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إثارة الحرب األهلٌة عبر  ستهدافجرٌمة إالمسؤولٌة الجزائٌة عن 

 اإلعالم

 م.م.عودة ٌوسف سلمان
oda.lawyer73@yahoo.com 

 قسم القانون -كلٌة الرافدٌن الجامعة 

 

 المستخلص:
التً ٌكفلها الدستور, غٌر تعد حرٌة التعبٌر عن الرأي من اهم الحرٌات العامة 

ان الحماٌة الدستورٌة لحرٌة التعبٌر عن الرأي ال تعنً ان هذه الحرٌة اصبحت مطلقة 

، طور وسائل التعبٌر عن الرأيصة مع تمن كل قٌد, اذ ال وجود للحرٌة المطلقة خا

الى  هور القنوات الفضائٌة و وسائط تقنٌات المعلومات الحدٌثة )االنترنٌت(ادى ظ حٌث

دادت الجرائم , و ازة واحدةالم فً لحظكل الع ان ٌصبح وصول االراء و االفكار الى

التً تنطوي على نشاط  رها من طرق التعبٌرالرسوم، وغٌ الكتابة، ٌرٌة )القول،التعب

التً تقع عبر االعالم و لعل من اخطر الجرائم جرٌمة استهداف الحرب االهلٌة و (مجرم

لتعبٌر الصادر عن الغٌر بل لاالعالم لم تعد مجرد ناقلة  عبر االعالم. كما ان وسائل

, و هذه االفكار و االراء قد رهواالفكار و االراء التً توجة للجم هً صاحبة اصبحت

, لذا تحرٌضً ٌهدف الى اثارة حرب اهلٌةتنطوي على مضمون تعبٌري ٌشكل نشاط 

من ٌرتكب سلوك تعبٌري ا التً ٌسأل بمقتضاه القانونٌة قواعدالفأن هذا البحث تناول 

, كما تناول البحث مدى ة سواء كان مواطن عادي او اعالمًبهدف اثارة حرب اهلٌ

امكانٌة اسناد الجرٌمة التعبٌرٌة الى المؤسسات االعالمٌة )القنوات الفضائٌة والصحف 

( عبر االنترنٌت الخدمات الوسٌطةالخدمات اإلعالمٌة و والشركات المسؤولة عن تقدٌم

التعبٌري او ساهمت فٌه ا تكون هذه المؤسسات االعالمٌة هً من قام بالسلوك عندم

, فً الرقابة على المواد االعالمٌةبصفة شرٌك او نسب الٌها خطأ فً ممارسة دورها 

العقوبات التً ة الجزائٌة للمؤسسات االعالمٌة ووقد حدد البحث شروط تقرٌر المسؤولٌ

 .ع طبٌعتها الخاصةوالتً تنسجم م تفرض علٌهاٌمكن ان 

اإلعالم  ،جرٌمة إثارة الحرب األهلٌة، المسؤولٌة الجزائٌةالكلمات الرئٌسٌة: 
 المؤسسات اإلعالمٌة. ،األلكترونً

mailto:oda.lawyer73@yahoo.com
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 موضوع البحث 
ن أهم صور الحرٌة حرٌة الرأي أو الحق فً التعبٌر حٌث ٌقف فً مقدمة ا

الوسٌلة الوحٌدة التً  أنواع الحرٌات قاطبة التً ٌجب أن ٌحرص علٌها الشعب، إذ هً
تضمن للشعب أن ٌبقى مطلعاً على المعلومات التً تلزمه، لكً ٌمارس أعباء مسؤولٌات 
السٌادة الثقٌلة، وبدونها قد ال تطرح على بساط البحث إال بعض المسائل العامة دون 
غٌرها، وبدونها قد تنساق األمة إلى شكل من أشكال الخضوع واالنقٌاد، بحٌث تفقد كل 

القة لها بالعالم وشؤونه الكبرى، وتمثل حرٌة الرأي فً ذاتها قٌمة علٌا ال تنفصل ع
ها صوناً لتفاعل مواطنٌها عنها الدٌمقراطٌة وإنما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعات

دٌمقراطٌة نظم ٌاتها، وهً الطرٌق األمثل لبناء وتعمٌق حرٌكفل تطوٌر بنٌانها  معها بما
ن التعبٌر عن الرأي عبر اإلعالم ال ٌنحصر أثره لقرار، واذ اتعدد معها مراكز اتخات

على الفرد وإنما ٌنصرف إلى عموم المجتمع وقد ٌتضمن ما ٌضر األمن الوطنً أو 
النظام االجتماعً واآلداب العامة، وٌتحول الرأي عبر اإلعالم إلى تهدٌد بالخطر للسلم 

ء فً زمان ومكان غٌر زمانها االجتماعً خصوصاً حٌنما تطرح بعض األفكار واآلرا
ومكانها، األمر الذي ٌحرف حرٌة التعبٌر عن الرأي عن غاٌتها فً خدمة المجتمع 
وٌجعل منها وسٌلة هدم لكل ما هو صالح من قٌم ونوامٌس وعلى وجه الخصوص 
التعاٌش السلمً والتسامح الدٌنً والثقافً واالجتماعً وما لذلك من أثر سلبً على 

ة فً المجتمع التعددي. وٌبدو ذلك جلٌاً حٌنما ٌتجه التعبٌر عن الرأي عبر الوحدة الوطنٌ
اإلعالم إلى إظهار السلطات فً الدولة على أنها غٌر محاٌدة تجاه األدٌان والمذاهب 
وعلى أنها ضامنة حرٌة أحداها دون غٌرها.وفً أحٌان أخرى نرى دعوات صرٌحة 

والمذاهب فً الدولة إلى استحصال  وضمنٌة على سبٌل التشجٌع إلى بعض الطوائف
حقوقها بقوة وهكذا ٌلعب اإلعالم دوره فً إخفاء كل خصائص المواطنة باعتبارها 
الهوٌة الجامعة وإبراز االنتماءات الدٌنٌة والطائفٌة من خالل ما ٌعرضه من آراء وأفكار 

جتماعٌة من وما ٌقدمه من برامج عبر وسائله المختلفة، إلى الحد الذي ٌحول البٌئة اال
بٌئة تسامح وتعاٌش سلمً إلى بٌئة نبذ وإقصاء وتمٌٌز، كل هذا ٌؤدي بالنتٌجة إلى 
اللجوء إلى العنف عن وعً وإدراك بأثره ونتائجه أو دون ذلك بل تأثراً بما رسخته 
اآلراء واألفكار المعروضة عبر اإلعالم، وهذا العنف ٌأخذ صوراً مختلفة كالقتل 

حرباً أهلٌة من شأنها تدمٌر الدولة، وال ة طائفة أو وقد ٌصل إلى فتن واالغتٌال والتهجٌر
تقتصر آثارها على الحاضر وإنما تمتد إلى المستقبل بل قد تؤدي إلى تشظً الدولة 
وفرط عقدها إلى دوٌالت ضعٌفة هزٌلة لٌس لها من الدولة إال االسم فقط لذلك نرى 

رٌة التعبٌر عن الرأي عبر اإلعالم سواء القوانٌن فً جمٌع الدول تفرض القٌود على ح
كان قوالً أو كتابة أو رسماً أو غٌر ذلك وتجرمه إذا ما تجاوز حدوده الدستورٌة وٌصبح 
لزاماً تقرٌر المسؤولٌة الجزائٌة عن السلوك التعبٌري الذي ٌستهدف اثارة الحرب 

 االهلٌة.
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 اشكالٌة البحث
اره لهذه الحرٌات وكفالتها ال إقرمة، فأن دستور هو مصدر الحرٌات العاإذا كان ال

أن  -ضماناً للتمتع بها وفً أوسع نطاق–د منه أن تكون الحرٌات مطلقة، بل ٌتعٌن ٌقص
ع تنظم بواسطة المشرع حتى ال تتعارض مع حقوق وحرٌات اآلخرٌن أو تتعارض م

الخرى أنها شأن سائر الحرٌات اش اإلعالموحرٌة الرأي عبر مقتضٌات النظام العام 
، هأن أثرها ال ٌقتصر على صاحب الرأي وحده، بل ٌتعداه إلى غٌرلٌست مطلقة، كما

وقد ٌشمل المجتمع بأسره، ومن ثم فقد بٌح للمشرع تنظٌمها وضبط أطرها ووضع 
من عدم تعارضها مع حرٌات اآلخرٌن، التً تبٌن كٌفٌة ممارستها حتى ٌض القواعد

كل من ف ،صلحة العامة التً قصدها الدستورمبالمجتمع وبما ٌحقق ال األضرار موعد
، لذا البد من ً تكمل وتتكامل مع اآلخرىاإلعالمالحرٌة والمسؤولٌة فً مجال العمل 

العقوبة التً تتناسب مع حجم الضرر الذي ٌلحقه  تقرٌر المسؤولٌة الجزائٌة وتحدٌد
المصالح العلٌا  باألمن الوطنً أو النظام االجتماعً وٌعد ذلك أمراً طبٌعٌاً لحماٌة

واألساسٌة للمجتمع. ومع ذلك فأن األمر لٌس بهذه السهولة إذ ظل التوفٌق بٌن حق الفرد 
فً التعبٌر عن الرأي وحق الجماعة فً الحفاظ على كٌانها وفً أن ال ٌنالها أذى بسبب 

كل التشرٌع الجنائً تمتع الفرد بهذه الحرٌة، من أصعب مهام المشرع وأعقد مشا
باعتباره استعماالً  اإلعالمكان األصل هو حرٌة التعبٌر عن الرأي عبر وإذا الحدٌث، 

د التً ترد على تلك الحرٌة ٌنبغً أن تكون وللفطرة التً فطر هللا الناس علٌها، فإن القٌ
استثناء ال ٌجوز التوسع فٌه، بحٌث ال ٌجوز الخروج على هذا األصل إال أن ٌنطوي 

القانون وبذلك تكون الجرٌمة هً الحد الفاصل بٌن  الرأي على جرٌمة ٌعاقب علٌها
عن الرأي وحق الجماعة فً الحفاظ على كٌانها وفً أن ال ٌنالها حرٌة الفرد فً التعبٌر 

ة هذا الحق، ومن ثم بب تمتع الفرد بهذه الحرٌة  وحق الدولة فً منعه من ممارسأذى بس
ري المحرم الذي ٌعٌن على ٌكون على الشارع أن ٌنبه فً وضوح إلى النشاط التعبٌ

وذلك احترماً لمبدأ الشرعٌة الجزائٌة وتجنباً للتفسٌر الواسع لنصوص  األفراد اجتنابه
فالبحث ٌحاول االجاب على سؤال ٌمثل محور مشكلة البحث وهة كٌف  .قانون العقوبات

رٌر ٌصح القول بأن اإلعالم ٌسأل جزائٌاً رغم المبدأ القائل ان اإلعالم حر وهل فً تق
 مسؤولٌته الجزائٌة تعارض مع حرٌة الرأي. 

 البحثأهمٌة 
لبالغ فً تكوٌن الرأي أهمٌتها وأثرها ا اإلعالملحرٌة التعبٌر عن الرأي عبر 

ا ٌؤثر وٌتأثر باآلخر، وألجل تحقٌق غاٌة هذه الحرٌة والحفاظ على مالعام فكاله
نشر ة المجتمع التعددي ولتحقٌق وحد الواسع الرحب، ولكً  تتحول إلى وسٌلة فضاءها 

ثقافة التسامح مع اآلخر والعٌش المشترك ٌجب أن تمارس حرٌة التعبٌر عن الرأي عبر 
مٌة موضوع البحث فهو ٌتناول تحدٌد بوعً ومسؤولٌة، ومن هنا تأتً أه اإلعالم

والتقلٌدي  اإلعالمعبر  رة الحرب األهلٌة إثا استهدافالمسؤولٌة الجزائٌة عن جرٌمة 
وهً من اخطر الجرائم على المجتمع ككل بل هً جرٌمة موجهه ضد  ترونًواإللك

الرأي  فٌتوجه البحث إلىزالت الدولة  الشعب بأعتباره ركن أساس فً الدولة إذا زال
ً خصوصاً بضرورة النظر اإلعالموالى العاملٌن فً المجال  لف مستوٌاتهالعام بمخت

اٌاتها النبٌلة والتً ال شك فٌها ورغم عدم على أنها رغم فوائدها وغ اإلعالمإلى وسائل 
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نها، اال انه ٌجب تقرٌر مسؤولٌتها الجزائٌة الى جانب مسؤولٌة إمكانٌة االستغناء ع
فً تعزٌز الوعً القانونً  ومن ثم تبدو أهمٌة البحث، العاملٌن فً مجال اإلعالم

حرٌة الرأي ومتى مجاالً ل اإلعالمللقانونً ومتى ٌكون  اإلعالملإلعالمً وتوضٌح دور 
الحرب األهلٌة وبالتالً  ثل فً استهداف إثارة متتمجاالً لجرٌمة رأي  اإلعالمٌكون 

سٌاسة  إتباعع الجنائً وفً ضوء الفكرة القانونٌة السائدة فً الدستور على ه المشرٌوجت
على النحو الذي ال ٌخل  اإلعالمة التعبٌر عن الرأي عبر جنائٌة فاعلة اتجاه مسأل

حرٌة ضمان  الحماٌة الالزمة للمصالح االساسٌة للمجتمع و بٌن تحقٌقه ازن الواجببالتو
طاقها إلى الحد نلذلك ٌجب تقٌٌدها بحدود ال تضٌق من   اإلعالمالتعبٌر عن الرأي عبر 

 الذي ٌهدر قٌمتها وال ٌتسع إلى الحد الذي ٌجعل منها خطر ٌهدد سالمة وأمن المجتمع.

 فرضٌات البحث
 ص فرضٌات البحث باألسئلة اآلتٌة:ٌمكن تلخٌ

هل تترتب مسؤولٌة جزائٌة على ممارسة العمل االعالمً ام ان الحماٌة  .1
 الدستورٌة لحرٌة االعالم تحول دون ذلك.

على من تقع المسؤولٌة الجزائٌة الناشئة عن ارتكاب السلوك التعبٌري الذي  .2
 على االعالمً. ٌستهدف اثارة الحرب االهلٌة هل تقع على صاحب التعبٌر ام

هل تنهض المسؤولٌة الجزائٌة للمؤسسات االعالمٌة عن جرٌمة اثارة الحرب  .3
 .اإلعالم باعتبارها اشخاص معنوٌة عبر االهلٌة

 .سسات اإلعالمٌةهً شروط المسؤولٌة الجزائٌة للمؤما .4

ماهً القواعد المقررة فً تحدٌد المسؤولٌة الجزائٌة بالنسبة للجرائم التعبٌرٌة  .5
هل تخضع للقواعد العامة ام ان  جرٌمة اثارة الحرب االهلٌة عبر اإلعالمومنها 

لى القواعد القواعد المقررة فً الجرائم التً تقع عبر اإلعالم تشكل استثناء ع
 .المقررة فً المسؤولٌة

رٌك فً من هم االشخاص الذٌن ٌتصفون بصفة الفاعل االصلً او بصفة الش .6
 اإلعالم.عبر  جرٌمة اثارة الحرب اإلهلٌة

 البحث ٌةمنهج
اعتماد المنهج التحلٌلً الوصفً فٌما ٌتعلق بتحدٌد المسؤولٌة بعونه تعالى سٌتم 

، األمر الذي ٌتطلب االستقراء اإلعالم الجزائٌة عن جرٌمة اثارة الحرب اإلهلٌة عبر
الصادرة بهذا  ألحكاملالراء الفقهٌة وموقف التشرٌعات الجزائٌة فضالً عن ا العلمً 

الدول العربٌة تلك الصادرة فً  وا ألحكام القضائٌة الصادرة فً العراقأن سواء االش
 من استدالل ٌخدم أهداف البحث. واألجنبٌة وما ٌستتبع ذلك
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 خطة البحث
جرٌمة  موضوع المسؤولٌة الجزائٌة المترتبة عن  سٌتم بعونه تعالى تناول

االول نبحث فٌه المسؤولٌة  إثارة الحرب األهلٌة عبر اإلعالم فً مبحثٌن استهداف
المسؤولٌة  الجزائٌة لالشخاص الطبٌعٌة اما المبحث الثانً فسوف نخصصه لبحث

 .سسات اإلعالمٌة للمؤالجزائٌة 

 

ن جرٌمة استهداف المسؤولٌة الجزائٌة لالشخاص الطبٌعٌة ع: المبحث االول
 االهلٌة عبر االعالماثارة الحرب 

اصلً فً جرٌمة استهداف اثارة الحرب  الشخص الطبٌعً اما ان ٌكون فاعل
 مطلبٌنالى  بحثلذا سوف نقسم هذا الم ،االهلٌة عبر االعالم واما ان ٌكون شرٌكا

 ،الحرب االهلٌة عبر االعالم  االول الفاعل االصلً فً جرٌمة استهداف اثارة نبحث فً
االهلٌة اثارة الحرب الثانً فسنخصصه لبحث الشرٌك فً جرٌمة استهداف المطلب اما 

 .عبر االعالم

االشخاص الذٌن ٌتصفون بصفة الفاعل االصلً فً جرٌمة اثارة : المطلب االول
 الحرب االهلٌة عبر االعالم

البد من  ،لتحدٌد الفاعل االصلً فً جرٌمة اثارة الحرب االهلٌة عبر االعالم
ئً و التمٌٌز بٌن ثالث صور من صور االعالم وهً االعالم المقروء واالعالم المر

المسموع واالعالم االلكترونً. لذا سوف نتناول اوال الفاعل االصلً فً االعالم 
ث الفاعل المقروء ثم نبحث الفاعل االصلً فً االعالم المرئً او المسموع وبعدها نبح

 كترونً وعلى النحو االتً:االصلً فً االعالم االل

 

 : الفاعل االصلً فً االعالم المقروء اوال

ن المطبوعات الدورٌة او غٌر م المقروء الصحف وغٌرها مالعالاٌراد ب
وقد اختلف موقف التشرٌعات الجزائٌة فٌمال ٌتعلق بتحدٌد الفاعل  ،رٌة كالكتب الدو

فالمشرع العراقً فً  ،االصلً فً الجرائم التعبٌرٌة التً تقع عبر االعالم المقروء 
لً معتبرا كل من مالك حدد الفاعل االص 8621لسنة  602قانون المطبوعات رقم 

 (1)ة فٌه ٌنالمقال مسؤولون عن الجرائم المعالمطبوع الدوري ورئٌس التحرٌر وكاتب 
المعدل فقد اعتبر فاعال اصلٌا فً  8626لسنة  888اما قانون العقوبات العراقً رقم 

الجرائم التً التً ترتكب بواسطة الصحف رئٌس التحرٌر فأن لم ٌكن رئٌس التحرٌر 

                                           
 .8621لسنة  602ن المطبوعات رقم / أ من قانو 66المادة  - (1)
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و معروف فٌكون الفاعل االصلً المحرر المسؤول عن القسم الذي حصل فٌه موجود ا
وقد قدر المشرع عذر معفً من العقاب اثبات اٌا منهما ان  ،النشر المحظور او المجرم 

النشر قد حصل بدون علمه وقدم كل مالدٌه من المعلومات او االوراق المساعدة على 
ئٌس التحرٌر او المحرر المسؤول عن القسم وعلة اعتبار ر (2)معرفة الناشر الفعلً 

الذي حصل فٌه النشر فاعال اصلٌا هً ان عملٌة النشر جوهر الجرٌمة ومن ثم فأن من 
وان اعتبار رئٌس التحرٌر او  ،(3)ٌقوم بها ٌجب ان ٌكون هو الفاعل االصلً للجرٌمة 

لمؤلف  زائٌةالمحرر المسؤول عن القسم الذي حصل فٌه النشر الٌخل بالمسؤولٌة الج
الجنائً  ث ٌعد االخٌر فاعال اصلٌا كذلك . كما اعتبر المشرعالكتابة او واضع الرسم حٌ

ق اذا كانت الكتابة او الرسم او طرالعراقً كل من المستورد والطابع فاعل اصلً 
موزع وكما اعتبر البائع وال ،التعبٌر االخرى التً استعملت فً ارتكاب الجرٌمة

                                           
المعدل والجدٌر بالذكر  8626لسنة  888( من قانون العقوبات العراقً رقم  18المادة )  - (2)

ان جانب من الفقه الجنائً العراقً قد وقع فً خلط بٌن مسألة اعفاء رئٌس تحرٌر الصحٌفة من 

وبٌن مانع المسؤولٌة الجزائٌة حٌث اعتبر ما ورد فً المادة اعاله مانع من المسؤولٌة الجنائٌة 

فً من العقوبة فً حٌن انها لٌست كذلك وانما هً تضمنت عذر معموانع المسؤولٌة الجزائٌة 

........ ( وكما هو معلوم ........ ومع ذلك ٌعفى من العقاب .. )على نص فقط فالنص واضح 

عن السلوك ئٌة تتعلق بالركن المعنوي والتمحو صفة الجرٌمة جزاع المسؤولٌة النان موا

ق بأي من اركان الجرٌمة ع العقاب فال تتعلنسؤولٌة  المدنٌة اما موامً على الالمحظور وتبق

رر لوجود مصلحة تعلو المصلحة التً ٌحققها العقاب من حٌث القٌمة االجتماعٌة . قوانما تت

,  6ٌنظر د. عباس الحسنً , شرح قانون العقوبات الجدٌد القسم العام , المجلد االول , ط

  . 639, ص  8696داد , مطبعة االرشاد , بغ
دار ,  6جرائم النشر واإلعالم)الكتاب االول( االحكام الموضوعٌة،طد. طارق سرور ,  - (3)

انه  طالماؤوال جزائٌا وٌبقى رئٌس التحرٌر مس 829ص ، 6001النهضة العربٌة ، القاهرة ، 

دار اصى  صادف انه لم ٌشرف بالفعل عل ٌباشر عاده وبصورة عامة دوره فً االشراف ولو

ة ان ٌكون قد عهد ببعض ت, وكذلك الٌرفع مسؤولٌا العدد او ذاك من اعداد الصحٌفةهذ

اختصاصاته لشخص اخر اذا كان قد استبقى لنفسه حق االشراف علٌه, وقد قضت محكمة 

النقض المصرٌة بان )) رئٌس التحرٌر المسؤول جنائٌا طبقا الحكام قانون العقوبات والمسؤول 

ٌجب ان ٌباشر  ال ان ٌكون رئٌسا فعلٌا, أي انهالحكام قانون المطبوعات ٌجب اص ادارٌا طبقا

التحرٌر بنفسه او ٌشرف علٌه او ٌكون فً استطاعته هذا االشراف, واتفاقه مع شخص اخر 

على القٌام بوظٌفة رئٌس التحرٌر الٌدرأ عنه هذه المسؤولٌة بعد ان اخذها على نفسه رسمٌا 

لتً ٌقتضٌها قانون العقوبات واال الصبح فً استطاعة كل رئٌس تحرٌر ان بقٌامه باالجراءات ا

  ٌتخلى عن هذه المسؤولٌة بارادته ((
سنة قضائٌة نقال عن محمد  691القضٌة رقم  8631/  3/  5قرار محكمة النقض المصرٌة فً 

ة اوي , التشرٌع واحكام القضاء فً جرائم الصحافصفصادق المرعصام الدٌن حسون وحسن 

 . 356, ص  8653, االسكندرٌة ,  8ط والقذف والسب والشٌوعٌة, دار نشر الثقافة الجامعٌة , 
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وقد قرر المشرع  ،باالمكان معرفة المستورد والطابع  نً ان لم ٌكوالملصق فاعل اصل
تهم ظهر من ظروف الدعوى عدم استطاع لهؤالء عذر معفً من العقاب وذلك اذا

  (4).او الرسم او طرق التعبٌر االخرى معرفة مشتمالت الكتابة
ان االنسان تقتضً كام تمثل استثناء على المبادىء العامة والتً وهذه االح

وقد رتب القانون هذه  ،انه قام به فعال ن العمل الذي ٌثبت بالدلٌل الٌكون مسؤوال اال ع
المسؤولٌة االستثنائٌة لتسهٌل االثبات فً جرائم النشر ومن ثم الٌجوز التوسع فٌها او 

وٌجب قصرها على من نص علٌهم القانون التتعداهم الى سواهم من  ،القٌاس علٌها 
والى جانب رئٌس التحرٌر او المحرر المسؤول فً القسم الذي  ، العاملٌن فً الصحٌفة

ٌحصل فٌه النشر ٌبقى مؤلف الكتابة او واضع الرسم مسؤول بصفة فاعل اصلً غٌر 
ان مسؤولٌة االخٌر تبقى خاضعة للقواعد العامة فً قانون العقوبات اذ ٌجب ان تثبت 

ع الرسم او غٌره من طرق وقائع الدعوى وظروفها انه هو من حرر المقال فعال وض
  (5). ً ذلك وفقا لنصوص قانون العقوباتالتعبٌر او من ٌثبت اشتراكه ف

عد كما ٌعد فاعل اصلً كل من المستورد او الطابع وفً حال عدم معرفتهم فٌ
وان تبرٌر اعتبار المستورد او الطابع فاعل اصلً  ،كل من البائع والموزع والملصق

ون فٌها المطبوع المتضمن للجرٌمة قد نشر فً الخارج او فً بالنسبة لالحوال التً ٌك
ذلك لمساهمتهم المباشرة فً اعادة نشر المطبوع  ،حالة عدم معرفة مرتكب الجرٌمة

داخل الدولة وٌأخذ حكم هؤالء صاحب المكتبة الذي ٌتعاقد مع الناشر او المؤلف 
تعذر محاكمة المؤلف وفً حالة  ،(6)االجنبً على توزٌع المطبوعات الخاصة لهما 

لحالة هو البائع والموزع والناشر وكذلك المستورد والطابع فأن الفاعل االصلً فً هذه ا
وٌظهر بوضوح ان مسؤولٌة هؤالء مسؤولٌة استثنائٌة رتبها القانون لتسهٌل  ،والملصق

واذا كان ذلك كذلك لذا الٌصح  ،االثبات فً الجرائم التً تقع عبر االعالم المقروء
توسع فً هذا االستثناء او القٌاس علٌه وٌجب قصر تلك المسؤولٌة المفترضة على من ال

 وٌستلزم لعقاب المستورد والطابع او البائع والموزع ،نص القانون علٌهم بشأنها
والملصق بصفة فاعل اصلً ان ٌكون بمقدورهم معرفة ما تشتمل علٌه الكتابة او الرسم 

ن طرق التعبٌر االخرى التً استعملت فً ارتكاب او الصور او الرموز او غٌرها م
اذا ما وجد بٌنهم من هو ٌجهل القرءاة  ،وهذا الشرط جاء للتخفٌف عن هؤالء ،الجرٌمة

 او ان االوراق سلمت الٌه مغلفة ولم ٌستطع فتحها ،والكتابة او ٌجهل اللغة المكتوبة بها

                                           
  . 8626لسنة  888من قانون العقوبات العراقً رقم  16المادة  - (4)
,  6ط  –دراسة مقارنة  –د. شرٌف سٌد كامل , المسؤولٌة الجنائٌة لالشخاص المعنوٌة  - (5)

كذلك د. علً راشد , عن االرادة والعمد  53, ص  8669قاهرة , مطبعة دار االشعاع , ال

, السنة  والخطأ والسببٌة فً نطاق المسؤولٌة الجنائٌة , مجلة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة

 .686, ص  8622الثامنة , 
ـ فً جرائم النشر ـ حرٌة الفكر ـ االصول العامة فً جرائم النشر  االستاذ محمد عبد هللا, - (6)

 .103, ص  8658جرائم التحرٌض ،دار النشر للجامعات المصرٌة ، القاهرة ،
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 (7)والتتم مسألتهم بهذا الوصف عندها ٌنتفً لدٌهم القصد الجنائً  ،او االطالع علٌها 
وٌذهب اتجاه فً الفقه الجنائً الى انه ٌعد فً حكم الموزعٌن المطربٌن او الذٌن 

والجمهور وكذلك الممثلون  طبوع باعتبارهم وسطاء بٌن المؤلفٌقومون بقراءة الم
ً الفاعل االصلً ف ماا (8)ومدٌرو المسرح الذٌن قاموا بتمثٌلها بناء على اذن المؤلف 

الجرائم التعبٌرٌة التً تقع عبر االعالم المقروء بمقتضى التشرٌعات الجزائٌة غٌر 
العربٌة فقد اخذ بعضها بنظام التتابع وهو المشرع الفرنسً فً قانون الصحافة الصادر 

( منه حٌث اعتبر فاعل اصلً مدٌر النشر والناشر والمدٌر  16فً المادة )  8118سنة 

ٌعد فاعل اصلً المؤلف وعند عدم  ،وعند عدم وجود أي منهم  ،(9)المشارك فً النشر 
علن موجوده ٌعد فاعل اصلً الطابع وعند عدم وجوده ٌعد كل من البائع والموزع وال

فاعل اصلً . وٌظهر ان قانون الصحافة الفرنسً قد خرج على القواعد العامة فً 
ون العقوبات تختلف عن تلك المسؤولٌة الجزائٌة حٌث ان قواعد االسناد المقررة فً قان

رهم قانون الصحافة فاعلٌن خاصة وان بعض من اعتب ،التً قررها فً قانون الصحافة 
التمثل مساهمتهم فً الجرٌمة والترقى اعمالهم الى الحد الذي ٌجعلهم فاعلٌن  ،اصلٌٌن

 8630 اماالمشرع االٌطالً وبموجب قانون العقوبات الٌطالً الصادر سنة (10)اصلٌٌن 
 ( من قانون العقوبات 59الذي عدل المادة )  8651لسنة  869المعدل بالقانون رقم و

 كل من المدٌر او المدٌر ألاعل االصلً هو مؤلف الكتاب وٌسوبمقتضاها فأن الف
                                           

،مطبعة دار الكتب المصرٌة 6حرٌة الرأي وجرائم الصحافة والنشر ،ج, د. رٌاض شمس - (7)

 .12, ص  8619،القاهرة ،
 .101مد عبد هللا , مصدر سابق , ص االستاذ مح - (8)
العفاء مدٌر النشر من المسؤولٌة الجزائٌة عن الجرائم التً تمثل الحصانة البرلمانٌة سببا  - (9)

( من قانون  16تقع فً صحٌفته لذلك تدخل المشرع الفرنسً واجراء تعدٌل على المادة ) 

حٌث اوجب اختٌار المدٌر المشارك فً النشر  8612الصحافة وذلك بالقانون الصادر سنة 

, سواء كان عضو فً ةٌنة  البرلمانٌر النشر على الحصاخالل شهر من تارٌخ حصول مد

 سً او عضو فً البرلمان االوربً.البرلمان الفرن
المسؤولٌة الجنائٌة عن جرائم الصحافة دراسة د. خالد رمضان عبد العال سلطان,  - (10)

وقد ذهب ) لٌسبون ( مقرر قانون  360, ص 6080نهضة العربٌة ، القاهرة ، مقارنة ، دار ال

ٌة الوطنٌة الفرنسٌة وبمناسبة حدٌثة عن مسؤولٌة رئٌس التحرٌر كفاعل الصحافة امام الجمع

اصلً الى القول عندما ترتكب جرٌمة  نشر فأن فاعلها االصلً هو الناشر او رئٌس التحرٌر 

وما كاتب المقال الاالشرٌك له فً اقتراف الجرٌمة كونه هو الذي مده بوسائل ارتكاب الجرٌمة 

والشك انه بفضل مساءلة رئٌس تحرٌر الصحٌفة ٌمكن ان نضمن  –أي المقال او الرسم  –

االتوجد جرٌمة صحفٌة دون عقاب علٌها , واال ٌضر شخص ممن ساهموا فً ارتكاب الجرٌمة 

دار  –دراسة مقارنة  –من العدالة . د. محمد باهً ٌونس , التغٌٌر القانونً لحرٌة الصحافة 

 .316, ص  8662ر , االسكندرٌة , الجامعة الجدٌدة للنش
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المساعد المسؤول عن النشر وفقا للقواعد العامة فً المساهمة الجنائٌة عند توافر 
ط المساهمة الجنائٌة فأن كل من المدٌر او اما فً حال عدم توافر شرو ،شروطها 

عن جرٌمة خاصة اساسها الخطأ حٌث الٌسأل  ألر المساعد المسؤول عن النشر ٌسالمدٌ
عن الجرٌمة التعبٌرٌة التً ارتكبت بواسطة الصحٌفة وانما ٌسأل عن جرٌمة اهمال 

ب الرقابة الرقابة وهً جرٌمة مستقلة اساسها اخالل المدٌر او المدٌر المساعد بواج
فالجرٌمة هنا جرٌمة امتناع عن الرقابة الضرورٌة التً من شأنها  ،المفروض علٌه 

اما اذا ثبت قٌامه بواجب الرقابة فأنه الٌسال عن جرٌمة  ،الحٌلولة دون وقوع الجرٌمة 
االخالل بالرقابة وان كان االمر متروك للسلطة التقدٌرٌة لمحكمة الموضوع التً لها 

وقد قرر المشرع االٌطالً فً حال  ،لقواعد المرعٌة فً العمل الصحفً االستعانة با
جرٌمة  بةان التزٌد العقوبة على ثلث عقووقوع جرٌمة االخالل بواجب الرقابة 

 (11)النشر.
 

 ثانٌا: الفاعل االصلً فً الجرائم التً تقع عبر االعالم المرئً او المسموع 

ا من االعالم المقروء واكثر تأثٌرا وسع نطاقاصبح االعالم المرئً والمسموع ا
 ،على الجمهور حٌث ٌجمع االعالم المرئً والمسموع بٌن الصوت والصورة المتحركة

خاصة بظهور القنوات الفضائٌة  ،كما انه ٌمتاز بسهولة وسرعة وصوله الى أي مكان
فضال عن تزاٌد االقبال على مشاهدة  ،حٌث اصبح ٌغطً جمٌع انحاء الكرة االرضٌة

تلفزٌون. اذ النجد مكان سواء كان منزل او مكتب عمل او غٌر ذلك لٌس فٌه جهاز ال
وتختلف طبٌعة العمل فً مجال االعالم المرئً او المسموع عن طبٌعة  (12)التلفزٌون 

بائعٌن او الموزعٌن او حٌث الٌوجد الطابعٌن او ال ،روءالعمل فً مٌدان االعالم المق
ختلفت االحكام التً تنظم المسؤولٌة الجزائٌة فً وعلى هذا االساس ا ،الملصقٌن 

االعالم المقروء عنه فً االعالم المرئً او المسموع وتمٌز التشرٌعات التً نظمت 
 ،المسؤولٌة الجزائٌة عبر االعالم المرئً والمسموع بٌن البث المباشر والبث المباشر

م بالسلوك التعبٌري االصلً فً حالة البث المباشر هو الشخص الذي قا فالفاعل (13)

                                           
  . 816د. طارق سرور , مصدر سابق , ص  - (11)
لحقوقٌة, , البث التلفزٌونً واالذاعً والبث الفضائً , منشورات الحلبً اانطوان الناشف - (12)

 .66, ص  6003بٌروت, 
)) قانون هٌئة االعالم واالتصاالت (( الصادر عن ىسلطة  6001لسنة  25تضمن االمر  - (13)

حٌث نص على انه ))  6ؤقتة تعرٌف للبث االذاعً والتلفزٌونً وفً القسم / االئتالف الم
 تعرٌف المصطلحات 

تعنً عبارة االذاعة أي بث او ارسال من موقع واحد الى مواقع متعددة او أي بث او  .8
ارسال الشارات او نصوص او صور او محتوى مسموع او مرئً او بٌانات ٌتم ارسالها 

البصرٌة او االرسال الصوتً او أي وسٌلة اخرى كهرومغناطٌسٌة  بالبرق او عبر االلٌاف
بقصد ان ٌستقبلها الجمهور العام او جزء منه وٌراعى أن تعرٌف االذاعة الٌتضمن 
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والتقع  ،سواء بالقول او بعرض الصور او الرسوم التً ٌشكل عرضها جرٌمة 
المسؤولٌة الجزائٌة على المسؤول عن البرنامج او المذٌع كونه الٌستطٌع ان ٌتوقع 

اال اذا كان هو الذي دفع هذا  ،االقوال او االشارات التً ٌرتكبها القائم بالسلوك التعبٌري
الجرٌمة التً ارتكبها ى ارتكاب الجرٌمة او قام بأي عمل ٌثبت مساهمته فً الالشخص 

اما اذا كان البث غٌر مباشر أي فً حالة اعادة رسالة اعالمٌة  ،الشخص صاحب التعبٌر
مسجلة فأن المسؤولٌة تقع على عاتق المنتج او المسؤول عن البرنامج وذلك لسبق علمه 

اما صاحب التعبٌر الذي صدر عنه  ،ة من الجرائمبٌري الذي ٌشكل جرٌمبالسلوك التع
اما اذا كان مؤلف الرسالة االعالمٌة او الشخص  (14)السلوك التعبٌري فأنه ٌعد شرٌكا 

الذي صدر عنه السلوك التعبٌري او صاحب السلوك التعبٌري ) الصوت والصورة ( 
 جود فان محكمةوالذي قام ببثه عبر االعالم المسموع والمرئً غٌر معروف او غٌر مو

النقض الفرنسٌة تذهب الى اعتبار المنتج هو الفاعل االصلً للجرٌمة التً ٌكونها 
حتى وان كان البث  ،السلوك التعبٌري الذي تم بثه عبر االعالم المسموع والمرئً 

مباشر ولم ٌسبق تسجٌل الرسالة االعالمٌة ولم ٌتسنى للمنتج ممارسة رقابته علٌها 

                                                                                                       
خدمات المعلوماتٌة او خدمات االتصاالت السلكٌة او الالسلكٌة (( وقد ورد نفس هذا 

ة  االعالم العراقً (( الصادر عن )) قانون شبك 6001لسنة  22التعرٌف فً االمر رقم  
 طة االئتالف  المؤقتة  المنحلة.سل

فً  8661لسنة  316كما ورد تعرٌف البث التلفزٌونً فً قانون البث التلفزٌونً اللبنانً رقم 
( من حٌث نصت على انه )) البث التلفزٌونً  هو بث الصور على الهواء اكانت  6المادة ) 

الصوت ام لم ٌصاحبها , بوسٌلة الموجات الكهرومغناطٌسٌة  صور متحركة ام جامدة صحبها
(( منه  1او اٌة وسٌلة اخرى ٌمكن للجمهور التقاطه (( وقد اورد القانون المذكور فً اللمادة )) 

تعرٌف االعالم المرئً والمسموع حٌث نصت على انه )) ٌقصد باالعالم المرئً والمسموع 
بتصرف فئات معٌنة منه , اشارات او صورا او  كل عملٌة بث تلفزٌونً او اذاعً تضع

اصواتا او كتابات من أي نوع كان ال تتصف بطابع المراسالت الخاصة وذلك بواسطة القنوات 
والموجات واجهزة البث والشبكات وغٌرها من تقنٌات ووسائل واسالٌب البث والنقل أو البث 

 البصرٌة والسمعٌة (( 

شأن االعالم المرئً حٌث رتب  8616لفرنسً الصادر سنة اخذ بهذا الحكم القانون ا- (14)

على النحو االتً : ٌعد مدٌر ( 3  -  63) القانون المذكور المسؤولٌة الجزائٌة فً المادة 
التحرٌر )) االذاعة (( او المدٌر المشارك فاعل اصلً للجرٌمة وان لم ٌوجد أي منهما ٌعد 

 3 – 63من المادة  3صلً المنتج . واشارة الفقرة المؤلف فاعل اصلً وان لم ٌوجد فالفاعل اال
ا من نفس المادة الى اعتبار المؤلف شرٌك عندما ٌكون مدٌر التحرٌر او المدٌر المشارك معروف

غٌر المباشر اما فً حالة البث المباشر فأن صاحب السلوك  وهذه هً االحكام فً حالة البث
ت محكمة النقض الفرنسٌة انه ٌجب اعتبار التعبٌري هو الذي ٌعد فاعال اصلٌا . وقد قض

الشخص الذي صدرت عنه العبارات المؤتمة فً برنامج ٌبث مباشرة على الهواء هو الفاعل 
وكذلك د. خالد رمضان  865, مصدر سابق, ص للجرٌمة. نقال عن د. طارق سرور االصلً

 .  331عبد العال سلطان, مصدر سابق , ص 
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الى ان  مذكورةمحكمة الالذهبت  حٌثمهور. ها او عرضها للجتقدٌم وفحصها قبل
 (15).ؤولٌة مفترضة التقبل اثبات العكسمسؤولٌة المنتج فً هذه الحالة مس

 
 ثالثا: الفاعل االصلً فً الجرائم التً تقع عبر االعالم االلكترونً 

مساهمة مجموعة من االشخاص الطبٌعٌة او  ،ٌتطلب تشغٌل شبكة االنترنٌت 
 وادوار متعددة. ،نٌت عبارة عن انشطةوذلك الن االنتر ،عملٌة التشغٌل عنوٌة فً الم

حٌث هناك متعهد التوصٌل باالنترنٌت وهناك ناقل المعلومات ومتعهد الخدمات ومورد 
ولما كانت  ،ء الى جانب المنتج وصاحب المضمونالمعلومات فضال عن متعهد االٌوا
ا ٌتعلق بتحدٌد المسؤولٌة الجزائٌة لهؤالء حٌث لم التشرٌعات الجزائٌة قد اختلفت فٌم

تضع العدٌد من التشرٌعات الجزائٌة قواعد خاصة بالمسؤولٌة الجزائٌة المترتبة على 
الجرائم التً تقع عبر االعالم االلكترونً )) االنترنٌت (( ومنها المشرع العراقً 

فً حٌن وضعت بعض  ،زائٌةفً المسؤولٌة الج امةالً البد من تطبٌق القواعد العوبالت
التشرٌعات قواعد خاصة بالمسؤولٌة الجزائٌة الناشئة عن الجرائم التً تقع عبر 

وبالتالً فاءن تحدٌد الفاعل االصلً فً الجرائم التً  ،نترنٌت ومنها الجرائم التعبٌرٌةاال
سٌطة تقع عبر االعالم االلكترونً ٌستلزم بحث المسؤولٌة الجزائٌة لمقدمً الخدمات الو

نحاول دراسته على النحو وكذلك بحث المسؤولٌة الجزائٌة لمقدمً المضمون وهو ما 
 االتً :

 
 :ت الوسٌطةزائٌة لمقدمً الخدماالمسؤولٌة الج .1

ٌتطلب وصول خدمة االنترنٌت الى المستخدم وجود عدة وسطاء وهم متعهد خدمة 
متعهد الخدمات ومتعهد التوصٌل باالنترنٌت )) متعهد التوصٌل (( وناقل المعلومات و

 الجزائٌة لكل منهم على انفراد. اٌواء المواقع لذا سوف نبحث المسؤولٌة
 

 :المسؤولٌة الجزائٌة لمقدم او متعهد خدمة التوصٌل باالنترنٌت . أ
مقدم او متعهد خدمة التوصٌل باالنترنٌت هو شخص طبٌعً او معنوي ٌملك 

الجمهور وبمقتضى عقد ٌبرم  وٌستطٌعخدمة اتصال مباشر بالشبكة الدولٌة للمعلومات 
عقد اشتراك( االتصال بالشبكة الدولٌة واالطالع على مختلف المواقع من اجل معه )

الكمبٌوتر  الوصول الى المعلومات او االخبار وذلك من خالل استخدام اجهزة
-ي دوره فنً ٌتضمن توصٌل المستخدمفهو شخص طبٌعً او معنو (16).الشخصٌة

كة االنترنٌت وذلك بمقتضى عقود اشتراك تضمن توصٌل العمٌل الى الجمهور الى شب

                                           
االحكام الموضوعٌة للجرائم  –االنترنٌت والقانون الجنائً ,لصغٌراد. جمٌل عبد الباقً  - (15)

 .851 – 853ص  دار النهضة، القاهرة، ,المتعلقة باإلنترنٌت
 .869. طارق سرور, مصدر سابق, ص د - (16)
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وهو بالتالً لٌس له عالقة بالمادة المعلوماتٌة مضمون الرسالة او  (17)االنترنٌت  شبكة
وقد اختلف الفقه الجنائً بشأن المسؤولٌة الجزائٌة لمتعهد التوصٌل حٌث  ،موضوعها
دوره فنً بحت حتى وان كان ٌدخل  عدم مسؤولٌته بصورة مطلقة الن الى ذهب رأي

ي على اعتبار ان متعهد لرأوقد انتقد هذا ا ،ت او تخزٌنهاضمن دورة اٌواء المعلوما
التوصٌل قد ٌقوم احٌانا باقتراح المادة المعلوماتٌة التً تم بثها وعندها ٌكون حكمه حكم 

ٌبثها المشروعة التً ناقل المعلومات او المنتج وٌسأل جنائٌا عن المادة المعلوماتٌة غٌر 
ام من ذهب الى عدم مسؤولٌت فٌرى انهحجب  (18) .للجمهور على شبكة االنترنت

 .(19) االمستخدم كما انه الٌستطٌع ان ٌمنع المستخدم من الوصول الٌهالمعلومات عن 

 
 المسؤولٌة الجزائٌة لناقل المعلومات  . ب

ٌعً او المعنوي ٌعرف ناقل المعلومات او عامل االتصاالت بأنه الشخص الطب
 ،وم بتورٌد خدمة االتصاالت عن بعدوٌق ،الذي ٌشغل شبكة اتصاالت  مفتوحة للجمهور 

وٌتم ذلك بنقل المعلومات  ،حٌث ٌقوم ناقل المعلومات بمهمة الربط بٌن الشبكات
المعلومة الى متعهد  وبعد ذلك ترسل ،ى الحاسب الخادمالمطلوبة من جهاز المستخدم ال

وهناك من ٌرى بأن ناقل  (20)ٌقوم بدوره بنقلها الى جهاز المستخدم. التوصٌل الذي 
المعلومات ٌكون مسؤوال عن المعلومات التً ٌقوم ببثها مسؤولٌة مباشرة باعتباره فاعال 

تقتصر  ،وٌرى اتجاه اخر فً الفقه الجنائً ان ناقل او عامل االتصاالت (21)اصلٌا 
ووظٌفته  ،التً ٌبحث عنها المستخدم مهمته على تسهٌل الوصول الى الموضوعات 
غٌر مسؤول جنائٌا اال  ومن ثم فاءنه ،تشبه تقدٌم خدمة الكترونٌة عن طرٌق االنترنت

وقد اصدر القضاء االمرٌكً  ،لدٌه العلم بعدم مشروعٌة المادة المعلوماتٌة اذا توافر
 أي انها حكما بعدم مسؤولٌة احدى الشركات التً كانت تقوم بتوفٌر خدمة االتصال

تؤدي مهمة عامل او ناقل المعلومات وقد سهلت االتصال بالموقع الذي ٌحتوي سلوك 
 وجاء فً قرار المحكمة ان الشركة المذكورة وان كانت قد وفرت خدمة ،تعبٌري مجرم

                                           
, الجرائم المستحدثة فً نطاق تكنولوجٌا االتصال الحدٌثة د. عبد الفتاح بٌومً حجازي - (17)

كسر  –شبكات االنترنٌت واالتصاالت  –الهاتف المحمول  –رنة فً جرائم دراسة متعمقة ومقا
 –االردن  –مصر  –القنوات الفضائٌة المدفوعة مقدمة  وذلك فً قوانٌن فرنسا  –الشفرات 
فلسطٌن, المركز القومً  -السعودٌة  –البحرٌن  –قطر  –عمان  –المغرب  –االمارات 

 . 61و ص  6088لالصدارات القانوٌنة , القاهرة , 
 .889, ص د. جمٌل عبد الباقً, مصدر سابق - (18)
 .105, ص , مصدر سابقالعال سلطاند. خالد رمضان عبد  - (19)
 .606. طارق سرور, مصدر سابق, ص د - (20)
 .105ص  ,د. خالد رمضان عبد العال سلطان, مصدر سابق - (21)
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االتصال اال انها التعلم مضمون المواقع باالضافة الى انه الٌوجد لدٌها وسٌلة لمراقبة 
 (22)ع قبل النشر. محتوى هذه المواق

وعلى هذا االساس الٌجوز ان ٌسأل ناقل المعلومات عن أي سلوك تعبٌري 
تتضمنه المواقع التً ٌتولى توفٌر خدمة االتصال معها اال اذا كان ٌعلم بالطابع غٌر 

 (23)المشروع للمعلومة شأنه شأن متعهد التوصٌل 

 
 مسؤولٌة متعهد الخدمات -ج

وٌتمثل دوره فً بث  ،مورد الخدمات وٌعرف متعهد الخدمات كذلك ب
وٌعد متعهد الخدمات ناشر الموقع و وهو المسؤول  (24)المعلومات للمحتاجٌن الٌها 

وذلك ألنه صاحب السلطة الحقٌقٌة لمراقبة  ،االول عن المعلومات التً تعبر الشبكة
المعلومات وقد ٌكون متعهد الخدمات هو نفسه مالك  (25)،المادة المعلوماتٌة التً تم بثها

بعض التشرٌعات متعهد  وقد الزمت (26)التً ٌجري بثها وقد ٌكون منفذا لها فقط 
ن ٌقوم بتعٌٌن شخص طبٌعً كمدٌر للنشر تقع على عاتقه المسؤولٌة أالخدمات ب

اذ ٌقع علٌه  ،(27)الجزائٌة عن مضمون او محتوى الخدمة التً ٌجري تقدٌمها او بثها 
ٌمتنع عن نشر الرسائل التً ٌرى  وان  ،ٌقوم بتورٌدها محتوى الرسائل  التً  مراقبة

انها غٌر مشروعة وهذا ٌتفق ومسؤولٌته كمدٌر للنشر عن جرائم الصحافة التً 
فهو  ،قد ٌقوم بوظائف متعددة ومتعهد الخدمات (28)تتضمنها بعض الرسائل االلكترونٌة.

نب دوره فً بث الى جا ،الك الحاسب الخادم ومتعهد الوصولوم ،المعلومات قدمم
لذا فهو ٌتحمل المسؤولٌة المدنٌة والجنائٌة عن المعلومات الكاذبة او  ،المعلومات

 اءا على ذلك فاءننوب (29)ونشرها على موقعه  الناقصة او الفاضحة التً ٌقوم باعدادها
                                           

 .603, ص , مصدر سابقنقال عن د. طارق سرور - (22)

 .105ن عبد العال, مصدر سابق, ص د. خالد رمضا - (23)
 .101عال سلطان, مصدر سابق, ص د. خالد رمضان عبد ال - (24)

 .886ومً حجازي, مصدر سابق, ص د. عبد الفتاح بٌ - (25)

 .101عال سلطان, مصدر سابق, ص د. خالد رمضان عبد ال - (26)

. (8616الصادر سنة  من القانون الفرنسً 6 6 – 63وذلك بحسب المادة )  - (27)

Emmanuel Derieux,Droit des me'dias,Dalloz,Paris, 2001,P233               
 .886ومً حجازي, مصدر سابق, ص د. عبد الفتاح بٌ - (28)

وتجدر االشارة الى ان اغلب التشرٌعات  821د. جمٌل عبد الباقً , مصدر سابق , ص - (29)

 مٌة وخطورة الدور الذي ٌقوم به متعهد الخدمات , فقد قضتالمتعلقة بالمعلوماتٌة وبالنظر اله
على تحدٌد التزاماته ومسؤولٌاته ومنها قانون التجارة االلٌكترونٌة فً مصر وكذذلك قانون 

 , نقال عن د. هدى حامد قشقوش, الحماٌة6000كترونٌة فً تونس الصادر سنة التجارة االل
و  6000, لقاهرة ،63لعربٌة, ادار النهضة  ،رنتنتالجنائٌة للتجارة االلكترونٌة عبر اال

 ومابعدها. 63ص 
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ولذلك ٌقع على عاتقه  ،متعهد الخدمات بمثابة مدٌر النشر فً جرائم االعالم المقروء
ومشروعٌة المضمون المحتوى الذي تتضمنه الرسائل التً ٌقوم باعدادها  تحري صحة

 و نشرها على المواقع التً تخصه.ا
 

 متعهد اٌواء المواقع -د
ها لوهو الشخص الذي ٌقوم بمهمة استضافة المواقع االلكترونٌة المختلفة وجع

وٌسأل  ،تها فً متناول مستخدمً االنترنت وذلك بالسماح للغٌر باالطالع على محتوٌا
غٌر ،(30)متعهد اٌواء المواقع اذا ارتكب فعل ٌعد جرٌمة و او ٌبث خدمات تشكل جرٌمة 

ان المسؤولٌة الجزائٌة لمتعهد اٌواء المواقع تخضع للقواعد العامة اذ ان اغلب 
التشرٌعات المقارنة جاءت خالٌة من أي تنظٌم خاص للمسؤولٌة الجزائٌة لمتعهد االٌواء 

. 
 الجزائٌة لمقدمً المضمون المسؤولٌة  .2

ٌراد بالمضمون المعطٌات وطرق التمثٌل المختلفة كالكتابة او الرسم او الصور او 
او  ،حركة لها معنى محدد متعارف علٌه او اشارة او ،ر من صوتالرموز وكل ما ٌصد

عبٌر لتً هو كل سلوك تعبٌري ٌفصح عن معنى محدد بصرف النظر عن طرٌقة الت
 لتعبٌر.ٌعتمدها صاحب ا

ا على ذلك فان صاحب المضمون ٌعد الفاعل االصلً فً الجرائم التعبٌرٌة وبناء
وٌقصد بصاحب المعلومات  ،وصاحب المضمون هو صاحب المعلومات المخزنة

او  المخزنة الشخص الذي حرر كتابات او صدرت منه عبارات او ادخل الرسومات
ٌا بصفة فاعل اصلً عما تتضمنه . وٌكون مسؤول جزائالصور او االفالم او االصوات

 (31)الرسائل االلكترونٌة من سلوك تعبٌري مجرم. 
 

 الشرٌك فً جرٌمة استهداف اثارة الحرب االهلٌة عبر االعالم: الثانً المطلب

اختلف موقف الفقه الجنائً وكذلك موقف التشرٌعات الجزائٌة بشأن تحدٌد 
لتعبٌرٌة التً ترتكب عبر جرائم ااالشخاص الطبٌعٌة التً تتصف بصفة الشرٌك فً ال

وٌنصرف ذلك الى جرٌمة استهداف اثارة  ،وبصورة خاصة االعالم المقروء ،االعالم
الحرب االهلٌة عبر االعالم اذا كانت صورة السلوك االجرامً المكون للجرٌمة سلوك 

ى سواء أكان عن طرٌق الحمل عل ،ري ذي مضموون نفسً جوهره التحرٌضتعبٌ
 لحث على االقتتال.التسلح او ا

فقد ذهب جانب من الفقه ان مؤلف الكتابة او واضع الرسم او طرق التعبٌر 
ذلك ان دوره ٌقتصر  ،االخرى ٌعد شرٌكا فً الجرٌمة التً ترتكب عبر االعالم المقروء

بحسب رأٌهم على تقدٌم وسٌلة ارتكاب الجرٌمة )) الكتابة (( وهذا النشاط المادي ٌمثل 

                                           
 .102عال سلطان و مصدر سابق, ص د. خالد رمضان عبد  ال - (30)

(31)
. Charles Debbasch ,  Droit  de l'auiovisuel , Dalloz ,Paris, 1993, p342 . 
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معتبرا  ،وهً المساعدة فً ارتكاب الجرٌمة لمساهمة الجنائٌة التبعٌةصورة من صور ا
ان رئٌس التحرٌر او المحرر المسؤول فً القسم الذي حصل فٌه النشر هو الذي صدر 
عنه العمل التنفٌذي لجرٌمة النشر وهو الذي ٌفترض سٌطرته الكاملة على المشروع 

او واضع الرسم الٌعد وان ٌكون عمال ومن ثم ٌرى هذا االتجاه ان نشاط مؤلف الكتابة 
فً حٌن ٌرى اتجاه اخر ان الجرائم التعبٌرٌة التً ٌكون السلوك  .(32)تحضٌرٌا للجرٌمة 

االجرامً فٌها سلوك مادي ذي مضمون نفسً ومنها التحرٌض تقع بمجرد القول او 
ومن  ،عةمة بأي طرٌقة كانت بخط الٌد او طباثٌام الجانً بكتابة العبارات المؤمجرد ق

ثم فاءن نشاط مؤلف الكتابة او واضع الرسم الٌعد عمال تحضٌرٌا وانما هو عمل ٌمثل 
ع والٌمكن اعتباره مرحلة سابقة على الشروع ومجرد وبدء بتنفٌذ الجرٌمة المحقق للشر

وهناك من ٌؤكد بأن الجرائم التعبٌرٌة سواء ارتكبت عن طرٌق  ،(33)عمل تحضٌري 
ر السلوك صور فٌها الشروع ومن ثم فهً تقع تامة بمجرد صدوالقول او الكتابة الٌت
 (34)طالما ان القول او الكتابة تضمنت عبارات تشكل جرٌمة.  ةالتعبٌري قوال او كتاب

                                          

عن جرٌمة استهداف ؤولٌة الجزائٌة للمؤسسات اإلعالمٌة المس: الثانً المبحث
 االهلٌة عبر االعالماثارة الحرب 

عن جرٌمة استهداف اثارة لمؤسسات اإلعالمٌةؤولٌة الجزائٌة للبحث المس
االول  مطلبنخصص ال مطلبٌنالى  بحثنقسم هذا الم ،ٌة عبر االعالم الحرب االهل

اما  ، الشروط الواجب توافرها لتقرٌر المسؤولٌة الجزائٌة للمؤسسات اإلعالمٌةلدراسة 
 العقوبات التً ٌمكن فرضها على المؤسسات اإلعالمٌةف نبحث فٌه فسو  مطلب الثانًال
 . 

 شروط تقرٌر المسؤولٌة الجزائٌة للمؤسسات اإلعالمٌة: المطلب االول

لالشخاص اختلفت التشرٌعات الجزائٌة بشأن تقرٌر المسؤولٌة الجزائٌة 
.  بمقتضاهاٌة سؤولٌة الجزائنصوص استثنائٌة تقرر الم او اٌراد ،لمعنوٌة كقاعدة عامةا

ففً التشرٌع الجزائً العراقً جاء قانون العقوبات البغدادي خالٌا من أي نص ٌقرر 
 8626لسنة  888المسؤولٌة الجزائٌة لالشخاص المعنوٌة. اما قانون العقوبات النافذ رقم 

(( والتً تنص  10المسؤولٌة الجزائٌة لالشخاص المعنوٌة وذلك فً المادة ))  فقد قرر

                                           
, ص 8611 ٌروت،بالقسم العام,  –قوبات د. محمود نجٌب حسنً , شرح قانون الع - (32)

106 .  
د. احمد علً المجدوب ,  , 199االستاذ محمد عبد هللا محمد , مصدر سابق , ص  - (33)

 , التحرٌض على الجرٌمة دراسة مقارنة ،الهٌئة العامة لشئون المطابع االمٌرٌة ، القاهرة 
  . 188ص  ،8690

دار النهضة العربٌة ,  ، –دراسة مقارنة  –د. سمٌر الشناوي , الشروع فً الجرٌمة  - (34)

  . 110و ص  192, ص  8698القاهرة , 
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فٌما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمٌة وشبه  ،شخاص المعنوٌة)) اال على انه
عن الجرائم التً ٌرتكبها ممثلوها أو مدٌروها أو وكالؤها الرسمٌة مسؤولة جزائٌا 

لٌة الجزائٌة للمؤسسات ٌنبغً لكً نتحقق المسؤوو ((........لحسابها أوبأسمها
 تناولها تباعا.الشروط ن ولتوضٌح هذه تتوافر عدة شروطان  ،االعالمٌة

 
 ٌجب ان تكون المؤسسة االعالمٌة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة  اوال:

والى المؤسسات والشركات  ،ص المعنوٌة عموماالقد اختلفت النظرة الى االشخ
 ،الخٌرة مجرد وسائل الرتكاب الفعلفلم تعد ا ،ذاعًالاملة فً المجال االعالمً واالع

االمر الذي ترتب علٌه  ،ولٌس وسٌلة فقطاو الشرٌك اعل بل اصبحت تتصف بصفة الف
االعالمٌة بالشخصٌة المعنوٌة اعتراف العدٌد من التشرٌعات الجزائٌة للمؤسسات 

افة وغٌرها من عن الجرائم التً تقع عبر النشر والصح ،ٌر مسؤولٌتها الجزائٌةروتق
حتى ان بعض التشرٌعات الجزائٌة التً كانت تنكر المسؤولٌة  ،الوسائل االعالمٌة

اقرت بالمسؤولٌة الجزائٌة للمؤسسات  ،الجزائٌة لالشخاص المعنوٌة كقاعة عامة
وما ٌترتب  نظرا الستشعارها اهمٌة دورها االعالمٌة والصحفٌة على سبٌل االستثناء

 .(35)ونٌة. قد ٌهدد المصالح محل الحماٌة القانعلى انشطتها من خطر 
تتوقف على  ،وبناء على ما تقدم فاءن المسؤولٌة الجزائٌة للمؤسسات االعالمٌة 

 المشرع العراقً لم ٌمنحو ،ٌة ام الما اذا كان القانون ٌعترف لها بالشخصٌة المعنو
تشرٌعات اخرى منحت المؤسسات الصحفٌة  ً حٌن نجد انف ،لصحف شخصٌة معنوٌةل

ومنها التشرٌع المصري الذي اشترط فً الصحف  ،عنوٌةومؤسسات النشر الشخصٌة الم
التً تصدرها االشخاص المعنوٌة ان تتخذ شكل تعاونٌات او شركات مساهمة على ان 

المصري المشرع ف (36)تكون جمٌعها فً الحالتٌن اسمٌة او مملوكة للمصرٌٌن وحدهم.
صا معنوٌا على شخ ة غٌر مباشرة للمؤسسة الصحفٌة باعتبارهازائٌاعترف بمسؤولٌة ج

 (37)نحو تابع ومرتبط بمعاقبة الشخص الطبٌعً الذي ٌعمل لدٌها.
اما بالنسبة لالعالم المرئً والمسموع وعلى وجه الخصوص القنوات الفضائٌة 
فأنها اذا اتخذت شكل شركة عندها تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة على نحو مماثل لتمتع 

باعتبارها شخصٌة معنوٌة تخضع الحكام الشركات بها وعندها ٌمكن مساءلتها جزائٌا 
قانون العقوبات الخاصة باالشخاص المعنوٌة اما اذا كانت القنوات الفضائٌة لم تؤسس 

 ،ابتداء على انها شركة وانما كانت احدى اجهزة الشركة العاملة فً المجال االعالمً

                                           
كما هو الحال فً التشرٌع الفرنسً الذي لم ٌضع نصا عاما ٌقرر  بموجبه المسؤولٌة  - (35)

اال انه كان ٌقرر المسؤولٌة الجزائٌة للمؤسسات  8666الجزائٌة لالشخاص المعنوٌة قبل عام 
 Jean pradel , Droit Penal 8118فة لسنة صحااالعالمٌة والصحفٌة بموجب قانون ال

Compare , Dalloz , Paris ,1995,p233  
 .8662تنظٌم الصحافة المصري لسنة  ( من قانون 56المادة )  - (36)
, دار 8, طدراسة مقارنة –, المسؤولٌة الجنائٌة لألشخاص المعنوٌة د. شرٌف سٌد كامل - (37)

 .23, ص 8669النهضة  العربٌة, 
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نما هً تابع معنوٌة واعند ذلك الٌمكن مساءلتها جزائٌا كونها التتمتع بالشخصٌة ال
لٌس على القناة وبالتالً البد من اقامة الدعوى على الشركة المتبوعة و  ،لشخص معنوي
ففً  ،. وهذا ماقضت به محكمة قضاٌا النشر واالعالم فً قرارات عدٌدةالفضائٌة التابعة

قضٌة اقٌمت من قبل امن بغداد على مدٌر قناة العربٌة اضافة لوظٌفته كون هذه القناة قد 
 ،العراق ( ما ٌشكل جرٌمة تعبٌرٌة وهو تحدٌدا برنامج ) من ،ت فً احد برامجهاعرض

وقد تبٌن من خالل االطالع على الوثائق والمستندات التً قدمت للمحكمة ان قناة 
كونها التتمتع بالشخصٌة المعنوٌة وان هذه القناة  ،العربٌة لٌست لها أي مركز قانونً
( وان قناة العربٌة الفضائٌة نٌوز تشانٌل منطقة حرة هً احدى اجهزة ) شركة العربٌة

لذا ولكون الدعوى ٌجب  ،الذي الذي تنتجه الشركة المذكورةهً من النشاط االعالمً 
ان تقام على الشركة المتبوعة ولٌست على اجهزتها التابعة التً التملك الشخصٌة 

 .)38)المعنوٌة فقد قررت رد الدعوى

 
 (39)اسطة احد عضاء او ممثلً الشخص المعنوي ثانٌا: ارتكاب الجرٌمة بو

لذا ٌستحٌل علٌه ان ٌرتكب النشاط  ،شخص غٌر ملموس مادٌا  ،الشخص المعنوي 
االجرامً اال عن طرٌق اعضائه المكونٌن له ولكً تقوم المسؤولٌة الجنائٌة للشخص 

معٌنة ذا صفة  ،ٌجب ان ٌكون مرتكب الفعل ،المعنوي عن جرٌمة ارتكبها احد اعضائه 
وٌقصد باعضاء الشخص  ،باعتباره ٌملك حق التعبٌر عن ارادة ،وهً صفة العضو  ،

المعنوي الرئٌس او المدٌر ومجلس االدارة والجمعٌة العامة لالعضاء اما الممثلون او 
باسم  ون الذٌن تكون لدٌهم سلطة التصرفالوكالء فٌقصد بهم االشخاص الطبٌعٌ

ٌستلزم القرار المسؤولٌة الجزائٌة للشخص  لذلك ،(40)ولحساب الشخص المعنوي
ٌترتب على ارتكابه سلوك  ،المعنوي تحدٌد شخص طبٌعً الى جوار الشخص المعنوي

  (41)اٌجابً او سلبً مسؤولٌته عن الجرٌمة باالضافة الى مسؤولٌة الشخص المعنوي.

                                           
نقال عن خلٌل ابراهٌم المشاهدي وشهاب  6080/  1/  6فً  6080/ نشر /  6قرار  - (38)

 .88, ص احمد ٌاسٌن , مصدر سابق
من قانون  6/ 91( من قانون العقوبات العراقً والتً تتماثل مع المادة  10انظر المادة )  - (39)

من قانون  680 ةادمن قانون العقوبات السوري والم 6/  606العقوبات االردنً والمادة 
 .من قانون العقوبات الفرنسً 6/  868العقوبات اللبنانً والمادة 

لقانون العقوبات الفرنسً  د. عمر سالم , المسؤولٌة الجنائٌة  لالشخاص المعنوٌة وفقا - (40)

 . 15, ص 8665, دار النهضة العربٌة, القاهرة, 8الجدٌد, ط
دراسة مقارنة,  –لٌة الجنائٌة للشخص المعنوي د. محمود هشام محمد رٌاض , المسؤو - (41)

 .866, ص 6000رسالة دكتوراه, حقوق القاهرة, 
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 (42)ثالثا: ان تقع الجرٌمة لحساب الشخص المعنوي او بأسمه

لحساب  ،خاص المعنوٌة ٌجب ان تقع الجرٌمةة الجزائٌة لالشالنعقاد المسؤولٌ
حقٌقا لمصلحة ممثل اما اذا كانت الجرٌمة ارتكبت ت ،الشخص المعنوي او بأسمه

والمقصود بارتكاب الجرٌمة لحساب الشخص  ،فال تنعقد مسؤولٌته ،الشخص المعنوي
ن وراء ارتكاب المعنوي هو ما ٌؤول الٌه من فائدة وارباح او مصالح او مزاٌا م

والٌشترط ان تكون الفائدة التً ٌحصل علٌها الشخص المعنوي فائدة مادٌة  ،الجرٌمة 
هذا والٌستلزم ان ٌحقق الشخص المعنوي فائدة من وراء  ،(43)بل قد تكون فائدة معنوٌة

الجرٌمة بصورة فعلٌة بل ٌكفً ان ٌقع الفعل المكون لها بمناسبة ممارسة ممثل الشخص 
 ،مله بقصد تحقٌق ذلك الهدف والفرق بٌن الهدف المادي والهدف المعنويالمعنوي ع

حفً ومن ثم تكون مصالح االشخاص المعنوٌة العاملة فً مٌدان العمل االعالمً والص
ذلك ان المقاالت المنشورة او المادة االعالمٌة التً  ،متحققة فً مختلف اوجه نشاطها

تستهدف  ،و اجتماعٌة او دٌنٌة او اقتصادٌةتعرضها لتحقٌق مصالح ادبٌة او سٌاسٌة ا
بالدرجة االولى اشباع رغبات الناس وهذه الرسائل االعالمٌة تعد بالنسبة للمؤسسات 

وٌفضل هذه الرسائل االعالمٌة ٌزداد  ،االعالمٌة والصحفٌة اساس قٌامها واستمرارها
 .(44)نفوذ المؤسسات االعالمٌة وتحقق مصالحها المختلفة

 
 لشخص المعنوي وان ٌكون مما ٌتصورٌكون الفعل داخل فً اختصاص ارابعا: ان 

 اسناده الى الشخص المعنوي 

ٌجب ان ٌكون الفعل المرتكب من قبل احد اعضاء الشخص المعنوي او ممن 
او  لشخص المعنوي بناء على القانونٌمثله داخل فً دائرة النشاط الذي الذي ٌقوم به ا

ٌق االغراض التً تدخل فً ٌتم انشائه لتحق فالشخص المعنوي ،نظامه االساس
الٌلزم الشخص  ،وعمل العضو خارج نطاق اختصاص الشخص المعنوي ،اختصاصه

ا ٌصح اسناده وٌجب باالضافة الى ذلك ان ٌكون الفعل المرتكب مم (45) ،المعنوي

                                           
( من قانون العقوبات العراقً والتً تقابل المادة  10ورد هذا الشرط صراحة فً المادة )  (42)

  من قانون العقوبات السوري والمادة 6/  606( من قانون العقوبات االردنً والمادة  6/  91) 
 من قانون العقوبات الفرنسً. 6/  868من قانون العقوبات اللبنانً  والمادة  680

د. عمر سالم, المسؤولٌة الجنائٌة لالشخاص المعنوٌة وفقا لقانون العقوبات الفرنسً  - (43)

  .15, ص 8665, , دار النهضة العربٌة, القاهرة8الجدٌد, ط
 .812. طارق سرور, مصدر سابق, ص د - (44)
، كلٌة رسالة دكتوراه ،الشخص المعنوي ومسؤولٌته قانوناً  ,د. ٌحٌى احمد موافً - (45)

 .685ص  ،8699 ، جامعة االسكندرٌة،الحقوق
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فاءنه  ،التجوز نسبتها الى الشخص المعنوياذا كانت الجرٌمة و ،للشخص المعنوي
 .(46)عنها جنائٌا حتى وان كان مرتكبها احد اعضاء الشخص المعنوي الٌسأل 

 
التً تفرض على المؤسسات االعالمٌة باعتبارها اشخاص الجزاءات : المطلب الثانً

  معنوٌة 

المؤسسات  ومنهاالمعنوٌة  الجزاءات التً تفرض على االشخاص ان اهم 
 :ٌمكن تحدٌدها باالتً االعالمٌة والصحفٌة

 
 غرامةاوال: ال

( من قانون العقوبات العراقً على ان )عقوبة الغرامة هً 68نصت المادة )

الزام المحكوم علٌه بان ٌدفع الى الخزٌنة العامة المبلغ المعٌن فً الحكم ...........( 
التً تأخذ  وتعد الغرامة عقوبة جنائٌة خالصة وقد اعتبرتها مختلف التشرٌعات الجزائٌة

تطبٌق مسؤولٌة  ئٌة للشخص المعنوي االساس الذي ٌرتكز علٌهاجزبمبدأ المسؤولٌة ال
لعقوبات العراقً على انه ( من قانون ا 10فقد نصت المادة )  ،ئٌازاالشخص المعنوي ج

فٌما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمٌة وشبه ارسمٌة  ،االشخاص المعنوٌة))
دٌروها أو وكالوها لحسابها او مسؤولة جزائٌا عن الجرائم التً ٌرتكبها ممثلوها او م

ة بأسمها . والٌجوز الحكم علٌها بغٌر الغرامة والمصادرة والتدابٌر االحترازٌة المقرر
فاءذا كان القانون ٌقرر للجرٌمة عقوبة اصلٌة غٌر الغرامة ابدلت  ،للجرٌمة قانونا

للجرٌمة وبات المقررة بالغرامة والٌمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجرٌمة شخصٌا بالعق
وتعد عقوبة الغرامة من العقوبات التً تتناسب مع طبٌعة الشخص  (47)(( فً القانون

 .ات االعالمٌة والصحفٌة بصفة خاصةالمعنوي بصفة عامة ومع المؤسس
 

 ثانٌا: المصادرة 
الملكٌة الخاصة الى ملكٌة المصادرة فً معناها العام نقل ملكٌة شًء من 

وتعتبر المصادرة من  (48)(( ال او اكثر الى الدولةقل ملكٌة من))او هً  ،الدولة
العقوبات ذات الطبٌعة العٌنٌة وهً تقع على االشٌاء التً كانت محال للجرٌمة او تلك 

الجرٌمة  الوسائل التً استخدمت فً ارتكاب كما تقع المصادرة على ،التً نتجت عنها

                                           
 .866, ص د. محمود هشام محمد رٌاض, مصدر سابق - (46)

 من 3/  606من قانون العقوبات االردنً والمادة  3/  91تتماثل هذه المادة مع المادة  - (47)

من قانون  31/  838من قانون العقوبات اللبنانً والمادة  680العقوبات السوري والمادةقانون 

العقوبات الفرنسً الجدٌد والجدٌر بالذكر ان الغرامة وردت من ضمن الجزاءات التً تستطٌع 

/  6القسم  6001لسنة  25فرضها المفوضٌة العراقٌة لالتصاالت واالعالم وذلك بموجب االمر 

 . / د 8
 . 968, ص القسم العام, مصدر سابق –د. محمود نجٌب حسنً, شرح قانون العقوبات  - (48)
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ن العقوبات الفعالة فً وتعد عقوبة المصادرة م (49)او التً كانت مخصصة الرتكابها 
 (50)مواجهة الشخص المعنوي وخاصة المؤسسات االعالمٌة والصحفٌة.

 
 ثالثا: عقوبة الحل 

فهً تعادل  ،تعد عقوبة الحل من اشد العقوبات التً ٌمكن اٌقاعها على الشخص المعنوي
 وبالتالً فاءن عقوبة ،خص الطبٌعً كونها تؤدي نفس الهدفعقوبة االعدام بالنسبة للش

حٌث ان هاتٌن العقوبتٌن التمس وجود  ،تلف عن عقوبتً الغرامة والمصادرةالحل تخ
لحل فهً تمس بوجود اما عقوبة ا ،الشخص المعنوي والٌنصرف اثرها الى العاملٌن فٌه

وبالنتٌجة فاءن اثر ذلك  ،كونها تؤدي الى انهاء وجودة القانونً ،الشخص المعنوي
وٌراد بعقوبة  ،والعاملٌن فٌه ،معنوي المكونٌن لهالى كافة اعضاء الشخص ال ،ٌنصرف

الحل ازالة كٌان الشخص المعنوي من الوجود سواء كان هذا الوجود من الناحٌة 
 .(51)او اإلعالمٌةالسٌاسٌة او االقتصادٌة او االجتماعٌة 

 
 وقف الشخص المعنوي  رابعا:

مدة  ٌقصد بوقف الشخص المعنوي ان ٌحظر علٌه ممارسة نشاطه المعتاد
وهنا ٌظهر الفرق بٌن وقف الشخص المعنوي  ،محددة دون مساس بوجوده القانونً

على مجرد  فالوقف الٌمس الوجود القانونً للشخص المعنوي وهو ٌنطوي ،وبٌن حله
 .وجود القانونً للشخص المعنويفهو ٌمس ال اما الحل ،الحرمان من مزاولة نشاطه

      
 
 
 

                                
                                           

, دار الفكر 6د. محمود ابراهٌم اسماعٌل, شرح االحكام العامة فً قانون العغقوبات, ط - (49)

, حمٌد السعدي, شرح قانون العقوبات العراقً الجدٌد.. د210, ص 8656ً, القاهرة, العرب
 . 320, ص 8690, بغداد, , مطبعة المعارف8عامة, الجرٌمة والمسؤولٌة, ط, االحكام ال8ط
 6003لسنة  81وقد وردت المصادرة اٌضا فً امر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم  - (50)

ر وسائل االعالم التً تحرض حظحٌث تضمن  3691العراقٌة  بالعدد المنشور فً الوقائع 
ة تفتٌش اماكن عمل وسائل االعالم ومصادرة أي مواد على العنف ومنح السلطة المذكور

محظورة  مصادرة ممتلكاتها اذا ثبت اشتراكها او محاولتها بث مواد تخص التحرٌض على 
المعروف  6001لسنة  25/ و من االمر رقم  8/  6العنف . كما وردت المصادرة فً القسم 

 بقانون هٌئة االعالم واالتصاالت . 
 . 56, مصدر سابق, ص د. عمر سالم - (51)
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 الخاتمة 

كما ان هناك  ،م التوصل من خالل هذا البحث الموجز الى جملة من النتائجت
نذكر  ورد النتائج اوال وبعد ذلكلذا ن ،عدة توصٌات ٌرى الباحث ضرورة اٌرادها

 :التوصٌات
 

 : النتائجاوال
  ٌمكن تحدٌد اهم النتائج التً توصلنا الٌها من خالل هذا البحث بالنقاط االتٌة : 

ً من اعقد مشاكل التشرٌع تعد المسؤولٌة الجزائٌة فً مجال العمل االعالم .1
حٌث ٌنبغً تحقٌق التوازن بٌن حرٌة االعالم باعتبارها من اهم  ،الجنائً

و  ،على امنه و سلمه االجتماعً لعامة و بٌن حق المجتمع فً الحفاظالحرٌات ا
 لثانٌة على االولى عند التعارض.تغلٌب ا

ك التعبٌري ذي المضمون النفسً ))النشاط التحرٌضً(( الذي ٌشكل السلو .2
ن لهذه صورة من صور السلوك االجرامً المكوٌستهدف اثارة الحرب االهلٌة 

وتزداد هذه الخطورة على المصالح المحمٌة  الجرٌمة بل من اخطر صوره
 هذا السلوك التعبٌري عبر االعالم.عندما ٌقع 

اصة القنوات الفضائٌة واالنترنت من اكثر اصبحت وسائل االعالم الحدٌثة خ .3
الوسائل المستخدمة للتعبٌر عن االراء واالفكار واكثرها شٌوعاً وانتشاراً حتى 

والعقول  انها اصبحت التعرف الحدود واصبح تزاٌد تأثٌرها على النفوس
عملها وتقرٌر بالشكل الذي اوجب وضع القواعد القانونٌة الالزمة لتنظٌم 

 جزائٌة.مسؤولٌتها ال

ٌواجه تحدٌد المسؤولٌة الجزائٌة عن جرٌمة استهداف اثارة الحرب االهلٌة عبر  .4
االعالم المقرؤ او المسموع والمرئً صعوبات عدٌدة لعل ابرزها تعدد 

أسمٌة فً الكتابة لصحفً واالعالمً وكذلك نظام الالالمتدخلٌن فً العمل ا
ضوع المسؤولٌة فضالً عن سرٌة المضمون الصحفً كل ذلك ادى الى خ

الجزائٌة عن الجرائم التعبٌرٌة التً تقع عبر االعالم المقرؤ واالعالم المرئً 
عد العامة فً المسؤولٌة والمسموع الى قواعد استثنائٌة تختلف عن القوا

 الجزائٌة.

الى ان استخدام وسائط تقنٌات المعلومات باعتبارها وسائل اعالمٌة حدٌثة ادى  .5
تحدٌد الشخص المسؤول عن السلوك التعبٌري عبر صعوبات عملٌة تتعلق ب

هذه الوسائط خاصة وان االنترنت ٌوفر فرصة كبٌرة للجناة فً التخفً ومن ثم 
 الجزائٌة وبالنتٌجة من العقاب.االفالت من المسؤولٌة 

لم تعد وسائل االعالم مجرد وسٌلة لنقل التعبٌر الصادر عن الغٌر وٌقع عبرها  .6
الحرب االهلٌة وانما اصبحت  ٌستهدف اثارة النشاط التحرٌضً الذي

 .عتبارها اشخاص معنوٌةسسات االعالمٌة وبأالمؤ
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 ثانٌاً: التوصٌات 
ٌمكن تحدٌد اهم التوصٌات التً ٌرى الباحث ضرورة اخذها بنظر االعتبار من قبل 

ٌر المسؤولٌة الجزائٌة عن جرائم علق بتقرالمشرع عند صٌاغة نصوص عقابٌة تت
 والنشر او تعدٌل النصوص النافذة باالتً :االعالم 
 
اذا كان المشرع الجنائً العراقً قد اخذ بالمسؤولٌة عن فعل الغٌر فً جرائم  .1

النشر وذلك للحٌلولة دون افالت احد من العقاب وتٌسٌر عملٌة االثبات نرى ان 
ٌقرر المشرع بهذه الخصوص اٌضاً مسؤولٌة مدٌر النشر او المسؤول عنه عن 

االخالل بواجب الرقابة كما فعل المشرع االٌطالً وذلك للحٌلولة دون  جرٌمة
ثبت عدم علمه امتناع مسؤولٌة مدٌر النشر او المسؤول عنه فً الحاالت التً ٌ

 بالنشر ونرى ان هذا اقرب للعدالة.

على صعٌد البث الفضائً فعلى الرغم من صدور اوامر سلطة االئتالف  .2
رٌعات المتعلقة بالبث الفضائً اعادة صٌاغة التش المنحلة اال اننا نرى ضرورة

 طور الكبٌر الحاصل فً هذا المجال.النحو الذي ٌنسجم مع الت على

ان قانون المطبوعات النافذ لم ٌعد ٌواكب التطور الحاصل فً ٌرى الباحث  .3
اطار العمل الصحفً واالعالمً وبالتالً ٌجب على المشرع تشرٌع قانون 

الحاصل فً مٌدان النشر  والتطوربات العصر الراهن جدٌد ٌتناسب مع متطل
 واالعالم.

ٌجب التمٌٌز وعلى نحو الدقة بٌن قانون المطبوعات باعتباره قانون اداري  .4
ٌنظم العمل الصحفً واالعالمً حتى وان تضمن نصوص عقابٌة وبٌن قانون 

هة اجاالخٌرة دورها الحقٌقً لمو و القوانٌن الغقابٌة الخاصة ومنحالعقوبات ا
 الجرائم التً تقع عبر االعالم.

ٌجب تشرٌع قانون خاص بالجرائم التً تقع عبر وسائط تقنٌات المعلومات  .5
الحدٌثة )االنترنٌت( على اعتبار ان االعالم االلكترونً اصبح ٌمثل المٌدان 

 .مًمل االعالاالوسع فً مجال الع

 

 المصادر 

 لغة العربٌةلالمصادر با اوالً:
 

ً منشورات الحلب ،البث التلفزٌونً واالذاعً والبث الفضائً ،انطوان الناشف .1
 .6003 ،بٌروت ،الحقوقٌة
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Abstract: The freedom of expression considers one of 

most important public freedoms guaranteed by the 

Constitution , but that the constitutional protection of 

freedom of expression does not mean that this freedom 

has become free from any restrictions , because there is 

not the freedom of the absolute , especially with the 

development of the means of expression , where the 

advent of satellite channels and the mass of modern 

information technologies ( online ) where opinions and 

ideas have reach to the whole world in a single moment , 

and expressive crimes have Increased  ( anecdotal ) , 

which lies across the media and perhaps the most 

dangerous of these crimes targeting , crime provoke civil 

war through the media , and the media No longer just a 

carrier for the expression issued by others , but are 

becoming the owner of ideas and opinions that went to 

the public ,and these ideas and opinions may involve by 

content of expressive forms provocative Activity intended 

to provoke a civil war , so this research dealt with the 

rules by asking within it about who commits the 
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expressive behavior In order to provoke a civil war, 

whether simple or media citizen where the research dealt 

with range possibility predication of expressive crime 

media foundations. 

Keywords: Criminal responsibility, Crime of provoking 

civil war, Electronic media. 


