
 
 
 
 

 
 

 

509 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202   الثالث ددــالع

 

 اتجاهات الصحافة العراقية إزاء قضايا النشر
 ) قضية منتظر الزيدي نموذجا(

 دراسة تحليلية 
 

اشراقات  -االتحاد –الزمان  –للجرائد العراقية الخمس )الصباح 
ولغاية 0222/ 01/00دار السالم ( للفترة من ) –الصدر 

01/9/0229) 
 

 مدرس مساعد بتول عبد العزيز رشيد
 داريةالكلية التقنية اإل

 
 

Abstract  

Researchers agree in the field of media that the media to help 

individuals to interpret events world around with all 

communications  issues and events and the emergence and give 

importance to this content and sensitize such personnel to the 

political context, legal and social so that they can understand that 

content. [1] At the same time is not limited to simply provide for 

the recipient it is also building a sense of this content through a 

particular framework * According to the corners and certain 

aspects against which to perceiveand interpret and disply 

calendars and the provisions about and used in the presentation of 

views attitudws and  trends of the issues and events and the 

various crises especially controversial ones, which give rise to 

some controversy and discussion in various circles of society. And 
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thus became vital interest in texts and media as a carrier meanings 

to readers working on the formation of ideas and trends about the 

outstanding issues, including national and the local responses and 

its relation to public knowledge amd emotion issues .  

The research aims to clarify the direction given prominent play by 

Iraqi newspapers through the analysis of press materials that 

reflect their views in  order to know the position of these 

newspapers about this issue.  

And identify trends, pros and cons about this issue in order to 

identify ways and methods of thinking towards this issue and the 

conclusion of putting forward the issue and toward neutral. And 

shed light on the Iraqi law, on publishing crimes after  proving the 

accusation. Notes that the newspapers five were able to attach 

importance to single deployment issuses  represented the 

researcher concluded that the issue raised by the newspapers the 

five subject for analysis is one of the crimes alnscheroukd been 

recognized as a crime published after the  issuance of the judicial 

decision to refer (the accused Zaidi under Article (223) of the Iraqi 

Penal Code No. (111) for the year 1969) in addition to the 

newspapers five subject to analysis, there has been an agreement 

accepted by all in the only direction and represented by the 

(prosecution and trial in accordance with the Iraqi Penal Code) 

and that indicates anything, it is the insistence of the newspapers 

under study on the existence of a crime for publication and should 

be the rule of law and order, regardless of the fact that this event 

has a positive effect or negative to the audience 
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That newspapers  (time and Dar es peace and Reflections of 

chest), although  Aalachtlav ideological each of them but it 

manged to presenting the mtter to any event in their news 

reporting  (do Zaidi) on the audience in a neutral because it dealt 

with the way the pro, exhibitions, and rates did not ignore the one-

way at the expense of the other. And my newspaper (Union of 

Kurdistan and the alsabah )taken from the trend rates and 

exhibitions with intentional disregard by them of the issues that 

take a turn in favor and this explains the ideological premises of 

both of them by the editorial policy of each   
 

 المستخمص
لققا  األلققرادتسققنعد  اإلعققال يسققن    إ علقق   اإلعال ققايتفققا ااحققن في  لققا اا  ققن  

ااتققا ت قق  لققا اانققنا   قق   ققياه  ح ققن تتنقق اي رسققن لهن  قق   نققنين  األ ققداثتفسققير 
نققفن يحققريز  يأ ققداث حناسققينا  األلققرادعلقق  هققذا اا  تققيي يتيعيقق  هققؤ    أه يقق  يا 

  كاققققققققققققققيا  قققققققققققققق  لهقققققققققققققق  ذاقققققققققققققق  ااسينسققققققققققققققا ياا ققققققققققققققناياا يا  ت ققققققققققققققنعا  تقققققققققققققق  يت
ي تصقققر ديرهقققن علققق    قققرد ت قققدي  اا  تقققيي  يلقققا ااي قققت افسقققي    [1اا  تقققيي    

ت ي  ححان   نا  اهذا اا  تيي ،   خال  تقنطير*   أيننال تل ا ، لها  اإلخحنري
حقدا يتفسير*  إدراكييلا زياين ي يااب  نيا  ي ك  لا ني هن   يأ كقن ت يي قنت  يا 

 هقققنت اااظقققر ياا يا قققا يا ت نهقققنت  ققق  اا نقققنين يتسقققتخد  لقققا عقققرض ي  حشققق اي
اا ختلفققق  خنصقق  اا دايققق   اهققن يااتقققا تفيققر   قققدرا  قق  اا قققد   ياألز ققنت ياأل ققداث

 ق  اا يقيي ا هت قن   أصححاا ختلف  حنا  ت      يحذا   األيسنطياا ان شنت لا 
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حيصقققفهن  ن لققق  اا نقققناا ال قققرا  يتن ققق  علققق  تشقققكي   اإلعقققال حاصقققيص يسقققن   
يا ت نهققنت  يققن  اا نققنين ااحققنرزة ي اهققن اايطايقق  ياا  ليقق  يعال قق  ذاقق   راأللكققن

 حنست نحنت اا  هير اا نرلي  يااي دااي  اتل  اا ننين  
اا را ققد اانرا يقق   قق  خققال   أحرزتهققناسققت ال  ا ت نهققنت ااتققا  إاقق ييهققدا ااح ققث 

هققذ* ت ليقق  اا ققياد ااصقق في  ااتققا تنحققر عقق  ي هقق  اظرهققن ح صققد  نرلقق  تي هققنت 
 هذ* اا ني    إزا اا را د 

هقققذ* اا نقققي  ح صقققد ااي قققيا علققق   إزا ي ت ديقققد ا ت نهقققنت اا ؤيقققدة ياا ننرنققق  
هقققذ* اا نققي  ياسقققتاتنج  ققق  طققرح اا نقققي  يحنت قققن*  حنت قققن*تفكيرهققن  يأسقققنايبطققرا 

 إفحقققنتاانقققي  علققق  اا قققناي   اانرا قققا ااخقققنص ح قققرا   اااشقققر حنقققد  إا قققن   نيقققد ي 
ا ققد  نققنين   إاقق  أه يقق تققياا  أ ا را ققد ااخ ققس اسققتطنعت ا تهققن   يال ققظ ا  ا

 اااشر  ت فل  
اا را ققد ااخ ققس ااخننققن  الت ليقق  ت فقق   أفنرتهققناا نققي  ااتققا  إ يتيصقق  ااح ققث 

اا رار اا نقن ا  إصدارت  ا عتراا حهن ك ري   اشر حند  داااشر ي  را    إ دي
 قناي  اان يحقنت اانرا قا  (  ق 223) اا ته   اتظر اازيدي ح ي قب اا قندة )حإ نا 
اات ليق   إاق اا را قد ااخ قس ااخننقن   إ  إا  إننل (  1969( اسا  111ر   )

 قققد كقققن  هاقققن  اتفقققنا  ققق   حلهقققن   ينقققن لقققا ا ت قققن* ااي يقققد ياا ت فققق  ب)  ننقققنة 
اا را قد  إصقراري  نك تي يل ن ا ناي  اان يحنت اانرا ا ( يا  د  عل  شقا  لهقي 

 ري ققق  الاشقققر يي قققب سقققيندة اا قققناي  يلقققرض اااظقققن    ينققق  اادراسققق  علققق  ي قققيد
 سلحا عل  اا  هير اا تل ا   أ حغض اااظر كي  هذا اا دث اي افر اي نحا 



 
 
 
 

 
 

 

513 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202   الثالث ددــالع

 

 ا خققققققتالاأ  اا را ققققققد )ااز ققققققن  يدار ااسققققققال  ياشققققققرا نت ااصققققققدر (حققققققنار    قققققق  
اسققتطنعت أ  تنقققرض اا ينقققيع أي اا قققدث لقققا  إاهقققن إ اكققق   اهقققن  اإليققديياي ا

 ألاهقن)لنلق   اتظقر اازيقدي ( علق    هيرهقن حكق   ينديق  يذاق   خحنريق اإلت نريرهن 
ا ت نهي  اا ؤيد ياا ننرض يحاسب يا  تت نه  ا د ا ت نهي  عل   إا تطر ت 
   اآلخر سنب 

يا   ريققققدتا )ا ت قققققند ااكردسقققققتناا يااصقققققحنح ( اتخقققققذت  ققققق  ا ت قققققن* اا نقققققنرض 
ات نهققن  ؤيققدا،  ت خققذااتققا  يحاسققب  قق  اات نهقق  اا تن ققد  قق   حله ققن ال ينققيعنت

اك   اه ن ي سب ااسينس  اات ريري  اك   اهن  اإليديياي ي يهذا يفسر اا اطل نت 
  
 

 المقدمة
ااصق نل  يسقيل  الر نحق  ااشقنحي  علق   ؤسسقنت اا  ت ق   ق   إ هي  نريا  ك ن

ااققرأي يااا ققد ياشققر األخحققنر ياا نلي ققنت لققا إطنرهققن اادسققتيري  خققال  ااتنحيققر عقق 
ا ترا  اا  ي قنت األسنسقي  ال  ت ق  ي  قيا ي ريقنت اآلخقري   ا حدأاياا يل ن ياا ن

يااتنحيقر  كفياق  اكق   قياط  ياقي أ  ينحقر عق  رأيقي حكنلق    ري  ااقرأي إ حنعتحنر 
كققنا ي  يااكتنحقق  يااتصققيير ياارسقق  ي يرهققن  قق  يسققن    ااطققرا ياايسققن   اا  ايلقق 

 حققندئ    اا  ت قق  يأخال ققي نقق  ااتنحيققر لققا  ققديد اا ققناي   قق  اا فققنظ علقق   ققي
اااظن  اانن  ياآلداب أانن ي يأ اي اا ي ا يا   ري  ااتنحير ع  اارأي ياافكر دي  

أ قق  اا  ت ق  يأخال ققي ي ي قي علقق  ااي قي اا  ققرر  ناياققن   تت قنيز  يقيد ي ققب أ   
ياتسنع ألا اا انحر  حند ا افتنح ااذي  ص  عل   ستيي  ري  ااتنحير [ ياك 2 
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ي ياكحق   قن  ال يق  ي األه يق  ااتقا ت ظق  حهقن  ق   يقث  تنحنق  اا قياط  اهقناإلع
هذا ااناقيا  اا قند ااقحنض يرا    نسقتي  يرد ليهن    خحر أي ت لي  أي رأي يت ت

ظهققر  قق  اتققن   ا  ققت  قق    ققن أيأي ردة لنقق  ت ققن*  ققن كققن   خققزي  لققا ذاكرتققي 
يات قد حقدال  اات قيي   حنضخال  اات ي ت األخيرة ااتا  صقلت لقا ااحلقد ، لاقري ااق

حققدير* إاقق   ياألخققر يشققهر  قق  ا قق   نيققنت شخصققي  أي افنيقق ، يهققذا اا ققن  أدي
 أي صقققققي  حنقققققض اإلسقققققن ات إاققققق  األشقققققخنص سقققققيا  كقققققنايا ألقققققراد أي  ؤسسقققققنت 

ي طنعيق  أخقري، يهاقن يتسقن   اافقرد  أ   هقنت ل ييق  أ احيق  أيشخصقينت يطايق  
ي صق  ذاق   قن هقي  ي قا  آلخقر  ي قي ه  إ   ري  ااتنحير تناا اإلسن ة إاق  ا

 أشققكن هققا شققك   قق   أ اانققن   ااققرأي أيسققنط نققنين شققغلت  إزا اا شققرع اانرا ققا   
اا  هققققير ااياسقققق   قققق  خققققال  ااكشققققا عقققق   رأياادي  راطيققق  ي ققققن هققققا اانكنسققققنت 
 اا ختلف    اإليديياي ي ات نهنت ااص ا ذات ااتي هنت 

 
 : اإلطار المنهجي لمبحث  األولالمبحث  
 البحث  أهميةوال: أ

اان قققق  علقققق  تشققققخيص ات نهققققنت ااصقققق ا اانرا يقققق  ح ختلققققا ات نهنتهققققن اا زحيقققق  
ي اهن ) ننين  را   اااشر(  تخقذة  ق   اإلعال ي اا ننين  إزا ياارس ي  ياا ست ل  

 ندف   اتظر اازيدي ا يذ ن    ي نقي  ااح قث  ق  اا نقنين اا ه ق  ااتقا طر قت 
ح يقث اخقذ هقذا اا ينقيع  يقزا  إزا هقنهقنت اااظقر لا ااسن   اانرا ي  يتنقددت ي 

اانققققققن  اانرا ققققققا  ااققققققرأي أيسققققققنط"يااتققققققا شققققققغلت  اإلعال ققققققاكحيققققققرا  قققققق  ا هت ققققققن  
 اانن  اانرا ا"    اارأياا سن ن حي  صفيا  يأفنرتيااننا ا 
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 ثانيا: مشكمة البحث 
 -: اآلتي تدير  شكل  ااح ث  ي  ااتسنؤ ت 

 يق  ياا ينقيعنت اا تصقل  حهقن  يدراسق  رديد  ن ها ات نهنت ااص نل  اانرا -1
 هذ* اا ني  يذا     خال  ت ليلهن عل ين   إزا ااص ا اانرا ي   ألنن 

 ققن  قن  حقي ااصقق فا  اتظقر اازيقدي  قق  لنق  ي قق   إاق  أيقدت قن اا را قد ااتققا  -2
 ها اا را د ااتا عنرنت لنلتي يه     ات نهنت   نيدة

   (ت ف  إ دي  را   اااشر يااص نل   ه  اا دث )لنل   اتظر اازيدي  -3
 ننين اااشر ياانالاي  ي ن ها اا يااي   إ ديي ن ها  را   اااشر حنعتحنرهن  -4

ااتا ت ك هن ييه ان لا اا  ن  األي   ناي  اان يحنت اانرا ا  ي ن  دي اا س ياي  
اا ان ي  الص فا ع  تل  اا را   ي اإل را ات ااشكلي  ااخنص  حنا را   

 اص في  يل ن ا ناي  اإل را ات اا ان ي    ا
   هذ* اا را   لايكيفي    ني  ااص فا    ااي يع 

 ثالثا: هدف البحث 
  -: ي تات  يا  ن  إا  ااح ثيهدا 

اا را قققد اانرا يققق   ققق  خقققال  ت ليققق  اا قققياد  أحرزتهقققناسقققت ال  ا ت نهقققنت ااتقققا  -1
هقذ*  إزا  هقنت هقذ* اا را قد ااص في  ااتا تنحر ع  ي ه  اظرهن ح صد  نرل  تي 

 اا ني   
هققذ* اا نققي  ح صققد ااي ققيا علقق   إزا ت ديققد ا ت نهققنت اا ؤيققدة ياا ننرنقق   -2

هقققذ* اا نققي  ياسقققتاتنج  ققق  طققرح اا نقققي  يحنت قققن*  حنت قققن*تفكيرهققن  يأسقققنايبطققرا 
   نيد 
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 ا تهن   إفحنتااني  عل  اا ناي   اانرا ا ااخنص ح را   اااشر حند  إا ن  -3
 بعا: مجاالت البحث را
 -يتت ف    ن ت ااح ث ح  ناي  يه ن : 
تاني  ااح ث لا دراس  ت ليلي   ت نهنت اا را د اانرا ي   -: أاز ناااا  ن   -1

 إطققالاياغنيقق   12/2008/ 14 نققي  ) اتظراازحيققدي (  اققذ  ققدة تي يفققي لققا  إزا 
اا قققته    أ يققق اإلعقققال     )يلقققا  قققن يرد لقققا يسقققن    15/9/2009ااسقققراح لقققا

( 111(  قق   قققناي  اان يحققنت اانرا ققا ر ققق  )223 اتظققر اازيققدي ح ي قققب اا ققندة )
        -: ي تا( تاص عل   ن  1969اسا  

     ت  ر يس اا  هيري  ع دا   حنإلعدا ينن ب  -1
يحلغ  ينن ب حناس   اا ؤ ت  ك     اعتدي عل  ر يس اا  هيري  اعتدا    -2

  ااشريع لييأي در   اا ت  
ي نققت اا ري ق  علقق  ر قيس دياقق   إذا األ قيا يينن قب حنان يحققنت ذاتهقن  سققب  -3

 ي يد* لا اانراا لا  زينرة رس ي    أفان  أ احي 
 يأسقققحيعي شققق لت اادراسقق  اات ليليقق   را قققد عرا يقق  يي يقق   -اا  ققن  اا كققناا : -2

حتنقدد تصدر     هنت  ختلف  يا تنزت هذ* اا ر ل     تنريخ ااص نل  اانرا ي  
 را قد  سقت ل   أي زحيق   أياا را د ااصندرة سيا  كنات صندرة عق   هقنت رسق ي  

      ختلفقق  ي تقق  اختيققنر خ سقق   را ققد  إيديياي يقق يهققا  را ققد ذات تي هققنت 
 : األتاعرا ي  يها عل  ااا ي 

 اا كي ا يها ص يف  يي ي  أي ريدة ااصحنح ،  فلت ا ت ن* اارس ا  -1 
 ي فلت ا ت ن* اا ست   ،ص يف  يي ي   ريدة ااز ن  ، -2
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  ريدة ا ت ند يت ف  ا ت ن* اا ي ا ،ص يف  يي ي   -3
 ريققدة اشقققرا نت ااصدر،صققق يف  دار ااسقققال  ، ي فلتقققن ا ت قققن* اا زحقققا  يهقققا  -4

  األسحيعتصدر فالف   رات لا  األسحيعي    ااص ا 
ااخ س  ااخننن  الت ليق   ااتا اشرتهن اا را د اإلخحنري ي د ش   ااح ث اات نرير 

 (ت ريرا ال را د ااخ س ااخننن  الت لي   53ال دة ااسنحا ذكرهن ي د ش لت )
 خامسا: منهج البحث 

يينقققد هقققذا ااح قققث  ققق  ااح قققيث ذات اانال قققنت ااتراحطيققق  حقققي  ااح قققيث لقققا   قققن  
اا رتحطقققق  حهققققن كنادراسققققنت  األخققققريااتخصققققص يحنققققض ااح ققققيث لققققا اا  ققققن ت 

ترحييقققق  يااسينسققققي  ياا نايايقققق        يهققققا علققققي  ذات ااصققققل  حنلقققق  ا  ت نعيقققق  ياا
يا تصققن  حنا  ققنهير يل ققظ ااتققداخ   اإلعققال        ياا تن ققا لققا   ققن   اإلعققال 

 أ در ق  ااتقا ي كق   إاق ياادراسقنت ا  ت نعيق   اإلعال ي اايانح حي  اادراسنت 
س اادر ققق  اكقققال اي اا قققناي   فيقققدا حقققاف اإلعقققال سقققيا  لقققا   قققن  –ي نققق  ااح قققث 
 [ 3 ااتخصصي  

 اه ققي لهقققي يت ققدد ح  تنققق  هقققدا  أ قققنيينققد هقققذا ااح ققث  ققق  ااح ققيث اايصقققفي  
ااح ققث يطحينقق   ندتققي ي ققد تقق  اعت ققند اا ققاه  اا سقق ا ااققذي ينتحققر اا سققح  هققدا 
عل ين  اظ ن ال صي  عل  حينانت ي نلي نت ع  ااظنهرة أي    يع  ااظنهرات 

نلي  الدراس  يينتحر  قاه  اا سقح  ق  احقرز اا اقنه   ينيع ااح ث يافترة ز اي  ك
 باستتتخداط طريقتتة تحميتتل الم تتمو اا سققتخد   لققا   ققن  اادراسققنت اإلعال يقق  "

يصقققا اا  تقققيي ااظقققنهر ياا نققق ي   إاققق الح قققث اانل قققا يسقققن   أسقققليب"يهقققي 
تلحيققق   - ققق   يقققث ااشقققك  ياا نققق ي  -اا قققراد ت ليلهقققن اإلعال يققق ااصقققريح ال قققندة 
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لققققا  أ ققققنلرينققققي يذا   أياح فيقققق  اا صققققن   لققققا تسققققنؤ ت ااح ققققث اال تين ققققنت ا
ااتققققا تنكققققس ااسققققلي  ا تصققققناا اانلاققققا ال ققققن  ي   اإلعال يقققق يصقققا هققققذ* اا ققققياد 

اان ن ديق  ااتقا  أيااسينسي   أيااف نلي   أي كتشنا ااخلفي  اافكري   أيحن تصن  ، 
   ااحينانت يت ليلهقن ،يا  يستاد ااحن ث لا ع لي    اإلعال ي تاح   اهن اارسنا  

اسقتخدا نت  ألنق  أ   ييؤكد ااحقن في  علق  أسنسي ااك ا حصف   األسليبعل  
لن ققدة هققا ااتقا تركققز علقق   ال ظقق  يدراسقق  ا ت نهققنت  يأكفرهققنت ليق  اا نقق ي  

 [ 3عليهن   تطرأيااتغييرات ااتا  اإلعال اااتا ياطيي عليهن اا ن ي  
 ليقق   نقق ي  ااصقق ا ح اهققن اادراسقق  ييصققا ااصقق فا اافراسققا  ققن  كققنيزر "ت

ااتقا تهقدا إاق  كشقا  قن تقيد ااصق يف  تيصقيلي إاق   را هقن يأ قداث تق فير  نققي  
عليه     خال  هقذ* اا قندة ، يا  ت ليق  اا نق ي  هقي ا قد اا اقنه  اا سقتخد   

اا سق يع  ،حينق  خطق   اظ ق   أيلا دراس   ن ي  يسن   ا تصقن  اا كتيحق  
 [4اا ندة     اات لي  يتصايفهن يت ليلهن ك ن يكيفين   حنختينر عيا     تحدأ
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 التحميل إجراءاتسادسا: 
عل  كنل  صف نت اا را د ااخ قس ااخننقن  الت ليق   اإلخحنري ت  ت لي  اات نرير 

 يع لت ااحن ف  عل  إتحنع ااخطيات اآلتي  لا اات لي  :
لق  عياقنت اصقغر ،استطالعا يهي ت لي  كيفا يقت  ع أياات  إ را  ت لي   – 1

   اايفن ا ،يفرض ت ديد اانانصقر اا كياق  اي قدات اات ليق  اااهقن ا ،ااتقا 
 [5ستتخذ أسنسن التصايا  

  را ة  ندة اانيا   را ة د ي   ياان   عل  ت ديد ا ت نهنت اار يس  ياافرعي   -2
 ت ديد ي دات اات لي  ياا ينس -3

ااققذي سققا ي  حنققد* يا  صققن ي لققا هققا ااي ققدة أي ااناصققر األسنسققا  التحميتتل وحتتدة
يت  استخدا  ي دة اا ينيع يها ي دة ت ليق   ه ق  ي  ناحقن  قن  ت لي  اا ن ي 

[ يهقا عحققنرة عقق  لكقرة تققدير  قي   سققنا   نياقق  6يكقي  اا ينققيع   لق  أي ل ققرة  
يهققي  قق  أهقق  ي ققدات اات ليقق  لققا ت ليقق  اا نقق ي  ياكاهققن  قق  ان يقق  أخققري  قق  

ظراققن ا سققنا  اافحققنت يكققذا  اا  هققيد ااققذي ي ققي  حققي أصققنب ي ققدات اات ليقق  إذا ا
وحتدة  أ قن[4ااحن ث ا را ة اا ندة اإلعال ي  ا نرل  األلكقنر اار يسقي  ااتقا تنق هن 

لكناقققت )ااف قققرة( يهقققا  ققق  أكفقققر ااي قققدات  انسقققح  لقققا ا سقققتخدا  ا نرلققق   القيتتتاس
ت ا ت نهنت لا ك  ص يف     ااص ا ااخ سق   ي قد  سق ت ااحن فق  ا ت نهقن

ا ت ن* اا ؤيد يا ت ن* اا نقنرض حنعتحنره قن ل قنت ر يسقي  يياطقيي ت قت كق   إا 
  اه ن ل نت لرعي   

 
 فئات التحميلت ديد   -4
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يها  يهر اا ندة اا راد ااي قيا عليهقن لقا ت ليق  اا  تقيي ياقذا  ي قب ت ديقدهن 
ا ت قن*  حد    يش ياي     است الاي  تل  ااف نت يعد  تداخ    ننايهن يكناقت ل ق 

 اإلخحنريققق  ال  ققق  ات  يقققا هقققدا  ااح قققث يا صقققد حهقققن  قققرا ة اات قققنرير  األكفقققرهقققا 
 [7عاهن   تيي هذ* اات نرير    ياحئيت ديد ايع ا ت نهنت ااتا 

تققق  إعقققداد اسقققت نرة تنققق  ااف قققنت )ا ت نهقققنت(ااتا ظهقققرت لقققا أفاقققن  اات ليققق   -5
  لا اانيا  اا شنر إايهن  األياا

اار يسققي  )ا ت نهققنت( ي سققنب تكراراتهققن حياسققط  ي ققدة )اانققد(  دياقق  ااف ققنت  -6
هاقن  اقيعي   إ اتقن   اات ليق   أظهرتيحين  اااسح  اا  يي  اك  ل   يترتيحهن ي د 

حنا ؤيقد يا ت قن* اافقناا حنا نقنرض يياطقيي  األي    ا ت نهنت ، يت ف  ا ت قن* 
تفسقيرات لقا  إا ت تنج    إاهنت ت ك   اه ن ات نهنت لرعي  ف  ي دت ااحن ف  

  يهققا  ت فلققق  اآلخقققراا نققناا اينققي هن ياسقققت الاي  ااف ققنت حننقققهن عقق  ااققحنض 
 حن تا:

ا ت قققن* اا ؤيقققد: يااتقققا تنكقققس اا يااقققب ا ي نحيققق  لقققا : األولتتت الفئتتتة الرئيستتتية 
 تسعة اتجاهات فرعية وهي: إل ،وتقسط  ينيع ا ت ن*

 ع  ااص فا  اتظر اازيدي  اافيري ياإللراجسراح  إطالا إا  اادعية-1
تصقققققرلي يت نشققققق   ققققق  اادي  راطيققققق  ي ريققققق  ااتنحيقققققر ااتقققققا يعقققققد اانهقققققد اا ديقققققد -2

  زا ي      سؤياييترتب عليي  اانرا يي  حهن ي  األ ريكي يااسلطنت 
ي اا كي يققق   سقققؤياي  اا فقققنظ علققق   يقققنة ااصققق فا  األ ريكيققق ت  يققق  اا قققيات -3

 اانرب  إا  اتظر اازيدي يااي تنرض 
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 األ ريكيقق اا ندفقق  تنحققر عقق   ققدي رد اافنقق  اال ت ققن  اانرا ققا ات ققن* اا ققيات  -4
  األ ااي دي ترا   ااين  

 رشا حيش حنا ذا  يند  ز       ني   ا  تال  يرلني   -5
 حي  ياإلشندةااتر يب حناته   عل  حيش ي تنحن  اا دث   -6
ااشقق نع يهققي عحققر   ناققب اازيققدي صققن ب اا ي ققا إاقق ااي ققيا  إاقق ااققدعية   -7

 حنا ظنهرات ااشنحي   ااحلد إاييع  رد اانرا يي  ااشرلن  عل   ن  تنرض 
 تشكي  لريا   ن ي  الدلنع ع  اازيدي  إا اادعية   -8
  ا    ؤيد ت خذسنخر  ح سليبااتا تتنرض ال ندف   األلكنر -9

سققلحي  لققا ا ت ققن* اا نققنرض  : ي ااتققا تنكققس اا يااققب ااالفئتتة الرئيستتية الثانيتتة:
 سبعة اتجاهات فرعية وهي: إل .وتقسط  ينيع ا ت ن*

حيش يتند* تصرلن   أخال ين يع    ير  األ ريكاااته   عل  اار يس  إداا  -1
  ننري يحنيد ع   ها  ااص نل  

 اا ندف  تند خر ن ا اين كحيرا -2
 اا طناح  حنعتذار  نل  -3
 أ احي   عل  ر يس ديا  اعد اا ندف  اهنا  شريع حن عتدا  ي ري  -4
تصرا ااص فا تصرلن ه  ين ي شقي  ي  ي قت حناصق نل  حصقل  يذاق  حقن   -5

  ني  ا عتدا  عل  اار يس اانيا
   نننة ي  نك تي يل ن ا ناي  اان يحنت اانرا ا -6
  ا    ننرض ت خذسنخر  ح سليبااتا تتنرض ال ندف   األلكنر -7
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اا يققققنس تققققيالر خنصققققتا اافحققققنت  أديات  ققققن ي يققققز أهقققق  إ ،  صتتتتدت التحميتتتتل -7
يااصدا ليهن  ت  ي ك      ااحينانت ي ينس ااظنهرات ياا تغيرات حطري   د ي   

طري ققق   أي أسقققليب  ال  ققق [يصقققدا اات ليققق  يناقققا 3يح سقققتيي عقققن   ققق  ااكفقققن ة  
اا يققنس  سققتخالص اااتققن   اا طليحقق  ي قق  ا قق  ت  يققا اا ينققيعي  لققا اات ليقق  

[ يات  يقا ااصقدا لقا ع ليق  اات ليق  تق  7ن   صند   يد ي    تكي  ااات أ ي ب 
ااخحققققرا  ات يي هققققن  األسققققنتذةعققققرض  ققققن اسققققتخرج  قققق  ااف ققققنت علقققق     يعقققق   قققق  

 ح ن ينني*     ال ظنت         األخذيتصييحهن ياعت ندهن حند 
 ق  در ق   الت كقد  ق  اا نلي قنت يااحيناقنت  أداةي صد حهن هقا  ثبات التحميل -8

 تشنحه   أياانناي  يحدر   عناي     ااد   ياا صي  عل  اتن    تطنح    ا تسنا
لققا  يققنس افققس  أي قق   ققرة لققا   قق  افققس اا نلي ققنت  أكفققرتكققرر اسققتخدا هن  إذا

،  آخقققري  ققق   ح قققيفي   أياا تغيقققرات ، سقققيا   ققق  افقققس اا ح قققيفي   أيااظقققنهرات 
أ   [3 ختلفق    يظقريا أي قنتعقدة حقن في  لقا  أييسيا  استخد هن حن قث يا قد 

اختحققنر اافحققنت هققي إ كنايقق  تكققرار تطحيققا ت ليقق  اا نقق ي  ياا صققي  علقق  اتققن   
 طنح   أي   نرح  ك   رة ، ياافحقنت ح حسقط  ننايقي هقي اا   يايق  يهقي اا قدرة علق  
ااتكققرار أي اإلعققندة  قق  ت  يققا اتققن    تسقق   ، لهققي يناققا أ  ااحن ققث ي صقق  عاققد 

 [8ا استخد  ذات األسنايب عل  اا ندة اا ح يف    اا ينس عل  اااتن   افسهن إذ
يأعقندت ااحن فقق  تطحيقا اات ليقق   ق  ااتطحيققا األي  ، يتق   سققنب  نن قق  
ا رتحنط حي  اإل نحنت ااك يق  ياسقح  ا تفقنا حقي  اإل نحقنت اايصقفي  لقا كق   ق  
ااتطحي ي  ، ي د  صلت ااحن ف  عل  اتن   اافحنت حياسط  تطحيا )اتفنا سكيت( 

 :لا اا نندا  اارينني  اآلتي  ي 
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  نن   ا تفنا ق  نن   ا ختالا                             

 = ققققققققققققققققققققق معامل الثبات
  ق  نن   ا ختالا 1                                  

ك قققن  صقققلان علققق  اافحقققنت حياسقققط    لققق  خقققنر ا يهقققا اا قققدرس  سقققنعد 
نص صقق نل ( ، ااققذي  ققن  حتطحيققا  نن قق  سققكيت ك ننداقق  عليققن   نسقق    )اختصقق

ريننقققي  علققق  اتقققن   اسقققت نرات ااح قققث ، ي قققد تققق  اسقققتخراج  نن ققق  ا تفقققنا علققق  
ت ديققد األلكققنر ااتققا تتنقق   ات نهققن  علقق  تصققايا تلقق  األلكققنر اتققيخا اافحققنت ، 

%، 95ي د حلغ  نن   ا تفنا عل  ت ديد األلكنر لا   نياتا ااحن ث    افسي 
  %  90حي  ااحن ث ياا  ل  ااخنر ا ي 

 تاسعا : التعريف بالمصطمحات 
 ققاظ   اسققا لققا ااتفكيققر يااشققنير يرد اافنقق  ات ققن* اااققنس  أسققليبا ت ققن* : هققي 

 ات قققن* أي  قققدث لقققا ااحي ققق  حصقققيرة عن ققق  ، أيياا  نعقققنت ياا نقققنين ا  ت نعيققق  
ا افنقن ت  أي شقنعر ياا نت قدات ،ياا األلكقنرياا كيانت اار يسي  االت نهنت ها 

رد اافنققق  ،يا ت نهقققنت ااافسقققي  عحقققنرة عققق  اسقققتنداد االسقققت نح   إاققق ، يااازعقققنت 
حطري قق   نياقق  يهققا لققا اانققندة  كتسققح   األلكققنر أي األشققين  أي األلققراد أيال يا ققا 

 ينيع  ني  يحناتقناا  إزا يتت ك  لا اافرد ع  است نح  يا ست نح  عاد لرد  ن 
ياسقققتنداد اقققدي صقققن حي ت نلقققي يسقققت يب  اات هقققب   ناققق   ققق  لقققن  ا ت قققن* يتنققق 

 [3حطري    نيا  
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ااص نل  : ا د كنات ااص نل  هقا ااسقن دة يكناقت كنليق  اتنريقا ييصقا يسقيل  
ياافقناا  ق  اا قر  اانشقري  حق   األي ا تصن  طيا  اا ر  ااتنس  عشقر ياان قدي  

لققققا  أ ري اقققق  يققققت   فهققققي  ا تصققققن  اا  ققققنهي إ يا تققققد  تقققق  اافالفياققققنت ، تقققق  
صقانعا يخلقا لكققري  إاتققنجلقا آ  يا قد  إاهققن[يااصق نل  9 اتصقا اافالفياقنت   

 ق  خقال  ت ديقد اايظقن ا ا  ت نعيق  ااتقا تؤ اهقن  إ اا  ي ي   أه يتهني  تتحي  
 [10ك  يا دة     اشيراتهن لا  ستيينت  ختلف   

  عليقي  ق  ات نهقنت ي ققي   نقنين اااشقر: اا نقنين يتت فقق  حنايطايق   اهقن ي قن تتحاقق
يلقققا اااشققر ياانالايقق  يناقققا ات ققن*  إرادة ااصقق فا إاققق   [3لققا كنلقق  ا ت نهققنت  

اإلذاع  ياااشر عل    هير ااانس  نان* أ  تت ي إرادتي إا  إذاعق  تلق  اانحقنرات 
 .عل    هير ااانس دي  ت ييز 

 
 المبحث الثاني

 لمحة بسيطة ع  تاريخ الصحافة العراقيةأوال: 
دير ااصقققق نل  ي ققققي  علقققق  اااهققققيض حرسققققناتهن ح ريقققق  ياسققققت ال  يلققققا أهققققداا   إ

اا نقناا اتق  ي  ي  نرسق   ريق  ااقرأي ياافكقر يااتنحيقر ياااشقر ياا قا لقا  يانق  
ياا صي  عل  اا نلي نت ااص ي   يتداياهن ك  يا أصيل   يقر  نحلق   ا تصن 

انلقي  يا رت قن  حنا سقتيينت ااتيعيق  حاشقر األلكقنر يااف نلقنت يا ال سنس حهن   حغيق 
 [11 . اا طليح 
 ققق  اسقققتن   افظققق  )ااصققق نل ( ح نانهقققن اا قققناا كقققن  ااشقققيخ ا يقققب  أي  إ  يقققر 

 يكناقت ااصق ا تسق   لقا  اإلسقكادري  ريدة )اسقن  اانقرب( لقا   اشئاا داد ،
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 طن     ااا يد حهقذا ا سق   إا ) زت ( اسح  أيننعهدهن )ااي ن   ( يس يت  أي 
 ريققدة  أي  إ ع حهقن ااصقق ا ييؤكد اا قؤرخ اانرحققا ليليقب طققرزي علق  كناقت تحققن

لقا اا قنهرة عاقد ن كقن   1799اقنحليي  سقا   أاشقنهنعرحي  اشقرت كناقت تلق  ااتقا 
 ن ققد اا  لقق  اافراسققي  لققا يادي ااايقق  ، ياسقق هن )اا ققيادث اايي يقق ( يعققرا اانققراا 

 ( حنالغقق  اانرحيقق  علقق  افققر صققدير  ريققدة )ااققزيرا 1869 ققرة عققن   ألي ااصقق نل  
حند تنيي   د ت حنشن يااين عل  حغداد اكا ينحر    خالاهن عق  ااسينسقنت ااتقا 

[ 12يراد حهن ا اتشنر ادي ااقراي اانقن  يياشقر ليهقن اا راسقي  ياا قرارات اارسق ي     
ي ريقققدة ااحصققرة لقققا 1885فقق  صققدرت  ريقققدة اا يصقق  لققا  دياققق  اا يصقق  عققن  

يا تداد  1908اادستير اانف ناا لا عن   إعال ند   يح1889 ديا  ااحصرة عن  
صقدرت    يعق  كحيققرة  ق  ااصق ا ياا  قالت لققا اانقراا يظهقرت لقا هققذ*  أفقر*

حققي  اا ققس اا ققي ا  يت ر  ققتاافتققرة  ختلققا ااتيققنرات ااتققا سقق ح اانهققد حي يدهققن 
يظهقققر  ياألتقققرا يا انطقققنا اا تقققياز  حقققي  اانقققرب  اإلسقققال ي اانرحقققا ياا  نلظققق  

يا يحدا ا حنريرة ااتطقير يا ات قنا حناقدي  ااصقانعي  ياات سق  حقنانل  شنير عر 
ااقذي  يكتحقي  يلقا  قن  أص نحهن آرا يااخرالنت يعحرت ااص ا ع   األيهن ياحذ 

 ر لق   ديقدة  حقدأتينت دي    يعاقد دخقي  اا قيات ااحريطنايق  يا تالاهقن الحصقرة ، 
 يأصقدرت تلق  علق  ااصق نل  هي اقت ااسقلط  اا  إذلا  ينة ااصق نل  اانرا يق  ، 

حقققديرهن صققق فن تقققدعيا اسينسقققتهن ا سقققتن نري  لقققا اانقققراا ياا اط ققق  اانرحيققق  يعاقققد 
تي فقققققت صققققق يف  ااقققققزيرا  ااشقققققهيرة   فققققق   قققققرت   1917ا قققققتال  حغقققققداد لقققققا عقققققن  

 1958ت قيز  14اا ك  اا لكا اا تتنح  ااذي ااتهق  حفقيرة  أفان ااص نل  اانرا ي  
 ا اا ياايقققق  ال كي ققققنت يااشخصققققينت ااسينسققققي  ح را قققق   تنققققددة يظهققققرت ااصقققق
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يص ا اا ننرن    يكنات لترة ازدهنر اا ريقنت  األ زابيااص ا اا نحرة ع  
 ااص في    ديدة  

ااسقققلط  ،  إاققق ااقققذي  قققن  ح قققزب ااحنقققث اانرا قققا  1968ت قققيز 17يحنقققد اا قققالب 
نر سققلط  ا ا ققالب   يققق  ا تيققنزات ااصقق ا اا دي ققق  ياا ديققدة ، يتقق  ا تكققق أاغققت

 –اا  هيريقققق   –ااصقققق نل   قققق   حقققق  ااسققققلط   ت فلقققق  حناصقققق ا اارسقققق ي  )اافققققيرة 
[ يحنقققد تغييقققر اااظقققن  ااسقققنحا لقققا 13 ققق  فالفقققي  سقققا    ألكفقققريحنحققق  ( -اا ندسقققي 

لققققا تنريخققققي اا ققققديث صقققق نل   ققققرة  األياقققق عققققرا اانققققراا ال ققققرة  2009ايسققققن  9
 إلصدار ير اا اظ    ييد يلا ااي ت افسي عرا اافيرة أي تنددي  ، حدي  ر نح  

 ن أ  اا طحيعنت يحدي  دراي  حديرهن لا ا اطال   اا ديدة احان  اانراا اا ديد ، 
اقققدر  ققق  ااصققق ا اا زحيققق  ياا لتز ققق  الخقققط ااقققيطاا ااقققدي  راطا   لصقققدرت لقققا 

صقق يف  حننققهن  سقق   اققدي  200ح ققديد  2003اال ققتال  عققن   األياقق ااشققهير 
هن  يقققر  قققرخص  ناياقققن ،يتؤكقققد  صقققندر ا نحققق  ا نحقق  ااصققق نليي  اانقققرا يي  يحننققق

تالش  ح رير ااز   ،حسقحب كلفق   اإلعال افلث اا اتيج  إ ااص نليي  اانرا يي  
 أ ي كق  الطقنر ي   ااصق نل   رلق   ن قدة   إ  ناقب  إاق  هقذا  ااحنهظ اات يي  

ااصقق نل  اانرا يقق   إ [يهكققذا ي كقق  اا ققي  14يياصققليا  شققياره  ليهققن  ققدة طييلقق    
 هي اانكنس ال ينة ااسينسي  ااتا  ر حهن  اانراا  

خمفية تاريخية حول جرائط النشتر المنصتوص عميهتا فتي قتانو  العقوبتات ثانيا: 
عليهققن  ياات كيققديااتنحيققر  ااققرأير قق  اانقق نانت اادسققتيري  اا تنل قق  ح ريقق  العراقتتي 

اصي تن  سن اإلااحان  اا  ت   يت د ي يا عتراا حهن   ن  أسنسي حيصفهن ن نا  
هققققذا اققق  ي اققق  اا قققيااي  ااينقققني  يخنصقققق   إ ي كققق   ر ناقققي  اهقققن ياايا ققق   حقققي  
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اا ان يققق   اهقققن لقققا اات ييقققد علققق  هقققذ* اا ريققق  ح يقققيد عديقققدة يسقققاتاني   قققرا   اااشقققر 
 اإلعقال اا را   شييعن لا اا را   ااتنحيري  يخنصق  لقا   قن   أكفرحنعتحنرهن    

 ياااشر
لققا خد قق    سقق يا سققلط  شققنحي  ت ققنرس رسققناتهن ح ريقق  هققا  يادا كناققت ااصقق نل 
سقققهن هن لقققا تكيياقققي  اا  ت ققق  تنحيقققرا عققق   ختلقققا ا ت نهقققنت لقققا ااقققرأي اانقققن  يا 

 إطنريذا  كلي لا  األخحنري  نرس  ااا د ياشر  يتي يهي    خال   ري  ااتنحير
 ي ققيز اسققتغال  اادسققتير ياا ققناي   يققث   ال  ت قق  يأ كققن  األسنسققي اا  ي ققنت 

اتهن  اا ياطاي  حغير  ا أي طناه   يسن   اااشر ااص فا اليشني  أي ااتشاي  أي
زعزعق  ااف ق  لقا  أياا قياطاي   حال  حرر يطاا أي  ناياا ياسقتغال  اااشقر حتهديقد

فققنرةااققحالد  ااتققا تتنققنرض  قق   اإلفققنرة  را ققز اا  هققير ح يقق  يسققيل   قق  يسققن   يا 
 اانن قققق  يتنققققلي  اا  هققققير صققققل   اا  ت قققق  لققققا  ققققس اا ريققققنت ااخنصقققق  ي 

ااكنذحق  يتقريي   ياألخحقنرحنا نلي نت  يقر ااصق ي   ياشقر ااي قن    يقر اا ؤكقدة 
ياات ريض عل  اا تق  أي اااهقب أي اا قرا أي اإلخقال  حقنأل   ااقداخلا  اإلشنعنت

ي ققرا   اات ققريض ااطققن فا أي اات ققريض علقق  عققد  ا ا يققند  أي ااخققنر ا الدياقق 
اققاداب اانن قق  ي ري قق  ااتقق فير لققا سققير ااندااقق    انليقق  ال ققيااي  ياشققر  طحيعققنت

ياا قذا يااتشقاي  حناسق ن  علق  أ  تقت  تلقق   ي قرا   ااسقب األسقرار إلشقن ي ري ق  
   اا طحيعنت عل   ختلا أاياعهن اا را   ع  طريا اااشر لا ااص نل  أي

لققا ي قيز أ  ياشققر    1968اسققا   206ييل قن ا ققناي  اا طحيعقنت اانرا ققا ر ق   
إا  عال   اانراا حنادي  اانرحيق  يااصقدي   ي قن ي قرض  يسا  اادياا  ن اا طحيع

حققث ااتفر قق  حققي  ألقققراد  أيااحغنققن  أي اا ققزازات  ري ققن يفيققاا ققرا    علقق  ارتكققنب



 
 
 
 

 
 

 

528 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202   الثالث ددــالع

 

ي قيز  طيا في اادياي  اا ختلف  أي يصقدع ي دتقي ااداخليق  ي  ااشنب أي  ي ينتي أي
ا هققق  اارسققق ي  اا ختصققق ، حيقققن  أي  قققي   ققق  ا حقققإذ  أ  ياشقققر لقققا اا طحقققيع إ 

ااقققيزرا  أي  ققق  ي قققي    ن قققي ي  ننقققر   اسققيب إاققق  ر قققيس اا  هيريققق  أي ر قققيس
تن ققدهن اا كي قق  اانرا يقق  يكققذا   اا لسققنت ال  ققنك  يا تفن يققنت ياا ننهققدات ااتققا

اارسقق ي  ي ركققنت اا ققيش  اا ققيااي  ياألاظ قق  يااتنلي ققنت  حقق  اشققرهن لققا اا ريققدة
يا سقتغال   يقر  اا طحقيع إذا اتخقذ اا طحقيع يسقيل  االحتقزاز إ قنزة  يااشرط  يتلغ

ااخنر ا  يشك  خطرا عل  األ   ااداخلا أي اا شريع اي إذا اشر لا اا طحيع  ن
 [ 18 يينن ب حنا حس أي ااغرا   ك     يخناا،

 ققرا    إاقق  يأشققنريتنديالتققي ،  1969اسققا   178ا نحقق  ااصقق فيي  ر قق    ققناي  -
ااصقق نل  ح ققن يفيققد  هقق   ننديقق  أي إفققنرة ااغرا ققز ي ققن  ياسققتغال اتنققلي  اااشققر  كن

 .ذا  إا 
أ كن  اا سؤياي  لا  ااذي اظ  1969اسا   111 ياد     ناي  اان يحنت ر    - 

ااصق يف  حصقفتي   قرر  نن حق  ر قيس ت ريقر إذ(84ق  81 قرا   اااشقر لقا اا قياد) 
ذااااشققر لققا صقق يفتي لققنعال  أصققلين  ال ققرا   ااتققا ترتكققب حياسققط   يكقق  ف قق   اقق  يا 

عقق  اا سقق  ااققذي  صقق  ليققي اااشققر لنققال   اا سقق ي ر ققيس ت ريققر ينن ققب اا  ققرر 
ي ري قق  ااسققب يااشققت  لققا 433ح ري قق  اا ققذا لققا اا ققندة   شقق ي  ااصقق فا عقق 

 [  19  -.اا ناي  ذاتي     434اا ندة 
 بات تط تعميتوا   المسؤولية في جرائط النشر المنصوص عميها في قانو  العقو 

تققزا  انلققذة  يا   هققذ* األيا ققر   2003( لستتنة  2العمتتل بهتتا بصتتدور األمتتر   
   اادستير يل ن ا ناي  اان يحقنت اانرا قا  130استاندا إا  أ كن  اا ندة  اا فني 
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أيا ر  ق  شق اهن ااتق فر  اإلعال ي ااطرا  حإ ديحنا حس ك     اشر  ح اي ينن ب
تزيد ع  ساتي   اا اشيرة كنذح  تكي  اان يح   دة   األ ير لا اا نن  لإذا كنات

اا ان يق  أي شقهندات اا  قنك  ياان قنب علق    قرد اشقر  اشقر اات  ي قنت زي  ي قي 
ذا ي قق  اا ققذا يااسققب حطريققا اااشققر لققا  اا  ك قق  اا ختصقق  حقق ذ اا كقق  إذ تقق   يا 
  قناي  إ طرلقن  شقددا   ك قن  عقد ذاق  األخقري اإلعقال طقرا  حإ قديااصق ا أي 

يااخقنص حنااشقنط  2003/  6/  10ااصندر حتنريخ  14اا طحيعنت ييل ن األ ر 
 األصقلي اشقر اا قياد  اإلعال يق اا اظ قنت  اإلعال ا اا  نير لناي ي نر علق 
 إعال ي ااتا تند الاشر ألكفر    يسيل   أي تل  ااتا ينند حفهن أي ينند طحنهن أي

  يعقققق  ح ققققن لققققا ذاقققق     قققق  شقققق اهن اات ققققريض علقققق  ااناققققا نققققد أي لققققرد أي
حنااظن  اا داا أي  اإلخال اا   يعنت اانر ي  أي ا فاي  ياااسن  ياات ريض عل  
أي   سق ي  اا قحض علق  إا قن إفنرة ااشغب أي اإلنرار حنا  تلكنت اانن ق  يي قيز 

   ظقققيرة اظ ققق  إعال يققق  يتحقققي  أاهقققن تحقققث أي تاشقققر أي ت قققني  أ  تاشقققر  قققياد 

ي تققنج إاقق   يال قق   هقق  رسقق ي   صققدار ااصقق ا  ( لققإ  إ 66يح ي ققب األ ققر ) 
يناقققا إطقققالا يقققد ااصققق نل  لنا سقققؤياي  تح ققق   ن  ققق  أ قققن  األاحقققن     إ  أ  ذاققق 

 اإلرهقنب(     ناي   كنل ق   3تيردهن   ك ن أ  أ كن  اا ندة )  ياا نلي نت ااتا
  نسق  إرهنحيق اعتحرت ااخريج ع   ريق  ااتنحيقر  ري ق   2005( اسا   13ر   ) 

ا قن  اارعقب  اإلعال طريا يسن    ح    ااديا  يذا  حنات ريض ع  عل  ااناا يا 
 [ 18  الخطر يتنريض  ينة ااانس ي رينته  يأ اه 

 
 المبحث الثالث
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 جرائط النشر أوال: 
ياان ن قد ياا ققذاهب  حنأللكقنري صقد ح قرا   اااشقر ذاقق  اقيع  ق  اا قرا   ااتققا تتنلقا 

ا ت نعيق   أيا تصقندي   أيسينسقي  كناقت  أشكناهني  أاياعهنعل  اختالا  ياا حندئ
ح يقققث تقققا   عاهقققن  اإلعقققال اسقققتن ن   ريققق   إسقققن ةللسقققفي  يهقققا تترتقققب علققق   أي

 اا س يايتي   نن   أي س ياي   ان ي   أي س ياي   داي  
يهقذ* اا ققرا   ت ق  علقق  ااهي ق  ا  ت نعيقق  ااتقا ت فلهققن اادياق  ، ي ققد يكقي  ي يعهققن 

كقققنات ريض علققق  ااشقققريع حقققنا ية ا لقققب اظقققن  اا كققق  اي يكقققي  علققق  اادياققق   حنشقققر 
حطريققا  حنشققر  فقق   ري قق  اا ققذا ، ي ققرا   اااشققر  ققد تكققي   األلققرادي يعهققن علقق  

 أي حنإلعقققدا  خنافققق    ياا انيققق   ري ققق  ينن قققب عليهقققن اا قققناي   أي ا ققق   أي انيققق  
اشققر ااسقق   ييققري ااققحنض ا  ااصقق نل  ي يرهققن  قق  طققرا اا أيااشققن    األشققغن 
هقققذ* اااظريققق  ذاققق  حقققن   أصققق نبتت قققرر  ققق  كققق   يقققد  قققناياا   ييحقققرر  أ ي قققب 

 ه ق  اادياق  سقيندة  أ  أخقري، يتقري اظريق   أذيت قدث  أ تسقتطي   ااصق نل   
ي رينته  يها اذا   كلف  حنا سنياة حقي  اا  يق   ق   األلراداانداا  ي  ني    يا 

لا ي يد    يهن  ي  حغير  ا يت  ا  خال  تاظي  اا  يا ياا رينت ، يهذا  
داراتهنااديا   ع يح  ، اذا ي ب  ألييسال تهن دي  ا  يتنرنيا  أ اهنيينكري   يا 

حطريا اااشر ، يهقذ* هقا اااظريق   اارأياات ت  ح ري   إسن ةلرض اان يحنت عل  
                  [  15    األاظ  ااتا تن   حهن  نظ  

 جريمة النشر  ثانيا:أركا 
، التترك  المتتادي،   ت سققي  أركققن  اا ري قق  ااصقق نلي  إاقق  فالفقق  أ سققن  هققا: يي كقق

 والرك  المعنوي.العالنية 
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ياارك  اا ندي ياا  صيد حي )اافن  اا ندي اا يص  إا  اتي   إ را ي  ترحطقي  -أ
 حهن عال   سححي ( 

أي أ ن  ااانس ياا  هير ييسقيلتهن اا قي   ياإلعال ياا  صيد حنانالاي  اا هر  -ب
ااكتنح   يتنتحر اانالاي   ري   لا ذاتهن يايست لنقال أي ركاقن لقا  ري ق ، ح ناق  

 أاي ح  رد اانالاي  لا أ ر  ن ت   اا ري   ح سب اص اا شرع  
ياانالايقق  حصققفتهن ع يحقق  تت فقق  لققا  ققن  ااتشققهير حنا ققناا كن يحقق   ناييقق  تنيققب 

حقق   ناييقق   يلققا ااشققرين  اا ققناا لققا كيناققي يشققرلي ياعتحققنر*  ي اانالايقق  هققا ع ي 
اإلسال ي  تنتحر اانالاي  شرطن الن نب عل  ااكفير    اا را   ااتا   ع قنب اهقن 
إذا  دفت    دي  عالاي ، ي   يسن   اانالاي  لقا ااشقرين  اإلسقال ي  اا قي  أي 
اإلشققنرة أي ااكتنحقق  أي أي تصققرا آخققر يققؤدي إاقق  ارتكققنب اا ري قق  عالايقق   يأهقق  

ياار يز إاق   ناقب   اافيتي رالي  ها ااكتنح  يتش   اارس  يااصير يسن   اانالاي
اا ي  ياافن   يااكل   ها ك   قن دي  حلغق  يلكقر  فهقي  أيقن كناقت اغتقي أي األدا  
ااذي صحت ليي أي ااطري   ااتا ت ت حهن ااكتنح   ندا ت تؤدي إا   نا   ني   

 أي   ندة ياارس  هي تصير األشين  ياألشخنص ح ي  أداة يعل  
يهاقققن  ااكفيقققر  ققق  ااطقققرا ااتقققا تقققؤدي إاققق   قققديث اانالايققق   فققق  اا  فققق  اانقققن  

يااتلفزيققققي ،  اإلذاعققق يااطريقققا اانقققن  ياا كقققن  اا طقققريا ياسققققتخدا  ااالسقققلكا لقققا 
يااتيزي  ااذي يت  ا حنطالع اا كتيب ياا اشقير عقددا  ق  اااقنس حغيقر ت ييقز أي 

اقي  علق  درايقق  ح نق ياي، لقيه   قق  أ  يتقداي  اا كتقيب أشقخنص  تنققددي  ييكي 
   ترحطه  عال   حصن ب اا كتيب  
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يهقققا ترتكقققز علققق   ااقققرك  اا ناقققيي ال ري ققق  أي  قققن يسققق   حنا صقققد اا اقققن ا   -ج
ي تنققا لققا  نديققنت اا ققرا   ح يققث عاصققري  أسنسققيي  ات   هققن ه ققن اإلرادة ياانل  

ع نحققن  ققن اقق  تتققيالر لققا اا ققناي  اا اققن ا اا ققديث أ  تاشققئ  سقق ياي  يأ  تسققتي ب 
اا سقققق ياي   ،ك ن إ  إاقققق   ناحهققققن اانانصققققر ااافسققققي  ااتققققا يتطلحهققققن كيققققن  اا ري قققق 

اإلهناققق  ياات قققريض   تختلقققا عاهقققن لقققا اا ياعقققد  اا ان يققق  لقققا اا قققذا يااسقققب ي
 [ 16 اانن   ال س ياي  اا ان ي ، 

  أي ااتقا لي قن يتنلقا حنايسقيل إ تختلا ع   يرهن  ق  اا قرا     را   اااشر   ي
اااشر يااتا ت فق  ااقرك  اا قندي ليهقن   أيترتكب حهن اا ري   يها يسيل  اانالاي  

 إاقق تققؤدي  اايسققيل    إ تتغيققر حنايسققيل  ااتققا ترتكققب حهققن أي  لطحينقق  اا ري قق   
  ق  ال قي   فق    تغيير يصقا اا ري ق  يحناتقناا تغييقر طحينتهقن اا نايايق    ي ق 

  ناياي  خنص  اي ااظن   ناياا  ست     كن أل اخنيع  را   ااص نل  
  

 ققققق   ققققناي  اان يحقققققنت اانرا قققققا  3/ ا19اا شقققققرع اانرا قققققا لققققا اا قققققندة  أيردي ققققد 
 تند اايسن   اانالاي   ت فل  لا :  ح اياص ليهن  إذ،  1969( اسا  111اا ر  )
لققا   فقق  عققن   أي صققلت لققا طريققا عققن   إذااا ركققنت أي  اإلشققنرات أي األع قن 

 صقققلت ح يقققث  إذا أياا  هقققير  ألاظقققنر نقققرض  أي طقققريا  أين   حقققنح  كققق أي
حطري قق   قق  ااطققرا  أايققيا لققت  أييسققتطي  رؤيتهققن  قق  كققن  لققا  فقق  ذاقق  اا كققن  

   اآلاي 
ترديد* لا  كن  ح يقث يسقتطي  سق نعي  أي ص  اا هر حي  إذاااصينح  أياا ي  

ي يرهققن  قق   األخققريااصقق نل  ياا طحيعققنت لنققال عقق   قق  كققن  لققا اسققتخدا ي  
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 إذايا يهققن  ياأللققال ااكتنحقق  ياارسققي  يااصققير يااشققنرات ي يسققن   اادعنيقق  ياااشققر  
 أي ققق  شقققخص  أكفقققر إاققق حينقققت  أييزعقققت  إذا أيعرنقققت لقققا  كقققن    قققن ذكقققر 
 [ 17عرنت الحي  لا أي  كن     

 

  را   اااشر لا اا ناي  اانرا ا اا ناا:فنافن:
ا قد  لإااقنا ي  ااتا اصت علق   قرا   اااشقر ، اا يان اظرة عل  ااتشريننت اانر  إذا
 ، يها :   أاياعفالف   إا تل  اا را   تا س   إ 

 .جرائط العدوا  عم  االعتبار  -أوال 
 القذف -أ
  السب -ب
 اإلهانة -ج

 أ لققا  إاسققن تتفقا هققذ* اا ققرا   لققا اا ققا ااققذي يققت  ا عتقدا  عليققي يهققي  ققا كقق  
اا نققنيير اا ينققيعي  اا سققت رة لققا اا  ت قق  يلققا  اآلخققري يكققي  اققي اعتحققنر* حققي  

 ي  ي لا اا  نلظ  عل  كرا تي  
 والت ميل . اإلفشاءجرائط -ثانيا 

   جرائط التحريض-ثالثا 
 

 .جرائط العدوا  عم  االعتبار  -أوال 
(  ق   قناي  اان يحقنت اانرا قا ا  433   اا قندة ) األيا عرلت ااف رة  القذف -أ

طقققرا اانالايققق   ققق  شقققناهن اقققي  حإ قققديااغيقققر  إاققق نياققق  يا نققق    إسقققانداا قققذا هقققي 
 [ 20يطاي    أه ا ت نر* عاد  أي إايي أسادتص ت ا  تي ب ع نب    
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 : ف  كنل   را   اااشر يااتا ت تيي عل   جريمة القذف أركا  : 1
 نياققي   أشققخنص أيشققخص  إاقق يا نقق   نياقق   إسققاندييت فقق  لققا  التترك  المتتادي-

يا نق  عق   أي ينقيع  أي أ قر(هقي اسقح   اإلسانداانلاا ي)يا  يكي  هذا اإلساند 
عل  سح  ااش  يا  ت ن   ف   أيحشك   نز   اإلشنرة أيطريا ااكتنح  ااي اا ي  

ااتشققققكي  ي)اايا نقققق  اا نياقققق (ها  أيااريايقققق   أيعققققرض اا ققققذا حصققققيغ  ااتسققققنؤ  
يكققي  ذات صققف    ققددة اققي صققح  ققديفهن اي ققب  أ ااققذي ي ققب  اإلسققاند ينققيع 

 يااذي ي يز  ري   اا قذا عق   ري ق  ااسقب ااقذي  إايي أسادتاان يح  ح    ازا إ
حنققد  إ يتنقق   خققدش ااشققرا دي  ت ديققد يا نقق   نياقق  ي  ي كقق  تنيققي  اايا نقق  

اق  يقذكر اسق ي يسققيا   يا  كقن ااقذي ينايقي اا قنذا ي ت ديقد ااشقخص اا  اقا عليق
 اقا عليقي شخصقن  ناييقن) [ ي قد يكقي  اا 17 ناييقن     أيطحينين  شخصن  أكن 

يسققتفاا  قق   ي  األ ققيات،دي   األ يققن علقق   إايققياا ققذا ي ققن  إ شققرك   فال(ك ققن 
 أ نرحققي أييرفتقي  إاق  ق   شقخص اا يقت  اإلسققاندذاق  سقيي ااتقا يتنقدي ليهقن افقر 

ويشتتتترط لتحقيتتتت [ 15اعتحقققنره       أي، لياطقققيي علققق  خقققدش اشقققرله   األ يقققن 
يسققن   اانالايقق  ااتققا  حإ ققدي أي، )اانالايقق ( نتتاجريمتتة القتتذف ا  يقتتف القتتذف عم

 (     ناي  اان يحنت اانرا ا  19اصت عليهن ااف رة اافناف     اا ندة)

 تنقققددي   قققي   نقققي   نياققق  ي صقققد  ققق  يرا هقققن  أشقققخنص إاققق لنارسقققن   اا رسقققل  
 )دعققا ( ح اققياشققر  ينققيع  ققي  شققخص لققا  ريققدة ياتهن ققي  إ اانالايقق  ، ك ققن 
يااتلفزيقي  ينقدا   قق   اإلذاعق  إ  إاق  إنققنل يق  ياا قذا ح  قي   ي صقد  اقي اانالا
 ياإلشقققنراتاافايققق   ياألع قققن يقققا ال  اا قققي  يااكتنحققق   ألاهقققن اآلايققق يسقققن   اانالايققق  
 ي يرهن  ياا ركنت يااصير
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اا قناا ااتنحيقر عق   إرادةاا صد اا اقن ا اا ت فق  لقا  ي صد حيالرك  المعنوي  -
ات  يققا اتي قق  هققا ااتشققنر تلقق  اا نققناا  أايهققندا  نققناا اا ققذا يصققير* ااتققا يهقق

ال سققققنس ح ر قققق  اا  اققققا عليقققي ياعتحققققنر* لققققا اا  ت قققق   قققق  عل ققققي  اآلخققققري اقققدي 
 اا سحا ح صي  تل  اااتي   

 قق  اا ققندة  األياقق ك ققن اصققت ااف ققرة –لققا صققيرتي ااحسققيط  عقوبتتة القتتذف  -2
 أي* حققنا حس (  قق   ققناي  اان يحققنت اانرا ققا علقق  ااققي ينن ققب  قق   ققذا  يققر 433)

ي قققق  اا ققققذا حطريققققا اااشققققر لققققا  إذا أ ققققنهققققنتي  اان ققققيحتي     حإ ققققدي أيحناغرا قققق  
عد ذاق  ظرلقن  شقددا   األخري اإلعال يسن    حإ دي أياا طحيعنت  أيااص ا 

(  قق   ققناي  اان يحققنت اانرا ققا  رتكققب  ري قق  اا ققذا 436ك ققن اقق  تنن ققب اا ققندة )
 ناقق   نققب لققير ي ققيع اعتققدا  ظققنا  ااسققب يهققي لققا  أيكققن   ققد  ققن  حنا ققذا  إذا

 [ 20عليي    ي يع ا عتدا  عليي يؤاا  نانن ان نحي    
 في القذف اإلباحة -3
ااي يسن  إ  كن  اا ناي  ين   دا  ن عل  اا يازا  حي  اا صناح اا تان ن  ،  إذا
 دارة حنارعني  ، ي   هان ل د  ر  اا ناي  لنق  اا قذا  األكفرتغلب اا صناح  إا 

اعتحقققنرات  أ يناقققن  نيققق  ا ر ققق  اا  اقققا عليقققي يصقققينا   عتحقققنر*   يقققر ااقققي تي قققد 
 ق   األياق [ اقذا  ل قد اصقت ااف قرة  17علق  اات قري      اإلحن ق تستدعا تغليقب 

 أي ري   لي ن يساد* ا قد ااخصقي   (     ناي  اان يحنت اانرا ا ) 436اا ندة )
دلنعققي عقق   أفاققن سققب  أي ققذا كتنحقق   قق   أيشققفنهن  اآلخققر إاقق  قق  ياققيب عققاه  

يذاق  لقا  قديد  قن  األخقريااسقلطنت اات  يقا اي ااهي قنت  أياا  نك   أ ن   ي ي 
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:  القتذف إباحتة أستباب ق   إ [    اقذا  ي كق  اا قي  20ي تنيي هذا اادلنع(    
 21 ] 

 إ ي ظققر اا ققناي  اشققرهن، يح ققن    األخحققنر،ح يققث تكققي   األخحققنر قا اشققر  -1 
ي ققا  لققا  ا طققالع علقق   ققن ي قق   قق   ققيادث يي ققن   ، لناققي    قق   ققا اا  هققير

( يت نيز ااسقرد اا ينقيعا اهقن  األخحنر ا ااتنليا عل  تل  ااي ن  ) اإلعال ا
 ققن دا  اا صققد  قق  هققذا اااشققر ت  يققا  صققل   اا  هققير عقق  طريققا تيسققي  اطققنا 

ااغنيقنت  يايس ت  يقا اإلعال اانالاي  اافنلي  اا  يط  حنا ني     خال  يسن   
 اتي   ر ح  لا ااتشهير يا ات ن    أيااشخصي  

 أ شققريط يهققا :  أرحنقق ااا ققد يتطلققب تققيالر  لنققال عقق  اإلحن قق  ققا ااا ققد ،  -2
  ير اي ن    فتنال ااا د يكي  إ  أييكي  ااا د  ستادا عل  يا ن  فنحت  ي نلي   

  طنح   اليا  ( اهن ي ختل ن ص ي  
ا  ت نعيق  اليا نق   رتحنطهقن  األه يق اا  هقير أي  تكي  اايا ن    ن يه  أ  - أ

 حنا صل   اانن  

 أي األشخنصيكي  ااا د  تنل ن حنايا ن  ي ديدهن يعد  ااتنرض لا ااا د  أ  - ب
 ااتشهير حه  أي أهناته 

 تيالر  س  اااي     خال  استهداا خد   ال صل   اانن     - ت
 

اا ققذا لققا  أحن قق ا ك قق  لققا ا أ اا ققيظفي  اانققن ي ،  أع ققن  ققا ااطنقق  لققا  -3
اا صقل   اانن ق  ت تنقا كشقا اا قرا   ياافنقن ح ياا خنافقنت  أ هذ* اا نا  ها 

يا اتهنكقققنت ااتقققا يرتكحهقققن اا يظفقققي  اانقققن ي  ي ققق  لقققا  ك هققق  ،يت قققي  يسقققن   
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اار نحققققق   أدياتاانقققققي  علققققق  هقققققذ* اا يااقققققب اا نت ققققق  حنعتحنرهقققققن  حإا قققققن  اإلعقققققال 
ايسقت  طل ق  لقا هقذ*  اإلحن يق  إ   ير ألع ناهقن دارةاإلاا  نهيري  عل    نرس  
ا ناا نا   :اا ذا يها إلحن  ي ب تيلر ااشريط اافالف  ااتناي   يا      

شخصققن  كلفققن حخد قق  عن قق  كننققي  أييكققي  اا  ققذيا  يظفققن عن ققن ،  أ  -أ
شخصققن اققي صققف  اينحيقق  عن قق  ، كققن   أيهي قق  عن قق   أيات ققند  أيلققا   نيقق  

كن  يتيا  ع قال حتنلقا ح صقناح اا  هقير  أيس اااياب يكي  عنيا لا   ل
 ا د اا ستشفينت اا كي ي   فال  أرزااك تنهد 

اا يظقا اان قي ا  إع قن  إاق يكي  اا قذا علق  صقيرة اات قند  ي قي  أ  -ب
 ااخد   اا تصل  حهذ* اايظيف  ،  أيايا حنتي  أدا ياي كيفي  

 إع قققن طنققق  لقققا صققق   ي قققن   اا قققذا ، ي ققق  علققق   ققق  ي إفحقققنتي قققيب  -ج
 إايقي أسقادهنصق   ااي قن   ااتقا  أفحقنت   لا  ك ي عب   أياا يظا اانن  

 اا نتحرة  اإلفحنتيسيل     يسن    ح ي 
 

ي يز رل  اادعيي اا زا ي  لقا  ري ق  اا قذا  ،  رفف دعوى القذف إجراءات -4
ناياقن    ي ي    ن قي   أيشفيي     اا  اا عليي  أيحان  عل  شكيي ت ريري   إ 
 أي ين قي حيا حقي  أفاقن خد   عن    ح دا ا  تك  اا ري    د ي نت عل   كلا  إذا

اا  نك ققنت  أصقي اقص اا قندة اافنافقق   ق   قناي   إاق حسقحب ذاق  اايا قب اسققتاندا 
يتصققناح  قق  اا ققته  خققال   إ  قق  ي ققي    ن ققي  ناياققن  أياا زا يق   يي ققا ال  ققذيا 

(  ق  255ار لقا ااقدعيي ح ي قب اا قندة )اا  نك   ي ت  صدير اا ر  أياات  يا 
اا  نك نت اا زا يق     هقذ* اا قرا   هقا  ق  اا قرا   ااتقا ت حق  ااصقلح     أصي 

  17] 
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 جريمة السب -ب
) ااسقب هقي  أ (     قناي  اان يحقنت اانرا قا علق  434ااسب ك ن يردلا اا ندة)

 إسقاندن   ذا  ي رح شنير* يا  ا  يت أياعتحنر*  أير ا ااغير ح ن يخدش شرلي 
 االفقظ حقإطالا سقيا  ااشقت  االغق  أصق  لقا حناسقب اا قراد[ 20يا نق   نياق (   

 اا ل يظ اا نا  يهي إايي تي ئ ااتا اا صطل نت حنستن ن  أي عليي اادا  ااصريح

  قدر  ق  ي قط تنحيقر أي انيقب إاصقنا كق  ااسقب أعتحقر ااذي اصطالح اا ناي  لا

 ااسقب أافقنظ   ي ق  تنريقا ياا قر ح لقا ر* ي ادي س نتي يخدش أي افسي ااشخص

 أاي دا   ن اادعيي لا اايا   افه  ت صيلي لا اا ننا إايي يط    ح ن هي اا ذا أي

 ي سقخ ي  اا كق  إفحنتهقن لقا صقنر ك قن اايا نق  علق  اا قناياا ااتطحيا لا يخطئ  

 [ 21     نانهن  ع  ي يلهن األافنظ ااتا د ا 

 :  جريمة السب تت م :أركا 1
ييت فقق  لققا إسققاند يا نقق   نياقق  ياإلسققاند هققي اسققح  األ ققر ااخققندش  ااققرك  اا ققندي

) يسقرا ااك ق  ح اقياا ساد  سقت يال كقنا ي   األ رياي كن   الشرا أي ا عتحنر ،
لنق   نقي   إسقانديشقت   علق     أ  –   ااني (  ييشترط حناسب عكقس اا قذا 

ل ققنت ااتنايقق  سققحن ر قق  عققد  اشققت ناهن  ققذلن   يتنققد ااك أصققحح أ  يا نقق   نياقق  ي أي
  نيا  :  حن  ، خلي  ،  ير شريا         ااخ  يا ن  أي ني  إساند لن   عل 
(  ق  19يهي ا  يت  ااسب عالايق  يااتقا اصقت عليهقن ااف قرة اافنافق   ق  اا قندة ) 

  ناي  اان يحنت اانرا ا
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يااكتنح  ياارس  لا  رةياإلشناانالاي  تت  ا لا  ري    ااسب حنا ي  يااصينح  - 
ااتقا اقص   – اإلعقال طرا  حإ دي أي كن   طريا أي   ف  عن  اي طريا عن  

 :  افاي  عليهن  اا شرع ي د  يز اا شرع حي 
 األشققكن ا عتحققنر   حشققك   قق   أييهققا تتنقق   خدشققن الشققرا  ااسققب اانلاققا -

 ي رهن اا  ت     ااتا  
 أييا ه  اا  اا عليي     ير عالاي  ي   ااسب لا   إذا يااسب  ير اانلاا -

 حلغي ذا  حياسط   ير ذا    إاييلا رسنا  حنث حهن  أي ديث تلفياا  ني 
اا ققناا عقق  طريققا ات ققن*  ليتنقق   لققا اا صققد اا اققن ا اققدي التترك  المعنتتوي  -

ذاعقق اشققر  إاقق  إرادتققي  ح اهققناا  اققا عليققي  قق  عل ققي  إاقق خحققر ااا يصقق  اا سققادة  يا 
 ت رح شنير*  أي   اعتحنر*  ت ط أيتخدش شرلي 

( علققق   نن حققق   ققق  سقققب  يقققر* حقققنا حس 434ص اا قققندة )تقققا عقوبتتتة الستتتب -2
ي ق   إذا أ قن –هقنتي  اان قيحتي  ، يهقي ااسقب اانلاقا ااخفيقا  حإ قدي أييحناغرا   
طققرا ا تصققن   أييااتلفزيققي   ياإلذاعقق كناصقق نل   – األعققال طققرا  حإ ققديااسقب 
 [17ا     عد ذا  ظرلن  شدد –اا ديف  

 االباحة في السب  -3

 (  قق   ققناي  اان يحققنت اانرا ققا علقق  ااققي  436 قق  اا ققندة ) األياقق تققاص ااف ققرة 
كتنحق   ق   أيشقفنهن  آخقر إاق    ياقيب عقاه   أي ري   لي ن يساد* ا د ااخصي  

ااهي قنت  أياا  قنك  يسقلطنت اات  يقا  أ قن دلنعقي عق    ي قي  أفان سب  أي ذا 
 [20 ديد  ن ي تنيي هذا اادلنع      يذا  لا  األخري
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يؤخققذ  قق  ظنهرهققن  إشققنرة أي ققي   أياات  يققر هققي كقق  لنقق   أي اإلهانتتةجتترائط  -ج
يا هناق  هقا عحقنرة  ق  لقا  ك قي  أيعلق   يظقا عقن   إ ت ق   ا  ت نر يها  

ياسقن  يشقن ل  ي قد   تكقي  حنانقريرة سقحن أي  قذلن ،ياكاهقن تتنق   ل قط اات نصقن 
ا ققققن حنعتحققققنر* صققققف  أسنسققققي  ليققققي يهققققا اال تققققرا  ا إلاسققققن  اققققيس حيصققققفي أاسققققنان يا 
 [15اايظيف  

 اإلهناق  إايقييا هنا  تشت   عل  ك     شناي اا سنس حشرا ااشخص اا ي ه  
طقققرا  يحإ قققديااكتنحققق   أياا قققي   أي حنإلشقققنرةاا قققط  ققق   قققدر* سقققيا   أيكرا تقققي  أي

( يهققا ح نانهققن 19ا ققا ر قق )اانالايقق  اا اصققيص عليهققن  لققا  ققناي  اان يحققنت اانر 
 [17  إايياانن  تش   اا ذا يااسب يك   ن ي ط     در    ي هت 

 : أركا  جريمة اإلهانة تت م :1
اشقترط اا شقرع اانرا قا ي قيب ي قيع اإلهناق  حإ قدي طقرا اانالايق  لقا  العالنية-

(     ناي  اان يحنت اانرا ا يتنتحر  ري   227(ي)226(ي)225(ي)202اا ياد)
عتققققدا  علقققق  األديققققن   قققق  نقققق    ققققرا   اإلهناقققق  يااتققققا اصققققت عليهققققن اا ققققندة ا 
( ققق   قققناي  اان يحقققنت اانرا قققا ينن قققب حقققنا حس أي حناغرا ققق  علققق  كققق   ققق  372)

)اعتققدي حإ ققدي طققرا اانالايقق  علقق   نت ققد إل ققدي ااطيا ققا ااديايقق  أي   ققر  قق  
يهققا ااتققا [يتققدخ  نقق    ققرا   اإلهناقق  ألاهققن تتنقق   )اات  يققر ( 20شققنن رهن ( 

تتطققنحا لققا اا ناقق   قق  كل قق  اإلهناقق  ، يهققا  رادلقق  ال ققدح ياا ققذا يااسققب  يققث 
 [17تتيالر ليهن أركن  هد* اا را       يث اانالاي  ياا صد اا ان ا  

اا صققد اا اققن ا ل  ققرد ااتفققي* حنألافققنظ اا  ذعقق  ااتققا  ي صققد حققي التترك  المعنتتوي-
  فلققا ااهي ققنت  أي  اادياقق  ر ققن أيلققا  ققا  يظققا ع ققي ا  اإلهناقق  إاقق تققؤدي 
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 هناققققق    ري ققققق ي قققققيد* لقققققا اايظيفققققق  ي  قققققا  أيان لقققققي  ت ديققققق  أفاقققققن اادحلي نسقققققي  
 [17    ناي  اان يحنت اانرا ا     إايهناا اصيص عليهن لا اا ياد اا شنر 

 عقوبة االهانة -2
 قق  ي ققي    ن ققي حققنا حس يلققا اا ققندة  أيااسققيد ر ققيس اا  هيريقق   أهققن ينن ققب  قق  

 أياا كي قق   أي األ قق   لققس  أهققن حناغرا قق   قق    أيك ققن ينن ققب حناسقق    (225)
ااسلطنت اانن    أي ير ذا     ااهي نت اااظن ي   أياا يات اا سل    أياا  نك  

ذا( 226ااشقققحي اارسققق ي  يلقققا اا قققندة ) أيااقققديا ر اارسققق ي   أياا صقققناح  أي  قققن   يا 
 أير يسقهن  أهقن  أياهقن   قر حقنانراا   اظ ق  ديايق   أي أ احيق ا ده  حنهناق  دياق  
شقننرهن ااقيطاا  تق  كناقن  سقتن لي  علق   أيعل هقن   أهن  أي  فلهن ادي اانراا 

يخققناا   ققيااي  اانققراا لناققي ينن ققب حققنا حس يحغرا قق   نايقق  ح ي ققب اا ققندة  ي ققي  
 ت اانرا ا  تاان يحن(     ناي  227)
 : إجراءات رفف دعوى اإلهانة 3
ت ريققري  قق  يزيققر اانقققد    إذ حاقققن  علقق   إ دعيي عقق  هققذ* اا ري قق  ي  ت ققن  ااقق 

ااشققنب  أياانرحيقق   األ قق طققرا اانالايقق   حإ ققدي أهققن  يينن ققب حناسقق   كقق   قق  
 [17شننر ااديا       أياانل  اايطاا  أيل      سكن  اانراا  أياانرا ا 

 جرائط اإلفشاء و الت ميل -ثانيا 
 جرائط اإلفشاء-أ

كققققن  ينققققر  إذايققققذاع خنصقققق   إ ياشققققر سققققر ي ققققب  إذاعقققق  إاقققق ر ياإللشققققن  يشققققي
 نس    أي اإللراد ح    د تكي   نس   اإللشن ي را    اا ي ي  أيحنا صل   اايطاي  

  :ركان اإللشن ننرة حسير اانداا  يا را    أيااديا  ااداخلا يااخنر ا  ح   
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ي  اانسقققكري  اي اا تنل ققق  حناشقققؤ  األخحقققنر حإلشقققن ااقققذي يت  قققا  التتترك  المتتتادي -
  حسير اانداا  اات فير أيا  تصندي  

اانققرر حسققي  طييقق   لققا  إا ققناخحققر ح صققد  حإلشققن اا تنلققا  معنتتويالتترك  ال -
(  قق   ققناي  اان يحققنت اانرا ققا ااخققنص 438ل ققد اصققت اا ققندة ) [22     اآلخققري 
 يحإ قققد أيعلققق  ااقققي)ينن ب حقققنا حس ي حناغرا ققق   حقققنإللراداا نسققق   اإللشقققن ح ري ققق  

تنلي نت تتص   أيصيرا  أي أخحنراطرا اانالاي   حإ ديهنتي  اان يحتي     اشر 
كققن   قق  شققن   إذاياققي كناققت صقق ي    األلققراداانن ليقق   أياا يققنة ااخنصقق   ح سققرار
 (  إايه  اإلسن ةاشرهن 

اادياق  ااققداخلا  حقق   اا نسق   اإللشقن ( ياا تنل ق  ح ققرا   178ك قن ياصقت اا ققندة )
 أسقرارطري ق  سقرا  ق   ح يق  ألشق  أي أذاعااقي)ينن ب حناسق    ق  يااخنر ا عل  

 (يها :188اا ندة ) إايي أشنرتاادلنع (ك ن 
اا نلي نت اا رحي  يااسينسي  يا  تصندي  يااصانعي  ااتا ها ح ك  طحينتهن  -1

ااذي  اه  صف  لا ذا  يااتا ت نا  صل   ااقدلنع  األشخنص إ ينل هن   
 سرا عل     عداه    تح   أ ع  ااحالد 

اا كنتحنت ياا  ررات ياايفن ا ياارسقي  يااخقرا ط يااتن ي قنت يااصقير ي يرهقن  -2
لا ااف قرة  إايي أشير نلي نت   ن  إلشن  إا ااتا  د يؤدي كشفهن  األشين    

تح قق  سققرا علقق   يققر  قق   أ ااسققنح   يااتققا ت نققا  صققل   ااققدلنع عقق  ااققحالد 
 هن استن نا أييانط حه   فظهن 
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ياا نلي نت اا تنل   حنا يات اا سل   يتشكيالتهن يت ركنتهقن يعتندهقن  األخحنر -3
اقق  يكقق   ققد  ي يققر ذاقق    ققن اققي  سققنس حناشققؤي  اانسققكري  يااخطققط اا رحيقق   ققن

  إذاعتي أيكتنحا     ه   ختص  حاشر*  إذ صدر 
ينققحط  ااتقا تتخقذ اكشقا ياإل ققرا اتياا نلي قنت اا تنل ق  حناتقداحير  األخحقنر -4

 األخحقنراافنعلي  يااشركن  لا اا را   اا اصيص عليهن لا هذا ااحنب يكقذا  
 أي ظققرت سققلط  اات  يققا  إذاياا نلي ققنت ااخنصقق  حسققير اات  يققا ياا  نك قق  

 [20     إذاعتهناا  نك  

 
 جرائط الت ميل  -ب
 كق  اااقنس يتقي يهه  ي هق   إلسقندااتنلي  ليناا اشر  نلي نت ي صد  اهن  أ ن
 : أركن ير سلي   ل را   ااتنلي  اهن فالف   
 ااكنذح  يااشن ننت  األخحنرحاشر  األيا تنلا ت -
اافنايققق  تتنلقققا حتن قققد اشقققر اا نلي قققنت ااكنذحققق  ياادعنيققق  اا غرنققق  ااتقققا تنقققر  -

اافنافققق  تتنلقققا ح قققن تتنققق اي تلققق  اا نلي قققنت  ققق  اا حناغققق  يت ريقققا  -  - حقققنأللراد
فقنرة (  قق   قناي  اان يحقنت اانرا ققا 210 ققد اصقت اا قندة)[ ل22ت  قا اانقرر    يا 

 أي أخحققققنراع ققققدا  أذاعهققققنتي  اان ققققيحتي   قققق   حإ ققققدي أي)ينققققنب حققققنا حس يحغرا قققق  
كققن   قق  شققن  ذاقق   إذاحققث دعنيققنت  فيققرة  أي ي رنققيكنذحقق   إشققنعنت أيحيناققنت 
اانققرر حنا صققل   اانن قق   إا ققنااارعققب حققي  اااققنس  إا ققن  أياانققن   األ قق تكققدير 
 أي طحيعققنت  أيحسققي  ايقق    ققررات  أ ققرزن ققب حنان يحقق  ذاتهققن  قق   ققنز اي  يين

 أيكناقققت  نقققدة التيزيققق   إذاتسققق يالت تتنققق   شقققي ن   قققن ذكقققر لقققا ااف قققرة ااسقققنح   
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 أيااتسقق ي   أييسققيل   قق  يسققن   ااطحقق   أيقق  طققالع عليهققن ي قق   ققنز  أياااشققر 
 تس ي  شا    ن يذكر   أياانالاي   خصص  اطح  

هقنتي  اان قيحتي   حإ قدي أي( ينن ب حنا حس يحغرا ق  235صت اا ندة )ك ن ي د ا
لقا اا كقن  ياا نقنة ااقذي   ااتق فير ق  شقناهن  أ قيراطقرا اانالايق   حإ دي   اشر 

لقا ر قن   أي ه     اا هقنت اا نقن   أ ن حه  اافص  لا دعيي  طري    أايط
 أيلققققا ااخحققققرا   يرااتقققق ف أي يققققره   قققق  اا ققققيظفي  اا كلفققققي  حققققنات  يا  أياا نققققن  

ذاقق   أيااشققهندة لققا تلقق  ااققدعيي  ألدا ااشققهيد ااققذي   ققد يطلحققي    أياا  ك ققي  
ح نلي نتقققققي اقققققذيي  اإللنقققققن  ققققق   األشقققققخنص ققققق  شقققققناهن  اققققق   أ قققققيرا أياات  يقققققا 

 [20ا ختصنص(   

 
 جرائط التحريض -ثالثا 

خلققا ااتصقق ي  علقق  ارتكققنب  ري قق  اققدي شققخص :ي ي كقق  تنريققا اات ققريض ح اققي
يينقد   قرض .  قرد   نياق  خلقا ااتصق ي  عاقد* أيتافيقذهن،  إاق دلنقي  حايق  رآخق

شخص  إرهنب ني  عل  تش ي ، أي دل  أي  أيأي دل ، أي أرهب  ,ك     ش  
ي هقذ* اا ري ق  تاطحقا عليهقن ع ي قن  .ارتكقنب اا ري ق  يسقيل  كناقت، علق  يحق ي

 اا ري  ،    ي  شريط تيا د أركن 

أ   رتكقب هقذ*  أي"اات قريض علق  ارتكقنب  ري ق  "   ري ق لقا اا قندي ااقرك  -
علق   حشخص أي أشخنص آخري ، ي  ني  ااتق فير حن تصن اا ري    د  ن  لنال 

 قق  اا ري قق   ققد ت  ققا  اا ققنديي ينتحققر اا ققز  .يرتكحققيا  ري قق   نياقق  اكققاع ققياه  
  .ييالا سيا  ا تا  ااشخص اآلخر ييالا عل  ارتكنب اا ري  ، أ  ا 
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ي ب تيالر اااي  ي اانز  ادي اا  قرض علق  اسقت طنب  ق   أي اا نايي اارك  -
يكققي  اا  ققرض عققنا  ح ققداي   أ  يققر  شققريع ، ك ققن ي ققب   رنقه  ال يققن  حن قق 

ياات قريض  ققد يكققي   أايققيعلقق  ااشقخص اا ي هقق   ت فيرهققنكل نتقي يعحنراتققي ي قدي 
يكقند يكقي  ااغيقر اا حنشقر  فحنت اات ريض‘أي  د يكي   ير  حنشر ، اك    حنشر

حقققي  اا قققته ، ي  إي قققند ااراحطققق  ااسقققححي  لقققاسقققيا يفشققق   ا تهقققن  سقققت يال، أل  
 تققققققققق  ااقققققققققذي، ااشقققققققققخص ارتكنحهقققققققققنارتكحهقققققققققن، أي  قققققققققني   ااتقققققققققااا ري ققققققققق  

  نعققق   يقققر  إاققق يي قققي اات قققريض  أ [ياات قققريض اانقققن  أي ي كققق  23 .ت رينقققي
ي أي ااخقنص اافقرد اات قريض ياااقنس يا  يكقي  ت قريض علاقا ،    قديدة  ق 

ي قق  شقق اي ت  يققا  يي ققب ا  يكققي  اات ققريض  ققدي ي ققؤفر،خققنص حفققرد  نققي  
 [ 22 . نيتي

يسن   اانالاي  لا  را   اات ريض يااتا اصت عليهقن ااف قرة اافنافق   ق  اا قندة  -
 (     ناي  اان يحنت اانرا ا  19)
 عقوبة التحريض  -2
 أيحناسق   يحغرا ق   ( ق   قناي  اان يحقنت اانرا قا ينن قب208ل د اصت اا ندة ) 

 أي طحيعنت  أيحسي  اي    ررات  أ رز أي    نز  -1هنتي  اان يحتي  حإ دي
اقص عليقي لقا اا قياد  تريي ن اشقا    قن أيت حيذا  أيتس يالت تتن   ت رينن 

ا طقققالع ااغيقققر عليهقققن  أياااشقققر  أيكناقققت  نقققدة التيزيققق   إذا 202ي 201ي 200
 20] 

  اإلعالميالعمل  أخالقيات



 
 
 
 

 
 

 

546 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202   الثالث ددــالع

 

اا اظ ققنت  حققدأتعلقق  ااصققنيد ااققدياا ل ققد  اإلعققال ااتققا اكتسققحهن  األه يقق ي قق  ات
حنعتحنره ن تلحين   ن نت اافرد ااافسي   ياإلعال اادياي  حن هت ن  ح ري  ااص نل  

يا  ت نعي  يحذا  سنت اادسنتير اا ديف  ات  يا عدد    اان نانت ااتا تكفق  
  نديق (  إ كنايقنتاا ريقنت ااتقا اكتسقحت ) ، يتل  ياإلعال  ياارأي ري  ا عت ند 

اا ريققققنت ااتققققا  إ ت ققققا اانيا ققققا ياا يااقققق   ققققن ال دي  تافيققققذهن ، يققققر  أ ي كقققق  
ا ققنايسققت  ريققنت  طل قق   األلققراداعترلققت حهققن اادسققنتير اا دايقق    ريققنت   ققددة  يا 

يراعيه ن اافقرد ، ي ق  هاقن لقن   أ يحنا صل   اانن   ااتا ي ب  اآلخري ح رينت 
 ااخر يا  ا ده ن سحب ياتي    اآلخر ا اا ري  ياا سؤياي  يك   ا ده ن  فهي 
 قق  نققريرات اا ريقق  يهققا لققا ااي ققت افسققي اتي قق  طحينيقق  اهققن   اا سققؤياي إ أي 

 ريقق  الصقق نل   - ققفال–اقق  تكقق  هاققن   لققإذااقق  تي ققد ف قق   ريقق   إذا،لققال  سققؤياي  
ا  اا زايققن ااتققا  إاقق   إنققنل ،للقق  تكققي  هاققن   سققؤياي  انحنقق  عقق   ققرا   اااشققر 

تت ت  حهن يسن   ا تصن  اا  نهيري لنال ع  يظيفتهن اا ييي  لا اا  ت نقنت 
اسققتن ناهن ياان قق   أسققا  ققن  إذا ه قق  يخطققرة  أدياتاا ديفقق ، يااتققا ت نقق   اهققن 
اسقققتن ن  تلققق  اايسقققن   حقققنت  إسقققن ةعققق   اا سققق ياي علققق  ينققق  اان يحقققنت علققق  

 ألدا  اإلعال قا إسقن ةعق   أي  تل  اايسقن   نريري لا اا  ت ننت اتاظي  ع 
اا هاقق  يهققا ااتققا تسققتدعا ينقق  اان يحققنت لققا اا ققن ت  أخال يققنتيا حققي نقق   

ياا  ت قق  يكرا قق  اا ققياط     األلققرادااتققا يؤاققا ليهققن )اافنقق  (خطققرا علقق   ريققنت 
  17] 

يكققذا   1948عققن   اإلاسققن اانققنا ا ا  ققيا  اإلعققال (  قق  19ي ققد كفلققت اا ققندة)
اا دايق  يااسينسقي  ااتقا  اإلاسقن (    ا تفن ي  اادياي  اا تنل   ح  قيا 19ندة )اا 
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 د تن اتن ااقاص ح قا  1966اا ت دة عن   األ  يال ت عليهن اا  ني  اان ي ي  
 يا  : اإلعال يااتنحير ياا ا لا  اارأي
 دي  تدخ   اآلرا  اك  لرد اا ا لا اتخنذ -1
يققققر ،يهققققذا اا ققققا يشقققق    ريقققق  ااح ققققث عقققق  اكقققق  لققققرد اا ققققا لققققا  ريقققق  ااتنح -2

 أ قققن ققق  أي اقققيع يتل يهقققن حغقققض اااظقققر عققق  اا قققديد يذاققق   األلكقققنر أياا نلي قققنت 
 أخققرييسققيل   ح يقق  أيطحنعقق  يسققيا  كققن  ذاقق  لققا  ناققب لاققا  أيكتنحقق  أي شققفنه  
  يختنرهن 

 ققق  هقققذ* اا قققندة  تققرتحط   نرسققق  اا  قققيا اا اصققيص عليهقققن لقققا ااف قققرة اافنايقق  -3
 إا حن ستاند  -ل ط–تخن  ا ييد  نيا  ياك   لإاهنخنص   ي سؤياينت حيا حنت

 اصيص اا ناي  يا  تكي  نريري  :
 س نته    أي اآلخري    ا   ا ترا    يا  -أ
  أيااصققققق   اانن ققققق   أياااظقققققن  اانقققققن   أيااقققققيطاا  األ ققققق  ققققق  ا ققققق    نيققققق   -ب

 [24  األخالا
 اات نايقد عق  ااخقريج أي اإلسقفنا  يخشقي اا  قنهيري، ا تصقن  أاظ   تحني  حسحبي 

 تشقرع  قيااي  حينق  ااسقلطيي اااظقن  ذات ااقدي  أ قد ت اا  ت نقنت، لقا اا  حياق 

 .ت ي د إ  اا ختص  اا  ناس عحر اا كي   ع  تصدر يتاظ ي اإلعال ا اان  

 األاظ ق لقا أ قن هقذ* ااقدي  تحنيتهقن السقلط  يالاظقن  اانقنا ا    لقا اإلعال  يصف 
 يافيققا ااشققرا  حإصققدار، حصققيرة عن قق  ،  اإلعال يقق سسققنت ؤ تكتفققا اا ل أايحراايقق 

 ، تنرك  ال نن  اافص  لا اا ننين ااخاللي     اإلعال ا
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 قي  ر يسقي   تداخلق  تشق   :  أرحنق ي يافيا ااشقرا هقذ* تاصقب لقا ااغناقب علق  
ت ن*   ي  اا  ي   ، ا اتزا  حنانداا  ، ياا ري  ااتنن اي  )أي  ااشنير حنا سؤياي 

 ح اهقنيتنقرا " اإلعقال  أخال يقنت  إاق  إنقنل  اإلاسقناي (، يا تقرا  ااكرا ق   اآلخر
    يعق  أاهقن يااخينرات ااتا تيا ي ااص فيي   ي  ااطقرا ااتقا يتصقرلي  حهقن"

  راراتقي  تخقنذ اختيقنري حشقك  حتطحي هقن اإلاسقن  ي قي  ااتقا اا حقندئ ياا نقنيير  ق 

 اافنق  صق    قدي ت قدد ااتقا هقا اا حقندئ *يهقذ  ق  ألنقن ، حقي ي قي   قن  قي 

 حت  يقا األخال يق  ) ااقحنض يسق يهن ك قن اادسقنتير أي( اا يافيقا يتسقنعد."اإلاسناا

  -:أهداا ست 
 .اا ها  ي سؤياينت  فناينت يصا -
 .ياا هايي  اا نلي نت  تل ا ي  ني  اايا   األ ر تفحيت -
 .اا ها  صيرة ت سي  -
 .اا ها  لا ع له   حرر اتنريا ادلنه   اا  نرسي يااهن  تاشيط -
 .اا  حي  ااسلي   ي  إرشندات إعطن  -
يلا اانراا تخن  أخال ينت  [25  اا ننين  ختلا  ي  يا هت ن  اايعا زيندة -

 ااسلي  اا هاا ( ي اهن: أدا ) ااشرا اا هاا الص فا أي
  يافيا دياي  : يفنا شرا اافيدرااي  اادياي  الص فيي   -
: يفققنا شققرا ااصقق فا اانرحققا ااصققندر عقق  ات ققند ااصقق فيي   إ لي يقق يافيققا   -

 اانرب 

   األردايي  يافيا يطاي  : يفنا شرا ااص فيي   -
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النققققن لي   اإلعال يققق تنققققنهن اا ؤسسققق   أداققق  أي يافيقققا داخليققق  :يهققققا  يافيقققا  -
 ق   ننأياادستير اانرا ا اا ديد ي ك  ا ستفندة  هذ* اان نانت لا يإلعدادليهن 

 يااذي يتن   : ياإلعال ااهي   اايطاي  اانرا ي  االتصن ت  إصدارات

   اإلاسن ااننا ا ا  يا  اإلعال  -1

 ك را ب ع    اإلعال دير يسن   -2
اا يققققيد علقققق   ريقققق  ااتنحيققققر ،ييشقققق   حنققققض اصققققيص ااف ققققرات  قققق  اا ققققيااي   -3

 اانرا ي  يااتنديالت اا  تر   
  ري  ااتنحير لا اا يااي  اانرا ي    اا ييد  ير ااشرعي  عل  -4
تاظقي  ااصقق نل  ياا تطلحققنت اايا حق  ا  نرسقق  اا هاقق  ياا يقيد اا فرينقق  علقق   -5

 ااص نل  لا اا ناي  اانرا ا 
 1969( اسا  111عرض ااصيص حنض  ياد  ناي  اان يحنت اانرا ا ر  ) -6

 إصققدارات اقق إ إنققنل  قق   ان شقق    تيينتهققن يت ققدي  ي هققنت اظققر خنصقق  ليهققن  
 ان شقتهن  يا  كنايق تاقير اا نايقي  حقنا يااي  اانرا يق  ح ريق  ااتنحيقر  أ ي كق   أخري

ي قققنديتنقققديلهن   اانرا قققايتنققق اهن اادسقققتير  أ اااصقققيص اا ال  ققق  ااتقققا ي كققق   يا 
 أافسقققه  اإلعال يقققي ااقققدا   يتاظقققي  ا قققن ات ي قققؤت رات ا ان شققق  هقققذ* اا نقققنين حقققي  

 [26اانن   ،يحي  اا نايايي  ياا  هير 
 

المبحتتتث الثالتتتث : تحميتتتل الم تتتمو  لمتقتتتارير اإلخباريتتتة لق تتتايا النشر ق تتتية 
–االتحاد  -الزما  –لمجرائد العراقية الخمس   الصباح  منتظر الزيدي نموذجا(

 لمفترة م دار السالط(   -اشراقات الصدر



 
 
 
 

 
 

 

550 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202   الثالث ددــالع

 

 15/9/2009السراح في إطالتولغاية  12/2008/ 14 
الت ققنرير اإلخحنريققق  اا تنل قق  ا نقققي  ا ؤيققدة ياا ننرنققق  ت ديققد ا ت نهقققنت ا حهققدا

 اتظقققر اازيقققدي لقققا اا را قققد   ققق  اادراسققق  أ قققرت ااحن فققق  ت لقققيال  ك يقققن  األخحقققنر 
(ت ريقققرا  ت فققق  54ياات قققنرير لقققا   يققق  صقققف نت اا را قققد ااخ قققس ي ااحقققناغ عقققددهن )
 عيا  اادراس  ااخننن  الت لي  لا   ي  صف نت اا را د ااخ س
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 (اإلخباري التقرير اإلعالميةنمط المادة  أويبي  فئة شكل ( 1) دي   

 
 ق   يقث طر هقن اا ينقيع يحقنات رير  األياق اا رتح  ل صلت  ريدة ااز ن  عل  

يتليهن لا اا رتحق  اافنايق  اشقرا نت  إخحنرين( ت ريرا 19لكنات   صيلتهن ) اإلخحنري
( ت ريققرا يلققا اا رتحقق  اافنافقق   ريققدة دار ااسققال  يكققن  14ااصققدر ل صققلت علقق  )

اا ينقققيع ( ت ريقققرا يلقققا اا رتحققق  ااراحنققق   ريقققدة ااصقققحنح  قققد ت 13عقققدد ت نريرهقققن)
 ريدة ا ت ند ااتا  د ت اا ينيع ح ند  ت ريقر يا قد طيلق   يأخيرا( ت نرير 7ب)

 (1 دة اادراس  ااظر  دي  )
ياعتحققرت ا ت ققن* اا ؤيققد هققي ل قق   اإلخحنريقق  ن ققت ااحن فقق  حت ليقق  اات ققنرير         

ر يسي  ييتفرع  اي ل نت لرعي  ك  عل   قدة ح يقث إ  كق   ينقيع أي لكقرة اخقذ 
خنصققق  حقققي ، يااتقققا اسقققت تهن ااحن فققق   ققق   قققندة اات ليققق  ،يااتقققا تانياتهقققن ااف ققق   ل ققق 

اار يسقققي   نقققززة حنألعقققداد ياااسقققب اا  ييققق  ،  ققق  ا ققق  اايصقققي  إاققق  اا نقققن ي  
أشقنعتهن ،ياات كيقد عليهقن يااتق فير لقا  إاق اإلعال ي  ااتا تسن  ااص نل  اانرا يق  

 اااسح  اا ؤي  ااتكرار ااص يف  اا رتح 
 %35 19 ااز ن  األيا 
 %26 14 اشرا نت ااصدر اافناي 
 %24 13 دار ااسال  اافناف 
 %13 7 ااصحنح ااراحن 
 %2 1 ا ت ند ااخن س 
  54 100% 
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علق  اا  هقير ،يلي قن يق تا ااتفسقير اا  نهير اتينقيح يطقرح ا ت قن* ااقذي تحاتقي 
ياات ليققق  اا فصققق  اهقققذ* اا  قققنير اافرعيققق  يااف ققق  اار يسقققي   ت فلققق  حن ت قققن* اا ؤيقققد 

 لا  را د اانيا   اإلخحنري الت نرير 
 ( يحي  ا ت نهنت اا ؤيدة ال را د ااخننن  ات لي  ) اايا ن  (2 دي  )

 اشراقات الصدر حاداالت دار السالط الزما  الصباح ا ت ن* اا ؤيد 
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

ااققققققدعيةاا  اطققققققالا سققققققراح يا لققققققراج اافققققققيري عقققققق   1
 ااص فا  اتظر اازيدي

_ _ 39 25% 14 17% _ _ 16 20% 

تصرلي يت نش     اادي  راطي  ي ري  ااتنحير ااتقا  2
يعد اانهد اا ديد يااسلطنت ا  ريكي  اانرا يي  حهن 

 يترتب عليي  سؤياي   زا ي    ي 

_ _ 6 4% _ _ _ _ 5 6% 

ت  يقققققق  اا ققققققيات ا  ريكيقققققق  ي اا كي يقققققق   سققققققؤياي   3
اا فقققنظ علققق   يقققنة ااصققق فا  اتظقققر اازيقققدي يااقققي 

 تنرض اا  اانرب

_ _ 23 15% 31 38% _ _ 8 10% 

اا ندف  تنحقر عق   قدي رد اافنق  اال ت قن  اانرا قا  4
 ترا   ااين  ا  اا ات ن* اا يات ا  ريكي  ي دي

_ _ 16 10% 10 12% _ _ 6 8% 

رشا حيش حنا ذا  يند  قز  ا ق    ني ق  ا  قتال   5
 يرلني اال تال 

_ _ 2 1% 2 3% _ _ 1 1% 

ااتر يققققققب حققققققناته   علقققققق  حققققققيش ي تنحنقققققق  اا ققققققدث  6
 يا شندة حي

_ _ 4 3% _ _ _ _ 7 9% 

ااققققدعية ااقققق  ااي ققققيا ااقققق   ناققققب اازيققققدي صققققن ب  7
 ااش نع حنا ظنهرات ااشنحي اا ي ا 

_ _ 25 16% 15 19% _ _ 15 19% 

 %22 17 _ _ _ _ %14 22 _ _ اادعية اا  تشكي  لريا   ن ي  الدلنع ع  اازيدي 8

ا لكنر ااتقا تتنقرض ال ندفق  حنسقليب سقنخر تنخقذ  9
  ا    ؤيد

- _ 20 12% 9 11% _ _ 4 5% 

 %100 79 _ _ %100 %81 %100 %156 _ _ اا   يع 

 تفسير النتائج
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 : ا ت ن* اا ؤيد  األي ا ت ن* 
اافققيري عققق  ااصققق فا  اتظقققر  ياإللقققراجسقققراح  أطقققالا إاقق  ااقققدعية:  األياققق ااف قق  
  اازيدي

ا   ت ص  هذ* ااف   عل  تكرارات ياسب  جريدة الصباح إ (2يتحي      دي  )
  

كقققرار ( ت39هقققذ* ااف قق  ل قققد  صققلت علققق  ) إاقق تطر قققت  جريتتدة الزمتتتا لققا  قققي  
يلققا  ظققنهرة تقق   طناحقق  اا ريققدة لققا ا ققد ت نريرهققن ) أشققنرت%(  ل ققد 25يحاسققح  )

[ ياحقققرز هقققذا 1سقققراح  راسققق  اافنقققن ي  ااحغداديققق  (  حقققإطالاااسقققلطنت اا كي يققق  
ااسققراح  إطققالاااشققنرع اانرا ققا يركققزت اا ريققدة علقق   ينققيع  ألنققن  ت ققن* رديد 

 يحذا   صلت عل  اسح  لا ااتكرارات  
%( يلققا هققذا 17( تكققرار يحاسققح  )14ل ققد  صققلت علقق  ) دار الستتالطدة  ريقق أ ققن

عاقققد  قققداخ  اا اط ققق  ااخنقققرا  يسقققط  األلقققراداعتصقققن  عقققدد  ققق  اقققذكر )  اإلطقققنر
 [ 2سرا ي(  حإطالاحغداد  رددي  شننرات تاندي 

 أ ققناقق  ت صقق  علقق  تكققرار لققا هققذ* ااف قق     االتحتتاد ريققدة  إ لققا  ققي  
 يققققث %( 20( تكققققرار يحاسققققح )16لت علقققق  ) ريققققدة اشققققرا نت ااصققققدر ل ققققد  صقققق

 أيردت[ ي ققد 3سققراح ااصقق فا (  إطققالا)طناققب ات ققند اا  ققن ي  اانققرب حنققريرة 
عاقي(  ياإللقراجسقراح اازيقدي  حقإطالاااص يف   طناح  )ااسيد   تدي ي دد دعيتقي 

  4] 
 



 
 
 
 

 
 

 

554 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202   الثالث ددــالع

 

: تصقققرلي يت نشققق   ققق  اادي  راطيققق  ي ريققق  ااتنحيقققر ااتقققا يعقققد اانهقققد  ااف ققق  اافنايققق 
 اانرا يي  حهن ي  يترتب عليي  سؤياي   زا ي    األ ريكي يد يااسلطنت اا د
 ريققدة ااز ققن  ل ققد  أ ققناقق  ت صقق  علقق  تكققرار ليهن  إاهققن ريققدة ااصققحنح يحققدي  إ 

%( يليهققن اعتحققرت ) اا ندفقق   ت نشققي   قق  4( تكققرارات يحاسققح )6 صققلت علقق  )
[ يليهقن 5( األ ريكيق لطنت اادي  راطي  ي ري  ااتنحير ااتقا يعقد اانهقد اا ديقد يااسق

 ريقدتا دار ااسقال  يا ت قند اق  تتطقرا  أ قنتحرير هقذ* اا ندفق    إا حسيط   إشنرة
 ا  ت ص  عل  تكرارات لا ك   اه ن  ألاهنهذ* اافكرة  إا 

%( 6( يحاسقح  )5هقذ* ااف ق  حتكقرار) إاق لا  ي  تطر ت  ريقدة اشقرا نت ااصقدر 
[ 6اادي  راطيق  ي ريق  ااتنحيقر (  أشقكن   عليي ااص فا هي شك   ق أ د يا  ) ن 

 [7طري   ا ت ن ي  لا اانديد    دي  ااننا  (   إا ح يث )ت ي  ر ا اا ذا  
 

ي اا كي يققق   سقققؤياي  اا فقققنظ علققق   يقققنة  األ ريكيققق : ت  يققق  اا قققيات اف ققق  اافنافققق 
 اانرب  إا ااص فا  اتظر اازيدي يااي تنرض 

 ر لا هذ* ااف    ريدة ااصحنح ا  ت ص  عل  تكرا إ 
  نيقق   يققنة علقق )  يأكققدت%( 15( تكققرار يحاسققح )23ي ققد  صققلت ااز ققن  علقق  )

 [   9تاهض ح سؤيايتهن(   أ ااص فا اازحيدي ها  سؤياي  اا كي   ااتا  حد 
 [10اعت ناققققي (  أفاققققن اانققققرب  إاقققق ااققققي) تنققققرض ي ققققد ذكققققرت  ريققققدة دار ااسققققال  

حكسققر لققا ذراعققي ينقققليعي  إصققنحتياا ستشقققف  حنققد  إاقق شقق ي ي ادخقق   أكققد) ي ققد 
[يحقذا   صقلت علق  11اا كي يق (  األ ق  أ هقزةاانقرب  ق   إا حسحب تنرني 

ياقق  ت صق   ريققدة ا ت ققند علق  أي تكققرار لققا هققذ* %(  38يحاسققح ) ( تكقرار31)
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( تكقققرارات 8هقققذ* ااف ققق  ب) إاققق  أشقققنرتااف ققق   لقققا  قققي   ريقققدة اشقققرا نت ااصقققدر 
ااققققذي  اعتققققديا  األشققققخنص  علقققق    نك قققق  اان ققققاا ريققققدة )  يرأت%(10يحاسققققح )

 [12حنانرب عل  ااص فا ( 
اا ندفققق  تنحقققر عققق   قققدي رد اافنققق  اال ت قققن  اانرا قققا ات قققن* اا قققيات  ااف ققق  ااراحنققق :

اق  ت صق  علق   أينقن ريقدة ااصقحنح  إ   األ اقاي دي ترا   ااينق   األ ريكي 
ا  كققن   خنافققن تصققرا ااصقق فا اانرا ققا ي  إ  ريققدة ااز ققن  ل ققد رأت) أ ققنتكققرار  
( األ ريكيققققق ااقققققي ينحقققققر عققققق   قققققدي ا  ت قققققن  اانرا قققققا ت قققققن* اا قققققيات  إ  ال هاققققق  

 %(  10( تكرار يحاسح )16[يحذا  كررت اافكرة ب)13 
 قن  قن  حقي  إ %(  شيرة)12( تكرارات يحاسح  )10ي د  صلت دار ااسال  عل  )

  لقا  قي   ريقدة [14ينتحر رد لن  طحينا ا ن ي ي  حي ا  قتال  داخق  اانقراا ( 
 ا ت ند ا  ت ص  عل  تكرارات لا هذ* ااف    

تينقيح )اايا نق   هقذ* ااف ق   ق  خقال  إاق  أشقنرت ريدة اشقرا نت ااصقدر ل قد  أ ن
 [ 15 ن ت رد لن  ا ننانة اانرا يي  ( 

رشقققا حقققيش حنا قققذا  ينقققد  قققز  ا ققق    ني ققق  ا  قققتال  يرلنقققي  : ااف ققق  ااخن سققق 
 اال تال  

 إشقققنرةااصقققحنح علققق  تكقققرار لقققا هقققذ* ااف ققق   لقققا  قققي  هاقققن   ياققق  ت صققق   ريقققدة
%(يا  لنلتقققي ) قققز   ققق    ني ققق  1( يحاسقققح )2نقققنيف  ا ريقققدة ااز قققن  يحتكقققرار )

نققنيف   أينققن ريققدة دار ااسققال  ل قد كناققت تكراراتهققن  أ ققن[ 16ا  قتال  يرلنققي ( 
يب  ق   قا ااشقن أكداا ناي  اادياا  إ %(  شيرة )3( تكرار يحاسح )2) يأشنرت

لا   ني   ا  تال  ح  ي  اايسن   اا شقريع  يا  اازيقدي  قن  ح  ني ق  ا  قتال  
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أي تكرار  ريدة ا ت ند   ي قد كناقت  إا [  يا  تشر 17عل  طري تي ااخنص  (  
( ل ققط 1هققذ* ااف قق   قق   حقق   ريققدة اشققرا نت ااصققدر يحتكققرار ) إاقق نققنيف   إشققنرة

 %(  1يحاسح )
 حي   ياإلشندةناته   عل  حيش ي تنحن  اا دث : ااتر يب ح ااف   ااسندس 

يا  ت ص   ريدة ااصحنح عل  أي تكرار   لا  ي   صلت  ريقدة ااز قن  علق  
علقق  اا تل ققا اانرا ققا  شققيرة)  يأفرهققن%(  ينقق   اايا نقق  3( تكققرارات يحاسققح )4)

 حهي اققققققققققق  اا قققققققققققندث علققققققققققق   قققققققققققديث ااشقققققققققققنرع ااقققققققققققذي ر قققققققققققب حقققققققققققناته   علققققققققققق  
أي تكرار اهذ* اافكقرة  إا دار ااسال  يا ت ند ا  تشر [  حيا ن  ريدتا 18حيش ( 

   اإلخحنري لا ت نريرهن 
هاقن   ق  ااشخصقينت ااتقا  إ  ريدة اشرا نت ااصدر ل د ذكرت لا ت نريرهقن  أ ن

)ر يس ا ا  ااشؤي  اانرحي  ياادياي  ااحرا ناي  حهذا ااته   ي اه   أشندتينتد حهن 
نري     عل   اص  اا  لس تشقيد حقناته    صيدة ش أا     يد  هيدات عاد ن 

 %(   9( تكرار يحاسح )7[ي د  صلت عل  )19عل  حيش(  
 

 ناققب اازيققدي صققن ب اا ي ققا ااشقق نع  إاقق ااي ققيا  إاقق : ااققدعية ااف قق  ااسققنحن 
هققذ* ااف قق   لققا  ققي   ريققدة  إاقق حنا ظققنهرات ااشققنحي   اقق  تتطققرا  ريققدة ااصققحنح 

يققد اازيققدي كناققت يققد  إ ) أحققرزت إذ%( 16سققح )( يحا25ااز ققن  كناققت تكراراتهققن )
 أ قققن[21[ ي)ااقققي عحقققر عققق  نققق ير اانقققرا يي  حن لقققي هقققذا(  20  يققق  اانقققرا يي (  

اانقققن  اانرا قققا  حقققنارأي ريقققدة دار ااسقققال  ل قققدرات  ققق ) اانقققريرة عقققد  ا سقققتهنا  
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)تققاظ  تظققنهرة سققل ي  أ [ علقق  22ياانرحققا ااققذي عحققر عقق  تننطفققي  قق  اازيققدي(  
 %(  19( يحاسح )15اص فا( يكنات تكراراتهن)ا سنادة ا

 ا  تك  هان  تكرارات يان     أينن ريدة ا ت ند  أ ن
 أينققن%( 19( تكققرار يحاسققح )15 ريققدة اشققرا نت ااصققدر ل ققد  صققلت علقق  ) أ ققن

اا ي قا  إ علق  هقذ* ااف ق  ) أكقدتيها  تشنحه     اسب  ريدة دار ااسقال  ل قد 
اسقققتفتن ا شقققنحين   ي يقققن علقققق   ح اقققياانرا قققا  اإلعال قققاااقققيطاا ااقققذي تصقققدي اقققي 

ا تال   ح اهنهذ* ا تفن ي   إ ح  اانراا يااي ينت اا ت دة  نتحرة  األ اي ا تفن ي  
 [33دا   النراا  
 تشكي  لريا   ن ي  الدلنع ع  اازيدي  إا اادعية  :ااف   اافن ا 

 ا  يك  هان  تكرار ا ريدة ااصحنح  يأينن
 أحقققرزت%( يليهقققن 14( تكقققرارا يحاسقققح )22  ل قققد  صقققلت علققق  ) ريقققدة ااز قققن أ قققن

اا ريدة ا ت ن* ا ي)ا ستنداد اتشكي  لريا   ن ي  الدلنع ع  اازيدي( ي)اان   
 [34هي   دياي  الدلنع ع  اازيدي (  إلاشن ي ري عل   د  يسنا 

 يرأ ريقدة دار ااسقال  يا ت قند لكاله قن اقق  تكق  هاقن  تكقرارات يانق   يهققذا  أ قن
 اا ريدة لا ااتي ي ا ي لكرة  نيا  اي عد  ااتي ي اهن   

)اتشققكي  ا اقق  علقق  هققذ* ااف قق  نريرة أكققدتلقا  ققي   ريققدة اشققرا نت ااصققدر ل ققد 
الققققدلنع عقققق  اازيققققدي (ي)ا  اال اقققق  ااتققققا تشققققكلت الققققدلنع عقققق  ااصقققق فا  ققققن ت 
 اسققققققت نح  ا  ققققققنت  قققققق  ااطلحققققققنت ااتققققققا ت ققققققد  حهققققققن اا  ققققققن ي  لققققققا حغققققققداد يح يقققققق  

 %(  22( تكرار يحاسح )17[ي صلت عل  )35لظنت ( اا  ن
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  ا    ؤيد  ت خذسنخر  ح سليبااتا تتنرض ال ندف   األلكنر:  ااف   ااتنسن 
يي صقققد حهقققن هاقققن األلكقققنر ااتقققا تتنقققرض ال ندفققق  ح سقققليب سقققنخري   تنلقققا علققق  

 اا ندف  يت خذ  ا    ؤيد 
 ا  تنلا عليهن  يا  ت ص   ريدة ااصحنح عل  تكرارات لا هذ* ااف   ي 

حنايا نق   اإلشقندةحنض اااكنت ااتا تدخ      ناقب  أيردت  ريدة ااز ن  ل د أ ن
تقريي   ألنق اايا نق  تشقير ) إ  إا  أشنرتسنخر يلا ا د اكنتهن  ح سليبياك  

( تكقققققرار 19[ي قققققد  صقققققلت علققققق  )36اانرا يققققق    األ ذيققققق اشقققققرك  حنتقققققن اصقققققانع  
 %(  12يحاسح )

%( 11( تكقققرارات يحاسقققح )9ااسقققال   قققد   صقققلت علققق  ) ريقققدة دار  إ لقققا  قققي  
ااتنن   ااياس   ني داخ  اا  ت   اافلسطياا يصلت  أشكن يليهن ذكرت )تندد 

اازيققدي ا تفققن  ح ققن  ققن  حققي( يهاقققن )حنض  إاقق زي قق     لقق  حناققذهب  إرسققن  ققد 
 اااكقققققققققققققققققنت ياا صقققققققققققققققققص ااتقققققققققققققققققا تقققققققققققققققققداياهن اافلسقققققققققققققققققطيايي   قققققققققققققققققي   ندفققققققققققققققققق  

 آ اركقققا ا قققذا   اتظقققر اازيقققدي يتل ققق  عشقققرات اانقققرب ااصققق فا  لقققنا ات  اات
هقذ* ااف ق     ي ريقدة اشقرا نت  إاق  ريقدة ا ت قند للق  تتطقرا  أ ن[  37ااطلحنت ( 
 إ  أخقريتؤكقد رسقن   %(  شقيرة اا )5( تكقرار يحاسقح  )4ب) أشنرتااصدر ل د 

طري ققق  ا  ني ققق  سقققالح اا قققذا   إلي قققنديح فقققي   نايقققن  أ ريكيقققنلقققا  األسقققل  خحقققرا  
 أ ريكيقققنااقققدرع ااصققنريخا ااقققذي ت ققد   إاقق  إشققنرة قق  اسقق  ااقققدريع  اازيققدي لقققا ي 

 [38ااشر ي  (  أيرحنحان * لا 
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 ( يحي  ا ت نهنت اا ننرن  ال را د ااخننن  ات لي  ) اليا ن  ( 3 دي  )
 اشراقات الصدر االتحاد دار السالط الزما  الصباح ا ت ن* اا ننرض 

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
ادااققق  ااقققته   علققق  ااققققر يس ا  ريكقققا حقققيش يتنققققد*  1

تصقققرلن  اخال يقققن يع ققق   يقققر  نقققنري يحنيقققد عققق  
  ها  ااص نل  

4 8% 5 12% _ 
 

_ 11 79% _ _ 

 _ _ _ _ _ _ %5 2 %8 4 اا ندف  تند خر ن ا اين كحيرا 2

 _ _ _ _ _ _ %2 1 %10 5 اا طناح  حنعتذار  نل  3

ا ندفققق  اهناققق  شقققريع حن عتقققدا  ي ري ققق  علققق  اعقققد ا 4
 ر يس ديا  ا احي 

6 12% 10 24% 6 30% _ _ 4 24% 

تصققرا ااصقق فا تصققرلن ه  يققن ي شققي  يذاقق  حققن   5
  ني  ا عتدا  عل  اار يس اانيا

6 12% 5 12% _ - _ _ _ _ 

 %76 13 %14 2 %70 13 %45 19 %50 24   نننة ي  نك تي يل ن ا ناي  اان يحنت اانرا ا 6
ا لكققنر ااتققا تتنققرض ال ندفقق  حنسققليب سققنخر تنخققذ  7

  ا    ننرض
_  _  _ _ 1 7% _ _ 

 %100 17 %100 14 %100 20 %100 42 %100 49 اا   يع 

 االتجاه الثاني : االتجاه المعارض
 أخال يققن حققيش يتنققد* تصققرلن   األ ريكققاااققته   علقق  ااققر يس  إدااقق  :األياقق ااف قق  

 ي يحنيد ع   ها  ااص نل   يع    ير  ننر 
 ريققدة ااصققحنح تظهققر تكراراتهققن حشققك  يانققح لفققا هققذ*  إ ( 3يتحققي   قق   ققدي  )
 رأيتغيب    إ %(ي د  نيات اا ريدة 8( تكرارات يحاسح )4ااف    صلت عل  )
   خال  )تاديد اا كي   ي اظ نت صق في  حناتصقرا  يقر اا اظ نت ااص في  

اانرا قققا(   اإلعال قققااسقققته ن   ققق  اقققد  اايسقققط  ( )ي قققد   ققق  اا قققندث األخال قققا
 39 ] 
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 إاق تطقرح ي هق  اااظقر اافناي )اا ننرنق  (  أ  ريدة ااز قن  ااتقا اسقتطنعت  أ ن
اا ؤيققققدة   نياققق   اهققققن اتكقققي  لققققا اا ناقققب اا يققققندي  ل ققققد  األياققق  ناقققب ااي هقققق  
هاقن   قق  اعتحقر هقذا اان قق   إ %(  حياق  12( تكقرارات يحاسققح )5 صقلت علق  )

ياق  [40ي ها  ااص نل  يع    ير  ننري(  أخالاهذا ااتصرا حنيد ع   إ )
 ريققدة  أ ققنهققذ* ااف قق  ياقق  ت صقق  علقق  تكققرارا ليهن  إاقق تتطققرا  ريققدة دار ااسققال  

( تكققققرار يحاسققققح  11تكراراتهققققن حناينققققيح ي ققققد  صققققلت علقققق  ) حققققدأتا ت ققققند ل ققققد 
تركيققز  إاقق ر يتشققي األخققري ناققب اااسققب  إاقق عنايقق  ايعققن  ققن  %( يهقا اسققح 79)

لنلتقققققي  يقققققر  شقققققرل  (ي)ااقققققي ع ققققق  يتنقققققنرض  ققققق   إ اا ريقققققدة علققققق   قققققن يصقققققفتي)
[ لا  ي  ا  ت ص   ريدة اشرا نت ااصدر عل  أي  ق  ااتكقرار لقا 41ت نايدان( 
 هذ* ااف   

 
 : اا ندف  تند خر ن ا اين كحيرا ااف   اافناي 

 إ  ققندث  نتحققرة عقق  تفسققير هققذا اا اإلخحنريقق  ريققدة ااصققحنح لققا ت نريرهققن  أحققرزت
[يحذا   صقلت علق  42اا ؤت ر يعد ذا  خر ن ا اين (  إا )دخي  هذا ااص فا 

( 6هقققذ* ااف ققق  ب) إاققق  أشقققنرت ريقققدة ااز قققن  ل قققد  أ قققن%(  8( تكقققرار يحاسقققح )4)
خحققرا  ا ايقققي   أعققد*لي ققن ااخحقققرا  ليهققن ) رأي%(  نت ققدة علقق  4تكققرارات يحاسققح )

 ريققدة دار ااسققال  يا ت ققند ياشققرا نت  إاقق   حنااسققح أ ققن[  43اا ققندث خر ققن ا ايققن( 
اعتحقققنرات  نياققق   سقققب  إاققق ااصقققدر ل قققد  يحقققت ااتكقققرارات عققق  هقققذ* ااف ققق  تر ققق  

 ااسينس   اات ريري  اك   اهن   
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 اا طناح  حنعتذار  نل    ااف   اافناف  :
يلققا  ريققدة ااصققحنح تقق  اات كيققد علقق  هققذ* ااف قق   قق  خققال  ذكققر  ققن تان لتققي حنققض 

اانقققراا  اتظقققر اازيقققدي ي قققد   أصقققياتيلقققا تصقققريح ا لتقققي يكناققق  )ألاحقققن ايكقققن ت 
اعتققذارا خطيققن اققر يس ااققيزرا  يطناققب ليققي ااصققفح ياانفققي علقق  اافنلقق  ااتققا ارتكحهققن 

 %( 10( تكرارات يحاسح )5[ي د  صلت عل  )44( 
%(  شيرة ااق  2( يحاسح  )1ننيف  يحتكرار) إشنرةا ن  ريدة ااز ن  ل د كن  اهن 

 عتققققذار ااخطققققا ااققققذي ت ققققد  حققققي اازيققققدي اقققق  يققققؤفر لققققا   ريققققنت اات  يققققا( ا إ )
 را ققد كقق   قق  دار ااسققال  يا ت ققند ياشققرا نت ااصققدر اقق  ت صقق  علقق    أ ققن[ 45 

 تكرار  لا هذ* ااف    
ااف قققق  ااراحنقققق : اعققققد اا ندفقققق  اهناقققق  شققققريع حن عتققققدا  ي ري قققق  علقققق  ر ققققيس دياقققق  

%( 12( تكققرارات يحاسققح )6نح علقق  ) لا هققذ* ااف قق   صققلت  ريققدة ااصققحأ احيقق 
 [ 46(  رأياا ندف  ها اعتدا  يايس  ري   إ )إا  شيرة 

%(ح يث )كيفقت 24( يحاسح )10 ريدة ااز ن  ل د طر ت اا ينيع يحتكرار) أ ن
( ياقق  تغفقق    أ احيقق  ري قق  شققريع حن عتققدا  علقق  ر ققيس دياقق   إاهققناا نققي  علقق  

لا   ك   اا انينت اا ركزي  يلا اا ندة  اا ناياا  يث)ا ر  ننا اات  يا اارأي
 [  47 أ احي     ناي  اان يحنت ها ا عتدا  عل  ر يس ديا   223
 إ  إا %(  شيرة 30( تكرار يحاسح )6 ريدة دار ااسال  ل د تانيات ااف   ب) أ ن

خقال   أ احيق حته ق  ا عتقدا  علق  ر قيس دياق   اإلدااق تفسير اا ندث ) لقا  ناق  
 أيي نك  حته   ا عتقدا   أ كن  ي ب  إذا  ()يي ري ااا نش حشن   ن زينرة رس ي

اا ينققيع اققذا  اققق   إاققق  ريققدة ا ت قققند اقق  تتطققرا  أ ققن[49اهناقق  ااققر يس حقققيش ( 
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 إاق  شقيرة ت ص  عل  تكرار  لا  ي  لسرت  ريدة اشقرا نت ااصقدر هقذ* ااف ق  
دا  علقق  ر ققيس )  صققندر  نققن ي  عرا يقق  لققن  اا نققن  اانرا ققا ي ققي ته قق  ا عتقق

هقذا )ا عتقدا   إ  إاق [  ينق   50ديا  يا  اا ته  اعترا حناته  اا ي ي اقي (  
 إ ااخحققرا  لققا ت ديققد  رأيعلقق  ارض اانققراا ( ي د)اخققذ  أ احيقق علقق  ر ققيس دياقق  
 %( 24( تكرارات يحاسح )4[ل صلت عل  )51اهنا  (   أ كن  اافن  اعتدا  

ه  ين ي شي  يذا  حن   ني  ا عتدا   تصرا ااص فا تصرلن : ااف   ااخن س 
لققا ت نريرهققن هققذ* اا ندفقق  علقق   أحققرزتعلقق  ااققر يس اانققيا لا  ريققدة ااصققحنح 

  اإلعقققققققققققققققققال ي قققققققققققققققققت ا ريققققققققققققققققق      سققققققققققققققققق ي سقققققققققققققققققليكن لرديقققققققققققققققققن  يقققققققققققققققققر )أاهقققققققققققققققققن
 را د دار ااسال   أ ن%(  12( تكرارات يحاسح )5[ي د  صلت عل  )52حصل  ( 

اق  ت صق  علق  تكقرارات  ألاهقنهقذ* ااف ق    إاق يا ت ند ياشرا نت ااصدر اق  تشقر 
 ليهن  

   نننة ي  نك تي يل ن ا ناي  اان يحنت اانرا ا  :ااف   ااسندس 
اا طناح  ح  نك   ااص فا لا  لس  يلا هذ* ااف   شددت  ريدة ااصحنح عل  )

اان يحققققققق   سقققققققب اا قققققققناي  اانرا قققققققا (  إي قققققققنععلققققققق   ينقققققققيع ) ياات كيقققققققد علايققققققق  (
حقققيش يفقققا  إ دااقققن حيراقققي  األحقققيض نت )ااانط ققق  حناحيقققت [ي ستشقققهدة حتصقققري53 

[ يحقذا   صقلت 54حنا نن  اانرا قا يهقي ااقذي سقي رر اان يحق  ااتقا يسقت  هن (  
( 19 ريقققدة ااز قققن  ل قققد  صقققلت علققق  ) أ قققن%(  50( تكقققرار يحاسقققح )24علققق  )

ح  نك ق   تحقدأيليهن ين ت سير اات  يقا  حياق ) اا انيقنت  %(45تكرار يحاسح )
هي اا ه  ااتا ستتيا  اات  يا  ق   األعل   لس اا نن   إ [ك ن ) 55دي( اازي

 [ 56ااص فا ( 
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%( اسققتطنعت 70( تكققرار يحاسققح )14 ريققدة دار ااسققال  ل ققد  صققلت علقق  ) أ ققن
 قنض اات  يقا  أكقدسقير ااندااق  ح يث) إاق تحرز  ينيع خنيع هذ* اا ندفق   إ 
دة  نايايققق  خنصقققق  ح  نيقققق  اا نقققي  اا رليعقققق  نقققد اازيققققدي اعت ققققدت علققق   ققققن إ 

يا تققرا  ااسقققيندة اايطايقق  ( ي قققد )رلققق  ر ققيس   ك ققق  اا انيقققنت لققا ااكقققرخ اا لسققق  
 ريقققدة  أ قققن[  58شخصقققي  (   أ حقققيش رسقق ي   ةزيقققنر كناققت  إذا  قققن  الت كقققد األياقق 

 إاق  أ ي ااي  د)إا  %(  تطر   14( تكرار يحاسح )2ا ت ند ل د  صلت عل  )
 نققي  قق   حقق  اا هققنت  )اات  يققا  ققنرإ تتققياا  اتؤكققد  اا نققن  الت  يققا  نققي ياقق 

[  لقققققا  قققققي  اشقققققرا نت ااصقققققدر    قققققت اكحقققققر ااتكقققققرارات ياااسقققققب 59اا نقققققن ي (  
ا دعققققن  اانققققن  هققققي اا هقققق   إ %(  ينقققق  ) 76(يحاسققققح  )13ل صققققلت علقققق  )

هققذا  إ اا خياقق   ناياققن ا را حقق  اا شققريعي  يااققدلنع عقق  اا ققا اانققن  ال  ت قق  ( ي) 
    ناي  اان يحنت اانرا ا ياطحا عل   نقي  اازيقدي  127اا ندة  اا ك  ي سب

 )61] 
 ا ق   نقنرض  ت خذسنخر  ح سليبااتا تتنرض ال ندف   األلكنرااف   ااسنحن  : 

  
 نعققدا  إ يلققا هققذ* ااف قق  اقق  تتطققرا كقق  اا را ققد ااقق  اااكتقق  حصققف   ننرنقق  

)سقالح ااصق نليي    اإلخحنريقت نريرهقن  إ قدي ريدة ا ت قند عاقد ن عل قت لقا 
 [ 62(  األ ذي هي ااير   ياا ل  يايس 

 
يبتتتتي  مراتتتتتب الجرائتتتتد حستتتتب مجمتتتتوع تكتتتترارات الفئتتتتات المؤيتتتتدة ( 4 ققققدي )  
 والمعار ة
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( ااتكرارات ااتقا  صقلت عليهقن اا را قد ااخ قس  ق   يقث  صقياهن 4يحي   دي )
اايا نق  )لنلق   اتظقر اازيقدي  إاق عل  تكرارات ات ف  اا را د  ذات ا ت ن* اا ؤيقد 

هان      را د اانياق  ااتقا  إ اتن   ااح ث  أظهرتا ت ن* اا ننرض ح يث  أي(
 ا ت ن* اا ننرض يهان ظهرأي سيا  ا ت ن* اا ؤيد  أي هيطر ت اا ينيع حك  

دار –ا ت ن* اا  نيد ااقذي ينقرض ي هقنت اااظقر حشقك   تقياز   ل را قد  ااز قن  
اشقققرا نت ااصقققدر  صقققلت علققق  تكقققرارات  تسلسقققل  علققق  ااتقققيااا لقققا كقققال -ااسقققال 

 ا ت نهي   
افسققي  ريققدتا ا ت ققند يااصققحنح اقق  ت صقق  علقق  تكققرارات لققا ا ت ققن*  لققا ااي ققت

 ألاهققنا ت ققن* اا نققنرض  إاقق اا ؤيققد حيا ققن  صققلت يحشققك  يانققح يتل ققن ا ت يقق  
  صلت عل  تكرارات ليي  

 االستنتاجات 

    يع تكرارات اا ريدة اا رتح 
 ااف نت اا ؤيدة

   يع تكرارات 
 اا ننرن 

 42 156 ااز ن  ا يا 
 20 81 دار ااسال  اافناي 
 17 79 ا نت ااصدراشر  اافناف 
 14 - ا ت ند ااراحن 
 49 - ااصحنح ااخن س 
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اا را ققد ااخ ققس ااخننققن  الت ليقق   إفنرتهققنتيصققلت ااحن فقق  ا  اا نققي  ااتققا  -1
اا ققرار  إصققدارتقق  ا عتققراا حهققن ك ري قق  اشققر حنققد  دي ققاااشققر  ققرا    إ ققديت فقق  

(     ناي  اان يحنت 223) اا ته   اتظر اازيدي ح ي ب اا ندة )حإ نا اا نن ا 
 إاق اا را قد ااخ قس ااخننقن   إ  إاق  إنقنل (  1969( اسا  111اانرا ا ر   )

  اات ليقققق   ققققد كققققن  هاققققن  اتفققققنا  قققق   حلهققققن   ينققققن لققققا ا ت ققققن* ااي يققققد ياا ت فقققق
ب)  ننقققنة ي  نك تقققي يل قققن ا قققناي  اان يحقققنت اانرا قققا ( يا  د  علققق  شقققا  لهقققي 

اا را قققد  ينققق  اادراسققق  علققق  ي قققيد  ري ققق  الاشقققر يي قققب سقققيندة اا قققناي   إصقققرار
سقققلحا علققق   أ يلقققرض اااظقققن  حغقققض اااظقققر كقققي  هقققذا اا قققدث اقققي افقققر اي قققنحا 

 اا  هير اا تل ا  
را د )ااز ن  يدار ااسقال  ياشقرا نت يلا  ن تحي  ن     نير اادراس  ا  اا  -2

اسققققتطنعت أ   إاهققققن إ اكقققق   اهققققن  اإليققققديياي ا ا خققققتالاااصققققدر (حققققنار    قققق  
)لنلقق   اتظققر اازيققدي ( علقق   اإلخحنريقق تنققرض اا ينققيع أي اا ققدث لققا ت نريرهققن 

ا ت نهي  اا ؤيد ياا ننرض يحاسب  إا تطر ت  ألاهن  هيرهن حك   يندي  يذا  
  اآلخرا ت نهي  عل   سنب  يا  تت نه  ا د

اتنح    اتي   اات لي  ا   ريدتا )ا ت ند ااكردستناا يااصحنح ( اتخقذت  -2
   ا ت ن* اا نقنرض يحاسقب  ق  اات نهق  اا تن قد  ق   حله قن ال ينقيعنت ااتقا 

اك   اه ن ي سب ااسينس   اإليديياي ي ات نهن  ؤيدا، يهذا يفسر اا اطل نت  ت خذ
  اهن  اات ريري  اك  
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يا   اإلخحنريق تنخ يتغطا اا دث حنات نرير  إ ا د استطنعت  ريدة ااز ن   -3
يتليهققن  ريققدة اشققرا نت ااصققدر لققا اا رتحقق  اافنايقق   ي قق  فقق   األياقق ت تقق  اا رتحقق  

 ريقدة ا ت ققند  األخيقر ريقدة دار ااسقال  اافنافق  فق   ريقدة ااصقحنح يت تق  اادر ق  
 دي اهت ن  ك   ريدة حنا دث ي دي نقخ اكحقر   شنرك  حت رير يا د يهان يظهر

اي ا    در   ك     اا نلي نت  يحناتقناا لقن  كق  اا را قد اق  تت نهق  اا ينقيع 
 يعحرت ع  ي هنت اظرهن  

هاققن     يعقق   ققق  اا ققيااي  تسقققري  إ تحققي   قق  اتقققن   ا سققتنراض اااظقققري  -5
 اانرا ققا ح ققن   ي ققاه  ااصقق فيي  يققاص عليهققن  ققناي  اان يحققنت اإلعال يققي علقق  

ت قدد  اإلعال قايخ  اااظن    يهان     يع     اا يافيا تس    يافيا ااشقرا 
اافينق   إا يخن   اانرا يي  يا  ع   ااص نل    اإلعال يي ااسلي  اا ناياا 

  
 

 التوصيات
ي ب أ  تؤدي ااص نل  رسناتهن ح ري  ياست ال  ، يا  تستهدا تهي   اا انخ -1

   يارت ن ي ياا فتقرض أينقن أ  ااصق فا  سقت     سقلطن  اا ر اا ي اا  ت
 عليي ل  أدا  ع لي  ير اا ناي    

ينلاققققي حنا حققققندئ ياا ققققي  ااتققققا  أي قققق  يا حققققنت ااصقققق فا أ  يلتققققز  لي ققققن ياشققققر* -2
كققق  أع ناقققي ح  تنققققينت  لقققايتنققق اهن اادسقققتير يح  كقققن  اا قققناي   ست سققققكن 
دهن ح قققن ي فقققظ ال  ت ققق   فلقققي ااشقققرا ياأل ناققق  يااصقققدا يآداب اا هاققق  يت نايققق

 ي ي ققي يح ققن   ياتهقق    ققن  قق    ققيا اا ققياطاي  أي ي ققس إ ققدي  ريققنته   
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يعل  ااص فا أ  يلتز  ح يفنا ااشرا ااص فا يالا نح  ا  ترا   ااص فا 
 ت ديحين أذا أخ  حيا حنتي اا حيا  لا اا ناي  أي لا اا يفنا  

اتشققري   ديققد يققاظ  ع ليقق   إاقق  قق  اانرا ققا لققا ظرلققي ااققراه  ح ن اإلعققال  إ  -3
تنقنهن اا ؤسسق   أدا  أييتشري   يافيا  اا ديف  األطريلا  ياإلعال اااشر 

النن لي  ليهن يت قدي   نق نانت لقا اادسقتير اانرا قا اا ديقد   يا   اإلعال ي 
يؤخذ هذا اا ينيع عل       اا قد  ق  ا ق  ت  يقا تقياز  عقند  لقا سقير 

 اانرا ا   اإلعال ااان   
 

 المصادر
اظريققققنت ا عققققال   ققققدخ   هت ن ققققنت يسققققن   ا عققققال  [ا  ققققد زكريققققن ا  ققققد ، 1  

 1،)  هيري   صر اانرحي  : اا كتح  اانصري  الاشر يااتيزي  ( طي  هيرهن
2009 

 يااتققنطير هققي يشققير ااقق  تلقق  اان ليقق  ااتققا ي كقق   قق  خالاهققن االلققراد ياا  نعققنت 
 اسينسي  يا عال ي ت ديد يتفسير اا شكالت ا  ت نعي  يا

،علقق   نقق نانت ر ق  اإلعقال  لقا اا قناي  اانرا قا،  اا يسقيي [سقنا  رينقن 2  
http://www.airssforum.com/airss-ا اكترياققققققققققققققققققققققققا اا ي قققققققققققققققققققققققق 

5465.html-memberريقققققققققدة اشقققققققققرا نت ااصقققققققققدر لقققققققققاالمعهتتتتتتتتتد      
 492ااندد 1/1/2009

 9/2/2009لا  3214    ريدة ااز ن  ااندد

http://www.airssforum.com/airss-member-5465.htmlالمعهد
http://www.airssforum.com/airss-member-5465.htmlالمعهد
http://www.airssforum.com/airss-member-5465.htmlالمعهد
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     يث طلقت صق يف  دار ااسقال  ح ناشقيت )اازيقدي يسقتنيد  ريتقي اايقي (لا 
  15/9/2009- 683ااندد 

      اا  صقققيد حن يديياي يققق  هقققا اظققققن  ا لكقققنر اا تداخلققق  ياا حقققندي  ااتققققا 
نا هن ياهت ن نتهقققققن تققققؤ   حهقققققن   نعققققق   نياقققق  اي   ت ققققق   قققققن يتنكققققس  صققققق

ا  ت نعيققققق  يا خال يققققق  يااديايققققق  يااسينسقققققي  يا  تصقققققندي  يااف نليققققق  يت قققققي  
 [1ا يديياي ين ح ه   ااتحريرات اا اط ي  ياافلسفي  االت نهنت  

[ سقققق ير    ققققد  سققققي  :دراسققققنت لققققا  اققققنه  ااح ققققث اانل ققققا ح ققققيث ا عققققال  3 
 (2000)اا نهرة ،عنا  ااكتب 

  ياخريقققنت ،ت ليققق  اا نققق ي  لقققا اادراسقققنت ا عال يققق  [عياطقققا عحقققد ااقققر  4 
 1982)اا نهرة :دار ااف نل  الاشر يااتيزي ،

[ عحققققققد اا  يققققققد ،   ققققققد ،دراسقققققق  اا  هققققققير لققققققا ح ققققققيث ا عال )اا نهرة:عققققققنا  5 
 ( 1993اا نرل ،

[ اا  ققققن  ،راسقققق     ققققد ،  د قققق  لققققا  اققققنه  ااح ققققث لققققا اادراسققققنت ا عال يقققق  6 
 230( ص 1999ي  اا فتيح) ن ن  اا نهرة :ااتنل

[  ااققداي ا ، ازهققت    ققيد ،ااتغطيقق  ا خحنريقق  افنققي   تنققذيب اا نت لققي  لققا 7 
سقق   احققا  ريققب ) ريققدة ااز ققن  ا يذ ققن( ح ققث  اشققير لققا    لقق  ااحن ققث 

 ن نقق  –ا عال ققا ،  لقق  لصققلي  عل يقق    ك قق  تصققدر عقق  كليقق  ا عققال  
   2006حغداد ،ااندد اافناا  زيرا  

 –ا سقققققققنتذة ااخحقققققققرا  هققققققق  أ    د  ليققققققق  يادي اختصقققققققنص صققققققق نل          
أ   د صققفن  علقق  انصققر خحيققر  –أ   د ازهققت    ققيد اختصققنص صقق نل  
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     يدررانا     –د  سي  رشيد  –د   يدر اا طحا اختصنص –ا صن ا 
 كخحير  ناياا  

عحد اا  يد، د    د   : ااح قث اانل قا لقا اادراسقنت اإلعال يق  ، عقنا   [8 
 ،  2000ااكتب ، اا نهرة ، 

[ ااشققنيي ،حرهققن  :  ققدخ  لققا ا تصققن  اا  ققنهيري ياظريققنت ااتققنفير )ا رد  9 
 2008، 1،ارحد( ط

 1992 2[ كر ، ن   حرا ، دخ  اا  اغ  ا عال  )احان :دار اا ي   ( ط10 
ااص ن ي رسقنا  أا هاقي ياانق ير   نا  حنايا  [ عحدا اي عحداارزاا اازركناا،11 

 عل  اا ي ققققققققققق  ا اكترياقققققققققققااا  نيقققققققققققد اار يقققققققققققب ااشقققققققققققنحاي 

http://www.aliraqaljded.com/index.php?mod=article&cat

=c8&article= 
 ) Sunday, 11.15.2009, 03:29pmأاانصريي حتنريخ

 1[ لققن ا حطققا ،ااصقق نل  اانرا يقق  لققا اا افقق )دار اا ققدي الف نلقق  ياااشققر (ط12 
2006  

  تققققنريخ ااصقققق نل  اانرا يقققق  )اانققققراا :  اشققققيرات [خناققققد  حيققققب ااققققرايي ،  قققق13  
  (1978يزارةااف نل  ياافاي  

  لق  [لنن  ااحدرااا ، يا   ااص نل  اانرا يق  لقا ز ق  ا  قتال  ا  ريكقا ،14 
 ااسا  اافالفي  1/2008(كناي  اافناا347ااندد) اا ست ح  اانرحا

ا ققققنهرة : ااانشققققر ) ا تشققققريننت ا عققققال  لققققا  صققققر[   عحققققد اا  يققققد ،ايلقققق ،  15 
 ( 2001اانرحا 
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اا ننييراا سؤاي  اا ان ي  لا اا ري   ااص نلي ، خلي  عحدعلا خلي   [ 16  
 ص يف  اايسط ااح رياي 

 هق 1424صفر  18  اا يالا 2003أحري   21| اإلفاي   227ااندد : 
يق   ناي  ا عال  اظريق   ديقدة لقا اادراسقنت ا عال [  اادا ي ا ، احراهي  ، 17  

 ) حغداد ،  طحن  يزارة ا ي نا يااشؤي  اادياي  ، حال سا  اشر(اا ديف  
اا سققؤياي  عقق   ققرا   اااشققر ، ح ققث  اشققير [ اازيققدي ، كققنظ  عحققد  نسقق  ،  18 

 www. Alsbaah.com لا  ريدة ااصحنح عل  اا ي   ا اكترياا
اا ي ققق   [   اققق  ، سقققر ن  ،  قققناي  ااصققق نل   يا عقققال    ناققق   اشقققيرة علققق  19 

  Friday , September 28حتنريخ  www. Alsbaah.comا اكترياا 
 عل  صف   ارا 

 1969اسققققققا   111 قققققناي  اان يحقققققنت ر ققققق  [  نفقققققر ، صقققققحنح صقققققندا،     20 
يهققققا ااطحنقققق  اافنافقققق  ال ققققناي  ااصققققندرة عققققن   –يتنديالتققققي )ااطحنقققق  اافن اقققق  

ن  قق   حقق  سققلط   قق  ااتنقديالت ااتققا ا ريققت عليهق–عق  يزارة اانققد   1985
/  8ا  ققتالا اا ؤ تقق  ي  لققس  اا كقق  ياا كي قق  اانرا يقق  اا ؤ ت ( حغققداد ،ط

2005   
، ااسققب ياا ققذا يافره ققن علقق   ريقق  ااققراي يااتنحيققر[  ا سققييطا ،  ققدي ، 21  

 2007اإلنسا ، حقوت لدراسات القاهرة مركز
ا عقق  طريققا   يا عتحققنر هققي ااسقق ن  ااتققا يت تقق  حهققن اا ققر  لققا   يطققي ااخققنر 

 اات دير ااذي يخلني عليي ا خري  ييكتسحي     ازاتي ااتا حلغهن عاد ااانس 
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، ا عقققال  يا  ققق  ،    [ عصقققن  سقققلي ن   يسققق  / ركقققز اادراسقققنت يااح قققيث 22    
 1ط 2006اارينض  ، ن ن  انيا اانرحي  النلي  ا  اي  ،

علققق  اا ي ققق    قققنايا  ري ققق  اات قققريض لققق  ااف قققي اا،  [    شقققي ن  عطقققن ا   23 
      .http://www.shaimaaatalla.com/vb/index .ا اكترياققققققققققا

 Sep 2008 :تاريخ التسجيل

[ خزعقققق  ،عحققققد اااحققققا اا ريقققق  ياا سققققؤياي  اا هايقققق  كققققن يفه هققققن ا عال يققققي  24  
اانرا يقققي  :ح قققث  اشقققير لقققا   لققق  ااتياصققق  ااصقققندرة عققق  هي ققق  ا عقققال  

                  2009ت يز –الفي  يا تصن ت ااندد ااسندس يااف
[عصققققن  سققققلي ن   يسقققق  :اانققققياحط اا هايقققق  يا خال يقققق  ا عال يقققق  ا ننا قققق  25 

-11ير ققق    د ققق  ااققق  اقققدية)ا عال  يا   :ااخرطقققي اا ري ققق  يا ا قققراا، 
 ( 2006، اارينض 1)ط (13/4/2005

 تققق  ي  2003ايسقققن  9[  ؤيقققد ااخفقققنا :ااصققق نل  اانرا يققق  لقققا عقققن يي   ققق  26 
  لق  لصقلي  عل يق    ك ق  تصقدر   ل  ااحن ث ا عال ا ) 2005ايسن  

 ( 2006 زيرا  –ااندد اافناا   ن ن  حغداد (–ع  كلي  ا عال  
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 هيا ش عيا  اات لي 
 3170ااندد  2008/كناي  ا ي  16 ريدة ااز ن  اافالفن  / [1  
 572ااندد  2008ا  د /كناي  ا ي   [  ريدة دار ااسال  2 
  489ااندد 2008[ ريدة اشرا نت ااصدر ا  د /كناي  ا ي  3 
 506ااندد2009/شحنط 19[ ريدة اشرا نت ااصدرااخ يس /4 
 3172ااندد  2008كناي  ا ي 18[  ريدة ااز ن  ااخ يس 5 
 489ااندد2008[  ريدة اشرا نت ااصدر/ا  د /كناي  ا ي   6 
 505ااندد200نط  /شح8ا  د/ [  ريدة اشرا نت ااصدر7 
 1559ااندد 2008كناي  ا ي  17[  ريدة ااصحنح ا رحنن  /8 
 3173ااندد2008كناي  ا ي   20ااسحت/  [  ريدة ااز ن 9 
 572ااندد  2008ا  د /كناي  ا ي  [  ريدة دار ااسال  10 
 573ااندد 2008/كناي  ا ي  23اافالفن / ريدة دار ااسال   [11 
 505ااندد200/شحنط  8ا  د/  نت ااصدر ريدة اشرا [12 
 3170ااندد2008كناي  ا ي   16[ ريدة ااز ن  اافالفن  13 
 684ااندد2009/ايلي  /17[ ريدة دار ااسال  ااخ يس /14 
 501ااندد200 8/كناي  اافناا22ااخ يس/  ريدة اشرا نت ااصدر [15 
 3171 ااندد 2008/كناي  ا ي  17 ريدة ااز ن  ا فاي  / [16 
 571ااندد2008/كناي  ا ي  18[ ريدة دار ااسال  /17 
 3170ااندد  2008/كناي  ا ي  16 ريدة ااز ن  اافالفن  / [18 
 489ااندد2008 ريدة اشرا نت ااصدر/ا  د /كناي  ا ي  [ 19 
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 3172ااندد  2008كناي  ا ي 18[  ريدة ااز ن  ااخ يس 20 
 3170ااندد  2008/كناي  ا ي  16 ريدة ااز ن  اافالفن  / [21 
 571ااندد2008/كناي  ا ي  18[ ريدة دار ااسال  /22 
 571ااندد2008/كناي  ا ي  18[ ريدة دار ااسال  /32 
 534ااندد 2009/ايلي 6ا  د/  ريدة اشرا نت ااصدر [33 
 3170ااندد  2008/كناي  ا ي  16 ريدة ااز ن  اافالفن  / [34 
  489ااندد 2008ت ااصدر ا  د /كناي  ا ي  [ ريدة اشرا ن35 
 3170ااندد  2008/كناي  ا ي  16 ريدة ااز ن  اافالفن  / [36 
  572ااندد  2008ا  د /كناي  ا ي   [  ريدة دار ااسال  37 
  489ااندد2008[ ريدة اشرا نت ااصدر ا  د /كناي  ا ي  38 
 1569ااندد  2008/كناي  ا ي  31 ريدة ااصحنح / [39  
 3170ااندد  2008/كناي  ا ي  16 ريدة ااز ن  اافالفن  / [40 
 2005ااندد  2008/كناي  ا ي  17 ريدة ا ت ند ا رحنن  / [41 
 1559ااندد  2008/كناي  ا ي  17 ريدة ااصحنح ا رحنن  / [42 
 3170ااندد  2008/كناي  ا ي  16 ريدة ااز ن  اافالفن  / [43 
 1561ااندد  2008/كناي  ا ي  20دة ااصحنح ااسحت / ري [44 
 3173ااندد2008كناي  ا ي   20ااسحت/   ريدة ااز ن  [45 
 1559ااندد 2008كناي  ا ي  17[  ريدة ااصحنح ا رحنن  /46 
 3170ااندد  2008/كناي  ا ي  16 ريدة ااز ن  اافالفن  / [47 
 573ااندد 2008  ا ي  /كناي 23اافالفن / ريدة دار ااسال   [48 
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 584ااندد2009/كناي  ا ي  20[ ريدة دار ااسال  اافالفن /49 
  492ااندد2009[ ريدة اشرا نت ااصدر ااخ يس /كناي  اافناا 50 
  507ااندد2009/شحنط 22[ ريدة اشرا نت ااصدر ا  د /51 
 1565ااندد  2008/كناي  ا ي  24 ريدة ااصحنح ااسحت / [52 
 1559ااندد 2008كناي  ا ي  17دة ااصحنح ا رحنن  /[  ري53 
 1561ااندد  2008/كناي  ا ي  20 ريدة ااصحنح ااسحت / [54 
 3170ااندد  2008/كناي  ا ي  16 ريدة ااز ن  اافالفن  / [55 
 3171ااندد  2008/كناي  ا ي  17 ريدة ااز ن  ا فاي  / [56 
 572ااندد  2008  ا ي  ا  د /كناي  [  ريدة دار ااسال  57 
 598ااندد  2009اافالفن  /شحنط  [  ريدة دار ااسال  58 
 2005ااندد  2008/كناي  ا ي  17 ريدة ا ت ند ا رحنن  / [59 
 501ااندد200 8/كناي  اافناا22ااخ يس/  ريدة اشرا نت ااصدر [60 
 511ااندد200 9/ايسن  9ااخ يس/  ريدة اشرا نت ااصدر [61 
 2005ااندد  2008/كناي  ا ي  17 ريدة ا ت ند ا رحنن  / [62 

 
 


