خشك    من ط  خشيوع الفواح  قد يهتدي إىل التو  ،3﴾تَذعاَل
أعظمه  م    ل  ة  نز  ف   أعظمهم عن  د  م  اس  فتن  ون الن    ي  ا  ف  راي   يطان س   يبع ث الش    »  قولةه صةةل  ا  عليةةه وسةةلمو 
ملةةا  و  ،وحةدهتاو  لةةق  صةن    متةة  بةأمن اجلماعةةةاجلةرائم ا ععةةمالنةةا  علة  الفةةنت قةد يعتةةرب مةن   ضيحتةر و ، 4« ةتن  ف  

  هن  قد صل  ا  عليه وسلمام الشيطا  فذلك دليل عل  خشناعته، هذا فضال عن لونه من مهجل هذا التصر لا  
 و علة  ارتصابةه   خيةه علة  الع ةد حتةريض يصةو      وىل بةاب فمةنوعليةه  ،5« البه ائم بين التحريش عن...»
 .عنه منهي و الفراد ي فعل يعود بالضرر عل   من اجلماعة ل

 املشةرل  قتةا  علة  املسةلم  طةرل بةأ  وسةلم عليةه ا  صةل  ن يةه  مةر قةد وتعةاىل  حانهسة ا  لةا  وإذا      

َي  ﴿  بقوله َئغَذذيا ََذ تيواوَن نَذااليَاذ اا اي ذواوَن  ُا ا عي ا ُاذَ اهذْ ْيغَذ لي إين َن ََ َعلَذى الا ْيي اي ذنا َا ذ  الََّيذيُّ َبذوهوي الا َِ ُاذَ نَذ  قَنذُّ  َوإين َن
ًٌ نَذااليَا اا  ُا  اهَئ ِا َن اهْ َْ َّ نَذوا ٌم  ِا ا اَذ ا ََ َكَوواواا تيأَُذَّ ن ِي ََ الَّ  عةدائهم  قتةا  عدم عل  املسلم  حتريض فإ  ،6﴾قَلاو   اه

 .7السابقة اآلية ملفهوم ةخمالف و ما يسم  بتحريض اجلي  عل  العصيا  قد يشصل 

                                                 

 .2166،   04(، ج ب حتري  الشيطا  وبعثه سراياه لفتنة النا ) لتاب صفات املنافق  و حصامهم (، ) با يف صحيحه، خرجه مسلم   1
 156،   08، ) دار إحيةةةاء الةةةرتاث العةةةر ، بةةةلوت، ل نةةةا (، جه1392، 02، طخشةةةرح النةةةووي علةةة  صةةةحي  مسةةةلمينعةةةر   بوزلريةةةا النةةةووي،   2

179. 
 .19سورث النور، اآلية   3
 .2167، 04 و حصامهم (،) باب حتري  الشيطا  وبعثه سراياه لفتنة النا (، ج خرجه مسلم يف املرجف السابق، ) لتاب صفات املنافق   4
و خرجةه 170، رقةم 172،   04الوجةه (،ج، ) لتةاب اجلهةاد(،) بةاب يف التحةري  بة  ال هةائم والضةرب والوخشةم يف سةننه خرجةه الرتمةذي، يف   5

،   03ج الرتفية  والرتهية ، واملنةذري يف 27،   02ائم (، ج ال هة، ) لتاب اجلهاد(،) باب ما ينه  عةن التحةري  بة  سننه بو داود، يف 
 وقا  رواه  بو داود والرتمذي متصال ومنفصال عن جماهد.147

 .65سورث النفا ، اآلية    6
ص املشةرع اجلزائةري يف لقد ذه خ  فل  القوان  الوضعية إىل  رو حتريض اجلي  علة  العصةيا  واعتربتةه مةن جةرائم اخليانةة املاسةة بةالمن حيةث نة   7

مةن قةانو  العقوبةات عةل اعت ةار حتةريض العسةصري   و ال حةارث علة  اانضةمام إىل دولةة  جن يةة  و تسةهيل السة يل هلةم إىل ذلةك والقيةام  62املادث 
 بعمليات  نيد حلساب دولة يف حرب مف اجلزائر من ق يل جرائم اخليانة.
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لتحةريض  املنةافق  مةن جلماعةة تعةا  الةذي اختةذ مر   يةخال  ةرل وسةلم عليةه ا  صةل  الرسةو   مةر ايطةار نفة  يف 
  .1 الفرتث تلك يف الشديد احلر ظروجل ذلك يف يف فزوث ت وا، مستغل  القتا  إىل الذهاب عدم عل  املسلم 

 ق ال بل  ق الوا الصدقة؟و   الصالةو   الصيام درجة من بأفض  كمأببر  أال »  وسلم عليه ا  صل  وقوله 

معةىن قولةه و سةوء ذات ال ة  إمنةا يعة  » و  ،2« ةق  ال  الح   هي ينلب  ا ذات فساد ف إن ينالب   ذات صالح  إ  
ملةا لةا  التحةريض علة  فعةل اجلةرائم مةن خشةأنه    يثةل  و 3«العداوث و ال غضاء و معىن قوله احلالقة إهنةا حتلةق الةدين

 .4العقاب تستحق معصية بذلكصو  يايفساد لدائرث يف يدخل العدوات ب  النا  فإ  إرتصابه 
      ةالواجة فعةل علة  لةالتحريض عليةه يثةابو  م احةا   يصةو قةد  ايسالمية الشريعة يف التحريض فإ  وعليه     

مةن  اصةي املاسةة بةأمن اجلماعةة  و فةلهارتصةاب املعومعاق  عليه لالتحريض علة   حراما   يصو  ،لما قداملستح 
عنةةةه يف  املنهةةي بةةاب المةةةر بةةاملنصر يف لةةدخو  ذلةةك اخلةةروج عةةن اجلماعةةةةو  لةةالتحريض علةة  قتةةةل املسةةلم  احملرمةةات

  .5الشريعة ايسالمية
 :في الشريعة اإلسالمية الجن و   جريمة التحريض عل  الجناياتل الركن الماديب.  

مةةةا يعتةةةرب حتريضةةةا موجهةةةا إىل خشةةةاص  و عةةةدث  خشةةةاا  قصةةةد  بنشةةةرشةةةصل الةةةرلن املةةةادي هلةةةذه اجلر ةةةة تي        
  اجلماعةعن اخلروج عل  يقوم بالتحريض  لأ    ،ة ايسالميةعيره الشر ل حتعهم، وخشحذ عز تهم للقيام بفعاستدراج

حتقةق النتيجةة عةن ذلةك بغةض النعةر ملةا يف هةذين الفعلة  مةن مسةا  بةأمن المةة، و   و عل  عدم طاعة واث المةر
 .6الوسيلة الق استادمخ يف تنفيذ هذه اجلر ة عنو  ايجرامية

د هنةةخ عةةن المةةر بةةاملنصرات الةةق تةةدخل يف إطةةاره جر ةةة التحةةريض علةة  اجلةةرائم وإذا لانةةخ الشةةريعة ايسةةالمية قةة  
 عادث يوجها  خشد برتا ، ل  نشاطها املادي سيصو  مفعوهل عرب وسائل الصحافة مثل هذه اجلر ة  فإ  بشصل عام، 

عالنيةةة هةةذه  حةةىت وإ  لانةةخ نيةةة احملةةر ل توجيةةه حتريضةةه إىل فئةةة معينةةة مةةن الخشةةاا   صةةم ،إىل مجهةةور عةةريض
 النتيجة ايجرامية.و  الوسيلة الق  عله مميزا  عن التحريض اخلا  من حيث ال ر

                                                 

 .514،   السلث الن ويةينعر  ابن هشام،    1
، وقةا  حةديث صةحي             و بةو 2509، رقةم 573،   04 خرجه الرتمذي يف املرجف السابق،) لتاب صفة القيامة والرقةائق والةورع ( ج   2

، ) بةاب إصةالح ذات ال ة (، الدب املفةرد، وال اةاري يف 630، 02داود يف املرجف السابق، ) لتاب الدب(، ) باب إصالح ذات ال   (، ج
 .391، رقم 123  

3
 .573، 04، ص الجامع الصحيحالبرمذي:     

 .538(،   التحريض عل  اجلر ة يف الفقه ايسالميمد علي اهلواري  ) د     4
 .430،  01، اجمللد املوسوعة الفقهية امليسرثدمد روا  قلعجي    5
 .111،  01، جالتشريف اجلنائي ايسالميع د القادر عودث     6
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 :في الشريعة اإلسالمية الجن الجنايات و جريمة التحريض عل   ل المعنويالركن  . ج
 ري العلةةمعنصةة يف جلر ةةة التحةةريض علةة  ارتصةةاب اجلنايةةات واجلةةن  يف الشةةريعة ايسةةالمية الةةرلن املعنةةوييتمثةةل      
املسةة ق بةةأ   همةةف علمةة يض علةة  ارتصةةاب جر ةةة معينةةةا ةةاه نيةةة احملةةرل إىل التحةةر ب ايرادث  يتةةوفر عنصةةرو  ،ايرادثو 

 ح ر  
 .1رع ونواهيهاقصد العصيا  ايرادي لوامر الشمبا يشصل  املمنوعات الشرعيةو  من احملرمات ل عليه الفعل امل

   في الشريعة اإلسالمية.  الجن و  عل  الجنايات  جريمة التحريض  عقوبة. 02 
ملا لانخ هذه اجلر ة من جرائم التعةازيز لعةدم ورود عقوبةة دةددث هلةا يف الشةريعة ايسةالمية، فةإ  عقوبتهةا تصةو     

 اعلةة  حسةة  مةةاير 
 
ةةه القاضةةي لافيةةا  لةةردع امل ةةر ل  ل، وعلةة  حسةة  رإ ح   ح 

خشةةدث حرمتةةه مةةف عليةةه و ط يعةةة الفعةةل امل
يةةد عقوبتهةةا لصةةو  هةةذه اجلر ةةة تتحقةةق مبجةةرد دايجراميةةة النا ةةة عةةن ارتصةةاب اجلر ةةة  يف حت إمصانيةةة مراعةةاث النتيجةةة

 القيام  ا.
ويسةةتنتك ممةةا سةة ق    جر ةةة التحةةريض علةة  ارتصةةاب املعاصةةي يف الشةةريعة ايسةةالمية  لثةةر اتسةةاعا مةةن مثيلتهةةا يف 

نةةواهي الشةةريعة سةةواء  دى و  ختةةالف  وامةةروهنةةا تشةةمل التحةةريض عةةن لةةل الفعةةا  الةةق صالقةةانو  اجلزائةةري وذلةةك ل
مل ةةةاد   ارتصا ةةا إىل املسةةةا  بةةةأمن المةةةة  و بغةةةله مةةةن املصةةةا ، إذ العةةةربث هنةةةا يف لةةةو  الفعةةةل احملةةةرل عليةةةة خمةةةالف

 علةة  التحةةريض الةةذي  ةة  بةةأمن الدولةةةاجلزائةةري  الةةذي التفةة  بنصةةه  الشةةريعة ايسةةالمية، علةة  خةةالجل القةةانو 
اسا اجلرائم الق تشصل مستلك شمل اجلزائري من دائرث هذه اجلر ة لتقرتح    يوسف املشرع لذلك فإين  و  ،وحدهتاو 

ا يشةصل مساسةا  ريتهةا، نة الصحافة و لصو  ذلك ا يتناقض مف  خالقيات مهالفردية و صا  اجلماعية املم اخشرا ب
إىل اسةتعما  النصةو  امل همةة  اللجةوءلصةو   مجلةة هةذه الفعةا عل  احملدد و الواض  النص بشرط    يصو  بلصن 

  .حرية التع ل الق حتتاج إليها ممارسة مهنة الصحافةالتضييق عل  قد ي دي تط يقها إىل 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 

 .409،  01، جالتشريف اجلنائي ايسالميادر عودث  ع د الق  1
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 .ياتالجناالجن  و ظروف  عال اإلجرامية ونشر  جريمة التنويو باألفالمطلب الثاني:  
 .المجرمينو   جريمة التنويو باألفعال اإلجرامية :لالفرع األو 

 .لتنويو باألفعال اإلجراميةمعن  ا .أوال

القانو  جناية  و جنحة بأيةة وسةيلة مةن وسةائل التع ةل علة   نةه  هلل فعل يعترب  تصوير »  بفعل التنويه يقصد     
 »       يعة   لمةا،1« ها عل   نه قد  ت  عمةال  بارعةا  ث بااحرتام،  و النعر إىل م رتص من الفعا  اجمليدث  و اجلدير 

نعةر مضةادث لةر ي اجملتمةف فيهةا، ممةثال  يف القةانو  الةذي ي  هةا ويف القضةاث الةذين قطعةوا يف  بشأهنا عن وجهة التع ل
ةةنسةة تها إىل م مرتص يهةةا  خشةةناعتها ويضةةعف مةةن اسةةتنصارهم فعلةةة   علةة  النةةا وإ رتص يهةةا، وهةةو تع ةةل مةةن خشةةأنه    ية ه 

 .2«الشارع عمل إجرامي... دح  هي عن  فعل
وذلك بةاللجوء  ،هذه اجلر ة تتصو  من داولة إضفاء طابف الشرعية عل  الفعا  الق جيرمها القانو وعليه فإ      

إىل استادام ع ارات مزطة لصفة الق   الق ين ذها املشرع، بشصل جيعل اجلمهةور ا ي ةايل خبطورهتةا  و  علةه ينعةر 
التحريض فعةةل التنويةةه بةةاجلرائم لةةوبةةذلك يصةةو  صا ةةا، ا حةةرج  يف ارتو  التقةةديرو  إليهةةا بأهنةةا  فعةةا  تسةةتحق ااحةةرتام

 الةةوازع املنفةةر مةن اجلةةرائم وطةةل دلةه ايحسةةا  بااسةةته » لصونةةه ينفةي  اعلة  ارتصا ةة
 
ةةح  انة بارتصةاب اجلر ةةة امل  ،ةن  س 

 . 3« ويف هذا نزو  مبستوى املثل العليا للجماعة وحفز لضعيفي ايرادث عل  اانسيال يف مسالك اجلر ة
يصو  املشرع اجلزائري قد ذه  إىل  ،النعام العامو  ا  عل  املصلحة العامةهلذه النتيجة الق قد تعود بالوب فاديا  وت

 .ااملاسة بأمن الدولة واستقرارهتعلق بالفعا  ايجرامية و  مإذا ارتص  عرب وسائل ايعالخاصة  ، رو هذا التصرجل
 
 

 

 

 

 
 
 

                                                 

 .330،  التقييد القانوين حلرية الصحافةدمد باهي  بو يون     1
 .62،  جرائم الصحافة والنشرع د احلميد الشوار     2
 .63  السابق، املرجف ع د احلميد الشوار    3
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 المجرمين في الق انون الجزائري.و   اميةجريمة التنويو باألفعال اإلجر ثانيا:    
 في الق انون الجزائري. المجرمينو   أركان جريمة التنويو باألفعال اإلجرامية. 01
 .المجرمين في الق انون الجزائريو   جريمة التنويو باألفعال اإلجراميةل الركن الشرعيأ.    

ل للح   من سةنة إىل مخة  سةنوات وفرامةة يتعر »لقد نص املشرع اجلزائري عل  خشرعية هذه اجلر ة بقوله        
دج لل من ينةوه تنويهةا  م اخشةرا   و فةل م اخشةر بأيةة وسةيلة مةن  100.000دج إىل  10.000مالية ترتاوح ما ب  

                                      .1« وسائل ايعالم بالفعا  املوصوفة  و اجلنايات  و اجلن 
 لل من يتوىل الةدفاع»ع ارث باست دا   82/01نو  اهذه املادث الق وردت يف ق 90/07عد  قانو  ايعالم و    
 لثةةر اتسةةاعا  مةةن ع ةةارث تةةويل   90/07، وت ةةدو الع ةةارث الةةق جةةاء  ةةا قةةانو  ايعةةالم 3« لةةل مةةن ينةةوه »بع ةةارث  2«

تها دلةةة يبةةراز عةةدم خشةةناعالاسةةتعما  إىل  ل  القيةةام مبةةا يشةةصل الةةدفاع عةةن الفعةةا  ايجراميةةة مةةا قةةد طتةةاج الةةدفاع
قانو  ايعالم  التف  مبا يد  عل  ح سنها، لما ريض التعب و هلا سن قد يتحقق مبجرد الوصف احملبينما التنويه  ا 

 ذلةر هةذهإىل  82/01 ايعالم قانو ذه   ، بينما 4« الفعا  املوصوفة  و اجلنايات  و اجلن  »بذلر  90/07
 و هنةة   و حريةةق  و سةةرقة  و تةةدمل  افتيةةا الوقةةائف املوصةةوفة مةةن جنايةةة  و  »رث  الفعةةا  علةة  وجةةه التفصةةيل بع ةةا

     .5« مبتفجر،  و وضف متفجرات يف المالن العمومية  و جر ة حرب  و داولة القيام  ا  و مرتص يها
 المجرمين في الق انون الجزائري.و   التنويو باألفعال اإلجرامية  لجريمة  الركن الماديب.  

فهم    الرلن املةادي ، ي  90/07يف قانو  ايعالم  الق  طلقها املشرع اجلزائري«  لل من ينوه»خال  ع ارث  من  
اجلنايات  و اجلن  بنوهة التنويه  ا، يتحقق مبجرد إقدام اجلاين عل  نشر ع ارات م  و  جلر ة حتس  الفعا  ايجرامية

  السةابقة ل  التنويةه  ةم يعتةرب تنويهةا بصةفة فةل م اخشةرث بأفعةاهلم امبةرتصيب الفعةو  ،عليها املشةرع اجلزائةريالق نص 
 الق  لس تهم صفة ايجرام. 

 بع ارات  خرى يفهم ليها ب  التلمي  عو   اخشرث،املع ارات لا  ااستعمبفرل ب  التنويه بالفعا  السابقة وا      

 

                                                 

 .90/07من قانو  ايعالم  96املادث   1
 82/01من قانو   115ينعر  املادث   2

لتعصة  لقد اعترب ميثال  خالقيات وقواعد املهنة للصحفي  اجلزائري ، اامتنةاع عةن الةرتويك بةأي خشةصل مةن الخشةصا ، للعنةف، ايرهةاب، اجلر ةة ا  3
 .05افة،  العدوانية، التمييز اجلنسي والالتسام ، إحدى واج ات الصحفي الق جي     يلتزم  ا يف إطار ممارسة مهنة الصح

 .90/07من قانو  ايعالم  96املادث   4
 .82/01من قانو  ايعالم  115املادث   5
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بطريقةةة م اخشةةرث  و فةةل  »ع ةةارث يعهةةر ذلةةك مةةن و  ،اوفلهةة الرسةةوم الصاريصاتوريةةة و باسةةتعما   منهةةا معةةىن التنويةةه،
   يصةةةو  ايقةةةدام علةةة  ارتصةةةاب هةةةذا الفعةةةل عةةةرب الوسةةةائل الةةةق يشةةةرتط و  الةةةق جةةةاءت يف املةةةادث السةةةابقة « م اخشةةةرث

هةةةذه ، ل  املشةةرع قةةد  طلةةق ذلةةك عةةرب وسةةائل الصةةةحافة  و فلهةةا    حتقةةق عنصةةر العالنيةةة، سةةةواء لةةا بإمصاهنةةا 
لمةةا ا يشةةرتط املشةةرع حتقةةق نتيجةةة ملموسةةة مةةن وراء نشةةر ،« ايعةةالم بأيةةة وسةةيلة مةةن وسةةائل »الوسةةائل بع ةةارث 
  ً  .1ة بالفعا  ايجرامية مثل ما هو احلا  يف جر ة التحريضه  وإ ن  الع ارات امل 

  المجرمين في الق انون الجزائري.و   التنويو باألفعال اإلجرامية  لجريمة الركن المعنويج.  

بةةأ  علةةم علةة  يقتضةةي    يصةةو  اجلةةاين ايرادث، فةةالعلم و  عنصةةري العلةةم يتةةوفرعنةةوي هلةةذه اجلر ةةة الةةرلن امليقةةوم     
نشةر مةةا  صةن    يشةةصل تنويهةةا    مةةا ايرادث فتعة  تعمةةده ، فعةاا  إجراميةةة يف نعةر القةةانو الفعةا  املنةةوه  ةا تشةةصل 
إ  ةات هةا يصةع  علة  مرتص  هلنة جرائم الصحافة عنصر ايرادث يف  فال ا ما يعد توفرو  ، ذه الفعا   و مرتص يها

  .عرجل طريقها إىل النشراملادث ايعالمية ق ل    ت   عليها راحل الق مترالقصد  صم املعدم وجود 
 ي.في الق انون الجزائر   المجرمينو   األفعال اإلجراميةبعقوبة جريمة التنويو  . 02
سةنوات  05بعقوبةة احلة   مةن سةنة إىل  اجملةرم و  فعةا  ايجراميةةجر ة التنويه بالعل  يعاق  املشرع اجلزائري     
 82/01علةة  هةةذه اجلر ةةة يف قةةانو   ، وقةةد لانةةخ العقوبةةة2دج100.000و دج10.000 املرتاوحةةة بةة  الغرامةةو 

   عقوبةةةوبةةذلك يصةةو  املشةةرع قةةد قةةام بتحيةة ،3دج40.000 إىل دج5000ن مةةالغرامةةة و  بةةنف  عقوبةةة احلةة  ،
 هلذه اجلر ة دو  عقوبة احل  .ث الغرامة املقرر 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .175،  اجلرائم التع لية جرائم الصحافة والنشرينعر  ع د احلميد الشوار ،   1
 .90/07من قانو   96ينعر  املادث   2
 .82/01من قانو   105ينعر  املادث   3
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 .في الشريعة اإلسالميةالمجرمين  و   جريمة التنويو باألفعال اإلجرامية.ثالثا

 .في الشريعة اإلسالمية المجرمينو   جريمة التنويو باألفعال اإلجراميةأركان  . 01
 .اإلسالمية  في الشريعة المجرمينو   جريمة التنويو باألفعال اإلجراميةل الركن الشرعيأ.   

إحةةدى  ام، وجعلةةخ مةةن الةةدعوث إليهةةااحلةةر و  قةةد بينةةخ للنةةا  حةةدود احلةةال   الشةةريعة ايسةةالميةمةةن املعلةةوم        
 يقةوم بةه الةدعاث مبحاذاث النشةاط الةدعوي الةذي جزء  هاما  من ايعالم ايسالميالق  صن    متثل  املسلمواج ات 

 مةةةا يشةةةصل تنويهةةةابنشةةةر  الصةةةحفي مةةةن اخلطةةةر مبةةةا لةةةا     يقةةةوملك فلةةةذ ،1عةةةرب خمتلةةةف املنةةةابر ايعالميةةةةالئمةةةة و 
 املنهيةةات الشةةرعية، سةةواء لةةا  ذلةةك بةةالتحريض علةة  ارتصا ةةا لمةةا سةة ق،  و عةةن طريةةق حتسةةينها للنةةا و  حملرمةةاتبا
 ملقاصةدمةا ينةتك عةن ذلةك مةن بةرت ، و تلميعه للنا و حال  احلرام ا يف ذلك من دعوث ضمنية يمبرتص يها ملايخشادث و 

 .2الشريعة ايسالمية بشصل عام
ُّذ َن َقن  ﴿  الشريعة ايسالمية بقوله تعاىل و صن ااستدا  عل  اعت ار هذا التصرجل معصية يف     ََ ناحي ن ِي إينَّ الَّ

ا َِ ِاذ ا َعذ ََ آَاْاذ ا َل ن ِي ًا ليي الَّذ  َ يَع الاَو بي ُذاَي  َت ي ِا نَذعالَذ ا َوقَ  َواآخذو ٌب قَليذيٌ  ليذي الذدُّ ذ َن َُ ُذغا ا َواللَّذ َا ووجةه   3﴾تَذعاَل
ال ر الذي يرتلةه يف نفسةية و  بالنعر إىل هدجل اجلاين من حتس  الفعا  احملرمة للنا ،يصو    ذه اآليةااستدا  

 ،ايق ةا  علة  ارتصا ةاو ااستهانة بالفعا  املنةوه  ةا  إىل لفعل التنويه الذي عادث ما ي دياملتضمنة خطاباته  تلقيم
 إخشاعة الفاحشة املنهي عنه يف اآلية السابقة. السعي يف اجل لتحققوهذا ل

ع  م  س  ال  ف   بمعص ية   ر  م  ف  إذا أ  ، معص يةالب  رؤم  لم ي   ق ماح    اعةوالط    مع  الس  »   وقوله صل  ا  عليه وسةلم    
، فعلهةةابالتلمةي  و  ااسةتح ابالتنويةه بةاجلرائم مةن بةاب  نةه ملةا لةةا   ووجةه ااسةتدا   ةذا احلةديث ،4« ةاع  ال ط  و 
ذلك من صدر   لوو  ،حتسينها للنا  فل جائزو  االمر      دليل عل ر باملعصية مإ اآل طاعة    مر املسلم بعدم فإ

 .5 ويل المر
فةإ  هةذا التصةرجل التحةريض عليهةا  و المةر بفعلهةا مية وإ  لا   قل خطورث مةن لما    التنويه بالفعا  ايجرا   

                                                 

م، تصةدر عةن  سةاتذث لليةة 1994، سةنة 64(، جملةة القةانو  وااقتصةاد العةدد  الصحافة ومنف اجلر ة ب  الواقف والتطلفامساعيل حس  حافظ  )   1
 .06احلقول جبامعة القاهرث، )مط عة جامعة القاهرث  والصتاب واجلامعي، مصر (،  

 02وافقةةات، جملةةة جامعيةة تعةةىن بةةال حوث والدراسةات ايسةةالمية العةةدد(، جملةة امل حريةةة الةةر ي والتع ةل وضةةوابطها يف ايعةةالمينعةر  محةةود حن لةي، )   2
 .46بدو  سنة، )جامعة اجلزائر، للية  صو  الدين (  

 .19سورث النور  اآلية   3
 .  262، رقم 126،   04) باب السمف والطاعة لإلمام (، ج ، ) ماجاء يف اخلروج بعد العهر(،صحيحه خرجه ال ااري يف   4

 .538(،   التحريض عل  اجلر ة يف الفقه ايسالميد علي اهلواري، ) ينعر  دم  5
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 النصو  الشرعية الناهية عن المر باملنصر.و  واعديا  للقيعترب مناف
ااسةةةتهانة باملنهيةةةات الشةةةرعية  صةةةن ااسةةةتدا  بقولةةةه و  احلةةةرام سةةة عةةةر إىل هةةةذا التصةةةرجل مةةةن بةةةاب حتوإذا ن      

غَذذواواا َعلَذ﴿:تعةاىل ا َبذذَواٌم لهغَذوا َِ ا َبذَ ٌل َوَرذ َِ ِيَب َرذذ ذ َُ ُا ا الا ذَْغا ذذفا قَلاسي َي ذ  َت ََ ْا لاذ اا لي َُ تَذ ََ َو ن ِي ِيَب إينَّ الَّذذ ذ َُ ِي الا ى اللكذذ
ليحا َن  َُ نذاوا ِيَب  َُ ِي الا غَذواوَن َعَلى اللك    يةأمر النةا  يف لةل مةا يصتة  »  ولذلك فإ  من واج  الصةحفي ،1﴾نَذوا

 لاملنةافق  الةذين يةأمرو  بةاملنصر و ا يصةو  ،وينهاهم عن لل ق ي  يسةاه ا  تعةاىل ،وينشر بصل خل يرضي ا 
 .2« ااصال  يف اجملتمف وي دي إىل اهنياره وزوالهو  الفسادو  ، مما يشيف الفاحشةعن املعروجلوينهو  

ذَوائييَع َعلَذى ليَسذ ني َداواوَد  ﴿  قولةه تعةاىلاآلمةر بةاملعروجل ويشهد علة  وبةا  خمالفةة   ََ َكَوذواواا ايذَ تَْيذي إي ا ن ِي ََ الَّذ لاعيذ
ََ ا  ََ  َع َي َاواَنَ  َذليَك تي َعلا نَ   ،وََّك ُا اا نَذعاَغداونَ َوعييَسى اتا ٍو لَذَعلا ها َلَيئاَس َا  َك ُا اا نَذوا َُ َن َعَ اُّْ َُ نَذغَذَْ َر ا   3﴾َك ُا اا 

ّاذذ نَ  ﴿قولةةه تعةةاىل  و  َي ْا عاذذواوفي َونَذ ََ َي الا َن َعذذ ذذ ا َِ وي َونَذْذا َُ ْ َا ٍُ نَذذأاااواوَن تيذذ لا ِا  اهذذَ تَذعاذذ ّاذذ َْذذ فا تَذعا َْ لي َا ْا َن َوالا َْذذ لي َا  الا
ْا نَ قَنا  ََ را ا الاَو  ي ْيي َْ لي َا ِا ا إينَّ الا يَذ َِ لَذَْسي ِا ا َُسا اا اللك  .4﴾دينَذ
بالصةةحفي  و فةةله الةةذي يقةةدم  لعنةةة ا ، فصيةةف فاعلةةه سةةتحقي اتاملنصةةر  ارتصةةاب عةةنعةةدم النهةةي لةةا    وإذا     

  فةةلا فيةةه فتةةذن  فإةةر  ذن  فةةإ  لةةا  وابةةد فةةال تة  ا ت ةة»  فلبعةةض السةة، إذ قةةا  علةة  حتسةةينها واسةةتح ا ا للنةةا 
  »و،5«ذن   

 
 .6« ا عليههن  وإ ه  مث ية  عل  معصية  يساعدهمن  خيه حرمة  ععم من     رءما انتهك امل

         التنويةةةةه مبةةةةرتصيب الفعةةةةةا  احملرمةةةةة ظلمةةةةا  واعتةةةةةداء علةةةة  حقةةةةةول ا    صةةةةن ااستشةةةةةهاد علةةةة  عةةةةدم جةةةةةوازلمةةةةا      
 أن كش  أ و   د  ي   عل  واذ  أب  ي    ف لم المالظ   وارأ إذا اسالن    إن   »  بقوله صل  ا  عليه وسلم 7الفرادو 
يد العامل وهنيه عن معامله لخذ عل   نه إذا لا  عدم ا ، ووجه ااستدا  باحلديث8«منو اب  ق   ع  ب   ا    مه  م  ع  ي   

دامةه علة   فعالةه قلةك بإظهةاره للنةا  يف صةورث ال طةل يعلة  ذ يشجعه مبن  مر جال  لغض  ا  وعقابه فصيف
                                                 

 .116سورث النحل، اآلية   1
 .429،  دراسات يف فن التحرير الصحفي يف ضوء معامل قرآنيةدمد فريد دمود عزت    2
 .79، 78سورث املائدث، اآليتا ،   3
 .67سورث التوبة، اآلية   4
 .2131،   04، ج علوم الدينإحياء حامد الغزايل    بو  5
 .2131،   04حامد الغزايل  املرجف السابق،ج  بو  6
 .113،   وث يف ايعالم ايسالميينعر  دمد دمود عزت    7
ذي و قةا  عنةه الرتمة ، 2167، رقةم 406،   04ج ) ما جاء يف نزو  العذاب إذا مل يغل املنصةر(،) لتاب الفنت (،  سننه، خرجه الرتمذي يف   8

، 07،   01ج، همسةنديف  و محةد   476،   02اب المةر   والنهةي (، ج) لتاب املالحم(، ) ب سننه،و بو داود يف حديث حسن صحي ، 
 .1327،   02ج  ، ) لتاب الفنت(، ) باب المر باملعروجل والنهي عن املنصر (،سننهوابن ماجة يف 
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  م ربك م ع  ز  ت  ط  أس  خ    فق د  س  يدا  ك  ن ي  ق س  يد ف إن و إ  ن اف  ول  وا للم  ال تق  »   قةا  صةةل  ا  عيةه وسةلمالشةنيعة، 
هةةو ا يسةةتحق التععةةيم فصيةةف إ  مل و   ي  فضةة تموه لنةةه يصةةن تععيمةةا لةةه »م ربصةةم  تومعةةىن  سةةاط ،1« ج   و 

فتجةة  طاعتةةه فةةإذا   يةةك سةةيدا لصةةم قيةةل معنةةاه  و  ونفاقةةا فإنةةه يصةةو  مةةف ذلةةك لةةذبايصةةن سةةيدا بأحةةد مةةن املعةةاين 
 هةةو  نةةه ملةةا لةةا  مةةن صةةفات املنةةافق الصةةذب  حلةةديثا ينااسةةتدا   ةةذجةةه وو  .« م ربصةةم طعتمةةوه فقةةد  سةةاطت

علة  ارتصةاب  فض  ا  تعاىل يف، و اخليانة فإ  التنويه به يعترب من ق يل التنويه بأفعاله املاالفة للشريعة ايسالميةو 
 .ىل عدم جواز هذا التصرجلهذا التصرجل إخشارث إ

 :في الشريعة اإلسالمية المجرمينو   جريمة التنويو باألفعال اإلجراميةل الركن الماديب.  
بإقةدام الصةحفي علة  نشةر  اجملرم  يف الشريعة ايسالميةو  جلر ة التنويه بالفعا  ايجرامية الرلن املادييتحقق     

منوهةةا بتلةةك الفعةةا  الةةق هنةة  عليهةةا الشةةارع احلصةةيم سةةواء لانةةخ هةةذه ووصةةفا د  ةةا و  حتسةةينا   يشةةصل مةةا  صةةن 
هةذا التصةرجل   خةرى معتةربث خشةرعا، خاصةة إذا  خةذ  و ملصةلحة حدهتاوو  المةحفاظا عل   من رمخ الفعا  قد ح  

ََ  تَ  لقوله تعاىل  ال احل إىل حتليل احلرام  و حترو الدعوثمنح   ْا لا اا لي َُ تَذ ا َبذَ ٌل ﴿َو َِ ِيَب َرذ َُ ُا ا الا َْغا َيفا قَلاسي
ِيبَ  ذ َُ ِي الا غَذواوَن َعلَذى اللكذ ََ نَذوا ن ِي ِيَب إينَّ الَّ َُ ِي الا غَذواواا َعَلى اللك ا َبَواٌم لهغَذوا َِ ليحاذ َن  َوَر يتحقةق  يضةا  لمةا ،2﴾َُ نذاوا

 ميولةد يف نفسةيته ملةاو  التنويةه بأفعةاهلملصو  التنويه بالفاعل  من ق يل  يشصل ت جيال مبرتصيب هذه الفعا بنشر ما 
 .اآلخرينمن طرجل  مإمصانية تقليدهفضال عن   خطائهممن رف ة يف تصرار 

ي الق صيفهم منها ذلك التنويه باملعا يتصو  من مجلة الع ارات الق  هلذه اجلر ة  بشصل عام فإ  الرلن املاديو      
من ق يل المر فل امل اخشر بةاملنصرات سةواء لةا  ارتصا ةا ماسةا ذلك  عل  ارتصا ا  اعت ارخ الشريعة ايسالمية هن

لةةةك التنويةةةه مبرتص يهةةةا لصةةةو  حتسةةة  الفاعةةةل مةةةن بةةةاب حتسةةة  ذىل ، يضةةةاجل إمبصةةةلحة اجلماعةةةة  و  قةةةول الفةةةراد
جراميةة اييجةة نتالهلذه اجلر ة حتقةق  املادي يف جر ة التحريض السابقة فإنه قد ا يشرتط لقيام الرلن الم، و املفعو 

لاستحسا  النا  للفعل احملرم املنوه به  و بفاعله وإمنا قد تقوم هذه اجلر ة مبجةرد نشةر مةا يشةصل تنويهةا  ةا ملةا يف 
 نواهيها.و  خمالفة لوامر الشريعة ذلك من دعوث فل م اخشرث للقيام  ا

                                                 

 05ج مسةةةةنده،،و محةةةةد يف 643،   02(، ج « ربةةةةق » و« ر  » ا يقةةةةو  اململةةةةوا  ) لتةةةةاب الدب(، ) بةةةةاب ،سةةةةننه خرجةةةةه  بةةةةو داود يف     1
، ) بةةاب ا يقةةا  الدب املفةةرد، وال اةةاري يف «مث ا تقولةةوا للمنةةافق سةةيدنا فإنةةه إ  يةةك سةةيدلم فقةةد  سةاطتم ربصةةم عةةز وجةةل » بلفةظ   395 

واحلةةالم يف « فإنةةه إ  يةةك سةةيدلم فقةةد  سةةاطتم ربصةةم عةةز وجةةل  مث ا تقولةةوا للمنةةافق سةةيدلم» بلفةةظ  760، رقةةم 228للمنةةافق سةةيد (،   
وقةةةد صةةححه ووافقةةةه  ،«إذا قةةا  الرجةةةل للمنةةافق يةةا سةةةيد فقةةد  فضةة  ربةةةه ت ةةارا وتعةةاىل»بلفةةظ   311،  04ج ) لتةةاب الرقةةةائق (، املسةةتدرا،

 ي .، وقا  رواه    داود والنسائي بإسناد صح35، 03ج، الرتفي  والرتهي الذهيب، واملنذري يف 

 .116سورث النحل، اآلية   2
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 :شريعة اإلسالميةفي ال المجرمينو   جريمة التنويو باألفعال اإلجراميةل الركن المعنويج.  
 اجملةرم  يف الشةريعة ايسةالميةو  جلر ةة التنويةه بالفعةا  ايجراميةة لما يف جر ة التحريض يتصو  الرلن املعنةوي     

مةف علمةه  مبرتص يهةا و املاالفةة لحصامهةا الشةرعية ما  صةن    يشةصل تنويهةا بالفعةا   اجلاين إىل نشر إرادث با اه
ل  ال ر السيئ هلذه اجلر ة يف حالة ارتصا ا عرب وسةائل  القصد العام رلنها املادي بتوفريتحقق      صنو  بذلك،

 اجلمهور. ووصوهلا إىل علممبرتص يها و  ايعالمية املنوهة بالفعا  السابقةمبجرد نشر املادث  قفالصحافة ي
 المجرمين في الشريعة اإلسالمية.و   عقوبة التنويو باألفعال اإلجرامية. 02
 ق يف جر ةةة لمةةا سةة  ويل المةةرختضةةف لسةةلطة اجلر ةةة املقةةررث هلةةذه ولصةةو  هةةذه اجلر ةةة مةةن جةةرائم التعةةازير فالعقوبةةة   

مةا  اجلر ةة يف الشةريعة ايسةالمية ، ومثةا  العقوبةة علة  هةذه اجلر ةة اجلن و  اجلناياتارتصاب اجلن  و التحريض عل  
علة  ميسةا  مةن  رل ال صةرث ولةا  عمةر بةن اخلطةاب  سةتعملهاالةذي   1عما  بن عدى بن نضلةالن   جاء يف قصة 

      يقو  الشعر فقا 
           مإ ت  ن  جاج وح  يسقي يف ز    ا   يس  مبإإ     ها يل  لإ  ا هل  ت  احلسناء    خ   » 
 سم          ةو عل  لل م ن  حت   ورقاصة          قرية 2   اقإ ه  نت  د  ف   ئخ  إذا خشإ  
 لم         ةةوا تسق  بالصغر املتث     للرب اسق   لنخ ندماين ف افإ 
  3قإ وس  تنادمنا باجل               وعه لعل  مل امل من  يس   

 
 دم    ةةةه  تة  امل

ين ذلك ومن لقيه فلياربه  ين ع  ي وا  إنه ليسو   ا  عنه قا   مل امل من  عمر بن اخلطاب رضي فلما بلغ ذلك  
و و ا  إنةه  « تنادمنةا باجلوسةق املتهةدم  » هلعل  مةل املة من  يسةوع ....فقد بلغ  قولك .عمرقد عزلته ولت  إليه 

 ةةذا الشةةعر فقةةا  وا  يةةا  مةةل املةة من  مةةا خشةةربتها قةةه ومةةا ذاا  ،4هت ةةصَ عين وقةةد عزلتةةك فلمةةا قةةدم علةة  عمةةر ن  ليسةةو 
عمةل يل عمةال  بةدا وقةد قلةخ مةا قلةخ فلةم الشعر إا خشيء طف  عل  لساين فقا  عمر  ظن ذلك ولصةن وا  ا ت

ا  عنه وامه علة   رضييذلر  نه حده عل  الشراب وقد ضمنه خشعره لهنم يقولو  ما ا يفعلو  ولصنه ذمه عمر 

                                                 

حر ةةا  بةةن عةةوجل بةةن ع يةةد بةةن عةةويك بةةن عةةدي القريشةةي العةةدوي لةةا   و  وارث يف ايسةةالم     هةةو النعمةةا  بةةن عةةدي بةةن نضةةلة بةةن ع ةةد العةةزى بةةن 1
ااسةتيعاب يف معرفةة رب، ابن ع ةد الة،445،   06، جايصابة يف  مساء الصحابةولا   بوه  و  موروث يف ايسالم، ينعر  ابن حجر العسقالين، 

 .1502،   04، جالصحاب
 .163،   13، ج لسا  العربمجف دهقا  مبعىن التاجر وهو اسم م ع رب عن اللغة الفارسية، ينعر  ابن منعور    2
 .45،   خمتار الصحاحاجلوسق مبعىن القصر، ينعر  الرازي،   3
 .216رجف السابق،   نَصته مبعىن التقريف والتوبيخ ينعر  ابن منعور، امل  4
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 1«.ذلك وعزله به 
    مةةا قالةةه ا يشةةصل تنويهةةا م اخشةةراو  عهةةا بشةةعره،اق  ذ يقةةم بارتصةةاب الواقعةةة الةةمل فةةرفم    النعمةةا  بةةن عةةدي    

لةةق الوقةةخ لةا  مبثابةة الصةحافة افةإ  عمةر بةةن اخلطةاب قةد عاق ةه علةة  ذلةك لصةو  الشةعر يف ذلةك  ،بشةرب اخلمةر
 .رئه  و سامعه    ما قاله النعما  صحيحاايرتبص اجلمهور  خ ارها، مما قد يوهم لق

   يعتةرب مةن بةاب  النهةي عةن لةل مةا  صةنإىل ا سة ق  صةن القةو     الشةريعة ايسةالمية قةد ذه ةخ مل نتيجةو      
 عر عن بغض النو  ،اارتصا  فل امل اخشرثو  بالدعوث امل اخشرث و  ،مبرتصيب اجلرائم بالتنويه المر باملنصر سواء لا  ذلك 

  مةةن املتضةةررط يعةةة 
 
، يصفةةي لوهنةةا مةةن الفعةةا  املنصةةرث الوسةةيلة املسةةتادمة يف تنفيةةذهاو  ه  ةةاوإ ن ةةالفعةةا  ايجراميةةة امل

 ا.خشرع
 .الجناياتو   ظروف الجن اني: جريمة نشر  الفرع الث

  الجنايات.و   ظروف الجن  لغاية من تجريم نشرا أوال.
بعةروجل ارتصةاب الفعةا   املتعلقةة خ ارال يف نعرهتم إىل نشرالقانو  و  ااجتماعاء النف  و علم ختلفلقد ا       

  ايجرامية إىل عدث آراء 
 .الرأي األول. 1

 اجلةن  و اجلنايةات الةق ترتصة تفاصةيل و  ا داعي لض ه و رو عمليةة نشةر ظةروجل هأنيرى  نصار هذا الر ي ب    
 ه بةةدو  اسةةتثناءومةةر  هاجملتمةةف حلةةو     تصةةو  عالسةةة يف صةةفحاهتا لواقةةف علةة  ايطةةالل، ل  الصةةحافة مةةن املفةةرتل

 .2حلياته ااجتماعيةحىت تتصو  عند الفرد صورث واضحة وحقيقية 
صةل موضةوعية ية دي إىل ب وقائعهةا فةإ  نشةر ،الضاربة يف اجملتمةفاجلر ة من العواهر  ستفحا ظاهرث ا وملا لانخ       

ضةةرار الةةق ختلفهةةا يف ط يعةةة منفةةذيها وحجةةم العةةن إعطةةاء صةةورث حقيقةةة و  نتشةةارهاامل ديةةة ا سةة ابتشةةايص ال
 مبا يأي  لر يهذا اعل   ويستد  ،3ت ذ  من  جل القضاء عليهاجي     اجلهود الق و  اجملتمفدوالي  

 ةا خوفةا  عةن ارتصا همعزوفإىل و  التشهل بالفعا  ايجرامية وطريقة تنفيذها ي دي إىل فض  القائم   الو          
 يفاجلمهةةور ورجةةا  المةةن علةة  وجةةه اخلصةةو  هةةذه الفعةا  يسةةاعد   لشةةف  مةن فضةةحهم  مةةام اجلمهةةور، لمةةا 

                                                 

م، 1990، ط تفسةل ابةن لثةلابن لثل   ،143،   13، ) دار الشع ، القاهرث، مصر(، جه1372، 02ط ، تفسل القرطيبينعر  القرطيب،  1 
م، ) دار 1987ط  ، ع ةد الصةرو بةن دمةد الرافعةي القةزوي ، التةدوين  خ ةار قةزوين،132، 131،   05زيف، اجلزائةر (، ج) دار الثقافة للنشر والتو 

 .198، ص 04الكبب ال لمية، بيروت، لبنان(،  

 .156،  ضوابه ايعالم يف الشريعة ايسالمية و نعمة اململصة العربية السعوديةينعر  يوسف دمد القاسم،  2
 .156 املرجف السابق،  ينعر  يوسف دمد القاسم،  3
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إجيةةةاد احللةةةو  علةةة  ايجةةةرام صافحةةةة املاتصةةة  مبوإعانةةةة  راميةةةةالقةةة ض علةةة  اجملةةةرم  وإقصةةةاء خططهةةةم ايجمهمةةةة 
يف التشةفي مةن مةرتصيب اجلةرائم الةذين اجلمهةور  رف ةة إخش اعيف  هانشر يساهم لما املناس ة للحد من انتشار اجلر ة،  

ة اخلل ثقاففضال عن إعالمهم بو م من سل العدالة وقيام العد ، نة قلوطمأ عتدو  عل  حقوقهم اخلاصة والعامةي
فريسةةةة يف اجملتمةةةف حةةةىت ا يقعةةةوا  ذه املعرفةةةة ق ةةةل الةةةدخو ا  الةةةذين طتةةةاجو  إىل التسةةةل   ةةةواسةةةيما الطفةةةوالشةةةر 

 .1للمجرم 
 .الرأي الثاني .2
عادث ، ل  من بصفة للية هتومعارضنشر ظروجل اجلن  و اجلنايات فقد ذه وا إىل منف   صحاب هذا الر ي  ما    

ا  خاطئة وسطحية عن  حداث اجلر ة، مما ي دي إىل إظهار هذه الفعا  ايجرامية بشصل م صور    تقدالصحافة 
تداء  م، و   نشر  خ ار اجلر ة بطا  الذين يستحقو  ااقبصورث الاجملرم  إىل عرل خشاصيات و  ستحسن،م  
تنتك عن استفحا  الق الضرار ب وااستافاجلمن عقلية اجلمهور  خطورهتاسي دي إىل برت   هذا الشصل عل

نشر  باعت ارمستدل  عل  هذا الر ي  ،2درسة حقيقية لتاريك اجملرم إىل م   الصحافة وإ مما ط    حدو ها يف اجملتمف
ثل العليا الق زعزعة  فصار اجلمهور وقيمه وفقدا   قته بالخالل الفاضلة وامليساهم يف ظروجل اجلن  و اجلنايات 

طه الشرطة يصشف للمجرم  خفإنه  اجلمهور خبطه اجملرم رجا  المن و رها نشعرجل لما يختالف ايجرام، و 
يصف النشر املس ق لحداث اجلرائم الفرار من ق ضة العدالة، فضال عن لو  بشصل يعينهم عل  للق ض عليهم 

 العدالة يف عرقلة سل هتس  ، إىل جان  إمصانية حصم ايدانة ت ق ل    يصدر عليهمو القائم   ا مباتلف النع
ليعهر  ةايجراميعما  يف تضايم ال ةالغ املب و  م  وإظهارهم بصورث املعلوم وذلك بالدفاع املس ق عن اجملر 

من املوضوعية يف تعاطي  خ ار اجلر ة بالذين ا خل فيهم، إضافة إىل لو  عدم التحلي  اجملرم يف صورث مرتص يها 
 خلا فإ  نشر و  دفعا إىل ارتصا ا، ودفعهم ي دي إىل التقليل من خطورهتا مما قد نها يف نعر اجلمهورخشأنه    طس
هذه املواضيف بدا  من لنشر ص مساحات ل لث يالتغرير  م بتاصو  ارث القراءإ يستغل يف   صن  خ ار اجلرائم

 .3ايخ ارية الخرىو  العلميةو  ااعتناء باملوضوعات الثقافية
 

 
                                                 

 يوسةف دمةد القاسةم  ،96، 95لشةرول، بةلوت، ل نةا  (،   م، ) دار ا1973، طمي ةوث يف ايعةالم ايسةالينعر  دمد فريد دمود عزت،  1
 .157  ،ضوابه ايعالم يف الشريعة ايسالمية و نعمة اململصة العربية السعودية

 .157  املرجف السابق، ينعر  يوسف دمد القاسم،  2
 .98، 97،   املرجف السابقينعر  دمد فريد دمود عزت،   3
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 .الرأي الثالث .3

السة  الةق مةةن و  مراعةاث القواعةد»   سةا  إذ يقةوم علة  هةو ر ي وسةه بة  الةر ي  السةةابق ف هةذا الةر ي مةا      
 ي خلةق يف ذلةك بةأ  يةتم نشةرها بالشةصل الةذي ا يسة   و  ،1« خشأهنا جعل النشر يف النطال املفيد وفةل الضةار

 املسا  مبصا  الغل، إىل جان و  التهويلو  اي ارث و ن  دقة يف النشروذلك مبراعاث ال   ر سيء يف نفو  اجلمهور
 اآل ةةار إبةةرازو   طةةاء الةةق يقةةف فيهةةا اجملرمةةو الخ لحةةداث اجلر ةةة وداولةةة معاجلةةة وعيااعتمةةاد علةة  التحليةةل املوضةة

الشةرطة وفةلهم و  اهلام الةذي يقةوم بةه رجةا  القةانو  توضي  الدورو  اجلماعة،و   ها يف حقول الفراددإ السل ية الق حت  
ملاتلةةف  عةةرب وسةةائل ايعةةالم  ن ةةا ثةةل هةةذه الخ ةةارإعطةةاء مسةةاحات قليلةةة ملمةةف العمةةل علةة    صافحةةة اجلر ةةةيف م

 .2اجملرم و   نواع التشهل بالفعا  ايجرامية
الو  قةد ذهة  إىل املغةااث يف الةر ي  لصةو  صن ترجي  الر ي الثالةث    القراءث املتأنية هلذه اآلراء ومن خال      

مةةن فةةل املمصةةن    يسةةلم العمةةل بةةه مةةن الوقةةوع يف بعةةض اآل ةةار السةةل ية    الةةذيظةةروجل اجلر ةةة  نشةةرريةةة حإطةةالل 
ممةةا  حالةةة عةةدم   ةةوت إدانةةتهم خاصةةة يف املتهمةة   ةةاو  اجملةة  علةةيهماملسةةا   قةةول و سةة  اجلةةرائم حتلالتسةة   يف 

 يلصةةو  الةةر و    اجلر ةةة يف اجملتمةةفاجلهةةود الةةق ت ةةذ  مةةن  جةةل القضةةاء علةة  خمتلةةف  خشةةصاو  لعدالةةةيشةصل مساسةةا با
  احلسةا  مةةن سةالتة علة  هةةذا اجملةاالةذي جيعةل مةةن الصةحافة  الثةاين قةد بةالغ يف التشةةديد علة  منةف نشةر  خ ارهةةا

املةواطن   دورا  إصةالحيا هامةا  مةن حيةث تن يةهاملفرتل    تلعة  فيةه يف الوقخ الذي من اجملتمف العواهر الق تنار 
  الةر ي الثالةث  قةرب إىل لذلك فإو   خطائهم بأسلوب مقنف ة توجيه املنحرف  وتصحي وداول خلطورث هذه اجلرائم

 .التقييد اجملحف لنشر  خ ار اجلر ةو  الصواب لصونه يأخذ بالوسطية ب  احلرية املطلقة
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .159،  ضوابه ايعالم يف الشريعة ايسالمية و نعمة اململصة العربية السعودية يوسف دمد القاسم، ينعر   1
 .159دمد القاسم، املرجف السابق،  ينعر  يوسف   2
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  .في الق انون الجزائريالجنايات  و   ظروف الجن  جريمة نشر   .ثانيا 
 في الق انون الجزائري.الجنايات  و   وف الجن ظر ان جريمة نشر  أرك .01

 في الق انون الجزائري. الجناياتو   ظروف الجن  جريمةل الركن الشرعي. أ  

من   ر سةليب يف  ا املاديةمو فعاهل اجلناياتو  لوقائف اجلن وصف التفاصيل الدقيقة اخلول يف  نعر ملا قد يس  ه     
نةة  لعنةةف، ذهةة  املشةةرع اجلزائةةري إىل تقعةةا  وتربيتةةه علةة   قافةةة التشةةجيعه علةة  دالةةاث هةةذه الف  نفسةةية اجلمهةةور

               دج 5000 خشةةةةةهر وبغرامةةةةةة تةةةةةرتاوح مةةةةةاب   يعاقةةةةة  مةةةةةن خشةةةةةهر إىل  ال ةةةةةة »املتعلةةةةةق بأخ ةةةةةار اجلةةةةةرائم بقولةةةةةه النشةةةةةر 
وجل دج لةل مةةن ينشةر  و يةةذيف بأيةةة وسةيلة صةةورا   و رسةةوما   و بيانةات توضةةيحية  خةةرى حتصةي لةةل ظةةر 100.00و

مةةةةةةةةن قةةةةةةةةانو   342إىل  333و 263إىل  255اجلنايةةةةةةةةات  و اجلةةةةةةةةن   و بعضةةةةةةةةها املنصةةةةةةةةو  عليهةةةةةةةةا يف املةةةةةةةةواد 
 الرتصد إىل جر ة القتل الق س قتها  و صاح تها  وو  2 ي من جر ة القتل املقرت  بس ق ايصرار ،1«العقوبات

  املال جر ة ارتصاب الفعل العل منو ، 6التسميمو  5و الطفا 4يتوسطهما جر ة قتل الصو و 3تلتها جر ة  خرى
مةةةا بينهمةةةا مةةةن اجلةةةرائم الخةةةرى املتعلقةةةة بانتهةةةاا اآلداب  و الةةةدعارث و  إىل جر ةةةة حتةةةريض القصةةةر علةةة  الفسةةةق يةةةاءباحل

 .9الزناو  8الشذوذ اجلنسيو  7لجر ة هتك العرل
 بأهنةةا قةةد يت ةة   82/01 مايعةةال قةةانو يةةه يف عل مةةف مةةا لانةةخ 90/07مةةن قةةانو  ايعةةالم  90 ومبقارنةةة املةةادث  

اجلنايات بإضافة نشرها يف خشصل بيانات توضيحية حيث لا  املشرع و  الطريقة الق  صن    تنشر  ا ظروجل اجلن 
بذلك يصةو  و  82/01قانو   يف صور و  رسومو  قد التفي بايخشارث إىل نشرها يف خشصل صور 82/01يف قانو  

 الةة نشةرها عةرب وسةائل ايعةالم السةمعية بطريقةة  خةرى اسةتحالة  هذا التفصيل قد  زاح الغمةول الةذي قةد يلةف
اجلنايةةات و  ن تعةةديل عةةدد اجلةةب 90/07 ايعةةالم قةةام قةةانو  لماصةةور،و  نشةةرها عةةرب هةةذه الوسةةائل يف خشةةصل رسةةوم

إىل مةةن قةةانو  العقوبةةات  236املةةادث اجلر ةةة املنصةةو  عليهةةا يف مةةن  82/01قةةانو   إذ لانةةخ يفاحلعر املعنيةةة بةة
                                                 

 .90/07من قانو  ايعالم  90املادث    1
 من قانو  العقوبات. 255ينعر املادث   2

 من قانو  العقوبات. 263ينعر  املادث   3

 من قانو  العقوبات 258ينعر  املادث   4

 من قانو  العقوبات. 259ينعر  املادث   5

 من قانو  العقوبات. 260ينعر  املادث   6

 من قانو  العقوبات. 336ينعر  املادث   7

 من قانو  العقوبات. 338ينعر  املادث   8

 من قانو  العقوبات. 339ينعر  املادث   9
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 إىل 333 مةةن املةةادث و  263إىل  255مةةن املةةادث  90/07 فأصةة حخ يف قةةانو  ،3421إىل  333مةةنو  285
 .من قانو  العقوبات 342
انتهاا اآلداب تقتصر عل  جرائم القتل و  90/07قانو  ايعالم  املالحظ    اجلرائم املنصو  عليها يفف     

 اجلرائم املتعلقة بشهادث الزور يضافة إىل ذلك لخ بافقد تناو  82/01،  ما يف قانو  2العامة عل  العموم
    5وجةةةرائم العنةةةف العمديةةةة ،4اإسةةةاءث اسةةةتعماهلو  اللقةةةاب  و المسةةةاءانتحةةةا  الوظةةةائف و  وجةةةرائم 3اليمةةة  الصاذبةةةةو  
رث اجلرائم املعنية  ذه اجلر ة مف ايبقاء عل  احلعر قد قلص من دائ 90/07وبذلك يصو  قانو  ،6جرائم التهديدو 
 إىل املسا  بقيم اجملتمف الخالقية نشرها تهاا اآلداب الق  صن    ي دي إطاللنملتعلق باجلرائم املتعلقة بالقتل واا

جر ة اليم  خالجل عل  توجيهه إىل  قافة العنف و  إىل خدش حياء مجهور ايعالمو  مف ط يعة هذه اجلرائم املتنافية
بل قد يسةاعد التشةهل بعروفهمةا علة  عةزوجل  ظروفهما خدخشا باحلياءاللتا  ا يشصل نشر  خشهادث الزورو  الصاذبة

 .قواعد مهنة الصحافةو  مرتص يها عن ارتصا ا مرث  خرى لل ذلك يف إطار  خالقيات
 في الق انون الجزائري.الجنايات  و   ظروف الجن جريمة نشر  ل الركن المادي  .ب

  نشر ظةروجلعل  اجلاين بإقدام نو  اجلزائري ايف الق ناياتظروجل اجلن  واجل نشر جلر ة املادي الرلنيقوم          
 ال يانةات  و الرسةوم  و الصةور نشةروذلةك بةأ  يقةدم علة   السةابقة املادث يف عليها املنصو اجلرائم املمنوع نشرها 

ر ةة ف اجلبصةفة تفصةيلية لاملةة لوقةائ  ايجرامية احملددث مبقتض  القانو  الفعا  جل ارتصاببعرو  املتعلقة التوضيحية
علة     يةتم  ةاملرتص ة اجلر ةةوقةائف  عةن واحةدث صةورث لةومةن  حةدا ها  ي مبجةرد نشةر  املرتص ةة  و بنشةر جةزء معة 

، لمةا  صةن    العالنيةة لعنصةر دققةة إلصرتونيةة  و مرئيةة  و بصةرية  و مسعية لانخ   إعالمية وسيلة  ية عربنشرها 
م علةيه صور اجملة و  االذين يرتص وهن جملرم ا صور نشر نشر  خ ار اجلرائميف تصوين الرلن املادي هلذه جلر ة  يدخل

  اجملرم ينص صراحة عل  نشر صور هذا بالرفم من لو  املشرع اجلزائري مل  ملا يشصل ذلك من مسا  مبصاحله

 

 

 

                                                 

 .82/01انو  ايعالم من ق 108ينعر املادث   1
 ما بعدما.من قانو  العقوبات و  333و 263ينعر  املادث   2

 من قانو  العقوبات. 241، 240، 239، 238، 236،237ينعر  املواد من  3

 .املرجف السابق من 253إىل  242ينعر  املواد من  4
 .املرجف السابق من 283إىل 264ينعر املواد  5
 .املرجف السابق من 285و 284 ينعر املادث 6
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   رسةوم  صةن الو  ال يانةاتو ث لل ظروجل اجلرائم عةن طريةق الصةور لع ار  هاستعمالبصفة م اخشرث، لصن اجمل  عليهم و 
 .صلو  جزءا من وقائف اجلن  واجلنايات املمنوع نشر ظروفهاشوهنم يص م لشمل النشر املتعلق ي

مةن  90نشر ظروجل الفعا  ايجرامية الةق حةددهتا املةادث ب واختصارا ملا س ق يتصو  الرلن املادي هلذه اجلر ة     
العالنيةة     يتم ذلك عرب وسائل و  بطريقة للية  و جزئية املاالفاتو  دو  فلها من اجلن  90/07قانو  ايعالم 

 املنصو  عليها قانونا.
 في الق انون الجزائري. الجناياتو   ظروف الجن  جريمة نشرل الركن المعنوي  .ج
 اجلنائي القصد بتوفر عرب وسائل الصحافة يف القانو  اجلزائري نشر  خ ار اجلرائم جلر ة املعنوي الرلنيقوم     
 اجلنايات لعروجل وم ينة واصفة توضيحية بيانات  و رسومات  و صور نشر إىل الصحفي إرادثتتجه  أ ب  ي
 عليه عاق ي المور هذه مثل نشر بأ  علمه مف 90/07 ايعالم قانو  من 90 املادث احددهت الق اجلن و 

 اجلر ة هذه عل  وارد ابالعق    يت  1« يذيف  و ينشر من لل»لع ارث  املشرع إطالل خال  ومن، القانو 

 الق النتيجة إىل النعر بغض عليها اجلمهور وإطالع ايعالمية الوسائل عرب وظهورها النشر عملية إمتام مبجرد

 .النشر عملية حتد ها     صن
 :في الق انون الجزائريالجنايات  و   ظروف الجن جريمة نشر    عقوبة. 02

اجلنايات إذ يعاقة  اجلةاين بةاحل   مةن خشةهر إىل و  ر ظروجل اجلن من عقوبة نش 90/07خشدد قانو  ايعالم      
 علةة  معاق ةةة 82/01قةةانو  بينمةةا نةةص  ،2دج100.000و دج5000بغرامةةة ماليةةة تةةرتاوح مةةا بةة   ال ةةة  خشةةهر و 

اآلراء السةةةابقة الةةةق   بةةةالعودث إىل فةةةإ عليةةةهو ، 3دج10.000دج إىل 500مةةةن مرتصةةة  هةةةذه اجلر ةةةة بالغرامةةةة فقةةةه
 نه  خذ بالر ي الثالث  ي ي قد  أ  املشرع اجلزائر تنتك بيس نشر  خ ار اجلر ة  و عدم نشرها اية منحتد خ عن الغ

شةرط عةدم نشةر ب خ ارهةا وإمنةا قةد مسة  بنشةر  بصةفة لليةة  يقم بإطالل حرية نشر لةل مةا يتعلةق بعةروجل اجلةرائممل
جبةرائم معينةة هةذا التقييةد إىل جانة  تعلةق  ،ائمهةذه اجلةر لتفاصةيل املوضةحة ال يانات التفصيلية و و  تالرسوماو  الصور

 نصو  عليها يف قانو  العقوبات.املاالفات املو  صل اجلن بودددث قانونا  ولي  
 
 

                                                 

 90/07من قانو  ايعالم  90املادث   1

 من املرجف السابق. 90املادث   2

 . 82/01من قانو   108ينعر  املادث 3  
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 .في الشريعة اإلسالمية الجناياتو   ظروف الجن  نشرجريمة    .ثالثا

 .في الشريعة اإلسالميةالجنايات  و   ظروف الجن نشر    ريمةأركان ج .01

 .في الشريعة اإلسالمية  الجناياتو   ظروف الجن  جريمة نشرل عيالركن الشر   .أ  

  خ ارهةاو     اجلةرائمظةروجل  نشةر،  خ ارهةا إىل قسةم و  ظروجل اجلةرائم نقسم نعرث الشريعة ايسالمية إىل نشرت    
 ايدانة. بعد   وت ظروفهانشر و  التهمة عل  اجلاينو  اجلر ة ق ل   وت
إخشاعة هذا المر مطلقا  » عدم جواز  واحلصم يف هذه احلالة  ق ل   وت وقوعها ظروجل اجلرائم نشر :األولالقسم  

لم بشأهنا يعترب  مرا  فةل الحاديث بشأ  جر ة مل تث خ خاصة إذا لانخ تتعلق بالعرال فمجرد التص وطرم تناقل
 تحرو مث  وىل إذا اختةةةذت وىل بةةةالو  ،ا نشةةةرها وا إذاعةةةة  خ ارهةةةاو  وإذ  مةةةن بةةةاب  وىل  ا جيةةةوز إخشةةةاعتها مشةةةروع،
لمةةا إذا صةةح  ذلةةك نشةةر صةةورث اجملةةرم وإظهةةاره مبعهةةر   ،امل الغةةة يف ارتصةةاب اجلر ةةةو  النشةةر صةةورث التهويةةل عمليةةة

مةا قةد و  طصةي تفاصةيل اجلر ةةذلةك ل  مثةل هةذا النشةر قةد ا خيلةو مةن الوصةف الةذي ، 1« مش   و فةل مشة 
  اخشرث للجر ة املرتص ة.و فل م ينجم عن ذلك من إخشاعة م اخشرث  

قةةد يةةدخل دو  علةةم وقيةةد الفعةةا  ايجراميةةة الةةق يرتص وهنةةا و  لمةةا    املغةةااث يف تشةةايص خشاصةةيات اجلنةةاث    
ي و ب الكفر  رم  ال ي  و س وق  رج ال  بالف    ال يرمي رج     »املسلم مبا لي  فيه لقوله صل  ا  عليه وسلم  يف ذلراجلاين 
 ي    نشر  خ ار اجلر ة بنس تها لشاص مع  ق ل   وهتا  ،2« احبو كذلكن ص  لم يك  ات عليو إذد  إال ارت  
  اكمأي   » سةلم  و صةل  ا  عليةه لقولةه لهنا قائمةة علة  العةن  مالضارث بشاصيتهعترب من باب التهمة ي     صن  

  مةرتصيب اجلةرائم  مره صةل  ا  عليةه وسةلم باسةتح اب العفةو علة، و 3« يث...د  ب الح  ن أكذ  ن ف إن الظ  الظ  و 
حيةث  ،4« بج  ق د و  ف    د  ن ح  ي م  ن  لغ  م ا ب   ي نكم ف  فيما ب    دود  وا الح  عاف  ت   »  ق ل بلوفها إىل واث المر لقوله

 علةةن توبتةةه ق ةةل وصةةو  المةةر إىل القضةةاث  و لانةةخ اجلر ةةة قةةد وقعةةخ منةةه  و ظةةاهره الصةةالح  إذا لةةا   إ  اجلةةاين
مةةن  مةةا ارتصةة ملةةا لةةا  المةةر لةةذلك فصيةةف مبةةن يقةةدم علةة  فضةة  و  العدالةةةح  عةةدم تقد ةةه إىل تفإنةةه يسةة ،خطةةأ

                                                 

 .150، ضوابه ايعالم يف الشريعة ايسالمية و نعمة اململصة العربية السعوديةيوسف دمد القاسم    1
 .72، رقم 27،   08) باب ما ينه  عنه من الس اب واللعن (، ج هي عن الس اب(،، ) ماجاء يف النالصحي  خرجه ال ااري يف   2
ت نإ  وا ل ثإل ا م ن  العَةن  إإَ  بة ع ةض  العَةن  ) باب قوله تعاىل  خرجه ال ااري يف املرجف السابق، ) ماجاء يف النهي عن التحاسد(،  3   ي ا   يةُّه ا اَلذإين  آم ن وا اج 

 .94، رقم35،   08، ج(  إإمث  ...
، ) لتةةةاب املسةةةتدرااحلةةالم   ،487،   02ا مل ت لةةغ السةةةلطا  (، ج) بةةا  العفةةةو عةةن احلةةةدود مةةة ، ) لتةةةاب احلةةةدود(،سةةننه خرجةةه  بةةةو داود يف   4

 ، قا  حديث صحي  ووافقه الذهيب.383،  04ج، احلدود(
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، خاصة و   الشريعة ايسالمية قد  قرت مب د  1عل  س يل ايخشاعة  و ق ل   وت ايدانة عرب وسائل ايعالم  افع 
ِي  ﴿  ق و  التوبة لعالج للاال  من استفحا  بعةض اجلةرائم لجر ةة احلرابةة لقولةه تعةاىل َّ الَّذ َاذعي إي ََ تَذ تا اا ايذَ اَذ ن

يٌ   ََّبي َِ َغوا ٌَ  َا اا َقنَّ اللك ِي ا لَ عاَل َاواا َعَليا دي ْا ومادام عفةو ا   صةن    يشةمل مثةل هة اء فمةن بةاب  وىل  ،2﴾َقن تَذ
         .3   ا يسرتسل الصحفي  و فله يف التشهل  م وبأفعاهلم

بطريقةةة فةةل سةةليمة   صةةن    يقلةةل مةةن خطورهتةةا عةةدم يجراميةةة ايسةةهاب يف احلةةديث عةةن الفعةةا  ا لمةةا        
 نشةةرفةةإ  هنةةي الشةةريعة ايسةةالمية  عةةن  يةةهلع، و 4إذ تصةة   ولأهنةةا  فعةةا  عاديةةة اجلمهةةور مةةن الوقةةوع فيهةةا  حةةرتازا

  اآلتيةلس اب قائم عل  ا  ق ل   وت ايدانة  خ ارهاو  ظروجل اجلرائم
 نةه قةد يصةو  بريئةا  منهةابه بفعل التشهل خاصة و  ضرار الق  صن    تلحقووقايته من ال اية مصلحة املتهمرع    
يف نةة    هدفعةةا خلوضةة الصةةحفي بالدرجةةة الوىل مةةن اخلةةول يف نقةةل  خ ةةار مل يتحقةةق مةةن حةةدو هاو  إبعةةاد املسةةلمو 

َغْيَا ا َكثييو ا ﴿  لقوله تعاىل عيوب فله عل  س يل العن ََ آَاْا ا اجا ن ِي َِ  الَّ َه  نَ  قَنذُّ ََ ال َّذ َُ اه َه إيثاذٌ  َو َُ ال َّذ  إينَّ تَذعاذ
ََسَّساذذ ا َِ إينَّ َُ و  َت ْاذذ ا اللَّذذ ذذ ها َواتذَّ َا غا َُويرا ِي َاياغ ذذ  َل يذذ ذذَ  َقخي ذذبُّ َقَبذذداكا ا َقن نَأاكاذذَع َلحا ذذ  قَناحي  ّ ُا  تَذعا ّاذذ َِ نَذااغَذذب تذَّعا اللَّذذ

ذذيٌ  ﴾ ََّبي ِي ﴿ وقولةه تعةةاىل   ،5تَذذذ َّاٌب  ذذ  الَّذذ َِ ًٍ نَذذ  قَنذُّ َِ لَذذ ََ ا ذذ  تي ذذيَا ا اَذ ا َي ْاذذ ا َقن تا ذذٌق تيَََْذذٍأ لَذَغََذيذَّ ََ آَاْاذذ ا إين َجذذ  كا ا لَ  ي ن
 ََ َيحا ا َعَلى َا  لَذَعلاغا ا َُ ديايي َا  .6﴾ لَذغا

 فإ  احلديث فيها ق ل الفصل فيها قد طةرم  صةحا ا مةن حةق التوبةة حدوث هذه الفعا  ايجراميةعل  افرتال و  
للنهي الوارد عن إخشةاعة الفاحشةة بشةصل عةام، ومةا يرتتة  عنةه مةن ، هذا بايضافة يعة ايسالميةالذي ضمنته الشر 

 آ ار سل ية يف نفو  اجلمهور.
العقوبةة  تصة  فاحلةا  هنةا     صةدور احلصةم علة  اجلةاين،و   وهتةا  بعةداجلرائم  خ ار ظروجل و نشر  القسم الثاني: 

 قولةهل  7، و   ا  تعاىل  مر    يقام احلد عل  مشهد عام لتحقيق ذلكالزجر العامو  واج ة عل  اجلاين حتقيقا للردع
ًَ َجلاذذَدٍَ  ﴿  تعةةاىل ئَذذ ذذ  اي ََ ِا ذذٍد اهْذا ليذذداوا كاذذعَّ َوابي ًا َوالمَّاُيذذي لَ جا ِي إين كاْذذغا ا  َُ و  المَّاُييَذذ َي اللَّذذ ًٌ ليذذي دينذذ ََقالَذذ ذذ   ََ ِي ِاكا  تي تَأاخاذذ

                                                 

 .151،   نعمة اململصة العربية السعوديةضوابه ايعالم يف الشريعة ايسالمية و  ينعر  يوسف دمد القاسم   1
 .34اآلية ،دثئسورث املا  2
 .151يوسف دمد القاسم  املرجف السابق،    3
 .152يوسف دمد القاسم  املرجف السابق،    4
 .12سورث احلجرات، اآلية   5
 .06اآلية  ،سورث احلجرات  6
 .154،  املرجف السابق ينعر  يوسف دمد القاسم،  7
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اي  مي اآتذانا ِي َوالايَذذذ ا ذذوي ْاذذ َن تي للَّذذ ََ ﴾ خي ْيي اي ذذنا َا ََ الا ًٌ اهذذ ََ  َِ ئيَوذذ ِا اتَذ َِ َِدا َعذذ ذذ َولاَي ا
فانطالقةةا مةةن فايةةة الشةةريعة ايسةةالمية ،1

بعةد صةدور احلصةم جيةوز   نةه  »يعة   ذلةك ا اهلادفة لتحقيق الردع العام من خال  إقرارها مل د  عالنية العقوبة فإ 
مسةمف و  تنفيةذه علة  مةر ىو  ز هةو إعةال  تنفيةذ احلصةم بةل و حىت تنفيذه نشر لافة  خ ار اجلر ة، بل إ  الذي جيو 

التفصةيالت املتعلقةة بةذلك فةإين و طريقة اجلةاين يف ارتصا ةا و  ما يتعلق بارتصاب الفعل املصو  للجر ة ما من النا ، 
 إذ  نةه ا خيفة ،2« اجملةرم    ها نشةر صةورثح صةي  الغةات  و هتةويالت  النشر م  اح   رى عدم نشرها وخاصة لو ص  

يةةق الةةردع و الزجةةر الالزمةة  و احلةةد مةةن انتشةةار قعلةة   حةةد ال ةةر ايجيةةا  الةةذي يرتلةةه التشةةهل بعقوبةةة اجملةةرم  يف حت
مةةا  ةة   اجلةةرائم بشةةصل عةةام إا    علنيةةة العقوبةةة ا تعةة  إهةةدار حقةةول اجملةةرم  بصةةفة لليةةة فةةال يصةة  اخلةةول يف

يف وصةةةف  ثااو املغةةة       هتويةةةل مةةةا قةةةاموا بةةةه مةةةن  فعةةةا  تهجم و اافةةةرتاء علةةةيهم وفيهةةةا بةةةال  قةةةوقهم  و اخلةةةول
تان م  ن  عبش     ان  ي    الب  و   اء  ذ  الب    »عليةةه وسةةلم صةةل  ا    صةةن ااسةةتدا  علةة  ذلةةك بقولةةهو  تفاصةةيل  حةةدا ها،

لثةةةرث الصةةةالم مثةةةل هةةةاعاء اخلط ةةةاء الةةةذين خيط ةةةو  فيوسةةةعو  يف الصةةةالم و »   إذ يةةةراد بال يةةةا  ،3«اقف     الن  ب  ع  ش    
لشةةف مةةاا جيةةوز لشةةفه وطتمةةل  يضةةا  امل الغةةة يف   »و يعةة    4«حو  فيةةه مةةن مةةدح النةةا  فيمةةا ا يرضةةي ا يتفصةة

  صةةن   فعمةةوم هةةذه الدلةةة  ،7« ق اله  ا ثالث  ا6ونع   ط  ن  ت  ك الم  ل   ه  »   سةةلمو لقولةةه صةةل  ا  عليةةه  ،5« اييضةةاح
الةدليل و  إذا لةا  عةرب وسةائل العالنيةة علةيهم خاصةةاجملة  اجلنةاث و و احلديث عن  خ ار اجلةرائم ا  جم يدخل يف إطاره

ا م  ن  ن    م  أت    النب  ي  ص  ل  ا  علي  و وس  لم  بس  كران  ف   أمر بض  ربو ف  »  علةة  ذلةةك مةةا روي عةةن    هريةةرث 
ا     ا   ب ز  م ا ل و أ   :ا انص رف ق  ال رج  ا م ن يض ربو بثوب و ف لم  ّنَّ ا من يض ربو بنعل و وم  ن   يضربو بيد  وم  

                                                 

 .02ث النور، اآلية سور   1
 .155  ، ضوابه ايعالم يف الشريعة ايسالمية و نعمة اململصة العربية السعودية يوسف دمد القاسم   2
، وقةةا  حةةديث صةةحي  ووافقةةه الةةذهيب. و  خرجةةه الرتمةةذي يف 09،   01، جملسةةتدرا، واحلةةالم يف ا269،   05،جمسةةنده خرجةةه  محةةد يف   3

   احليةةةاء و العةةةي خشةةةع تا  مةةةن اي ةةةا  و ال ةةةذاء  ». بلفةةةظ329،   04 و الصةةةلة(، ) بةةةاب مةةةا جةةةاء يف  العةةةي(، ج) لتةةةاب الةةةرب اجلةةةامف الصةةةحي ،
 .«ال يا  خشع تا  من النفالو 

 .329،   04، ) لتاب الرب و الصلة(، ) باب ما جاء يف  العي(، جاجلامف الصحي الرتمذي    4
 .  13،   8، ج03، جملد إحياء علوم الدينحامد الغزايل    بو  5

    ،16، جخشرح النووي عل  صحي  مسلماملتنطعو  مبعىن املتعمقو  الغالو  اجملازو  احلدود يف  قواهلم و فعاهلم. ينعر   بو زلريا النووي    6
220. 

 .2055،   04 خرجه مسلم يف صحيحه، ) لتاب العلم (، ) باب هلك املتنطعو ( ج  7
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1«م  يك  يطان عل   أب  الش    ون  ونوا ع  ك  ال ت  :   ا  عليو وسلمفق ال رسول ا   صل
 فةي احلةديث دالةة علة ف،

يمصانيةة تسة   ذلةك يف عةدم شاصةيتهم إىل حةد املسةا  ب الةدعاء علةيهم و  رم اجملةاخلةول يف خشةأ   عدم جةواز
 توبتهم عما ارتص وه من  فعا  إجرامية.و  رام الذي سلصوهعن طريق ايج همفانصر ا

 اآ ارهةةعةةن و  التعليقةةات علةة  بشةةاعتهاو  او  وهتةة فعةةا  ايجراميةةةا نشةةر الخ ةةار العاديةةة الدالةةة علةة  ارتصةةاب ال مة    
علة  الصةحافة فعةل ذلةك لصةد النةا  عةن اقةرتاجل مثةل هةذه مةن الواجة  بل  ،ية فأمر جائزالسل ية بصورث موضوع

العةةالج وإجيةةاد احللةةو  ملثةةل هةةذه العةةواهر علةة     يصةةو  ذلةةك مةةن بةةاب داولةةة اجلماعةةة، و  الفردبةةعةةا  الضةةارث الف
تلةف زث الةق عةرل  ةا القةرآ  الصةرو خم صةن ااستشةهاد علة  ذلةك بتلةك الطريقةة املميةو  ،2الفتالة بقةيم اجملتمعةات

 وصف الدواء لما يف قصة اب  آدماء و نعيف القائم عل  عرل الداجلرائم مستعينا بذلك السلوب القصصي ال
ََ  َولَذ ا ﴿ من قوله تعةاىل  عليه السالم بداية   ْاَهذَع ايذَ َقَبذديري ُ ذ  لَذغذا ِي ا َُذَََأ اتذاَْذيا آَدَم تيذ لاَحقه إيذا اَذوَّتَذ  اذاواتَ  َواتاعا َعَليا
ََ اآَخوي اَ َل ألَ نذاغذَ  ََ ََّْعا اي غَّْيي َا ََ الا ِا اي ََّْعا اللك ََ  نَذغَذ غذاَلََّك اَ َل إيَّ  خر القصة.إىل آ 3﴾اذا
عال  يف مرحلة ما بعد   وت اجلر ة وإدانة املتهم اخلول يف إايسالمية قد  جازت الشريعة صة    اخلالو      

ارث الزائد واي  عن الوصف بشصل موضوعي بعيدا   فةاحلديث عن اجلر ة املقرت و العقوبة املسلطة عل  اجلاين 
 الشريعة وبذلك تنفرداجلماعة، الفرد و محاية ملصا  التهويل و  الس و  خمتلف  خشصا  الشتمعن الفاحشة، و 

مساحها بنشرها بشصل مطلق و  ق ل ايدانة ونشرها  خ ار اجلر ةيف  نعها اخلولمبالقانو  اجلزائري عن  ايسالمية 
 نشر ظروجل اجلن منف ظروجل ، يف ح  اقتصر املشرع اجلزائري إدانة مرتص يها يف حدود معينةو  اهبعد   وت وقوع

سواء لا  ذلك ق ل ايدانة  و بعدها مف السماح  القانو  دو  فلها من الفعا  ايجراميةاجلنايات احملددث بنص و 
 بنشر  خ ارها يف حدود معينة.

 .في الشريعة اإلسالمية  الجناياتو   ظروف الجن  جريمة نشرل الركن الماديب.  
يف الشريعة ايسالمية    اايجرامية ق ل إدانة املتهم  يث خ الرلن املادي يف جر ة نشر ظروجل الفعا     

 باخلول يف احلديث عن الفعا   ا عل  خشرعيتها ااستدا مجلة النصو  الشرعية الق س ق بناء عل   ايجرامية
 دو  علمخشاعة  و نس تها إىل  خشاا  عل  س يل اينشرها و  نقل  خ ارهايف و  يها لعن فاعايجرامية املرتص ة و 

                                                 

     08ج  اء يف اجللد باجلريد والنعا (، ) باب مةايصره مةن لعةن خشةارب اخلمةر و نةه لةي  خبةارج عةن امللةة (، خرجه ال ااري يف صحيحه، )ما ج  1
 .09، رقم284

 .155،  ضوابه ايعالم يف الشريعة ايسالمية و نعمة اململصة العربية السعوديةيوسف دمد القاسم    2
 .27سورث املائدث، اآلية   3
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 فرل ب  القيام بذلك مبناس ة ممارسة مهنة الصحافة  و بعيدا عنها ما دام النهي عن او  دراية عل  وجه ااهتام،و 
 ذلك قد ورد بشصل عام.

تحقق بامل الغة يف في املتهم وتوقيف العقوبة عليهإدانة لة ارتصا ا بعد   وت الرلن املادي هلذه اجلر ة يف حا ما       
 .صية اجلاين بشصل جائرشالمسا  بلالتعرل بسرد تفاصيل اجلر ة  و 

 .في الشريعة اإلسالميةالجنايات  و   ظروف الجن جريمة نشر  ل الركن المعنوي. ج
 بأ التشهل مبرتص يها مف علمه و  با اه إرادث اجلاين إىل نشر  خ ار اجلرائماجلر ة  هلذه عنوييقوم الرلن امل     

 الرلنيتحقق ، و بصفة هنائية  إا  نه مل تتم إدانة املتهم  احدو ها  و  هنا وقعخ فعالاجلر ة املرتص ة مل ي تيقن من 
 شاصية اجلاين.امل الغة يف وصف وقائف اجلر ة والتجري  ببتعمد هلذه اجلر ة بعد   وت ايدانة ملعنوي ا

ما  نشر هذه احلالة يتحقق مبجرد الفإ  رلنها املعنوي يف قوعها عرب وسائل الصحافة احلديثةوعل  افرتال و        
لما      اجلناث  و اجمل  عليهم يتضررو  مبا ينشر يف حقهم بشصل م الغ فيه مبجرد اطالع اجلمهور عليهدام 

 ا ملنعها مبجرد إطالع اجلمهور عل  ة قد تتحقق املفاسد الق لانخ س الوصف الزائد لعروجل الفعا  ايجرامي
يف هذا املقام إىل نية اجلاين خاصة إذا تعلق المر باجلناث   ينعر ، إا  نه  صن  دتوى املادث ايعالمية دل اجلر ة

  خ الشريعة ايسالمية التشهل  م حىت يتق  خشرهم.الذين استح
 في الشريعة اإلسالمية:الجنايات  و   ظروف الجن نشر    عقوبة جريمة. 02

املالئمة ملن يقدم عل  ارتصاب مثل قدير العقوبات سلطة تلويل المر فإ  عل  فرار باقي جرائم التعازير        
ظاهرث بأ  استفحا  ر ى   و  اجمل  عليهمبصا   خمسقد  اإذا قدر بأهن ،هذه اجلر ة عل  خمتلف وسائل ايعالم

 مبشصل عابأحصام الشريعة ايسالمية املسا  ي دي إىل من خشأنه    مثل هذه الخ ار نشر 
 جبرائم مقيد فلايسالمية  الشريعة يفالفعا  ايجرامية   خ ار نشر بأ  يعهر عرلال هذا خال  منو        

من خشأهنا    تشصل مساسا الق الشرعية  للمحعورات انتهالا   تشصل الق الفعا  لل يشمل قد وإمنا معينة
احلدود فرل ب  لو  هذه اجلرائم من الق قصد الشارع محايتها من وراء حعرها، وا ة ي و اجلماع يةالفردباملصا  

بذلك تصو  إدانة مرتص يها و و    وهتابعد و   و فلها، إا  هنا فرقخ ب  نشر  خ ارها ق ل   وهتا التعازير من  و
خالجل املشرع اجلزائري الذي قام عل   الخ اريف  رو النشر املتعلق مبثل هذه توسيعا  لثر  ميةالايس الشريعة

 بتحديد اجلرائم املعنية  ذا التجرو.
اجلنايات هو عدم املسامة يف نشر  قافة العنف         و  وعل  القو  بأ  اهلدجل من منف نشر ظروجل اجلن       
جرام يف اجملتمف فإ  الخذ بتعميم هذا التقييد عل   لرب عدد ممصن من اجلرائم ارب  لإلتدعيم جهود احملايجرام و و 
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عالجية  و       بطريقة موضوعية  الفعا نشر  خ ار هذه املنصو  عليها يصو   قرب لتحقيق هذا املسع  ما دام 
 لاجل يعطاء صورث معينة ملا طدث يف اجملتمف من  حداث إجرامية إخش اعا حلق اجلمهور يف ايعالم و   هذا

إطالل العنا  لنشر لل صغلث و  املاالفاتو  املنح  ا خيرج عن م د  التوسه ب  التقييد املطلق لنشر  خ ار اجلن 
 لث عنها.ول 

 .جرائم الصحافة الماسة بسير العدالة:المطلب الثالث

 .التحقيق القضائيو   أسرار البحث نشرجريمة  : الفرع األول

 .وأهدافها  القضائي  التحقيقو   تعريف سرية البحث .أوال
جبمةف  1ئيةالقضةا عةوا  الضة طية سة ق التحقيةق اابتةدائي الةق يقةوم فيهةا تاملرحلةة الةق  التحةرييقصد بال حث و     

تصةو  ، و 2ال حةث عةن مرتص يهةا مةا دام مل ي ةد  فيهةا بتحقيةق قضةائيو اجلةرائم املقةررث يف قةانو  العقوبةات الدلة عن 
دو  إضرار  قول الدفاع لمةا يلةزم القةانو  ا مل ينص القانو  عل  خالجل ذلك و هذه ايجراءات يف فاية السرية م

بعةةد اانتهةةاء مةةن مرحلةةة و ، 3املنصةةو  عليهةةا يف قةةانو  العقوبةةاتالقةةائم   ةةا بالسةةر املهةة  علةة  حسةة  الشةةروط 
 ذلةةةك بةةةالتحقيق يف خشاصةةةية املتهمةةة و  5قاضةةةي التحقيةةةق ي اخشةةةرهالةةةذي  4التحقيةةةق اابتةةةدائي ةةةد  ال حةةةث الويل ي

إىل  مةةةالن وقةةةوع اجلةةةرائم يجةةةراء  اانتقةةةا ، لمةةةا تشةةةمل مهمةةةة التحقيةةةق 6العائليةةةة  و ااجتماعيةةةةو  حةةةالتهم املاديةةةةو 
 عل   خشياء يصو  لشفها مفيدا يظهار العثور فيهاتفتي  مجيف المالن الق  صن و 7ملعاينات الالزمةا

                                                 

)  ط الشةرطة القضةائية و عةوا  الضة ه القضةائي واملةوظف  والعةوا  املنةوط  ةم قانونةا بعةض مهةام الضة ه القضةائي    يشمل الضة ه القضةائي ضة ا  1
مةةةن قةةةانو  ايجةةةراءات اجلزائيةةةة(، ويتةةةوىل وليةةةل اجلمهوريةةةة إدارث الضةةة ه القضةةةائي ويشةةةرجل النائةةة  العةةةام علةةة  الضةةة ه القضةةةائي بةةةدائرث  14املةةةادث 

 (.القانو  من نف  12حتخ رقابة فرفة ااهتام بذلك اجملل   ) املادث  اختصا  لل جمل  قضائي وذلك

 من قانو  ايجراءات اجلزائية.  12ينعر  املادث   2

 من املرجف السابق. 11ينعر املادث   3

ينعةر   4«تستمر مبقتضاها قائمةة ايجراءات الق تتاذها سلطة التحقيق وتتحرا  ا الدعوى اجلنائية  و » تتمثل مرحلة التحقيق القضائي يف تلك   4
ديسةمرب   14، السةنة04(، جملةة احلقةول، العةدد سرية ااستداات والتحقيقات اجلنائية و  رها عل  احلقول الساسةية للمةتهمفنام دمد فنام  ) 

 .170م، ) جمل  النشر العلمي، جامعة الصويخ (،  1993
   ة الةةةذي يتولةةةو  يف هةةةذه املرحلةةةة تنفيةةةذ تفويضةةةات جهةةةات التحقيةةةق وتل يةةةة طل اهتةةةا لمةةةا لةةةه    ولةةةه    يسةةةتع  يف ذلةةةك بةةةأعوا  الضةةة طية القضةةةائي  5

 من قانو  ايجراءات اجلزائية. 13و 38ينعر املادث  يستع  م اخشرث بالقوث العمومية، 

 من املرجف السابق. 68ينعر املادث   6

 من املرجف السابق.. 79ينعر املادث   7
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لضةةما   زمةةةالباختةةاذ مجيةةف ايجةةراءات ال 2فلهةةاو ه املهةةام  إجةةراء هةةذعلةة     يلتةةزم قاضةةي التحقيةةق يف، 1احلقيقةةة 
يف هذا  يقصد بالسريةو  ،3دات املتعلقة باجلر ةخاصة إذا تعلق المر باملستن حقول الدفاعاحرتام لتما  سر املهنة و 

سةاهم مبةا هةو مسةتطاع   و بةإجراء مةن إجراءاتةه ف  ن هو قائم بالتحقيق  صال ،  و ل ل  القيام قدر ايمصا  مم»  املقام
بةةأ  الخ ةةار  ةة  يتومنةةه  ،4«صةةل  ةةذه السةةرية  ضةةرار  قةةول الةةدفاع دو     حت اخشةةرتطهو  القةةانو   لزمةةه مةةاضةةمن 

 ةةا جيةةربهم  لصةةو  املصلفةة  إجةةراءات الةةدعوى اجلنائيةةة تتميةةز بالسةةريةاملتعلقةةة  ةةذه املرحلةةة الوليةةة مةةن  علومةةاتاملو 
 .الق يقومو   ا القانو  عل  إضفاء السرية عل  مجلة العما 

لةةق ا العامةةةاحلفةةاظ علةة  املصةةلحة التحقيةةق اابتةةدائي إىل ال حةةث و رحلةةة معلةة  اء طةةابف السةةرية إضةةف يهةةدجلو     
 داصةةرث اجلنةةاثة و إ  ةةات اجلر ةة ت ةةذ  مةةن اجلهةةات املاتصةةة قصةةد مجهةةودات الةةق لضةةما  فعاليةةة  لةةرب لتتمثةةل يف 

و  ارها الدالة عل  وقوعهةا  احللو  دو  طم  معاملهاو  احملافعة عل   دلة اجلرائمرهم من العقاب، و راواحللو  دو  ف
قضةاث التحقيةق مةن الضةغوط و  ة القضةائيةيايةة رجةا  الضة طمح ، إىل جانة 5وعدم التأ ل عل  الشهود بطريقة معينة

مما ي دي  م إىل عدم إمتام ايجراءات املتعلقة  ذه املرحلة  ،الق  صن    يفرضها عليهم اجلمهور يف حالة العالنية
ذا سةلك خاصةة إو  هتةا مةن طةرجل اجلمهةوردالاو  اجملتمف مةن تفشةي اجلر ةة وخشةيوعهااية مح ، زيادث عل 6بشصل نزيه

 و  مجيةةف اخلطةةه الةةقرم  يف صةةورث البطةةا  الةةذي يفسةةدنشةةرها مسةةلك التحسةة  ملثةةل هةةذه الفعةةا  وإظهةةار اجملةة
 .7 جل احلد منهاتستعملها مصا  مصافحة اجلر ة  من 

تةوفل دقةق ضةما  حقةول املتقاضة  يف إىل حتقيةق املصةلحة اخلاصةة املتمثلةة يف سةرية هةذه املرحلةة دجل لما هتة      
ايةةة املتقاضةة  والشةةهود مةةن مح، و 8واسةةتفادهتم مةةن قرينةةة الةةرباءث الةةق  صةةن    تسةةتمر إىل فايةةة   ةةوت ايدانةةة ايةةدد

                                                 

 ن قانو  ايجراءات اجلزائية.م 81ينعر املادث   1

م، ) ديةوا  املط وعةات اجلامعيةة           بةن 1998، طم اد  ايجةراءات اجلزائيةة يف التشةريف اجلزائةريلتفصيل  لثر ينعر   محد خشوقي الشلقاين    2
 وما بعدها. 165،   02عصنو ، اجلزائر (، ج

 .من املرجف السابق 84و 83ينعر املادت    3
 .119،  03) دار اهلدى، ع  مليلة، اجلزائر (، جم، 1992ضمانات املتهم   ناء مرحلة التحقيق، ث  دمد دد  4
م، ) املصتةة  اجلةةامعي 1998، طالتحقيةةق  اجلنةةائي والتصةةرجل فيةةه والدلةةة اجلنائيةةة محةةد  بةةو الةةرو   ،160 املرجةةف السةةابق، فنةةام دمةةد فنةةام    5

 .13،14احلديث، ايسصندرية، مصر (،  
 التحقيةةةةق  اجلنةةةةائي والتصةةةةرجل فيةةةةه والدلةةةةة اجلنائيةةةةة.   محةةةةد  بةةةةو الةةةةرو   123،  03، جضةةةةمانات املةةةةتهم   نةةةةاء مرحلةةةةة التحقيةةةةقدمةةةةد دةةةةدث    6

 13،14. 
 .124،  03جاملرجف السابق،  ينعر  دمد ددث،  7
.  محةةد  بةةو الةةرو ، املرجةةف 160(،   ينسةةانية للمةةتهمسةةرية ااسةةتداات والتحقيقةةات اجلنائيةةة و  رهةةا علةة  احلقةةول اينعةةر  فنةةام دمةةد فنةةام،)   8

 .10السابق،  
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عةةدم التةةأ ل علةة  ، مةةف ضةةما  1 ضةةرارالتشةةهل الةةذي  صةةن     ةة  بشةةرفهم و عراضةةهم ومةةا ينجةةز عةةن ذلةةك مةةن 
 .2إليهم ءهتم من التهم املوجة  وتث خ براملتقاض داء خشهادهتم الق  صن    ختدم االشهود يف 

حتقيقهةةةا مةةةن وراء إقةةةرار سةةةرية ايجةةةراءات املتعلقةةةة  اجلماعيةةةة املقصةةةودو  صةةةا  الفرديةةةةوعلةةة  الةةةرفم مةةةن هةةةذه امل    
الةةق تةةدعو إىل عالنيتهةةا مسةةتندث يف  فةةإ  العمةةل  ةةذه السةةرية مل يسةةلم مةةن اانتقةةادات التحقيةةق القضةةائيو  بال حةةث

مةن  القضايا الق يصو   طرافها التحري بعيدا  عن علم اجلمهور قد ي دي إىل طم و  القيام بال حث   ذلك عل  
  مامهةا سواسةيةيصو  لل النةا   وازين العدالة الق من املفرتل   يشصل مساسا  مبمما  ، صحاب النفوذ يف اجملتمف

 .3ابة اجلمهورخوفا  من رق وعادا ادايد  قضاءو   العالنية يف هذه املرحلة من خشأهنا    تضمن 
هةذه علة  طةابف السةرية إضةفاء ن املقصةودث مةلي  املصةلحة قد جن  إىل تغجنده  املشرع اجلزائريبالرجوع إىل و      

  تصةةةو »       علةةة اجلزائيةةةة ايجةةةراءات  يف قةةةانو  ه، ويعهةةةر ذلةةةك مةةةن خةةةال  نصةةة4مةةةن املتابعةةةة القضةةةائية املرحلةةةة
ولةل خشةاص  ضةرار  قةول الةدفاعنو  علة  خةالجل ذلةك ودو  إيةنص القةا مةا مل التحقيق سةريةو  إجراءات التحري

يقف حتخ طائلة العقوبات و  يساهم يف هذه ايجراءات ملزم بصتما  السر امله  بالشروط امل ينة يف قانو  العقوبات
 التحقيق القضائيو  ال حث سرية   طابف  هذه املادث عهر من خال ، في5« املنصو  عليها فيه

مبقتضة   احلةاات الةق تسةتثىنفيما عدا املتقاض  و  اخلصوم و ،6هور مبا يف ذلك الصحفي مفروضة عل  لل اجلم 
 سةةرار  دائةةرث ويةةدخل يف، يف اجلر ةةة بصتمةةا  السةر املهةة لةةل الةةذين هلةم عالقةةة بةةالتحقيق  إضةةافة إىل إلةةزام ،7القةانو 
  يتاذ من  قوا  املتهم ماالتحقيق و ت الق جاء ذلرها يف واملعلومايف الخ ار مج»   التحقيق القضائيال حث و 

 

                                                 

 .124،  03، ج ضمانات املتهم   ناء مرحلة التحقيقينعر  دمد ددث،   1
 .160،  ( سرية ااستداات والتحقيقات اجلنائية و  رها عل  احلقول اينسانية للمتهم،) ينعر  فنام دمد فنام  2
(، جملةةةة القةةةانو  وااقتصةةةاد لل حةةةث يف الشةةة و  القانونيةةةة وااقتصةةةادية  سةةةرية التحقيقةةةات اجلنائيةةةة وحقةةةول الةةةدفاعصةةةطف ، ) ينعةةةر  دمةةةد دمةةةود م  3

 .03م، ) مط عة جامعة ف اد الو ، مصر (،  1947، مار  17، السنة01العدد
 اين والصويق الذي نص عل  عالنية التحقيق اجلنائي.وقد  خذ يف ذلك مبوقف املشرع الفرنسي واملصري عل  خالجل املشرع يف الفانو  السود  4

 من قانو  ايجراءات اجلزائية اجلزائري. 11املادث   5

من قانو   89اجلنايات واجلن  ينعر املادث  نف املشرع اجلزائري عل  الصحفي  نشر ايخ ار والو ائق الق مت  سر التحقيق وال حث الولي  يف   6
 .90/07ايعالم 

مةن قةانو  ايجةراءات اجلزائيةة(، جيةوز للقاضةي مناقشةة الشةاهد  45وجةوب تفتةي  املسةالن  ضةور املةتهم ) املةادث القيةام ن ب  هذه ااستثناءات م  7
) املةادث   ةةر ومواجهته بشهود آخرين  و باملتهم و   جيري مبشارلتهم لل ايجراءات والتجارب اخلاصة بإعادث متثيل اجلر ةة ممةا يةراه ازمةا يظهةار اجل

(، علةةة  قاضةةةي التحقيةةةق    يسةةةتدعي مةةةن يعنةةةيهم المةةةر مةةةن  طةةةراجل اخلصةةةومة وطةةةيطهم علمةةةا مبةةةا انتهةةة  إليةةةه اخلةةةرباء مةةةن نفةةة  القةةةانو  مةةةن 96
 من املرجف السابق(. 154نتائك...) املادث 
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النتةةائك الةةق  سةةفرت و  مةةن إجةةراءات رمسيةةة يف املوضةةوع لةةاخلربث هختةةذالشةةهود، هةةذا بايضةةافة إىل مةةا او  اجملةة  عليةةهو 
 .1«عنها... 

تعلقةةةةة مبرحلةةةةة مجةةةةف لةةةةل السةةةةرار امل خةةةةذ مب ةةةةد  السةةةةرية املطلقةةةةة علةةةة   قةةةةد  عليةةةةه يسةةةةتنتك    املشةةةةرع اجلزائةةةةريو     
فةةة لالصةةحافة ملااممةةا يعةة  منةةف نشةةرها هلةةم عةةن طريةةق وسةةائل  التحقيةةق القضةةائي بالنسةة ة للجمهةةورات و ااسةةتدا

ايطالع علة  بةمسة  هلةم يف حةاات معينةة   ما بالنسة ة للمتقاضة  فقةد ،ث عن علمهالقانو  الذي  مر ب قائها بعيد
مةن طةرجل املعنيةة   ةا دو  حضةةور  رت اخشةة ا يصة     الةةق 2التحةةري ومثةا  ذلةةك  عمةا  التفتةي و   عمةا  ال حةث

يف حالةةة اسةةتحالة ذلةةك جيةة  علةة  ضةةابه الشةةرطة القضةةائية    يسةةتدعي خشةةاهدين مةةن فةةل و   و مةةن  ثلةةه املةةتهم
 .3املوظف  اخلاضع  لسلطته حلضور عملية التفتي 

 في الق انون الجزائري.  التحقيق القضائيو   البحث  نشر أسرارجريمة  .ثانيا
   .في الق انون الجزائري لقضائيالتحقيق االبحث و   أسرار  نشرأركان جريمة  . 01

 .الجزائري الق انون القضائي في والتحقيق البحث أسرار نشرلجريمة   الشرعي الركن. أ

يعاقةة  لةةل مةةن ينشةةر »   بقولةةه القضةةائينشةةر  سةةرار ال حةةث والتحقيةةق  املشةةرع اجلزائةةري علةة  جر ةةة نةةص
مةةةف  ،4«اجلةةةن  و ال حةةةث الوليةةة  يف اجلنايةةةات و  ائق متةةة  سةةةر التحقيةةةق خ ةةةارا   و و ةةة...بالوسةةةائل املنصةةةو  عليهةةةا

حعةةر  بإضةةافةبتعةةديلها  90/07لةةا  قةةد نةةص علةة  هةةذه اجلر ةةة الةةق قةةام قةةانو    82/01ايخشةةارث إىل    قةةانو  
   .82/01قانو  لا  يقتصر عليها إىل جان   سرار التحقيق القضائي الق   الويل سرار ال حث 

 .الق انون الجزائري القضائي في التحقيقو  البحث أسرار  نشرلجريمة    المادي الركنب.  

من  89يف القانو  اجلزائري ط قا للمادث  نشر  سرار ال حث والتحقيق القضائييتحقق الرلن املادي جلر ة 
ا  منهةة التحقيةق الوليةة ،  و جةزءو  مةةن  سةرار ال حةةث نشةر وإذاعةةة سةربإقةةدام اجلةاين علةة    90/07قةانو  ايعةالم 

سةواء ع ذلةك يف ويتحقةق نشةرها  املرئيةة  و فلهةاو  ال صةريةو  عةرب وسةائل العلنيةة السةمعية لنشر  قوا  الشةهود فقةه
 «. خ ارا   و و ائق » و ائق لع ارث املشرع   و خ ار خشصل 

مبثةل هةذه ر إعةالم اجلمهةور ه اجلر ةة مةادام نيةة املشةرع هةي حعةا  يف هةذه فإ  العالنيةة تشةصل عنصةرا  رئيسةوعلي     
                                                 

 .173(،  للمتهم سرية ااستداات والتحقيقات اجلزائية و  رها عل  احلقول الساسيةفنام دمد فنام  )   1
رقةةم  36(، اجمللةةة اجلزائريةةة للعلةةوم القانونيةةة وااقتصةةادية والسياسةةية، ج تفتةةي  املسةةالن يف القةةانو  اجلزائةةريلتفصةةيل  لثةةر ينعةةر  ع ةةد ا   وهابيةةة، )  2

 وما بعدها. 85م، )جامعة اجلزائر، للية العلوم القانونية وايدارية (،  1998 سنة،02

 .90/07قانو  ايعالم  من 45ينعر  املادث   3
 .من املرجف السابق 89املادث   4
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املتمثلةةة يف ضةةةما  السةةل احلسةةةن  و املصةةلحة العامةةةة  قةةةول املتقاضةة  ها      ةة  نشةةةر  املعلومةةات الةةق مةةةن خشةةأ 
فةيفهم « تشةصل  و متثةل سةرا  » ومل يستعمل ع ةارث « مت  بسر »   استعمل ع ارث قد املالحظ    املشرعو للعدالة، 

تشةةصل سةةرا  يف حةةد ذاهتةةا وإمنةةا يصفةةي    تصةةو  هلةةا  ملنشةةورثالو ةةائق او  تصةةو  الخ ةةارمةةن ذلةةك بأنةةه لةةي  خشةةرط    
ذلك  ن ا ملاتلف  نةواع التةأ ل و  بل    تشصل مساسا   اصحيحة   تصو  عالقة  ذه السرار، لما ا يشرتط    

 .1التحقيقو القائم  بإجراءات ال حث و  املتقاض عل  
مبجهوداتةةه اخلاصةةة  و عةةن طريةةق ايداء  ةةا مةةن طةةرجل علةة  هةةذه الخ ةةار اين   اجلةةو حصةةلمةةا  نةةه ا فةةرل بةة       

يتةةابف جبر ةةة املسةةا   صو   مةةام جةةر ت ، فالناخشةةريف احلالةةة الثانيةةة سةةن هإا  نةة قيةةقالتحو   حةةد القةةائم  مبهةةام ال حةةث
جبر ةة   فيتةابف  مةا املصةدر الةذي  داه باملعلومةات الةق نشةرها، فل مع  بأسةرار املهنةة التحقيق لنهو  بأسرار ال حث

التعليقةات الخةرى عةن اجلةرائم الةق تصةو  و  نشةر الخ ةار در ايخشارث يف الخل إىل    و ، 2سرار املهنيةاللشف 
التحقيةةق املةةادي جلر ةةة نشةةر  سةةرار ال حةةث و يف إطارهةةا احملةةدود ا يةةدخل يف تصةةوين الةةرلن  التحقيةةقو دةةل ال حةةث 

 القضائي.
 .الق انون الجزائري بحث والتحقيق القضائي فيأسرار ال  نشرلجريمة    الركن المعنويج.  
ص يف ا ةاه إرادث اجلةاين إىل نشةر مةا  ة  الفيةت جلر ة نشر  سرار ال حث والتحقيةق القضةائي  ما الرلن املعنوي    

إذ يصفي يف  لعدالة  م ااحلسن لسواء لا  ذلك بنية ايضرار بالسل  ،3التحقيق الول  للجمهورو  بأسرار ال حث
علةةم إىل  بلوفهةةا و مبجةةرد نشةةرها  ااعتةةداء علةة  هةةذه السةةرار احملميةةة يتحقةةقاجلر ةةة تةةوفر القصةةد العةةام مةةادام هةةذه 

 .اجلمهور
 في الق انون الجزائري.  القضائي  التحقيقو   البحث  أسرار  نشرعقوبة جريمة  . 02
دج 5000لق ترتاوح ما ب  املالية االغرامة و   خشهر 06بعقوبة احل   من خشهر إىل  مرتص  هذه اجلر ةيعاق       
وبةذلك ، 5دج2000دج و100الغرامة الق ترتاوح بة  ب 82/01قانو  عاق  عليها  يف ح  ،4دج50.000و

املاصصةةةةة هلةةةةا غرامةةةةة ال تجةةةةاوزب ن وصةةةةف املاالفةةةةة إىل جنحةةةةةر ةةةةة مةةةة، قةةةةد نقةةةةل هةةةةذه اجل90/07يصةةةةو  قةةةةانو  

                                                 

 .215،  اجلرائم التع لية جرائم الصحافة والنشرينعر  ع د احلميد الشوار ،   1
 .204،205(،   سرية ااستداات والتحقيقات اجلنائية و  رها عل  احلقول الساسية للمتهمينعر  فنام دمد فنام، )  2
)   م  2004الخضري، ) احلماية اجلزائية للقضاء واحلةق يف ايعةالم (، مةذلرث لنيةل خشةهادث املاجسةتل، حتةخ  خشةراجل دمةد لعسةالر،  ينعر  خمتار  3

 .44جامعة اجلزائر، للية احلقول والعلوم ايدارية، بن عصنو  (،   
 .90/07من قانو   89املادث  4 
 .82/01من قانو  ايعالم  107ينعر املادث   5
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 وإضافة عقوبة احل   من خشهر إىل ستة  خشهردج 2000
 .في الشريعة اإلسالمية  القضائي  التحقيقو   البحث  أسرارنشر  جريمة   .ثالثا

 التنويةةةه بالفعةةةا  ايجراميةةةة نشةةر مثةةةل هةةةذه الخ ةةةار، يف جر ةةةر ي الشةةةريعة ايسةةةالمية يف  إىلايخشةةةارث سةة قخ     
رائم يف اجلة خ ةار يف هةذه اجملةا  عةدم إجةازث نشةر ، فصةا  ر يهةا بعد   وهتةاو  جر ة نشر  خ ار اجلر ة ق لو  مبرتص يهاو 

حو  إ  ات ومجف الدلة حةو  ظةروجل وقةوع التحقيق تدور و  إجراءات ال حث خحالة عدم   وت وقوعها، وملا لان
 يف حصةم دخل التحقيةق يف اجلةرائم   صةن    يةو  أخ ةار ال حةثاجلر ة وحتديد املسة و  عنهةا، فةإ  نشةر مةا يتعلةق ب

 .1املصلحة العامةو  صلحة املتقاض ضرار مبايإىل  ا  دىإذاجلر ت  السابقت  
 .المغلقة القضائيةالجلسات  و   جريمة نشر فحوى المداوالت :الفرع الثاني

 .علنية المحاكمةتقييد   أوال.
الذي ي د  مبجةرد ااخشةت اه يف التحقيق الولي  يف اجلر ة، و  ثال حمرحلق به  تميزتلطابف السرية الذي  خالفا      
، فةةإ  مرحلةةة احملالمةةة تتميةةز بصةةفة العلنيةةة  2مجيةةف إجةةراءات التحقيةةق وإحالتهةةا لقضةةاث احلصةةمإىل اسةةتصما   تهماملةة

ر ت بأ   عالنيتها مةن  مرت احملصمة    يصو  لذلك إذا  ما لاملداوات  واستث  بنص خا   لم د  عام إا ما 
جةزء إجراءات معينةة  و علة     ةالمر علينص  هذا وقد  اآلداب العامةو  ل  النعام العامخشأهنا    تشصل خطرا  ع

 .3احملالمة  ن إجراءاتم من حضور جان  القصرمنف مع  من اجلمهور ل
و سيدا  يمصانية احلد من عالنية بعض إجراءات احملالمةة فقةد عمةد املشةرع اجلزائةري إىل حرمةا  الصةحفي مةن    

  .نشرها للجمهورو  احملالمة وتسجيل  و تصوير فصو تقارير املداوات و  غلقةاملنشر  خ ار اجللسات 
  عرضةةها يف خشةةصل و حاسةةأ حلةةد مةةن عالنيةةة إجةةراءات احملالمةةةيف جمةةا  اجتمةةاع هةةذه احملعةةورات الةةواردث ونعةةرا  ا   

 التصرار.و  جر ة واحدث لتفادي ايطالة

                                                 

 وما بعدها. 150،  ضوابه ايعالم يف الشريعة ايسالمية و نعمة اململصة العربية السعوديةنعر  يوسف دمد القاسم، ي 1

 .142، 141،  03، جضمانات املتهم   ناء  مرحلة التحقيق ) ينعر  دمد ددث، 2
را عل  النعام العام واآلداب ففي هذه احلالةة تصةدر احملصمةة م، ويعهر هذا التقييد يف إذا خشصلخ العلنية خط1996من دستور  144ينعر  املادث   3

حصمهةةا القاضةةي بعقةةد اجللسةةة سةةرية يف جلسةةة علنيةةة فةةل    للةةرئي     طعةةر علةة  القصةةر دخةةو  اجللسةةة وإذا تقةةررت سةةرية اجللسةةة تعةة  صةةدور 
   عضةةةةاء دصمةةةةة اجلنايةةةةات بصةةةةفة سةةةةرية            ) مةةةةن قةةةةانو  ايجةةةةراءات اجلزائيةةةةة(، يتةةةةداو   285احلصةةةةم يف املوضةةةةوع يف جلسةةةةة علنيةةةةة )املةةةةادث 

إذا ر ى قاضةةةي الحةةةداث    الوقةةةائف تصةةةو  جنحةةةة  صةةةدر قةةةرار بإحالتهةةةا إىل قسةةةم ايحةةةداث  382مةةةن قةةةانو  ايجةةةراءات اجلزائيةةةة(،  309املةةةادث
جلزائيةةة(، ولتفصةةيل  لثةةر ينعةةر   محةةد خشةةوقي مةةن قةةانو  ايجةةراءات ا 461و 460ليقضةةي فيهةةا يف فرفةةة املشةةورث وحتصةةل املرافعةةات يف سةةرية ) املةةادث 

 وما بعدها. 383،  02، جم اد  ايجراءات اجلزائية يف التشريف اجلزائري، الشلقاين
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 في الق انون الجزائري.  الجلسات القضائيةو   جريمة نشر فحوى المداوالت ثانيا.
 في الق انون الجزائري القضائية  الجلساتو   حوى المداوالتأركان جريمة نشر ف. 01
 الق انون الجزائريفي   الجلسات القضائيةو   المداوالت جريمة نشر فحوىل الشرعي ركنالأ.

حعةر املشةرع اجلزائةري لنشةر  و  هةا يفايتمثل الرلن الشرعي جلرائم الصحافة املاسة بسرية املةداوات ونشةر فحو      
نشر مداوات اجلهات القضائية الق تصدر احلصم إذا لانخ جلساهتا و ، 1احملالمو    القضائيةمداوات اجملال إذاعة
بأيةةة وسةةيلة لانةةخ وقصةةد ايضةةرار  ي رسةةم بيةةاين يتعلةةق  ويةةة القصةةر  »إذاعةةة، و  ، فضةةال عةةن منعةةه نشةةر2 مغلقةةة

تقةةارير عةةن لةةذا و  3« طلةة  صةةري  مةةن الخشةةاا  املصلفةة  ع هةةذا النشةةر بنةةاء  علةة  رخصةةة  و وخشاصةةيتهم إا إذا
اسةتعما   ي جهةاز تسةجيل  و  »، إضةافة ملنعةه 4«ايجهال و  مداوات املرافعات الق تتعلق بالحوا  الشاصية

جهةةاز إذاعةةي  و آلةةة تصةةوير تلفزيةةة  و سةةينمائية  و عاديةةة عقةة  افتتةةاح اجللسةةة القضةةائية مةةا مل تةةأذ  بةةذلك اجلهةةة 
 .5«القضائية 

إا اجللسةات القضةائية و  ينص عل  لل اجلرائم املتعلقة  مايةة فحةوى املةداوات 82/01قانو  ايعالم ولا       
يف تعديلةه  6« و يةذيف » منهةا إضةافة ع ةارث  90/07مبقتضة   حصةام قةانو  ايعةالم  هنا خضعخ لعدث تعديالت 

حعةةر نشةةر  لدالةةة علةة   «لةةل مةةن ينشةةر  » الةةق لانةةخ مصتفيةةة بع ةةارث 82/01مةةن قةةانو  ايعةةالم  114 لمةةادثل
 .وسائل الصحافة السمعيةباملقاضاث اجملال  القضائية و  وات احملالمافحوى مد

بالقصةر الةذين يرتلةو   الةق لانةخ متنةف نشةر  ي نةص  و صةورث تتعلةق ةذجل فقرهتةا الوىل  109  املةادث عدو      
علةة   اظفةةاحلمةةف خ علةةيهم هم  و الشةةاص  و امل سسةةة الةةق لانةةخ مصلفةةة برعةةايتهم  و الةةق  متنةةائوليةة  و  والةةديهم

وبةةذلك  7«خشاصةةياهتم هويةةة القصةةر و » بع ةةارث « ن القصةةر  ويةةة املنتحةةري»  ع ةةارثمةةف اسةةت دا  لصةةن فقرهتةةا الثانيةةة 
 مةف تقييةد النشةرالةق لانةخ مقتصةرث علة  املنتحةرين مةنهم،  القصةرقةد وسةف مةن دائةرث محايةة  90/07يصو  قةانو  
 و طلةة  صةةري  مةةن الخشةةاا  تثناء النشةةر املتعلةةق  ةةم بنةةاء علةة  رخصةةة اسةةو  «ايضةةرارقصةةد  »بع ةةارث املتعلةةق  ةةم

                                                 

 .90/07من قانو  ايعالم  95املادث   1
 .من املرجف السابق 92املادث   2
 .من املرجف السابق 91املادث   3
 .من املرجف السابق 93 املادث  4
 .من املرجف السابق 94املادث   5
 .من املرجف السابق 95ينعر املادث  6
 .من املرجف السابق 91 ينعر املادث 7
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 املصلف .
فحةوى مناقشةة دالمةات تتعلةق بةدعوى إ  ةات البةوث  و دعةوى » الةق لانةخ متنةف نشةر 111املةادث لما عد     

يالحظ    ف،2«ايجهالالق تتعلق بالحوا  الشاصية  و  مداوات املرافعات» بع ارث  1«الطالل  و ايجهال 
فلهةةا مةةن القضةةايا املتعلقةةة و وايجهةةال  إ  ةةات البةةوثو  دعةةوى الطةةالليشةةمل  صةةن     الحةةوا  الشاصةةيةلفةةظ 

تةةدخل يف إطةةار جر ةةة الةةق املعلومةةات قةةد وسةةف مةةن دائةةرث  90/07منةةه يعهةةر بةةأ  قةةانو  ايعةةالم و ، بقةةانو  السةةرث
 .اجللسات القضائيةو  فحوى املداواتنشر 
  في الق انون الجزائري الجلسات القضائيةو   جريمة نشر فحوى المداوالتل الركن الماديب.

مةةا نةةص بإقةةدام اجلةةاين علةة   نشةةر  اجللسةةات القضةةائيةو  فحةةوى املةةداواتنشةةر  جلةةرائمي و  الةةرلن املةةاديتصةة      
احملصمةة بةأ  اجللسةات القضةائية الةق  مةرت و  ممةا يتعلةق بأخ ةار املةداوات  و قةررت احملةالم بةأ  يصةو  سةرياالقانو  

 ل العالنية مهما لا  نوعها مسعية بصةريةعرب وسائتصو  سرية لاجللسات اخلاصة بفصل قضايا الحوا  الشاصية 
املسةةتعملة مةةةن ق ةةل املشةةةرع اجلزائةةري يف مجلةةةة « مةةةن ينشةةر  و يةةةذيف » و «مةةةن ينشةةر » صتوبةةة لعمةةةوم ع ةةارات  و م

 يتصةةو  رلنهةةا الةةق 94لتصةةوير املةةذلورث يف املةةادث سةةجيل  و االنصةةو  السةةابقة، باسةةتثناء جر ةةة اسةةتعما   جهةةزث الت
للحيلولةة وذلةك باسةتعماهلا، السةماح املادي مبجرد استعما  الوسائل السابقة عق  افتتاح اجللسةات يف حالةة عةدم 

 الصحافة.و  التسجيالت عرب وسائل ايعالمو  دو  نشر هذه الصور
قةةةةةةةةةل املعلومةةةةةةةةةات                  تناو  النشةةةةةةةةةر للجمهةةةةةةةةةور دو  ايفشةةةةةةةةةاء يتحقةةةةةةةةةق بفعةةةةةةةةةلهلةةةةةةةةةذه اجلةةةةةةةةةرائم  و   الةةةةةةةةةرلن املةةةةةةةةةادي   
لتشةةةصل  3بعيةةةدا عةةةن وسةةةائل ايعةةةالم، إا إذا  خةةةذ ذلةةةك حصةةةم الشةةةريك مةةةف الناخشةةةراحملعةةةورث مةةةن النشةةةر الخ ةةةار و 

  العالنية يف هذه اجلر ة عنصرا  ساسيا لقيامها.
،  4ات احملالم الةق مل يةنص القةانو   و يةأمر القضةاث بسةريتهاوا يسري احلعر الوارد يف املواد السابقة عل  إجراء    

ا  علةةةة  إجةةةةراءات احملالمةةةةة  جيةةةةوز للصةةةةحافة نشةةةةر إجةةةةراءات اجللسةةةةات العلنيةةةةة بشةةةةرط    يصةةةةو  النشةةةةر منصةةةة لمةةةةا 
إعةةةالم اجلمهةةةور ا منةةةه    يصةةةو  الغةةةرل و  ،5ن املتقاضةةةي   و الشةةةهود  و اخلةةةرباءالقةةةوا  الصةةةادرث عةةةو  لاملرافعةةةات

                                                 

 .82/01من قانو  ايعالم  111املادث  1
 .90/07من قانو  ايعالم  93املادث  2
 .54ينعر  خمتار الخضري  ) احلماية اجلزائية للقضاء واحلق يف ايعالم (،     3
 .100ظم سعود، ) رلن العالنية يف جرائم الصحافة (،  ينعر  عاد  لا  4
 .98ينعر  درابلة العمري سليم، ) تنعيم املس ولية اجلنائية عن جرائم الصحافة املصتوبة (،    5
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 1 و التشهل باملتااصم  ايساءث
 .في الق انون الجزائري الجلسات القضائيةو   جريمة نشر فحوى المداوالتل  الركن المعنويج.

نصةو  يتحقق الرلن املعنوي للجرائم املنصو  عليها باملواد السابقة، با اه إرادث اجلاين إىل نشر احملعورات امل     
مةةف  يصةةو  سةةريا  مةةن إجةةراءات احملالمةةة غلقةةة، ومةةا  مةةر بةةه القضةةاث   لفحةةوى املةةداوات وتقةةارير اجللسةةات امل  عليهةةا
وإمنةا يصتفةي يف هةذا  ،ةباملصا  احملمية مةن وراء تشةريف اجلةرائم السةابق ضراروا يشرتط توفر قصد ايه باحلعر، علم

مةةف علمةةه  قانونةةاابقة للجمهةةور عةةرب وسةةائل ايعةةالم املنصةةو  عليهةةا حملعةةورات السةةبا ةةاه إرادتةةه إىل نشةةر االشةةأ   
وراء نشةره للمةادث ايعالميةة دةةل   مةا إذا مل يصةن عاملةا  عرهةا فقةةد يتطلة  المةر ال حةث فيمةا قصةةده مةن ، عرهةا
 . 2اجلر ة
 بصةةفة صةةرطةضةةرار رتط املشةةرع اجلزائةةري تةةوفر قصةةد اياخشةةفقةةد  ،رص ةة ويةةة الق   لةةه عالقةةة نشةةر مةةايف حالةةة إا       

دو  رخصةة  و ، إا إذا ع ذلةك د ايضةرار ا يعاقة  عليةه القةانو يتهم دو  تةوفر قصةولأ  النشةر الةذي يتعلةق  ةو 
عمديةة يتحقةق القصةةد التسةجيل و  اسةتعما  آات التصةوير  مةا جر ةة ،3طلة  صةري  مةن الخشةاا  املصلفة   ةم

لمةةه مبنةةف ذلةةك مةةف  و التصةةوير مةةف ع السةةابقة للتسةةجيل الصةةوي الجهةةزثسةةتعما  نةةائي فيهةةا با ةةاه إرادث اجلةةاين ااجل
  قصةةد تصةةوير إو  العلةةم    املشةةرع مل يشةةرتط    يصةةو  قصةةد اجلةةاين تصةةوير املرافعةةات بةةل تعةةد اجلر ةةة قائمةةة حةةىت

 .4ديصور احملصمة

 .في الق انون الجزائري  القضائية  الجلساتو   نشر فحوى المداوالتعقوبة جريمة  . 02  

 ستة  خشهر احل   من خشهر إىلب ماحملالو  اجملال  القضائيةمداوات يعاق  املشرع اجلزائري عل  جر ة نشر     
بالغرامة  82/01يها يف قانو  علفيما لا  يعاق  ،5دج10.000ودج 5000 الغرامة الق ترتاوح ب و 

ت الق تتعلق بالحوا  ااملرافعة نشر لما خشدد من العقاب عل  جر  ،6دج10.000إىل  دج4000من
بعد    ، 7دج10.000إىل دج2000من الغرامةو   ال ة  خشهر خشهر إىلمن احل   ب وذلك ايجهالالشاصية و 

                                                 

 .101 ، ) رلن العالنية يف جرائم الصحافة ( ينعر  عاد  لاظم سعود،  1
 .  56  واحلق يف ايعالم(، ) احلماية اجلزائية للقضاء  ينعر  خمتار الخضري،  2

 .90/07من قانو  ايعالم  91ينعر  املادث   3
 .67،  ر  خمتار الخضري، املرجف السابقينع 4
 من املرجف السابق. 95املادث   5

 .82/01من قانو  ايعالم  114املادث   6
 .90/07من قانو  ايعالم  93املادث   7
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ويعاق  عل  نشر فحوى  ،1دج5000إىلدج 500منة الغراممقتصرث عل   82/01يف قانو  خ عقوبتها لان
بينما لا   2دج50.000دج إىل 500الغرامة من و ىل ستة  خشهر إ من خشهراملداوات واجللسات املغلقة باحل   

ر ما    نش، فضال عن عقابه عل  3دج5000دج إىل 200الغرامة من  82/01يف قانو   العقاب عليها
بعد    لا  يعاق   دج100.000دج إىل 5000ة من فرامو  احل   من  ال ة  خشهر إىل سنةبشاصية القصر ب

يل تسج جهزث الاستعما   خلا فإنه يعاق  عل  و 4دج5000دج إىل 200بالغرامة من  82/01يف قانو   عليها
بالغرامة من  82/01يف قانو    عليها اق  ع  فيما لا  ية  ، 5دج10.000دج إىل 2000الغرامة منب و التصوير 

 .6دج6000دج إىل 300
 من وصةف املاالفةة إىل وصةف اجلنحةة قد نقل هذه اجلرائم 90/07قانو  ايعالم  ويت   من هذا العرل       

باسةةتثناء  82/01ايعةةالم  مةةا لانةةخ عليةةه يف قةةانو  لةة  خةةالجل ع، إىل جانةة  الغرامةةةعقوبةةة احلةة   مةةف إضةةافته ل
مبقتضةةاه فرامةةة   عقوبةةة الغرامةةة الةةق  ةةاوزت التصةةوير الةةذي التفةة  فيهةةا بتحيةةو  لجر ةةة اسةةتعما  وسةةائل التسةةجي

 عقوبة احل  .النص فيها عل  بوصف اجلنحة رفم عدم دج لتص   2000
  سةةةةةنة حةةةةة    صةةةةةن    تصةةةةةل إىلسةةةةةا   ويةةةةةة القصةةةةةر الةةةةةق جلر ةةةةةة املالعقوبةةةةةة  خشةةةةةد  يالحةةةةةظ ختصيصةةةةةه لمةةةةةا   
زم ملةةن يتجةةر  علةة  ملصةةلحة القصةةر والةةردع الةةال ممةةا يةةد  علةة  نيتةةه يف حتقيةةق التةةأم  الصامةةل فرامةةةدج 100.00و

 التعدي عليهم.
 .الجلسات القضائية المغلقة في الشريعة اإلسالميةو   المداوالتفحوى  جريمة نشر    ثالثا.
قد عملخ مب د   يتض     الشريعة ايسالمية صادر الق حتد خ عن السلطة القضائية يف ايسالمبالعودث إىل امل    

 ،ويعهر ذلك من ط يعة المالن الق لا  جيل  فيها القضاث للنعر يف القضايا الق تطرح عليهمعالنية احملالمات 
ملزاولةةة مهامةةه، بةةل لةةا  جيلةة  لةةذلك يف   يةةة المةةر  ي مل ي عةةَ  للقاضةةي مصةةا  خةةاالةةق مل تتميةةز بالث ةةات يف بدا

                                                 

 .82/01من قانو  ايعالم  111املادث   1
 .90/07من قانو  ايعالم  92املادث   2
 .82/01من قانو  ايعالم 110املادث   3
 .82/01من قانو   ايعالم  109، واملادث 90/07من قانو  ايعالم    91املادث  4
 .90/07من قانو  ايعالم  94املادث  5
 .82/01من قانو  ايعالم  113املادث   6
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ا إىل    اختةةذت هلةةذه املهنةةة دارا دار  يف داره ويف بيةةخ السةةلطا  وفلهةةاملةةو  احلوانيةةخو السةةوال و  الطريةةقو  املسةةجد
 .1خاصة  ا

     ث ةةخ الط يعةةة العلنيةةة جملريةةات احملالمةةة ممةةا ينفةةي عنهةةا طةةابف حعةةر نقةةل فةةاجللو  للقضةةاء يف المةةالن السةةابقة ي    
    إا إ  هةةةذا ا يعةةة  بةةةأ  الشةةةريعة ايسةةةالمية قةةةد  طلقةةةخ حريةةةة احلةةةديث يف اجلةةةرائم نقةةةل جمرياهتةةةا، و  هةةةا خ ار نشةةةر 

بعدم  ذه خ إىل تقييد ذلك الخشاا  الذين يصت  هلم الوقوجل  مام القضاء لجناث  و جم  عليهم، بلو  القضاياو 
وضةمانا    مصةاحلهم الشاصةية و  محايةة لعرضةهم املتقاضة و  نشر الخ ار الق ت دي إىل املسا  بأعرال القضاث

والتحقيةةق القضةةائي ونشةةر ك يف جةةرائم نشةةر  سةةرار ال حةةث يلةةة لمةةا سةة ق تفصةةيل ذلةة لسةةل احلسةةن هلةةذه املهمةةة النل
 اجملرم .و  جراميةالتنويه بالفعا  ايو  اجلناياتو  ظروجل اجلن 

يف قضةية املةر ث  القضايا الق تعاجلها لمةا جةاء  خلصوصية خ اجللسات القضائية بصفة مغلقة   متحدث و  إذاو     
،  ين خصمك، قالخ   نخ خصميو  فقالخ  يها القاضي إين جئتك خماصمة فقا  هلا 2 تقدمخ إىل خشري» الق 
فةإ  احلةديث يف هةذا  ،3« ثة وضوع حياهتا اجلنسةية حيةث لانةخ خن ته يف مقا  هلا تصلمي مث حدو  ل  اجملل فأخ

فلها ، و 4« ...ةان  م  األ  ب       س  جال  الم  » سلم و  ضايا  و اجللسات  صن    يتقيد بقوله صل  ا  عليهالنوع من الق
فقةةة خاصةةة إذا لةةا  نشةةر مةةا يةةدور يف هةةذه اجللسةةات بغةةل موا الدلةةة الةةق نصةةخ علةة  واجةة  حفةةظ السةةرار مةةن

 ام. و بسل العدالة بشصل ع مصاحلهم الشاصيةو  املتقاض   و    بأعراضهم
الشةةريعة و إ  القيةةود الةةق  صةةن    متةة  مب ةةد  عالنيةةة اجللسةةات القضةةائية يف لةةل مةةن القةةانو  اجلزائةةري عليةةه فةةو     

 6الحةةوا  الشاصةةيةو  5ايسةةالمية بنةةاء علةة  ط يعةةة بعةةض القضةةايا لطابعهةةا اخلةةا  لالقضةةايا املتعلقةةة جبةةن  القصةةر
ا ختةرج عةن قصةد احلفةاظ  7اآلداب العامةةو    بالنعةام العةامالق ي دي الفصل فيها بصفة علنية إىل املسةاالقضايا و 

املصةةلحة العامةةة الةةق تتمثةةل يف ضةةما  السةةل احلسةةن ملهنةةة القضةةاء و   منةةف نشةةر الخ ةةار و  املتقاضةة مصةةلحة علةة  
                                                 

 وما بعدها. 473، ) دار النفائ ، بلوت، ل نا  (،   يف الشريعة والتاريخ ايسالمي، السلطة القضائيةنعام احلصم ،ينعر  ظافر القامسي  1

هو خشري  بن احلارث بن النتجةف بةن معويةة بةن جهةم بةن عفةل بةن عةدي بةن احلةرث بةن داود الصنةدي، لةا  قاضةيا لعمةر بةن اخلطةاب  وعلةي بةن     2
، 02ج  ااسةتيعاب يف معرفةة الصةحابيز  لذلك إىل زمن احلجاج بن يوسف، ينعر  ابن ع د الرب،  طال  وعثما  بن عفا  رضي ا  عنهم ومل

 .460،   02،جوفيات العيا ، بن خلصا ، 701  
 .546ظافر القامسي   املرجف السابق،     3
 .128س ق خترجيه،    4
 من قانو  ايجراءات اجلزائية. 461و 460ينعر املادث   5

 .90/07من قانو  ايعالم  93دث ينعر املا  6
 من قانو  ايجراءات اجلزائية. 285ينعر املادث   7
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مةةات مةةا دام امل ةةد  العةةام يف هةةذا الصةةدد    تصةةو  احملال ريةةة الصةةحافة ةة   املتعلقةةة  ةةذه احلةةاات ااسةةتثنائية ا 
   خالقيات ممارسة مهنة الصحافة املعروفة.و  علنية وجواز نشر ما يتعلق  ا يف إطار قواعد

 جةرائم ة العامةة سةأعايف يف امل حةث املةوايلباملصةلحاملاسةة عد ال حث يف جرائم الصحافة املتعلقة مبمارسة املهنةة بو   
 ااعت ار.و  بالشرجلالصحافة املاسة 
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 االعتبار.و   الثاني: جرائم الصحافة الماسة بالشرف  المبحث
 تمهيد:
مةةن السةة اب الةةق تةةدفف باملشةةرع إىل تقييةةد  املعنةةويو  اعت ةةار الشةةاص الط يعةةيو  شةةرجلل القانونيةةة مايةةةاحلتعتةةرب      

املصانةة  »مةن الناحيةة املوضةوعية « ااعت ةار و  الشةرجل» بع ةارث  ممارسة احلقول املتعلقة  ةا، ويقصةدو  حرية الصحافة
لذي يتفق مف هذه املصانةة  ي الق طتلها لل خشاص يف اجملتمف وما يتفرع عنها من حق يف    يعامل عل  النحو ا

يف    يصةو  لةه  »  حةق لةل إنسةا ، لمةا تعة  1«ااحةرتام اللةذين تقتضةيهما مصانتةه ااجتماعيةة و  طي الثقة   يع
»       ،  و ذلةك 2«تقرث يف اجملتمةف وحقةه يف احملافعةة علة  لرامتةه اعت ار ب  اآلخرين وفةق املعةايل املوضةوعية املسة

املصانة ااجتماعية الق ينعم  ا الشاص يف اجملتمف، وهي تعتمةد علة  مةا يتصةف بةه الشةاص مةن صةفات و  املرلز
حةةدد  يةث يت مةةن  فةراد اجملتمةةف وفةلها الشةةاص ذ و متأصةةلة  و مصتسة ة، ومةةن العالقةات الةةق تنشةأ بةة  هة مورو ةة

 .3«الوظيفية و ااجتماعية و  ااقتصاديةو ااجتماعي ويت لور من خال  العالقات العائلية و  مرلزه الد 
إحساسةه بأنةه يسةتحق مةن و  لةل خشةاص بصرامتةه خشةعور» من الناحية الشاصةية  ااعت ار و  الشرجل ع ارث ع تو   

فيقةةا   الع ةةارث للمةةة السةةمعة هةةذهنةةا  ي ضةةاجل إىل و حيا، 4« فةةراد اجملتمةةف معاملةةة  واحرتامةةا  متفقةة  مةةف هةةذا الشةةعور 
ذلر الشةاص بةه عنةد النةا   ي مةا ي شةاع  و ما ي ة  » تع  والسمعة هنا ،ااعت ارو  الشرجلو  سمعةاجلرائم املاسة بال

 ي مةا ي شةتهر بةه املةرء يف جمتمعةه  الشةهرث معةىنفهةي لك ذوبة ،5«سةن  و ق  ةي  ية ت ص لم به عنه عندهم من ح  و  سمفي  
 للمجتمف الذي يعي  فيه نعرته اخلاصة إليه.و  إاخشاص ذ ما من خالل حسنة  و سيئة، إمن  
يعهةةةر ذلةةةك مةةةن خةةةال  اجلةةةرائم الةةةق و  يالحةةةظ    معناهةةةا ا ي تعةةةد عمةةةا سةةة ق وبةةةالرجوع إىل القةةةانو  اجلزائةةةري    

   6هانةةة املةةوظف الةةذي تضةةمن لةةل مةةن جر ةةة إ القسةةم الو  مةةن فصةةله اخلةةام  تضةةمنها قةةانو  العقوبةةات يف قسةةمه
إىل و  7الرسةو  صةل  ا  عليةه وسةلم وبةاقي الن يةاءو  ايهانةة املوجهةة ضةد الةدين ايسةالميو  الس و  جر ة القذجلو 

                                                 

 .05م، ) دار الصت  القانونية، احمللة الصربى، مصر (،  1996، ط القذجل والس  وحتريك الدعوى اجلنائية عنهماعديل خليل    1
 .251،   خالقيات العمل ايعالميحسن عماد املصاوي    2
 .97،  خشرح قانو  العقوبات اجلزائري القسم اخلا ي جنم  دمد ص ح  3
 .05،  املرجف السابقعديل خليل    4
         71م، السةةةنة1991،  فريةةل 03،04(، جملةةة احملامةةةاث العةةددا   جةةةرائم ااعتةةداء علةة  احلةةق يف السةةةمعة والشةةرجل وااعت ةةار محةةد مجعةةة خشةةحاتة  )   5

 .  22ر وهدا  للط اعة، مصر (،  ) تصدرها نقابة احملام  املصرية، دا

 من قانو  العقوبات. 144ينعر  املادث   6

 من املرجف السابق. 02مصرر144ينعر املادث  7 
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يف القسةةم  4السةة  املوجةةه لألفةةرادو  3لقةةذجلنصةةه علةة  ا، إضةةافة إىل 2وهيئةةات الدولةةة وم سسةةاهتا1رئةةي  اجلمهوريةةة
فيعهةر مةن  سةرارإفشةاء الو  اعت ةار الخشةاا رث ااعتداء علة  خشةرجل و بع ا    وإ ن  اخلام  من فصله الساد  الذي ع  

املعنويةةة مةةن خمتلةةف  نةةواع و  ا توجهةةخ حلمايةةة الخشةةاا  الط يعيةةةمجلةةة اجلةةرائم املنصةةو  عليهةةا يف هةةذا ايطةةار  هنةة
 مصانتهم ااجتماعية بصفة عامة.و  لرامتهمو ايهانة الق  صن    متسهم يف خشرفهم و  الس و  القذجل

 مةةف لةةل اجلةةرائم الةةق بإمصاهنةةا    حت  ةةه  مةةن مس عةةة  اااعت ةةار  هنةةو  ع ةةارث الشةةرجلين الةةق محلتهةةا ايعهةةر مةةن املعةةف     
لمةةا يالحةةظ    التعةةاريف ام الةةذي ي صنةةه لةةه  فةةراد اجملتمف،ااحةةرت و  ومصانةةة الشةةاص يف اجملتمةةف، وت قلةةل مةةن التقةةدير

عةادث مةا ي ةدرج  5الشاص الط يعي فقه، يف ح     املشرعبااعت ار و   ماية الشرجلالسابقة قد ربطخ هذا احلق 
تك ينةو  ،لم سسةات الدولةة وهيئاهتةا ورموزهةااملعنةوي   الشةاص محايةة هةذا احلةق ضمن اجلرائم الق ي صنفها يف دائرث 

داء علة  يف دائرث ااعتتصنف اجلرائم الق و  ااعت ارب  اجلرائم املاسة  ذا احلق   نوع من التداخل عن هذا ايدراج
إذا  ا ااعت ةار  إا  هنةو  رفم انتمائها إىل اجلرائم املاسة بالشةرجلة عل  س يل املثا  ة ، فجر ة القذجل املصلحة العامة

عتةداء اامن جرائم ضإ    ت در ج   صن  ائر الدين ايسالميإىل رئي  اجلمهورية  و م سسات الدولة  و خشعوجهخ 
 سم  بالخشاا  العامة. ثل رمزا من رموز الدولة  و ما ي  يف هذه احلاات  هعل  املصلحة العامة لصو  اجمل  علي

 
 
 
 
 

 

 

 
 

                                                 

 من قانو  العقوبات. 02مصرر 144ينعر  املادث   1

 من املرجف السابق. 146ينعر  املادث   2

 من املرجف السابق.. 298واملادث    296ينعر  املادث   3

 من املرجف السابق. 299مصرر و 298و 297  املواد ينعر  4

من قانو  العقوبات الق منعخ توجيه هذه  146لما فعل ذلك املشرع اجلزائري يف جر ة القذجل والس  وايهانة املنصو  عليها بنص املادث    5
 اجلر ة للمجل  الشعيب الوط  وجمل  المة وفلها من هيئات الدولة..
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 المطلب األول: جريمة القذف.
 اصطالحا . و   الفرع األول: تعريف القذف لغة

 تعريف القذف لغة.  .01
ةَ ها و ق ذ جل  احملصنة رماها و  التقاذجل الرتاميو  ارث يقذجل قذفا  الرمي  اقذجل باحلج        صةل القةذجل الرمةي و  ،س 

 .1القذيفة الق يحة وهي الَشتملا  يف معناها حىت فل  عليه، و  ام مث استعمل يف الس  بالزنا  و
      والسةةةهاملالقةةةذجل باحلجةةةارث   سةةةتعمل للدالةةةة علةةة  الرمةةةي املةةةاديلفةةةظ القةةةذجل ي      ويسةةةتنتك مةةةن املعةةةىن السةةةابق

 وفلها. خشتمس  و من الفاح   الصالم غله منبو  القذجل بالزنالالرصا ... و عل  الرمي املعنوي  و 
 .تعريف القذف في االصطالح. 02
 تعريف القذف في االصطالح الق انوني.. أ 

  هاتسة ال ااهتامةات الصاذبةة  ةم ونإ رمةي اآلخةرين بالنقةائص وإلصة» بأنةه  فقه القانوينيف ال لقد ع رجل القذجل      
ةةنإد     » وهةةو ،2«إلةةيهم   لانةةخ ولةةو  مةةورا  مةةن خشةةأهنا ايضةةرار بسةةمعة الشةةاص الةةذي تناولةةهحةةدهم إىل الغةةل ي س 

إسةةةناد  مةةةور دةةةدودث إىل  »وي قصةةةد بةةةه  ، 3«وج ةةةخ عقةةةاب املسةةةند إليةةةه  و احتقةةةاره لةةةدى  هةةةل وطنةةةه لصةةةحيحة 
خشاص وقعخ منه  و منسوبة إليه، لأ  يقو  خشاص عن آخر  نه سةرل مةن فةال   و  نةه  خةذ رخشةوث، وا يشةرتط 

»   لمةا هةو 4«اظ الواقعة املعنية، بل يصتفي    تصو  معروفة ولو    اللفاظ يف حد ذاهتةا فامضةة دد اللف   حت  
إسناد عل  عمدي  و إدعةاء » ،  و5«  إليه  و احتقاره إسنادا  علنيا  نس  اد واقعة دددث تستوج  عقاب من ت  إسن

 .6«بواقعة دددث تستوج  عقاب  و احتقار من  سند إليه 

                                                 

تةاج  ، الزبيةدي395،  02، ج املصة اح املنةلالفيومي   ،276،   09ن منعور  لسا  العرب، جاب ،600،   خمتار الصحاحينعر  الرازي،  1
 .  217،  06، جالعرو 

 .220،   معجم املصطلحات ايعالمية لرم خشليب    2
 .56،   معجم مصطلحات ايعالم محد زلي بدوي    3
             04م، )دار النهضة العربية للط اعة والنشةر، بةلوت، ل نةا  (، ج1991، طيف الفقه ايسالمي املوسوعة اجلنائية محد فتحي  نسي    4

162. 
 .13،   القذجل والس  وحتريك الدعوى اجلنائية عنهماعديل خليل    5
 .98،   خشرح قانو  العقوبات اجلزائري القسم اخلا دمد ص حي جنم    6
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معينةة مةن خشةأهنا  سةناد وقةائفإ يتمثةل يف اخشةائن اتفقخ عل  اعت ار القذجل فعال    هذه التعاريف قدحظ يالف      
بألفةاظ صةرطة وقائف القةذجل إسناد ع يف حالة   وهتا سواء  للجاين  ر العقابو  اعت ار املسند إليهو  بسمعةمت     

 وايرادث.وفر خشرطي العلنية ت وجوب   بايخشارث إىلتفرد التعريفا  الخلافيما   و فامضة،
القةةةانو  محايةةةة لشةةةرجل واعت ةةةار الخشةةةاا  الط يعيةةةة و املعنويةةةة       وعليةةةه  صةةةن القةةةو  بةةةأ  القةةةذجل هةةةو فعةةةل طعةةةره

ويتمثةةل يف إسةةناد وقةةةائف معينةةة مةةةن خشةةأهنا    متةةة  باملصةةلحة السةةةابقة سةةواء ع إسةةةناد ذلةةك بصةةةفة م اخشةةرث  و فةةةل 
 م اخشرث.
واقعة من خشأهنا املسا  بشرجل واعت ار الخشاا   و اهليئة لل إدعاء ب»   فهو ف اجلزائرييف التشري  ما القذجل     
 
 
ناد م اخشةرث  و ويعاقة  علة  نشةر هةذا ايدعةاء  و ذلةك ايسة ،إسنادها إلةيهم  و إىل تلةك اهليئةة و  به عليها د ع  امل

 و هيئة دو  ذلةر ااسةم ولصةن  ه خشاص ولو ع ذلك عل  وجه التشصيك  و إذا قصد ب، حىت ربطريق إعادث النش
مةةن املمصةةن حتديةةدها مةةن ع ةةةارات احلةةديث  و الصةةياح  و التهديةةد  و الصتابةةة  و املنشةةورات  و الالفتةةةات  و  لةةا 

جنحة تتمثل يف ادعاء  و » و صن اختصار جر ة القذجل يف التشريف اجلزائري بأهنا  ،1«ايعالنات موضوع اجلر ة 
 .2«واعت اره    معنوي والذي من خشةأنه       من خشرفه عي  و إسناد فعل مع  إىل خشاص ط ي

اعت ةةار الشةةاص و    متةة  بشةةرجلأهنا  إسةةناد واقعةةة معينةةة مةةن خشةة  املشةةرع اجلزائةةري قةةد اعتةةرب القةةذجل عليةةه فةةإو      
ريقةةةة  صةةةلية يف خشةةةصل مصتةةةوب  و مصةةةور  و مسةةةموع بطوذلةةةك بنشةةةرها عةةةرب وسةةةائل العالنيةةةة  الط يعةةةي  و املعنةةةوي

يعاقةة  و  عةةن طريةةق التشةةصيك بشةةصل صةةري   و هةةاوقائعسةةناد فةةرل بةة  إيا و  ،ث  و عةةن طريةةق إعةةادث نشةةرهام اخشةةر و 
ما س ق من تعارجل بذلك تصو  عناصر القذجل يف القانو  اجلزائري قد اتفقخ مف و  بالعقوبات املاصصة هلاعليها 

الوقةةائف  إسةةناداملتمثةةل  صةةر القةةذجل يف الفقةةه القةةانوين باسةةتثناء التقييةةد الةةذي جةةاء يف التعريةةف الثةةاين  القةةذجل يف
 خاطئة.  لو  الوقائف املسندث صحيحة  و اخلاطئة فقه عل  خالجل التشريف اجلزائري الذي مل يفرل ب

 تعريف القذف في الشريعة اإلسالمية. .ب
تصةةور  حلةةدود الةةق  صةةنن جةةرائم ا ةةة القةةذجل يف الشةةريعة ايسةةالمية مةةإىل    جر  سةة قخ ايخشةةارث فيمةةا مضةة      

 املطلوبة خشرعا ، سواء لا  ذلك عرب وسائل  خشروطها الصحافة احلديثة، ويصفي يف ذلك توفر وسائل وقوعها عرب

 

                                                 

 بات.من قانو  العقو  296املادث   1

 .298،   املصطلحات القانونية يف التشريف اجلزائريابتسام القرام    2
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دخوهلةةا ضةةمن جةةرائم ا  صةةن  خالفةةا  جلةةرائم احلةةدود الخةةرى الةةق  هةةذا ،الصةةحافة املصتوبةةة  و املرئيةةة  و املسةةموعة
 .حلرابةاو  القتل لجر ق  صم ط يعة رلنها املادي  الصحافة

 1ةةوجر ة القذجل التعزيري جر ة القذجل احلدية قسم جر ة القذجل يف الشريعة ايسالمية إىل قسم  نوت     
  الرمةةي بغةةل الزنةةا  » فهةةي التعزيريةةة مةةا ، و 2 و نفةةي النسةة  عنةةه رمةةي احملصةةن بالزنةةا هةةيف فأمةةا جر ةةة القةةذجل احلديةةة

 .3«صن د  صنا  و فل د   يمإ نفي النس  سواء لا  من ر  و 
إذا لانةخ جر ةة القةذجل احلديةة تقتصةر علة  رمةي احملصةن بالزنةا  و نفةي النسة  فإهنةا تتفةق مةف جر ةة القةذجل ف    

السةرقة  و  لةل الربةا،   و لالقةذجل بالزنةاالتصةديق  و  للتصةذي التعزيرية يف قابلية الوقائف املسندث فيهما للمج  عليةه 
ا  و ل صةةل يةة يةةرز نخإ  يةةا، لمةةن يقةةو  لشةةاص لعهةةور لةةذ ا هةةا  ةةات وقائعخالفةةا جلر ةةة السةة  املتميةةزث باسةةتحالة إ

  .4 عم 
حيث فرقخ ب  قذجل احملصن  زائري يف نعرهتا إىل جر ة القذجل  الشريعة ايسالمية تتميز عن القانو  اجلإوعليه ف
هةةا مةةن الوقةةائف القابلةةة  الغةةل بغل  قةةذجلالعقوبةةات املقةةررث هلةةا، و  بث ةةاتمتميةةزث  يةةةدح لجر ةةة   و نفةةي النسةة ، بالزنةةا

 بالعقوبات التعزيرية. ااملعاق  عليهو  النفيو  إل  اتل
النةوع  مةن القةذجل، وإمنةا خةص القةذجل بإسةناد واقعةة دةددث مةن  املشةرع اجلزائةري بة  هةذين  يفةرليف ح  مل    

ة اخشةرتالهما يف العقوبة فلهةا مةف  و ، فيةدخل يف ذلةك القةذجل بواقعةة الزنةاخشأهنا املسا  بشةرجل واعت ةار اجملة  عليةه
القةانو  اجلزائةري يف اخشةرتاط لةو  و  ومن جهةة  خةرى تتفةق الشةريعة ايسةالميةاملاصصة جلر ة القذجل بشصل عام، 

 .والنفيواقعة دددث قابلة لإل  ات     تصو   يف خشصل الوقائف املسندث للمج  عليه يف جر ة القذجل

                                                 

  م، ) دار الفصةةر ايسةةالمي، بةةلوت1988، حتقيةةق دمةةد حجةةي، ط املقةةدمات واملمهةةداتينعةةر  ابةةن الوليةةد دمةةد بةةن امحةةد بةةن رخشةةد القةةرطيب،    1
املوسةةوعة اجلنائيةةة يف الفقةةه  محةةد فتحةةي  نسةةي   ،455،   02، جيلتشةةريف اجلنةةائي ايسةةالمع ةةد القةةادر عةةودث  ا ،260،   03ل نةةا  (، ج
دمةةد لمةةةا   ،40، 39،   جةةرائم القةةذجل والسةةة  وخشةةرب اخلمةةر بةة  الشةةةريعة والقةةانو ع ةةد اخلةةالق النةةةواوي،  ،163،   04، جايسةةالمي
 .45(،    املس ولية ايعالمية ب  ايسالم والقانو إمام  ) 

.  محةةد بةةن فنةةيم 502،   04، ) دار الفصةةر للط اعةةة والنشةر والتوزيةةف، بةةلوت ل نةا  (، جدسةوقي علةة  الشةةرح الص ةلحاخشةةية الينعةر  الدسةةوقي،   2
ابةةن رخشةةد  ،286،  02افيةةة، بةةلوت، ل نةةا  (، ج، ) املصت ةةة الثقالفوالةةه الةةدواين خشةةرح رسةةالة بةةن    زيةةد القةةلواينبةةن سةةامل بةةن مهنةةا النفةةراوي  

 10لصتةةةةاب العةةةةر ، بةةةةلوت، ل نةةةةا (، ج، ب ط، ) دار ااملغةةةةىن ويليةةةةه الشةةةةرح الص ةةةةلابةةةةن قةةةةدام    ،260،  03قةةةةرطيب، املرجةةةةف السةةةةابق، جال
 210. 

 .  455،   02ع د القادر عودث  املرجف السابق، ج  3

ط  وااسةتثناء ةد   إباحةة القةذجل الصةادل بة  املع د التةواب معةول، دمةد الشةوار    ،455،  02، جاملرجف السابقينعر  ع د القادر عودث،   4
 .06م، ) دار النهضة العربية، القاهرث، مصر (،  1995
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 ئري.في الق انون الجزا  جريمة القذفالفرع الثاني:  
 .أركان جريمة القذف في الق انون الجزائري. 01 

 .جريمة القذف في الق انون الجزائريل الركن الشرعيأ.     
يف القةةانو  اجلزائةةري بةةالنص علةة  خشةةرعيتها الةةق ترتصةة  مبناسةة ة ممارسةةة مهنةةة الصةةحافة تتميةةز جر ةةة القةةذجل       

انو  يف قةة املشةةرع الصةةحافة الخةةرى الةةق نةةص عليهةةا مةةن قةةانو  العقوبةةات، خالفةةا جلةةرائم 296انطالقةةا مةةن املةةادث 
 ايعالمي.و  ايعالم الذي من املفرتل    ينص عليها  صم تنعيمه للعمل الصحفي

نةص  ذ  ةا هةذه اجلر ةةنف  الوسائل الق  صن    ت  و  حددت الطرلالق عرفخ القذجل و  وبايضافة إىل هذه املادث    
خشاص  و عدث  خشاا  بس   انتمائهم إىل جمموعةة عرقيةة  و  »املوجهة ضد ة القذجل عل  جر اجلزائري املشرع 

 سةةلمو  رسةةو  صةةل  ا  عليةةهالو  2نصةةه علةة  القةةذجل املوجةةه إىل رئةةي  اجلمهوريةةةمةةف ، 1« مذه يةةة  و إىل ديةةن معةة 
ال  القضائية الربملا   و إحدى فرفتيه  و اجمل »  القذجل املوجه ضد عل و  ،3خشعائر الدين ايسالميو  الن ياء بقيةو 

 .4« ضد اجلي  الوط  الشعيب  و  ية هيئة نعامية  و عمومية  خرى  و و احملالم 
جر ةة  قةذجل  و إهانةة  علة  77يف مادتةه نةص لةا  قةد  90/07حعة إىل    قانو  ايعالم لما  در املال     

 26املة ر  يف  01/09و  رقةممن القان 02مصرر 144عدلخ مبقتض  املادث ، إا    هذه املادث الدين ايسالمي
يف  ر ة الصحفية إىل قانو  العقوبات،لينتقل النص عل  هذه اجل ،املتمم  لقانو  العقوباتاملعد  و  م 2001يونيو 
ةةرإ حةة  ت    عثةةات الدوليةةة ورعسةةاء ال 5رعسةةاء الةةدو  الجن يةةة الةةذين  ارسةةو  مهةةامهمإىل املوجهةةة ايهانةةة خ جر ةةة ل 
 .دو  تعديل  و حتويل إىل قانو  العقوبات 6صومة اجلزائريةاحل ها املعتمدين لدىو عضائ
  298 إىل املةةادث حالةةةايعلةة  جر ةةة القةةذجل بيالحةةظ  نةةه لةةا  يةةنص  82/01قةةانو  ايعةةالم  بةةالعودث إىلو        

احلصوميةةةة  و إىل امل سسةةةات و القةةةذجل املوجةةةه إىل  عضةةةاء القيةةةادث السياسةةةية  مةةةن قةةةانو  العقوبةةةات، مةةةف الةةةنص علةةة 
إهانةةة  لمةةا لةةا  يةةنص علةة  جر ةةة،  7الدولةةة علةة  مسةةتوى الةةرتاب الةةوط   و إىل ممثليهةةاو  لسياسةةية الوطنيةةة للحةةزبا

                                                 

 من قانو  العقوبات. 298املادث   1

 مصرر من املرجف السابق. 144ينعر   املادث 2  

 ، من املرجف السابق.02مصرر  144ينعر  املادث  3

 .من املرجف السابق 146املادث   4

 .90/07م من قانو  ايعال 97ينعر  املادث   5

 .90/07من قانو  ايعالم  98ينعر  املادث   6

 .82/01قانو  ايعالم  119ينعر  املادث   7
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مل يةةنص علةة  ايهانةةة فيمةةا ، 3هارعسةةاء ال عثةةات الدبلوماسةةية و عضةةائو  ،2ورعسةةاء الةةدو  الجن يةةة ،1رئةةي  الدولةةة
ه لألفةةةةراد فقةةةةد نةةةةص عليةةةةه بايحالةةةةة إىل قةةةةانو   مةةةةا القةةةةذجل املوجةةةة ىل الةةةةدين ايسةةةةالمي وبةةةةاقي الديةةةةا ،إ ةاملوجهةةةة

 .4العقوبات
قةةةانو  انتقةةةل إىل  قةةةد اجلزائةةةريعةةةرب وسةةةائل الصةةةحافة يف القةةةانو  ر ةةةة القةةةذجل جلالةةةرلن الشةةةرعي وعليةةةه فةةةإ        

بعةةد    لةةا  الةةنص علةة  م، 2001العقوبةةات بصةةفة خشةة ه لليةةة بعةةد التعةةديل الةةذي طةةر  علةة  قةةانو  العقوبةةات سةةنة
 بشصل  قل. 90/07قانو يف و  82/01يف قانو  ايعالم مععم نصوصها 

 .جريمة القذف في الق انون الجزائريل الركن الماديب.  
  عناصر  ساسية ربعة اجلزائري، من  من قانو  العقوبات 296لمادث ط قا لالرلن املادي جلر ة القذجل يتصو        

 .عنصر العالنيةو  ،إليه املسند تع دل اجلر ة،  يد الواقعةفعل ايدعاء  و ايسناد،حتد

 ناد.فع  اإلدعاء أو اإلس .1
مةن  296شرع اجلزائري يف املادث الق استعملها امل 5«يعاق  عل  ذلك ايدعاء  و ايسناد » لقد دلخ ع ارث 
لةره معةىن روايةة اخلةرب عةن الغةل  و ذ طمةل قد ايدعاء ف،ايسنادو  وجود فرل ب  فعل ايدعاءعل  قانو  العقوبات 

 ويسةةتعمل إىل الغةةل اخلةةرب الةذي  صةةن    طتمةل الصةةدل  و الصةذبنسةة ة  معةىن  و   صةدقه  و تصذي ةةهامةف احتمةة
خ ةار بةدا  مةن للمةة ايدعةاء لمةا هةو احلةا  لةدى املشةرع عند حديثهم عن طرل الرمي بالقذجل لفظ اياملشرعو  
لذلك فةإ  املشةرع  7اليق و  لقذجل عل  وجه التأليدا جلر ة  نس ة الواقعة املشصلة ايسناد فيعفعل  ما ، 6املصري

الطرل الق  صن    يستعملها اجلاين بشصل عام حصر مجيف اجلزائري يصو  قد قصد من استعما  هذين اللفع  

                                                 

 من املرجف السابق. 118ينعر  املادث   1

 من املرجف السابق. 122ينعر  املادث   2

 من املرجف السابق.  123ينعر  املادث   3

 من املرجف السابق. 124ينعر  املادث   4

 من قانو  العقوبات. 296املادث ينعر    5

جةةرائم ع ةةد احلميةةد املنشةةاوي   ، 31،  جةةرائم القةةذجل والسةة  العلةة  وخشةةرب اخلمةةر بةة  الشةةريعة ايسةةالمية والقةةانو ينعةةر  ع ةةد اخلةةالق النةةواوي،   6
خشةةةرح قةةةانو    جنةةةم دمةةةد صةةة حي ،194،  الةةةوجيز يف القةةةانو  اجلنةةةائي اخلةةةا  احسةةةن بةةةو سةةةقيعة ، 05،  القةةةذجل والسةةة  وإفشةةةاء السةةةرار
 .99،  العقوبات اجلزائري القسم اخلا 

الق النواوي  املرجةف السةابق، ع د اخل ،03،  جرائم الصحافة والنشرع د احلميد الشوار    ،05يد املنشاوي، املرجف السابق،  ينعر  ع د احلم  7
 .  194احسن بوسقيعة  املرجف السابق،   ،91مد ص حي جنم  املرجف السابق،  د ،31 
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نصةةه علةة  اسةةتواء ادعةةاء وي لةةد هةةذا الطةةرح  طياتةةه وقةةائف مشةةصلة جلر ةةة القةةذجل، يف نشةةره للاةةرب الةةذي طمةةل يف
 نشرها.بطريقة م اخشرث  و عن طريق إعادث للمج  عليه لقذجل ا ائفقوإسناد و 

سواء لانخ بطريقة    القذجلوتتحقق عملية ايدعاء  و ايسناد بلجوء اجلاين إىل استعما  الع ارات الدالة عل 
لمةةا تتحقةةق ،1 و التشةةصيك واسةةتعما  الع ةةارات ااسةةتفهامية  و الغامضةةة اي ةةاءو  طة  و عةةن طريةةق التعةةريضصةةر 
يف ... و ظنةةا   و احتمةةةاا   ةيةةتيف  ذهةةا  اجلمهةةور عقيةةدث ولةةو وقي لقإةةمةةن خشةةأهنا    ت  »   السةةالي  الةةق ادامتاسةةب

ةة لوقةةائفسةوي بةة  لةو  اي   اجلزائةري يعة     املشةةرعمةةا  هةذا، 2«صةحة المةور املةةدعاث 
 
اث مةن طةةرجل دع  املسةندث  و امل

اجلمهةور احتمةا  صةدل الواقعةة  ذهةا  يف  ث    ةا    تة  ، وذلك ل  عمليةة نشةرها بإمصاهنة3لاذبة  واجلاين صحيحة 
 .4املنسوبة للمج  عليه ولو لعرجل م قخ

خطةأ و  وقةائف القةذجل بصةورث  صةلية وابتدائيةة مةف علمةه بصةحة ومن جهة  خرى فإ  املشرع ا يفرل بة  نشةر     
 و  ،5 خةةرىإعالميةةة سةةائل  و بعةةد    ع نشةةرها مةةن طةةرجل و  نشةةرها نقةةال  عةةن مصةةادر  خةةرىوبةة   الوقةةائف السةةابقة

يقةا     فةال  فعةل لةذا ولةذا، وعلة  هةذا السةا  فةإ  لأ  يسند وقائف القةذجل بع ةارث  ترديدها يف خشصل إخشاعة  
 .6قذجل جديدث ت عد يف نعر املشرع جرائم إعادث النشر للمقاات الق يشصل نشرها جرائم قذجل

  عليةهالقةذجل ونسة تها للمجة جر ةة ف ئاقو ل سواء بإحلاق ايسناد يتحقو  دعاءاي فعلفإ   وتلايصا  ملا س ق      
عةةن وقةةائف  ،  و مبجةةرد ايجابةةة بةةنعم  و بةةالنفي ةةاءريض  و ايعةةن طريةةق التعةة رات صةةرطة  و فامضةةةع ةةا باسةةتعما 

ة   م  إذا لانخ ايجابةة يف لةال احلةالت   القذجل املسندث للمج  عليه ي املشةرع و س ةلما ي  ،ث للوقةائف السةابقةررإ ق ةم  و  دثل 
 نقال عن مصادر  خرى.،  و عن طريق إعادث نشرها بصفة  ولية للمج  عليه إسنادهاو  القذجل ب  نشر وقائف

 

 

                                                 

، خشةرح قةانو  العقوبةات اجلزائةري القسةم اخلةا   جنةم دمةد صة حي ،15،   الس  والقذجل وحتريك الةدعوى اجلنائيةة عنهمةاينعر  عديل خليل،   1
 . 05،   جرائم القذجل والس  ولشف السرارع د احلميد املنشاوي   ،99 

 .195،  الوجيز يف القانو  اجلنائي اخلا احسن بوسقيعة     2
يباحةة يعتد املشرع اجلزائري بصحة الواقعة املسندث، فل  نه يستشف من  بعض قرارات احملصمة العليا  هنا متيل إىل الخذ بصةحة الواقعةة لسة    ا  3

 القةةذجل وهصةةذا قضةة  بأنةةه ا يقةةف حتةةخ طائلةةة القةةانو  إسةةناد ايدعةةاء بواقعةةة إا إذا مل يةةتمصن صةةاح  ايدعةةاء إ  ةةات إدعةةاءه، ومةةن ع يتعةةرل
 .   216،  املرجف السابقللنقض القرار الذي مل يربز    الواقعة دل الشصوى فل حقيقية ينعر   احسن بوسقيعة  

 342،   حرية الر ي يف امليدا  السياسياد  مح محد جال  ، 99مد ص حي جنم، املرجف السابق،  ينعر   د  4

 .06ع د احلميد املنشاوي  املرجف السابق   99السابق،  ي جنم  امللرجف دمد ص ح ،155املرجف السابق،    ينعر  احسن بوسقيعة،  5
 .19، عديل خليل  املرجف السابق،  06ع د احلميد املنشاوي  املرجف السابق،   ،195سن بوسقيعة، املرجف السابق،  ينعر  اح  6
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 تحديد الواقعة.. 2
 لل حادث إجيا   و سليب ومادي  و  د  يرتت  عليه املسا  بالشرجل» املقصود بالواقعة يف جر ة القذجل        
ور حدو ه سواء حدث فعال   و لا  دتمل احلدوث فإ  لانخ الواقعة املسندث ص  ت  لل  مر ية  »   هي و  1« ااعت ارو 

وباجلمف ب  ، 3« لل واقعة خشائنة»  عاموهي بشصل  ،2«مستحيلة الوقوع لانخ اجلر ة بدورها مستحيلة التحقق 
ة لةل  مةر خشةائن مةادي  و معنةوي قابةل للوقةوع مةن   أ  واقعةة القةذجل هةي صةن القةو  بةالتعاريف هذه   إسةنادهأ  خش 

 للغةل بإسةنادهاوسةائل الصةحافة  يف حالةة ارتصا ةا عةربتتعة  واقعةة القةذجل و ، اعت ةارهو  للمج  عليه       بشرفه
عل  خالجل السة  الةذي ا  اا يتهم فيه خشاصا معينا بالسرقةلمن نشر مقبشصل مصتوب  و مسموع  و مرئي،

 .4هعت ار للمج  عليه ع ارات خادخشة بشرفه واإذ يتحقق مبجرد إسناد ط فيه حتديد الواقعة شرت  ي  
تتعةة  بتحديةةدها ولةةو بطريقةةة إمنةةا و  بشةةصل للةةيوى ا  نةةه ا يسةةتلزم    تةةتم عمليةةة تعةة  الواقعةةة دةةل الشةةصإ      

فةإ   اادعةاءو بناء  عل  العروجل الق متخ فيها عمليةة ايسةناد للسلطة التقديرية للقاضي ختو  مهمة ذلك و  نس ية،
ملسةةا  لمةةا يشةةرتط يف هةةذه الواقعةةة    تصةةو  مةةن خشةةأهنا ا،5ضةةي علةة  حتديةةدها انقل ةةخ اجلر ةةة إىل سةة عجةةز القا
اجملتمةةف لةةه  ااحةرتام الةةذي يصنةهمةةن   و تطعةن يف خشاصةةيته وتقلةل ن لرامتةةهأ  حتةةه مةلة اعت ةةار اجملة  عليةةهبشةرجل و 

 لذجل املسندث إليه بوقائف الق قيمته عند لل من يطلعو  عل مت  ب    شرتطا يو  ،الذي يعي  فيه
 
 
 

                                                 

 .04،   جرائم الصحافة والنشرع د احلميد الشوار     1
 .100،   قانو  العقوبات اجلزائري القسم اخلا  خشرحدمد ص حي جنم    2
 .195،   الوجيز يف القانو  اجلنائي اخلا احسن بوسقيعة    3
جةرائم القةذجل والسة   ع ةد احلميةد املنشةاوي  ،100جنةم  املرجةف السةابق،    دمةد صة حي ،195سةن بوسةقيعة، املرجةف السةابق،  ينعر  اح  4

         ، ع ةد احلميةد الشةوار   املرجةف السةابق21،  جل والسة  وحتريةك الةدعوى اجلنائيةة عنهمةاالقةذ، عةديل خليةل  08 ، ولشف السرار
04. 

حريةةة الةةر ي يف امليةةدا   محةةد جةةال  محةةاد   ،08،  املرجةةف السةةابق ع ةةد احلميةةد املنشةةاوي  ،100  املرجةةف السةةابق،ينعةةر  دمةةد صةة حي جنةةم،   5
    .345،  السياسي
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، بةل يعاقة  2   تصةو  الواقعةة املسةندث للمجة  عليةه صةحيحة ،لما ا يشةرتط1طتقره عدد مع  منهميصفي     
 .3 تاناو   سندها إليه ظلما قد قام  ا فعال  وم سندها سواء لا  اجمل  عليه 

قاضةةي املوضةةوع بتحديةةد  ام  لةةزإ    هلةةذه اجلر ةةة،  نعةةرا لألميةةة الةةق تشةةصلها واقعةةة القةةذجل يف تصةةوين الةةرلن املةةاديو    
قةرار  الطعةن يفجةاز للمةتهم  إاو  اعت ار اجمل  عليةه،و  بشرجلامل دية للمسا  و  الدالة عل  الواقعة السابقة الصلمات

 . 4دانةاي
 تعيين المسند إليو.. 3
وذلك بنةاء  علة  ع ةارث  ،ء  و ايسنادبايدعا املقصودث املقصود باملسند إليه يف جر ة القذجل الشاص  و اهليئةو    

عليهةا  اعت ةار الخشةاا   و اهليئةة املةدع و ي عد قذفا  لل إدعاء بواقعة من خشأهنا املسا  بشةرجل »   املشرع اجلزائري
 .5« به وإسنادها إليهم

عاميةة شةمل معناهةا امل سسةات الن مةا اهليئةة فيو  ،6«يقصد به  ي خشةاص ط يعيةا  لةا   و معنويةا    » الشاصف    
   وبةةذلك فةةإ  الشةةاص  صةةن    يصةةو  مواطنةةا  عاديةةا   ضةة  نصةةو  قانونيةةة وطصمهةةا القةةانو ع تأسيسةةها مبقتالةةق 
موظفةةا   و عسةةصريا   و صةةاح  مهنةةة حةةرث،  مةةا اهليئةةة فةةيمصن    تصةةو  م سسةةة عسةةصرية  و مدنيةةة،  قافيةةة،  و  و 

 .7فلهاو  صناعية  و سياسية  و اجتماعية
لرسو  ول     8رئي  اجلمهوريةل اهليئات منهاو  لخشاا بعض هذه ا عدم قذجل عل  اجلزائري ص املشرعقد نو      

  رفتيهبغ الربملا  إىل بايضافة إىل ذلر القذجل املوجه، 9خشعائر الدين ايسالميو  صل  ا  عليه وسلم
 

                                                 

عةاد    101  العقوبات اجلزائةري القسةم اخلةا ،  خشرح قانو  دمد ص حي جنم ،101،    القانو  اجلنائي اخلا الوجيز يفاحسن بوسقيعة    1
 .116لاظم سعود  ) رلن العالنية يف جرائم ايعالم (   

يةه خاصةة إذا لةا  يقةف حتةخ طائلةة هذا خالفا للقانون  الفرنسي واملصري اللذا  ا يعاق ةا  القةاذجل يف حالةة   ةوت قيةام املقةذوجل بالفعةل املسةند إل  2
 القانو  اجلنائي لل لدين.

 .198   بوسقيعة  املرجف السابق،احسن   3
 .293م،   1990، 02م، اجمللة القضائية، رقم 1989/ 01/ 17، قرار بتاريخ  53125ينعر  امللف رقم   4
 قانو  العقوبات. 296املادث   5

 .199احسن بوسقيعة  املرجف السابق،   6
 .199احسن بوسقيعة  املرجف السابق،   ،144،  مذلرات يف القانو  اجلزائريينعر  بن وارث    7
 مصرر من قانو  العقوبات. 144املادث   8

 ، من املرجف السابق.2مصرر 144املادث   9
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 .2ورعساء الدو  الجن ية وإىل ،1اجلي  الوط  الشعيبو  اجملال  القضائية  و احملالمو  
 يئةةة، وإمنةةا يصفةةي    ي فهةةم اجلمهةةوروا يشةةرتط املشةةرع    يقةةوم اجلةةاين بالتصةةري  امل اخشةةر باسةةم الشةةاص  و اهل 

هوية املسند إليه من خال  الع ارات الق اسةتعملها اجلةاين يف الواقعةة دةل  بشصل خا  ومن وراءه قاضي املوضوع
   . 3تقوم جر ة القذجل من حتديد ذلك فالوضوع الشصوى، وإذا مل يتمصن قاضي امل

 .عنصر العالنية .4 
 مةن الرلةا  الساسةية لقيةام جر ةة القةذجلالةق تتميةز  ةا وسةائل الصةحافة العالنيةة لقد اعترب املشرع اجلزائةري      

، ينقةل هةذه اجلر ةة إىل خمالفةة اهليئةات خةارج ايطةار العلة د ما  صن       بشةرجل الخشةاا  و و   عملية إسنا
 .4من قانو  العقوبات 463الس  فل العل  املعاق  عليها بنص املادث 

علةة  وسةةائل العالنيةةة  ائةةري قةةد رلةةز   املشةةرع اجلز  عهةةري السةةابق قةةانو المةةن  296بةةالرجوع إىل نةةص املةةادث و 
 ختةتص عةادث بالصةحافة الةق عماله لع ارث النشر وإعادث النشةربداية باست ،ايعالم عموما  املتعلقة بوسائل الصحافة و 

مةن  الةق  ايعالنةاتو  احلةديثو عل  وسيلة الصتابةة واملنشةورات املصتوبة، إىل تفصيله لفحوى الع ارث السابقة بنصه 
 لوسيلة للتع ل عن وقائف القذجل.املصتوبة  واملرئية و وسائل الصحافة املسموعة ف خشأهنا    تستعمل عرب خمتل

املوجهةة  ربه ارتصاب جر ة القذجليث لا  املشرع اجلزائري يح 82/01ولذلك لا  احلا  يف قانو  ايعالم 
 .6لقانو من نف  ا 04املنصو  عليها يف املادث  5الفراد م اخشرث بوسائل ايعالملألخشاا   و اهليئات و 

 .جريمة القذف في الق انون الجزائريل الركن المعنوي .ج
عنةوي هلةذه اجلر ةة يقتضةي تةوفر رائم العمدية، فإ  الةرلن املاجلمن  عرب وسائل الصحافة القذجلملا لا  ارتصاب 

 ط يعي  إسناد  ي واقعة صحيحة  و خاطئة إىل  ي خشاص ا اه إرادث اجلاين إىل ارتصاب القصد اجلنائي العام،  ي 

 

                                                 

 من قانو  العقوبات. 146املادث    1

 .90/07من قانو  ايعالم  97املادث   2
الةوجيز  سةن بوسةقيعةاح ،254م،  1994، سةنة 02لقضةائية رقةم م، اجمللةة ا1993/  13/04، القةرار الصةادر 106858ينعر  امللف رقةم   3

 .23،  القذجل والس  وحتريك الدعوى اجلنائية عنهماعديل خليل   ،198،  يف القانو  اجلنائي اخلا 
 .200ف السابق،   احسن بوسقيعة، املرج ،101،  خشرح قانو  العقوبات اجلزائريدمد ص حي جنم    4
هةةةي النشةةةريات ايخ اريةةةة والنشةةةريات املتاصصةةةة ووسةةةائل ايعةةةالم  82/01مةةةن قةةةانو  ايعةةةالم  04ووسةةةائل ايعةةةالم املنصةةةو  عليهةةةا يف املةةةادث   5

 السمعية وال صرية.

 .82/01من قانو  ايعالم  124، 119ينعر  املواد   6
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ا عربث ملا يس قه من »   نهو  1مف علمه بذلك اجمل  عليه اعت ارو  شرجل  مت  ب و معنوي  و هيئة  خرى من خشأهنا  
إمنةةا  ينعةةر إىل تةةوفر و  عت ةةار اجملةة  عليةةهاشةةرجل و بحتقةةق املسةةا  املشةةرع ط رت شةةي، وا 2«بواعةةث ومةةا يليةةه مةةن  فةةرال 

هةةا لسةة   عةةذر بااسةةتفزاز في وا سةةن النيةةة يف جر ةةة القةةذجل   ةةر حلهةةذا مةةا يةةد  علةة   نةةه اام، العةةاجلنةةائي القصةةد 
 صةةم    ع ةةارات القةةذجل فةةل معتةةرب، وعليةةه فةةإ  التةةذرع بااسةةتفزاز لإلفةةالت مةةن العقةةاب ، 3لإلقةةدام علةة  ارتصا ةةا
ل ذلةك مةف لتعار  4ااعت اربدافف رد  واقعة القذجلااعت ار حىت و   لانخ يف إطار الرد عل  و  تعترب ماسة بالشرجل

   .5نحة جديدث يف نعر القانو جل يف حالة تشصيله حلق الرد بعدم صحة هذا احلقالقانونية  الشروط
 جريمة القذف في الق انون الجزائري.  عقوبة. 02

لقد ذه  املشرع اجلزائري إىل تشديد عقوبة القذجل عل  حس  ط يعة الشاص الط يعي  و املعنوي  و اهليئةة 
 رات القذجل وذلك عل  النحو الي الق وجهخ إليها ع ا

 عقوبة القذف الموجو للرسول صل  ا  عليو وسلم وباقي األنبياء وشعائر اإلسالم..أ
املعاق ةةةة علةةة  اجلر ةةةة السةةةابقة عةةةرب وسةةةائل  الةةةق اسةةةتحد ها املشةةةرع اجلزائةةةري يف هةةةذا الصةةةدد، مةةةن النصةةةو    
 و  دج100.000دج إىل 50000وبغرامةة مةن  تإىل مخة  سةنوا  ةالث سةنوات بةاحل   مةن» فلها و  الصحافة

ز  بةاملعلوم مةن سةلم  و بقيةة الن يةاء  و اسةتهو  بإحدى هات  العقوبت  فقه لل من  س اء إىل الرسو  صةل  ا  عليةه
 يةة وسةيلة  خةرى  الصتابةة  و الرسةم  و التصةري   وبأية خشعلث من خشعائر ايسالم سواء عن طريق  الضرورث  وب الدين
 ذلك تصو  هذه املادث قد نصخ عل   ربعة عناصر مهمة وب ،6«
 للرسو  صل  ا  عليه وسلم وخشاصه الصرو. ايساءث املوجهة -
 باقي الن ياء. -
 املعلوم من الدين ايسالمي بالضرورث. -

 

                                                 

 .103،   ئريخشرح قانو  العقوبات اجلزاينعر  دمد ص حي جنم،   1
 .207،   الوجيز يف القانو  اجلنائي اخلا احسن بوسقيعة    2
جةرائم ااعتةداء علة  احلةق ،  محةد مجعةة خشةحاتة  ) 207 حسن بوسقيعة  املرجف السابق،   ،103د ص حي جنم، املرجف السابق،  ينعر  دم  3

 34(،   يف السمعة وااعت ار

 .207 ينعر   حسن بوسقيعة  املرجف السابق،  4
 .90/07من قانو  ايعالم  50ينعر  املادث   5
 من قانو  العقوبات. 2مصرر 144املادث   6
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  ية خشعلث من خشعائر ايسالم. -
    سةةنوات  03إىل   خشةةهر  06   مةةن لةةا  يعاقةة  علةة  هةةذه اجلر ةةة بةةاحل  07/ 90فةةإ  قةةانو  ايعةةالم  ولإلخشةةارث

بةذلك يصةو  التعةديل الةذي طةر  علة  ، و 1إحةدى العقةوبت  فقةهدج  و ب50.000دج إىل 10.000بغرامة مةن و 
 سنوات. 05رفف من عقوبة احل   إىل و  هذه املادث قد ضاعف من عقوبة الغرامة

  عقوبة قذف رئيس الجمهورية.. ب

ة مةةةةةةةبغراو  خشةةةةةةةهرا 12 خشةةةةةةةهر إىل  03ي  اجلمهوريةةةةةةةة بةةةةةةةاحل   مةةةةةةةن يعاقةةةةةةة  علةةةةةةة  القةةةةةةةذجل املوجةةةةةةةه لةةةةةةةرئ        
العقوبةةةات السةةةابقة يف حالةةةة  ، مةةةف إمصانيةةةة مضةةةاعفة2دج  و بإحةةةدى العقةةةوبت 250.000إىل  دج50.000نمةةة

 معاق ةةة فإضةةافة إىل و خشةةهرية  و فلهةةاسةةطة نشةةرية يوميةةة  و  سةة وعية  بواجر ةةة القةةذجل  حالةةة ارتصةةاب يفو العةةود، 
 ،دج2500.000دج إىل 500.000عةةن حتريرهةةا تسةةله علةة  النشةةرية نفسةةها فرامةةة مةةن نشةةرية املسةة ول  عةةن ال

 لةرب تصو  بذلك عقوبة الغرامةة املاصصةة هلةذه اجلر ةة ف ،3يف حالة العود االعقوبات املقررث هلمف إمصانية مضاعفة 
سةو  صةل  ا  جلر ةة قةذجل الر تلك الق وضةعخ قد فاقخ و  فرامة خمصصة جلرائم الصحافة املتعلقة مبمارسة املهنة،

جر ةة يلتهةا يف  لةرب مةن مثالرسةو  صةل  ا  عليةه    وسةلم إ  لانخ عقوبة احل   املاصصة لقةذجل و  وسلمعليه 
 بأربف سنوات.قذجل رئي  اجلمهورية 

 قوبة القذف الموجو للهيئات.ع د.
القضةائية  و احملةالم  و ضةد اجلةي   ضةد الربملةا   و إحةدى فرفتيةه  و ضةد اجملةال ق  عل  القذجل املوجه يعا     

  4بنف  العقوبات املاصصة جلر ة قذجل رئي  اجلمهورية الوط  الشعيب  و  ية هيئة نعامية  و عمومية  خرى،
ه القةةذجل املوجةةو  بةة  العقوبةةة املاصصةةة للقةةذجل املوجةةه لةةرئي  اجلمهوريةةة قةةد سةةوى وبةةذلك يصةةو  املشةةرع اجلزائةةري

 العمومية.و  للهيئات النعامية
 نواعهةا وبةذلك علة  اخةتالجل مل يصن ينص عل  القذجل املوجه للهيئةات 90/07املالحظ    قانو  ايعالم و     

املعةد  لقةانو  العقوبةات يف  01/09قانو المبقتض   خ استحدتصو  هذه اجلر ة من جرائم القذجل اجلديدث الق 
لعضةةاء القيةةادث السياسةةية » ملوجةةه يةةنص علةة  القةةذجل ا 82/01قةةانو  ايعةةالم الوقةةخ الةةذي لةةا  يف ، م2001

                                                 

 .90/07من قانو  ايعالم  77ينعر  املادث   1
 مصرر من قانو  العقوبات. 144ينعر  املادث   2

 من قانو  العقوبات.  01مصرر  144ينعر  املادث   3

 وبات.من قانو  العق 146ينعر  املادث   4
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ويعاقة  عليةه ، 1«الةوط        الدولة عل  مسةتوى الةرتاب  سسات السياسية الوطنية للحزب و احلصومة  و إىل املو 
 .دج  و بإحدى العقوبت 10000دج إىل 3000 يام إىل سنة وبغرامة من 10 باحل   من

 عقوبة القذف الموجو لألفراد. .ه
 ألفراد إىل قسم  ل ةهاملوج جر ة القذجل عقوباتتنقسم    

بس   انتمائهم إىل جمموعة عرقية  و مذه ية  و إىل دين املوجه لألفراد  العقوبات املاصصة للقذجل  القسم األول
احلةةةة   مةةةةن خشةةةةهر إىل سةةةةنة وبغرامةةةةة مةةةةن ، وهةةةةي التحةةةةريض علةةةة  الصراهيةةةةة مةةةةن قةةةةذفهم لةةةةا  الغةةةةرل و  ،معةةةة 

 .2 حدى العقوبت  فقهدج  و بإ100.000دج إىل 10.000
 و بإحةدى  دج50000إىل  دج5000 يةام إىل سةتة  خشةهر وبغرامةة مةن  05احل   مةن عقوبة    القسم الثاني
 .3املذلورث يف القسم الو  الس ابعن بعيدا  تص خ جر ة القذجل املوجهة لألفرادار إذا  ،العقوبت  فقه

هةا بايحالةة يويعاقة  عل القذجل املوجهةة لألفةراد جر ة لا  ينص عل  هذه  82/01املالحظ    قانو  ايعالم و  
لةم يةنص علة  القةذجل املوجةه لألفةراد وبالتةايل ف 90/07 ما قانو  ايعالم ، 4قانو  العقوباتمن  298إىل املادث 

 وسائل الصحافة يقف حتخ طائلة قانو  العقوبات م اخشرث.     مرتص  هذه اجلر ة عرب فإ  
 تعتةرب مةن اجلةرائم العمديةةجر ة القذجل عةرب وسةائل الصةحافة يف القةانو  اجلزائةري إىل     و خلا  صن الوصو     

 لصةن ،قعة املسةندث للمجة  عليةه صةحيحة  و خاطئةةامن عناصرها الساسية سواء لانخ الو  العالنية عترب فيهاالق ت
يف املاصصةةة هلةةا  عقوبةةة تلةةف الخت، و الط يعيةةة يشةةرتط فيهةةا    تصةةو  ماسةةة بشةةرجل واعت ةةار الخشةةاا  املعنويةةة  و

 القانو  اجلزائري عل  حس  اختالجل الشاص املعتدى عليه.
 
 
 

 

 
 

                                                 

 .82/01من قانو  ايعالم  119املادث   1
 من قانو  العقوبات. 298املادث   2

 من قانو  العقوبات. 298الفقرث الوىل من املادث   3

 .82/01من قانو  ايعالم  124ينعر  املادث   4
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 جريمة القذف في الشريعة اإلسالمية.الفرع الثالث:
  تعزيريةو  حدية تنقسم جر ة القذجل يف الشريعة ايسالمية إىل قسم عل  خالجل القانو  اجلزائري      
 .شريعة اإلسالميةفي ال جريمة القذف الحدية أوال.

 .في الشريعة اإلسالمية أركان جريمة القذف الحدية.01 
 في الشريعة اإلسالمية. جريمة القذف الحديةل الركن الشرعيأ.      
َْ في ثا َّ  ﴿  ية بقوله تعاىلالقذجل احلدية يف الشريعة ايسالممنف جر ة يستد  عل           ََ َاحا ََ نَذوااا َن الا ن ِي َوالَّ

َ  َل ا نَأا  ََ َجلاَد ََ ُيي ليداورا ا َث َدا  لَ جا َِ ًي شا َاتَذَع َُ تا ا تيَأ ْا نَ َو ذ لَئيذَك راذ ا الاَو  ي ا َوقاوا َ  قََتد  َِ َد ِا ا َش ََذلا ا َل ْا وقولةه ، 1 ﴾ تَذ
َْ في الااَ لي  ﴿  تعاىل ََ َاحا ََ نَذوااا َن الا ن ِي ُذاَي  وَ  َ إينَّ الَّ َْ في لاعيْا ا ليي الدُّ اي َانا اٌب َع ييٌ  اآفي الا َِ ِا ا َع َوَي َوَل  2 ﴾خي

ات  ن   ؤم  الت الم  اف   ات الغ  ن   حص  ات...قذف الم  ق   وب  بع الم  وا الس  ب  ن  اجت  »   قوله صل  ا  عليه وسلم ومن السنة
»3. 
واسةتحقال  بالفسق فاعله من خال  وصف الق تعهر النصو  الشرعية عل  خشناعة هذا الفعلوقد دلخ هذه    

 اآلخرث.و      ة إىل العقوبة احلدية الق خصصها الشارع احلصيم ملرتص  هذه اجلر ة يف الدنيا بايضاف اللعنة
 في الشريعة اإلسالمية. جريمة القذف الحديةل الركن الماديب.  

 بناء  عل  تعريف جر ة القذجل احلدية، الذي استن طه العلماء من مجلة النصو  الشرعية السابقة الةق نصةخ علة 
 ي يتصو  من عنصرين هام  اجلر ة، فإ  رلنها املاد هذهحعر 

 الرمي بالزنا  و نفي النس  عن اجمل  عليه. -
 .4   يصو  املقذوجل دصنا   -

 

                                                 

 .04سورث النور، اآلية   1
 .23اآلية  ،سورث النور  2
ص ةةةن اتإ  وقولةةةه تعةةاىل  ) بةةاب رمةةةي احملصةةنات ا جةةاء يف الوصةةةا (،) لتةةاب مةةة ،هصةةةحيحال اةةاري يف  خرجةةه   3      08(، ج ...  و الَةةةذإين  ية ر م ةةو   ال م ح 

 .47، رقم313  
جر ةةة القةةذجل والسةة  وخشةةرب اخلمةةر بةة  الشةةريعة ع ةةد اخلةةالق النةةواوي   ،461،  02ج ،التشةةريف اجلنةةائي ايسةةالميينعةةر  ع ةةد القةةادر عةةودث،   4

، ) جملةةة قضةةائية 43السةةنة  09(، جملةةة احملامةةاث، العةةدد  جةةرم القةةذجل يف التشةةريف ايسةةالميدمةةد رافةة  عطيةةة  )  ومةةا يعةةدها، 39،   والقةةانو 
 1138تصدرها نقابة احملامي ، املط عة العاملية، القاهرث، مصر (،   
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إىل   ر العالنية يف تغيل وصف هذه  لرب وسائل الصحافة احلديثة، ابد من التطر وعل  افرتال وقوع هذه اجلر ة ع
 .تصوين رلنها املاديو  اجلر ة

 ر الرمي بالزنا أو نفي النسب.عنص .1
 صةةن  اعت ةةاره رميةةا  نشةةر مةةا يةةة بدايةةة بإقةةدام الصةةحفي  و فةةله علةة  يتشةةصل الةةرلن املةةادي جلر ةةة القةةذجل احلد     

ََ نَذواااذ َن  ﴿  قولةه تعةاىللوذلةك  1دعةاهامةف عةدم متصنةه مةن إ  ةات مةا  ،اجمل  عليةه لنس ا  و نفي بواقعة الزنا ن ِي َوالَّذ
ذذَْ  ََ َاحا َدا الا َِ ًي شاذذ َاتَذَعذذ َ  وَ   في ثاذذ َّ لَذذ ا نَذذأاتا ا تيَأ ََ َجلاذذَد ذذ ُيي ََ ليذذداورا ا َث لَئيذذَك راذذ ا  َُ لَ جا ا َوقاوا َ  قَتَذذد  َِ َد ذذ ا َشذذ ِا ََذلاذذ ا َل ْا تَذ
ْا نَ  إ  ةات لعةددهم املطلةوب يف  ط ي  ةات جر ةة القةذجل احلديةة مما ةلاملشةرو  املعلةوم    عةدد الشةهودو  ،2﴾ الاَو  ي
د  ذلةةك علةة     الرمةةي املقصةةود هنةةا هةةو الرمةةي بالزنةةا  و نفةةي النسةة ، وبةةذلك يصةةو  القةةاذجل  ةةذه ا، فةةجر ةةة الزنةة

يف حقةةةه حةةةد القةةةذجل  إا   ةةةخو  ،الواقعةةةة مطالةةة  بإ  ةةةات مةةةا دعةةةاه بةةةنف  الشةةةروط املطلوبةةةة يف إ  ةةةات جر ةةةة الزنةةةا
ي النسة  اجلاين مةن إ  ةات واقعةة الزنةا  و نفة نص  مت   إذا  ىل الدلة السابقةنادا إستفا،3املنصو  عليه يف اآلية السابقة

 لليةة مةن العقةابو  دو  قيةام جر ةة القةذجل احلديةة، إا     هةذا ا يعة  تربئتةه  سةيح  ً   عليةه اجملة الق  سندها إىل 
 هالمةر    يفةرل عليةه العقوبةةة التعزيريةة املالئمةة دفعةا  للضةرر الةةذي قةد يلحةق اجملة  عليةه يف مسعتةة وإمنةا بإمصةا  ويل

 الصحافة.واسيما إذا تعلق المر  دوث هذه اجلر ة عرب وسائل 4عرضه واعت ارهو 
ويتحقةةةق عنصةةةر القةةةذجل بالزنةةةا ونفةةةي النسةةة  باسةةةتعما  الع ةةةارات الصةةةرطة للدالةةةة عليهمةةةا علةةة  اتفةةةال بةةة       

عةةريض بالزنةةا ونفةةي    الت بةةن  نةة  قةةا  فريةةق مةةنهم ومةةن بيةةنهم مالةةكف فيمةةا اختلفةةوا يف التعةةريض عنهمةةا  5العلمةةاء

                                                 

، ة القةةذجل والسة  وخشةةرب اخلمةةر بة  الشةةريعة والقةةانو جر ةة ع ةةد اخلةةالق النةواوي  ،462،  التشةةريف اجلنةةائي ايسةالمي ينعةر  ع ةةد القةةادر عةودث،  1
   .1139(،   جرم القذجل يف التشريف ايسالمي. دمد راف  عطية  ) 93 

 .04سورث النور، اآلية   2
صتةاب العربيةة ، ) دار ال حصام القرآ    بصر بن علي الرازي اجلصا    وما بعدها، 62،   18، ججامف ال يا  يف تفسل القرآ ينعر  الطربي،  3

) دار املعرفةةةة، م، 1996 ،02، طفةةةت  القةةةدير اجلةةةامف بةةة  فةةة  الروايةةةة والدرايةةةة مةةةن علةةةم التفسةةةل. الشةةةولاين  228،  03بةةةلوت، ل نةةةا  (، ج
 وما يعدها. 10،   04بلوت، ل نا  (، ج

  04دار الغةةرب ايسةةالمي، بةةلوت، ل نةةا  ( ج م، )1997، حتقيةةق اهلةةادي محةةو، دمةةد  بةةو الجفةةا ، طاملدونةةة الصةةربىينعةةر  مالةةك بةةن  نةة ،   4
خمتصةر املةزي   ،59،  04،ج ضواء ال يا  يف إيضاح القرآ  بةالقرآ ، دمد الم  الشنقيطي  116،   09،جامل سوط  السرخسي  391 

، 01واخةةةتالجل احلةةةديث ط ، خةةةرج  حاديثةةةه وعلةةق عليةةةه، دمةةود مطرجةةةي، يليةةه مسةةةند الشةةافعياملةةزي علةةة  الم لإلمةةام دمةةةد بةةن إدريةةة  الشةةافعي
 .288،  09م، ) دار الصت  العلمية، بلوت، ل نا  (،ج1993

 .1134،   04، حتقيق  محد ال جاوي، ب ط، ) دار الفصر، بلوت، ل نا  (، ج حصام القرآ ينعر  ابن العر ،   5
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فهةم    التعةريض ي  »   العلةة يف ذلةكو ، 1منةا  راد بةذلك نفيةا   و قةذفا  قائلةه إ ت ة  بةأ  النس  فيهما احلةد لةامال  إذا 
أن رجل  ين  »   د جةةاء يف ال ةةروقةة ،2«املعةةو  علةة  الفهةةم و  منةةه سةةامعه احلةةد، فوجةة     يصةةو  قةةذفا  لالتصةةري 

ار ف ي  وال أم ي بزاني ة ف استش  ان  أب ي ب ز    م ااو   ب رأح دهما ل  من عمر بن الخط اب فق  ال  ا في ز استب   
غي ر ه ذا    دح  م    و  وأم    ي و  ق د ك ان ألب   :و وق  ال آب رونوأم   ا أب     ح  د  م   :ذلك عمر بن الخطاب فق ال ق ائ 

 .3«ثمانين    فجلد  عمر الحد    نرى أن تجلد  الحد  
التعريض ل  ا  تعاىل  باح التعريض فيما حرم عقةده، ا حد يف »   وقا  فريق آخر ومن بينهم الشافعي بأنه     

»    الخةذ بةالتعريض يف جر ةة القةذجل  خةذ لمةا ،  4«للتصري  فال طةد إا بقةذجل صةري  منافيا فجعل التعريض 
تقةةةل بةةذلك عنةةةدهم لين ت عقوبةةة التعزيةةةر يف هةةذه احلالةةةإا  هنةةم قةةالوا بث ةةةو ،5«املفهةةةوم لةةي   جةةةة و  بطريةةق املفهةةوم

 نفي النس  إىل جر ة القذجل التعزيرية.و  ض بالزناالتعري
  املرئيةةة ة و وملةةا لانةةخ عمليةةة إسةةناد وقةةائف القةةذجل بالزنةةا ونفةةي النسةة  عةةرب وسةةائل الصةةحافة احلديثةةة املسةةموع     

 حصةام الشةريعة ايسةالمية  يةق بلغةات خمتلفةة، فةإ  بةالعودث إىلوتعل مةن لتابةة وصةورث واملصورث قد تتاذ طرقا  خمتلفةة
إذ العةربث يف  القةذجل الق  صن    يتاذها اجلةاين لوسةيلة للتع ةل عةن وقةائف  احث بأهنا ا تنعر إىل الخشياءجيد ال 

، لتابةة  و 7نثةرا   خشةعرا   و اللغةة املسةتعملة  لانخ ،6تحقق الرمي، سواء لا  ذلك باللغة العربية  و بغلهاهذا املقام ب
 .8خشفاهة
سةةةوم الصاريصاتوريةةةة الةةةةق  صةةة حخ تسةةةتعمل يف الصةةةحافة احلديثةةةة للع ةةةث بصرامةةةةة وبنةةةاء  علةةة  ذلةةةك فةةةإ  الر       

مةةن العقةةاب مةةا دامةةخ حتقةةق مسةةتعملها للدالةةة علةة  وقةةائف القةةذجل عفةةي خشةةاا  ومسعةةتهم و عراضةةهم، قةةد ا ي  لا
توجيه خمتلف لطريقة لذلك خشيوع استعما  هذه ا  الع ارات املصتوبة بل  بلغ منها، وخلل دليل عل ها مثلفايتها مثل

                                                 

، خشةرح الزرقةاين علة  موطةأ مالةك. الزرقةاين  288  ،02، جالفوالةه الةدواينالنفةراوي   ،392،   04، جاملدونة الصةربىينعر  مالك بن  ن ، 1 
 52،   04، ج ضواء ال يا  يف إيضاح القرآ  بالقرآ  دمد الم  الشنقيطي  ،152،   04ج

 .1134،   03، ج حصام القرآ  ابن العر    2
 .507) باب ما جاء يف القذجل والنفي والتعريض (،    املوطأ، خرجه مالك يف  3
 .288،   09، جر املزي عل  الم لإلمام دمد بن إدري  الشافعيخمتص املزي   4
 .191،   09، جامل سوطالسرخسي    5
 .114،   04السرخسي  املرجف السابق، ج  6
 .288،   02النفراوي   املرجف السابق، ج   7
 .426،   02، جاملعيار املعربالونشريسي    8
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نشةةةرهتا العديةةد مةةةن الصةةحف الغربيةةةة  الةةق يف مقةةدمتها تلةةةك الم احلديثةةةةوسةةةائل ايعةةعةةرب  ايهانةةةاتو  نةةواع السةة  
 .وفلها ل الصحف الدمنارلية   وجهخ إىل الرسو  صل  ا  عيه وسلم من قإ 

توجيهةه عليةه بعةد    ع  بة  إسةناده للمجة و  م اخشةرث بطريقةة  وليةةلشاص  القذجلتوجيه لما  نه ا فرل ب      
التث ةةخ و  فةةالتحري حة الوقةةائف املنسةةوبة للمجةة  عليةةةةةهمةةن صةة معيةةد النشةةر تألةةديمةةادام مل  إليةةه مةةن طةةرجل اآلخةةرين

َِ لَذذذ﴿   مطلةةةوب خشةةةرعا  لقولةةةه تعةةةاىل ََ ا ذذذ  تي ذذذيَا ا اَذ ا َي ْاذذذ ا َقن تا ذذذٌق تيَََْذذذٍأ لَذَغََذيذَّ ََ آَاْاذذذ ا إين َجذذذ  كا ا لَ  ي ن ِي ذذذ  الَّذذذ َِ ًٍ نَذذذ  قَنذُّ
 ََ َيحا ا َعَلى َا  لَذَعلاغا ا َُ ديايي َا َََو َوالاواَناَد  ﴿  وقوله تعاىل ،1﴾لَذغا َع َوالاََ َا ْافا َا  لَياَس َلَك تيِي عيلاٌ  إينَّ السَّ َُ تَذ َو
  ُ ناو ِا َاسا ْا لا َن  وقوله تعةاىل  2﴾كاعُّ قاولئيَك َك َن َعْا ُا ا َوتَذ َْغي ِا تيأَلاسي َُ َّْ ا ِي عيلاذٌ  ﴿ إيذا تَذَل ُا  تيذ ُا  اَّ  لَياَس َل تيَألذاَ اري

ِي َع يذذي ٌ  ْ ذذ  َوراذذَ  عيْذذَد اللَّذذ ِا َريذه َسذذَا َُ ا  َُ َولَذذ ا  ،َوَتحا َِ َاَح ََُك َرذذ ا  اذذ َِ ذذ َِ لََّ  تي َُ ذذ نا لََْذذ  َقن ُذَّذذَغ ُا َا ها اذالاذذغا  اَّذذ  َن عاغا َي إيذا َ ذذ
َغ ٌن َع يي ٌ  ِا  .3 ﴾ تذا

حةةد القةةذجل  ن ط ةةق الرسةو  صةةل  ا  عليةةه وسةةلميف حاد ةةة ايفةةك  يةةلةوم لمةةا هةةو مع  هةةذه اآليةةة وردت وقةد      
  عليةهبعد    ع إسناد وقائعها لزوجة الرسةو  صةل  ا  ووقائف احلاد ة املزعومة هاعل  الذين تورطوا يف إخشاعة  خ ار 

مةن ق يةل  ربتةتع، ويك مثل هذه الخ ار عرب الصةحافة دو  قيةد وضة ه وتة ث  ُّةخلما    تر سلم من طرجل املشرل ،  و 
ًا  ﴿  لقوله تعاىلاملنهي عنه يف الشريعة ايسالمية إخشاعة الفاحشة  العمل عل   َ يَع الاَو بي ُّ َن َقن َت ي ََ ناحي ن ِي إينَّ الَّ

ا َِ ِاذ ا َعذ ََ آَاْا ا َل ن ِي ُذاَي  َواآليي الَّ ِا نَذعالَذ ا َوقَُذغا ا ٌب قَليذيٌ  ليذي الذدُّ ذَوَي َواللَّذ ذ َن َُ خي َا ملةا ينةتك عةن ذلةك مةن ، 4﴾تَذعاَل
 خيمة يف اجملتمف. ضرار و 

 أن يكون المقذوف محصنا . .2
ََ  ﴿ ويعهةةر دخةةو  هةةذا العنصةةر يف بنةةاء الةةرلن املةةادي جلر ةةة القةةذجل احلديةةة مةةن خةةال  قولةةه تعةةاىل      ن ِي إينَّ الَّذذ

َْ في الااَ لي َ  ََ َاحا ايَْ نَذوااا َن الا َانا ُذاَي في الا اٌب َع يذي ٌ َواآ  في لاعيْا ا ليي الدُّ َِ ِا ا َع َوَي َوَل واملقصةود باحملصةنات  ،5﴾ خي

                                                 

 .06سورث احلجرات، اآلية   1
 .36ء، اآلية سورث ايسرا  2
 .16. 15سورث النور، اآليتا    3

 .19سورث النور، اآلية   4
 .23سورث النور، اآلية   5



 افة املتعلقة مبمارسة املهنة.الفصل الثاين.......................................................................................تصنيف جرائم الصح
 

 199 

 احملصةةنات مةةن النسةةاء لشةةناعة قةةذفهنالفةةواح  وقةةد خةةص ا  ذلةةر و  ال عيةةدات عةةن الفجةةور العفيفةةات الغةةافالت
 .1لحق الرجا  بالنساء  ذا احلصم بال خالجل ب  العلماءوي  

جم بالزنا وهو    يصو  خشاصا  بالغةا  عةاقال  الر تعلق به وجوب  حدما ما ي»  وينقسم ايحصا  إىل قسم        
خر ايحصا  الذي يوج  احلد عل  قاذفةه وهةو اآلو  صحيحا  ودخل  ا وما لذلك،مسلما  قد تزوج املر ث نصاحا  

خشةةةروط  انطالقةةةا مةةةن، ف2«   يصةةةو  حةةةرا  بالغةةةا  عةةةاقال  مسةةةلما  عفيفةةةا  وا يعلةةةم خالفةةةا  بةةة  الفقهةةةاء يف هةةةذا املعةةةىن 
حةةد  وا 3«حةةد علةة  مةةن قةةذجل لةةافرا   و لةةافرث  ا»   ذهةة  العلمةةاء إىل  نةةه يف جر ةةة القةةذجل ةايحصةةا  املطلوبةة
ولذا املعروجل بالفجور لصدل القاذجل فيما ادعاه يف   ينة  و إقراربيف حقه جر ة الزنا سابقا    تخ عل  قاذجل من 

إذ  ،يف لل الحوا     يصو  اجمل  عليه مسةلما  عفيفةا   ضييقت يحصا و در ايخشارث إىل    خشرط ا، 4حق ه اء
 بالغا  لما س ق.و    يصو  اجمل  عليه عاقال  و ،5احلرامو  ا حديث عن هذه الصفة يف خشاص ا ي من باحلال 

إذا  عل  القاذجلوا حد  بعده،ن فعل الزنا ق ل قذفه و    يصو  ساملا  م لعفة املطلوبة يف املقذوجلواملقصود با       
 بةن حن ةل نمةا  محةدبي ،الشةافعيو  عند مالك و   حنفيةةقاذفه ارتص  اجمل  عليه جر ة الزنا ق ل    ينفذ احلد عل  

 .6ط ذلكرت فلى    عليه احلد إذا مل يصن اجمل  عليه قد ارتص  جر ة الزنا ق ل القذجل  ما بعده فال يش
نصةخ عليةه  مةاوسةائل الصةحافة احلديثةة لةق ترتصة  عةرب تصييف ارتصاب جر ة القذجل ا لو حاو  ال احثو       

القاذجل سواء قذجل اجملة  عليةه يف دةل عةام  و دةل خةا  علة  تعاق  » لوجدها   الشريعة ايسالمية من  حصام
ممةا  لصةو  خشةرط ايحصةا  جيعةل مةن اجملة  عليةه مصةانا يف لةل الحةوا  ،7«مشهد من النا   و فيما بينهما فقه 

                                                 

 03، ج حصةةةةةام القةةةةةرآ ، اجلصةةةةةا   264،   03، جاملقةةةةةدمات واملمهةةةةةدات، ابةةةةةن رخشةةةةةد  10،   04، جفةةةةةت  القةةةةةديرينعةةةةةر  الشةةةةةولاين،   1
 .474  ،02، جالتشريف اجلنائي ايسالمي، ع د القادر عودث  267 

 .475،   02ع د القادر عودث  املرجف السابق، ج ،267،  03، جاملرجف السابقاجلصا    2
الفقهيةة لرسةالة ،  ا زيةد القةلواين  ا144،   السياسةة الشةرعية يف إصةالح الراعةي والرعيةة، ابةن تيميةة  10،  04، جاملرجةف السةابق الشولاين   3

، 02  ع ةد ا  دمةد بةن منصةور بةن محامةة املغةراوي، إعةداد وحتقيةق اهلةادي محةو، دمةد  بةو الجفةا  ط مف فرر املقالة يف خشرح فري  الرسةالة ل
 .242م، ) دار الغرب ايسالمي، بلوت، ل نا  (،  1997

  دمةةد المةة ،144ابةةن تيميةةة  املرجةةف السةةابق،   ،118،  09، جامل سةةوط السرخسةةي  ،399،  04، جاملدونةةة الصةةربىينعةةر  مالةةك،   4
 .59،   04، ج ضواء ال يا  يف إيضاح القرآ  بالقرآ الشنقيطي  

 .118  ،15، جاملرجف السابقالسرخسي   ،286،   02، جالفواله الدواينينعر   محد النفراوي،   5
، ع ةةةد 1139   ،( جةةةرم القةةةذجل يف التشةةةريف ايسةةةالمي)  ،، دمةةةد رافةةة  عطيةةةة476،   02ج ،املرجةةةف السةةةابق ينعةةةر  ع ةةةد القةةةادر عةةةودث،  6

 .45،  جرائم القذجل والس  وخشرب اخلمر ب  الشريعة والقانو اخلالق النواوي  
 .478،   02، جاملرجف السابقالقادر عودث  ع د  7
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احلقةةول بغلهةةا مةةن   و بةةدعوى حريةةة الصةةحافة  و حةةق النقةةدعةةرب لةةل وسةةائلها ب مثةةل هةةذه اجلر ةةة يعةة     ارتصةةا
 .هنة فل م س  خشرعااملاملتصلة مبمارسة 

          إذ  هنةةةا ،ر  و العلةةةنجر ةةةة القةةةذجل يف السةةةارتصةةةاب  بةةة  فامل ةةةد  العةةةام يف الشةةةريعة ايسةةةالمية  عةةةدم التفريةةةق      
يزا  واحةد وتةرى    قيمةة اينسةا  ا تتغةل بتغةل العةروجل فقيمتةه  مةام نفسةه تسةاوي قيمتةه تز  لرامة اينسا  مب» 

متيز ب    العالنية، وهلذا فإهنا ا السر جي     ا تقل عن حرصه عل  لرامته يفيف  مام النا  وحرصه عل  لرامته 
لةةذاهتا ا لعروفهةةا فمةةن ارتصةة  جر ةةة يف  جر ةةة ارتص ةةخ يف السةةر و خةةرى يف العالنيةةة ل  اجلر ةةة يف الشةةريعة درمةةة

إا    عةةدم تفريةةق الشةةريعة ، 1«السةةرمل يشةةهدها  حةةد عوقةة  عليهةةا لمةةا لةةو ارتص هةةا عالنيةةة علةة  مةةأل مةةن النةةا  
تصةو  العالنيةة  صن     ا بل رت ايسالمية ب  ارتصاب اجلر ة يف السر  و العلن ا يع     اجلهر باملعاصي لالتس

 .2يف حالة وقوعها عرب وسائل الصحافة  و اجلهر  اصالحية تقدير ذلك  ، و   للقاضيللعقوبةا س  ا  مشدد
إقةةدام اجلةةاين الةةذي يقةةوم بوخالصةةة ملةةا سةة ق فةةإ  الةةرلن املةةادي جلر ةةة القةةذجل احلديةةة يف الشةةريعة ايسةةالمية،       

لة  اجملة  عليةه عةرب وسةائل ايعةالم  و ع يشرتط فيه    يصو  مصلفا ، بإسناد ع ارات القذجل بالزنةا  و نفةي النسة 
ه يةا يعفذلةك قةد  دعاه، فإ     خ ذلك فال حد عليةه، وإ  لةا  ا، مف عدم متصنه من إ  ات صحة ما بعيدا عنها

    ا سةيما إذا وقعةخ عةرب وسةائل العالنيةة ملةا يلحةق اجملة  عليةه مةن مسةا  بعرضةه  من عقوبةة جر ةة القةذجل التعزيريةة
 للةوطئقةا  فةا ، عةاقال  بالغةا   و صةغلا  مطييشرتط إىل جان  ذلك    يصو  املقذوجل حةرا مسةلما  عفيإا  نه ، خشرفهو 

، مةادام ايحصةا  املطلةوب يف اجلر ةة هةو خةالجل ايحصةا  املطلةوب يف رل ب  لو  املقةذوجل رجةال   و امةر ثوا ف
 التعزير. إمصانية   وت  عليه مفحد الصافرث ا و  إىل    قذجل الصافرهذا ما جير جر ة الزنا، و 

نيةة مةن حيةث م ةد  التحةرو عاللما    الشريعة ايسالمية ا تفرل ب  القةذجل مةن حيةث وقوعةه يف السةر  و ال    
عقوبةات تعزيريةة لأ  تصةو  العالنيةة سة  ا  يقةرار القاضةي بةينفةي هلةذه اجلر ةة، إا    هةذا ا احلد املاصةص  ومقدار

املقذوجل  و جسامة الضرار الق تنةتك عةن عالنيةة هةذه اجلر ةة ومةا و  ا  القاذجل خرى إىل جان  احلد حس   حو 
 إخشاعة للفاحشة وهتك لعرال النا . من ينجر عنها

 
 

                                                 

، جةرائم القةذجل والسة  وخشةرب اخلمةر بة  الشةريعة والقةانو  ع ةد اخلةالق النةوادي  ،478،  02، جالتشريف اجلنةائي ايسةالمي ع د القادر عودث  1
 46. 

 .197،198،   ضوابه ايعالم يف الشريعة ايسالمية و نعمة اململصة العربية السعوديةيوسف دمد القاسم    2
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 في الشريعة اإلسالمية. جريمة القذف الحديةل الركن المعنويج.  
ا ةةاه إرادث اجلةةاين إىل إسةةناد ب املتعلقةةة مبمارسةةة مهنةةة الصةةحافة يف جر ةةة القةةذجل احلديةةة اجلنةةائي يتةةوفر القصةةد     

 لةمعالإىل اجملة  عليةه، ويتألةد  املسة ق بعةدم صةحة الوقةائف املسةندثع ارات القةذجل بالزنةا  و نفةي النسة  مةف علمةه 
   يةدعي بأنةه بة  » ذجل اولةي  للقة، 1بوسةائل اي  ةات املمصنةة دعاه ابعجز القاذجل عن إ  ات ما  بعدم صحتها

اب مق ولةةة لنةةه لةةا  جيةة  ق ةةل    يقةةذجل اجملةة  عليةةه    يصةةو  الةةدليل املث ةةخ صةةحة القةةذجل علةة   سةة باعتقةةاده 
وإمنةةا  ضةةرار بةةهالقصةةد مةةن توجيةةه ع ةةارات القةةذجل تعيةةل املقةةذوجل  و اي ا يشةةرتط،لمةةا 2«للقةةذجل حاضةةرا  يف يةةده 

عةةرب وسةةةائل بنشةةرها  جملةة  عليةةهوقةةائف القةةةذجل بالزنةةا ونفةةي نسةة  اسةةناد إحتقةةق عمليةةة  يصفةةي لقيةةام الةةرلن املعنةةوي
ل  املعرث تلحق املقذوجل  ال واعث الصامنة يف نف  القاذجلعن وذلك بغض النعر ،  و خارجها الصحافة املاتلفة
، وبناء عل  ذلك فإ  الرلن املعنوي جلر ة القذجل احلدية يف حالة وقوعها عرب وسائل الصحافة 3مبجرد تنفيذ اجلر ة

 .يشصل جر ة قذجل حدية ط قا لحصام الشريعة ايسالمية ماإرادث اجلاين إىل نشر  ا اهيتحقق مبجرد 
 جريمة القذف الحدية في الشريعة اإلسالمية.  عقوبة. 02
َ  وَ ﴿  بناء عل  قوله تعاىل      ََ َجلاذَد ذ ُيي ََ ليذداورا ا َث َدا  لَ جا َِ ًي شا َاتَذَع َْ في ثا َّ َل ا نَأاتا ا تيَأ ََ َاحا ََ نَذوااا َن الا ن ِي  َُ َوالَّ
ْا  ْا َن تَذ لَئيَك را ا الاَو  ي ا َوقاوا َ  قََتد  َِ َد ِا ا َش   احلدية يف الشريعة ايسالمية هي فإ  عقوبة جر ة القذجل ،4﴾ََذلا ا َل
  وهي عقوبة  صلية ا يق ل التصرجل فيها بالنقصا ،5 ان  جلدث إ  لا  حرا  مسلما   و لافرا   القاذجل لد   جي   .  

 فماتلف املقذوجل  ق ل  من عنها وبلوفها ويل المر،  ما العفو ا  وهتعد  و الزيادث  و العفو عنها ب
 
 

                                                 

، جر ةة القةذجل والسة  وخشةرب اخلمةر بة  الشةريعة والقةانو  ع ةد اخلةالق النةواوي  ،477،  02، جالتشريف اجلنائي ايسةالميع د القادر عودث    1
 .1142(،    رم القذجل يف التشريف ايسالميج  ) ، دمد راف  عطية45 

 .477،  02ع د القادر عودث  املرجف السابق، ج  2
 .45  ،املرجف السابق  ع د اخلالق النواوي ،477،   02، جاملرجف السابقينعر  ع د القادر عودث،   3
 .04سورث النور، اآلية    4
خمتصةةر املةةزي علةة  الم املةةزي   ،144،  السياسةةة الشةةرعية بةة  الراعةةي والرعيةةةابةةن تيميةةة   ،242،   الرسةةالة الفقهيةةةنعةةر     زيةةد القةةلواين،   5

 .289،  02، جالفواله الدواين محد النفراوي   ،288،   09، جللشافعي
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 ةةة القةةذجل،  هةةو جر تتعلةةق بةةه ط يعةةة احلةةق الةةذي  حةو  اابتةةدائي سةة   هةةذا اخلةةالجل قةةائم علةة  ااخةةتالجلو ، 1فيةه
ق الع ةد  جةاز فيهةا من قةا  بأهنةا متعلقةة  ةو  ومتعلقة  ق ا  مل جيز فيها العففمن قا  بأهنا   دلعاحق  ا   محق 
 .2ذلك

 املتميةزث خباصةيةهنا ينصة  حةو  فرضةية وقةوع مثةل هةذه اجلر ةة عةرب وسةائل الصةحافة احلديثةة     الصالما ومب      
جلسةةامة  ، فةةإ  العفةةو عنهةةا  مةةر مسةةت عد امفضةةوح االةةق  عةةل مةةن ارتصةةاب هةةذه اجلر ةةة علةة  صةةفحاهتا  مةةر  العالنيةةة

املةةادث ايعالميةةة دةةل  جةةرد نشةةرىل علةةم ويل المةةر مبجملةة  عليةةه ولصوهنةةا تصةةل إا اعت ةةارو  الضةةرر الةةذي يلحةةق بشةةرجل
السةابقة قد خيلفه استفحا  هةذه اجلر ةة عةرب الوسةائل  ي  املصلحة العامة فيها  قرب للصواب ملال  تغإ، مث القذجل

وان  القو  شريعة ايسالميةىل تعارل مثل هذا التصرجل مف قواعد ممارسة مهنة الصحافة يف البايضافة إ ،من  ضرار
 الوضعية عل  حد سواء.

، لما يعاق  3ل  املوت يقرر ايحصا  وا ينفيه ، و ميتا   حيا ويعاق  اجلاين  ذه العقوبة سواء قذجل دصنا       
بشةصل  ذجل لةل فةرد مةن هةذه اجلماعةة بنف  العقوبة قاذجل فرد  و مجاعةة إذا لةا  ذلةك بصلمةة واحةدث،  مةا إذا قة

 .4يلزم لصل واحد منهم حدفقد   و بصلمات خمتلفة  منفصل
ا َُ وَ  ﴿  لقولةةةه تعةةةاىل    يعاقةةة  باحلرمةةةا  مةةةن الشةةةهادثب ذ  َ  قَتَذذذد  َِ َد ذذذ ا َشذذذ ِا ََذلاذذذ ا َل ْا الشةةةهادث هنةةةا           و  ،5﴾ ..تَذ

قةذجل فةل عةدو  قةد صةاروا بالم  ي فامجعوا بة  المةرين اجللةد وتةرا ق ةو  الشةهادث لهنةم وه  د  لإ ج  معطوفة عل     » 
مل  مةا هةذه العقوبةة مسةتمرث يف حةق اجلةايناملالحةظ    و  ،6«خةر هةذه اآليةة ما حصم ا  به عليهم يف آبل فسقة ل

                                                 

   بق  املرجةةةف السةةةا، ابةةةن تيميةةةة  109  ،09، جامل سةةةوطالسرخسةةةي  ،56،   07، جبةةةدائف الصةةةنائف يف ترتيةةة  الشةةةرائفينعةةةر  الصسةةةاين،   1
، دمد بن  محةد بةن رخشةد القةرطيب  395،   04، جاملدونة الصربى، مالك  288،   09، جخمتصر املزي عل  الم للشافعي املزي  ،144

  . ع ةد القةادر عةودث442،   02ج ،م، ) مصت ة ومط عة مصطف  ال ةا  احللةيب و واده، مصةر (1981، 05، ط بداية اجملتهد وهناية املقتصد
 .  474،   02ج ،جلنائي ايسالميالتشريف ا

)      ، ع ةد ا  مصةطف  فةواز474،   02، ع ةد القةادر عةودث  املرجةف السةابق، ج442،   02ج ،بن رخشةد القةرطيب، املرجةف السةابقاينعر    2
اجلامعةة  دث ال حةث العلمةي) عمةا م،1999، 01، العةدد 26جملةة دراسةات علةوم الشةريعة والقةانو ، اجمللةد  ،( التصرار والتداخل يف جر ة القةذجل

 .219الردنية، الرد  (،  
احلةةةدود يف الفقةةةه  ،خالةةةد رخشةةةيد اجلميلةةةي ،442،  02، جاملرجةةةف السةةةابقع ةةةد القةةةادر عةةةودث   ،112،  09، جامل سةةةوطينعةةةر  السرخسةةةي،   3

 .100،   ايسالمي املقار 
 09ج املرجةف السةابق، السرخسةي  151،  04، جالزرقاين علة  املوطةأ خشرح، الزرقاين  289،  02، جالفواله الدواينينعر   محد النفراوي،   4

 .  442،  02، ع د القادر عودث  املرجف السابق، ج111 

 .04سورث النور، اآلية   5
 .  11،   04، جفت  القديرالشولاين    6
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قةام  و التوبةة بتصةذي  نفسةه يف القةذجل الةذي وقةف منةه تصةو   و،1ر توبته فةإ  تةاب سةقطخ عنةه هةذه العقوبةةعهإ ي  
 علةة  تةةرا العةةود يعةةزم   و  ،علةة  مةةا صةةدر عنةةه مةةن قةةذجل هدمةةن  عملةةه و سةةح حالةةه وحتصةةالإبعليةةه احلةةد بسةة  ه، و 

 النتائك اآلتية   صن  الوصو  إىل ومنه 2فلها من الشروط الق نصخ عليها الشريعة ايسالمية يف باب التوبةو 
واقعة الزنا  بالتعزيرية، فيما اعترب القانو  اجلزائري القذجل و  بتفريقها ب  جر ة القذجل احلدية ايسالميةتتميز الشريعة 

عنصةرا  ساسةيا لقيةام الةرلن عتةرب العالنيةة قةد  ا اجلزائريإذا لا  املشرع و ،لالقذجل بغلها من الوقائف القابلة اي  ات
شةةةريعة ال فةةةإ ،عالنيةةةة ا يشةةةصل جر ةةةة قةةةذجل يف نعرهبعيةةةدا  عةةةن وسةةةائل ال اارتصا ةةةممةةةا يعةةة  القةةةذجل   ةةةةر املةةةادي جل
 .تص  يف السر  و يف العلنسواء ار  تعاق  عل  القذجل ايسالمية

القةةذجل بةة   و  الخشةةاا  العامةةةو  لهيئةةاتلن حيةةث العقوبةةة بةة  القةةذجل املوجةةه فةةرل القةةانو  اجلزائةةري مةةلمةةا     
قذجل مهما لانخ ط يعة اجمل  فإهنا تعاق  القاذجل باحلد املقرر جلر ة الايسالمية ،  ما الشريعة فراداملوجه ل اقي ال

قةد متيةزت ليه لصي تقوم جر ةة القةذجل احلديةة، وقةد اجمل  عو  وطا جي     تتوفر يف اجلاينإا  هنا وضعخ خشر  ،عليه
خالفا   إ  ات واقعة الزنا  و نفي النس  د يف حالة ما إذا متصن منبعدم معاق ة اجلاين بعقوبة احل الشريعة ايسالمية
 ندث للمجة  علةيهم صةحيحة  م لاذبةةسةاملالقةذجل  وقةائف الذي يعاق  عل  القذجل سةواء لانةخ للقانو  اجلزائري 

سقه ، خالفا  للشريعة ايسالمية الق ت  لألفراد سواء لانوا مسلم   و ايعاق  عل  القذجل املوجه    هذا الخل و 
عقوبات تعزيرية    لقاذفهرتإ خشرط ايحصا  إا  هنا ت  الصافر لعدم توفر دو   املسلم احملصن عقوبة احلد عل  قذجل 

 .لحقهالذي ي دفعا  للضرر
 القس اب زائري بغض النعر إىل الالقانو  اجلو  الشريعة ايسالمية لل من   يفتتحقق القذجل   جر ة و خلا فإ    

مةن علةم اجلةاين بةأ  الوقةائف املنسةوبة للمجة  عليةه  فيهمةا بتحقةق يقتصرو  ارتصاب جر ة القذجل،إىل اجلاين دفعخ 
   القةةةانو  و  اط علمةةةه بعةةةدم صةةةحة واقعةةةة القةةةذجل يف الشةةةريعة ايسةةةالمية، مةةةف اخشةةةرت اعت ةةةارهو  هنا املسةةةا  بشةةةرفهخشةةةأ

ا  صةن    تةدخل  وم سسةات الدولةة الةقملوجه لألخشاا  املعنويةة لهيئةات اجلزائري قد تفرد بنصه عل  القذجل ا
ار العالنيةةة ، لمةةا تفةةرد القةةانو  اجلزائةةري باعت ةةلط يعةةة خشةةروطها جر ةةة القةةذجل احلديةةة يف الشةةريعة ايسةةالميةيف إطةةار 

شةريعة ايسةالمية الةق صرا  ساسيا لقيام الرلن املادي جلر ة القذجل عل  خالجل الرلن املادي جلر ة القةذجل يف النع
 يتصو  رلنها ولو ارتص خ بصفة فل عالنية.

 

                                                 

 .320،  09، جخمتصر املزي عل  الم للشافعي. املزي  82،  04، جاملدونة الصربىمالك    1
 .12، 11،  04ينعر  الشولاين، ج  2
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 .في الشريعة اإلسالمية  جريمة القذف التعزيرية ثانيا.
 .سالميةفي الشريعة اإل القذف التعزيرية  أركان جريمة. 01 

 .في الشريعة اإلسالمية جريمة القذف التعزيريةل الركن الشرعيأ.       
ذاوَن ﴿  :بعةةةدث نصةةةو  خشةةةرعية منهةةةا قولةةةه تعةةةاىل تدا  علةةة  جر ةةةة القةةةذجل التعزيريةةةة صةةةن ااسةةة       ََ نذاذذذنا ن ِي َوالَّذذذ

ِا  لا ا تذا ََ َغ َْدي ابا َغَسَا ا لَذ َْ في تيَاياوي َا  اكا اي َانا ََ َوالا ْيي اي َانا َ   اَُّييْ  الا   ه ااستدا   ذه اآلية الصر ة  ، ووج1﴾َغ ُ   َوإيثا
قد يتحقق بالقو ، ولما يتأذو  من الرمي بالزنا ونفي النس  سيتأذو   من  وامل منات لما يتحقق بالفعلإيذاء امل  

اصةة إذا لةا  ذلةك خ هنا    حته من قيمتهم ب  النا  ومتسةهم يف  عراضةهم ومسعةتهمبرميهم بوقائف  خرى من خشأ
وقولةه علة  خشةناعة هةذا التصةرجل، ل لةايف بةايمث امل ة  دليةإيذاء املة من  ه تعاىلوصف  إ، و ال هتا و  عل  وجه ال اطل

َََو َوالاواَناَد كاعُّ قا  ﴿  تعاىل َع َوالاََ َا ْافا َا  لَياَس َلَك تيِي عيلاٌ  إينَّ السَّ َُ تَذ ُ  َو ناو ِا َاسا وملةا لةا   ،2 ﴾ولئيَك َك َن َعْا
ظلمةةا  وعةةدونا  لشةةائنة ، فةةإ  رمةةي املسةةلم مباتلةةف الوقةةائف ا3و ال هتةةا  ال اطةةلب اآلخةةرين قةةذجلو  القفةةو ال هةةخ  صةةل 

وعليةه  ،4«ا لةي  لةك بةه علةم ا تةذم  حةدا مبة»   عةىناآليةة مب فسةرت حيةث دخل يف دائرث هذا النهةيوافرتاء عليه ي
   يتجنة  نشةر  و  ي ثةه للجمهةورو  اليقة  يف لةل مةا ينشةره ارسةهاممارسة مهنة الصحافة جي     يتحةرى فيهةا مم فإ 

رمةةي بال اطةةل إذ العةةربث هنةةا بتحقةةق و  قةةذجلمةةن  لةةل مةةا مةةن خشةةأنه    يشةةصل عةةدوانا عليةةه بشةةصل فةةردي  و مجةةاعي
 .عليه العدوا 
ي و  رم  ق وال ي  و س بالف   رج ال َ    ال يرمي رج   »   بقوله صل  ا  عليه وسةلم الن وية من السنة  صن ااستدا و      
الرمةي الةدا   لفةظاحلةديث  نةه اسةتعمل فةيالحظ يف ، 5«ذلك  بو ك  اح  ن ص  ك  م ي  ت عليو إن ل  د  فر إالّ ارت  بالك  

لمةا   ،يشةمل الرمةي ب ةاقي الوقةائف اد فيةهر الةو  عل  القذجل دو  تقييده بالزنا  و نفةي النسة  ممةا يةد  علة     النهةي
ضةةاجل إىل صةةنا  خالفةةا  جلر ةةة القةةذجل احلديةةة الةةق تتطلةة  هةةذا الشةةرط وي  ص علةة     يصةةو  اجملةة  عليةةه دن   نةةه مل ية ةة

 اخلروج عن الشيء عل يف اللغة  فله، لصوهنا تع  و  ذلك للمة الفسول الق تشمل الرمي بالزنا
 

                                                 

 .58سورث الحزاب، اآلية   1
 .36سورث ايسراء، اآلية   2
 .258،  10، جاجلامف لحصام  القرآ القرطيب   ، 196، 194،   15، جلسا  العربابن منعور،  3
 .257،  10، جاملرجف السابقالقرطيب    4
 .162،    س ق خترجيه  5
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اخلروج عةن الطاعةة لمةا يتحقةق بارتصةاب الزنةا قةد يتحقةق بارتصةاب    و  ،2وخشرعا  اخلروج عن الطاعة1وجه الفساد 
وقولةةه صةةل  ا  عليةةه  ي املشةةصل جلر ةةة القةةذجل التعزيريةةةاملعاصةةي الةةق  صةةن    تصةةو  موضةةوعا  للرمةةو قي الص ةةائر بةةا

 فاعت ةاره صةل  ا  عليةه 3«بكفر فهو كقتل و...  ا  ن مؤمنا  فهو كقتلو، ومن قذف مؤمنع  ومن ل  ..»  وسلم
نفي النس  من الوقائف الق تةدخل يف نطةال و  زناقذجل املسلم مبثابة القتل دليل عل  عدم جواز قذفه بغل ال وسلم
 الصفر.
منهةا قولةه صةل  ط يعة اييةذاء دو  حتديد ل سلمهذا إىل جان  الدلة الق نصخ عل  وجوب محاية عرل امل     

ك    المس  لم عل    المس  لم ح  رام دم  و وعرض  و  ر أب  ا   حق   الش  ر أن ي    ن  م     ام  ر     ب  س   ح  ب  »  :ا  عليةةه وسةةلم
 وفلها. 5«رض المسلم بغير حق...ستطالة في ع  اال بالر  من أرب  ا  إن  »   وقوله ،4«ومالو...

 .في الشريعة اإلسالمية جريمة القذف التعزيريةل الركن الماديب.  
فإ  جر ة القذجل التعزيرية  لثر اتساعا  ث دددات وعقوب معينة الق قيدت بشروط خالفا  جلر ة القذجل احلدية      

 إىل اتساع دائرث اجمل  عليهم رلنها املادي، إضافة صن    يشصل الرمي  ا ائف الق تنوع الوقن حيث سواء م وليونة
 .6، وتنوع عقوباهتا لصوهنا من جرائم التعازيرعدم اخشرتاط خشرط ايحصا ل

     
 
 

                                                 

 .473،   02، جنلاملص اح املالفيومي    1
        ، راجعةةةةةه وصةةةةةححه، ع ةةةةةد الرمحةةةةةا  دمةةةةةد عثمةةةةةا ، ب ط، ) دار الفصةةةةةر للط اعةةةةةة والنشةةةةةر حتفةةةةةة الحةةةةةوذي بشةةةةةرح جةةةةةامف الرتمةةةةةذيامل صةةةةةافوري    2

 .388،   07بلوت، ال نا  (، ج ،والتوزيف
 .73، رقم27،   08الس اب واللعن (، ج باب ما ينهي عن) ) باب ما جاء يف النهي عن الس اب(، ،صحيحهال ااري يف   خرجه  3
              04ج  ) بةاب حتةرو ظلةم املسةلم وخذلةه واحتقةاره ودمةه وعرضةه ومالةه(،، ) لتاب الرب والصلة والدب ( ،صحيحهمسلم يف  خرجه   4

1986. 
وإ  هةذه الةرحم »بإضةافة  190،   01، جهمسند، و محد يف 619،  02) باب يف الغي ة (، ج) لتاب الدب(،  ،هسنن بو داود يف   خرجه  5

، 08) بةةاب صةةلة الةةرحم وقطعهةةا ( ج) لتةةاب الةةرب ث الصةةلة(،  ،جممةةف الزوائةةدواهليثمةةي يف ، «سةةجنة مةةن الرمحةةا  فمةةن قطعهةةا حةةرم ا  عليةةه اجلنةةة 
 إ.مساحق وهو  قةقا  رواه  محد وال زار ورجا   محد رجا  الصحي  فل نوفل بن و ، بنف  اللفظ الذي  خرجه به  محد 150 

 .435،  02ج ،التشريف اجلنائي ايسالمي. ع د القادر عودث  63،  07، جبدائف الصنائف يف ترتي  الشرائفينعر  الصساين،   6
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إا    واقعةةة  ،1اتاي  ةةو قابلةةة للنفةةي اخشةةرتاط  يف    تصةةو  واقعةةة القةةذجل مةةف التعزيريةةة وتتفةةق جر ةةة القةةذجل احلديةةة
الةق تتسةف للقةذجل بصةل  قةد قيةدت بةالرمي بالزنةا ونفةي النسة  خالفةا  جلر ةة القةذجل التعزيريةةجر ة القذجل احلديةة 

 .عرل اجمل  عليهو  الوقائف الق من خشأهنا    مت  بشرجل
 سةة ة ممارسةةة مهنةةة الصةةحافةمبنايف حالةةة ارتصا ةةا القةةذجل التعزيريةةة الةةرلن املةةادي جلر ةةة  فةةإ  وانطالقةةا  ممةةا سةة ق     

من الوقةائف  بسمعة  امل من وعرضه وقيمته ب  النا    خشأنه    لل ما من  بثو  عل  نشراجلاين يتحقق بإقدام 
الشةائن حعر الشارع هلةذا التصةرجل  حة هي املقصودث باحلماية من وراءمادامخ هذه املصل التصديق،و  القابلة للنفي

، 2ومةادام خشةرط ايحصةا  فةل مطلةوب يف هةذه اجلر ةة ،ذاء املسةلم بشةصل عةامالنهةي عةن إية الذي يدخل يف إطار
علة  وقةائف جر ةة القةذجل التعزيريةة  إسنادمتخ عملية  ا إذ ق بارتصا ا يف حق املسلم  و فلهفإ  الرلن املادي يتحق

 .ال هتا و  وجه ال اطل
نفةي النسة  جر ةة قةذجل تعزيريةة و  ائف  الزنةام توفر خشروط جر ةة القةذجل احلديةة جيعةل منةه إسةناد وقةدعلما         
القةذجل التعزيريةة يف حةاات معينةة لةأ   نتك من ذلك    القذجل بالزنا ونفي النس  قد يصةو  موضةوعا  جلر ةةيستف

ََ ﴿ قولةةةه تعةةاىلل 3 دصةةن علةة  وجةةه ال اطةةليصةةو  اجملةة  عليةةه فةةل ْيي اي ذذنا َا ذاوَن الا ََ نذاذذنا ن ِي َْذذ في تيَاياذذوي  َوالَّذذ اي َانا َاذذذ   َوالا
لاذذ ا ََ َغ َْذذدي ابا َغَسذذَا ا لَذ ذذ  اَُّييْ ذذ   اكا  َ َغ ُ ذذ  َوإيثا ِا ال  و رج  ال  بالفس  وق    ال يرم  ي رج     »   وقولةةه صةةل  ا  عليةةه وسةةلم 4﴾تذا
ف املسةندث إىل اجملة  عليةه ،  مةا إذا لانةخ الوقةائ5«تدت عليو إن ل م يك ن ص احبو ك ذلكيرميو بالكفر إال ار 

اب خشةةريطة    يصةةو  هةةذا الرمةةي علةة  وجةةه النصةةيحة  و النقةةد ال نةةاء وطلةة  فقةةد يعفةة  اجلةةاين مةةن العقةة صةةحيحة
  ما إذا لا      ا يفرتى عل  املسند إليه بل يقتصر عل  ما فيه من املنفرات،و  ايصالح

 
 

                                                 

التشةةةريف اجلنةةةائي   ، ع ةةةد القةةةادر عةةودث420،  02، جاملعيةةةار املعةةربالونشريسةةي   ،260،  03، جاملقةةةدمات واملمهةةةداتينعةةر  ابةةةن رخشةةد،   1
 .455،  02، جميايسال

 .455   02ينعر  ع د القادر عودث، املرجف السابق، ج   2
 .142،  السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعيةابن تيمية   ،419،   02، جاملرجف السابقينعر  الونشريسي،   3
 .58سورث الحزاب، اآلية  4
 .162، ص س ق خترجيه  5
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للضةرر الةذي يلحةق اجملة  عليةه خصوصةا  إذا  2من وجوب العقوبة التعزيرية فال مفر 1لالتعيو اب التشهل ذلك من ب
  خ اجلر ة عرب وسائل العالنية.ارتص
   الشريعة ايسالمية تعاق  عل  جرائم القةذجل بنوعيةهفإ الذي تتميز به جرائم الصحافة ما عن عنصر العالنية    

َا َاذ   ﴿  لقولةه تعةاىل 3 ضةور اجملة  عليةه  و يف فيابةه يف السةر  و يف العلةن سواء وقف ََتهذَي الاَوذَ ابي ذ  َبذوََّم  ََ ااذعا إيَّ
ثاَ  َوالاََذااَي تيَاياوي الاَحقه  ََ َواإلي ََ َِ  َوَا  َت ْذا َو اي َِ فةاجلهر  ةا       اجملاهر باملعاصي لاملسترت، إا    هذا ا يع4﴾ ..َن

 د  علةة  ارتصةةاب هةةذه املعاصةةي علةة  وجةةه ايصةةراراجلهةةر باملعاصةةي يةة لصةةو  مةةن العفةةو الربةةاينقةةد جيةةر إىل احلرمةةا  
ً  لتشةةديد ويل المةةر  لمةةا    اجلهةةر جبر ةةة القةةذجل التعزيريةةةتعةةاىل،    التحةةدي وعةةدم اخلةةوجل مةةن او  قةةد يصةةو  سةة  ا 

علة  حسة  خشاصةية اجلةاين وذلةك  التقديريةة ت املقررث هلا تةدخل يف إطةار سةلطتهامرتص ها، مادامخ العقوبعقوبة 
 .5وخشناعة الوقائف املنسوبة للمج  عليه والضرار الق تنتك عنها

لنتيجةة واحةدث وهةي ا فرل ب  ارتصاب هذه اجلر ة بالقو   و الصتابة  و  ي وسيلة  خرى مادامخ و خلا  فإنه ا   
ون  س لم  م الم  ل  ن س  م    س لم  الم  » لقولةه صةل  ا  عليةه وسةلم  ،6خشةرعا   املسلم، يف عرضه ومسعتةه احملميةةإيذاء  حتقق 
 واملوجةودين ل  اللسةا   صنةه القةو  يف املاضة  ديث عةام بالنسة ة للسةا  دو  اليةداحلة» و 7 «   ي د  و و  ان  س  من ل  

                                                 

ويصةةف النةةا  عةةن لينزجةةر جملةةاهر باملعاصةةي لنةةه ملةةا  علةةن ذلةةك اسةةتحق عقوبةةة املسةةلم  لةةه و د  ذلةةك عليةةه يةةذه  الفقهةةاء إىل جةةواز التشةةهل با  1
وفجةورا  خمالطته ولو مل يذم ويةذلر مبةا فيةه مةن الفجةور واملعصةية افةرت بةه النةا  ورمبةا محةل بعضةهم علة     يرتصة  مةا هةو عليةه ويةزاد هةو جةر ث     

له عةن ذلةك وعةن صةح ته، ولةذلك احلةا  بالنسة ة لربةاب ال ةدع والتصةانيف املضةلة فين غةي التشةهل  ةم وإعةال  فإذا ذلر مبةا فيةه انصةف وانصةف فة
الم فسادهم و هنم عل  فل صواب حىت طذرهم الضةعفاء وطةذروا ممةا يصةنفو  فةال يقعةوا فيهةا، لمةا جيةوز التشةهل بشةاهد الةزور فمةىت   ةخ عنةد احلة

وخشةةهره و صةةن يف الوقةةخ احلةةايل عةةن خشةةهد الةةزور يف احملةةالم مةةف ااسةةتعانة لةةذلك بوسةةائل ايعةةالم احلديثةةة مةةن  عمةةدا عةةزره رعةةن رجةةل  نةةه خشةةهد بةةزو 
، ) دار العصةمة للنشةر        والتوزيةف، الريةال، العربيةة ايعال  املشروع واملمنوع يف الفقه ايسةالمي، صحف وصوها ينعر  مساعد بن قاسم الفا 

 .91، 88، 86السعودية(،  
. ع ةةةد القةةةادر عةةةودث  392،  04، جاملدونةةةة الصةةةربى. مالةةةك  466،  10، جفةةةت  ال ةةةاري بشةةةرح صةةةحي  ال اةةةاريابةةةن حجةةةر العسةةةقالين    2

 .91  ، ، املرجف السابق، مساعد بن قاسم الفا 478،  02ج ،التشريف اجلنائي ايسالمي
 .466،  02ج رجف السابق،امل  . ع د القادر عودث260،  03، جاملقدمات واملمهداتابن رخشد    3
 .33سورث العراجل، اآلية   4
 .419،  02، جاملعيار املعرب. الونشريسي  260،  03ابن رخشد  املرجف السابق، ج  5
 .426،  02. الونشريسي  املرجف السابق، ج54،  01، جفت  ال اري بشرح صحي  ال ااريابن حجر العسقالين    6
 .65  ،01(، ج (، )باب تفاضل ايسالم ونصف  موره  فضل اي ا ، ) لتاب صحيحه خرجه مسلم يف   7
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ولةةم يصةةو   .1«واحلةةاد   خبةةالجل اليةةد، نعةةم  صةةن    تشةةارا اللسةةا  يف ذلةةك الصتابةةة و     رهةةا يف ذلةةك ععةةيم 
  املرئية احلديثة.و  الصوت عرب وسائل الصحافة السمعيةو  رتص خ هذه اجلر ة بالصورثاالمر  ععم إذا ما 
   الرلن املادي جلر ة القذجل التعزيرية يتصو  من  ويتض  مما س ق   

 لنفةيوا  قابلةة لإل  ةات تصو    عل     ال هتا و  سناد  و الرمي بواقعة فل الزنا  و نفي النس  عل  وجه ال اطلاي
القةذجل  العالنيةة يف جر ةةلمةا   ،سة  إليةهيشرتط يف اجمل  عليه    يصو  دصنا  بل يصفي    يصةو  بريئةا  ممةا ن   ا و 

عةةربث للوسةةيلة الةةق ترتصةة   ةةا هةةذه  او  فةةو ايهلةةي وظرفةةا  مشةةددا  للعقوبةةةالتعزيريةةة قةةد تصةةو  سةة  ا  للحرمةةا  مةةن الع
هةذه حعةر د محايتهةا مةن وراء الةنص علة  و  و املسةا  باملصةلحة املقصة ضرار باجمل  عليهحقق ايبل العربث بتاجلر ة 
 . اجلر ة

 .في الشريعة اإلسالمية ف التعزيريةجريمة القذل الركن المعنويج.  
عةرب وسةائل الصةحافة با ةاه إرادث اجلةاين إىل نشةر مةا  صةن املرتص ة املعنوي جلر ة القذجل التعزيرية يتحقق الرلن     
 ،مةه املسة ق بعةدم صةحتها، مةف علنفةي النسة و  دو  القةذجل بالزنةا الوقةائف القابلةة للنفةي واي  ةاتيعترب قةذفا ب    

لنشةر خاصةة ايتحقةق مبجةرد اعت ةار و  التعدي عل  خشةرجلو  اييذاء توفر قصد اييذاء مادام  لعالنيتهارتط وقد ا يش
دها إىل اجمل  علمه بعدم صحة الوقائف الق  سن عرجلوي ،2يف فاية الشناعة إذا لانخ الوقائف املنسوبة إىل اجمل  عليه

 .3ن إ  ات ما ادعاهعليه مبجرد عجزه ع
 .اإلسالمية  القذف التعزيرية في الشريعةعقوبة جريمة  . 02
ا رإ فإ  جر ة القذجل التعزيريةة قةد ت ةلنس  قد اعتربت من جرائم احلدود إذا لانخ جر ة القذجل بالزنا ونفي ا      

اجملة  و  وط يعةة اجلةاين ل يف ذلةك بنةاء  علة  ظةروجل اجلر ةةلويل المر  و القاضي الةذي يفصةعقوبتها املالئمة حتديد 
 ما يأي اجلر ة املسلطة عل  مرتص  هذه عقوبات العن  ومن المثلة الق ساقها الفقهاء ،4عليه
 من قا  لرجل يا جمرم ضرب مخسا  وعشرين ومن قا  لرجل يا ظامل ومل يصن »   جاء يف املعيار املعرب   

                                                 

 .54،  01ابن حجر العسقالين  املرجف السابق، ج  1
اخلمةر  جةرائم القةذجل والسة  العلة  وخشةربع ةد اخلةالق النةواوي   ،478، 477،  02، جالتشةريف اجلنةائي ايسةالميينعر  ع ةد القةادر عةودث،   2

 .45،  ب  الشريعة والقانو 
خليةل  مواهة  اجلليةل خشةرح خمتصةر خليةل، وبأسةفله التةاج وايلليةل ملاتصةروينعةر  احلطةاب   ،477قادر عودث، املرجف السةابق،   ينعر  ع د ال  3

 .410) دار الصت  العلمية، بلوت، ل نا  (،   ،، ط عه وخرج  حاديثه، زلريا عملاتل  ع د ا  دمد بن يوسف املوات
 02ج املعيةةار املعةةرب، الونشريسةةي  120،  09، جامل سةةوطالسرخسةةي   ،63،  07، جبةةدائف الصةةنائف يف ترتيةة  الشةةرائف ينعةةر  الصسةةاين،  4

 .396،  04، جالصربى املدونة. وينعر  مالك  419  
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مةةن قةةا  »   لويف مواهةة  اجلليةة، 1«لةةذلك ضةةرب  ربعةة ، ولةةو قةةا  لةةه يةةا سةةارل ضةةرب مخسةةة عشةةر إىل عشةةرين 
ومةن تصلةم بصلمةة  وطالرجل يا جمرم ضرب مخسة وعشرين ومن تصلم يف عامل مبا ا جي  فيه حد ضةرب  ربعة  سة

إىل   الفقهةاءذه  بعةض ، فيما 2«ن خشهرا ...سج  بغل موج  يف  مل من  مراء املسلم  لزمته العقوبة الشديدث وي  
، 3« املقةو  لةهس  القائةل و فيه ااجتهاد  وإمنا  السنةو الصتاب  يف ا  صل له» جل التعزيرية القذعقوبة حتديد    

 يعة  نوعهةا  و بعيدا عنهةا الصحافة مهنةمبناس ة ممارسة واء وقعخ ذه اجلر ة سهلات الق ختصص وعليه فإ  العقوب
  .اجمل  عليه ومقدار الضرر الناتك عنهاو  اجمل ط يعة  طدد مقدارها حس  و 

 مسلما لا   و لافرا جر ة القذجل التعزيرية يف الشريعة ايسالمية تقوم برمي اجمل  عليه لقو  بأ  خلا  صن ا      
الرمةةي بواقعةةة الزنةةا ونفةةي النسةة ، لمةةا دو   ه واعت ةةارهبالوقةةائف املاسةةة بشةةرف شةةرتط فيهةةا خشةةرط ايحصةةا يا  مةةا دام

مةن ناحيةة الوقةائف الةق يشةصل إسةنادها للمجة  احلديةة سةواء   لثر اتساعا من جر ة القذجلهذه اجلر ة يعهر بأ  
 .هلا من حيث تنوع العقوبات املاصصة و عليه رلنها املادي 

يف القةةانو  اجلزائةري يعهةةر بةةأ  الشةريعة ايسةةالمية ا تعتةةرب جر ةة القةةذجل ومبقارنةة جر ةةة القةذجل التعزيريةةة مةةف       
لمةةا      املةةادي هةةامةةن عناصةةر رلنهةةا الةةذي اعترب  زائةةريالقةةانو  اجلعلةة  خةةالجل رلنهةةا  العالنيةةة خشةةرطا  ساسةةيا لقيةةام

رين التشةةةهل باجملةةةةاهالوقةةةائف املشةةةصلة جلر ةةةة القةةةذجل التعزيريةةةة يف حةةةاات معينةةةة ل إسةةةنادايسةةةالمية  ةةةوز  الشةةةريعة
علةة  القةةذجل سةةواء لانةةخ الوقةةائف   نو  اجلزائةةري الةةذي يعاقةةاباملعاصةةي لصةةن دو  افةةرتاء علةةيهم، علةة  خةةالجل القةة

 .صحيحة  و خاطئةاملسندث 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .   419،  02، جاملعيار املعربالونشريسي    1

 .  410،  خشرح خمتصر خليلمواه  اجلليل احلطاب    2

 .391،  04 ، جاملدونة الصربىمالك   ،419،  02ي، املرجف السابق، جينعر  الونشريس  3



 افة املتعلقة مبمارسة املهنة.الفصل الثاين.......................................................................................تصنيف جرائم الصح
 

 210 

 .سبالمطلب الثاني: جريمة ال
  .تعريف السب لغة واصطالحا: الفرع األول

 .تعريف السب لغة .01
، وهةو الصةالم 1الطعن يف مسعة الخشةاا و  القطفو  يع  الشتم لقد  خشارت مصادر اللغة العربية إىل    الس      

بالزنةا     ازدراء مةن فةل ااهتةامو رمةي الغةل مبةا فيةه نقةص »  هو  و ،2الق ي  الذي ا طتوي عل  القذجلالفاح  و 
 .4ايساءث إليهمو  الذم يف  عرال النا ، لما  صن    طمل معىن القدح و 3«

دو  الرمةي  الفاحشةةو وجيةه الع ةارات الق يحةة بت هو لةل مسةا  بسةمعة و عةرال الخشةاا  وعليه فإ  الس      
    املصةادر اللغويةةعلة   ممةا يةد معةىن القةذجل يف ااصةطالح الشةرعي و  ناهب  معفاصل لحد   نفي النس و  بالزنا

  .من املفهوم الشرعي للقذجليف حتديدها ملعىن الس  قد انطلقخ  السابقة
 تعريف السب اصطالحا.. 02
 .تعريفو في االصطالح الق انوني .أ 

 خشاا   لا  موجودا  فيه  ومل يصند اللل عي  يقا  عن  ح»   هالس  يف ااصطالح القانوين بأنَ  جل  ر  ع  ية       
قخ به زورا  لصإ وب وقد     ي ذلر عيوبه وصفاته الق تسيء إىل خشاصه وهتينه، و صن    يصو  خاليا  من هذه العي

لشةاص عنةد نفسةه  و خيةدش مسعتةه ل طةه مةن قةدر الل إلصال لعي   و تعية  » وهو، 5«قصد ايهانة و تانا  ب
، 7«خةةدش خشةةرجل خشةةاص واعت ةةاره عمةةدا  دو     يتضةةمن ذلةةك إسةةناد واقعةةة معينةةة »   ، لمةةا يعةة 6«فةةله لةةدى 

ويتحقةق ذلةك  ،واقعةة معينةة يسةتند إىلالس  يتحقق بصل مةا  ة  اعت ةار اينسةا  وخشةرفه إذا مل »  روبتفصيل  لث
 .8«التصغلو   و بصل ما ينطوي عل  معىن ااحتقار ،بإسناد عي  مع   و فل مع  إليه

                                                 

 .136،  04، ج83،  01، جالقامو  احمليهالفلوزبادي   ،281،  خمتار الصحاحينعر  الرازي،   1
 .643،  02، جاملص اح املنلالفيومي   ،318،  12، جلسا  العربينعر  ابن منعور،   2
 .268،  لغة الفقهاء معجمدمد روا   قلعة جي    3
 .214دمد روا  قلعة جي  املرجف السابق   ،250،  01زبادي  املرجف السابق، جالفلو  ،555،  02منعور  املرجف السابق، جابن   4
 .192،  معجم املصطلحات الفقهية والقانونيةجرج  جرج     5
 .301دو  بيانات النشر (،  م. ) ب2000، 02، طالقذجل والس  وال الا الصاذبمعول ع د التواب    6
 .           171،  القذجل والس  وحتريك الدعوى العمومية عنهماعديل خليل    7

 .  379،  حرية الر ي والتع ل يف امليدا  السياسيدمد جال  محاد    8
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ف السابقة  صن القو     الس  هو توجيه  و ذلر العيوب الق  صنها    مت  بشرجل واعت ار ييصا  للتعار وتلا   
دو     يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة لما هو احلا  يف جر ة القذجل ويستوي المةر  ،الخشاا  بطريقة عمديه

 رث يف خشاصه  و  سندت إليه زورا .متوف معينة  و فل معينة معاين الس  املسندث للمج  عليه ب  لو 
يعد س ا  لل تع ل مش   و ع ارث تتضمن حتقلا   و قدحا  »   ايطار عرجل املشرع اجلزائري الس  بأنهنف  ويف     

يشةةصل   السة  يف القةانو  اجلزائةري هةةو لةل مةا مةن خشةأنه    عليةه فةإو  ،1«ا ينطةوي علة  إسةناد  يةة واقعةة معينةةة 
اسة ارات املمما يع  اخشتماله لصل الع  دو  حتديدمن ع ارات نابية رجل ومسعة واعت ار الخشاا  شبحتقلا   و قدحا  

لمةا  نةه خيتلةف عةن القةذجل  ،2خر سةواء لةا  اجملة  عليةه خشاصةا ط يعيةا  و معنويةاباملصلحة السابقة بشصل  و بة 
 واقعة الس  معينة ودددث.لو   طاخشرتايف عدم 

ا سة ق يف تعريفةه خالفةا  ملةجر ةة السة   تنفذ  ةاالق وسائل الاملشرع اجلزائري مل يذلر    لما  در ايخشارث إىل    
 ذ لوسيلة ارتصا ا.ا  تَ تة     العالنية الق  صن  وسائل  د  دَ للقذجل  ين ع  

 تعريف السب في االصطالح اإلسالمي.ب. 
لا   و يتضةةمن حتقةةلا   و قةةدحا  بةةاجمل  يةةخةةص جر ةةة السةة  بإسةةناد مةةا يشةةصل تعإذا لةةا  القةةانو  اجلزائةةري قةةد      

        ىل حةةةةةدي قةةةةةد قسةةةةةمخ القةةةةةذجل إ ة دةةةةةددث، فةةةةةإ  الشةةةةةريعة ايسةةةةةالميةعلةةةةة     ا يصةةةةةو  يف خشةةةةةصل واقعةةةةة ،عليةةةةةه
املتت ةةف لقةةواهلم لصةةن  ،3السةة و  القةةذجلجر ةةة  بةة الفةةرل الفقهةةاء إىل حتديةةد يتطةةرل يف الوقةةخ الةةذي مل تعزيةةري، و 

 يعتربو  القو  قذفا  للما رم  القةاذجل اجملة  عليةه بواقعةة حتتمةل التصةديق»    هنميالحظ ه و مثلتهم يف  بواب الفق
التصذي  و صن إ  اهتا بط يعتها لالرمي بالزنا  و الرخشوث ويعتربو  القو  سة ا  إذا لةا  مةا رمة  بةه اجملة  عليةه ظةاهر و 

ولةذلك ع ةةرإجل  ،4« عمة ...يةا قةةا  ل صةل  للة ، يةا محةار  و  خةر يةا  آلالصةذب وا يق ةل اي  ةات بداهةة لمةن قةةا
مةةا يةةد  علةة  حتقةةل  حةةد  و نسةة ته إىل نقيصةةة  و معةةرث بال اطةةل  و بةةاحلق وهةةو مةةرادجل الشةةتم، »   لةةل  بأنةةه السةة 

ين إذا لةةا  صةةدر مةةن خمةةالف يف العمةةل وا النسةة ة إىل خلةةل يف الةةد ولةةي  مةةن السةة  النسةة ة إىل خطةةأ يف الةةر ي  و
 ، 5«الدين 

                                                 

 من قانو  العقوبات اجلزائري. 297املادث   1

 .277،  ع اخلا خشرح قانو  العقوبات اجلزائري الفر احسن بوسقيعة    2
 .455،  02ج ،التشريف اجلنائي ايسالميينعر  ع د القادر عودث،   3
 .455،  02، جالتشريف اجلنائي ايسالميع د القادر عودث    4
 .427، ) الدار التونسية للنشر، الشرلة الوطنية للنشر والتوزيف، تون  (،  تفسل التحرير والتنويرالطاهر بن عاخشور    5
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 .1«رمي باملنقصة »   عام لبشصهو و 
ملصونة للس     تصو  ظاهرث الصذب وا تق ل االع ارات واللفاظ يستنتك من هذه التعاريف  نه يشرتط يف ف       
وقةائف قابلةة  إسةناداللتةا  يشةرتط فيهمةا التعزيريةة و  القةذجل احلديةة جلر قالفا  استحالة إ  اهتا خإ د من صحتها ل  أ  الت  

وملةةا  نقيصةةة بال اطةةل، إىل  اجملةة  عليةةه   مةةن اللفةةاظ علةة  التحقةةل  و نسةة ة  يتحقةةق مبةةا يةةدالسةة    المةة لإل  ةةات،
، إا ه لتحقق الذى بسمعة اجمل  عليهمبجرد ووقوعيتم  فإ  العقاب عليه  انخ  لفاظ الس  ا حتتاج إىل إ  اتل

الذي خيلو من الهواء بالنقد ال ناء   خرينلخطاء اآل الق تتعرل اآلراءمن  هما يعد س ا  وفل ب  التفريق   نه جي 
ودو  خشةةهوث ضةةمله مةةن فةةل مصةةلحة خشاصةةية و  الشاصةةية لةةأ  يقةةو  الناقةةد الةةر ي الةةذي يعتقةةد صةةحته يف نفسةةه

راءهةةا قةةذفا  و تعريضةةا    يصةةو   سةةلوب التعليةةق مناسةة ا فةةال يصةة     يسةةال يف صةةورث ختفةةي و و  ،إبدائةةهتدفعةةه إىل 
.. و احلةه مةن  .الر ي يف  مر  و عمةل دو  املسةا  بشةاص إبداءع ارث عن »عي هو ، فالنقد املوضو 2بقدح  و ذم

َّّذلاَْ را ا  ﴿قد قا  تعاىل  و  3«لرامته َّيهََ في َوَل ََ ال َْ را  اه ََاذا وي َوََ لاَْ را ا ليي الاََذوه َوالاََحا ََ َْ  تَْيي آَدَم َوَب َْدا َكوَّاا َوَل
َْذذ  تذَ  ْا َا َخَل ذذ ََّ ذذي   َعلَذذى َكثييذذٍو اه ّي إذا ر ى مةةن  صةةحابه مةةا يصةةره يف  سةةلمو  قةةد ورد    النةةيب صةةل  ا  عليةةه، و 4﴾وا

ل ي في و    ص  ب  بال أقوام يرغبون عما ر   ما »التوجيه فإنه لا  يصعد املنرب مث يقو و  الق توج  ايرخشاد الحوا 
لأ  الغايةة و  دي التشهل  ماف،  ي يشل إليهم دو  ذلر  مسائهم لت5« أشدهم لو بشيةو   ا  ألنا أعلمهم با 

 ، ني  اآلخرين من الوقوع فيه دو  حاجة يعالم النا  مبةن  تة  بالفعةل دةل النقةدو  من لالمه هو إصالح اخلطأ
» فلم يصن الرسو  صل  ا  عليه وسلم الذمو م بالس  وفلها من  نواع اهلجاء اخلول يف خشاصياهتاابتعاد عن و 

  ألحدنا عندابا كان يقول  ال سب   و   ال لع اناو   ف احشا
صةةل  ا  عليةه وسةلم للنقةةد  ا تعيةةل هصةذا لانةخ ممارسةتهو   ي ي بةةدو  تعيية  وا  ةر  ،6«المعتب ة ت  ر ب  جبين و

 .والعتاب
 
 

                                                 

 .200،   02، جاملوسوعة الفقهية املميزثروا  قلعه جي  دمد   1
 .33،   ضوابه ايعالم يف الشريعة ايسالمية و نعمة اململصة العربية السعوديةينعر  يوسف دمد القاسم    2
 .34يوسف دمد القاسم  املرجف السابق،     3
 .70سورث ايسراء اآلية   4
 .1829،   04جائل (، ) باب علمه صل  ا  عليه وسلم با  تعاىل وخشدث خشيته(، ) لتاب الفض ،صحيحه خرجه مسلم يف   5
 .79، رقم27،  08(، ج  خرجه ال ااري يف صحيحه، ) ما جاء يف النهي عن الس (، ) باب ما ينه  عن الس اب واللعن 6
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 .السب في الق انون الجزائري  جريمة  الثاني:  الفرع
 .في الق انون الجزائري  أركان جريمة السب. 01 

 .في الق انون الجزائري  بجريمة السل الركن الشرعي .أ   
رونةةة مةةا ملوقةةوع عةةرب وسةةائل الصةةحافة  صةةم عتةةرب مةةن اجلةةرائم اللثةةر عرضةةة لت رفةةم    جر ةةة السةة   صةةن        

رجل ملسةا  بشةهنا امةن خشةأ 1معينةة و ع ةارات   أ  يصةو  يف خشةصل وقةائفتقييده بةإمصانية عدم و  صن    يعترب س ا  
ىل النص عليها  ينص عل  هذه اجلر ة م اخشرث يف قانو  ايعالم، بل جلأ إمل زائريفإ  املشرع اجل  اعت ار اجمل  عليهو 

يعد س ا  لةل تع ةل مشة   و ع ةارث تتضةمن حتقةلا   و قةدحا  ا ينطةوي علة  إسةناد  يةة » بقوله   يف قانو  العقوبات
نتمةةائهم إىل جمموعةةة ا علةة  معاق ةةة مرتصةة  جر ةةة السةة  املوجةةه إىل خشةةاص  و  لثةةر بسةة  ، لمةةا نةةص 2«واقعةةة 
 .4الس  املوجه لفرد  و عدث  فراد دو  الس اب السابقة، و 3ية  و إىل دين مع  هية  و مذعرق
اجلةةاين  تةةدففالةةق السةة اب انطالقةةا مةةن ط يعةةة وبةةذلك يصةةو  املشةةرع اجلزائةةري قةةد ميةةز بةة  نةةوع  مةةن السةة      

السةة  فةةل و  نةةوع  مةةن السةة  املتصةةل  بوسةةائل العالنيةةةمتيةةز املشةةرع اجلزائةةري بةة  هةةذين اللمةةا يالحةةظ   ارتصابةةه،
يعهةةر ذلةةك مةةن و  ،5« حةةد الخشةةاا  بألفةةاظ السةة اب فةةل العلنيةةة لةةل مةةن ابتةةدر » العلةة  املنصةةو  عليةةه بقولةةه 

 نصه عل  الس  فل العل  يف باب املاالفات املتعلقة بالخشاا . 
منةه إىل املةادث  124يل يف خشةأ  هةذه اجلر ةة بةنص املةادث لا  ط  82/01و در ايخشارث إىل    قانو  ايعالم     

النص عل  جر ة  إلغاءإىل   90/07من قانو  العقوبات، يف ح  ذه  املشرع اجلزائري يف قانو  ايعالم  299
 هلذه اجلر ة.بشصل م اخشر  مام قانو  العقوبات يف حالة ارتصابه ليص   الصحفي مس وا  الس  

 
 
 
 

                                                 

ما  صن اعت اره س ا من منطقة إىل  خرى لذلك يرتا من الصع  النص عل  الع ارات الدالة عل  الس  بشصل مفصل يف  ي قانو  اختالجل   1
 تقدير ذلك لسلطة اجلهات القضائية املاتصة.

 من قانو  العقوبات. 297املادث   2

 من املرجف السابق. 298املادث   ينعر  3

 السابق.من املرجف  298املادث   ينعر  4

 املرجف السابق.من  463املادث   5
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 .في الق انون الجزائري  جريمة السبل يالركن المادب.  
فةةإ  ت ةةار الخشةاا  الط يعيةةة واملعنويةة واع لسةمعةجر ةة السةة  مةن اجلةةرائم الةق خشةةرعها املشةرع محايةةة ملةا لانةةخ     

نشةر  و بةث الع ةارات الةق  صنهةا    تشةصل بحقةق يتمبناس ة ممارسة مهنةة الصةحافة  رلنها املادي يف حالة وقوعها 
إليةه لمج  عليه، خشريطة    ا تصةو  هةذه الع ةارات املسةندث لحتقلا   تضمن قدحا   و السابقة  و ت ا املصمساسا  ب

وا يشةرتط القةانو  حتقةق النتيجةة ايجراميةة سةواء لانةخ ماديةة  و  ،  وإا اعتةربت قةذفا يف خشصل واقعة دددث ومعينة
ع ةةارات السةة  عةةرب وسةةائل ايعةةالم، مبجةةرد نشةةر  بةةاجمل  عليةةه حتقةةق ايضةةرارإىل افةةرتال  ذلةةك وقةةد يعةةود، 1معنويةةة

التقليةل ،  صةم اتسةاع دائةرث 2عنهةا ها وصةف اجلنحةة علة  خةالجل مةا إذا ع ارتصا ةا بعيةداالق تصسة هذه الوسائل 
مةةن اجلمهةةور الةةذي سةةيغل مةةن نعرتةةه معينةةا إ  لةةا  القةةانو  ا يشةةرتط عةةددا و  عليةةه مبجةةرد نشةةرها جملةة مةةن احةةرتام  ا

 ضحية.احملرتمة لل
توصةل املطلةف علة  املةادث ايعالميةة و   بصةفة م اخشةرث  حتديةدهو  امسةهذلةر  نه ا يشرتطوعل  ذلر اجمل  عليه فإ    

سةواء لةا  فةردا   و مجاعةة  و هيئةة عامةة   بطريقة ما لةاجل لتعية  اجملة  عليةه لشاص املقصودادل الس  إىل معرفة 
توجيةةةه السةةة  إىل فةةةال يقةةوم الةةةرلن املةةةادي هلةةةذه اجلر ةةةة مبعةةةىن    لمةةا يف جر ةةةة القةةةذجل،  مةةةا إذا اسةةةتحا  حتديةةةده 

 .3عد س ا   خشاا  خيال  ا ي  
      ولةةةةذلك احلةةةةا  بالنسةةةة ة لع ةةةةارات السةةةة  فةةةةإ  املشةةةةرع ا يشةةةةرتط لوهنةةةةا صةةةةحيحة يف دالتهةةةةا علةةةة  التحقةةةةةل     
ية سةواء جةاءت بصةفة تشةصيص القةدحو  ما يةد  منهةا علة  التعيةلاجلمهور بإمصانية فهم وإمنا حتقق نتيجتها  لالتعيو 

لقاضةةي املوضةةوع  ،بةةه يضت قةة  مهمةةة حتديةةد مةةا يعتةةرب سةة ا  يف حالةةة التعةةر ، علةة     4 و توليديةةة، ضةةمنية  و صةةرطة
لةةذلك يتعةة  علةة  و  ،5يةةز بةة  مةةا  صةةن    يعتةةرب سةة ا   و تعليقةةا   و نقةةدا  يصةةالحية التمسةةلطته التقديريةةة ولةةه الةةذي خت

                                                 

 ،217  الةوجيز يف القةانو  اجلنةائي اخلةا ، احسةن بوسةقيعة  104،  ح قانو  العقوبات اجلزائري القسم اخلةا خشر ينعر  دمد ص حي جنم،   1
القةذجل عةديل خليةل   303،  القذجل والسة  والة الا الصةاذب، معول ع د الثواب  144،  مذلرات يف القانو  اجلزائي اجلزائريبن وارث  

 .174  ( ايعالم رلن العالنية يف جرائم لاظم  سعود  ) عاد    ،173،   والس  وحتريك الدعوى اجلنائية عنهما
 جةةرائم الصةةحافة والنشةةر، ع ةةد احلميةةد الشةةوار   105 املرجةةف السةةابق،دمةةد صةة حي جنةةم   ،220،  املرجةةف السةةابقينعةةر  احسةةن بوسةةقيعة،   2

 .304،  املرجف السابقمعول ع د التواب   ،22 
بةةن         115م (،  2003، ) الةديوا  الةوط  لألخشةغا  الرتبيةة، 04، طقوبةات يف ضةوء املمارسةةة القضةائيةقةانو  العينعةر   حسةن بوسةقيعة،   3

احسةةةةن  ،23ابق،  ، ع ةةةةد احلميةةةةد الشةةةةوار   املرجةةةةف السةةةة105دمةةةةد صةةةة حي جنةةةةم  املرجةةةةف السةةةةابق،   ،154،  املرجةةةةف السةةةةابقوارث  
 .  220  ،قانو  العقوبات يف ضوء املمارسة القضائية ،بوسقيعة 

 .174،  املرجف السابقعديل خليل،  ،22،  املرجف السابق، ع د احلميد الشوار ، 105،  السابق املرجف، ينعر  دمد ص حي جنم  4
 .175  ،قانو  العقوبات يف ضوء املمارسة القضائية ينعر  احسن بوسقيعة،  5
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، ويقةةوم  سةةا  وجوبيةةة حتديةةد 1إا لةةا  حصمةةه قةةابال للطعةةنو  رات السةة  يف حصةةم ايدانةةةالقاضةةي    طةةدد ع ةةا
 لفةةاظ السةة  يف مجلةةة النصةةو  الدالةةة علةة   مةةن لةةو  املشةةرع لةةي  مةةن عادتةةه حصةةر يف هةةذه احلالةةة  لفةةاظ السةة 

طقةةة ملنطقةةة منإىل  خةةرى ومةةن مةةن هلجةةة مةةا يعتةةرب سةة ا تغةةل و  خشةةرعية هةةذه اجلر ةةة، يضةةاجل إىل هةةذه املرونةةة اخةةتالجل
فةرل فة بشةصل يتلك املهام الق تتطل ها ممارسة مهنة الصحايف ظل هذه العروجل حىت يف الوطن الواحد، لتمار  

حتليلها مما يولد إمصانية نشوء االت ا  ب  هةذه و  نقدهاو  التعليق عل  الخ ار الق يتناوهلايقوم بعل  الصحفي    
 اعت ةةار الخشةةاا  الةةذين هلةةم عالقةةة باملةةادث ايعالميةةة دةةل النقةةدو  سةةا بشةةرجلمةةا  صةةن اعت ةةاره سةة ا  و مساو  املهةةام 

 نةة  و  التحليةةل خاصةةة يف حالةةة عةةدم االتةةزام الصةةارم بأخالقيةةات مهنةةة الصةةحافة الةةق تتطلةة  حتةةري املوضةةوعيةو 
 خمتلف  نواع التجري .

نشر ناس ة ممارسة مهنة الصحافة يتصو  بمب حالة وقوعها وبناء  عل  ما س ق فإ  الرلن املادي جلر ة الس  يف       
لةو  هةذه   عةن النعةر ذلك بصرجلالع ارات الق  صن    تشصل قدحا  وحتقلا  ومساسا  بسمعة واعت ار اجمل  عليه و 

جاءت بشصل صري   و عل  وجه التعريض، خشريطة    ا تشصل واقعة دددث وإا انقل ةخ إىل جر ةة قد الع ارات 
 بالتلمي  إليه بشصل صري   و ايخشارث إىل اجمل  عليه ا فرل  ب  و  ،قذجل

 
ف علة  الع ةارات دةل السة  لإةطَ مةادام امل

ولةذلك احلةا  بالنسة ة لع ةارات  ه تنعدم اجلر ةةمعرفة اجمل  عليبإمصانه معرفة الشاص املقصود، ويف حالة استحالة 
ها افةةرتال النتيجةةة ايجراميةةة مةةن نشةةر  قةةقحتإىل  النعةةر ع ةةارات السةة  دو  يتةةوىل حتديةةدتةةتم عمليةةة مةةا ، لالسةة 
 .الضرر مبجرد النشرحدوث 

 .في الق انون الجزائري  جريمة السبل الركن المعنوي .ج
توفر القصد اجلنائي العام، وهذا مةا يعة     اجلر ةة  س ر ة الجليشرتط القانو  اجلزائري لقيام الرلن املعنوي        

لا   و تعيةة نشةر مةةا  صةن     ةة  بسةمعة واعت ةةار اجملة  عليةةه،  و مةا  صةةن    يعةد تقةوم مبجةةرد ا ةاه إرادث اجلةةاين إىل
 .2مف علمه بأ  هذه  الع ارات تعد من ق يل الس  ،ةيبالناو  جلارحةاقدحا  له من اللفاظ 

 
 

                                                 

 .115،   الوجيز يف القانو  اجلنائي اخلا ينعر  احسن بوسقيعة،   1
معةةول ع ةةد التةةواب،  220،  املرجةةف السةةابق، احسةةن بوسةةقيعة، 105،  خشةةرح قةةانو  العقوبةةات اجلزائةةري القسةةم اخلةةا  دمةةد صةة حي جنةةم   2

القةةذجل والسةة  وحتريةةك ، عةةديل خليةةل  113،  جةةرائم الصةةحافة والنشةةرع ةةد احلميةةد املنشةةاوي،  ،314،   السةة  والةة الا الصةةاذبو القةةذجل 
 .186 ، الدعوى اجلنائية عنهما
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ذلك ر ة سواء لا  املعنوي هلذه اجل إذ يقوم الرلن شره هلذه الع اراتين من وراء نا ينعر إىل نية اجلاه فإنه عليو     
 .1ما يتعلق  ا من حقولو  الصحافة ريةمنه حل و لا  ذلك استعماا   الضرر بسمعة اجمل  عليهو  بنية إحلال الذى

 السب في الق انون الجزائري. جريمةعقوبة  . 02
مذه يةةة  و إىل بسةة   انتمةائهم إىل جمموعةةة عرقيةة  و ألفةراد املوجةةه لعلة  جر ةةة السة   املشةرع اجلزائةةري يعاقة     

دج  و بإحةةةدى هةةةات  50.000إىل دج 5000 يةةةام إىل سةةةتة  خشةةةهر وبغرامةةةة مةةةن  05ديةةةن معةةة  بةةةاحل   مةةةن 
إىل  ال ةةة  خشةةهر  يةةام  06السةة اب السةةابقة، بةةاحل   مةةن عةةن  بعيةةدا  ويعاقةة  عليهةةا يف حالةةة ارتصا ةةا  ،2العقةةوبت 

 .3دج  و بإحدى هات  العقوبت 50.000ىل إ 6000وبغرامة من 
 لسةة اب عنصةةرية  و دينيةةة ل  إذا ارتص ةةخ احلةة  جر ةةة فةةيالحظ    املشةةرع اجلزائةةري قةةد ضةةاعف مةةن عقوبةةة     

     الفةةةنت و  إىل إ ةةةارث النزاعةةةاترات الةةةق فال ةةةا  مةةةا تةةة دي ىل حتريةةةك هةةةذه النعةةةلمةةةور قةةةد يةةة دي إالسةةة   ةةةذه ا اقةةةرتا 
 اتساع دائرث اجلر ة.و 
بةنف    السة  املوجةه لشةاص رئةي  اجلمهوريةةشةرع اجلزائةري يعاقة  علة  جر ةة امل فةإ  وبايضافة إىل ما سة ق   

لل من  ساء إىل رئي  اجلمهورية بع ارات تتضمن إهانة  و سة ا   و »   فهم ذلك من ع ارثيو  العقوبة املقررث لقذفه
 ،5دج250.000دج إىل 50.000، وبغرامة مةن خشهرا   12 خشهر إىل  03 وذلك بعقوبة احل   من، 4...«اقذف

ارتص ةخ هةذه اجلر ةة بواسةطة نشةرية فةإ  املسة ولية عةن هةذه ، وإذا  الغرامةة يف حالةة العةوداحل   و وتضاعف عقوبة 
   هةذه الخةلثاق ةع  تة  ، إذ النشةرية نفسةها إىلو  عةن حتريرهةاو  إىل املس ول  عةن النشةرية ملقا تتعدى صاح  ااجلر ة 

  .6يف حالة العود تهاضاعفمإمصانية  دج مف  2500.000إىل  دج 500.000 بغرامة من 
 

 

                                                 

، مةةةذلرات يف القةةةانو  اجلزائةةةي اجلزائةةةري القسةةةم اخلةةةا بةةةن وارث،  ،105،  خشةةةرح قةةةانو  العقوبةةةات اجلزائةةةري القسةةةم اخلةةا  دمةةد صةةة حي جنةةةم   1
جةةةرائم ع ةةةد احلميةةةد املنشةةةاوي  ،318،  القةةةذجل والسةةة  والةةة الا الصةةةاذب وإفشةةةاء السةةةرار والشةةةهادث الةةةزور   معةةةول ع ةةةد التةةةواب ،145 

 .187 ، القذجل والس  وحتريك الدعوى اجلنائية عنهما ،، عديل خليل113  ،الصحافة والنشر
 من قانو  العقوبات. 298املادث    2

 من املرجف السابق.  299املادث    3 

 مصرر من املرجف السابق. 144ينعر املادث    4

 من املرجف السابق. مصرر 144املادث   5

 من املرجف السابق. 01مصرر  144املادث   6
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مةةن الةةدين  بةةاملعلومااسةةتهزاء  عليةةه وسةةلم  و بقيةةة الن يةةاء،  وولةةذلك بالنسةة ة للسةة  املوجةةه للرسةةو  صةةل  ا    
سةةةنوات وبغرامةةةة مةةةن  05سةةةنوات إىل  03احل   مةةةن بةةةبالضةةةرورث  و بأيةةةة خشةةةعلث مةةةن خشةةةعائر ايسةةةالم، إذ يعاقةةة  

سةة   جر ةةة خالفةةا  ملةةا سةة ق يف العقوبةةات السةةابقة يف حالةةة العةةود وا تضةةاعف،1دج100.000إىل  50.000
 رئي  اجلمهورية.

يةةةه  و ضةةةد اجملةةةال  القضةةةائية  و تالربملةةةا   و إحةةةدى فرف ضةةةدلمةةةا يعاقةةة  املشةةةرع اجلزائةةةري علةةة  السةةة  املوجةةةه    
وبةةةات املاصصةةةة لسةةة  رئةةةي  قعبةةةنف  ال احملةةةالم  و ضةةةد اجلةةةي  الشةةةعيب  و  يةةةة هيئةةةة نعاميةةةة  و عموميةةةة  خةةةرى

الرسةةو  و  القةةذجل املوجةةه لةةرئي  اجلمهوريةةةو  املشةةرع اجلزائةةري قةةد سةةوى بةة  عقوبةةة السةة وعليةةه يصةةو  ، 2اجلمهوريةةة
 هيئات الدولة بشصل عام.و   حد الن ياءوسلم  و صل  ا  عليه 

  298لةةا  يعاقةة  علةة  جر ةةة السةة  بايحالةةة إىل املةةادت    82/01لمةةا  ةةدر ايخشةةارث إىل    قةةانو  ايعةةالم   
بةاقي هيئةات و  القةذجل املوجةه إىل رئةي  اجلمهوريةةو  ، فيما مل يصةن يسةوي بة  السة 3من قانو  العقوبات 299و

 م.2001يل الذي طر  عل  قانو  العقوبات يف تحداث هذه التسوية مبقتض  التعدسحيث ع ا ،الدولة
 بةةاقي الن يةةاءو  سةةلمو  لرسةةو  صةةل  ا  عل ةةهوجةةه لمل يصةةن يةةنص علةة  السةة  امل 82/01  قةةانو  ايعةةالم  لمةةا   
 .طريقة خاصةب 4عل  هذه اجلر ة يف حينه رفم لو  قانو  العقوبات مل ينص املعلوم من خشعائر الدين ايسالميو 
 
 
 
 
 
 
 

 .جريمة السب في الشريعة اإلسالميةالثالث:  الفرع
                                                 

 قانو  العقوبات.من  02مصرر  144املادث   1

 املرجف السابق.من  146املادث   2

 .82/01من قانو  ايعالم  124ينعر  املادث   3
ض  ع استحداث النص عل  الس  العل  املوجه للرسو  صل  ا  عليه وسلم وباقي الن ياء وخشعائر الدين ايسالمي يف قانو  العقوبات  مبقت  4

 م.2001جوا   26امل ر  يف  01/09ذي طر  عليه بنص القانو  التعديل ال
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 في الشريعة اإلسالمية.  أركان جريمة السب. 01
 .في الشريعة اإلسالمية  جريمة السبل الركن الشرعيأ.  
ة منفصةلة يسالمية العديد من الدلة الق  صن ااستدا   ةا علة  جر ةة السة  لجر ةلقد وردت يف الشريعة ا   
  صن تقسيم هذه الدلة إىل قسم  والتعزيرية و القذجل احلدية  ن جر قع
  منها الق نصخ عل  منف الس  بشصل عام الدلة  قُو  

ل م يك ن  »  وحةديث 1«م ا ل م يعت د المظل وم       اد  الب     فعل   الاما ق   الم ست ب  ان  »  قوله صل  ا  عليه وسلم
 ،2« كان يقول ألحدنا عند الم عت بة مالو ت ر ب ج بينوال سبابا  و   انا  شا  وال لع  ف احالنبي صل  ا  عليو وسلم  

 .4«ن أحدا   ال تسب  »   وقوله ،3 «سباب المسلم فسوق وقتالو كفر»   وسلم وقوله صل  ا  عليه

 ق نصخ عل  منف س   خشاا  معين  منها الدلة ال  ث ُي  

و ا تيَاياوي عيلاٍ   ﴿  ىلاقوله تع  َِ َعدا ِي لَذَيساُّ اا اللك عا َن ايَ داوني اللك ََ َندا ن ِي َُ َتساُّ اا الَّ  وقوله صل  ا  عليه  ،5﴾َو
بيد  ل و أن  الذي نفسي  و ال تسبوا أصحابي ف»  هولةوق ،6«ال تسبوا الدهر ف إن ا  هو الدهر  »   وسلم

ال ت ؤذوا   »  صل  ا  عليه وسلم وقوله ،7«و  يفص  ن  أحدهم وال    أحد ذهبا  ما أدرز م د  أحدكم أنفق مث   
  8«األموات ف إنهم قد أفضوا إل  ما قدموا

 
 

                                                 

 .2000،   04، ) لتاب الرب والصلة والدب(، ) باب النهي عن الس اب(، جصحيحه خرجه مسلم يف   1
 س ق خترجيه.  2

 .72، رقم27،  8،، ) ماجاء يف النهي عن الس اب(، ) باب ما ينهي من الس اب واللعن (، جصحيحه خرجه ال ااري يف   3
ا تسة  خشةيئا  و قةا  » بلفةظ 65،  04ج مسةنده،،و محةد يف 411،   02، ) باب ما جةاء يف إسة ا  ايزار (، ج يف سننه  خرجه  بو داود  4

يةه ،وقةا  رواه  محةد وف«ا تسةَ  خشةيئا  و قةا   حةدا » بلفةظ 72،   08، ) بةاب النهةي عةن اللعةن والسة (، ججممف الزوائةد واهليثمي يف«  حدا 
 احلصم بن فضيل و قه  بو داود وفله وضعفه  بو زرعة وفله وبقية رجاله رجا  الصحي .

 .108سورث النعام، اآلية   5
 .1762،  04، ) لتاب اللفاظ من الدب وفلها (، ) باب النهي عن س  الدهر(، جاملرجف السابق خرجه مسلم يف   6
 .1967،   04ائل الصحابة(، )باب حترو س  الصحابة رضي ا  عنهم(، ج خرجه مسلم يف املرجف السابق، ) لتاب فض  7
 .147، رقم، 214،   08،باب ما ينه  عن س  الموات(، ج خرجه ال ااري يف املرجف السابق  8
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لهم بالص الح ف إن صالحهم    واة وادع  م  وا األئ  ال تسب  » وقوله  ، 1«األحياء   فتأذوا   وا األمواتال تسب  » :قولهو 
ي و قي   فكي ف  د  ال  الرج   و    ن  لع  ر أن ي   ائ  ب   ر الك  ن أكب  م   »:صل  ا  عليه وسةلمقوله  و خلا   2«صالح  لكم  

 .3«و  أم    ب  س  ا  وي  أب     ب َ  س  ي  ف       ج  ا الر  أب     الرج     ب  س  أن ي    :ق ال ؟والديو  الرج     ن  لع  ي   
لمةةا   ،خةةا و  يف الشةريعة قةةد ورد بشةةصل عةامفيعهةر مةةن خةةال  هةذه الحاديةةث الن ويةةة    النهةي عةةن السةة       

دو     يتجةاوز احلةد  ز للمجة  عليةه    يةرد عليةه من احلديث الو     ال اد  بالس  هةو الظلةم، وجيةو يستن ه 
َّ َاذَ ناليذ َ  ﴿لرد، ويشهد عل  ذلك قولةه تعةاىل  الشرعي حلق ا َْذ الي إي ََ الا ذ ذَو تي لسُّذَ  ي اي ِا ََ ِا الا ذبُّ اللكذ وََكذ َن  َّ ناحي

ذ    َ يع   َعليي َي ِا َ ذ إمنةا يشةمل لافةة و  ع ةادهو  املوجةه   يف الشةريعة ايسةالمية ا يقتصةر علة  سة ال منةف   ، و 4﴾اللك
 م اخشرث  و فل م اخشرث.ذلك بطريقة سواء لا   الدهرو  لالري خملوقاته الدالة عل  ععمته  

 .في الشريعة اإلسالمية  جريمة السبل الركن المادي. ب
فةإ  الةرلن املةادي  ،ايسالمية التعاريف اخلاصة بالس  يف الشريعةو  نطالقا من مجلة النصو  الشرعية السابقةا    

  عليةه يف بةاجملمةن خشةأهنا    متة  بنشةر الع ةارات الةق  تصةو يف حالة ارتصا ةا عةرب وسةائل الصةحافة يجلر ة الس  
عةةخ ، لمةةن ين5لةةذ اإل  ةةات جلةةالء  لفةةل قابلةةة إليةةه  ةتصةةو  هةةذه الع ةةارات املوجهةة علةة     عرضةةه وخشةةرفه  و مسعتةةه

 الق تعترب من ق يل الس  وايساءث يف  عراجل النا . وفلها من النعوت حيوانا معينا  و رجال  بأنه امر ث
 ،اجمل  عليه طال ا  بإ  ات ما وجهه من س  إىلو  م  ولذلك فإ  مرتص  جر ة الس  يف الشريعة ايسالمية ا يص 

 مبناس ة ممارسة مهنة الصحافة فإ  جر ة الس  يف حالة وقوعها  ، وعليه6جر ةلل هجرد تنفيذمبيصو  سابا  وإمنا 

                                                 

صةحي ، و محةد يف ، وقةا  حةديث حسةن 310،  04، ) لتاب الرب والصلة(، ) باب ما جاء يف اللعنة (، جاجلامف الصحي  خرجه الرتمذي يف   1
، ) لتةةاب الدب(، ) بةةاب النهةةي عةةن سةة  جممةةف الزوائةةدواهليثمةةي يف .292،   07، جصةةحي  ابةةن ح ةةا ابةةن ح ةةا ،  ، 252، 04جمسةةنده 

 ، وقا  رواه  محد ورجاله رجا  الصحي .76،   08الموات (، ج

 03، حالرتفيةةةة  والرتهيةةةة ، املنةةةةذري يف 458،   02ج مجةةةةف الفوائةةةةد،، واملغةةةةر  يف 362،   02، جاملعجةةةةم الوسةةةةه خرجةةةةه الطةةةةرباين يف   2
وقةا  رواه الطةرباين يف الوسةه  والص ةل  248،  05، ) لتاب اخلالفة(، ) باب النهةي عةن سة  الئمةة(، ججممف الزوائد، واهليثمي يف 413 

 عن خشياه احلس  بن دمد بن مصع  السناين ومل  عرفه وبقية رجاله  قاث.

 .04، رقم03،  08، )ما جاء يف    الرجل ا جياهد إا بإذ   بويه(، ) باب ا يس  الرجل ولديه(، جاملرجف السابق  خرجه ال ااري يف  3
 .148سورث النساء، اآلية   4
، سةتثناءواا إباحةة القةذجل بة  امل ةد ، ع د التةواب معةول، دمةد الشةوار ، 455،  02، جالتشريف اجلنائي ايسالميينعر  ع د القادر عودث،   5

 06. 
 .456،  02ينعر  ع د القادر عودث، املرجف السابق، ج  6
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رد الةتلفظ بع ةارات السة  يف احلةاات العاديةة مادمةخ ستقوم مبجرد نشر ما يعترب سة ا  يف حةق خشةاص مةا،  و مبجة
لصةةو  لرامةةة اينسةةا  عنةةدها  ،السةة  وايهانةةةالشةةريعة ايسةةالمية ا تأخةةذ بالعالنيةةة لشةةرط لقيةةام جر ةةة القةةذجل و 

 العلن.و مصانة يف السر 
ة الس  فال فرل ب  توجيهيها للمج  عليه لما    الشريعة ايسالمية ا تنعر إىل الوسيلة الق تنفذ  ا جر      

حافة احلديثةة مبةا الصة ، وهذا ما جيعل من جر ة الس  قابلة للوقةوع عةرب مجيةف وسةائل1خشفاهة  و لتابة خشعرا   و نثرا  
 رث  ص حخ  لثر تع لا  من الصلمة.ما دامخ الصو  يف ذلك املصورث

 قة  يالةق تشةصل سة ا  تريعة ايسةالمية، فةإ  تقةدير  الع ةاراوما دامخ جر ة الس  من جرائم التعةازير يف الشة    
يف زمةن مةا سة ا ر، ومةا قةد يعتةرب يف بلةد  خةلةذلك قةد ا يعتةرب   مةا يف بلدس ا يعترب سلطة القاضي، ل  ما قد  نم

يا للة   و  ةور  و يةا محةار ا     من قا  لرجلذه  إىل خر، فهناا من الفقهاء من يف زمن آلذلك قد ا يعترب  
    اللةةةوم والعيةة  يعةةةود علةة  اجلةةةاينبةةةاجمل  عليةةه، و ممةةةا ا يلحةةق الذى  نةةةه لةةاذبر، ل  لةةل النةةةا  يعلمةةو  بأيعةةز 

ذلةةك يعتةةرب سةة ا  وخشةةتيمة يف ديةةارهم فيعةةزر وإ  لةةا  الصةة     ا مةةا قةةا  آخةةرو  بةةأ  يظهةةار لذبةةه بةة  النةةا ، في
 .2ريعز 
لسة  الصفةار الةذين   فيةه بطريقةة  و بةأخرى التسة   و  امل اخشةرسة  ال   الشريعة ايسالمية ا تفرل ب  لما      

عا ﴿   لقوله تعةاىلمنه ذريعة لس  ا  يتاذو   ََ َندا ن ِي َُ َتساُّ اا الَّ و ا تيَاياذوي عيلاذٍ    َن ايََو َِ َعدا ِي لَذَيساُّ اا اللك داوني اللك
»   و   حصةم اآليةة السةابقة4الذرائف يف هةذا اجملةا يف العمل بقاعدث سد وهذا ما يد  عل     للقاضي احلق  ،3﴾

الم  و ا     يسة  ايسةالم  و النةيب عليةه السة ل حا  فمىت لا  الصافر يف منعةة وخيةفبال يف هذه المة عل  ل
عز وجل فال طل للمسلم    يس  صل اهنم وا دينهم وا لنائسهم وا يتعرل إىل مةا ية دى إىل ذلةك لنةه مبنزلةة 

فال فرل بة  سة   ايحصا  فل مطلوب يف جر ة الس يفهم مما س ق    خشرط ، لما 5..«.ال عث عل  املعصية
 ه. اخشرث  و التس   يف س بصفة مما  نه ا فرل ب  س  ا  ل  املسلم والصافر

                                                 

 .426،  02، جاملعيار املعربالونشريسي   ،288،  02، جالفواله الدواينينعر  النفراوي   1 
 .63،  07، جبدائف الصنائف يف ترتي  الشرائفالصساين   ،120،  09، جامل سوطينعر  السرخسي،   2
 .108اآلية سورث النعام،   3
 .188،  02، جفت  القديرالشولاين   ،61،  07، جاجلامف لحصام القرآ ينعر  القرطيب،   4
 .61،  07القرطيب  املرجف السابق، ج  5
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 إذ  الذي قد يلحق بالحياء من  هلهةم س  الموات دفعا  للضرر الشريعة ايسالمية عن هنييضاجل إىل هذا     
، وهةةةذا مةةةا جيعةةةل مةةةن جر ةةةة السةةة  يف الشةةةريعة 1احليةةةاث فةةةل مشةةةرتطة يف الشةةةريعة ايسةةةالمية لقيةةةام جر ةةةة السةةة 

ا قةد يةوحي إىل    هنيهةا ممة خشةاا  الةذين قصةدت محةايتهم مةن هةذه اجلر ةة البةالنعر إىل  اتساعاايسالمية  لثر 
ا تليق بأخالل املسلم مث يضاجل إىل ذلك دفف الضةرر الةذي  الق ق يحةالشائنة و الع ارات الهني لذات عن الس  

  مسعةة واعت ةار هةذه اجلر ةة بةالنعر إىل الضةرر الةذي  ة خالفةا  للقةانو  الةذي  نةف   بشرجل واعت ار اجملة  عليةه، 
 سةةالميةي، لمةةا يعهةةر اتفةةال لةةل مةةن الشةةريعة الصةةو  الةةتلفظ  ةةا يف احلةةاات العاديةةة ا يعاقةة  عليةةه الخشةةاا 

عل  خالجل ما لا  يف جر ة  ة من جر ة الس ياملعنوية إىل جان  الط يع الخشاا القانو  اجلزائري عل  محاية و 
 القذجل احلدية.

 :.في الشريعة اإلسالمية  بجريمة السل الركن المعنويج.  
الع ةارات   و بةث إرادث اجلاين إىل نشةر ا اهمن خال  ما س ق يفهم    الرلن املعنوي جلر ة الس ، يقوم مبجرد    

الق حتمةل سة ا  بغةض النعةر إىل النيةة املقصةودث مةن وراء ذلةك، مةا دام الضةرر يلحةق اجملة  عليةه مبجةرد الةتلفظ  ةذه 
 وقوعها عةرب وسةائل الصةحافة رلنها املعنوي يف حالة مما جيعل  ،ك  مام اجلمهور  و بعيدا  عنهالع ارات سواء لا  ذل

 .2لما س ق ذلك يف جر ة القذجل بنوعيهاع ارات الس   نشر جرد مبيتحقق 
 :في الشريعة اإلسالمية  عقوبة السب. 02
 جلةاين واجملة  عليةهاخةتالجل ط يعةة ا فإ  عقوبتهةا ختتلةف علة  حسة  من جرائم التعازير الس  ملا لانخ جر ة    

وع ةارث بةالنعر إىل القائةل  ث بالنعر إىل القائل واملقةو  فيةهوقد درج الفقهاء عل  استعما  ع ار  دل الس  والع ارات
  اآلتيةويعهر هذا من خال  المثلة اب، للسديثهم عن العقوبة املالئمة ، عند ح3واملقو  به بااجتهاد

 4 و مسلما  سواء لا  مرتص  اجلر ة لافرا   ء    العقوبة الالزمة لساب ا  تعاىل، القتلب  العلما ا خالجل 
 

                                                 

 .100،  احلدود يف الفقه اجلنائي ايسالمي املقار ينعر  خالد رخشيد اجلميلي،   1
جةةرائم القةةذجل والسةة  العلةة  وخشةةرب اخلمةةر بةة  ، ع ةةد اخلةةالق النةةواوي  477،  02، جيالتشةةريف اجلنةةائي ايسةةالمينعةةر  ع ةةد القةةادر عةةودث،   2

 .179،  04، جاملوسوعة اجلنائية يف الفقه ايسالمي،  محد فتحي  نسي  45،  الشريعة والقانو 
 .  410،  مواه  اجلليل خشرح خمتصر خليل، احلطاب  260،  03، جاملقدمات واملمهداتينعر  ابن رخشد،   3

، ب.ط، ) دار الصتةةةاب العةةةر ، بةةةلوت    الشةةةفا بتعريةةةف حقةةةول املصةةةطف ، القاضةةةي عيةةةال  277،  02، جالفوالةةةه الةةةدواينينعةةةر  النفةةةراوي،   4
 .361،  02، جاملعيار املعرب، الونشريسي  1087، 1047،  02ل نا  (، ج
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ولذلك احلا  بالنس ة لس  الرسو  صل  ا  عليه وسلم وباقي الن ياء اجملمف عل  ن ةوءهتم واملالئصةة اجملمةف علة   
بةه نقصةا  يف نفسةه  و نسة ه  و دينةه  و س  النيب صل  ا  عليه وسلم  و حلق » بتفصيل  لثر فمن  و  ،1ملصيتهم

منةه  صعليةه  و الةنقص لشةأنه  و الةنق واازدراءبشةيء علة  طريةق السة   هعرل بةه  و خشة ه  و خصلة من خصاله
مةا ا يليةق  تةدبر لةه مضةرث   و نسة  لةه  و لذلك من لعنه  و ادع  عليةه و  تصرطا   والعي  به فهو ساب تلوطا   و
صه بشيء عليه  و نقاحملنة بساف الصالم  و بشيء مما جرى عن ال الء و  زثجهته العزي عل  طريق الذم  و ع ث يف

من العوارل ال شرية اجلائزث واملعهودث لديه قتل وهذا لله إمجاع من العلماء و ئمة الفتوى من لد  الصةحابة رضةوا  
 بةه  و   تةوافيمةا اف  ةم ولةذ م يةاء ا  تعةاىل ومالئصتةه واسةتحصم مةن سة  سةائر  ن »   و ، 2« ا  تعاىل عليهم

 .3«حصم ن ينا صل  ا  عليه وسلم ،حدهم نصرهم وج
 4ااسةةتافاجل بةةالقرآ  الصةةرو واملصةةحف الشةةريف وسةة هما يعتةةرب لفةةرا  بإمجةةاع العلمةةاءفةةإ   إضةةافة إىل مةةا سةة ق     

َي َنَدناِي  َُ ﴿   لقوله تعةاىل ِيعا ايَ تَذيا ِي الاََ  ِي  َُ و  نَأاتيي َا َخلاوي يذٍد  اي َي ُيذيٍ  َب َا َب اب بتعزيةر اقة  الَسةويع، 5﴾تَْمينٌع اهذ
و     6وآ  بيتةه صةل  ا  عليةه وسةلم وزوجاتةه مةر بسة  الصةحابة رضةوا  ا  علةيهمإذا تعلق ال خشديد دو  القتل

  ا يصل إىل درجة الفسق ولصةن فاعلةه يسةتحقمثإ قاضي ورئي  الدولة وصو ذلك فهو آذي الواية لال» س  من 
  .7«التعزير
»     إذ لةل مةن فعةل ذلةك  ،  الشريعة ايسالمية تعاق  لل من س  مسلما  حالما  لةا   و دصومةا  لما       

 رثلسةةوط  و يضةةرب ر سةةه  و ظهةةره بالةةدُّ بلفةةظ يضةةره ويقصةةد  ذاه فعليةةه الدب ال ليةةغ الةةرادع لةةه وملثلةةه يقنةةف ر سةةه با
و  فيةةه ومةةن تصلةةم بصلمةةة بغةةل خشةةيء يف  مةةل مةةن  مةةراء املسةةلم  علةة  قةةدر املقةةو  سةةفاهتهو وذلةةك علةة  قةةدر القائةةل 

                                                 

زاد املعةةةاد يف هةةةدى خةةةل ، ابةةةن القةةةيم اجلوزيةةةه  356،  02ج، الونشريسةةةي، املرجةةةف السةةةابق، 277،  02املرجةةةف السةةةابق، ج،ينعةةةر  النفراوي  1
م، ) دار الصتة  العلميةة  بةلوت ل نةا  1988، حتقيق ع د الغفار سليما  ال نداري، طاحملل  باآل ار، ابن حزم الندلسي  440،  03د، جالع ا
 .438،   12(، ج

 .1096.  02، جالشفا بتعريف حقول املصطف القاضي عيال    2
 .1097،  01اضي عيال  املرجف السابق، جالق  3
 .1101،  02ينعر  القاضي عيال، املرجف السابق، ج  4
 .42سورث فصلخ، اآلية   5
ابةن   331،  04، جإعةالم املةوقع  عةن رب العةامل  وما بعدها، ابةن القةيم اجلوزيةة، 1106،  02ينعر  القاضي عيال، املرجف السابق، ج  6

 .1356،  03ج،  حصام القرآ العر   
 .1062،  02، جملداملوسوعة الفقهية امليسرثدمد روا  قلعجي    7
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 وعةامتهم ا وعلة  لةل فةإ  التعزيةر علة  سة  الصةحابة و مةراء املسةلم  ،1« لزمته العقوبة الشديدث ويسةجن خشةهرا  
 ه يف اجتهاده.وي ق  تقدير العقوبة يف يد ويل المر  و القاضي عل  حس  ما يرا يصل إىل درجة القتل

وذلةك  مةن مثيلتهةا يف القةانو  اجلزائةري أ  جر ة الس  يف الشريعة ايسالمية  وسةف صن    يستالص ب لا خو    
، وهنيها عن الس  ابتداء ملا الق تشمل س  العديد من خملوقات ا  باتساع دائرث اجمل  عليه يف الشريعة ايسالمية

ختصص جلر ة الس  يف الشةريعة لما    العقوبة الق سلم،  افرتاء مبا يتناىف و خالل املولذب و  يه من لالم فاح ف
 فةةإ  العقوبةةات الةةق سةةاقها يلبالتةةاو  ،خشةةناعة  لفةةاظ السةة و  املقةةو  فيةةهتتغةةل علةة  حسةة  ط يعةةة القائةةل و ايسةةالمية 

مبةا  مصةا تقةدير القاضةي يف لةل زمةا  و  تتغةل علة  حسة إمنا و  الفقهاء فيما س ق مل يرد ذلرها عل  وجه التوقيف
 الئم وط يعة جرائم التعازير يف الشريعة ايسالمية.يت

 جريمة اإلهانة.  المطلب الثالث:
جر ةةةة ايهانةةةة يف و  جر ةةةة ايهانةةةة يف القةةةانو  اجلزائةةةريواصةةةطالحا و  لغةةةةهةةةذا املطلةةة  تعريةةةف ايهانةةةة  تنةةةاو  يف    

 .وذلك يف  ال ة فروع الشريعة ايسالمية
 الحا .تعريف اإلهانة لغة واصط الفرع األول:

 تعريف اإلهانة في اللغة.. 01
       وااسةةةةةتافاجل  ،ايهانةةةةةة يف اللغةةةةةة مصةةةةةدر مةةةةةن فعةةةةةل هةةةةةَو ، وهةةةةةي مبعةةةةةىن السةةةةةارية، ااسةةةةةتهزاء، ااحتقةةةةةار      

نقيض ما طل ه الفاسق من خوارل العادات لمن يتفل يف ع  مريضة  »  يف لغة الفقهاء عل وتطلق .2بشاص ما
والسةارية  معةىن ااسةتهزاءوعليةه فةإ  ايهانةة يف اللغةة هةي لةل تصةرجل دا  علة  ، 3« لةهلتشف  فيعميها ا  إهانةة 

ََ آَاْاذ ا ﴿  واانتقا  من خشاص املعتدى عليه، ومنه قوله تعةاىل ن ِي َِ  الَّذ ٍم َعَسذى َقن  َُ  نَ  قَنذُّ ذَخوا اَذ ٌم اهذَ اَذذ ا َنسا
ِا ا  و ا اهْذا ُا ُا ا َخيذا ََ إيَّ   ﴿   ، وقوله تعاىل4﴾ ...َن ميئيي ِا غَذ َاسا َْ َك الا ذ  آَخذَو َلَسذ اَف  ،َكَويذا  ِ ِي إيل َعلا َن َاذَع اللكذ َا ََ َن ن ِي  الَّ

لا َن  ََ ِا ايَ ...﴿  قوله تعاىلو  ،6ك،  ي مبعىن الذين يسارو  من5﴾نَذعا ََ  َل ِا َل َي اللَّ ويٍم   َوَاَ ناِي ُا  .7﴾اُّ

                                                 

 .420، 419،  02، جاملعيار املعربالونشريسي    1
 .94  معجم لغة الفقهاء. دمد روا  قلعة جي  173،  01، جلسا  العرب، ابن منعور  249،  01، جعمدث احلفاظينعر  احلليب،   2
 .94املرجف السابق،   دمد روا  قلعة جي،  3
 .11سورث احلجرات، اآلية   4
 .  96، 95سورث احلجر، اآليتا    5

 .48،  14، ججامف ال يا  يف تفسل القرآ ينعر  الطربي،   6
 .18سورث احلك، اآلية   7
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 تعريف اإلهانة في االصطالح الق انوني. .02
لل قو   و فعةل طصةم العةرجل بةأ  فيةه ازدراء وحطةا  مةن الصرامةة »   اانة يف ااصطالح القانوين بأهنرجل ايهع  تة     

القوليةةةة باملةةةداورث يف السةةةلوب مادامةةةخ ث يف اجلةةةرائم يف  عةةة  النةةةا  وإ  مل يشةةةمل قةةةذفا   و سةةة ا   و افةةةرتاء، وا عةةةرب 
تع ةل مشة  سةواء ع بةالقو   و ايخشةارث  و الصتابةة،  لةل» ، لمةا عرفةخ بأهنةا 1« الع ارث مفيدث ب ياهنا معىن ايهانة

حصمه، وقد تنطوي عل  قذجل  و س   و عل   لفاظ عامة مشينة يف مت  بشرجل  و اعت ار املوظف العام  و من 
إظهةةار ااحتقةةار الةةذي يشةةمل جر ةةة جنحيةةة عنةةدما توجةةه  »  وهةةي، 2« دو     تصةةل إىل حةةد القةةذجل  و السةة 

صل لةةالم  و حرلةةات  و هتديةةد  و لتابةةة  و رسةةم إىل خشةةاص  مةة  علةة  السةةلطة  و مةةن القةةوث م اخشةةرث وإراديةةا  يف خشةة
 .3« العمومية يف ممارسة وظائفه  و يف مناس تها

قاضةي  و عةو  مةن  عةوا  القةوث العموميةة وايخةال   املسا  بشرجل موظف»  التشريف اجلزائري بأهنافيما عرفها    
وعليةه فةإ  تعريةف  4«... و هتديديةةإخشةارات اسةتفزازية  التلفظ بع ارات مهينةة،ب بااحرتام الواج  لوظائفهم وذلك

إىل  عةوا   سابق إذ تتميز بصوهنا توجه عادثال القانوينالفقه  عليه يف  ايهانة يف القانو  اجلزائري ا خيتلف عما هو
ل ذه اجلر ةةةة حةةةىت إ  مل تصةةةد تقةةةوم هةةةوقةةة ،وم سسةةةاهتا العامةةةة اهليئةةةاتيف  ولةةةة وموظفيهةةةا   نةةةاء ممارسةةةة عملهةةةمالد

 ما دامخ هذه الع ارات مت  بشاص اجمل  عليه. ات املشصلة هلا درجة القذجل والس الع ار 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

 .74،  جرائم الر ي وايعالمع د احلميد صدقي    1
م، )جامعةةة       2000ئةةري واملقةةار  (، مةةذلرث لنيةةل خشةةهادث املاجسةةتل، حتةةخ إخشةةراجل مةةانف علةةي، بةةن ع ةةا  سةةهيلة  ) جر ةةة القةةذجل يف القةةانو  اجلزاا  2

 .77اجلزائر للية العلوم القانونية وايدارية، بن عصنو ، اجلزائر (،  
 .315،  01، جمعجم املصطلحات القانونية والفقهيةجرار لورنو    3
 .207،  شريف اجلزائرياملصطلحات القانونية يف التابتسام القرام    4
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 الفرع الثاني: جريمة اإلهانة في الق انون الجزائري.
 .في الق انون الجزائري  أركان جريمة اإلهانة. 01
 .في الق انون الجزائري  جريمة اإلهانةل الركن الشرعي  .أ  
الةةق حةةددت  مةةن قةةانو  العقوبةةات145 و  اجلزائةةري علةة  نةةص املةةادثيف القةةان ايهانةةة ر ةةةالةةرلن الشةةرعي جل ةةىن ي     

 م2001التعديل الذي طةر  علة  قةانو  العقوبةات يف لصن  ،وسائل العالنيةوقوعها عرب بغض النعر عن  حصامها 
وإىل الرسةةو  صةةل  ا  عليةةه  ،1رئةةي  اجلمهوريةةة القةةذجل والسةة  وايهانةةة املوجهةةة إىلذهةة  إىل اجلمةةف بةة  جر ةةة 

مجعةه بة  جر ةة فضةال عةن  ،2 و  يةة خشةعلث مةن خشةعائر ايسةالم املعلوم مةن الةدين بالضةرورثو  و باقي الن ياء  وسلم
ضةد اجلةي  الةةوط  و  احملةالمو  فرفتيةةه  و ضةد اجملةال  القضةائية لربملةا   و إحةدىلالقةذجل والسة  وايهانةة املوجهةة 

ممةةا جعةةل منهةةا تشةةرتا جةةر ق القةةذجل والسةة  مةةن حيةةث العقوبةةة  ،3 و  يةةة هيئةةة نعاميةةة  و عموميةةة  خةةرى الشةةعيب
 .والنعر إىل الط يعة العلنية لتلك الوسائل الق ت رت ص   من خالهلا يف مقدمتها النشريات

معاق ةةة لةةل مةةن  هةةا  يالحةظ    املشةةرع اجلزائةةري قةةد نةةص علة   90/07ىل قةةانو  ايعةةالم اجلزائةةري وبةالعودث إ    
ريةةق بةةل التفةة  بةةذلر إهانتةةه عةةن ط 4صةةحافيا    نةةاء ممارسةةة مهنتةةه  و مبناسةة ة ذلةةك دو  ايخشةةارث إىل وسةةيلة العالنيةةة

بايضةةافة إىل نصةةه علةة  إهانةةة الةةدين ايسةةالمي وبةةاقي الديةةا  سةةواء   و التهديةةد،ايخشةةارث املشةةينة  و القةةو  اجلةةارح 
، ممةا يةوحي إىل إمصانيةة 5 و بأيةة وسةيلة  خةرى م اخشةرث  و فةل م اخشةرث والرسةموت الصةو  بةة   و الصةورثبواسطة الصتا

من قانو   02 مصرر 144املادث  مبقتض  ي  لغإ لنص قد    إدخا  وسائل الصحافة ضمن هذه الوسائل إا     هذا ا
تةةرتاوح مةةا بةة  يعاقةة  بةةاحل   مةةن خشةةهر إىل سةةنة وبغرامةةة ماليةةة »   هلمةةا نةةص مةةن جهةةة  خةةرى علةة   نَةة،  العقوبةةات
 و بإحدى هات  العقوبت  لل من يتعمد بأية وسيلة من وسائل ايعالم إهانةة رعسةاء  دج30000و دج 3000

 .6«الدو  الذين  ارسو  مهامهم 

                                                 

 مصرر من قانو  العقوبات اجلزائري. 144ينعر  املادث   1

 من املرجف السابق. 02مصرر 144ينعر  املادث   2

 من املرجف السابق. 146ينعر  املادث   3

 .90/07من قانو  ايعالم  78ينعر املادث   4
 املرجف السابق.من  77ينعر  املادث   5

 املرجف السابق.ن م 97ينعر  املادث   6
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دج لل من يه  30.000دج إىل 3000يعاق  باحل   من عشر  يام إىل سنة وبغرامة مالية ترتاوح ما ب  » و 
يعةةةالم رعسةةةاء ال عثةةةات الدوليةةةة و عضةةةائها املعتمةةةدين لةةةدى حصومةةةة اجلمهوريةةةة اجلزائريةةةة بأيةةةة وسةةةيلة مةةةن وسةةةائل ا

 .1« الد قراطية الشع ية
         2إىل رئةةةةةي  الدولةةةةةة  ، لةةةةةا  قةةةةةد نةةةةةص علةةةةة  ايهانةةةةةة املوجهةةةةةة82/01قةةةةةانو  ايعةةةةةالم     و ةةةةةدر ايخشةةةةةارث إىل  
ورعسةةةاء ال عثةةةات 4 يةةةة و عضةةةاء احلصومةةةات الجن يةةةةجنانةةةة رعسةةةاء الةةةدو  الإه، بايضةةةافة إىل 3لصةةةحفي احملةةةرتجللو 

، دو     يةنص علة  إهانةة الرسةو  صةل  ا  عليةه وسةلم 5الدبلوماسية و عضائها املعتمةدين لةدى احلصومةة اجلزائريةة
 وباقي الن ياء وخشعائر ايسالم.

 .في الق انون الجزائري  جريمة اإلهانةل الركن الماديب.  
يف حالة وقوعها عرب وسةائل يتصو  املادي  هارلنلق منعخ جر ة ايهانة فإ  بناء عل  النصو  القانونية ا

 املعنويةةةو    الط يعيةةةمةةا  صةةن اعت ةةاره مةةن ق يةةل ايهانةةة يف حةةق الخشةةاا ه و بثةة علةة  نشةةر اجلةةاينبإقةةدام الصةةحافة، 
ذلةك قةذفا   و سة ا ، صل ولةو مل يشة تابةة  و الرسةم  و الصةورثهم قانونا ، سواء لا  ذلك بةالقو   و الصاملنصو  علي
 عليةةةه  و  و السةةةارية وااحتقةةةار بشةةةاص اجملةةة  اازدراءمعةةةىن اجلر ةةةة فهةةةم مةةةن موضةةةوع يف ذلةةةك    ي   بةةةل ي قتصةةةر

 .6الدينية  و املهنية بااحرتام الواج  لصفته
هانةة  صةم هخ له ع ارات ايشرتط يف جر ة ايهانة يف حالة لو  املعتدى عليه خشاصا  ط يعيا     يصو  قد وجوي  

ا تقةةةف يف حةةةق هةةةذه اجلر ةةةة    ممةةةا سةةة ق يفهم ، فةةة7لالقاضةةةي ورئةةةي  اجلمهوريةةةة  و مبناسةةة ة مزاولتةةةه لوظيفتةةةه  مهنتةةةه
 8انتهةةةاء مهةةةامهم اسةةةتقالة  و فلهةةةا و بعةةةد  خ يف حقهةةةم بعيةةةدا  عةةةن وظةةةائفهمإذا ارتص ةةةسةةةابقا املنصةةةو  علةةةيهم 

سلم وباقي الن ياء الذين تقف يف حقهةم جر ةة ايهانةة يف  خشاص الرسو  صل  ا  عليه و  ويستثىن من هذا الشرط

                                                 

 90/07من قانو  ايعالم   98ينعر  املادث   1

 .82/01قانو  ايعالم  118ينعر  املادث   2
 .82/01من قانو  ايعالم  120ينعر  املادث   3
 .82/01من قانو  ايعالم   122ينعر  املادث  4
 .82/01من قانو  ايعالم  123ثينعر  املاد  5
 الةةةوجيز يف القةةةانو  اجلنةةةائياحسةةةن بوسةةةقيعة   مةةةن قةةةانو  العقوبةةةات، 441و 440دتةةةا  ، واملا02مصةةةرر 144مصةةةرر، 144، 144ينعةةةر  املةةةواد   6

 .104عاد  لاظم سعود  ) رلن العالنية يف جرائم ايعالم (،   ،225، 224،   اخلا 
 .  225ينعر  احسن بوسقيعة، املرجف السابق،    7

إىل جر ةةة السةة  العلةة   و فةةل العلةة   علةة  حسةة  العةةروجل إذا تةةوفرت خشةةروطها القانونيةةة الةةق سةة قخ  يشةةار هنةةا إىل إمصانيةةة حتةةو  هةةذا التصةةرجل  8
 دراستها.
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 الصةةفةنهةةا هةةذه صةةم ععائر ايسةةالم الةةق ا  صةةن    تنفلةةل الحةةوا  لن ةةوهتم البديةةة، ولةةذلك احلةةا  بالنسةة ة لشةة
ي  اجلةةملةةا  و الرب الم و واحملةةيئةةات العموميةةة لاهل  خالفةةا  لألخشةةاا  املعنويةةة الخةةرى الةةق نةةص عليهةةا املشةةرع اجلزائةةري

 .1شعيب الق رفم مزاولتها الدائمة ملهامها فإهنا قابلة للحل واست داهلا مب سسات  خرىالوط  ال
إا    التعديل الذي طر  عل   لشرط لقيامها  ا ما عن العالنية يف جر ة ايهانة فإ  الصل فيها عدم الخذ       

قحةةم فيهةةا وسةةائل وسةةائل العالنيةةة بشةةصل يها عةةرب بعةةض قةةد نةةص علةة  حالةةة حةةدو م  2001قةةانو  العقوبةةات يف 
الصتابةة  و الرسةم  و التصةري   و بأيةة آليةة ل ةث الصةوت  و  »  ارتصا ةا بواسةطة حيث نص املشرع عل ، الصحافة

ن    تةةدخل فيهةةا  صةة التصةةري و  فالصتابةةة ،2..«.ى و معلوماتيةةة  و إعالميةةة  خةةر  إلصرتونيةةةالصةةورث  و بأيةةة وسةةيلة 
بايضةافة  املسموعةو     آلية بث الصوت والصورث الصحافة املرئيةتدخل يف و املصورث،و  املسموعةو  الصحافة املصتوبة

بواسةةطة نشةةرية يوميةةة  و  سةة وعية  و » حةةدوث ايهانةةةعلةة   نةةصوإلصرتونيةةة، لمةةا اانرتنةةخ لوسةةيلة معلوماتيةةة  إىل
 .3« خشهرية  و فلها

فةل  نةه مجةف مةن  النيةة خشةرطا  لقيةام جر ةة ايهانةةمةن الع  جيعةلالسةابقة مل نصةه علة  الوسةائل الرفم منبلصن      
ب  جر ة القذجل والس  وايهانة مةن حيةث العقوبةة املرتص ةة يف حةق الخشةاا  املنصةو  علةيهم يف جهة  خرى 

املوجهةة هانةة خصةص العقةاب علة  جر ةة ايو  ،مةن قةانو  العقوبةات 146و 02مصةرر 144و مصةرر 144ملواد ا
مةةةن قةةةانو   98و 97عةةةرب وسةةةائل ايعةةةالم بةةةنص املةةةادت  املرتص ةةةة  لوماسةةةيةن يةةةة وال عثةةةات الدباء الةةةدو  الجرعسةةةل

اللتةةا  تتميةةزا  بعقوبةةات  قةةل مةةن تلةةك الةةق نةةص عليهةةا قةةانو  العقوبةةات يف املةةواد السةةابقة رفةةم  90/07ايعةةالم 
 .وقوعها عرب وسائل ايعالم

شةرجل واعت ةار اجملة  عليةه ب سةا املسة   فقةه مبةا  صنةه    ب ا يتحقةق   الرلن املادي يف جر ةة ايهانةةلما      
يفهةم  ذلةك بتوجيةه ع ةارات  و إخشةاراتو 4سةلطته  و مهنتةهااحةرتام الواجة  لا يقلةل مةن وإمنا قد يتحقق مب فحس 

 .دو     تصو  يف خشصل وقائف دددث منها السارية وااحتقار
 
 
 

                                                 

 .226،   اخلا  الوجيز يف القانو  اجلنائي ينعر  احسن بوسقيعة،  1
 .قانو  العقوباتمصرر من  144املادث   2
 املرجف السابق.مصرر، من  144املادث   3

 املرجف السابق.، من 144ينعر  املادث   4
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 .جزائريفي الق انون ال  جريمة اإلهانةل الركن المعنويج.  
ل  افةةرتال وقوعهةةا عةةرب وسةةائل الصةةحافة ا  صةةن    يتصةةور فيهةةا  1تعتةةرب جر ةةة ايهانةةة مةةن اجلةةرائم العمديةةة     

 يف التحرير يترو و  بةاقمن ر  حل الق متر  ا املادث ايعالمية ق ل وصوهلا إىل مرحلة النشراصم املر  اخلطأ 
 علةةم اجلةةاين بصةةفة اجملةة  عليةةه سةةواء لةةا الةةذي ينشةةأ عةةن  ائي العةةامتةةوفر القصةةد اجلنةة عنةةويامل هةةارلنيقتضةةي قيةةام و   

 اجلةةاين إ  لةا  »  ا تقةوم ، وبةذلك فةإ  هةذه اجلر ةةبشةةصل إرادي اسةتهداجل إهانتةهمةف ا  معنويةا   و ط يعيةا  خشاصة
 او  ،2«إا  نةةه قةةد يتةةابف جبر ةةة السةة   و القةةذجل علةة  حسةة  ظةةروجل اجلر ةةة وحتقةةق  رلاهنةةا صةةفة الضةةحيةجيهةةل 
مبجةةرد   اجملةة  عليةةه يلحقةةه الضةةررمةةادام  لصةةحافة تةةوفر القصةةد اجلنةةائي اخلةةا وسةةائل اعةةرب يف حالةةة ارتصا ةةا يشةةرتط 
 .3ظروفها عرب الوسائل السابقةنشر 
يتحقةةق با ةةاه إرادث اجلةةاين إىل املرتص ةةة املتعلقةةة مبمارسةةة مهنةةة الصةةحافة  جلر ةةة ايهانةةة  وعليةةه فةةإ  الةةرلن املعنةةوي   

 صن اعت اره مةن ق يةل ايهانةة، مةف علمةه بصةفة الشةاص املعنةوي  و الط يعةي املنصةو  عليةه قانونةا ، دو   نشر ما
 قصد ايضرار مادام الضرر يلحق اجمل  عليه مبجرد النشر. اخشرتاط
 جريمة اإلهانة في الق انون الجزائري.  عقوبة. 02
يف حالةةة  رب وسةةائل العالنيةةة املنصةةو  عليهةةاوقوعهةةا عةةيعاقةة  علةة  جر ةةة ايهانةةة يف القةةانو  اجلزائةةري يف حالةةة    

ارتصا ةةةا ضةةةد رئةةةي  اجلمهوريةةةة  و الرسةةةو  صةةةل  ا  عليةةةه وسةةةلم، وبةةةاقي الن يةةةاء، وخشةةةعائر ايسةةةالم ولةةةذا ايهانةةةة 
مةةن قةةانو  العقوبةةات بةةنف  العقوبةةات  146املوجهةةة إىل اهليئةةات وامل سسةةات النعاميةةة املنصةةو  عليهةةا يف املةةادث 

مصةرر    144و 01مصةرر 144و مصةرر 144املنصو  عليها يف املواد  املقررث جلر ق القذجل والس  والحصام
02. 
    الجن ية الذين  ارسو  مهامهم باحل   من خشهر إىل سنةويعاق  عل  ايهانة املوجهة لرعساء الدو      

املرتص ة يف حق رعسةاء ال عثةات  يعاق  عل  ايهانة، لما 4دج30.000و دج3000وبغرامة مالية ترتاوح ما ب  
دج 3.000 يةام إىل سةنة، وبغرامةة ماليةة مةن  10بةاحل   مةن  املعتمةدين لةدى احلصومةة اجلزائريةةالدولية و عضةائها 

 .5دج30.000إىل 
                                                 

 .226،  اخلا  الوجيز يف القانو  اجلنائيينعر  احسن بوسقيعة،   1
 .226ينعر  احسن بوسقيعة، املرجف السابق،    2
 .179،  04، جاملوسوعة اجلنائية يف الفقه ايسالميينعر   محد فتحي  نسي،   3
 .90/07من قانو  ايعالم   97املادث   4
 املرجف السابق.من   98املادث   5
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الةةدو  الجن يةةة ا املوجهةةة لرعسةةاء مل يعةةد  العقوبةةة املقةةررث جلر ةة ايهانةةة  90/07املالحةظ    قةةانو  ايعةةالم و    
 يف لل 90/07عقوبة الق استحد ها قانو  الاحلس ا  ب إا إذا   خذ،احل    و الغرامة حيث عقوبةمن 
عقوبة الغلق امل قخ  و النهةائي وحجةز المةالا الةق إمصانية احلصم بعليها واملتمثلة يف  الق نص اجلن  واملاالفات 

 .1تصو  دل املاالفات
بتعةديل  التف عساء ال عثات الدبلوماسية املعتمدث لدى احلصومة اجلزائرية، فقد ر يهانة  ما بالنس ة للعقوبة املقررث   

لمةا    التعةديل الةذي  ،2دج1.000دج إىل 300مةن  82/01عقوبة الغرامة املقررث هلا، حيث لانخ يف قةانو  
 قانو  ايعةالم املنصو  عليها يف 3يهانةجلر ة ا العقوبات املقررثيشمل مل  م2001طر  عل  قانو  العقوبات يف 

90/07. 
 الفرع الثالث: جريمة اإلهانة في الشريعة اإلسالمية.

 سأقتصر يف هذا املقام فإين ،لتصرارلتفاديا ايهانة و و  الس و  التعزيريةد ب  جر ة القذجل نعرا للتداخل املوجو        
خشةرفه و  عةرل املسةلم علة  ااعتةداءنواع و من لوهنا من  لالشريعة ايسالمية ا ختإىل    جر ة ايهانة يف  بايخشارث
وقةائف  إسةنادبةدو   حتققهةايف إمصانيةة  يصمةن امنةالسة   إو  فلهةا مةن  نةواع القةذجلب  و  الفرل بينهاإ  و  حقبغل 

العةةرجل ايخشةةارات الدالةةة يف لةةل باسةةتعما   تتحقةةق  إمنةةاو   معينةةة للمجةة  عليةةه  و اسةةتعما  ع ةةارات نابيةةة  و فاحشةةة
ََ آَاْا ا ﴿   السارية مصداقا  لقوله تعاىلو  زدراءااو  عل  ااستهزاء ن ِي َِ  الَّ ٍم َعَسذى َقن  َُ نَ  قَنذُّ َخوا َا ٌم اهذَ اَذذ ا َنسا

ِا ا  و ا اهْذا ُا ُا ا َخيذا َك  َُ و  َن ِا و ا اهْذا ََّ َخيذا ُا ُا ا  َُ و ََ  ُيَس   اهَ ُهَس   َعَسى َقن َن َيماوا قَُواَس َْ تَذَْ تَذماوا تي ألَ ََ  ُو  تَذلا بي لا
ذذ ا الاواساذذ  ا تَذعاذذَد اإلي  تيذذئاسَ  ُي ا لَئيذذَك راذذ ا ا ذذ ني َوَاذذَ لَّذذ ا نَذغاذذبا لَأاوا ََ َا َن ﴾ ن ذذعه  ﴿ :قولةةه تعةةاىلو        4ال َّذذ لي ُا َوناذذٌع له

ذذَمٍَ  ََ ذذَمٍَ لُّ ََ ََّذذَداَ في َوالَّذذ ﴿  تعةةاىل قولةةهو ، ﴾را ََ ليذذي ال ْيي اي ذذنا َا ََ الا ذذ ََ اي َّذذ هعيي َا ذذماوَن الا َي ََ نَذلا ن ِي َّ الَّذذ ذذداوَن إي َي َُ َن  ََ ن ِي
اٌب قَليي ٌ  َِ ِا ا َع ِا ا َوَل ْذا ِا اي َو اللك ِا ا َ خي ْذا َخواوَن اي َدرا ا لَذَيسا ِا الدولةة ال فةرل بة  لةو  الضةحية مةن مةوظفي ف،5﴾ جا

مبناسة ة عملةه  هاجملة  عليةيف حةق بة  ارتصةاب هةذه اجلر ةة لمةا ا فةرل  ، فراد لةانوا  و مجاعةات  و خشاص عادي

                                                 

 90/01قانو  ايعالم  من  99املادث   1

 .82/01من قانو  ايعالم   123املادث   2
(، وجر ة إهانة رعساء ال عثات الدولية 90/07من قانو  ايعالم   97جر ة ايهانة املوجهة ضد رعساء الدو  الذين  ارسو  مهامهم ) املادث   3

 (.من القانو  السابق  98مهورية اجلزائرية ) املادث و عضائها املعتمدين لدى حصومة اجل

 .11سورث احلجرات اآلية   4
 .79سورث التوبة اآلية   5
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َْذدا َكوَّااَْذ   ﴿لقولةه تعةاىل   مصةا و  ما دامخ الشريعة ايسالمية حتمي لرامة املسلم يف لةل زمةا  ه   و خارجهامل َوَل
 ََّ َّّلاَْ را ا َعَلى َكثييٍو اه َّيهََ في َوَل ََ ال َْ را  اه ََاذا وي َوََ لاَْ را ا ليي الاََذوه َوالاََحا ََ َْ تَْيي آَدَم َوَب ْا ي    َا َخَل ّي  .1﴾ تَذوا

مةةن لونةةه اعتةةداء علةة  خشةةرجل املسةةلم خيلةةو عليةةه فةةإ  ارتصةةاب جر ةةة ايهانةةة يف إطةةار ممارسةةة مهنةةة الصةةحافة ا و  
عليةه  الضةرر الالحةق بةاجمل  و  املقةو و  الذي هنخ عليه الشريعة ايسالمية وتعاقة  عليةه علة  حسة  القائةلواعت اره 

 الس . جر ةو  التعزيرية القذجل لما س ق تفصيل ذلك يف جر ة
 
 

                                                 

 .70سورث ايسراء اآلية   1
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 الخاتمة
ة اف  ح  تطورها تبني بأن  كلمة الص  و هلذا املوضوع الذي بدأته بالبحث يف مفهوم الصحافة  خالل دراسيتمن     

ظهار للام مان كاون قاد و حادثث اسساتامال و  لادسا  مو  انطقهاا باالفت  شااع  نان  وبكسر الصاد خالفاا ملاا ها
حياااث اسشاااتقاو اللغاااوي ملااااد  غااا  انتماعهاااا مااان مل ثااارد فيهاااا لكااار هلاااذ  الكلماااة ر القدمياااة  الاربياااة غاااةلمصااادر ال

هاا انطالقاا مان اساتاماس ا يف نيايف الوقت الذي جنحت فياه مراجا  اللغاة الاربياة اةدثىلاة ل  نقا  ما ،ف  ح  ص  
  لغة اإلنالم اةدثىلة.

 وأتارثفهااا كمهناااة تركيزهااا نلاا  تبااني ماان اسااتارا  لتلااف التاااارثف اسصااطالحية لكلمااة الصااحافة قااد و     
للم نل  حسا  تنونهاا بىلها للجمهور و  ونشرها أو يليها حتلو نقلها و خبار وسيلة لنالمية  ت  بالبحث نن األ

م الاايت تسااا  ل  حتقيقهااا يف ااملهااو ماا  رباار تارثفهااا اسصااطالحأل بتلاام األدوار  ،مرعيااةو  مساامونةو مكتوبااة  بااني
إلساالمية باأن هاذ  األخات  تتمياز بوجاو  مقارنة مفهومها اسصطالحأل م  ماىن الصاحافة اتبني من اجملتم ، و 

 . الشرثاة اإلسالمية كتشرث  مساويالذي تُق ر   اةرامو أهدافها ل  ميزان اةالل و خضوع كافة نشاطا ا 
وساايلة لنالميااة أن ظهورهااا اةاادثث قااد ارتاابر  وماان خااالل البحااث يف نشااأ  الصااحافة كمهنااة أجتلاا  كمااا    

كيفاا، و كماا ا   اطور  مقادمتها اكتشااا الطباناة الايتيف و لىلاور  الصانانية اةدثىلاة اليت أنتجتها ا اسخرتاناتبتلم 
الوسااع  البداعياة الايت كاان ثساتاملها اإلنساان مان بنشاأ ا األو  تارتبر فانن ل  طبياتها اإلنالمياة لكن بالنظر 

ىلاااال ماان قبيااا  نلااا  ساايب  امل سااااع انتااا األلانهااذا األ نلااا و  ،غتهاااكالقصاااعد الشاااارثة و  أجاا  هااذا الغااار 
 الصحافة اإلسالمية.

مان اارساة  اجلزاعارثنيأن اإلدار  الفرنساية قاد مناات الصحافة اجلزاعرثة أثناء اسحاتالل  تتب  مسار من تض او    
لصااادار مااان  حياااث مكنااات اجلزاعااارثني م1881ل  ماااا بااااد صااادور قاااانون الصاااحافة م 1830الصاااحافة مااان 

نة سامو املصاحافة الفيما متكن قاد  الىلاور  مان خاو   اال  ناعية خاصة،يف داعر  قانونية استىلالصحافة املكتوبة 
  .مواجهة منه  للسياسة اإلنالمية اليت كانت تشنها ضده  وساع  اإلنالم املاادثة واملكتوبة

لتاددثااة اإلنالميااة يف ا أوهلااا فاارت ية أساسااحمطااات  ةثالثاات الصااحافة اجلزاعرثااة ف اار  باااد اسسااتقالل فقااد ن   أمااا    
باان اسحاتالل   يف اجلزاعار ل سأل الذي كان مطبقاالفرن كنتيجة لتمدثد الام  بقانون الصحافة  اسستقاللثة بدا

ثاما  بنظاام الاذي  اسشارتاكألالنظام جلأت الدولة اجلزاعرثة سحتضان باد أن  األحادثةدخلت مرحلة الصحافة 
الذي   90/07ة صدور قانون اإلنالم ل ل  غاثهذا اةا  نل األمر قد استمرو  ،امللكية الاامة لوساع  اإلنالم

 م  بقاء الصحافة األحزا  السياسية و  للم بفت   ال الصحافة املكتوبة للخواصاإلنالمية و التاددثة كرع 
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ل مطلا  فات  الصاحافة املسامونة واملرعياة اونلا  هاذا األسااع س ثاز  هاذا، املرعية يف ثد الدولة ليومنااو املسمونة 
ناا كا  الارأي ولباداء املاواطن يف اإلناالم ق لحقاقاا ةا طال  الشارنية لعنالمياني اجلزاعارثنيللخواص من بني امل

 ر قواند اارسة املهنة املاروفة.الوساع  اإلنالمية املتاحة دون أي احتكار نل  أن ثكون للم يف لطا
ميكان اختصاار  الايت مارت  لصحافة اجلزاعرثة نلا  مادا املراحا الذي تارضت له ا القانوين  تتب  التنظي بادو    

 يت: نل  النحو اآل
  لقاااوانني الصااحافة الفرنساااية وغتهااا مااان القااوانني اسساااتىلناعية الاايت كانااات تطبااق نلااا  اجلزاعااارثني هاخضااون  .01

اةقاوو األخارا بداثاة مان قاانون و يف  ال اةرثات و بشك  خاص سواء يف لطار اارسة مهنة الصحافة أ
  امتااد الاماا  بااه ل الااذيم 1881  قااانون الصااحافة الفرنسااأل لساانة م ل1930ساانة  رداالصااحافة الصاا

البياناات و  املواثياقلتلام املباادا الايت تضامنتها صحافة الىلور  التحرثرثاة  خضوع ، م غاثة انتهاء اسحتالل
يماا التنفيذ   وزار  األنباء فو  أنضاء جلنة التنسيقتنظيمها  م  تويل متاباة اليت كانت تصدرها قياد  الىلور 

 .باد
الاماااا  بااااه يف بداثااااة  دماااادالقااااانون الفرنسااااأل السااااابق الااااذي بأحكااااام الصااااحافة اجلزاعرثااااة املسااااتقلة تنظااااي    .02

مت ل  أن  ماان حااني آلخاار، ها الدولااةصاادر لاايت كاناات تُ اللااواع  او القاارارات  باإلضااافة ل  بااا  اسسااتقالل
ليت كانات تان  المية اسشرتاكية االذي جاء مقررا للسياسة اإلن م1982أول قانون لعنالم سنة وض  

الااذي   90/07صاادور قااانون اإلنااالم  واللااواع  السااابقة، وقااد اسااتمر الاماا  بااه ل  غاثااةنليهااا القاارارات 
 .فقرنل  الصحافة املكتوبة بصفة نسبية سقتصار هذ  التاددثة التاددثة اإلنالمية كرع 

توحياااد جهااود املسااالمني نلاا  حماولااة تركياااز  ة لصااحافة اإلسااالمياةااادثث لالتنظااي  دراسااة مااان  كمااا اتضاا     
برزت وقد  مصاةها املختلفةو األمة وسيلة للدفاع نن قي  جلا  الصحافة اإلسالمية املبذولة يف هذا اجملال سايا 

 هلاذا الغار ، لسخالل تلم املواثيق الايت وضااتها املسسساات اإلنالمياة اإلساالمية الايت أنشا ت هذ  الغاثة من 
  املواثيق بالطاب  غت امللزم جيا  من تطبيقها يف حك  مدونات أخالقيات املهنة األخرا.متيز هذ   أن
السياسااية الاايت تاماا   بطبياااة األنظمااة اارسااتها تااأثر ،تنظااي  مهنااة الصااحافة بشااك  ناااموالنتيجااة الاايت جتماا     

شارنية املتالقاة حكاام الألبه الصاحافة اإلساالمية يف ظا  ا  تتمتهامش اةرثة الذي ميكن أن  فرغ  ،حتت ظلها
وقاد ظهار أحكاام الشارثاة تطبياق اةكاام نان ختلاأل تقييد اجملحاف بااد لل هبذا النشاط فنن اارستها قد تارضت

 .الاىلمانية نل  سبي  املىلال الفةاخل أثناءتلم القوانني اليت كانت تنظ  الصحافة اإلسالمية للم من خالل 
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اةقوو و ضرور  تقييد اةرثات ثنطلق من  هاجترمي أن لفة جلراع  الصحافة  املختدراسة املفاهي منوقد جتل       
اةقااوو ضاارور  الاايت أدخلاات حرثااة الصااحافة و ، هااذ  الاجلمانيااةو باملصاااا الفردثااة  ثضاامن ناادم املساااعبشااك  

راع  فتااه مااا ثساام   االيف داعاار  التقييااد الااذي تتولااد ناان لاحااق النقااد كحااق الوصااول ملصااادر اخلااا و املتالقااة هبااا  
نني س ضارار فيماا تادحرجت القاواو ة يف هذا الصدد بالوسطية دون ضرر متيزت الشرثاة اإلسالميوقد  ،الصحافة

اصااة امارسااة مهنااة الصااحافة بااني املبالغااة يف تقيياادها يف فاارت  اةااز  اةقااوو اخلو اةرثااات نظماات اجلزاعرثااة الاايت 
 السياسية.و مية الواحد ل  لطالقها بشك  نسيب يف مرحلة التاددثة اإلنال

ثر الالااا الااذي ثااس  اجااال اارسااة مهنااة الصااحافة بنااوع ماان اخلصوصااية بداثااة بطاباااهالتجاارا املتالااق متيااز وقااد    
واضاي  املتالقاة هباا للام نلا  حسا  املو  ،ونل  حتدثد الاقوباات املالعماة هلاا أركان اجلراع  املتصلة بهنل  قيام 

 .يف الشرثاة اإلسالميةو سواء كان للم يف القانون اجلزاعري أ ،منها الطبياية املتضرر و واألشخاص املانوثة 
      دراسااتها بصاافة تفصاايلية متكناات ماان الوقااوا ننااد و وباااد تصاانيف جااراع  الصااحافة املتالقااة امارسااة املهنااة      

 الادثد من النتاعج اجلزعية منها:
م القااوانني املنظمااة ملمارسااة مهنااة الصااحافة يف انطالقااا ماان املقارنااات اجلزعيااة الاايت كناات أجرثهااا بااني أحكااا   .1

   املشرع اجلزاعاري ل  التنظاي  املازدوه ملهناة الصاحافة باني قاانون الاقوباات وقاانون اإلناالم جنوح اجلزاعر تبني
وصاوس  82/01ل  حتياني الاقوباات املخصصاة جلاراع  الصاحافة مان الشادثد ل  األشاد بداثاة مان قاانون و 

 ساااانة  ااااراع  الصااااحافة املنصااااوص نليهااااا يف التااااادث  الااااذي ماااا  قااااانون الاقوبااااات يف ل  املااااواد املتالقااااة
 م.2001

الايت  األفااالجتارا تلام نلا   الشارثاة اإلساالميةو  القانون اجلزاعرياتفاو لقد التمست باد هذ  الدراسة     .2
لس أن الشارثاة اإلساالمية ، هناة ملساساها اصااا مايناةاملساة ر انتات من قبي  جراع  الصاحافة املتالقاة اما

لنهيه تاا  نن الفواحش ما ظهر  الالنو  يف السر  خاره املهنةحظرها ليشم  ارتكاهبا بتوسي  داعر   تمتيز 
خالفا للقانون اجلزاعري الذي جرم باضها يف حالة ارتكاهبا نا وساع  الصحافة فقر كنشر ،منها وما بطن

ن  ناة الصاحافة وحرثاة اارساتها با  مان شاأنه أن ثادهسات منل  ر أن هذا التوسي  س ثسثو  لكالبةاألخبار ا
 .املهنة التطبيق الدقيق ألخالقيات

أن املشارع  صالحة الااماة ثالحا يف داعار  اجلاراع  املاساة باملصانفتها  جراع  الصحافة الايت يف باد التمان     .3
خاصاة للا انتاناا نلا  وجاه اخلصاوص، أمن الدولة اجلزاعري قد ركز نل  جترا األفاال اليت ميكن أن مت  ب

 محاثة ست الادالة من قبي  اةفاظ نل  هذ  املصلحة، فيما اجتهت الشرثاة اإلسالمية ل  التوسي  من 
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منا  نشار األخباار املغرضاة املاساة  داعر  التجرا يف هذا اإلطار، ففأل الوقت الاذي لها  املشارع اجلزاعاري ل    
ظروفها اجتهات مين  التحرث  نل  ارتكاهبا والتنوثه هبا ونشر  اجلن  اليتو ات حتدثد أنواع اجلناث باألمن ول 

ألخباار الكالباة والتحارث  نلا  األفااال اإلجرامياة ونشار ظروفهاا بشاك  ة ل  منا  نشار االشرثاة اإلسالمي
 .بغ  النظر ل  كوهنا ماسة باألمن أو بغتها من املصااو  مطلق

فاال اليت انتات من جراع  الصحافة املتالقة امارسة املهنة ثصنف أغلبهاا يف انطالقا من نونية تلم األ    .4
يف حالاة مان جاراع  اةادود تاتاا فيهاا الايت القاذا  باساتىلناء جرمياة الشرثاة اإلسالمية ضمن جراع  التااازثر

الااذي رماأل اصصاان بالزنااا أو نفاأل النساا ، ومنااه ثظهار حاارص الشاارثاة اإلساالمية نلاا  محاثااة نار  املساال  
 انتاته من مصاةها الضرورثة اصمية سواء اناسبة اارسة مهنة الصحافة أو خارجها.

س جراع  الصحافة يف القانون اجلزاعري من اجلراع  الامدثاة الايت لقد ظهر من خالل الدراسة انتبار غالبية    .5
  املراحا  الايت متار هباا املااد  الام  الصحفأل ثستباد فيه اخلطأ حبكلكون  فيها توفر القصد اخلاص،ثشرتط 

 الذي ثنتج نن ارتكاهبا ثتحقق اجرد النشر. ، ولكون الضرراإلنالمية قب  أن تارا طرثقها ل  النشر

تتمياز الشارثاة اإلساالمية باادم مااقبااة اجلااين نلا  جرمياة القاذا يف حالااة صاحة الوقااع  املساند  للمجااا    .6
 اط اةخو نل  هذ  اجلرمية سواء كانت الوقااع  املساند  للياه صاحيحة أنليه يف حني ثااق  املشرع اجلزاعري 

ولذلم  نفأل النس و يف الشرثاة اإلسالمية ثقتصر نل  الرمأل بالزنا  اةدثة لن كان مضمون جرمية القذاو 
نشر وقاع  القذا السماح بلتباع هذا املنح  بالن  نليه صراحة ألن لمشرع اجلزاعري أن ثتجه ل  ل ثنبغأل
احتياال... يف حالاة صاحتها ما  التشادثد نلا  ضارور  احارتام ضاوابر النقاد مان شاأنه أن و  رشو و  رقةمن س

 اجلراع  اليت تفشت يف دوالي  اجملتم .ثساه  يف اةد من ارتكا  هذ  

وصااف غلاا  نليهااا أهنااا قااد تتباا  الاقوبااات الاايت وضاااها املشاارع اجلزاعااري جلااراع  الصااحافة تضاا  ماان لقااد ا   .7
اااست  لم ثُ لاااذ ،اجلنحاااة لكااان  ،اسااا  جااان  الصاااحافةاملتالقاااة امارساااة املهناااة  خالفااااتطلاااق نلااا  املثُ ن أن حس 

املخالفة جاز أن ثطلق نليها لف  اجلراع  لكون هذا اللف  و بوصف اجلناثة  منها بالنظر ل  وجود ما ثتس 
 السابقة. خالفاتوصاا اليت ميكن أن حتملها املجام  لك  األ

ااماان الضاروري أن تُ الدراسااة أنااه لقاد تبااني باااد هاذ     .8 كااام حأق املبااادا اخلاصااة امارساة مهنااة الصااحافة بلح 
ثضااا ل  للام ضارور   ،لضامان احرتمهاا اليت ميكن أن تستام  األساسية الوساع نحدا جزاعية ماينة ك

 ثنه  آليات ماينة جتا  من الصحفيني أكىلر احرتاما ألخالقيات مهنة الصحافة كتحسني تكوثنه  ومتر  لجياد
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ال بقانااد  الوقاثااة خاات ماان نماا املهااام املتالقااة هبااذ  املهنااة النبيلااةو  نلاا  كيفيااة املمارسااة التطبيقيااة للحقااوو    
 الااله.

هنااة . لقااد تبااني ماان خااالل الدراسااة أن وساايلة الاقااا  والتجاارا س بااد منهااا لضاامان احاارتام القوانااد املنظمااة مل9
حماولة و   القة هبذ  املهنة ككشف التجاوزات اليت تق  يف اجملتم الصحافة لس أن بالنظر ل   أمهية املهام املت

لصالحها و نقد مرتكبيها و لشاباع حاق املاواطن يف اإلناالم و باالنظر ل  طبيااة األشاخاص القااعمني هباذ  
تضااامن ردع املخاااالفني مااانه  املهناااة، ثستحسااان نااادم املغااااس  يف جتااارميه  و حماولاااة لجيااااد نقوباااات مالعماااة 

 هنة و حتف  حقوو املتضررثن منها.لقواند امل
لام األفااال الايت انتاات مان تنلا  جتارا وأختا للا كاان املشارع اجلزاعاري قاد اتفاق ما  الشارثاة اإلساالمية  .10

جااراع  الصااحافة ونلاا  محاثااة املصاااا اجلمانيااة والفردثااة الاايت ميكاان أن تتضاارر ماان ارتكاهبااا اناساابة اارسااة 
طبياة هذ  األفاال من الناحية التطبيقياة ولاذلم سباد تكمن يف كيفية تكيف  ن املشكلةفن ،مهنة الصحافة

لتحدثد املفاهي  الدقيقة ملضامون جاراع  الصاحافة واملصااا املقصاود محاثتهاا   مااثت ماينةآليات و من لجياد 
اات  أساارار الاادفاع وغتهااا حاا  س ثاُ و  واألماان الااوطاالقااذا والساا  كتحدثااد ماااىن   هااذ  ذ ماان ليونااة مااااينخ 
شاارثاة اإلسااالمية ماان قبياا  النصاا  فمااا قااد ثاتااا يف ال للتضااييق نلاا  حرثااة الصااحافة، ة  ي ااط  املصااطلحات م  

تفرقاة املشارع  نادم  الادلي  نلا  للامو جرمياة القاذا بيا  قد ثاتا يف نظار القاانون مان قالنهأل نن املنكر و 
 اخلاط ة.و بالوقاع  الصحيحة  نليه قذا اجملااجلزاعري بني 

 ات:التوصي
  بدراساة هاذا وص ااألمهية ااا كاان أن ثُ  من نهفن هلذا البحث التطبيقألاجلان   دراسة ظرا لادم متكا منن   .1

من  لجياد ميكن م  ما  قارن فيه طرثقة تاام  القضاء اجلزاعري م  جراع  الصحافةاملوضوع دراسة تطبيقية تُ 
ثنااتج ناان لالفااة الاايت  الصااحافة يااة لتقييااد حرثااةالصااور اجلزعتتضاا  قضاااثا ااثلااة يف الشاارثاة اإلسااالمية حاا  

القاانون اجلزاعاري و مادا توفياق الشارثاة اإلساالمية دقياق قيودها ما ثسم   راع  الصاحافة، وليظهار بشاك  
  .حاجة لطالقها لضمان األداء الفاال ملهنة الصحافةو اةقوو املتالقة هبا و حرثة الصحافة  ضرور  تقييد بني

م  تدرثسها لطال  قس   هنة الصحافةفيها املمارسة الشرنية مل المية مفصلة تُاق ا دُ ضرور  وض  مدونة لس  .2
ل  ضاارور   هنااة الصااحافةحاا  تُااد ن   توجيااه املقبلااني نلاا  اارسااة م اإلنااالم يف جاماااات الااوطنو  الصااحافة

ما  أحكااام وأن ماظا  التصاارفات الايت متناهااا هاذ  األخالقياات  تتفااق خاصاة  ،أخالقيا اااو  احارتام قوانادها
 الشرثاة اإلسالمية.



 التوصياتو  .................اخلامتة.........................................التوصيات...............................................و  اخلامتة

 

 235 

أمهيااة البحااث يف  ااال اإلنااالم ب اجلامايااة   القااادمني نلاا  اماااز مىلاا  هااذ  املااذكراتضاارور  تنبيااه الطااال   .3
وأمهيااة بالغااة تسااتدنأل قيااام اةاجااة اإلسااالمأل ملااا ثتميااز بااه هااذا اجلاناا  ماان الشاارثاة اإلسااالمية ماان جااد  

 كاناات سااندا هامااا سنتشااار الرسااالة اصمدثااة يف شاا  بقاااع مبادعااه الاايتاسسااتفاد  ماان أحكامااه و و إلظهااار  
 املامور  رغ  بساطة الوساع  اإلنالمية اليت استاملت يف نشرها.
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 .82/01حكام الجزائية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة في ق انون اإلعالم  ال  .01
 
 

ق انون  و  07/ 90حكام الجزائية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة في ق انون اإلعالم  ال . 02
 العقوبات

 
والحكام   90/07م  لق انون اإلعالالمتعلقة بممارسة المهنة  المق ارنة بين الحكام الجزائية  .03

 82/01لق انون اإلعالم  المتعلقة بممارسة المهنة  الجزائية  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق  



 237 

 
 82/01الصحافة في ق انون اإلعالم    حكام الجزائية المتعلقة بممارسة مهنةال .01

 املواد
 العقوبات

 املالحظات موضوع اجلرمية
 احلجز الغرامة احلبس السجن

105 

 باإلحالةة ىل  املةاد 
قةةةةةةةةةا و   مةةةةةةةةةن 67

العقوبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  
السةةةةةةةةجن امل قةةةةةةةة  

ىل   05مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 
 سنوات 10

باإلحالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ىل  
مةةةةةةةةةن  69املةةةةةةةةةاد  
العقوبةةةةةات  قةةةةةا و 

احلةةةةبس مةةةةن سةةةةنة 
 سنوات. 05ىل  

 شةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةا  ع ةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةةرا    
 عسكر ا

املةةةةةةةةواد مر بةةةةةةةةة ع ةةةةةةةة   .1
حسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامة 
العقوبةةةةةةات الةةةةةة    ةةةةةة  

 ع يها.

115 

 05ىل  سةةةةةنةمةةةةةن  
 سنوات

  عفعا  اإل رامية نو ه باأل  دج40.000ىل    5000 من

116 

 

 05ىل   سةةةنةمةةةن 
 سنوات

  دج40.000ىل   5000من 
حتةةةةةةةةةر ك ع ةةةةةةةةة  ا  كةةةةةةةةةا  

 اجلنا ات واجلنح.

 أو بإحةةةةةةةةةتني العقةةةةةةةةةوب      
دو  اإلخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  و 

باألحكةةةةةةةةةةةا  املن ةةةةةةةةةةةو  
و 74ع يهةةةةا ا املةةةةاد   

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا و   75
 العقوبات

117 

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  
 سنوات5ىل 

  دج20.000ىل  2000من
ث احلةةةةةو  اإلضةةةةةرا  بةةةةةاجلي 

 ع   الع يا 
 

101 

 أشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهر 06   
 .سنوات 03ىل 

 أو بإحتني العقوب    شر أخبا  ماسة باألمن  دج20.000ىل  ني 5000من

118 

ىل   شةةةةةةةهر نمةةةةةةةن  
 .سن  

 أو بإحتني العقوب    ىلها ة  دج 30.000ىل   3000من

106 

 

ىل   شةةةةةةةهر نمةةةةةةةن 
 .سن  

  دج2000  ىل 500من 
مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاألخال  

 واآلدا  العامة

و بإحةةةةةةةةةتني العقةةةةةةةةةوب   أ
باإلحالةةةةةةةةةةةةةةةة ىل  املةةةةةةةةةةةةةةةاد  

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةةةةةةةةةةا و   333
 العقوبات

122 

ىل   شةةةةةةةةةةةةهرمةةةةةةةةةةةةن  
 .سنة

 أو بإحتني العقوب   ىلها ة  دج30.000ىل   3000من 

119 

 
ىل   أ ةا   10من 
 .سنة

 أو بإحتني العقوب   قذف  دج10.000ىل   3000من



 238 

123 

 
ىل   أ ةةةا  10مةةةن 
 .سنة

 إحتني العقوب  أو ب ىلها ة  دج1.000ىل   300من 

112  

 
أ ةةةةةةةةةةةةةةا   10مةةةةةةةةةةةةةةن

 .أشهر 03ىل 

 دج40.000ىل    4000من 
 

 مسا  بالعتالة العسكر ة 
 حتني العقوب  إأو ب   
 

124 

 قةةر عف 298املةةاد   
من شهر ىل   02
 .سنة

 
 298املاد  

 05 مةةةن 01ف 
 06 ىل أ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 .أشهر

 دج3000ىل     300من  
 
 
 
 

دج أو 1.500ىل   150مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن
 بإحتني العقوب  

 

 قذف
 
 
 

 قذف

باإلحالةةةةةةةةةةةةةةةةة ىل  املةةةةةةةةةةةةةةةةواد 
مكةةةةةةةةةةةةةةةةر   298و 298

مةةةةةةةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةةةةةةةا و   299و
العقوبةةةةةةةةةةةةةةةات ال ةةةةةةةةةةةةةةةاد   
مبق ضةةةةةةة  القةةةةةةةا و   قةةةةةةة  

 13املةةة    ا  82/04
  .1982عف ا ر 

مةةةن مكةةةر   298
  06ىل  أ ةةةةةةا  05

 .أشهر

دج أو 1.500ىل   150مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 
 بإحتني العقوب  

 س  

 06مةةةةةةةةةةةةن  299
 03ا  ىل  أ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .أشهر

دج أو 1.500ىل   150مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن
 بإحتني العقوب  

 س  

120 

 ىل   أ ةةةا  10مةةةن  
 .شهر ن

 العقوب   بإحتنيأو  ىلها ة  دج5.000ىل   1.000من 

114 

 
 مسا  بالعتالة  دج10.000ىل   4000من  

 عاقةةةةة  ع يهةةةةةا بالغرامةةةةةةة 
 عفقط

108 
 "  شر ظروف اجلرائ   دج10.000ىل   500من   

113 
 

 " لعتالةمسا  بسري ا  دج6000ىل    300من  

 " مسا  بسري العتالة  دج5000ىل   500من    111

109 
 

 "  شر ما ميس هبو ة الق ر  دج5000 ىل  200من  

 " مسا  بسري العتالة  دج5000ىل    200من    110

107 
 

 " مسا  بسري العتالة  دج2000ىل    100من  
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 العقوبات نوق انو  07/ 90ق انون اإلعالم    حكام الجزائية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة فيال   .2

ملواد
  ا

 ق
 

 املالحظات اجلرمية ضوعو م العقوبات

    حجز الغرامة احلبس السجن

88 

  :  ع 67املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  
   10ة  05من 

 :ع   69املةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد   
   05من سنة ىل  

 

الفة
ملخ

وع ا
وض

  م
كو

   
ك ال

مال
 األ
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ر حب
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ية ا
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ع يه

ع  
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قة 
 ف

 
ا  ا

حك
 األ

ا 
ا ب

 د  
 الوا

كا 
ألح

ع ا
مجي

ا 
ئيا 

 هنا
 أو

 ق ا
ا م

غالق
ىل

عنت
 يه 

  ع
كو

 احمل
    

    
    

قا و
ذا ال

  هل
زائية

جل
 

ت  
  امل

حكا
فة أ

خمال
1
4
7

 
و  

لقا 
  ا

قا و
ذا ال

ن ه
م

 

كشةةةةةةةةةةةةةةةةة  األسةةةةةةةةةةةةةةةةةرا   
 العسكر ة

مةةن  68-67باإلحالةةة ىل  املةةاد   
 قا و  العقوبات

  املسا  باألمن / / سنوات 10ىل  05 86

 لعقوب  أو بإحتني ا حتر ك دج100.000-10000 سنوات 05 -سنة  87

96 
  ال نو ه باجلرائ   دج100.00 -10.000 سنوات 05 -سنة 

91 

 
 جد  100.000-5000 سنة -أشهر 03 

مسةةةةةةةةةةةةةةةةا  هبو ةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 الق ر

 

 أو بإحتني العقوب   ىلها ة 30.000-3000 سنة -شهر        97

  ىلها ة دج30.000-3000 سنة -أ ا  10  98

  لعتالةمسا  با دج50.000-5000 شهرأ 06-شهر  89

  مسا  بالعتالة دج50.000-5000 أشهر 06  -شهر  92

  مسا  بالعتالة دج50.000-5000 أشهر  06 -شهر  95

90 

 
 دج100.000-5000 أشهر 03-شهر

 شةةةةةةةةةةةةةةةةةر ظةةةةةةةةةةةةةةةةةروف 
 اجلرائ 

 

  مسا  بالعتالة دج10.000-2000 أشهر  03ة  شهر  93

 الغرامة عفقط مسا  بالعتالة دج2000-10.000   94

 وباتةةةةةةةةةا و  العقةةةةق                                                                                                      اوا د     ةوبات الةةةةةو  والعقةةةةةةةةةةةةلن ا

144 
02 

 
 س و  قذف  دج100.000-5000 سنوات 05 -سنوات 03

مةن  77 وقت ألغي  مبق ضاها املاد 
 قا و  اإلعال  هذا

144 
01 

 
 س و  قذف دج250.000-50000 سنة -أشهر 03

 ضةةةةةةةةةاع  و  أو بإحةةةةةةةةةتني العقةةةةةةةةةوب  
 العقوبات ا حالة العود

146 

 
 س و  قذف دج250.000-50000 سنة-أشهر  03

 ضةةةةةةةةةاع  و  أو بإحةةةةةةةةةتني العقةةةةةةةةةوب  
عقوبةةةةةةةةة احلةةةةةةةةبس والغرامةةةةةةةةة ا حالةةةةةةةةة 

 العود

147 

سةةةةن    - شةةةةهر نمةةةةن :1ف 
  .سنة ىل  سن  من  :2فو 

دج أو 500.000ة  1000
 بإحتني العقوب  

 مسا  بالعتالة
 02و 01باإلحالةةةةةةةةةةةةة ىل  الفقةةةةةةةةةةةةر  

   ع  144من املاد   03و
 

298 

 
 سنة  - شهر :2ف
 أشهر  06 -أ ا   05 :1ف

 دج    100.000ة10.000
 

 دج50.000ة5000

 قذف       
 

 قذف       

 أو بإحتني العقوب          
 أو بإحتني العقوب            

 أو بإحتني العقوب   س  دج50.000-5000 شهرأ 06 أ ا  05    298

 أو بإحتني العقوب   س   دج50.000-5000 أشهر 03ىل   أ ا  06  299
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ة  المتعلقوالحكام الجزائية   90/07لق انون اإلعالم  المتعلقة بممارسة المهنة  المق ارنة بين الحكام الجزائية  . 03

 82/01لق انون اإلعالم  بممارسة المهنة  
 املالحظات 90/07 82/01 و ه املقا  ة

عةةةةتد املةةةةواد  ةةةة  
 املقا  ة

منهةةا ا الف ةة  ال ةةا   14و دت  :مةةاد 20 
خمالفةةات بواسةة ة  :مةةن البةةا  ا ةةامس بعنةةوا 

منهةةةا ا الف ةةة  ال الةةةث مةةةن  06و ال ةةةةاعفة
 فةةةةةس البةةةةةا  بعنةةةةةوا  ما ةةةةةة السةةةةة  ة الع وميةةةةةة 

 .طن واملوا

وقةةت و دت منف ةة ة عةةن األحكةةا  اجلزائيةةة الةة   
 ةةةةةاءت بعنةةةةةةوا  املخالفةةةةةات العامةةةةةةة ا الف ةةةةةة  

 األو  من  فس البا .
هةةةةةذا املخالفةةةةةات العامةةةةةة الةةةةة     ةةةةة  ا 

امل ع قةةةة بشةةةرور ىل ةةةتا  جتةةةاوز األحكةةةا  
 . وز عها..و  بيعهاالنشر ات و 

 :ماد  20
مةةاد   ةةاءت ا قةةا و   14

ع منةةه اإلعةةال  ا البةةا  السةةاب
بعنةةةةةةةةةةةوا  األحكةةةةةةةةةةةا  اجلزائيةةةةةةةةةةةة 
خم   ةةةةة مةةةةع األحكةةةةا  اجلزائيةةةةة 

 .العامة

منهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا و   07و
بقةةةةةةةةا و  العقوبةةةةةةةةات املعةةةةةةةةت  

 26ا املةةة    01/09

 . 2001 وا  

 ىل  قةةةةةةا و  ا قةةةةةةت أحةةةةةة 82/01 الحةةةةةةا أ  قةةةةةةا و  اإلعةةةةةةال  
 124وباملةةةاد  69و 67املةةةاد   ىل  105العقوبةةةات باملةةةاد  

  333ىل  املاد   106باملاد  و  299و 298ىل  املاد   
ىل  89باملةةةةاد  أحةةةا  ىلليةةةه  07/ 90بين ةةةا قةةةا و  اإلعةةةال 

 .عفقط 69و 67 املاد  

 الحةةةةةا أ  املشةةةةةرع اجلزائةةةةةرن قةةةةةت ا  قةةةةة  مةةةةةن  نظةةةةةي   ةةةةةرائ  و 
ال ةاعفة عن طر ق قا و  اإلعال  بشك  خا ، ىل  ال نظةي  

 .املشرتك ب  قا و  اإلعال  وقا و  العقوبات

 اىللغةةةةاءا لةةةةبعك املةةةةواد الةةةةوا د  و     عت  ةةةةهوذلةةةة  مةةةةن خةةةةال
اسة ةتاهه لةبعك اجلةرائ  الة  مةن و  07/ 90 اإلعةال  قا و 

املفةةةةةرتي أ   ةةةةة   الةةةةةن  ع يهةةةةةا ا قةةةةةا و  اإلعةةةةةال  كجرميةةةةةة 
 القذف املو هة مل سسات التولة.

عةةةةةةةةةةةةتد اجلةةةةةةةةةةةةرائ  
املن ةةةو  ع يهةةةا 
 ا املواد السابقة

 
 

  رمية 23           

 
         

  رمية 21    

العةةةةتد بةةةةالنظر ىل  اجلةةةةرائ  املن ةةةةو  ع يهةةةةا ا القةةةةا و   أو 
باإلحالةةةة ىل  قةةةا و  العقوبةةةات مةةةع عةةةت بعةةةك عفقةةةرات بعةةةك 

حبك  احلق املع تن اع با ها  ن  ع    رائ  مس ق ة املواد ب
 ه.ع ي

بةةةةاجل ع بةةةة  املةةةةواد املن ةةةةو   90/07 اإلعةةةةال  وا قةةةةا و 
ات ع ةةةةةة  الشةةةةةةك  ع يهةةةةةةا ا هةةةةةةذا القةةةةةةا و  وقةةةةةةا و  العقوبةةةةةة

 .السابق

 املواضةةةةةةةع العامةةةةةةةة
ال ةةةةاعفة رائ  جلةةة

 السابقة

اإلها ةةةةةةة  و  السةةةةةة و  القةةةةةةذف ال ةةةةةةةر ك، 
املسةةةةةةا  بسةةةةةةري العتالةةةةةةة،  شةةةةةةر األخبةةةةةةا  

اآلدا  العامةةةةة  و  املاسةةةةة بةةةةاألمنو  املغرضةةةةة
كشةةةةةةةةة  األسةةةةةةةةةةرا  العسةةةةةةةةةةكر ة، ال نو ةةةةةةةةةةه 

 اجملرم و  باألعفعا  اإل رامية

 

  فس املواضيع  قر با  

 شر ما وع باس  ناء موض
ميةةةةةةةةس بةةةةةةةةاآلدا  العامةةةةةةةةة 

ع يةةةةةةةةةه   ةةةةةةةةةن  مل الةةةةةةةةةذن
 90/07 راحة قا و  

 :وبال تقيق ا  ز ئات هذا املواضيع  الحا

ع ةة   رميةةة ىلها ةةة  82/01اإلعةةال  ا و  مل  ةةن  قةة. 01
الةذن  ة   90/07 عةال اإل ا و خبةالف قة واألد ةا الرسة  

 . 02مكر   144ل  بن  املاد ت  ع   ال 77ع يها باملاد  
 رائ  ا 06اس ةوذت  رائ  املسا  بالعتالة ع    .02 
القةةةةا و  هةةةةذا منهةةةةا ا  05و دت ،90/07اإلعةةةةال  ا و  قةةةة

 % 29ةبنسبأن   ،العقوبات ا و ا ق وواحت 
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املواضةةةةةةةيع العامةةةةةةةة 
جلةةةةةرائ  ال ةةةةةةاعفة 

 السابقة

الةة   .العسةةكر ة غةةري املغ قةةة ا حالةةة األمةةر مبنعهةةا  
 ةةن  املةةاد  01 /82عةةال  اإل ا و  ةةن  ع يهةةا قةة

ا حةةةةةةة  شةةةةةةةك    سةةةةةةةةبة اجلةةةةةةةرائ  املاسةةةةةةةةة  ،122
 %26 سةةبة  82/01 ا و  اإلعةةال بالعتالةةة ا قةة

  رمية. 23 رائ  من ب  06أن 
  اإلها ةةو  السة و  شةك    ةرائ  القةذف .03

 09أن % 43 سةةةبة  90/07 ا و  اإلعةةةال قةةة
 رميةةةةة. عفي ةةةةا شةةةةك    سةةةةبة  21 ةةةةرائ  مةةةةن بةةةة  

 09أن  82/01 ا و  اإلعةةةةةةةةةةال ا    قةةةةةةةةةة 39%
  رمية. 23 رائ  من ب  

شةةةةةةةةك    رميةةةةةةةةة املسةةةةةةةةا  بةةةةةةةةاجلي  الةةةةةةةةوط   .04
 %  .09أن بنسبة  82/01 رمي   ا قا و  

 رميةةة واحةةت  أن  90/07أمةةا ا قةةا و  اإلعةةال  
 .% 05بنسبة  
 شةةةةةةةةك    رميةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةةر ك ع ةةةةةةةة  اجلنا ةةةةةةةةات     /04

اجلنح و شر األخبا  املاسةة بةاألمن، و شةر ظةروف و 
باألعفعةةا  اإل راميةةة  سةةبة  وال نو ةةهاجلةةنح و   ةةاتاجلنا
 رميةةة أمةةا ا 21 ةةرائ  مةةن بةة   04أن  % 19

أن  %17ب غةة   سةةبة  01/ 82 ا و  اإلعةةال قةة
  رمية. 23 رائ  من ب   04

 ةةةةةةةةةةةرائ  املاسةةةةةةةةةةةة بشةةةةةةةةةةةرف واع بةةةةةةةةةةةا   أ  والن يجةةةةةةةةةةةة
األشةةةةةةةةةةخا  ال بيعيةةةةةةةةةةة واملعنو ةةةةةةةةةةةة، هةةةةةةةةةة  اجلةةةةةةةةةةةرائ  

عفة ا القةةا و  املسةة ةوذ  ع ةة  غالبيةةة  ةةرائ  ال ةةةا
الةذن  90/07 ا و  اإلعال اجلزائرن والسي ا ا ق

االع بةةةا  و  عفيةةةه  سةةةبة اجلةةةرائ  املاسةةةة بالشةةةرفب غةةة  
عفي ةةةةةةةا ب غةةةةةةة   سةةةةةةةبة هةةةةةةةذا  %82.5 سةةةةةةةبة 

 سةةةةةبة  82/01اجلةةةةةرائ  ا قةةةةةا و  اإلعةةةةةال  
80.5%. 

 عتد اجلنا ات

 مةةن قةةةا و  67باإلحالةةة ىل  املةةةاد    نا ةةة واحةةةت 
 القةةا و  أنمةةن هةةذا  105 العقوبةةات بةةن  املةةاد 

 .%04بنسبة 

ىل   واحةةت  باإلحالةةة نةةا    
قةةةةةةةةةةةةةةةةةا و   مةةةةةةةةةةةةةةةةةن67املةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  

مةةن  88العقوبةةات مةةن املةةاد  
 هذا القا و  

ال ا يةةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةةن  ماد ةةةةةةةةةةةةةةه      و  
 . %10أن بنسبة  88

مل  ةةةن  ع ةةة  82/01 اإلعةةةال  قةةةا و  الحةةةا أ  
قةةةةةا و  أ ةةةةةة  رميةةةةةة بو ةةةةة   نا ةةةةةة، ع ةةةةة  خةةةةةالف 

 عةةةةة  مةةةةةن  رميةةةةةة  شةةةةةر الةةةةةذن   90/07اإلعةةةةةال  
بةةاألمن   نا ةةة طبقةةا ملاد ةةه األخبةةا  املغرضةةة املاسةةة 

 شةةةةةةةر و  مةةةةةةةع اإلشةةةةةةةا   ىل  أ   رميةةةةةةةة كشةةةةةةة  ،82
األسةةةرا  العسةةةكر ة الةةة   ةةة  ع يهةةةا كةةةال القةةةا و   

مةةةةةةةةن قةةةةةةةةا و   67و 69باإلحالةةةةةةةةة ع ةةةةةةةة  املةةةةةةةةاد   
 اجلنةةةةة.و   ةةة  اجلنا ةةةةو  العقوبةةةات قةةةت دا ت بةةة 

 سةةا  اجلنا ةةاتقةةت أخةةذت بالعقوبةةة األشةةت ا حو 
 القا و  .  ا اجلنح لكالو 
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 عتد اجلنح

 
 

  %91نسبة ب نةة أن  21
 
  

 

 
نسةةةةةةةةبة ب نةةةةةةةةةة أن 19

% 90. 

      
وع يةةه ميكةةن ىلطةةال   ةةنح  بينه ةةا  نة ةة والفةةا   

ال ةةةاعفة زةةازا  ع ةة   ةةرائ  ال ةةةاعفة حبكةة  غالبيةةة 
و ةةةةةةةةة  اجلنةةةةةةةةةةة ع ةةةةةةةةة  مج ةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةرائ  ال ةةةةةةةةةةاعفة 

  .املن و  ع يها ا كال القا و 

 
 عتد املخالفات

 
خمالفةةة واحةةت  املن ةةو  ع يهةةا بةةن  املةةاد  

دج ىل  100بعقوبةةةةةةةةة الغرامةةةةةةةةة مةةةةةةةةن  107
 دج .2000

 

 وال واحت 

 
 

ىلطةةةةةال  املشةةةةةرع  82/01واملالحةةةةا ا قةةةةةا و  
اجلزائرن ع ة  الف ةو  الة  ضة   هةذا األحكةا  ة 

مةةةةع أ    سةةةةبة   –خمالفةةةةات بواسةةةة ة ال ةةةةةاعفة 
 .املخالفات عفيها  كاد  نعت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عتد العقوبات  
 وأ واعها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ه  السجن مبعىن و  عقوبات أساسية  03 

احلبس و  سنوات    05احلبس الذن  فو  
 الغرامةو  سنوات        05أن أق  من 

 
 

 
 
 

 السجن

 احلبس

 الغرامة

 حجز األمالك

 الغ ق امل ق 

 الغ ق النهائ 
 ال شهري

 

 الحةةا أ  املشةةرع اجلزائةةرن اك فةة  ا قةةا و   .01
 الغرامة. و      احلبس و  بعقوبات السجن 82/01

قةةةةت  ةةةة  ع ةةةةة  90/07 الحةةةةا أ  قةةةةا و    .02
الغ ةةةةةةق امل قةةةةةة  و  وىلمكا ةةةةةةه احلكةةةةةة  حبجةةةةةةز األمةةةةةةالك

والنهةةائ  لوسةةائ  اجلرميةةة ا كةة  احلةةاالت أن بنسةةبة 
ىلمكا يةةة األمةةر ب شةةهري احلكةة  ال ةةاد  ، و 100%
مضةةةةةةاعفة العقوبةةةةةةةات و   ه  ع ةةةةةةة   فق ةةةةةةه،ع ةةةةةة  املةةةةةة

 ا ا ة ببعك اجلرائ  ا حالة العود 

قةةةةا و  اإلعةةةةال  ا حةةةة  مل  ةةةةرد هةةةةذا العقوبةةةةات ا 
82/01. 

 الحةةةةةةا أ  املشةةةةةةةرع اجلزائةةةةةةرن قةةةةةةةت اسةةةةةةة ع    .03
 ا و  اإلعةال ا قة » العقةوب   بإحةتني أو «عبةا  
 مةةن 52 %بنسةبةمةةر  أن  12 حةواي 82/01

 .ز وع اجلرائ 
حةواي  90/07قةا و  اإلعةال ا  ا اسة ع  ها بين ة
 .من ز وع اجلرائ  %43مرات أن بنسبة  09

اس ع   عبةا    اجلزائرن قت/  الحا أ  املشرع 04
 الةةة العةةود ضةةاع  عقوبةةة احلةةبس والغرامةةة ا حو  «

ومل  سةةةةةة ع  ها ا % 14مةةةةةةرات أن بنسةةةةةةبة 03« 
 .82/01قا و  
 شةةهري ال « / اسة ع   املشةرع اجلزائةرن عقوبةة05

مةةر  واحةةت   90/07اإلعةةال   ا و ا قةة »بةةاحلك  
منةه عفةإ  و  82/01 ا و  اإلعةال ومل  س ع  ها ا ق

العال يةةة اتةةذت هنةةا كعقوبةةةة مقاب ةةة لعال يةةة  ةةةرائ  
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العقوبات  عتد
 وأ واعها

 ال ةاعفة.

/  الحةا أ  املشةرع اجلزائةةرن قةت سة ط العقوبةةة 06
ع ة  الوسةةي ة املسةة ع  ة ا ا  كةا  اجلرميةةة ا مةةاد  

 .82/01 ا و  اإلعال  ها ا قواحت  ومل  س ع 

/  الحةةةةةةا أ  املشةةةةةةرع اجلزائةةةةةةرن قةةةةةةت  خ ةةةةةة  07
 ا و  اإلعةال  رائ   ا ق07:عقوبة الغرامة عفقط  لة

بين ةةا مل  ةةن  ع ةة  % 35أن بنسةةبة  82/01
 90/07 ا و  اإلعةةةال عقوبةةةة الغرامةةةة وحةةةتها ا قةةة

 لكةةن قةت  عاقةة  عفيهةا بةةاحلجز ،ىلال ا  رميةة واحةت 
نهةةةائ  لوسةةةي ة ال ةةةةاعفة ك ةةةا الوقةةة  امل قةةة  أو الو 

 .سبق

أك ةةةةةةةر  07/ 90 ا و  اإلعةةةةةةةال الن يجةةةةةةةة أ   قةةةةةةةو   
املخ  ةةة جلةةنح ال ةةةاعفة          نو عةةا ل عقوبةةةو   شةةت تا

 الفااها .        خمو 

     

احلةةةةت األدع  لعقوبةةةةة 
 السجن

  سنوات 5 سنوات 5

احلت األق ة  لعقوبةة 
 السجن

  سنة 20 سنة  20

احلةةةةةةت األدع لعقوبةةةةةةة 
 بساحل

مةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةةا و   1ف 298أ ةةةةةةةةةا  بةةةةةةةةةن  املةةةةةةةةةاد   5
مةةةةةن  فةةةةةس  مكةةةةةر  298بةةةةةن  املةةةةةاد  و  العقوبةةةةةات

 باإلحالة ىلليه()  القا و 

أ ةةةةةةةةةةةا  ا  فةةةةةةةةةةةس املةةةةةةةةةةةاد      5
 السابقة

 

احلت األق ة  لعقوبةة 
 احلبس

 
 سنوا ت 05

سةةةةةةةةةةنوات مةةةةةةةةةةع ىلمكا يةةةةةةةةةةة  5
 مضاعف ها ا حالة العود

 

  دج1.000 دج 100 أق  مب غ الغرامة

 غ الغرامةأك  مب 

 
 دج40.000

دج         250.000
مةةةةع ىلمكا يةةةةة مضةةةةاعف ها ا 

 حالة العود
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 فهرس اآليات القرآنية .01
 

 الصفحة الرقم اآلية السورة
 107 194 َحَرامِ الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّْهِر الْ  البقرة
 104 283 ...َوالَ َتْكُتُموْا الشََّهاَدَة َوَمن َيْكُتْمَها فَِإنَُّه آثِم   البقرة

 85 104 ...َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمَّة  َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيرِ  آل عمران
 108،111 134 ء...الَِّذيَن يُنِفُقوَن ِفي السَّرَّاء َوالضَّرَّا آل عمران

 86 159 ...فَِبَما َرْحَمٍة مَِّن الّلِه لِنَت َلُهمْ  ل عمرانآ

 130 ,87،118 83 ...َوِإَذا َجاءُهْم َأْمر  مَِّن اأَلْمِن َأِو اْلَخْوفِ  النساء
ْهَر بِالسلاَوءِ الَّ  النساء َْ  79،118،148،219 148 ... ُيِح لا الّلُه اْل
ًرا َأو النساء ْعُفوْا َعن ت َ  ُتْخُفوُه َأو ِإن تُ ْبُدوْا َخي ْ

 ...ُسَوءٍ 
149 108 

 74 165 ...رسال مبشرين ومنذرين.. النساء

 70 08 ...يَا َأي لاَها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَ وَّاِميَن ِلّلهِ  المائدة

 167 27 ...َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبأَ ابْ َنْي آَدَم بِاْلَحقِّ  المائدة

 74 33 ...ارِبُوَن الّلَه َوَرُسوَلهُ ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيحَ  المائدة

 165 34 ...ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوْا ِمن قَ ْبِل َأن تَ ْقِدُروْا َعَلْيِهمْ  المائدة

 155 79،78 ...لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن بَِني ِإْسَرائِيلَ  المائدة

 218،220 108 ...َوالَ َتُسبلاوْا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلهِ  األنعام
ر األنعام ْْ  141 138 ...َوقَاُلوْا َهِذِه َأنْ َعام  َوَحْرث  ِح

َها َوَما  األنعام َوالَ تَ ْقَربُوْا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ
 ...َبَطن

151 118 

 03 07 ...نَ زَّْلَنا َعَلْيَك ِكَتابًا ِفي ِقْرطَاٍس فَ َلَمُسوه َلو األنعام

ُُ  األعراف  217،207 33 َما َحرََّم رَبَِّي اْلَفَواِحَش ْل ِإنَّ ُق
ا َأي لاَها النَِّبيلا َحرِِّض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى يَُ  األنف ال

 ...اْلِقَتالِ 
65 142 ،148  



 246 

 155 67 ...اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بَ ْعُضُهم مِّن بَ ْعضٍ  التوبة

 85 71 ُهْم َأولَِيْاُء بَ ْعضَوالُمْؤِمنُ ْوَن َو الُمْؤِمَناِت بَ ْعضُ  التوبة

 228 79 ...الَِّذيَن يَ ْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعيَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ  التوبة

 225 79 ...َوالَِّذيَن َصبَ ُروْا ابِْتَغاء َوْجِه رَبِِّهمْ  الرعد

   ...يَا َأي لاَها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم فَاِسق  بَِنَبأٍ  الرعد
َناَك اْلُمْستَ ْهزِئِينَ ِإنَّ  الحجر  224 96،95 ...ا َكَفي ْ

  156 ،155 116 ...َوالَ تَ ُقوُلوْا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكمُ  النحل
 138 105 ِإنًَّما يَ ْفَتري الَكذَب اللاِذيَن الَ  يُوِمُنون النحل

 87،36 125 ...ادُْع ِإِلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَةِ  النحل
 73 15 ...مَِّن اْهَتَدى فَِإنََّما يَ ْهَتدي لِنَ ْفِسهِ  اإلسراء

 195،137،102،204 36 ...َوالَ تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلم   اإلسراء
 212،229 70  ...َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدمَ  اإلسراء

 223 18 ...َوَمن يُِهِن اللَُّه َفَما َلُه ِمن ملاْكرِمٍ  الحج

ْرِض َأقَاُموا األَ الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُهْم ِفي  الحج
 ...ةَ الالصَّ 

41 105 

ُهَما النور  166 02 ...الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّن ْ

  202 ،196،201 04 ...َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناتِ  النور
َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن  ِإْذ َسِمْعُتُموهُ  َلْوالَ  النور

 ...َواْلُمْؤِمَناتُ 
12 137 

 198، 140 ،78،137 16،15 م...ِإْذ تَ َلقَّْونَُه بِأَْلِسَنِتُكْم َوتَ ُقوُلوَن بَِأفْ َواِهكُ  النور
 142،148 79،116 19 ...ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبلاوَن َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشةُ  النور

154  ،198 
 198 23 ...َن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناتِ ِإنَّ الَِّذي النور

 102 27 ...َتْدُخُلوا بُ ُيوتًا الَ ا َأي لاَها الَِّذيَن آَمُنوا يَُ  النور

126،125،12 ...َوالشلاَعَراء يَ تَِّبُعُهُم اْلَغاُوونَ  الشعراء

4 
87 

 206،201 58 ات...َوالَِّذيَن يُ ْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمن األحزاب
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 141 60،61 ...لَِئن لَّْم يَنَتِه اْلُمَناِفُقونَ  حزاباأل 

 222 42 ...ِمْن َخْلِفهِ  الَ يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمن بَ ْيِن يََدْيِه وَ الَ  فصلت

َنا ُموَسى اْلِكَتابَ  فصلت  03 45 ...َوَلَقْد آتَ ي ْ

،201،198،165 06 ...يَا َأي لاَها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم فَاِسق  بَِنَبأٍ  الحجرات
139،140،136،102

،87،38. 
 206،228 11 ..َيْسَخْر َقوم  مِّن قَ ْومٍ  الَ يَا َأي لاَها الَِّذيَن آَمُنوا  الحجرات
 102،165 12 ...يَا َأي لاَها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا مَِّن الظَّنِّ  الحجرات

 04 36 ِف ُموَسىَأْم َلْم يُ َنبَّْأ ِبَما ِفي ُصحُ  النجم

يَا َأي لاَها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم  التغابن
 .دُِكمْ الَوَأوْ 

14 108 

 125 09 ...ي َْومَ ت ُبْ َلى السَّرَاِئرُ  الطارق
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 الصفحة الحديث
 107 ...أتي النبي صلى اهلل عليه وسلم رجل يتقاضاه 
 166 تى النبي صلى اهلل عليه و سلم بسكرانأ

 192 ...اجتنبوا السبع الموبقات
 117 ...اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى اهلل عنها

 129 ...م ألفتثإذا حدث الرجل بالحديث 
 130 ...إذا نظرت في كتابي هذا فامضي

 129 ...أسرَّ إلي النبي صلى اهلل عليه وسلم سرا
 149 ...الصيام درجة من لبأفض أخبركم أال
 148 ...المصلون يعبده أن أيس قد الشيطان إن

 117 ...إن اهلل ال يعذب الخاصة بذنوب العامة
 155 ...إن الناس إذا رأوا الظالم فلم

 197 ...أن رجلين استبا فيس زمن عمر بن الخطاب
 205 ...إن من أربى الربا

 86  ...حقإن من أعظم  الْهاد كلمة 
 107 ...ُُْهم أوَهاِجهم وجبريل معكاه
 164،202 ...ياكم والظن فإن الظن أكذب الحديثإ

 138  ...آية المنافق ثالث
 138،205 ...بحس  المرء من الكذب أن يحدث

 166 ...من النفاق تانبذاء والبّيان شعبال
 164  ...تعافوا الحدود فيما بينكم

 86 ...دين النصيحةال
 142 ...اني قاالرأيت رجلين أتي

 218 ...سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
 139 ...ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق

 154  ...لم يؤمر حق ماالطاعة و  سمعال
 130 ...سلم قلما يريد غزوة يغزوهاو  كان الرسول صلى اهلل عليه
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 138،140 ...أخاك حديثاً  تحدثكبرت خيانة أن 
 79،116 ...ينْاهر كل أمتي معافى إال الم

 107 ...كيف بنسبي فقال حسان
 218 ...ن أحداً ال تسبَّ 

 218 ...ال تسبوا أصحابي
 219 ...دعوا لهم بالصالحاال تسبوا األئمة و 

 218 ...ال تسبوا األموات فتأذوا األحياء
 218 الدهر ال تسبوا الدهر فإن اهلل هو

 155 ...سيدال تقولوا للمنافق 
 105 ...معةال تكونوا إ

 206،164 ...ال يرمي رجل رجاًل بالفسوق
 218،212 ...فاحشالم يكن النبي صلى اهلل عليه وسلم 
 116 ...لو كنت راجما امرأة من غير بينة

 140 ...ليس الكذاب من يصلح
 103 ...ما أنت بمحدث قوما حديثا

 212 ...ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي
 177،129،104 ...ْالس باألمانةمال

 207 المسلم من سلم المسلمون من لسانه...
 218 ...بان ما قاال فعلى البادئستالم

 139،141،177 ...من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد
 116 ...في الدنيا من أصاب حداً فعْل عقوبته

 229 ...من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه
 87 من كان منكم مادحا أخاه....
 85 ...من رأى منكم منكراً فليغيره

 147 ...التحريش عن وسلم عليه اهلل صلى الرسول نهى
 166 ...هلك المتنطعون

 137 ...وإن الكذب يهدي إلى الفْور
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 205 ...تلهومن لعن مؤمناً فهوكق
 107 ان أج  عن رسول اهللحسَّ  يا

 148 يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس
 117 دا بغير بينةلو رجمت أح

 117 لو كني راجما امرأة بغير بينة
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 الصفحة أسماء األعالم
 74،09 أمحد زكي بدوي
 ح ةاحسن بوسقيع
 11 أكرم شليب

 128 أنس بن مالك
 05 بطرس البستاين
 75،71 ِجرار ُكورنو

 37 مجال الدين األفغاين
 106 سان بن ثابتح
 04 زبيديال

 72 زهرةأبو 
 194 شافعيال

 177 حشري
 ح عباس سهيلةابن 

 10 عباسة جياليل
 37 عبد الباسط األنس
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 20،  16،15،09ح،      عبد اللطيف محزة
 129 عبد اهلل بن جحش
 157،102 عمر بن اخلطاب
 27 عمر بن قدور
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 27 عمر راسم
 09،خ  فؤاد توفيق العاين

 04 فريوزباديال
 ح كاظم سعود
 194 مالك بن أنس

 73،71 اورديامل
 ح حمافظي حممود

 38 حمب الدين اخلطيب
 خ حممد الساملي

 خ حممد الششنقيطي
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 07 جنيب احلداد
 37 ندمي املالح
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 33 زائر اليوماجل
 32 مهوريةاجل
 28 يلاجل
 32 دثاحل
 31 قاحل
 38،32 كمةاحل
 32 واراحل
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 و كتب تفسير القرآن الكريم.  القرآن الكريمأوال.
 
  برواية حفصالقرآن الكرمي. 
 ر الكتاب العريب، بريوت، لبشنان.، داأحكام القرآن بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص: أبو .1
 لري حممرد البجراوي، بردون طبعرة، يقيرق عأحك ام الق رآن بن عبد اهلل املعروف بابن العرريب:بكر حممد  أبو .2

 دار الفكر، بريوت، لبشنان.
 ، دار املعرفة، بريوت، لبشنان.جامع البيان في تفسير القرآن جعفر حممد بن جريرالطربي:أبو  .3
 .م، دار الشروق، بريوت، لبشنان1988، 15 ، طآنفي ظالل القر  :سيد قطب .4
 تونس. التوزيعو الشركة الوطشنية للشنشر  ، الدار التونسية للشنشر،التنويرتفسير التحرير و  الطاهر بن عاشور: .5
          م، دار الثقافررررة للشنشررررر 1990، طتفس    ير اب    ن كثي    رإمساعيررررل بررررن كثيررررري القرشرررري الدمشررررقي:  فررررداءال أبررررو .6

 .التوزيع، اجلزائرو 
     تتمترره لتلمررذه، عطيررة حممررد سرراملو ، أض  واء البي  ان ف  ي إيض  اح الق  رآن الك  ريم حممررد األمررش الشررشنقيطي: .7

طبعررة جديرردة  ،اإلعجررازو رسررالة مشنررع اجملرراز عررن املشنررزل للتعبررد و يليرره إيهررام االضررطراب عررن آيررات الكترراب و 
 وت، لبشنان.م، دار إحياء الرتاث العريب، بري 1996اعتىن هبا صالح الدين العاليلي، سشنة 

 الدراي  ة م  ن عل  م التفس  يرو ف  تح الق  دير الْ  امع ب  ين فن  ي الرواي  ة  حممررد بررن علرري بررن حممررد الشرروكاين: .8
 بريوت لبشنان.، دار املعرفة،02طبعة

 

 شروحه.و كتب الحديث  .ثانيا
 
 .، ب ط، مؤسسة قرطبة، مصرمسند أحمد: أمحد بن حشنبل .1
، دار ح الب   اري بش  رح ص  حيح البخ   اريتف  أمحررد بررن علرري برررن حجررر أبررو الفضررل العسرررقالين الشررافعي:  .2

 املعرفة، بريوت، لبشنان.
مزي ل االلتب اس عم ا اش تهر م ن األحادي ث عل ى و  كش ف الخف اء: اجلراحري العجلروينبرن حممرد  لإمساعي .3

م  مؤسسررة 1979 ،04التعليررق عليرره، أمحررد القررال ، ط و تصررحيحه و أشرررف علررى وضررعه  ،ألس  نة الن  اس
 الرسالة، بريوت، لبشنان.
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، دار الفكرر الْ امع الص غير أحادي ث البش ير الن ذيرن عبرد الرمحران برن أيب بكرر السريوطي، جالل الردي .4
 بريوت، لبشنان. الشنشر و للطباعة 

 دار الكتراب العرريب، بردون طبعرة، ص حيح س نن المص طفىسليمان بن األشعث السجسرتاين:  داودأبو  .5
 ، بريوت.لبشنان
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 املعارف، الرياض، السعودية.
    ، عرررن بشنشرررره ص   حيح البخ   اريبرررن املغررررية برررن برديشنرررة الببررراري:  إبرررراهيمابرررن برررن إمساعيرررل برررن  عبرررد اهلل .8

 .التعليق عليه حممد مشنري الدمشقي، املكتبة الثقافية، بريوت، لبشنانو تصحيحه و 
   ، بردون طبعرةبذيل ه التلخ يص لل ذهبيو المس تدرك عل ى الص حيحين : عبرد اهلل احلراكم الشنيسرابوريأبو  .9

  دار الكتاب العريب، بريوت، لبشنان.
أحاديثره و أبوابره و رقرم كتبره و حقرق نصوصره  ،سنن بن ماج ة اهلل حممد بن يزيد القزوين بن ماجة، عبدأبو  .10

 مصر. ة، دار احلديث خلف اجلامع األزهر القاهرةعلق عليه حممد فؤاد عبد الباقي، بدون طبعو 
    م، دار الكتراب العررريب1982، الطبعررة الثالثرة الفوائ دمنب ع و مْم ع الزوائ  د أيب بكرر اهليثمرري: علري برن  .11

 لبشنان. ،بريوت
م 1987، طبعررة س  نن الترم  ذيو هو الْ  امع الص  حيح حممررد برن عيسررى بررن سررورة الرتمرذي،  عيسررىأبرو  .12

  دار الكتب العلمية، بريوت، لبشنان.
احلسررن الشرريباين           رة إىل روايررة ابررن، بروايررة ابررن كثررري الليثرري مررع اإلشرراالموط  أاألصرربحي:  مالررك بررن أنررس .13

 التوزيع، بريوت، لبشنان.و الشنشر و م، دار الفكر للطباعة 2005، 04ط 
علرري  وخترري  أبرو ، يقيرق مْم  ع الزوائ دو جم ع الفوائ  د م ن ج امع األص ول حممرد برن سرليمان املغرريب:  .14

 التوزيع، بريوت، لبشنان.و الشنشر و م، دار بن حزم للطباعة 1989سليمان بن دريع، ط 
 بررريوت ، دار اجليررلش  رح الزرق  اني عل  ى موط  أ اكم  ام مال  كالزرقرراين: عبررد البرراقي بررن يوسررف  حممررد بررن .15

 لبشنان.
 العلميررة ،دار الكتررب،ه1415، 02ط ، ع  ون المعب  ودأبررادي أبررو الطيررب:  احلررق العظرريم حممررد  ررس .16

 بريوت، لبشنان.
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 راجعره   مع الترم ذيتحفة األحوذي بش رح ج احممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املبكافوري أبو العال:  .17
 بريوت لبشنان. ،التوزيعو الشنشر و عثمان، بدون طبعة، دار الفكر للطباعة صححه عبد الرمحان حممد و 
  ، برردون طبعررة، دار الكترراب املصررري، القرراهرة ص  حيح مس  لممسررلم بررن احلجرراج القشررريي الشنيسررابوري:  .18

 مصر، دار الكتاب اللبشناين، بريوت، لبشنان.

 
 اإلعالمية.و الق انونية  و طلحات الفقهية  المصو كتب اللغة  ثالثا.

                 

 ، قصر الكتاب، البليدة، اجلزائر.المصطلحات القانونية في التشريع الْزائريابتسام القرام:  .1
 ابن مشنظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبشنان. .2
 ، دار الكتب العلميرةفعيالمصباح المنير في غري  الشرح الكبير للرا أمحد بن حممد بن علي الفيومي: .3

 لبشنان. وتبري 
عم  دة الحف  ا  ف  ي تفس  ير أش  رف أمحررد بررن حممررد بررن يوسررف بررن عبررد الرردامي املعررروف بالسررمش احللرريب،  .4

 .دار الكتب العلمية  بريوت، لبشنان ،األلفا 
 ، تقدمي أمحد خليفة، دار الكتاب املصري، القاهرة مصر. معْم مصطلحات اكعالمأمحد زكي بدوي،  .5
العلم  ، يقيق أمحد عبد الغفور، دارالصحاح تاج اللغة وصحاح اللغة العربيةيل بن محاد اجلوهري، إمساع .6

 للماليش، بريوت، لبشنان.
 دار الشروق، القاهرة، مصر. معْم المصطلحات اكعالمية، أكرم شليب، .7
 .، دار الراتب اجلامعية، لبشناناألداء القاموس العربي الشامل أمل عبد العزيز حممود، .8
     ، ترمجررررة مشنصررررور القاضرررري، املؤسسررررة اجلامعيررررة للدراسررررات معْ    م المص    طلحات القانوني    ة و،كورنررررجرررررار   .9

 الشنشر واإلشهار، بريوت لبشنان.و 
 ، الشركة العاملية للكتاب، بريوت، لبشنان.القانونيةو معْم المصطلحات الفنية  جرجس جرجس، .10
                   هشنرداوي، مشنشرورات حممرد علري بيضرون   يرد، يقيرق عبرد احلمكت اب الع ين ليل بن أمحد الفراهيدي:اخل .11

 دار الكتب العلمية، بريوت، لبشنان.
 .، دار الشرق، بريوت، لبشنانالمنْد في اللغة العربية المعاصرةدار الشرق،  .12

 ، دار صادر، بريوت، لبشنان.قاموس عربي عربي المعتمددار صادر،  .13
  ة لبشنان، بريوت، لبشنان.مكتب معْم لغوي مطّول،عبد اهلل البستاين،  .14
 دار اجليل، بريوت، لبشنان. القاموس المحي ،، فريوزباديال .15
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 ، مكتبة لبشنان، بريوت لبشنان.اللغة واآلدابو معْم المصطلحات العربية جمدي وهبة وكامل املهشندس،  .16

 التوزيع، إستانبول، تركيا.و ، املكتبة اإلسالمية للشنشر المعْم الوسي اللغة العربية، جممع  .17

، املطبعررة األمرييررة ببرروالق، القرراهرة، 1934، 01ج مْل  ة ف  ؤاد األول للغ  ة العربي  ةمررع اللغررة العربيررة، جم .18
 مصر.

، معْ م األغ الا اللغوي ة المعاص رة يع الال األغ الا اللغوي ة المعاص رة ويب ين ص وابهاحممد العردناين،  .19
 م، مكتبة ابشنان، بريوت، لبشنان.1999طبعة 

، بردون طبعرة، عرن شرررقية حممرود خراطر، الشناشررر مخت ار الص  حاحازي، حممرد برن أيب بكرر عبررد القرادر الرر  .20
 دار احلديث، جبوار إدارة األزهر، القاهرة، مصر.

برريوت،  شنفرائس للطباعرة والشنشرر واإلشرهار، دار المعْم لغة الفقهاء، جي وحامد قشنييب ةحممد رواس قلع .21
 لبشنان. 

 ان.، دار صادر، بريوت، لبشنتاج العروسحممد مرتضى الزبيدي،  .22

بررريوت  عيررون السررود، دار الكتررب العلميررة، يقيررق حممررد باسررل ،معْ  م لغ  وي أللف  ا  الق  رآن الك  ريم .23
 لبشنان.

 
 التراجم.و كتب السيرة  رابعا.

 
 ، دار اجليل، بريوت، لبشنان.عصر االنبعاثو أدباء العرب في األندلس  بطرس البستاين،  .1
           ربيررة امليسرررة، دار اجليررل، لبشنرران، اجلمعيررة املصرررية لشنشررر اجلمعيررة املصرررية لشنشررر املعرفررة والثقافررة، املوسرروعة الع  .2

 املعرفة والثقافة، مصر. 
 ، يقيق حممد علي البجاوي، دار اجليل، بريوت لبشنان. اكصابة في تميز الصحابةابن حجر العسقالين،   .3
 تعمرين            المس    ع    الم ق    اموس ت    راجم ألش    هر الرج    ال والنس    اء م    ن الع    رب و األ ،يخررررري الرررردين الزركلرررر .4

 ، لبشنان. للماليش، بريوت دار العلمم، 1999، 14، طوالمستشرقين
، دار الراترب اجلامعيرة الغ ربو ب ين الش رق  موس وعة مملك ة األع المسعيد الغزالين، حممد عبد الرحيم،    .5

 بريوت، لبشنان.
  م1978 02ط يقيرق عرادل نررويهص،  ،الوفي ات للقس  نطيعبراس أمحرد برن علرري برن اخلطييرب، ابرن ال .6

  .دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، لبشنان
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مشنشرررورات علررري   م،2002عص   ر الْ   اهلي حت   ى س   نةمعْ   م األدب   اء م   ن الكامرررل سرررليمان اجلبررروري،  .7
 بيضون لشنشر كتب السشنة واجلماعة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبشنان.

  لبشنان.، دار الكتب العلمية، بريوت، المخترعينو موسوعة المكتشفين  موريس شربل، .8
 لبشنان. ،دار الكتب العلمية، بريوت موسوعة علماء الفزياء،موريس شربل،  .9

 ،برريوت  ماعرة، دار الكترب العلميرةاجلمشنشورات علي بيضون لكتب السرشنة و  ،السيرة النبوية ابن هشام، .10
  لبشنان.

هرررس ، ومعرره فمع  ه اككم  ال ف  ي أس  ماء الرج  الو مش  كاة المص  ابيح ويل الرردين أيب عبررد اهلل اخلطيررب،  .11
أحاديررث وآثررار املشرركاة، يقيررق وتعقيررب رمضرران بررن امحررد بررن علرري آل عرروف،، مكتبررة  التوبررة، الريرراض 

 السعودية، دار بن حزم، بريوت، لبشنان.
يقيرق علري البجراوي دار  ف ي معرف ة األص حاب، باالس تعايوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب،  .12

 اجليل، بريوت، لبشنان.

 
 .خالقاأل و كتب الفقه   خامسا.

 
م  نهال الق  رآن الك  ريم ف  ي تقري  ر حري  ة ال  رأي ودوره ف  ي تحقي  ق الوح  دة الفكري  ة ب  ين      إبررراهيم شرروقار، .1

 ، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبشنان.المسلمين
املكتبرة  رح رسرالة إبرن أيب  زيرد القرريواينشر ،الفواك ه ال دواني: ن غشنريم برن سرامل برن مهشنرا الشنفرراويأمحد بر .2

 لبشنان. الثقافية، بريوت،
 ،المغ  ربو الْ  امع المغ  رب ع  ن فت  اوى علم  اء إفريقي  ة و المعي  ار المع  رب  أمحررد بررن لررش الونشريسرري: .3

 خرجه مجاعة من الفقهاء بإشراف حممد حجي، بدون طبعة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبشنان.
  الشنشرررر و ة ،دار الشنهضرررة العربيرررة للطباعرررالموس   وعة الْنائي   ة ف   ي الفق   ه اكس   الميأمحرررد فتحررري هبشنسررري،  .4

 التوزيع، بريوت، لبشنان.و 
 ، قصر الكتاب البليدة، اجلزائر.الرعيةو السياسة الشرعية في إصالح الراعي  تقي الدين بن تيمية: .5
 . التوزيع، عمان، األردنو ، دار األرقم للشنشر مختصر منهاج القاصدين جوزي،ابن  .6
 لبشنان. ريوتظ العراقي، دار الكتاب العريب، بهبامشه ختري  احلافو ، ، إحياء علوم الدينحامد الغزايلأبو    .7
م، دار الكتررب 1988،يقيررق عبررد الغفررار سررليمان البشنررداري طبعررة : المحل  ى باآلث  ارحررزم األندلسرريابرن  .8

  العلمية، بريوت، لبشنان.
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الرسالة الفقهية مع غرر المقالة في ش رح غري   الرس الة ألب ي عب د اهلل محم د  زيد القريواين،ابن أيب  .9
، 02األجفررران، الطبعررررة  و، إعررررداد ويقيرررق اهلرررادي محرررو، حممرررد أبرررب   ن حمام   ة المغ   راوي ب   ن منص   ور

  م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،لبشنان.1997
التوزيررع، و ، دار الشنفررائس للشنشررر كتم  ان الس  ر وإفش  اءه ف  ي الفق  ه اكس  الميشررريف مسرراعد بررن أدلررول،  .10

 عمان، األردن.
، دار الكتررب الم  نح المرعي  ةو اآلداب الش  رعية  حلشنبلرري:ا سرري ررس الرردين أيب عبررد اهلل بررن مفلررح املقد .11

 بريوت،لبشنان. العلمية
حاش     ية الدس     وقي عل     ى الش     رح الكبي     ر ألب     ي البرك     ات س     يدي أحم     د  رررررس الررررردين الدسررررروقي،  .12

هبامشره الشرررح املررذكور مررع تقريرررات الشرريح حممرد علرريش، دار الفكررر للطباعررة والشنشررر والتوزيررع، و ،ال  دردير
 بريوت، لبشنان.

 .،دار الكتب العلمية، بريوت، لبشنانكتاب المبسوادين السرخسي،  س ال .13
مواه      الْلي    ل بش    رح احلطرررراب، عبررررد اهلل حممررررد بررررن حممررررد بررررن عبررررد الرررررمحن املغررررريب املعررررروف بأبو  .14

 خررجضربطه و  اإلكليل ملبتصر خليل أليب عبد اهلل حممد بن يوسف املرواتو بأسفله التاج و  خليلمختصر 
  ت، دار الكتب العلمية، بريوت، لبشنان.أحاديثه زكريا عمرياآياته و 

م دار الكترب 1982، 02، الطبعرةبدائع الصنائع في ترتي  الش رائععالء الدين أيب بكر الكاساين،   .15
 العلمية، بريوت، لبشنان.

، ديررروان املطبوعرررات الوالي   ات الديني   ةو األحك   ام الس   لطانية املررراوردي، علرررى برررن حممرررد حبيرررب البصرررري  .16
 زائر.اجلامعية بن عكشنون، اجل

، يقيرررق حممرررد الش   فا بتعري   ف حق   وق المص   طفىقاضررري عيررراض برررن موسرررى برررن عيررراض اليحصررريب، ال .17
 م دار الكتاب العريب، بريوت، لبشنان.1984البجاوي، طبعة 

 ، روايررة اإلمررام سررحشنون بررن سررعيد التشنرروخي عررن اإلمررام عبرردالمدون  ة الكب  رى، األصرربحي مالررك بررن أنررس .18
بيان ما اقتضته املدونة من أحكام لإلمام احلافظ الوليد برن  رشد ، ومعها مقدمات ابنالرمحان بن القاسم

 لبشنان. ، بريوت،التوزيعو الشنشر و ، دار الفكر للطباعة ه 520املتوىف أمحد بن رشد

 املكترب اإلسرالمي ،راهيم الزعلرى، حققره عصرام فرارس اخلرسراين، حممرد إبراألحك ام الس لطانيةاوردي: امل .19
 .390ص  ،، لبشنانبريوت

 .الفشنون املطبعية، اجلزائرو ، دار رحاب الشنشر خلق المسلمزايل، حممد الغ .20
 .، دار الشنفائس، بريوت، لبشنانالموسوعة الفقهية الميسرةجي، ة حممد رواس قلع .21
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ج أحاديثره وعلرق عليره حممرود ، خرر مختصر المزي على األم لإلمام محمد ب ن إدري س الش افعيزي، املر .22
 لبشنان. احلديث، دار الكتب العلمية، بريوت يليه مسشند اإلمام الشافعي واختالف مطرجي

، دار العاصررمة للشنشرررر الممن  وع ف   ي الفق  ه اكس   الميو اكع  الن المش   روع مسرراعد بررن القاسرررم الفررا ،  .23
 التوزيع، الرياض، السعودية.و 
دار  م،1989ط ،المغني ويليه الشرح الكبير و س الدين بن قدمى املقدسي: بن قدامىموفق الدين  .24

 بريوت، لبشنان. الكتاب العريب،
املقرردمات واملمهرردات لبيرران مررا اقتضررته رسرروم املدونررة مررن  ليررد حممررد بررن أمحررد بررن رشررد القرررطيب:و ابررن   .25

حممرد حجري، دار الفكرر  التفصيالت احملكمات ألمهات مسرائلها املشركالت، يقيرقو األحكام الشرعية 
 اإلسالمي، بريوت، لبشنان.

 .، دار الفكر، اجلزائرالفقه اكسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،  .26
 

 الكتب الق انونيةسادسا.
 

الْ   رائم ض   د و ال   وجيز ف   ي الق   انون الْن   ائي الخ   األ، الْ   رائم ض   د األش   خاأل  احسرررن بوسرررقيعة:   .1
 ، بوزريعة، اجلزائر.التوزيعو الشنشر و م، دار هومة للطباعة 2003 ط  األموال

 هومة للنشر والتوزيع، بوزريعة، الْزائر.، دار الوجيز في القانون الْنائي العام احسن بوسقيعة:   .2
وطن م، الرررديوان الررر2003، طبعرررة ق   انون العقوب   ات ف   ي ض   وء الممارس   ة القض   ائية احسرررن بوسرررقيعة: .3

 لألشغال الرتبوية، اجلزائر.
، )املكترررب اجلرررامعي م1998، طص   رف في   ه واألدل   ة الْنائي   ةالتحقي   ق الْن   ائي والتالروس: و أمحرررد أبررر .4

 احلديث األسكشندرية، مصر
  ، ديروان املطبوعرات اجلامعيرةالْزائي ة ف ي التش ريع الْزائ ريمب ادئ اكج راءات  أمحد شوقي الشلقاين:   .5

 بن عكشنون، اجلزائر.

ولي الخ   األ لحق   وق اكنس   ان ونص   وأل الميث   اق ال   داكع   الن الع   المي  سرررعيد حممرررد أمحرررد باناجرررة: .6
، مؤسسررة الرسررالة، بررريوت، الثقافي  ة وموق  ف الش  ريعة اكس  الميةلحقوق االقتص  ادية واالجتماعي  ة و ب  ا

 لبشنان.

 ، دار الشنهضرة العربيرةإباحة القذف الصادق بين المبدأ واالستثناء عبد التواب معوض وحممد الشواريب، .7
 القاهرة، مصر.
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النش  ر، ج رائم الق  ذف، ال  بالب الك  اذب م الص  حافة و الْ  رائم التعبيري  ة، ج رائعبرد احلميررد الشرواريب،  .8
، مشنشرررأة الفق   هء القض   اء و ي   ة ف   ي ض   و ل   زور، الرقاب   ة عل   ى المص   نفات الفنإفش   اء األس   رار، ش   هادة ا

 اإلسكشندرية، مصر. املعارف

الفنية جرائم الصحافة والنشر وقانون حماية المؤلف والرقابة على المصنفات  عبد احلميد الشواريب، .9
 .م، مشنشأة املعارف باإلسكشندرية، مصر1997، 03، الطبعة الفقهاء و في ضوء القض

 اجلرامعي  م، دار الفكرر 2000، طبعرة إفشاء اكس رارو الس  جرائم القذف و  عبد احلميد املشنشراوي: .10
 االسكشندرية، مصر.

 ، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكشندرية، مصر.علم اكجرام توتة: عبد الرمحان أبو .11

جرائم الرأي واإلعالم يف التشريعات اإلعالمية وقانون العقوبات واإلجراءات اجلزائية،  عبد الرحيم صديف: .12
 دار الفكر العريب، القاهرة، مصر.

عل ى م االعت داء عل ى المص لحة العام ة و قانون العقوبات القسم الخاأل ج رائ عبد القادر القهواجي: .13
 وت، لبشنان.م، مشنشورات احلليب احلقوقية، بري 2002، طبعة المالو اكنسان 

 ر الكتررب القانونيررة اجمللررة الكررربى ، داالس    وتحري  ك ال  دعوى الْنائي  ة عنه  االق  ذف و  عررديل خليررل: .14
 مصر.

 ، دار اجلامعررة اجلديرردة للشنشرررالتقيي  د الق  انوني لحري  ة الص  حافة، دراس  ة مقارن  ة حممررد برراهي أبويررونس: .15
 اإلسكشندرية، مصر.

، ديروان املطبوعرات اجلامعيرة، برن لقس م الخ األش رح ق انون العقوب ات الْزائ ري ا حممد صربحي جنرم: .16
 عكشنون، اجلزائر.

 دار اهلدى، عش مليلة، اجلزائر. ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق، حممد حمدة: .17
 ، دار الشنهضة العربية، القاهرة، مصر.نطاق الحق في الحياة الخاصة حممود عبد الرمحان حممد: .18

 بررردون بيانرررات الشنشرررر  م. 2000، 02، طالك   اذب الق   ذف والس     وال   بالبمعررروض عبرررد الترررواب:  .19
 .301ص

 هومررة للطباعررة والشنشررر والتوزيرررع ، دار2003، طم  ذكرات ف  ي الق  انون الْزائ   ي الْزائ  ريوارث، بررن  .20
 بوزريعة، اجلزائر.

 

 بالق انون الوضعي.  المق ارنو التشريع الجنائي اإلسالمي  كتب   سابعا.
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، حبررث مقررارن بررش اس  ي ف  ي ظ  ل مب  دأ المش  روعيةحري  ة ال  رأي ف  ي المي  دان السي أمحرد جررالل محرراد: .1
 مصر. ،املشنصورة ،النشر والتوزيعو دار الوفاء للطباعة سالم، إلاو الدميقراطية الغربية 

العربيررة للطباعررة والشنشررر  ، دار الشنهضررةالموس  وعة الْنائي  ة ف  ي الفق  ه اكس  المي أمحررد فتحرري هبشنسرري: .2
 لبشنان. بريوت،

 ، الررردار الدوليرررة لالسرررتثمارات الثقافيرررةاكس   المي المق   ارن الح   دود ف   ي الفق   ه خالرررد رشررريد اجلميلررري: .3
 مصر. القاهرة،

 دار الفكر العريب، بريوت، لبشنان. الْريمة، أبو زهرة: .4

املكتبرة  ،الق انونو الس   العلني ين وش رب الخم ر ب ين الش ريعة و جرائم القذف  عبد اخلالق الشنرواوي: .5
 .لبشنان، العصرية، بريوت

، دار الغررب ادئ الشرعية ف ي أحك ام العقوب ات ف ي الفق ه اكس الميالمب عبد السالم حممد شريف: .6
 العريب، بريوت، لبشنان.

، معهررد اإلدارة الفق  ه اكس  الميو أحكامه  ا ف  ي االتْاه  ات المعاص  رة و الْريم  ة  عبررد الفترراح خضررر: .7
 .السعودية العامة

 وت، لبشنان.بري ، مؤسسة الرسالة، التشريع الْنائي مقارناً بالقانون الوضعي عبد القادر عودة: .8

 ، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبشنان.: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهفتحي الدرين .9
 .، بريوت، لبشناندار الفكر املعاصر، حرية الرأي في العالم وهبة الزحيلي: .10
 ضواب  اكعالم في الشريعة اكسالمية وأنظم ة المملك ة العربي ة الس عودية يوسف حممد القاسم: .11

 املكتبات، جامعة الرياض، السعودية.عمادة شؤون 

 
 .التاريخيةو الكتب اإلعالمية  ثامنا.

 
 ، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر.أصول اكعالم اكسالمي إبراهيم إمام، .1
 ، دار السررليم للشنشررر     03، طم  نهال ش  رعي لتلق  ي األخب  ار وروايته  او نح   أمحررد بررن عبررد الرمحرران الصررويان، .2

 دية.والتوزيع، الرياض، السعو 
 التوزيع، بوزريعة، اجلزائر.و ، دار هومة للشنشر الخطاب اكعالمي العربي أفاق وتحديات أمحد محدي، .3
 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكشنون، اجلزائر.أبعادو اكعالم حقائق  إمساعيل معراف قالية، .4
 ة، مصر.، الدار املصرية اللبشنانية، القاهر أخالقيات العمل اكعالمي حسن عماد مكاوي، .5
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  الشنشررررر       و ، مشنشررررورات املؤسسررررة الوطشنيررررة لالتصررررال 05ط الش    يد عب    د الحمي    د ب    ن ب    اديس، رابرررح تركرررري، .6
 واإلشهار، اجلزائر.

 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكشنون، اجلزائر.االتصالو مدخل لعلوم اكعالم  زهري احدادن، .7
 املؤسسة الوطشنية للكتاب، اجلزائر. ،التنمية في الوطن العربيو اكعالم  الزبري سيف اإلسالم، .8
 اجلزائر. ،، املؤسسة اجلزائرية للكتاب، تاريد الصحافة الْزائريةالزبري سيف اإلسالم .9

التوزيررع و ، مؤسسررة اإلسررراء للشنشررر الس  يطرة الص  هيونية عل  ى وس  ائل اكع  الم العالمي  ة يرراد أبررو غشنيمررة،ز  .10
 قسشنطيشنة، اجلزائر.

 انون ف  ي الع  الم العرب  ي وأنظم  ة الوالي  ات المتح  دة األمريكي  ةالق  و الص  حافة  سررليمان جررازم الشررمري، .11
 اإلشهار، القاهرة، مصر.و الدار الدولية للشنشر 

 ، دار الفضيلة، الرياض، السعودية.اكعالم اكسالميسيد حممد ساديت الششنقيطي:  .12

 ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع، اإلسكشندرية، مصر.الصحافة المتخصصةصالح عبد اللطيف:  .13

 ، مؤسسرررة اجلزائرررر للكتررراب         التعت   يمو س   لطة الص   حافة ف   ي الْزائ   ر، الحري   ة، الرقاب   ة اليل: عباسرررة جررري .14
 الشنشر، سيدي املبفي، تلمسان.و الطباعة و 

 ، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر.اكعالم في صدر اكسالمعبد اللطيف محزة:  .15

 بشنان.مؤسسة الرسالة، بريوت، ل ،اكعالم والدعاية عبد اللطيف محزة، .16

 ، املؤسسة الوطشنية للكتاب، اجلزائر.الصحافة العربية في الْزائر عواطف عبد الرمحان، .17

 ، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبشنان.الصحافة اكسالمية ودورها في الدعوة فؤاد توفيق العاين، .18
 مصر   م، ) املكتبة التجارية الكربى، 1987، 08، ط تاريد التشريع اكسالمي حممد اخلضري بك، .19

 .308(، ص 
 ، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر.المسؤولية اكعالمية في اكسالم سّيد حممد،حممد  .20
 مؤسسة الرسالة، بريوت، لبشنان. اكعالم في صدر اكسالم، حممد عجاج اخلطيب، .21
 ، دار اجلامعة  اجلديدة، القاهرة، مصر.اكعالم اكسالمي حممد كمال الدين إمام، .22
 الكتاب العريب السعودي،جدة، السعودية. ،م موقفاكعال، حممد حممود سفر .23
 ، ديرروان املطبوعررات دراس  ات ف  ي ف  ن التحري  ر الص  حفي ف  ي ض  وء مع  الم قرآني  ة حممررد حممررود عررزت، .24

 اجلامعية، بن عكشنون، اجلزائر.
، دار الفجرررر للشنشرررر          التطبي   قو اكع   الم اكس   المي ف   ي اكس   الم المب   ادئ النظري   ة  حممرررد مشنريحجررراب، .25

 زيع، القاهرة، مصر.والتو 
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 اجلزائر.   مؤسسة مفدي زكريا ،مجع ويقيق أمحد محدي ،الصحافة العربية في الْزائرمفدي زكريا،  .26

      ديسمرب  25 ، رئيس اجمللس األعلى ألخالقيات مهشنة الصحافة بتاريخ،مقابلة مع الزبير محمد سويسي .27
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 الدوريات. و الرسائل الجامعية  تاسعا.

 
الْ زء األول ج رائم االعتب ار، حق في السمعة والش رف و جرائم االعتداء على ال)  أمحد مجعة شرحاتة، .1

تصرردرها  71م، السررشنة1991أفريررل و ، مررارس 04، 03، العررددان (الس   ، مْل  ة المحام  اة الق  ذف و 
 نقابة احملامش جلمهورية مصر العربية.

نقابرة احملرامش  8و7، جملرة احملامراة العردد (حق النقد ومكانت ه ف ي التش ريع المص رية، )تأمحد مجعة شرحا .2
 جلمهورية مصر، دار وهدان للطباعة، مصر.

الدعاية لدى جبه ة التحري ر ال وطني وتطبيقاته ا ف ي ص حيفة المْاه د و مبادئ اكعالم )  أمحد محردي، .3
م جامعررة 1985راف عررزة عبرران، جرروان ، مررذكرة لشنيررل شررهادة املاجسررتري يررت إشرر(م 1962م   1956

 واالتصال، اجلزائر.اجلزائر، معهد علوم اإلعالم 

، جملرة كليرة أصرول الردين ( الضواب  األخالقية لحق وق اكنس ان ف ي الش ريعة اكس المية ، )أمحد عيسى .4
 .كلية أصول الدين، جامعة اجلزائرم،  1999، سبتمرب 01، السشنة 01للدراسات اإلسالمية، العدد

االقتصاد للبحوث و ، جملة القانون ( التطلعو الصحافة ومنع الْريمة من الواقع  عيل حسن حافظ، )إمسا .5
م، مطبعررة 1994سررشنة 64االقتصررادية تصرردر عررن أسرراتذة كليررة احلقرروق جبامعررة القرراهرة، العرردد و القانونيررة 

 الكتاب اجلامعي، مصر.جامعة القاهرة و 
ليرة ، مفهروم القرذف يف الصرحافة نردوة دو ( لإلعالم الص حفيالبيئة القانونية )  برتكروج ومونرو برايس،  .6

 ، مركز اخلرب للدراسات الدولية، مشنشورات اخلرب، اجلزائر.م 2003ديسمرب 08و 07اجلزائر
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  الْ  رائم الماس  ة ب  أمن الدول  ة ف  ي الفق  ه اكس  المي دراس  ة مقارن  ة م  ع الق  انونجرردي عبررد القررادر، )  .7
أصرروله، يررت أشررراف مررالكي حممررد األخضررر و وراه يف الفقرره حبررث مقرردم لشنيررل شررهادة الرردكت (، الوض  عي
 م، جامعة األمري عبد القادر، كلية أصول الدين، قسشنطيشنة، اجلزائر. 2004م 2003

الص ومام ذ اندالع الثورة عل ى غاي ة م ؤتمر التعبئة منو إستراتيْية الثورة في التْنيد )  حسن بومرايل، .8
البحرررث يف احلركرررة الوطشنيرررة وثرررورة و املركرررز الررروطن للدراسرررات ، مشنشرررورات (مهام   ه أثن   اء الث   ورة و اكع   الم 
 م، األبيار، اجلزائر.1954

 ، جملرة جامعيرة تعررىن ( ض وابطها ف  ي اكس الم، مْل ة الموافق  اتو التعبي ر و حري ة ال  رأي محرود حشنبلري، ) .9
 ، بدون سشنة، كلية أصول الدين، جامعة اجلزائر.02الدراسات اإلسالمية، العدد و بالبحوث 

، مفهرروم القررذف يف ( جنح  ة خاص  ةو جنح  ة الص  حافة ف  ي الْزائ  ر جنح  ة ح  ق ع  ام أ)  ورايررو،خالررد ب .10
 للدراسات الدوليرة، مشنشرورات اخلرربمركز اخلرب  ،م 2003ديسمرب 08و 07الصحافة ندوة دولية اجلزائر

 اجلزائر.

رسررالة ماجسررتري (،  تنظ  يم المس  ؤولية الْنائي  ة ف  ي ج  رائم الص  حافة المكتوب  ة)  درابلررة العمررري سررليم، .11
 اجلزائر. قوق والعلوم اإلدارية، بن عكشنون كلية احلم، جامعة اجلزائر،1994را إدريس، يت إشراف بوك

(، جريرردة األحررداث، العرردد  االتص  ال بوجمع  ة هيش  ورو ح  وار م  ع وزي  ر اكع  الم رمضرران بلعمررري، )  .12
 م.2004أوت  12يس يوم اخلم 694

  04ة العربيررة حلقرروق اإلنسرران العرردد، اجمللرر( التعبي  ر ق  راءة ف  ي المفه  ومو حري  ة ال  رأي )  سررفيان محيرردة، .13
 املعهد العريب حلقوق اإلنسان.

، اإلعرالم ومهامره أثشنراء الثرورة دراسرات ( مقتطفات من اكعالم ف ي الث ورة التحريري ة)  الصادق دهاس، .14
البحرث و اإلعالم املضراد، مشنشرورات املركرز الروطن للدراسرات و ل حول اإلعالم وحبوث امللتقى الوطن األو 
 م، األبيار، اجلزائر.1954يف احلركة الوطشنية وثورة 

م            1979الممارس      ة و السياس      ة اكعالمي      ة الْزائري      ة: المنطلق      ات النظري      ة )  صررررررا  بررررررن برررررروزة، .15
االتصررال جامعررة و م، معهررد اإلعررالم 1996في ، جرران13، اجمللررة اجلزائريررة لالتصررال، العرردد (م 1990
 اجلزائر.

 (، مذكرة لشنيرل شرهادة املاجسرتري الحرية دراسة مقارنةو الصحافة المكتوبة بين السلطة )  طييب مقران، .16
 اجلزائر.  قوق والعلوم اإلدارية، بن عكشنونم، جامعة اجلزائر، معهد احل2003يت إشراف سعاد الغويت، 

، مررذكرة ماجسررتري يررت إشررراف علرري مررانع ( العالني  ة ف  ي ج  رائم اكع  المرك  ن عررادل كرراظم سررعود، )  .17
 اجلزائر. ،العلوم اإلدارية، بن عكشنونو م، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق 2001م ر2000
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 (، مررذكرة لشنيررل شررهادة املاجسررتري المق  ارنو جريم  ة الق  ذف ف  ي الق  انون الْزائ  ري بررن عبرراس سررهيلة، )  .18
 القانونية واإلدارية، بن عكشنون جامعة اجلزائر، كلية العلوم م،2001 ر م2000يت إشراف مانع علي، 

 اجلزائر.
 (، اإلعررالم ومهامررره أثشنررراء الثرررورةاكع  الم عب   ر الوس   ائل الس   معية للث   ورة الْزائري   ة )  عبررد القرررادر نرررور، .19

اسرات دراسات وحبوث امللتقى الوطن األول حول اإلعالم واإلعالم املضراد، مشنشرورات املركرز الروطن للدر 
 م، األبيار، اجلزائر.1954البحث يف احلركة الوطشنية وثورة و 

      ، اجمللة اجلزائريرة للعلروم القانونيرة االقتصرادية ( تفتيش المساكن في القانون الْزائريعبد اهلل أوهابية، )  .20
 برن عكشنرونحلقروق والعلروم اإلداريرة، جامعرة اجلزائرر، معهرد ام، 1998، 02 ، عردد36رقم  ،والسياسية
 اجلزائر.

         ، كتررراب اإلعرررالم العرررريب( تش   ريعات اكع   الم العربي   ة م   ن منظ   ور حق   وق اكنس   ان عبرررد اهلل خليرررل، ) .21
حقرروق اإلنسرران، نتررائ  الربنررام  العررريب املشنرردم  حررول ترردعيم دور وسررائل اإلعررالم العربيررة يف الشنهرروض و 

م 2000قرروق اإلنسرران سررشنة م، مشنشررورات املعهررد العررريب حل1999نشرررها سررشنة و بثقافررة حقرروق اإلنسرران 
 تونس.

ة الت  داخل ف  ي جريم  ة الق  ذف وعقوبته  ا ف  ي الش  ريعة اكس  الميو التك  رار عبررد اهلل مصررطفى فررواز، )  .22
 01، العرررردد26انون، اجمللررررد القررررو ،جملررررة دراسررررات علرررروم الشررررريعة (الق    انون دراس    ات عل    وم الش    ريعة و 

 عمادة البحث العلمي، اجلامعة األردنية، األردن. م1999
(، اإلعالم ومهامره يف الثرورة   اكعالم من خالل المواثيق والبياناتو مفهوم الثورة )  جمليد شيبي،عبد ا .23

شنشرورات املركرز الروطن للدراسرات اإلعالم املضراد، مو دراسات وحبوث امللتقى الوطن األول حول اإلعالم 
 م، األبيار، اجلزائر.1954البحث يف احلركة الوطشنية وثورة و 
(، الوسريط يف الدراسرات اجلامعيرة، إعرداد مبرة مرن التعريف بوسائل االتصال الْماهيرية عزيز لعبان، ) .24

 اجلزائر.  ر هومة للشنشر والتوزيع، األبياردام، 2003خرف اهلل،اجلزء الثالث، األساتذة إشراف الطاهر بن
اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونيرة  ،( الْماعية في الدساتير الْزائريةو الحريات الفردية )  علي بن فليس، .25

العلررروم و م،  جامعرررة اجلزائرررر،  معهرررد احلقررروق 1998، 02، عررردد36السياسرررية، اجلرررزء رقرررم و االقتصررادية 
 اإلدارية، بن عكشنون، جامعة اجلزائر.

(  مالبسات الح ق ف ي اكع الم ف ي الق انون الْزائ ري، المْل ة الْزائري ة لالتص ال)  علي قسايسية، .26
 االتصال، جامعة اجلزائر.و م، جامعة اجلزائر، معهد علوم اإلعالم 1996يجانف 13العدد
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   التحقيق    ات الْنائي    ة وأثره    ا عل    ى الحق    وق األساس    ية و س    رية االس    تدالالت )  غشنررررام حممررررد غشنررررام، .27
 م، جملس الشنشر العلمي، جامعة الكويت.1993جملة احلقوق العدد  ،( للمتهم

، إعرررداد جمموعرررة مررن األسررراتذة يرررت ( ل، فض   اء اكع  الماكع   الم المض   لو اكع  الم  فرانسرريس برررال، ) .28
 إشراف عزي عبد الرمحان، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكشنون، اجلزائر.

           (، البصرررررية للبحررررروث          الص    حافة المكتوب    ة ف    ي الْزائ     ر ب    ين األص    الة واالغت    رابفضرررريل دليررررو، )  .29
 البحوث، اجلزائر (.و ن خلدون للدراسات ، ) مؤسسة اب01الدراسات اإلنسانية، العددو 

(، دراسررات القانونيررة جملررة شررهرية  جريم  ة التح  ريض ف  ي ق  انون اكع  الم الْزائ  ري)  فظي حممررود،حمررا .30
التوزيررع و م،  دار القبررة للشنشررر 2002، أكترروبر 03العرردد  ،البحرروث القانونيررةو متبصصررة يف الدراسررات 

 الوادي، اجلزائر.

 (، اجمللرررة العربيرررة حلقررروق اإلنسررران انوني للص   حافة ف   ي البل   دان العربي   ةالتنظ   يم الق   )  حممرررد الررردراجي، .31
 املعهد العريب حلقوق اإلنسان. م،  إصدار1997، 04العدد

، دبلوم علروم جشنائيرة، بردون ( الوضعيو جريمة القذف في التشريع اكسالمي ) طيب الساملي، حممد ال .32
 اإلدارية، بن عكشنون، اجلزائر.سياسية و كلية احلقوق والعلوم الم، جامعة اجلزائر،  1979مشرف، 

، جريرردة ( البرلم  انو دور وس  ائل اكع  الم ف  ي ترقي  ة العالق  ة ب  ين المْتم  ع الم  دني )  حممررد بلحيمررر، .33
 .200جوان  08يوم  407اخلرب عدد

، 43، السرشنة 09، العردد( جرم القذف في التشريع اكسالمي، مْلة المحام اةمد راغب عطية، ) حم .34
 ها نقابة احملامش املطبعة العاملية القاهرة مصر.جملة قضائية تصدر 

          (، دراسرررات يف علررروم الشرررريعة  التح   ريض عل   ى الْريم   ة ف   ي الفق   ه اكس   المي) حممرررد علررري اهلرررواري،  .35
 م، عمادة البحث العلمي، اجلامعة األردنية، األردن.1999، ملحق  ديسمرب 26القانون، اجمللد و 

المْموع    ة المتخصص    ة ف    ي اكعالمي    ة ب    ين اكس    الم والق    انون،  المس    ؤولية ) ،حممررررد كمررررال إمررررام .36
(، اجلزء الثالث، املسؤولية املهشنيرة اإلعالميرة واملصررفية واحملاسربية، املرؤ رات المسؤولية القانونية للمهنيين 

 م مشنشورات احلليب احلقوقية، بريوت200العلمية جلامعة بريوت العربية، املؤ ر السشنوي لكلية احلقوق، ط 
 لبشنان.

االقتص اد للبح ث ف ي ، مْل ة الق انون و سرية التحقيقات الْنائية وحق وق ال دفاعحممود مصطفى، )  .37
م، مطبعرررة جامعرررة الفرررؤاد 1947، مرررارس 17، العررردد األول، السرررشنة (االقتص   ادية القانوني   ة و  الش   ؤون

 األول، مصر.
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  ة لشنيررل شررهادة املاجسررتريكر مررذ ، ( الح  ق ف  ي اكع  المْزائي  ة للقض  اء و الحماي  ة الخمتررار األخضررري، )  .38
بررن  إلداريررةالعلرروم او م، جامعررة اجلزائررر، معهررد احلقرروق 2002م ر 2000يررت إشررراف حممررد لعسرراكر، 

 عكشنون اجلزائر.

( اكع  الم أثن  اء   الث  ورة م، ) 1954ة الوطشنيررة وثررورة نرروفمرب البحررث يف احلركررو املركررز الرروطن للدراسررات  .39
 اإلعالم املضاد.و م حبوث امللتقى الوطن حول اإلعالو دراسات 

 البحروث اإلنسرانية،و ، البصررية للدراسرات (ي األلفية الثالث ةو إعالم إسالمي فنح)  ال بدون مؤلف،مق .40
 دار اخللدونية، اجلزائر. م،1999، السداسي الثاين، 04العدد

 

 مواقع االنترنت.عاشرا: 
www.cdfj.com   
www. Wimonews.com    
www.themwl.org   
www.oic-oci. org.   
www.mcc.gov.dz 

 
 التق ارير.و  الوثائق الق انونيةو النصوص  إحدى عشر:

 
 م.1996دستور اجلزائر  .1
يت وفرررق التعرررديالت الررر نقحرررهاملرررتمم، و  م املعررردل1966جررروان  08اجلزائرررري الصرررادر يف  قرررانون العقوبرررات .2

جتهرررادات باال هزودو م 2001سرررشنة  ويونيررر 26املرررؤرخ يف:  09/ 01 أدخلرررت عليررره لوجرررب القرررانون رقرررم
 التوزيع، بوزريعة اجلزائر.و الشنشر و م، دار هومة للطباعة 2003طبعة  يوسف دالندة، القضائية،

م، الررررديوان الررررروطن 1999، 02طبعرررررة ال م،1966جرررروان  08الصرررررادر يف  ،اجلزائررررري قررررانون العقوبرررررات .3
 ألشغال الرتبوية، اجلزائر.ل
املوافرق  ھ1386صرفر عرام  18املرؤرخ يف  66/155الصادر لقتضرى األمرر  ،ائيةقانون اإلجراءات اجلز  .4

 26، يف 08/ 01لت عليه لوجب القانون رقرم وفق التعديالت اليت أدخ هنقح م، 1966جوان  08
الشنشررر و دار هومررة للطباعررة  ،م2002، ط يوسررف دالنرردة القضررائية باالجتهررادات هزودو م 2001ويونيرر
 التوزيع، بوزريعة اجلزائر.و 

 م، الديوان الوطن لألشغال الرتبوية، اجلزائر.1999طبعة  قانون اإلجراءات اجلزائية، .5
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م، اجلريرررردة 1982/ 06/02املوافررررق ه 1402ربيررررع الثرررراين  12، املررررؤرخ يف 82/01قررررانون اإلعررررالم  .6
 م.09/02/0982املوافق ه 1402ربيع الثاين 15تاريخ للجمهورية اجلزائرية، الصادرة بالرمسية 

م، اجلريرردة الرمسيررة 03/04/1990املوافررق ه 1410رمضرران  08، املررؤرخ يف 90/07قررانون اإلعررالم   .7
 م.04/04/1990املوافق ه 1414رمضان  09، الصادرة بتاريخ 14للجمهورية اجلزائرية، رقم 

اجلريرردة م 1968سرربتمرب 09املوافررق ه 1388 مجررادى الثانيررة سررشنة16املررؤرخ يف  68/525األمررر رقررم  .8
املوافررق ه 1388 مجررادى الثانيررة سررشنة 24ادرة يرروم الثالثرراء الصررللجمهوريررة اجلزائريررة، برردون رقررم،  الرمسيررة
 م.1968سبتمرب  21

م املررتمم 1992أوت  11، املوافررق ه1413صررفر سررشنة12املررؤرخ  يف  92/320املرسرروم الرئاسرري رقررم  .9
 املتضرررمن إعرررالن حالرررة الطررروار و م 1992فربايرررر سرررشنة  09املرررؤرخ يف  92/44للمرسررروم الرئاسررري رقرررم 
أوت 12، املوافرررررق ه1413صرررررفر  13، الصرررررادرة يف 61وريرررررة اجلزائريرررررة: العررررردداجلريرررررد الرمسيرررررة للجمه

 م،.1992

أكترررررروبر  26املوافررررررق ه 1414مجررررررادى األوىل سررررررشنة  10املررررررؤرخ يف  93/13املرسرررررروم التشررررررريعي رقررررررم  .10
م، اجلريرردة الرمسيررة 1990أبريررل  03املررؤرخ يف  90/07م، خيررص بعررك أحكررام قررانون اإلعررالم 1993

أكتررررررروبر  27، املوافرررررررق ه1414مجرررررررادى األوىل  11، الصرررررررادرة يف 69العررررررردد  للجمهوريرررررررة اجلزائريرررررررة،
 م. 1993

اإلعررالم مررن خررالل الشنصرروص األساسررية حلررزب جبهررة  ،الئحررة املررؤ ر الرابررع حلررزب جبهررة التحريررر الرروطن .11
 م.1981التحرير الوطن، سبتمرب 

ص    م 1990، 02 م، اجمللرة القضرائية، رقرم1989/ 01/ 17، قررار بتراريخ  53.125امللف رقرم  .12
293. 

م 1994، سررشنة 02م، اجمللررة القضررائية رقررم 1993/  13/04، القرررار الصررادر 106858امللررف رقررم  .13
   254ص

م، قسررررم املسررررتشندات والشنشررررر للمحكمررررة العليررررا 03/1994م و1990/ 03اجمللررررة القضررررائية، األعررررداد  .14
 اجلزائر.

تصررررررررررال علررررررررررى االنرتنررررررررررت االو م، موقررررررررررع وزارة اإلعررررررررررالم 2003مسررررررررررودة قررررررررررانون اإلعررررررررررالم، مررررررررررارس  .15
www.mcc.gov.dz    م.27/04/2003تاريخ الزيارة 

اجمللس األعلى ألخالقيات املهشنية الصرحفية، ميثراق أخالقيرات وقواعرد املهشنرة للصرحفيش اجلزائرريش، نرص  .16
 إجراءات الطعن.
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م، املصررادق عليرره مررن طرررف اجلمعيررة 1995م، 1994املرصررد الرروطن حلقرروق اإلنسرران: التقريررر األول  .17
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 69                        تعريف جرائم الصحافة املتعلقة لمارسة املهشنة لغة واصطالحا. المطلب األول:
 69                                                                   تعريف اجلرمية لغة. ع األول:الفر 

 70                                                       تعريف اجلرمية يف االصطالح. :الفرع الثاني
 70                                                            يف اجلرمية يف االصطالح القانوينتعر  . 01
 72                                                              تعريف اجلرمية يف الشريعة اإلسالمية. .02

 75                         تعريف جرائم الصحافة املتعلقة لمارسة املهشنة يف االصطالح. :لثالفرع الثا
 75                            جرائم الصحافة املتعلقة لمارسة املهشنة يف االصطالح القانوين تعريف.01
 78                                                    تعريف جرائم الصحافة يف الشريعة اإلسالمية..02

 80                  .ارسة املهشنةاملتعلقة لم املصدر القانوين والشرعي جلرائم الصحافةالمطلب الثاني:
 81                                                                       .تقييد احلريات الفرع األول:

 81                                                             .تقييد احلريات يف القانون اجلزائري.01
 85                                                          .يف الشريعة اإلسالميةتقييد احلريات .02 

 89                                                                        تقييد احلقوق. الفرع الثاني:
 89                               .ارسة املهشنة يف القانون اجلزائريتقييد حقوق الصحفيش املتعلقة لم.01
 89                                 .القيود الواردة على حق إصدار العشناوين اإلعالمية ) الشنشريات ( أ. 
 90                                           .يف الوصول إىل مصادر اخلربالقيود الوادة على احلق  .ب
 93                                                   .السر املهنمسك بحق الصحفي يف الت تقييد.ج
 95                                                                 .تقييد حق الصحفي يف ممارسة املهشنة.د
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 97                                                                               تقييد حق الشنقد. . ه
 99                                                                            حق التصحيح والرد. .و

 101                                     تقييد احلقوق املتعلقة لهشنة الصحافة يف الشريعة اإلسالمية. . 02
 107                                                     .حافةخصائص جرائم الص المطلب الثالث:

 109                                                                                    العالنية. الفرع األول:
 109                                                                تعريف العالنية لغة واصطالحا.أوال.
 109                                                                             تعريف العالنية لغة..01
 110                                                                 .تعريف العالنية يف االصطالح.02
 110                                                         .لقانوينتعريف العالنية يف االصطالح اأ.  

 111                                                    تعريف العالنية يف اصطالح الشريعة اإلسالمية.ب. 
 111                                                             وسائل العالنية يف القانون اجلزائري.ثانيا.
 114                                                   أثر العالنية يف تغيري وصف جرائم الصحافة.ثالثا.

 114                                                                         .يف القانون اجلزائريأثر العالنية يف تغيري وصف جرائم الصحافة .01

 115                                وصف جرائم الصحافة يف الشريعة اإلسالمية.ريأثرا لعالنية يف تغي.02

 118                                              املسؤولية اجلماعية عن جرائم الصحافة. الفرع الثاني:

 122                                             .باهتاتعدد مواضيع جرائم الصحافة وعقو  :الفرع الثالث
 122                                 .تعدد مواضيع جرائم الصحافة وعقوباهتا يف القانون اجلزائري . 01

 122                                .تعدد مواضيع جرائم الصحافة وعقوباهتا يف الشريعة اإلسالمية . 02

 124                                                                                    .تصشنيف جرائم الصحافة املتعلقة لمارسة املهشنة فصل الثاني:ال

 125 تمهيد

 125                  .جرائم الصحافة املتعلقة لمارسة املهشنة املاسة باملصلحة العامة المبحث األول:

 125                        .جرائم الصحافة املتعلقة لمارسة املشنهة املاسة بأمن الدولة مطلب األول:ال

 125                                                      .جرمية إفشاء األسرار العسكرية :الفرع األول

 125                                                                                                                   .لغة واصطالحا تعريف السرأوال.
 126                                                                                   .جرمية نشراألسرار العسكرية يف القانون اجلزائريثانيا.
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 126                                .سرار العسكرية في القانون الْزائريريمة نشر األج أركانأ ر   
 126                          .ريمة نشر األسرار العسكرية في القانون الْزائريلْ الركن الشرعي أ.

 127 .                         األسرار العسكرية في القانون الْزائري رلْريمة نشب.الركن املادي 
 128                                                                                                              .  األسرار العسكرية في القانون الْزائرينشر ريمة لْ الركن املعشنويج.
 128                                                                     .يف القانون اجلزائري األسرار العسكرية نشرعقوبة جرمية .02
 129                                                                                 .العسكرية يف الشريعة اإلسالمية رجرمية نشر األسراثالثا.
 129 .ةاألسرار العسكرية يف الشريعة اإلسالمينشر أركان جرمية .02

 129                       .ةكشف األسرار العسكرية يف الشريعة اإلسالميب.الركن الشرعي نشر  

 131                          .ةالعسكرية يف الشريعة اإلسالمي رنشر األسرارمية ج.الركن املادي جل
 132  .                         ةاألسرار العسكرية يف الشريعة اإلسالمينشر رمية الركن املعشنوي جل

 132                                .األسرار العسكرية يف الشريعة اإلسالمية جرمية نشرعقوبة .02
 133                                         .املغرضة جرمية نشر األخبار اخلاطئة أو :الفرع الثاني

 133                                                                .ضةاملغر  تعريف األخبار اخلاطئة أو - 01
 134                          .جرمية نشر األخبار اخلاطئة واملغرضة يف القانون اجلزائريثانيا.

 134                         .يف القانون اجلزائري جرمية نشر األخبار اخلاطئة واملغرضة أركان -أ 
 134 يف القانون                                   جرمية نشر األخبار اخلاطئة واملغرضةأ.الركن الشرعي  

 134                    .يف القانون اجلزائري جرمية نشر األخبار اخلاطئة واملغرضةب.الركن املادي 
 135                                       .انونيف الق جرمية نشر األخبار اخلاطئة واملغرضةج.الركن املعشنوي 

 135                                                                      .يف القانون اجلزائري عقوبة جرمية نشر األخبار اخلاطئة أواملغرضة.02
 136                                                                 .جرمية نشر األخبار اخلاطئة أواملغرضة يف الشريعة اإلسالميةثالثا.
 136                                                                                                                    .املغرضة يف الشريعة اإلسالمية أركان جرمية نشر األخبار اخلاطئة أو.01

 136                                                                                                                                                                                                                                                                                            .املغرضة يف الشريعة اإلسالمية رمية نشر األخبار اخلاطئة أوي جلالركن الشرعأ.

 139                                                                                                                                                                                                                                                                                               .املغرضة يف الشريعة اإلسالمية رمية نشر األخبار اخلاطئة أوجل الركن املاديب.
 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                .املغرضة يف الشريعة اإلسالمية ة أورمية نشر األخبار اخلاطئجل الركن املعشنويج.

 141 يف الشريعة اإلسالمية.                                                              املغرضة عقوبة نشر األخبار اخلاطئة أو.02
 142                                                                  .  اجلشنحو  جرمية التحريك على ارتكاب اجلشنايات :الفرع الثالث



 287 

 142                                                                                                        .لغة واصطالحا تعريف التحريكأوال.

 143                                                          .لقانون اجلزائرييف ا جرمية التحريك على اجلشنايات واجلشنحثانيا.
 143                                                                                                 .يف القانون اجلزائري جرمية التحريك على اجلشنايات واجلشنح .أركان01
 143                                                                                                                                                                             .يف القانون اجلزائري رمية التحريك على اجلشنايات واجلشنحجلعي الركن الشر أ.

 144                                                                                                                                                                                .يف القانون اجلزائري ة التحريك على اجلشنايات واجلشنحرميجلالركن املادي ب.

 146                                                                                                                                                                                .يف القانون اجلزائري تحريك على اجلشنايات واجلشنحرمية الجل املعشنويالركن ج.

 146  يف القانون اجلزائري.                                                  شنايات واجلشنحاجل عقوبة جرمية التحريك على.02

 147                               .يف الشريعة اإلسالمية على اجلشنايات واجلشنح جرمية التحريكثالثا.

 147                                .يف الشريعة اإلسالمية على اجلشنايات واجلشنح أركان جرمية التحريك.01
 147                          .يف الشريعة اإلسالمية على اجلشنايات واجلشنح رمية التحريكجلالركن الشرعي أ.

 149                     .يف الشريعة اإلسالمية على اجلشنايات واجلشنح رمية التحريكجلالركن املادي ب.
 150 لتحريك على اجلشنايات و اجلشنح يف الشريعة اإلسالمية.ج. الركن املعشنوي جلرمية ا

 150 . عقوبة جرمية التحريك على اجلشنايات و اجلشنح يف الشريعة اإلسالمية.02
 151 .اجلشناياتاجلشنح و  ونشر ظروفجرمية التشنويه باألفعال اإلجرامية  ي:المطلب الثان

 151                                            .رمشجرمية التشنويه باألفعال اإلجرامية واجمل :الفرع األول

 151 .                                                                                                      معىن التشنويه باألفعال اإلجراميةأوال.

 152                                                .انون اجلزائريجرمية التشنويه باألفعال اإلجرامية واجملرمش يف القثانيا.
 152                                                                                                      .يف القانون اجلزائري أركان جرمية التشنويه باألفعال اإلجرامية واجملرمش.01

 152                                                                                                                                                                                     .يف القانون اجلزائري رمية التشنويه باألفعال اإلجرامية واجملرمشجل شرعيال أ.الركن
 152                                                                                                                                                                                                                                                                               .يف القانون اجلزائري رمية التشنويه باألفعال اإلجرامية واجملرمشجل الركن املادي.ب

 153                                                                                                                                                                                                                                                                          .يف القانون اجلزائري رمية التشنويه باألفعال اإلجرامية واجملرمشاملعشنوي جلالركن ج.
 153                                        .اجلزائري يف القانون عقوبة جرمية التشنويه باألفعال اإلجرامية واجملرمش.02 

 154                            .يةيف الشريعة اإلسالم واجملرمش جرمية التشنويه باألفعال اإلجراميةثالثا.
 154                   .يةيف الشريعة اإلسالم واجملرمش التشنويه باألفعال اإلجرامية جرمية أركان.01
 154              .يةيف الشريعة اإلسالم واجملرمش التشنويه باألفعال اإلجرامية جلرمية الشرعي .الركنب
 156            .يةيف الشريعة اإلسالم واجملرمش التشنويه باألفعال اإلجرامية جلرمية اديالركن املج. 
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 157 ية الشريعة اإلسالميف واجملرمش التشنويه باألفعال اإلجرامية رميةجل د.الرن املعشنوي
 157                                                         .عقوبة التشنويه باألفعال اإلجرامية واجملرمش يف الشريعة اإلسالمية.02

 158 نشر ظروف اجلشنح و اجلشنايات.جرمية  الفرع الثاني:
 158 ظروف اجلشنح و اجلشنايات. نشرالغاية من جترمي أوال.
 161                                                                    .يف القانون اجلزائري اجلشناياتو  نشر ظروف اجلشنح جرميةثانيا.
 161                                                                                                                                  .يف القانون اجلزائرياجلشنايات و  نشر ظروف اجلشنحأركان جرمية .01

 161                                                                                                                                                                                                                         .يف القانون اجلزائري اجلشناياتو  ظروف اجلشنح رمية نشرجل الركن الشرعي أ. 
 162                                                                                                                                                                                                                                     .يف القانون اجلزائرياجلشنايات و  ظروف اجلشنحرمية نشر جلالركن املادي  ب. 
 163                                                                                                                                                                                                                         .يف القانون اجلزائري اجلشناياتو  ظروف اجلشنح رمية نشرجلالركن املعشنوي  ج. 

 163                                                                      .يف القانون اجلزائري اجلشناياتو  نشر ظروف اجلشنح عقوبة جرمية.02

 164                                                                                   .يف الشريعة اإلسالميةاجلشنايات و  نشر ظروف اجلشنح جرمية ثالثا. 

 164                        .يف الشريعة اإلسالمية اجلشناياتو  نشر ظروف اجلشنحأركان جرمية .01
 164                     .الشريعة اإلسالميةاجلشنايات و  نشر ظروف اجلشنحرمية جلالركن الشرعي أ.

 167                                                                                                                                                                                                 .يف الشريعة اإلسالمية اجلشناياتو  نشر ظروف اجلشنح رميةجل الركن املاديب.
 168                 .يف الشريعة اإلسالميةاجلشنايات و  جلرمية نشر ظروف اجلشنح الركن املعشنويج.
 168                                            .يف الشريعة اإلسالميةاجلشنايات و  ظروف اجلشنحة نشر جرمي.عقوبة 02 

 169                                                  .الةجرائم الصحافة املاسة بسري العد :المطلب الثالث

 169                                     .القضائيأسرار البحث والتحقيق  مية نشرجر  :الفرع األول

 169                                                                  .وأهدافها والقضائي تعريف سرية البحث والتحقيقأوال.
 172                    .القانون اجلزائرييف القضائي التحقيق و  البحث أسرارنشر جرمية  ثانيا. 

 172               .القانون اجلزائرييف  القضائيأسرار البحث والتحقيق نشر أركان جرمية .01  
 172              .القانون اجلزائرييف  القضائيأسرار البحث والتحقيق نشر رمية الركن الشرعي جل

 172            .القانون اجلزائرييف  القضائيأسرار البحث والتحقيق نشر رمية ب.الركن املادي جل
 173  .القانون اجلزائرييف  القضائيأسرار البحث والتحقيق نشر رمية جل الركن املعشنويج.
 173                       .القضائي يف القانون اجلزائريأسرار البحث والتحقيق نشر عقوبة جرمية .02 
 174                       .ةمييف الشريعة اإلسالالقضائي  البحث والتحقيق أسرارنشر  جرميةثالثا. 
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 174                                  .جرمية نشر فحوى املداوالت واجللسات املغلقة ي:الفرع الثان
 174                                                                             .احملاكمةعلشنية تقييد أوال.
 175                      .املغلقة يف القانون اجلزائري ى املداوالت واجللساتجرمية نشر فحو ثانيا. 

 175            .أركان جلرمية نشر فحوى املداوالت واجللسات القضائية يف القانون اجلزائري .01
 175       .رمية نشر فحوى املداوالت واجللسات القضائية يف القانون اجلزائريجل الركن الشرعيأ.

 176       .جلرمية نشر فحوى املداوالت واجللسات القضائية يف القانون اجلزائري يالركن املادب.

 177      .ج.الركن املعشنوي جرمية نشر فحوى املداوالت واجللسات القضائية يف القانون اجلزائري

 177                                           .يف القانون اجلزائري القضائية عقوبة جرمية  نشر فحوى املداوالت واجللسات.02
 178                      .املداوالت واجللسات القضائية املغلقة يف الشريعة اإلسالميةفحوى جرمية نشر ثالثا.

 181                                        .جرائم الصحافة املاسة بالشرف واالعتبار :المبحث الثاني

 181                                                                                               . هيد
 183                                                                     .جرمية القذف المطلب األول:

 183                                                     .تعريف القذف لغة واصطالحا الفرع األول:
 183                                                                             .تعريف القذف لغة . 01
 183                                                                   .تعريف القذف يف االصطالح.02
 183                                                           .ف يف االصطالح القانوينتعريف القذ.أ 
 184                                                            .تعريف القذف يف الشريعة اإلسالمية . ب

 186                                                .يف القانون اجلزائري جرمية القذف :الفرع الثاني
 183                                                        .أركان جرمية القذف يف القانون اجلزائرير  01
 183                                                                                                                                              .رمية القذف يف القانون اجلزائريجل الركن الشرعي 

 187                                                                                                                                                                                                                              .رمية القذف يف القانون اجلزائريجل  الركن املاديب.
 201 .رمية القذف يف القانون اجلزائريج.الركن املعشنوي جل

 201                                                 .جرمية القذف يف القانون اجلزائري عقوبة.02
 201  .جرمية القذف يف الشريعة اإلسالمية:الفرع الثالث

 295                                                                                                                            .جرمية القذف احلدية يف الشريعة اإلسالميةأوال.
 295                                                                                                         .سالميةيف الشريعة اإل أركان جرمية القذف احلدية.01
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 295                                                                                                                                                                                         .يف الشريعة اإلسالمية رمية القذف احلديةجل الركن الشرعيأ.
 295                                                                                                                                                         .                                يف الشريعة اإلسالمية رمية القذف احلديةجل الركن املاديب.
 201                                                                                                                                                                                 .يف الشريعة اإلسالمية جرمية القذف احلدية الركن املعشنويج.
 201                                           .يف الشريعة اإلسالمية جرمية القذف احلديةعقوبة .02
 204                                                                                                                            .يف الشريعة اإلسالمية جرمية القذف التعزيريةثانيا.
 204                                                                                                                .جرمية القذف التعزيرية يف الشريعة اإلسالميةأركان .01
 204                                                                                                                 .زيرية يف الشريعة اإلسالميةجلرمية القذف التع الركن الشرعيج.

 205                                                                                                                                                                                                        .ب.الركن املادي جلرمية القذف التعزيرية يف الشريعة اإلسالمية
 208 .لتعزيرية يف الشريعة اإلسالميةجلرمية القذف ا الركن املعشنويج.
 208                                          .رمية القذف التعزيرية يف الشريعة اإلسالميةجلعقوبة .02

 210                                                                  .جرمية السب المطلب الثاني:
 210                                                            .تعريف السب لغة واصطالحا :الفرع األول 

 210                                                                               .تعريف السب لغة .01
 210                                                                     .السب اصطالحا تعريف.02
 210                                                                 .يفه يف االصطالح القانوينتعر  أ.

 211                                                          .تعريف السب يف االصطالح اإلسالميب.
 213                                            .جرمية السب يف القانون اجلزائري :الفرع الثاني  /02

 213                                                        .يف القانون اجلزائري أركان جرمية السب.21001
 213                                                                                                                                        .يف القانون اجلزائري رمية السبجلالركن الشرعي أ.

 214                                                                                                                                                 .يف القانون اجلزائري رمية السبجل الركن املاديب.
 215                                                                                                                                               .يف القانون اجلزائري رمية السبجلالركن املعشنوي ج.
 217                                                    .السب يف القانون اجلزائريجرمية عقوبة .02

 218                                                .جرمية السب يف الشريعة اإلسالمية:الثالث  رعالف
 218                                                     .أركان جرمية السب يف الشريعة اإلسالمية.01
 218                                                                                                                                          .رمية السب يف الشريعة اإلسالميةجل شرعيالركن الأ.

 219                                                                                                                                                                                                                           .رمية السب يف الشريعة اإلسالميةجل الركن املاديب.
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 221                                                                                                                                                                                                                              .رمية السب يف الشريعة اإلسالميةجل الركن املعشنويج.
 221                                                              .عقوبة السب يف الشريعة اإلسالمية . 02

 220                                                                     .جرمية اإلهانة :المطلب الثالث
 223                                                       .تعريف اإلهانة لغة واصطالحا   :الفرع األول

 223                                                                          .تعريف اإلهانة يف اللغة .01
 224                                                           .تعريف اإلهانة يف االصطالح القانوين.02

 224                                                .نون اجلزائريجرمية اإلهانة يف القا الفرع الثاني:
 224                                                      .يف القانون اجلزائري أركان جرمية اإلهانة .01
 224                                                                                                                                        .يف القانون اجلزائري رمية اإلهانةجلالركن الشرعي أ.

 225                                                                                                                                          .يف القانون اجلزائري رمية اإلهانةجلالركن املادي ب.
 227                                                                                                                                       .يف القانون اجلزائري رمية اإلهانةجل الركن املعشنويج.
 227    .يف القانون اجلزائريإلهانة عقوبة جرمية ا .02

 228 .                                                     جرمية اإلهانة يف الشريعة اإلسالمية الفرع الثالث:

 230 الخاتمة
 235 المالحق

 244 الفهارس
 245 فهرس األيات القرآنية

 248 فهرس األحاديث النبوية
 251 فهرس المواد الق انونية

 257 فهرس اإلعالم
 260 المجالتو   فهرس الصحف

 265 المراجعو   فهرس المصادر
 282 فهرس الموضوعات

 
 


