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 ر ا ا ا 

  ُ رن

  أ..د.  أ اوي

   ران

   امن

 
 

 ا 

       ا و ا   ة واد، وا د، ور  تع ا يا ا

و وأ آ و ، ث را.ا  ن ا    

       ا ا أ أ و ،ا ا  أيا  ا و أ  ةوا  إن ا

         اا ا أم  إ  ا ،اطة ان اأر  ر دوو ،اطا ر

    ول اا              ا  آة اا   رة أن ا  .أي واا 

        ا   اطآراء ا  ا   دورا و ،و ا  ا اموا اوا

 ون    لت واض ا و ،  ا .أ ا وا ا ا   

          تا   ،ا ا   ة اا ا  م ا

       ا اإ و ة ا  أ و ،اب ار     ا

ا  ا اوا.أ ق ا او   

  

وأ ط :أو  

 ا  و ،أي واا   ء ور وا ا   ء  ا ا  إن

 وا ا اما  اًء ،أ ات اا و ،ا و وك اا  مما ام

. رة ت واا امو ا  ا  

   ا امب واوا اا أو  ،ى ا ا و أ   ا وا

            ،ا ا ر ون ،ىا اأو ا أو ا ا ا  اًء ،ا   

            را ت وإا      ،ا  لوره او   أن ا

.ل اأ  وره ا  أن   ،أي اا و ا  ي  

  ا، (.. و اد        ول ا  ام، و ض   ا ور   

اس، وط اط  ا، و اراذل ظ ا، ور   ت ا  ت               

  ال).

   ر دورو ، ح ذو  رة وا ر اإ  ،ةا أ ر 

 دورا   ،ا     روإ   ق ا  اء    ،أ 
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و ، و ة رب ا اع  اا  ،ه  اأي ا وااب  مس               

.و ا اص ا ،را  

ا  بت إرت إا ى أا م     وو ،دا ظ ما ط  اا  اعم

إطرا مم  ا ،ن  و آ وإد مع  اا   ار  ال       

         ر اا  ،ا   ىم   ،روإ   ق ات وا 

       را ا  ا وأ ،ا   دورأ وا ا   ،تا  ل

 ة،  مى إمر  أو ث  ل ت  أء ا، وا   رة                

ا  اءا ا بر    وا ك      ا ،ذ  ر. وف وا

     ا   ذا ،ا ا  دما ح واا  ا ا  ر 

 ود ا وز  ، ويود مما ء ن دا م ،ا و ا 

  اح.

 ا   ق ات وا  را   ازنا  عد مإ   عا ا أ

 وإر ، طت ات اا وارم، وا ا أر إ ول ع ى     

.ا ر اإط  فا و  

  

  م: ا (ااف)

 ا ا م ا ،     إر اا   ا ا وا ا   ا

ا، أي   ار  ال  ات و ااد  اظ   و اف          

  ا و ا  مم تم   ،روا       .ا  ب  ن  أن  ،

             وله ا   وق ار اوإظ ،اه ا  رة اول اا  وا

ا واا ا واول ا را   إا  اأي وا ،   .ول إت ه 

 أي  اا  ا ارة ا  ول اا ام   ،رما اما  دة

 ا إ ،(يزف ان اموي، وا ن امي، وا ا  نم)  ، وا

    أ  ،وا ا اموا ما ن ام        ،مم لر و  ر 

. اقا و ا  ا ا ووا ا اوا ا   

  

ا :  

    س ا دئ اا  أ ، رة أي واا و ا و ا  أن

ا ق امن. ون ااط    س،  أن ن م ،       داط اول وإ

.أ اء إ و  ء   

  و  ا   ،وا ا و ا  اءة إإ   ة ك إو

ا    ،ى إ أو دو دة، وإ  ى ا، وذ       ا    اأي 

 ار ا  ل  ات، و ن  وف وإر ااد ن  اء 
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ه ا  إطر     ا م ءة أل  ا ا و ا ،ا و ات 

.اءة إ  ،ته ا ود  وزت ا و ،مما  

 ،   ا اق اع موإ ا ا   د ن  و

ا ا   ه ا  حي اا ا  بو    أن ا  ،دمه ا  ا 

               عد مإ  ا ا   .وى اا  ءة و ن  دة

        و و   ق او ،  ا و ا   ازنا

  ه اى . وأ .اة م    

ا :  

أ  ا ا  دوج    :ا اول،  ا ا اي ارن  ن اراء 

   رم وذ ،ا ا ودرا ا ق ام  فا و ى ص  ا ا

ا ام      ازو م و ا ا ) أي واا  ل  ةاول اا ام  اقوا

     اما  ا ى ا  .و ا  ول اا  ام ا  (مو

   رما امأن ا  ،وا ا امو ا         ،ة  ا  ي

   و ا ا ام  ،اقن ارد  ا ن امو ات ان ام

  ،و  سأ  ن وله ا ام رما. وإزا   ومزوم وا ر ا

  ا ٢٠١٢ا )Freedom of Meida Index     نا  ره ف، اا  (

          ا و .وا  دوا وا مما     ء ،ود 

      ا ا ازوم ، ما ا ا و ،اا ه      .)١(ا ن ،ذ ا إ

     ا  نم ا   ،ا ا   ام  ول١٩٤٩ا  وا ،

  ن ام١٩٨١  فن ام از١٩٩٢، وم         ى اول اا  وله ا   ،

   و ،ا             م أن  .ا او ا    ام 

       درا ا  نم) ا  ا  نم أ ١٩  -  ز١٨٨١  و ،(

  ا ا.ا  ل  ا    ، ارات ارم   ا  وا

     ديا  دور د ا م ،ول اا   وا  ام رمأ   أ

      دت ا  ،ا ا و و م  دو أ و ، ا د

ي و ع وب و إ  اء واّا   يا ا إ  ،م 

      ا وا ا ا إ م  ا ء اأر  ٢(وا( .   ، و

ا ا وذ     م رت  أ اول ا  ل ا ا  ا و      

                                                
)١(         ا ٢٠١٢ا )Freedom of Meida Index  ا  (       نا  ره يف، ا

  ود:

World Press Freedom Index 2012, Reporters Without Boarders For Freedom of Information,  
published at (1/6/2012) on:  www.rsf.org 

)٢(  ،(ا  ون) ة، أ ا ا،  ا و ،أ  .٤ص د.  
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        (ا  دة از      ) "وس و"  أ درا

ول اا )٣(         ود  نا  ا ا  أ ول ارت ا أم  ،

٢٠١٢.  

     ،ما ا أ          اق وا  ت اارات واا    ،ا ا ا

       ،اا ت اا ا ة، إ نأ  ا م ، ه ا   ، ا

 .موا ا ت اا    

  

ا :د  

       م   ن ،    : ي      ع ا ول

 ا و  ولوزه ، ومو ا ا ا إ  ،ولا ا   .ا

 ،ما ا  أ .  وز ا ت ن  ،حا ا  وذ ، ا وا ق ا

  ن  ،   وص اا و ،ه ا  ا وت ا ن ل

 . ءوا ا  

  

   ي

ا    

 ت وا   ا  د  دإ ا   تو  ا  ،ء أوا ا

   فوا ا ا ا ٤(ا( ت وا   و وا  ن او .

 أو ن إ اء ،  ه  ي )٥(رأي أو ردةا ا : ا ا  م م ،

 وا.ن   ا ا  ول    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                
)٣( ) ر ر  ،وا ا   ول اا أ  ر ١٠/٦/٢٠١٣ا :ا  (

www.annabaa.org/nbanews/56/284.htm  
)٤( ا  لءة إإ ، زي ن- درا  ،ما  ،راهد وأط ،من اما  رم ٢٠٠٧ ،

 .٢٧ص
)٥(   ،ات اا  ف واا ا ،ين ارو وت، ١ ،ا رات ا ،٩٧، ص٢٠١٢. 
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  ا اول

ا  ي واا ا  

: ا ا   ي واا ا ا ا  ولم  

 ي -أوا ا  

ا  ء  با وأو ا ن أو  ،ا :ا  ا وم .ودرا   ء

اأو م ا ن اًء ، أو  وذ ،رد  هَ َ)٦(.  

 اَم َُ َوَم . اج اوإ راا  :وا وا ،ف ا :أ (ا)و

. (م) ان واف واال أ  ل  إاز )٧(ّ َما: أه م، أي وإمََ وَمَُه إ

  ْلََ  ء، إذاا َْ ن زال بل اُه. وَُ و ،ا  ا ذ  ،وزهء و

٨(إ( .ا  س اإ  أ و .ه: أي مل مو)٩( .  

 ،ام و مموا راا ل م .رد  ه ّ ه، أو هم :اَم ا (ََم)

وا   : رد. ون  اس:  و. َمَ (ا م): َُْ. َمَ اَء 

وإ  و ،رد  ا    :َُوا . َُ   ه ا إ :داه ُم 

 ،رد  ه:ا ا    :(ّا ُِّا) .ب واا    ره، وإظ

ز  ١٠(و(.  

م- ا ا  

ا  إاء اأي  أ  ار أو   ال، دون اس ف أو إر   ا أو 

ره )١١(ا  يا ا  ا وا ا ذو ا ا ا   و .

 ر ا فر اإ  ا  و .بوا ا  )١٢(   ى  .

  نن أر وذ ،  ر  ل ف ا م ،  ا ا ن، أنمء ا

 ر ا يل اا و ،  ا د واإ   ا ن ماًء، وإ   فا

                                                
)٦(  ،ح او ا ج ا ،حي، اد ا وت، ص٤ إ ،٢٣٣، دار ا. 
. و أ   ا   ادر اازي، ٤٥١٧إ ر، ن اب، دار ارف، اة، (ون  ا)، ص )٧(

 .٢٨١ر اح، ا ا، اة، ون  ا، ص 
)٨(  ،ز  رس  أ ا ون أ) ،وت ،زوا وا  دارا ،ء اا ،ا  

 .٤٦٧ ا) ص
)٩(   ،س ادي، اوزآب ا   اوت، ٨ ،وا  ا  ،٣٢٢، ص٢٠٠٥ .و 
، ٩٤٤، ص٢٠٠٤،  ا ا ، اوق او، اة،   ،٤ن اط  وآون، ا ا )١٠(

  ،وا ا  وت، ٣٩ا ،ق٨٣٠، ص ٢٠٠٢، دارا. 
 .٦٣د.  رن ال ن، ار ا، ص )١١(
)١٢( ا  ذف ا وء اوي، اما   .د  ، ث   ر  ،دفا ا 

 ، و أر ا م  آراء اء  .١٥١، ص٢٠٠٨، ز ٢٣ارات ا  ، اء ا، اد 
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ا  نره ا  ا يل ا)١٣( ا  ا   م ،ا  ا أ و .

.  ء واوا  

١- :ا  ا ا  

     ولا أن أ ن، إم ا ق اا  ا  أن  ا 

ن ا ا    ات دة اض   ات، إ أن   ام. وإذا

ل ذ ءوا ا  ت اف و ،ا    وراء  ىب أ١٤(أ(  .

أن   ا   أن  اام إ   ا   اأي وا ، أس 

  و   ه ا ن ،أيا   ا  ، صا  أي واا

 اات،  و اح وا  . و ا  ا ا ا، وم  اأي 

 وا  صا أو )١٥(و ا  ف  أم  ر اأن ا   .

  ر ا  أن أول إ ،  أي واا ١٧٨٩ ،وا ا    ،

ا   و امس  إار أي من ص  د  ادن أو   ر أو 

 أ  و م ،را  أي واا   صم و ا إ أم  ،وا ا

ه ا ن)١٦(.  

   ير اا دة  ١٩٧١أا  ء  ،أي واا  ا إ ا   ذ 

)٤٧ أيا " (  ذ  أو أو ا ل أو ا هوم رأ  ن اإم و ،

و ا  ود امن، وا اا وا اء ن  اء اط". و م اال ر 

  رير اء،  ١٩٧٣اا وا ا  ا  يا  ،أيا  ا   ا إ

) " اط ا  أن ب  رأ   ل وا و و ا ٣٨ء  ادة (

 و اا ا و وا طء اا    ءا وا ا   ى وإنا

وا    إذن    ا  ن  أن ا ن". وم و وا وا ا

   ا اإ   او  و   ا   دور ا  ،ا

. أي  أن  ء   ا ، )١٧( ق و أى،   اف وا وار

 .ءة إدون إ  ر وو ا  ن  ا  وإ ،ا    

                                                
 .٧٨٨، ص ٢٠١٢ة، ، دار ا ا، ا٤ا اص،  -د. د  ، ح من ات )١٣(
 .٢٨ن زي  ،ر ، ص  )١٤(
 .٢٨ار ا م، ص )١٥(
)١٦(  

First amendment of (The constitution of the United States-1789): 
“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free 
exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people 
peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”. 

 .٣د.   اوي، ار ا، ص  )١٧(
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وا،      ا  طت اص ا، إذ إ    اأي 

ا م ى. واا ت ا  

 ، ا   و   ا   ض  أ  ان ام  و

  رمد إ  ،ريي وار اا  لا     ردة د   

أي وا    ت اا ا )دة ()١٨ا   ،٣٨ ا ار اا  (

 ٢٠٠٥  .ا  أيا  ا  :داب: أووا ا    و وا " أم 

."...وا ن واوا وا ا  :م  

د م    ا  امن وك ا دات ا واء، ومى    إا

  ما ح ا ا وإار ه وم  اان او و ارات اء وآراء اء.

٢- :ا  ا ا  

و واردن    اأي وا ،ن ا  أ اارات ا ادرة  ااق  

  .)١٩( أم  ادر أن مى ارا    ا و رة  ة

ورأن أ ا ا  ارا ارة ا  ا وا اح،   ا ا ،ا 

  د ا أن م   أو أ  أياء اإ" م حا ا  رةا ا   .ارا

 ا ا وز ا ذا .ا  أو ا  ا  أو ا ا   سدون ا 

ا   فأو ا مأوا ا   ره  با ٢٠(الو( ، ار آ و .

 ا   ا     ا روإظ ت اا م  ا " ن 

"ال اا     اء رأوإ ء ا)٢١(  رةا  ار آ  ء  .

 أن "ا ا  ف  أو ا ا   سدون ا  أو أ  أياء اإ  حا

  .)٢٢(ا  أو ا  ا. و   ا  ه"

 ،ا  و   ط إ ،ا ا  و ا رأن ا و

ا و ،ا :ق وم  أي واا   طا   و .ى ا 

 ء اإ  ان م ، طا  أ   .ق ا  وزوا ا

ة اا  ورة او ا  ضن ا  م ،ا  ا ممة اوا 

 ت )٢٣(اه ا   ر  ،  و ا  ا ر ا   ،

                                                
)١٨(  ،ر اا ، زي ن ٢٩ص. 
 .٣٠ار ا م، ص  )١٩(
)٢٠(   ،(ا ا) ولب اا ،وا ا ا ،ور رقة، ١د. طا ،ا ١٧٩، ص ٢٠٠٤، دار ا. 
)٢١( ا او ا  ، ا   رس-  ،وا ب اأ  ا    ر ر

)٢٠/٧/٢٠١٢  :ا  (www.annabaa.org/nbanews/2010/02/145.htm 
)٢٢(  ر إأا ،ت اور، دار ادة اار واء اذب وإغ اوا ف وااب، اا ض ،ر

 .١٣٤، ص ١٩٨٨
 .٣١ن زي  ،ر ، ص  )٢٣(



     ا ا ا  ر (رن )  
 

  

          ١٠٢٠                                                                                     راى ررى زامظط Vol.3  No.6 (2016) 

 م ، ع ا ن ا ن رف وان ا ،م ر اف أو إ

  ،ا  زر ا سا ا ح اد، إذا ة اا   ا  أن ا 

ا  و إ  م)٢٤(.  

  ، د  و و و ن ا ارا   م ،اء ا  و

  رأ   . عا ا     ر اد اء٢١/١٢/١٩٣٠    دو

ا   ،ورة أن  ا  و   ت   امن،  أن إد 

  .)٢٥(اب واال ا دون ذ ا   امن

ار و   ا اا دصا   ا ،  مأ ره ا أو رأي 

 داء ظا ا  ط٢٦( ا( .   دون أن ،  

٣ -  :ا  ا ا  

  ،ارات اا  و ا   ،ا  و م       

      ،ا  دة ة ر  ا و . ا   

 ف ا .ا  ا   ا اووا  م و و ،زا ووا ا

أن ا ا   كو .وا ا   ء ا  أو ف أو وا أي    

  .أيوا ا  و ،ت اا أ  تي أا أ ا  و ، ء

د  ا  أن ي رأ   ا وار، و ا  ذ    آرا  ق 

و أو .ل ا   م ،وا ا   أ   أم  أ ا  

وا ا موا د راءا  د  وئ أو     راوإظ ٢٧(ا(.  

 ،أي واا  لأ   م  ا ا ا و اط ا 

 آراء  ا ط  وذ ، و ا ا ا ا      ر

ا  و و  ،ا  ل ار وا ا اما و ،ر٢٨(وأ( .

ا  م ف أو ا  ،أ ت أو اأ ل اء وال ا أيا  

  .ق إذا إ ،ة ا ة و ن   ة، و أو  رس دون أن و ،و

ا   ا وا ،ا  ء ول وا ا  أن  ة ٢٩(ا( .

                                                
 .٢٨٠د. طرق ور، ر ، ص  )٢٤(
، م ٣٤٧-٣٤٦، ص ١٩٥٨، ا امم  ا ، اء، اد اول وام، ا اد ، ااق،  )٢٥(

 . ٣١ن زي  ،ر ، ص
 ا اح  ا ا، و  ا اي، ر رون ، ذه  ٣١/٨/٢٠٠٩   / 2009  /206 اد )٢٦(

) ر  رة درا ،ا١/٦/٢٠١٢ا:ا  ( 

 g/debat/show.art.asp?aid=215890www.ahewar.or  
 .٩٧، ص ١٩٧٢د. آل ا ن، ا ام، دار ا ا، اة ،  )٢٧(
)٢٨(  ، ي لی ەیو�چوارچزاد ییاژۆر ین ەل یرھگەمرا، تێع ییزێرا  ی یژ��لۆرا، كۆد  ا

یاریو را٢١٧، ص ٢٠٠٣ن، یدەاحەڵس ۆی، زام. 
)٢٩(  
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 ا ،و     م ل وزما   ر أوا  وزن أ" م   كو

"وا ا  أو ا ا ا ابا ي و )ف  )٣٠  " م ف  .

" وا  أو و)٣١(و .      أو أ    ا  ا

و  و  ، اوج  إمد ا أو ااع ا اس  ا أو اع،  

 ن أن  ، را    اأو إ   عأو ا ن ا  دا ا ا

ا ف او م  دراى و٣٢(ا(  ا ا أ زاو  ا  ف  كو .

  ، ا ر   ب ، وإمد ت اص ا ون ل 

أ    ه او ،ا ا ا ءاف ار، وإف واا  ص٣٣(ا(.  

وا ، أن ة ا    ل ار،    ، وف ا  غ ا 

ال .  أن ا    و  ل د وإد ات  أ  ار، دون اس 

.أي واوا ا  أ  و ،ة ا سوا ا ام 

  

ما ا  

ا  ا ا  

 وا ،ا   ء  ا ا  ن ،أي واا   ء ا  أن 

 ،وا ا  وع    قت امإ ي أا ا   ء أ أ و

 ا   م ،ا  ام  ا ا  و .وت اوا

، ا و أ أ اأي ا. و  ا    ا  ه ا

  . )٣٤(دا ف و من

                                                                                                                                                   
Charles Cooper Townsend and Alfred Roland Haig, The English Law Governing the Right of 
Criticism and Fair Comment, The American Law Register (1852-1891), Vol. 39, No. 8, (First 
Series) Volume 30, p527-528. (1/7/2012) 
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 .٥٩، ص٢٠٠٧ن زي، او ام  (درا رم)، دار وا ، ن،  )٣٠(
 .٦٤د.  رن ال ن، ر ، ص )٣١(
)٣٢( ا.م ا ،ر ا 
 .٧٨٦د. د  ، ر ، ص  )٣٣(
 ٤، ص٢٠١١ات، أر، ەڵهژۆن  ، ام ا وا  إ دن وااق واول ا ، ر      )٣٤(

 .و:وا  )ر اا ق ا نم ٢١و (١/،ف ٢٠١١ / ١    و   اول   " 

 اق رن ارد  ا ن ام و ." غ٣٥  ٢٠٠٧ /)  رس      ١   " م (/

رس   (  من ا ام ا م "    ٦٧١) ) / ٢ا ا  ات ا". و (ف/  

ا  أ و   أو أ  أو دور أو  و أمء و د ا  ا ا". د.           

  ،ا  ،ا نف رة، ١أا ،ا= ٢٠٦، ص٢٠٠٤، دار ا .:وا  "  اأي ا ط

 ع  ق ان ا او ."أي اا   د وو ان دا  و دور  ر

    ، او ر نو ا  ،أ    .د  .ءمت ات وووا ا  
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 ر، وا   مما ا  ،ىأ ا     ا إن ا

ن ا ا    أ أ  امن  ا  رأ وه و، أزاء أي ث أو ار اًء

ا  يى ااا   يا دي، أو ذا م)٣٥(     ا .

 و ا در  ا  لا رات، وا  ار اأ   ،ا ا

ر، وراء واا  ا و   ت اا   عطا  را  ا ا

 ، ا ا ح ووا وا  ا   ا  ت او

  .)٣٦(و ذ دون   و ود امن

   يس اا ا و ،ا   ء  ،ا ا  ن ل إذاا  

 أ و ا ل اأ   أ و ،اطا ا  ا و اطا

، أي اا ن. أمود ا   ة ا سدون ا  

آرا  ا  دا   رة" م ا  "ذ "دوف او  ا ،هو

ات  أ : ا أو ا أو  أو ة أو إن، دون أن  ه ات 

"و م  و  ،ا زة، أو ا)٣٧(  و ا  ف .

 م ،ا    اا م  ف  د ت دونراء وار واا م 

. وه ا  )٣٨(ار ا   ود إذ اارات ا ل اون ا و ات

ن  ا  أ و  وري  ات، إذ    إ إ   ، وه

"ا   ر  )٣٩(.  

و أن  ا ا  ء   ا وا ور  ء   ا واأي 

 ، يا ممس اا م  ن ،وا   .أ ات اوا ا و وا اا

     ا  وا ا ١٩٤٦  أ أ  ا  أن" ء ا رأ

"اط)٤٠(.  

ا   ء أ  ا ا  ن لا  ،ذ ت و أ  و 

 ،اد اى أ أي اا   وا وره ا ام ا  زو ،أي واا 

                                                                                                                                                   
. و أ د.  ا ،ا ا وا و ث اام ،ون إ   ١١، ص٢٠٠٥دار ا ا، اة 

 .١٢ا و ا، اة، ص
)٣٥(  ا ا ، مما وا  ا ا ،ت اوا ا ورة، ا ظ د. أ

 يوت، ا ،ا رات ا ،قا ٥١، ص ٢٠٠٠. 
)٣٦(   ،ا  ا  ا اي، اا ارق إال طن، ١د. م ،زوا  ١٤٤، ص٢٠٠٩، دار ا 

.و 
 .٥٢د. أ ظ رة، ر ، ص ذه  )٣٧(
)٣٨(  ،يا أ ،(ن او ا ون ا) ،ا ٢٤، ص٢٠٠٠. 
)٣٩(  ،أ موا ا  ر ر ل ،١/٩/٢٠١٢ :ا  

 www.kenanaonline.com/users/mavie/posts/93981  
 . ٥٤رة، ر ، صد. أ ظ )٤٠(



                                                                                                                    ..أ  .دوي أا   
 

  

      راى ررى زامظط Vol.3  No.6 (2016)                                                                                          ١٠٢٣ 

 و و و وأ ل اأ وم       ، ذو ط مو

أي اا أ أ.ا  أو ا ح واب ا و و     

  

  ا اول

 ا ا ا  وزو إ   

 إن رة ا   ر  ا  ،أيا ه وأ ا     أيا وإ 

 ه ذ وإ    إم إ ار،    اأي و ا  ن وأن ه إ ى

ن وم    ر  ظوا م  تا  ا ،ع أي ام  اعأم 

ل اي واا     ا ة و أ  ا  ا وا ا  

  .)٤١(واو ا  ا ( ا) ا ض

 ط   ،ا   ف اأن ا ف، وا  نأر ا ا   

 ات ا ا ا  ا أو ات، ذن   ظف د أ ،ن ا وات 

)  من ات   ٤٣٣/١ اوف ادة  اف،  إ اع اا  ادة (

"دا ظ ذ  ىا ق اى ط ت أوأو ا ا  ا  فا ٤٢(:"إذا و( .

)   اف وأح ا ا ا  ل ( ٤٣٣/٢ورد  ادة ( وذ ا اء اي

      أو ا ذي ا أو ا   أو ا ظا  ا

ا ذي ا ا   فا ر وا ا  ك إ ،(را  ،أو ا 

ب اأ   ل ال إ)٤٣( ا ا ع أن اا  ىار  ت  وذ ،

د  إ ه ا ق ا  وراء  ام و. و ا  اع أل 

ام  اف وار، و  ذ  ه اا إذا و  إطر اف ا   ر و

 مما ا   ره  يا ،ا  أ  ا ا  ا ا

 و ا   ،ا  سو أي واا  ف يا ذوي )٤٤(ا م  .

  ا ا ول ذوي ا أن  د  ر ط  أو ا ا ا

  ط ب ا و .  تأو إ ا    ،ا  ود  وا

ف او واق ا   هم ا)٤٥(.  

  ا ا ا ود إ وزول، وا ا  ا ا ا إ و ولا م

ذ ودوم .ما ا 

  

                                                
)٤١(  نرو ي، را ا  و  ،ا .مما   ر 
 . ١١٥ طا ،ر ، ص )٤٢(
)٤٣(  ،ا ا  ا دئ ا ، ة ٤د. رؤوفا ،ا ٥١١، ص ١٩٧٩، دار ا. 
)٤٤( ا ن .وت، د ،ا رات ا ،تن ام ا ا ،٣٧٩، ص٢٠٠٣. 
 .  ١٥٩ر، ر ، ص )٤٥(
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  ا اول

 ا ا ا إ و  

ا أ  ،   أو ا ظا   ل اا رة وأ  ة ر ع

 ت ااوا  ا اب واا  اط عح اأ  ،ا ا  ،ا

  ا   د او ،رأو إ   م و ،أ او  م

و٤٦(ا(  ا  ، ر اادث واا  ي  أي اا و   

وي ا ا، و  ذ إ   اأي ا و و ر  ادارة ا  أدق 

)٤٧(.  

 يا ض أن ا يا "ن اأ "ر ا ه ا و  ،  ر ن ، وما 

 .  أو   ره، وي أا ا  ا ا   آ  ذات ا  ن

وض إ ا ا ا أن ا  ن   أ  ا ا   ذوي 

  .)٤٨(وارا ا  اف 

و  ذ ور ظ ا وم ا ا  ، أ ام ات  أب 

ه ا)٤٩(  ا  ا وا   ،ب اأ   ،  ا   ،

    ف وا إ  هث أ ا م . ا اما    وه او .

 و ق ام ،ما و .ات ان ام  ا و ولول، ما  ،  ا ا ا

  ا ا ا  امن ارن.

  

  ا اول

ان اما  ا و  

 اع اا  أ ه ا  ات ا    اف أ ،  ا أ

 وا و ا )٥٠( دةا  مة اا  اع اح اأ  ،)ن  )٤٣٣م 

     أو ظ ا ف ات، اا ا ذف إا   "  ،و

  أه إ إذا ن اف  ا ظ أو    أو ا  ذي  م ، أو 

 ا  ذا  وف أوا ظ  ذفه اأ  نر وا     ن

    اقن اد إ  ا ن ام  ء  ا ا بو ."ا ه إمأ

                                                
 .٣١٦، ر ، صد. طرق ور )٤٦(
  .  ١٥٤ر، ر ا، ص  )٤٧(
)٤٨(      ،   نا ن ا أن  و          م ىد  عا    د  ن

 .٧٥٧طف  . د. د  ، ر ، ص
  .٣٠٥د. ا اا  اي، ر ، ص )٤٩(
اص، ر   .  ا د.    ارة، ح من ات، ا           ١١٢ طا ،ر ، ص )٥٠(

 .٢٥٦، ص
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) ل "  إذا م أو   أل ظ أو    أو  ٨ اة اا  ادة (

 ظل اى أ  ن ا إذا  م  ذي ا إ  أو ا ا أو ا

ه إأ  ."  

 ،ا ا ا ص إ أي م   اا ق ا نم أن رة ار او

.ا ط   ا اأو ا  

ا و ا ا ح ا ا  ن وط وف (أنا    : ا و

ظ أو    أو  ذي  م أو    ار)، وطن ن ع 

ا ا (أن ن  أه اذف  ظ اوف أو ، وأن  اذف ا   ه 

.(ا  ن أن) ذف  وا اا وف)، وا  

  

   أو ظ وفن ا أن :أو  

 اع   ا اف أن ن ظ أو    أو ن ذا  م ، أو 

ر. وا     ه  أن ىإ  ا   ع أناض اإ  ا ا

ا ف اا إ ا  ك   و ،إ ذي أ    تن )٥١(ا و ،

 ا ظا    ا دا ،ذفا م  ف أوا و     ك

   ٥٢(أو( .  

وف  اء اظ ا م  "  ط من ءا  إت او". ودي 

   مم أو م ،ا مما   أن  ظ ر اإ    أم ذ

أو اات ا أو اط . إذا   اوف ظ و ،    ار  ات 

   أو  أو  ف ،   ،)ه )٥٣ ت ءف أا  أن  و .

 دا ،ه ا زوال  و أ   ذف أن   ،وف ل  اأ  ط 

  ا و ظل اأ ا    حا ر أن ا ،ه وظ نإ ظ 

ظ٥٤(ا(.  

)  ٧و  اذف  ا إذا ن اظ ا اوف أو    أ، إذ  ادة (

ا   ، اظ ا إ  ن ا أو     ة من ا ام ا

                                                
 .٧٥٩ا اص، ر ، ص-د. د  ، ح من ات )٥١(
)٥٢(     ،راا ا  و  ن ا إذا ا  ثز إ  أم ا ا  ذ  و

 ...  ت دي إ  إذ أم        رهإ  و ا ط    ن ذ  إ  و

  .٣١٨، ر ، ص ظ . أر ا: د. طرق ور
)٥٣(      ،ا ذوي ا  فا    ا ،  .ة،  ١دا ،ا ٣٦ص، ١٩٩٥، دار ا 

.و 
  .٣٠٩د. ا اا  اي، ر ، ص )٥٤(
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.  ا     ا ،ن ا ا أو  اظ )٥٥(    ات

ا  :  ظ أو   (" من ات اا١٩ا  ،ء  اة ام  ادة (

 أو   ....   ظ  أن  أي ،"أ  أو       ا و

   ،  ورة أن ن     ظ ، و  ا ن ل 

  ر إ ا ا إذا  او اى.ا     إط

  ن إذا أ ،ظ ن ا أن   م ىم ،أ  ا ف ا  و

 و ،  ا ا ن ،(ا   ن ا أن   نمن ا)  

 ذفى.  اا وا ا  ا 

 ن ا ،  ي ،ك وظ  فا و   وفن او ظ ف اا إذا و أ

 ا رة ا     ك  ظن ا ،ل وظ  فن ا  

  ن ، او . ا   ه    وا    ،  و ظل اأ  

 أو ل وظ إر دا  رف أو ا  ر٥٦(أ(.  

/را ( ٨)  من ات اا أدق  م ادة (٤٣٣/٢ومى  ا اص أن  ء  ادة (

ا ا  ردن ااق. إذ  من ا  رة "أو ن     من 

مق إ ا ا ا،  ارة  ار" ااردة  من ات اا ،  أن ه 

.ا و ا  قم  و   

  

مظل ا  ةا ان ا أن :  

 ،  و ا ظل ذوي ا ا مدع اوا اا ع اا    

 إ اذا  ا   . ن اا اة  ل اظ أو ا ا؟

ل ا   أو  ا    أو ظا  نمض ا   ،لا   أم

  قم   ل ا ا ظص اإ  ن ل اأي ا ،ا  

م   هو ا ق إم   ا ا  .ا ا  دون أن ق وظ

 ة ان ا ،ظة اا ا إ م ى  كو .ق أا ا   وا ا 

    إذا ق ام  أ  ظ)٥٧(.  

أ    ق اى أن موم مأي اا م و   و ا ظل ذوي ا

  أ  وذ ،ا  دون ظ  ةا ة اوا ظة اا  أن 

                                                
 أن "  ول ة  اظ ا إ         ١٩٦٠)   ٢٤)  من ا ام اا ر ( ٧ ادة ( )٥٥(

  ..".. ا أو     ة     ات..١ن: 
  .٦٥آل ا ن، ر ، ص )٥٦(
  ال ا اي  اة  إى ا     ،ظ. وإذا رس ارة أو أرد                )٥٧(

ة   أوده،       امت،     ره اظ أو ا ، إذا د  زو أو إ ا

  .ا   ص ، ر ،  .٦١د .و  
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  أو  و   و ا ظل اف أ يا ا ا ا ق إم

ا  ، ت از إ  ا ذو . ا  ا ظا  ور اأداء ا  

ا ظ ا   طإر  ن إذا إ ،ا ظ ة ا ٥٨(ا( وإن ا .

ة، أ أن ن ون اة ا    اة ا واة اظ ظ  ر د

 . ا وإ ظ ا ا  ور  ضن ا أو أن ،ا ظل اأ

 ل وظأ  زو  رة اا ا ،  أن زو  ظ ا ا  أن 

 ؤ أ و   م  ر  لأو ا . أو ذوي ا   و

وء  ذ ه     .  اا اة ظ إ ا   ، أق 

 ا ا   ن ،وظ     ظةاا ط  وظ   أم ظ)٥٩(.  

 و ا ظوي ا ة اوا ة اا  ا ا    ك ن ا

 و    أ   أن ا ول، إا ما   م  ت  ، نا

  د . رج   وا ء اأو أ اات ا  ظة ا  ،  

  ك أ وو ا إ  و ة اق ام   رك أ ذ  و

  ء و . عطا  ا  ر ة اا و ن ا لا  ،

ا  ا     إره   امم  ا اء أو ا أو 

  ، و اع  ا ا  اة ا واظ ظ.)٦٠(اء

  

ا  ذفن ا أن :  

)  من ات اا و  اة اا  ادة ا  ُ ٤٣٤/٢ ا  م ادة (

)  ا  ٣٠٢من ا ا اردم  ،ف من ات اي،  م ادة (

وي ا ا ا  طوإ ا   اا  إ  و . ا ظ

)  من ات اا ا دت اض  إل ا  أب ٤١ا  ااردة  ادة (

) دا  ن، وأما   ض آ وز اا  ا ا  وأ ٧و  ٦ا  (

) ر اا من ام٤٠ا  (١٩٥١    ، ءةا و ل ا ن نا

      و ،ا  نما  ن ا ض ا و . رة قل ا

                                                
)٥٨(     م ،دا  أي ا    نا    فرات ا م إذا م ا ا  و

  أو ،مم ز إ  ود ا  ج أن ا ظا   ى  ح " أم  آ   ء أ

 "ظا  ا ى ا ه أوورذ رقصد. ط ، ر ،ص ، و ٣٢٠ ،ر ا ،ر  ١٦٤.  
  .٧٢٦ اص، ص-د. د  ، ح من ات )٥٩(
)٦٠(             ارات ذ    أم إ ،ا  قم   ظ ا ا م إذا 

ااط ،ن  ت ادة ا  ا وا. وأ إذ م ا ا   ا ا  اة          

و د. ا ام .مأ  را    رإ  ن أم إ ،ا ا  ء إ وا م  

  و. ٣٢٣، ر ، صطرق ور
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 ا ، و   ف ا ا مم أن   ا   ة امن وأ

  سأ ا ا ا و  ا  ا اا  د ار إإ و .ذ  أن

أو ا د ا  ا ا   ن أن  إذ ،٦١(ا( . 

ت ا أ ذ  ا  و ا، و ات وك م  ا  ا

ا   ا أن  ا   او ا ل ا، وا     اف اح 

م حف اا  ا     ت اا أ . ل ا  ن ر ذ  

  .)٦٢(" ا   إ  إت ا اة"

 و  ةا ا  توإ ا  ط   نمن ا ى  كو

آن وا  ا)٦٣( ا إ  ا  ذفا ء م ت  مث أ ة، أو ، وا

 ا  ه أوو ا    ،ه ا تإ  هو ا م  ت ا

  اة و  ا ا ا وي اظ ا؟

،ا   وف وا ه اأ   أ و و  ء ا ذفه  أن ا  أم 

 ا  ا  ذفأن ا  .ةا ا   أو  ى  ض داع   ا

أ ا اب ا   م     مه )٦٤(ا ا ا  وأو .

  ر أما "     أن ا ....ظا    ا ا  مم

ن درا   ا أي  إد  و اف و ا ا. أ إذا ن اذف ء 

" ف  تإ  ن و إدام ف وا و  تإ    ....ا )٦٥(او . 

)  من ات اي ا   ه  ٣٠٢ ا اي أ، ا  م ادة (

٦٦(ا( .  

     م   م ،اقن اد  ا ن امو ات ان ام  و

ا ا ذوي اظ ا أو  ،  ن إ ف اظ    ا ا  اف

و    ا ا  امن  ومن ات    .ن اذف ء 

ة اد  امن ا     ا ،ن اا ا   من ات اا واد

   ا  ا   ن. أما   ض ا ل اإ  وزا   ما

                                                
امن    ا ا ووط     ، و أ ا،   ٨٣ن زي ، إءة ال  ا ،ر ، ص       )٦١(

 ر رة درا ،ا١/٢/٢٠١٣ا :ا aliraq.com/t/81385-www.dorar   
)٦٢(             ،ول اا  ،ل اإ ، ا ا ،ت اا  ب اأ ،  د .د

  .١٩٦٢ا ا، اة، 
)٦٣(  صد. ر ، ر ،١٠٦٠.  
 .١٠٦٠و، وأ د. ر ، ر ، ص ٣٣٤د. طرق ور، ر ، ص  )٦٤(
  .٨٤، ر ، صا اوي )٦٥(
   أن "... و ذ   أل ظ  أو  ذى  م  أو            ٣٠٢ ادة  )٦٦(

      أن و ا أو ا أو ا ظل اى أ  نو م   اذا ة اا   

."ا ا  دهإ ذ   و ه اا    ا   
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 ا ا  ا   ا اا و  ،أ ا ا  تإ  ذفا

و ،و  ،ا  دهن إو ه ا   ن إذا ،ه ا    

. بأ   

  

 را: أن  اذف ا اة

  و    أو ا ظا ه اأ    إذا أ إ ا   أن ا  

 ص  ) دةا  ه ٤٣٣/٢أ    ا ذا أ"  ات ان ام  (

/را  (من ا ا  دن ااق "  إ ا  ٨ام ا"، وادة (

 ،"ه إأ )٦٧(.  

ا ة اا ان ا أن  إذن ه، و   ا ذف إا و ، وفا ظ

     ات،   أن  ه ا  اق امم ،اء  ذ ادة أو 

إت و اف  ا اال أو  .ذا أ ا    أه إم ا  . ن إزة

 ،ان اما  فا  رةة اا  ءإ  ،   أو ا ظذوي ا ا ا

  .)٦٨(ا  اح ذف  ا   أه

ذا إ ، ذف إا   ،فع ا دت ا أو وإذا  ةا وا ع إ

  إ  ا ا    ا   ا ان ا ،ا     ،أ

ا .ذا  ا  أت  ع اف، و إدام و   م، ذ أم  د 

                                                
، ع   (و) و اان ا ف ٢٠/١/٢٠١٣) ادر  ٢٢١ن) اد  ،د (ڤیم  (ل )٦٧(

 أود مل ا و رزامد ا" ان  ،٤٠٠ا  ا   نرد الأ  ر ان دو

  او  ا ا  م أو )  من ا ا  ردن  أم١١ " اص". و ادة (

"رج ا در  .   أ  رة، وا    ر ر  انا ا إذن م

.   ف، إذا  ا 
 من    ٤٣٣/٢. و ادة   ٢٦٨ص، ر ، ص   د. ي ازاق  ا ،ح من ات، ا ا  )٦٨(

  .ات اا 

س) أم ح ا ا اة آ  إا        ێرپن ڤیوء   ر  ا (ل

 ب اا ر م    ا  اإ  ن "واردات أن وإن إ اه ا  ."اط

     اظ ا أو  ،  ذا   اذف  اا اة، ض ب،   

  ):١/٦/٢٠١٣س) ر ارة (ێرپن ڤ��یو   ار، ن ا در   آ  . (ل    

www.lvinpress.com/newdesign/DrejeB.aspx?Jimare=615  

) ادر، ا د ر     ٥٩١) ا ا  ا  د (    ەمژۆو وا  أى، مت ة (ر

ط ادم واب ااط ادم  ار  ا إ ر إان ا، و            اد ا

 ا  ا ا ٢٥٠ا   ا ةا  ا ا  ض  ا  ة ا  ردو أ

 اد اا  انإ  وت ار اإط.             تإ  ت إذا وا  ى ةه ا ن  او

  ل.
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ر إ ا ا ا   د)٦٩(  عا أراد ا ا   ا ا ن ،

 ا    دي تا ا ذفا ن ا ،ا ظذوي ا   فا إ

ا ا    .ا ا     ن أوظا  ا    م 

د ا    ن ا  ا ا   هو  ذف أن٧٠(ا( .  

  

ما ا  

  و ا  امن ارن

  تا ام  ولا  وم ، نم  ا ا ا إ و 

أن ا  .و ح واف واا و ه ا ت اع ا ر ،إ وف و

 "ن ام" ولا  تو .ولف ا نوا ا    ولا ام

(Defamation Law) ف وا    ه ا  نمت ا)٧١(  و .

 ن ام ت أون ام  ، أ ام  ه ا ص اد ا ولا 

 من ام٧٢(أو ا( رن، ون اما  ا ا ا إ و عا ا  ولا مو .

من اما    ذات أ ام  ،ي، واي، وازوي، واي، واوا ،

:ذ ودوم ، ا ع ا  

  

من اما :أو  

  درا ما ن ام ى  ٢٩/٧/١٨٨١مأ أو أي و ا ط   ا اا

 و ،) دة .ا ظذوي ا  فا ٣٥ اا  تت إن إما ا  (

ت اوا ظا ا  دن ا اًء ، وف، دا ة ا٧٣(ا(   ا  أ ،

                                                
  .٧٦٨ا اص، ص-. د  ، ح من ات )٦٩(
 .٣٢٥د. ا اا  اي، ر ، ص  )٧٠(

 ا د ٩و ا  درء، اول  ٦ا ١٩٥٣      اا   رزا ا اة" اة "ا تم ،

     م  ن ادو ط   ر إ  را  أن  "  ؟" و " ان٤٥ 

وإن (أ ،ا   يض اا  رد ا        و وت ا ر، وف دة ا ر   (

   وأ  دار ا اص ا   ه ا ام؟"

 ر ا  ة وا  اد ر اء  ٥٠أدام         ا  هأ  تا ن اإ  ،راد

 ما  يا    ،ا ص ١٠ ، ر ،زي أ ذ   ."رف د١٥٩آ .و  
  م وا وات اة ا وا واا ومزا ودول أى ة. )٧١(
 ا:   ١/٥/٢٠١٢، ح  ر  ١، ص٢٠٠٦، )، أ ء ا ١٩دام م و  ل ( ادة      )٧٢(

kuwait.org/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=364-www.transparency  
)٧٣( Defamation and Insult: Writers React, A report from International PEN’s Writers in Prison  

   Committee about Insult Laws in the European Union, A Silent Threats, October 2007, p.4.  

  



                                                                                                                    ..أ  .دوي أا   
 

  

      راى ررى زامظط Vol.3  No.6 (2016)                                                                                          ١٠٣١ 

 ا اا ذ  إ  ،دص اا  وا ع ا ن أو إذا ،ة ا

  أ ١٠   م أو ،ا   أو      اه ا م ات، أو إذا

ف اا  ق  ما ن ام أن  او .ار أو ارد ا   دام ا 

  : ط وو ، وى  ،دص اا ا ف اوا    أو ا ظا

  اا اة، و  ة ا وف.

 م  أي اا  ،فا إ  ا    ما ن ام  و 

 ا  د، وأن ا  ا ا   فا   ا ا  ا

 ا  ا  ء أم ذ  و .أو م د او       ره

  ه رات اذف أن اا  ،د أو  ف ا  أن م  م ا أو ا

. و    اف ا ا  امم ا و إا   ا )٧٤(إره

. ا    

  

  م: امن اي

،  و إ ١٩٦٥من ات اي  (  ا ا١   اة او  ادة (

  ن أو إذا ،ه ا م   أن وا  ذفن ا إذا ض ا ز  : فا

 ذفن ا أن  . رة أو  عا  ه ا ن اردةت اوف، أن اا ا  ،ا

 م تن ا  ع أنأو إذا أ ،ا ا فا   وأن ،ة ا فا  وأن

 بأ   دهن إت وه ا   ن أو ،)٧٥( ةا ١٤. أ ) دةا ٤ (

ا  نم  ا ا ) ي را ١٠٥  (أن  ١٩٤٩  و وا ر م

ن ، م ه ات رة ،  ا اوف ، وأن  اذف د   ه ات، أو أن 

 بأ   دهن إ ت ، وأنه ا  )٧٦( . 

اي اًء  من ات أو  من  ا  ، أن ن  ،   أن اع 

  . ة ا  مة وا اا  تإ    و ، ظ ة ا اا

ا  ف واا  ا ا  يع اوى ا إذ ،ذ  ذف أد ان إ إذا ،

 . بأ    

                                                
 .و ٨٨ص ،١٩٩٩د.  ا ،ا ا اة  ا، دار ا ا، اة،  )٧٤(
)٧٥( Article 1 Of Chapter (5) (On Defamation) Of Swedish Penal Code 1965: 

“If he was duty-bound to express himself or if, considering the circumstances, the furnishing 
of information on the matter was defensible, or if he can show that the information was true 
or that he had reasonable grounds for it, no punishment shall be imposed”. 

)٧٦( Article 4, Paragraph (14) of Chapter (7) (On Offences Against The Freedom Of Press) of 

Swedish Freedom of Press Act 1949:105: 
“…. except, however, in cases in which it is justifiable to communicate information in the 
matter, having regard to the circumstances, and proof is presented that the information was 
correct or there were reasonable grounds for the assertion” 
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  : امن اوي

  ويا ن ام دة ( ١٩٨١أا  مة اا ٦  ت  فا ر إ (

 ط  ا ات ا  ىا از ر   م  ،وط دو إذا أر ،ا

 ر أو أم ن و دا دي، واا وا طا       

  رن ا أو إذا ، رةا اا م ى إذاا   رة. وأا ا ا  

 ة ة أو   ك ن أو ،ا ا أو ا ا أ  ن أو ،ا ا 

اه ا  )٧٧(.  

و ار من ا ام  أن من ا اوي  د    اا اة 

 و  اص اد  ،ء ا  اف ، أي اف ا وي اظ ا

 ط آ و ا  ا اة   .  اة ا  م ادة

وف، إذا ن ع اف  ة ا، إ أذا ن اع ا  إ ا ة 

٧٨(ا(   وأن  ةا ان ا أن  نما ا  ا ا أ و ن او .

. ة ا   ،وف ة ا  

ن اما :يراز  

) ي رزت ان ام  ٤٣(  ١٩٦١  اا اع  اا    ،ا

  ا  اا ا   وا ت ا  وم  مم يزا ا

اف وا ، أر إ  ا ا (اا اا  ا)  من ات وإ من 

) ر ١٠٥ا  (أي ١٩٩٢ة و اا ا    يزع  اا  نما ا  .

ا      (أو ا ا)  دق٧٩(ا(  ا اًء ا ، فا   ع اا 

                                                
)٧٧( Article (6)  of Austrian Press Act 1981:                                                                                   

1. If an offence is committed in a media, such as defamation, libel, slander, insult or ridicule, 
the person affected is entitled to claim from the media owner indemnity for the injury 
suffered… 
2. No claims under para 1 may be raised:  
(1) in cases of a true report on a hearing in a public session of the National Council, the 
Federal Council, the Federal Assembly, a Laender Parliament or any committee of the above 
general bodies of representation,  
(2) Cases of libel or slander: 
  a) if the published statement is true or    
  b) if the public had a predominant interest in the publication and, also in application of the 
journalistic diligence required, there was sufficient reason to take the statement for true. 

)٧٨( 

(3) If the publication is related to the strictly private sphere, a claim under para 1 is 
excluded……. only in such cases, if the facts made public are directly related with public life. 

)٧٩(  ا  فا  ة      اا اا  زأ  وا ممت اا د أو   وا

        ) أي ا و . اا   وإن (ا) أي اواFair comment or honest opinion   (

     ج  أم  ا ا أن أو ،أ ا  يأي اا          ا ا  ،ذا    ان ا أن
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ا ام (ات)  من ا٨ (  ذوي اظ ا أو دوم . واة ام  ادة (

ازي م  أن  إاءات دى اف،  ا أن  أو    ا ااردة 

  ،هأ  ةا ا  ا ا أن  دةا م  ة اا و ،ا 

ذف ن  ع اى ا  اوف  أو   إ  أن  ا

    أو  نا   ةا ن ا  أن  أو ،ا  

ا  )٨٠(.  

ا  (أي اا) نما ا  ما   دة (وا  وة ا١٠   أن  (

ا  ما دا آرا  وف أ ا أن ا إذا أ إ ا ا  ٨١(ا(  ،

ة . أ ا)٨٢(ء إت ن اذف  ا و اأي اي أاه  و م    ا اذف

   ن وإن ا ا   ذفأن ا  م  ،ذ  أ ا  دةه ا  ا

ا ا أيا ا )٨٣(.  

إذن و إ ا ا  من ا ازي  :  اا اة  اف،  ن 

  أي اذف اا   نما ا أن  ،أيا  نة وا أ  و .وم 

   ،رأ  وم  ن إذا ،اأ  ن وآراء   فا  اردةا ا   ت

                                                                                                                                                   
                 .ا    أي أو اا ا  أن  م . ن  ا ا ا 

: ا 

J.W. Beames and others, Defamation: Fair Comment and Letters To The Editor, Institute Of 
Law And Reform, The University Of Alberta,  Edmonton, Ablerta, Report No. 35, October 
1979, p5-6. 

)٨٠(                                                                                                                                  Article (8) 

(2) In proceedings for defamation based on only some of the matter contained in a 
publication, the defendant may allege and prove any facts contained in the whole of the 
publication. 

)٨١( Article (10)                                                                                                                                

(1) In any proceedings for defamation in respect of matter that includes or consists of an 
expression of opinion, a defence of honest opinion by a defendant who is the author of the 
matter containing the opinion shall fail unless the defendant proves that the opinion 
expressed was the defendant’s genuine opinion. 

)٨٢(  

Bevan Marten, A FAIRLY GENUINE COMMENT ON HONEST OPINION IN NEW ZEALAND, 
Critical Study about the defence of honest opinion in relation to New Zealand’s Defamation 

Act 1992.Victoria University of Wellington Law Review-New Zealand. Volume 36, (2005), 

P142. 
)٨٣(  

(3) A defence of honest opinion shall not fail because the defendant was motivated by 
malice. 
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إاءات اى، أو  أم   أن   ا ا أر ا   مه وا ن ع 

 أ وا ا و   و ىأ  أ ا أو أن ،ا  )٨٤(.  

  

  : امن اي

) ي رت ان ام٥٨  (١٩٣٧             أو ا ظوي ا ف اا إ  م

) دةا  ٣٠٢   أو  م  ذى  أو  ظ لأ   ..." :ل (

     اة ا إذا   م ون  ى أل اظ أو ا أو              

 و   ذ إده  ا    ا ا و أن   ا    أ ا

."ا  

 م   ء   ادة  ا،  ١٩٩٦)  ٩٦)  من  ا اي ر (٤٤وادة (

  " أم    ،"ا ا  دهإ ذ  ة "...وا  ا    ا   

ا       ن ا إذا    أو  م  ذي  أو  ظ لأ  

 و إذن ."إ أ    أن و ،ا أو ا أو ا ظل اى أ  نو م

 ظ وفن ا ،أو : دا   ا ا إ        ا  أن ،م .   أو

      ،وف. راا ه ا   ذفا  أن ، .ا أو ا أو ا ظل ا ةا

  .)٨٥(ا  ا ى اذف

ت اي  ذف   (      من ا  ٣٠٢ اق   اد  أم  ادة (

 ا   أن    ،ذا    ا   ة، إذاا ا  دهوإ م

            دو  ب أا  دةه ا أي أن ، ةا ا م وإن ا    إذا

 و ذفاا  )دة (  )٨٦ا ء م ٤٤. و          ،ا ا   ن ام  (

                                                
)٨٤( Article (11): Defendant not required to prove truth of every statement of fact:                          

“a defence of honest opinion shall not fail merely because the defendant does not prove the 
truth of every statement of fact if the opinion is shown to be genuine opinion having regard 
to:  (a) those facts (being facts that are alleged or referred to in the publication containing 
the matter that is the subject of the proceedings) that are proved to be true, or not 
materially different from the truth; or (b) any other facts that were generally known at the 
time of the publication and are proved to be true”. 

)٨٥( .ا ا  ولع اا  ،ان اما  ا و ن  ا  ء وه ا و  
)٨٦(      ون أن  ا   ةه ا تأم         اءة واا أ  ا دئ ا  رةه ا

     يي أا ن اي، ور ا  م ،تا  أ او ا ع واا و ا

ة دة ارة.  ن  إت       من إل ا ، إ ه ار ١٩٩٥)    ٣٠٢ه ادة (

أه ا  أن ارع أ  اذف  إت    م إ اص ا   اة                 

 أه إ ا    ون   أ  ه  إت .        إ  م وذ    اب

          ه وذ اءة اا    و ا  ن ف وا    ت  ط د 

 ة ب و ٣٠٢ ار اي.  أ  أ  ا ، ة   در اد ا ااد (
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 ا  ا  ا ًء  ه ادة و  أس اا ا ااردة  من             

  .ات

ن اما :د 

) ر اء ان ام د١٦ ( ١٩٦٠ ) دةا ٢١٤     ظ ه ا ا ت إ  (

         ا أن ا ر ا وا  فن ا إذا  " ل ،   أو

ص: أو  ه ا  و . أي  - ااء ارات إال أو اا  أن    ظ  

       ير ا ، ا  أو ل وظ  ن وا ،    أو 

 ."اه ا   

          ظل او ا   ان ا أن :ف. أوا  ط دت دةه ا

 و ا اف ظ أو   ا    .ا  م     ظ، وم: أن ن 

 ا ا اص   ادة ا إ إذا   ) اء   "٢١٥اذف، اي م  ادة (

ا  أب   ا         م ا ده  ا ا  و إده 

واي، و إ د  ا ا وره  ر   ار از  ه             

."ا              ا     ،فا     ذ  أ ا ن ذما ا أن 

و ارات ا ر  اذف دا أو  درا  م ال أو         اف إذا م اال أ

  ) اء .٢١٦رات    أب ا، وا  م  ادة (

) ر ا ت وان ام ٣أ  (٢٠٠٦  إ و  صم   م

)    أن ٢١وإن   ء  ا امن وا ع ا ، اة ا  ادة (اف، 

 ... :م    م "ل  ٨ال أو أأ أو م   أو ا ظ ة ا سا /

"ءة إأو ا    ي   .  

  

ما ا  

ا ا ا ود إ وز  

 و ا  ورا ا  ا ممة اا  يا ممذج اا

  ديك اا    اا ا  وأن ، عأو ا  ك ن  طا ا

  ذ  ة ان ا ذ  و .مما  ا  ممذج اا

و  اا ا  ا ا   اا   أ اا، و ا 

   ،ود ا   ذجا  ق ام  اج ا و ا ا

 ممذج اا ٨٧(و(.  

                                                                                                                                                   
  ١/٢/٢٠١٣)  من ات اى، رة ر   ٣٠٧و  ٣٠٦ة ب و  ٣٠٣

:اwww.old.qadaya.net/node/375  
  .١٦، ص ٢٠٠٥ ازاق ، اوز  ا، أطو ،  امن،  اد،  )٨٧(
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  ، و ا ا ر إ  نمن ا ،ا ا ا   و

  وا ا ا  ن ذ ،ا  ر ا و  نما اد، وا  

 ا ا  ذ نما أي و ،مأن ذ  ا و إ أ ل ا 

 ا  مم ء  ل ، ممذج اود ا  ج ا ذا ،ا

دون إ ٨٨(ا(.  

 اا ا  ا   ا     اال .  إذا إن ا

 ا عن ا ا ا أي زوال أ ،ا  ءع إما  ر  وفظ  

    ،ا م و  ا  ة  و ، ن أن  

 أ و  أو م. و ذ ، اي  و اع   ا  ،ح 

إ أ  ،ة أن ا  اء ا.. أ ا اي  إاء ة   إء 

ا  ،م إ   دةو  وفظ  ًء، إذا وإ  عا  موأ ،

ون  إ أ. إذن ت ا ا م  امن،  ت  إء  اء، 

إ   وف اه ا عا   وذ(ب اأ) )٨٩(.  

 ،ب ا و . بوأ  بأ ا  ،ا ما ا  به او

   ن ،.اوأداء ا ل اوإ ع ا ،ءدون إ اا   أ  ا 

ا     ره    ي ا  ب اا أ .وط تا  إذا ،ا

ت  ٤٣٦/١ا  دون  ، اع أ ا، أذ   ا ا  اف وا (ادة 

(ا)٩٠( دةا)   و ا ظل ا ا  ٤٣٣/٢. وأ (ا ت)٩١( .  

أ  ا ام ا  أب ا ا: أب ، وأى م. واد و اب 

ا    اس، ع ا، واد م اب ا    إ أص ن، 

  درا اأ  يا ظ ظ  ف يا وا ،ط   ر )٩٢(.  

وا ، ن ا  ط  ج   اود امم ارة  ،ذا وز ه اود 

  ورد  وز، وا أ اا ي وا ن اما  وع. و  أ 

ع اود ا وز)٩٣(    وزا أ ،م ورد ا ا    ا ا .

                                                
)٨٨(  ،ا  لءة ازي، ا نص ، ر٩٨. 
 و. ١٣٤، و د. م  ا ،ر ، ص٤٩٥د. رؤوف  ،ر ، ص )٨٩(
)٩٠(                   بذف أو اع اء دأ ،ا ا  أو  ف أو اا  أن ،ف أو اا  دةه ا 

ت ا أو ا أ ،.عا ا   ود ى، وت اأو ا  
)٩١(              ا  ذفه اأ  ن وأن ،  و ا ظا ف اا  ،   ،دةه ا و

 ظ اوف أو ، وأن  ا    أه وف.
)٩٢(    .صد ، ر ،ويدر اا ن .ود ٢٤٤. 
)  وز ود اع ا  من ات اا ل أن "           ٤٥ اع ا اا  ادة ( )٩٣(

أو إ ا اوز ا ع وإذاا ا   ر أ اثإ ع اا     أم  أو إ ا ا ود
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ا ا. وا اوز إ ن ا، وإ   ا  ط ا، أو ث  إد 

 عد   أم ا  و  ا)ي )٩٤وز اا  ا ا  ولا م .

.ا   وزوا ا ا إ  يا  وزوا  

  

  ا اول

  اوز اي و اي

  و . ن ع  ، يا  وزع أول . وا  ، يوز اا : ا ا  ولم:  

  اع اول

  اوز اي

 وز ا ود مه، ن    ا  ا ا  و  أل  

 ظا      ظا  ة اول ا رات هم  أ  دا ظا

  و ودون.موا  م  و ذا    

 إراد  و   و ود ا رة وا ى ا  وزا  ا او

   ل أوأ  هأ  د  وزن ا أن  م ،مم  ا ا  

  و   لا أ أم ر ،مم ا أراد ا ر إمإ ه ا    ،

 ا ا ب )٩٥(ذ  ، و   ل م وزه  وزا  ذا .

  دود ا وزا ا  إ ب اا) و  ا   ل ، ا 

 (ا ا)  ًء ا   لأو ،(تا ا)٩٦(،  د  وز يوج ال ا و

   و رةا دود ا زوا٩٧(إ(.   

اي م ، اوز اي ن  ا     و ا اس   اوز 

أل      إل ا و  إه اراد ا أاث ا ا  مم أو 

    ى وا ا   ه ا  ا ا ط)٩٨( .

 ا اث ا او وزي واك ان ا ،ا ن  ذ  يوز اوا

 ام رة  وز، و ن إ  ،ن اك اوزي  م إاث 

 ىأ  م أو أ و ا ا أي أم ،   ة  رة ما  ن

                                                                                                                                                   
        ا   أن ه ا   ز وإ إر ا ا  و ن م  عد

."ا    ا   وأن ا 
. و ادة   ١٥٦، ص١٩٨٣،   اة، اة،  ١٠ت، ا ا ، د. د د  ،ح من ا )٩٤(

)٤٥.رة آما ا ت ( 
 . ٣١ ازاق  ،ر ، ص )٩٥(
 .٢٤٨د. د  ، ح من ات، ا ا، ص )٩٦(
)٩٧(  ر ،ا ن .٣٦٣، صد. 
  ٣٢ ازاق  ،ر ، ص )٩٨(
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 وز اا  ل زوأ .آن وا  وثا  وث أوا  أ إم  وث ا 

 ن  .)٩٩( ل أب ا  إا اا  اع ا  ا  اع  اال

 ا  ا  أن و ،ا   ةة زا وزا    م  وزا

    ع اا   ،أر  بإر  نموأن ا ، ا وريوا ا

 ا  ة    أن اب ا     وج أنا  اء، أو أند ا وا ا

  اك أ وإن د ا  و)ن )١٠٠" م اا ا  ار  ء  ،

 ة أدت إوا ط   ا إذا ط ع اود ا وزا ا اء اإ إ 

" ب ا  )١٠١(.  

) ت اا ،ن  ن اوز اي ود ا   اع ا أن ٤٥وط دة (

.(دون إ) إر ا ا ا  و من ا  و ع اا  إ  

 و ا   ا  ما   ن ا  ه ا   ز وإ

 .ا    ا  

   م ىم ،  أو ا   ا ا اا   سأن ا  و

ت ا  ل اود إ وز لا  ) ع اا    ود ا  وز

) . أ  ٤٥ا   ا ا أو ا ا اح)،   وز ود اع ا  ادة (

   اوز (دون إ) و   اع ا ن ا   ا ا ا

.ذ   ر  

  

مع اا  

  اوز  اي

 مل أو رإ وز ما ا ث وإ ، مم رةود اوز ا أن ا   

واوا موا امة اا  أو إ  ه أوإم  أو ا  ر  لا ا نو ،

ادي، إذا و  م اوف،   ل  ا  ا ا و ، إذا ن 

ا   نم١٠٢(ا(  إ و م نو  أو  لإ  ءا وز ا ذا .

 را ل ود  ءه  را  و ا ا دى ا ر أنوا ا  

                                                
)٩٩(        اا أة وطا ت إ   ى أن اا و  ن ا إذا" اا ا  ار  ء

    ا   أةا رة وا   ع أنوإ  رة ا        وأن ا ، م ي أراد أنا

  ا و  ر ط ا ط واة  م وأ ا  اي   ا .ن           

ي، ار  ء    من ات).  إا ا ٤٥ ادة  ٤٠٥ا   وز اع ا (ادة 

 .٧٥، ص١٩٩٨،  ان، اد، ١ا، ا ا، ج
 .٧٥ار ا م، ص )١٠٠(
 .٧٦، ص١٩٩٠إا اي، ادئ امم  ء  ا، ا ا ،  ،اد  )١٠١(
 .١٥٦د د  ،ر ، ص )١٠٢(
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 ،د ا و أراد ا وأم ا  إذا أ ،ا  وزا ا   و ،ا

ا  ا  اا وا  م)١٠٣(ع  . ود   ن ا ل، إذاا 

  أو ،ا  د  وره دف آ   ، ىه ا  ب نو 

  أ ظا ا و    أ  ءا     أو ا ظا  

 ي  ا  .  أدى ا  ا ا  

  ة داتإم  ي  ا   ،حا ا ق ام  وز  و

    ،ود ا  وزا  ظ اف ا ا ل رف، وا  ا 

ا ، م ل  و ر ا  ال   ا أن وز ود 

 ذ   ،عا  صإ  أ  وز  ود أووز ا لوا .و 

 اوز،   و اى و أ   ظوف وت ،  إر ى  أو   ذ

  .  )١٠٤(وى  أو ه  ه اود

   

ما ا  

 وا ا   وزا  

:و .ن ع  ، ا  ع أول . وا  ، ا  ا  : ا ا  ولم  

  اع اول

(د ا ا) ا  ا  

اءة ا ه ا  ا  )١٠٥(   أن د او  أو ا   و ،

ذ ا "إد ط  " ذ و ،ه    أب ا  ، أن ا 

  أو إره، ا   ا ا  اا  ود   . ا ظ وا  م

  أ ا اأن ا   ،)١٠٦( أم ظ   ،دهّ دا ا أن   أو .

إط  ي دو  أم   ر ا)ء )١٠٧  داإ  أؤ ا   أو ،

ا  ا أن ا   أو    ط أ  ظ  أو أن ،إذا  

 ١٠٨(ا(  ،ا ا  و ا  ء و ،اا  ا  دو    ،

  ات ارة.

                                                
 . ٣٣ ازاق  ،ر ، ص )١٠٣(
 .٣٣. و ازاق  ،ر ، ص٢٤٨د. د  ، ح من ات، ا ا ،ر ، ص )١٠٤(
 .١٣٩د. م  ا ،ر ، ص )١٠٥(
)١٠٦( ا ت، ان ام ، أ ز  .د ،را ، ةا ٢٨٥، ص٢٠٠٧، دار ا. 
 و. ٣٤٧د.   اوي، م ا  من ات ارن، ص )١٠٧(
)١٠٨(          ، ا ا ،   .ن،     ١د ،زوا  د   ١٤٨-١٤٧، ص٢٠٠٦، دار ا د .د ،

، ص ، ر١٥٦. 
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  وف اا  أو ا  ا  ن  نما   أ   ،ا 

 ا  ءز ا  ،ا ا   ا  وأن ا .و      نما

ا   ا ا   ك ن ا)١٠٩(إذا ا  ن إذا  ال إذار ان . و ي

   ر    ا،  أ  و ا ؟

   ا  أن ا ،وا : د ا ب اد أو  ة ا ا إن ا

  وط ا أن   ، ط  ب ان أ ،ذا  دل ا وأن ،أ 

 ا  ،دء وا  ا  ب اأ   .وه ا ا    ا 

 د او   ا  ن ا ذ ا إ .ا  ا ن  يا ا  دإ

ا  يا  ن ا وذ ،ا ا  ا  أن ا  ،ما ا أ .ا

   إم  ا   ،    ا    ا ا

 يا  و ا    ض ا وا ،ا ا إ .ا ا 

  ا إذا م  .أ ا  م ، بأ   ى ا ا ا ن إذا م ،ذ

ا ا دون ا  ،ل دون  او ا   ، او  ا إذا 

وط تا)أ)١١٠  .. و  وإ ،ا  ه ا  نما  ن  

                                                
 .١٤٧د.   ، ا ا ، ر ، ص )١٠٩(
و، و د. ن ا ،ر ،  ٢٥٢د. د  ، ح من ات، ا ا ،ر ، ص  )١١٠(

 . ٢٨٥ر ، ص، ود.٢٨٦ ،  ، ود.  ز ،ر ، ص٣٦٢ص

ا  ، ا  . ا  وا  ا ا  ق ما مما ا  ك رأيد أو  و

    م ا  و  ر    ا    ،ب اأ   ا طا ا   وإ ،

  ا   ، ا  ا  أ .(ا) ا ا ا ا  و ،ذا أ ا د   

         ب اأ   ا طا ل ظ  و   ن، وم  م  ح وإ  أن

                  و . ا  ة م  وفد ظ   أو ،مموده ا  و مم  ف

ا   ا وف ا  ت م    أب ا. و أ اراء ا   ا          

وم ا تو ظ ت:اه ا أ   ، ت  

١.        ا و و ن اأر  ء  ب اإن أ :(دةا ا م)  ن ارا م

         و ،ا ا  ء ا و  ا  ه ا ق و . ن ارا

  ب  ا اي  د وا ا    .ا

٢.        ا وإ ،ا ا  ءا   ا و  أن ا :و دةا م

   ه ا   .وا ا  ةأ اا وا         إذا اا وا ام أ 

.  ز أم  ،ي   ا  وإ ،د ن 

٣.    ا     ا أن ا ا وذ ،ا  و رأ ه ا تة: أا وا م

ا  أي        وإ .  ا وإ    با ر ا   ، يا ا أ ا 

  ،ا  ي ء ا .د  .ا ا   ل أو دا ا و   ا ا

    مما   وا وا ب اء   أا ،موا اا-         دا ا ،مد اا ،  

 و. ١١٥، ص١٩٨٦وارن، اد، 
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 ا   ر ن ،   أو ظ ا ه ام ي وا ن ا إذا ،و

ت ا   أو أم ،ظت ا  ضوا ه ا هم   ح أم ا 

 ا  ا ذ  إ ،ذا ا    ا  ا ن ذ ،(دا) ظ أ

و ا ، ا  ا    إذا ن امن   ا ا . أن اع 

/أو وم) ٤٠د ا وا ذا   أداء اا (ادة ا اا وى  ا  و

)   أن ن إده   () أب  وأم   إ ٤٢/٢واع ا(ادة 

  أو ا  و ف ا ن   .ا ذ اإ    را 

   ىو ا وأ  دهب إأ م إذا  ،ه ام   ا ا ا

.ا ا   

مع اا  

(د او   ا)  ا  

 ا   ر اا  ب اذا  إن أ ،م  ا وا ت، ون ام

       ا   ا  .ده  ا   و ،ا   وه ا 

امن، ن  ا ااء  ة، و  أن امن   اع ا أو ا اي       

          أو  ال اأ  ذ  نمأن ا  و  ١١١(ا(   أو ،

.  نمأن ا و  ظ ل  يا  

  واال اي ه ه ا إذا ن  ا (ا)  أه  ا  ا ؟

ا أم ، و ذ أن ا ،      ا اة  أب 

 و د   إ ك ا وول  ا ا، و   ا   أو             

    .ا ا  و ا     ،إ ا      ؤة أه ا 

       و ،ا   ه ا   ن    ب اأ  

       أم  ا  أن ا"    ة .ا  ل ه ا  ا 

أن ا  وا  ر  ود ا  ل دون ا  ا   . أي )١١٢(ل دون اه"

       ا ا    و ظا ا ه ام   ن ا   .رآ و

    د م ،ا ظا    أم راو ه اأو    م َ وإن  ا ا

.دو  ر  

  

                                                                                                                                                   
و  ل ا  ا  :  اوي، اا ا  امن ا، ر ،  امن،         

 .و  ٢٤٧اد، ص
 و. ١٦٦، ص١٩٩٧د.   ا د ا ،ح من ات، ا ا، دار ا  واز ،ن،  )١١١(
، و  ا د ا ،ر ،       ٢٥١د. د  ، ح من ات، ا ا ،ر ، ص )١١٢(

. و ل ع ا  ا  : اوي، اا ا  امن ا ،ر       و ١٦٦ص

  و. ٢٤٧، ص
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ما ا 

ا ا ا   ا وا  

    اص او   ا ا ، إذا  إر ا ل أو           

     ،          ظ ا    م .ا و

      ن إذا ،ا وب ا  رةا ا اا اك وا أ  و ، أ

 ا و  إذا ا اا  وجا و  و  أن ا  .    ط  

    د اة او  د ادد أ ة  أن ا اا  م ،ا

وم زو وط و رو  ور و ١١٣(ا(.  

      ا و نو ا  وص اا         ا ا م .و ا

 . ا ا ا  ا و مما ا ول ، ما ا  :   ا ا

        ، ا ا و . ه ا  ا ا وص اأ م ما ا و

ا ا .ا   

  

  ا اول

ا ا ا  ا و مما ا  

إن م ا  ط اع  د ا   واوا و  ا ء         

     ا ج ا ا  أن  ،وا وا ز ص آأ    ، وموا ا  ات

  .)١١٤( إذا م ا  ا اى وا امر

  ل اإ و  ولا و ا ا قم  اا وا   و

 طا     ا  ا ء   ا ا أ    إر م

            ل اا مت وا    م  وا  ا زت ا ، أو

  ا ل ره او .وا  ا ا  د اا   ا اض اا

وإن م     م    أم ، إ  ى       ة مت،

  .)١١٥(       ا و ا  اأي

       اب اإر  ص ا ا وا    تا إ  م

ت ان ا ،ذ و .إر  ولا  دون ء ا      ،

          ة ا و ، ا  م ك و ،وه ا   ل   ج 

 ا ووا ،وا  ة او ،ولاا )١١٦(:   له ا ولم .  

  

                                                
 .  ٢٥٢ر، ر ، ص )١١٣(
 .٢٤٥، ص ٢٠٠٥أ اي وأف  ،ا ا وا، دار ا امم، اة،  )١١٤(
 .٢٧٩د.  د ا ،ر ، ص )١١٥(
  و. ٨٥د.   اري، ر ، ص )١١٦(
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 ا اول

 وا  ا  

  م  أو ،   رث اأ   رّو د صأ  را ا  

ا و   نُ ه ا  ،اإ    )١١٧( .  

        ا  .ا ا    أ  ،إذن وا  ة ا و

 ا واي  ط  ال  إذن ا  ، أي ر ا أو ا ،ن      

 ا اي رت  ا أو ا أو   و ره  أ  ا ا ا. أ

 ذ ،ن    إرب ه ا ط ا ا  او ا، دون أن ى           

وا ردا   ا و١١٨(ا(     ،ا ا  ا  عك م .

و ا، و أن  ا اول    ن اة، و ر ا و   ا

  .)١١٩( ا   ا و  اا وت أ امن

 ال و (      ه اة، ل: "   ٨١ور ا أن من ات اا أ  ادة (   

        ا  ر  ق اط  ذ  إ ا ب أو واا  إ  اا

          ولر اا   ر    وإذا  ا إر ا ا  

 ن امو ."ا   يا دة (        اا  وا  ة ا   يت ا١٧٨ (

    وا ء ان رؤ ا ط  دة اا   صا اا ل: "إذا ار

        ا      ال اا  و .د ا أ     

   ءوا روا ردا  زن. وزن وارن واا أ  

."ا  و  دة اا   صا ب اإر  ا ا إذا أ   

ن ارد  تن ام أ و) اق ر١٠  (١٩٩٣   ة، وه ا ةا د 

 ر) ات : اا ام ت٢٠٦أ  ١٩٦٨ ي (روا ،(٢٠   ١٩٣٦   ر) ٣)، وا    

٢٠٠٦وا  ة ا ()دة (    )١٢٠ا  ما ن ام أن  .٤٢    أ أ (  ة اه ا

                                                
.  ر ر  ٢٠١١د.   اط، ا  او ا ا اض،   ، اة،  )١١٧(

)١/٢/٢٠١٢:ا  (  

w/arabic/megala/documents/50/2.pdfwww.mans.edu.eg/facla  
)١١٨(           ل  ا ا ا   ا وا م  ى ،ظ دل و ا ء .د

    ،مإم/د ادس، اا ا ،ء ا   ،مم٥٢، ص٢٠٠٨ا  ل أ و . ، ي

 .٢٢٣راا، ر ، صێع یرن ەل یرھگەمژۆر یزاد ییای ەیو�چوارچ
  .٢٤٧أ اي وأف  ،ر ،ص  )١١٩(
)  من ات  دن ااق   أن "ض  از أو ر ا و ١٠( ادة   )١٢٠(

ع اوري و اع  اوري ء امم و اام ا     ا امن". ال  ا

/أ)  من ات اا  ة ا  او"   اع اوري ور ه ٢٩و  ادة (

و لا ن وم أ ."ا   يا ا   نن وما ا  ا اا  ن

) ل " ن إ و اة ور  وا إ م إذا ١٩ات اي  ه اة  ادة (



     ا ا ا  ر (رن )  
 

  

          ١٠٤٤                                                                                     راى ررى زامظط Vol.3  No.6 (2016) 

   ويا ن ام و .وا  ة ا م١٩٨١ ة ا ١٢١(أ( و .

     أن   اء اا  ل  ا   أ  ة أمه ا تإ

وا ن، ومود ا         ما ل ا  ،ا ر  ا  

   ى اا اا  ا  وأ ا ب اأ ة، أمه ا ي   يرو" ا"

   ت ان ام ق أإم  ة  زا ا  رة ت واا 

. و ا اد ل "ل "  أم  أن  ا     ا ،         )١٢٢(اك

     ي أا ا   زرا  ه ا  يذى اا  و  ك ن أن 

 أن و ،  أو ا  ة أنن       ا    (اء ) ول وا ا

     ا  ول، ور اأو ا ا ر و ،ا  ن وراءة، وا

  .)١٢٣(ا و  اا وت أ من ات

  

ما  ا  

وا  ا  

اة   او  م امن و   ،   ل       ه 

   يور اا أ و    و  ك ، نما   ه ّ دا

     ا   ل ف ا   ،ا   يا ا       ن ،ولر اأو ا 

  ع ااد اإ  ا ص اا   وا  او ،ا  ا أو ذاك 

 أو ز أو   و  ا ١٢٤(ا(.  

                                                                                                                                                   
 إذا   ا ا وإ و   وإذا .  أول و م   ظ  وذ     

 رء ا ءن أ     ص   ل   ر ة  نو  ة ر 

)  من ات وا ا م  ا    ٢٧ ا اي ف   ". وادة (

."....ل أو اا و ا ر  ن آم   أ  ي لا  " ل 
 ردع اا ما   أ ت ا  ( من ا ام  أن "٤٢ ادة ( )١٢١(

  أو  م  أو ا ا  :ه:  اورج أدما ا  ا ط  ف ا وا

 ب اأ : .أ  نا :م .ء إدارة ا ددة اا  مة اا  و 

)  من ا ٣٥/١أء ا. را: ا وازن واي  ن  أب ا". و ادة (

 اا       و ول (ا ا) ورا ا  ن أن  ويا

رى وا رو .ا م ٢ ن ا ،ا ا و  ن اإ  ا    وإذا /

.ا ا   و و  ا 
  .٢٨٠د.  د ا ،ر ، ص )١٢٢(
)١٢٣( ا ا  ا وا  ، يا ق دراا  ،اا  ، ر ،ا 

 ،اا ،ا وا ن امع ا ،ن  دارا ٥٤، ص٢٠٠٤-٢٠٠٣وا .و 
 .٨١د. ا ارا ، اف وا  ء اء وا ،ر ، ص )١٢٤(
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و  م امن  ا      ه ا إذا  ا ااك وا ا و ا  

ا، و   ا ا ا ى ا   م   ا اي و اع،        

   ن   ا  دوم ا دون ا وا   ا ذ  دهت و د

   ١٢٥(ا(.  

وذ ا ا ال ن و ر ا أو ار اول  ا ا  ،و أن ن          

            ن أ ف، أو  أو ف ا اًء  وأم ،أو ا دا وت ا  

 أو ار اول  ال أو   ، و          او أو  أ ، واًء و ر ا     

          لا  .ل ا و  ر أو    إذا اد  وا

   ا ا  ون ا لا ا ا ا وذ .وا ة واا     اضإ

 ا  ءإ  ا ا  ا ون ا ،ا و . ه  ا ر

    أم ا   يا ا  إ و ن  نمن ا  ت ان ام  ا

 )١٢٦(.  

  ث أن         و ،  ق ا   ا وا  فط  ك أ

 نا ب اإر  ف ودورهط   ط و وا )١٢٧(.  

)  ٨٢وح و  ه اة، أت    ات. ع ا اا  ادة (

. وأ  من ا    )١٢٩()  من ات   ١٩٦، واع ا اي  ادة (    )١٢٨(من ات  

)  ا ا  ان      ٩-١ ادة (  ١٩٤٩)، ومن  ا اي   ٤٢ام  ادة (

ة ووا   و .وا أ أم إ ،ا ا  ولا ا    

   د أوو  ،ةه ا  وا   ل أنا   .اا    ب

ا ون ا أن  ا ا اا    او ،ا  دص اد او  

                                                
 .٥٢ص و دل ظ  ،ر ، د. ء ا )١٢٥(
 و.  ٨١د. ا ارا ، اف وا  ء اء وا ،ر ، ص )١٢٦(

.ا  ء وص اا و ن  ا ر و مما ا ا وم  
)١٢٧(  ،اإ   .د  ،اطر ا و ا ا  درا ، ا ٣ ،ا دار ا ،

 .٢٩١، ص٢٠٠٤اة، 
)  من ات اا  أن "إذا م ا أو ا أو طق ا اى ا إ  إرب ٨٢ ادة ( )١٢٨(

مت رج اد أو     ا  ارد وا .  ن ر  ا  و أو

ذ  وازع وا وذ     ظوف اى أم    و  ت ا أو ا أو طق 

 ا اى".
" اال ا ن  ا أو ا أو ار أو ار ا أو من ات اي  أن ) ١٩٦  ادة ( )١٢٩(

        ال اا  رج وا  تم  ب اإر  إ ى اا ق از أو طا

أ   ، ا          ن وذن وازن وا ر ذ ن نردون واا ،

  ظوف اى ام    و  ت ا أو ا أو ار أو ار ا أو از أو طق         

 ا اى".



     ا ا ا  ر (رن )  
 

  

          ١٠٤٦                                                                                     راى ررى زامظط Vol.3  No.6 (2016) 

             أ  رض ةه ا  أن  .   ولا ا  يور اا 

    رص اا   دورا  ن ا ، ون و  أو ،  ا وا

ا ا    و  ،ا م )١٣٠(.  

   ده أم ،ا ا  و ا ا قم  ا وا  ة ا ل و

 ه اا ر  ا أو ا ، و ا أ أزاء ة ا  إاد اع ومه 

وإ او  ن دوار اد او     ا     أو ء ا ت أن أإ ،

         ء   ،   هع أو ماد اإ  دوره   و ا

  أو )١٣١(.  

  

ا  ا  

  او ا  ال 

 ةه ا رت  ت اا م ذا ،بوا ة اص و ت اف ا

       ت أزدواأ ه ا ن ، رب اات ا ا ب رو ة ا تأ 

١٣٢(ا(   ا ة اا ا  سأ     ،     و ،ا ر 

     بس إرأ  ن ا و ن   ط     .و ا ،ا

          ن م أو ا أو ا ا ر و أ . رةا  و ا

 ،ذا ا         و ا   افوا ا ا ا  لا  

          دوو ، و   ا  ا ر ن وظ ،سا ا   

وظ  ولل اإ    ا ا)١٣٣(.  

و ، أي ل    ره          و ه اة أن ر اُ ل   

أ  ا، ا أر  ، و   أن م ا ل،   أن مل             

    وم ه او ل م أ  أداء وظ. إ ا ذ ، ن ه            

ا        وا  ا  ،ا زدوا ف ،ت اف ا  ة

          أ  .    ا   لا  وذ ،ا ا أ   

 ر ا ا أن ا  ةه ا ل ا  ن ،ل      ولر اأو اا

)١٣٤(.  

          ا ا   وص ا ا وا  ل ثت اض ا 

      ا وا  إم وأ   ا  ا وا ن م ىم ، ا او

                                                
)١٣٠(  ، ي لی ەیو�چوارچزاد ییاژۆر ین ەل یرھگەمرصێع ی ، ر ، ا٢٢٩را. 
 و. ٥٦درا اي  ،ر ، ص )١٣١(
)١٣٢( ،د ا  .ص د ، ر٢٨١. 
  .٥٦، و أ درا اي  ،ر ، ص٨٨د.   اري، ر ، ص  )١٣٣(
 و.  ،٢٤٦ر ، صأ اي وأف   )١٣٤(
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  او  اص ا   ا   .ث ت  ر    ا ،م

 ه ا   ، ن ا ا  وف، أو م ا  أر رج ود     

   ،ه ا  أو ا ا ر    ،وا      ول وإد  ولا ا

  مت ه ا ا دا او  اء؟ 

         وا  ة ا  وذ ،ه ا    ن اع ان ا ،ىم

 أو ا  وف أو     ت)،  إذا ن ر ا - ٨١و ر ا وا (ادة 

     وا  ة ا  و ه ا   ع ،اقرج ا ا أر

ت)،  أ  إت ا اول  أدل ا أو ار اي             -٨٢(ادة 

  اف ا ااق.

  

ا ام  

ا ا ا   ا وص اأ  

  اا  عا ا وإ ،وا    ا ط  ا  بر إر  

      ص اا  د او  ار، وا  ول  و   ،دوارا  

 وا  دور   و أن و ،ه ا بإر  ن)ا   )١٣٥  ولم و .

.   ،ا ور ،  ا ؤا : ا  

  ا اول

ا و  

       ج أدما ا ناًء أ ي جم     ،ا       ط م وأ ، أ  أ

ا ، اًء  أو ا أو ا أو ا  ذ  اق اى. ول  ا  ل  

        ط د ا  ا ر أورة ظ ن أن ذ   و .ا  أ و

  ،ا أم     ه ا و ،ا أ  أن  ا إذا ر ،آ  أ  ا 

  .)١٣٦( ا  أ ر أو ل.

     أو ا  أن   ، أو   ن أن  ر ا  و

أو ا ب م  ب  ا . اة اي  ا    ا أو ار اول

        يا وا ،ا و   ا م  أو وا  ا  ر

   ، ا   ل١٣٧(ا(   وو  ا   ىم  .      أن  ،ا 

 ظ  ن ا إذا ل، أا   ه أن  ه، أيم أ و ء م  لا

           لا  دون أن ،ا ر    رات ي ل  و ،ى ا

                                                
 .٧٦د.   اري، ر ، ص  )١٣٥(
)١٣٦(   :ردنا  ا " وةم    ور ،ا  نم دئ ازي، اا  ر  .د

 .٦، ص٢٠٠٤ا وا"، ا اردم ، اق، 
 .٢٥١أ اي وأف  ،ر ، ص د. )١٣٧(
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       أ ،            أو ا ا ر ا    إذا أ . ل و

  و .   و  ره ولا  ا ا ن ، و ا 

  ن و  ، ل و ا ر ت ا    أ.اءة وا١٣٨(ف ا( .  

ان اما  :أو  

إ ا من ات اا  ،مم ات اا ومن ات  دن ااق  

)   ١٠)  من ات  ردن ااق ر (١٠أ  و ا ( ال). دة (

  أن "ض  از أو ر ا و ال  اع اوري و اع         ١٩٩٣

   وة اا  ءن". وما ا     ا اما و مما ء وريا 

"  اع اوري ور ه و ال ون   (       من ات اا٢٩ ادة (

."ا   يا ا   نن وما ا  ا اا  

) ل "  ال و      ٨١أ من ات اا   و ا  ادة (      

 اا        ا  ر  ق اط  ذ  إ ا ب أو واا  إ 

          ولر اا   ر    وإذا  ا إر ا ا  

."ا   يا ا  

ة ا تأ اا امن ا ، اب     و نو  ،ا و   ا و

   ،ه ا أ    ا  ،اضس اأ  و ا ا و  ا

ا، إت   ور ا   و  ه او  ا م إت أم ر ع

    ا  أي ن إم ،هب وإرادة من ا ا   يوا ، ا ا ا

 ء ز)١٣٩(.  

             ا ر م  ،هو ت ور   ر   سا أ  أن ا ،اوا

أ   ا      ا  أن  ز ذ  ،ا     و   س

ا  إذا أ أن ا  رت م ااه ادي أو اي،  ز  أن  و ت 

   وأن ا إذا ف ا و ا    أو     أم ا     

ار ا ت واه أو    )١٤٠(ا  ا ط  ًء ا ر ل اا  أو إم ،

.ض ا و إ  د أو   

  م : امن ارن

                                                
 .٧٧د.   اري، ر ، ص )١٣٨(
 .٢٥٢د. أ اي وأف  ،ر ، ص )١٣٩(

                يوا ،وم  ة ا  (ر) ا    ارا ا   رتأ  و

 ا             ،"ر  زو  أةأ ا " ان  ل   د، وذة ا 

)  من ات اا . د.   اري،          ٤٣٣ ا  ذوي ا    م ادة (     

  و. ٧٧ر ، ص
)١٤٠(  .صد ، ر ،اويا ا١٩. 
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ا أ ة ا  او  و ا،      اع ا اي،  ار اع ا

)  من ات اي  "  ال        ١٩٥وء   من ات اا  ادة (

         ر  ق اط  ذ  أو ا أو وا ا   ا    

        أ   ، ر    إذا ،ا   ىا   لر اة أو اا

 ،ا   ت ات ادة ذه ا  مة اأن ا  ." ا  ا ا

أر   ا وأ أمّ     ض م      إذا أ أن ا  ون ، أو إذا 

."آ  ر ة أوا  رة وظ  

       ا ر   و ا  ا ت وان ام  ل و

 أ   من آ  ر ا "  (    ال ي ٢٧و  ء  ادة (

"... ل أو اا و  

)  من ا أ ة ا  او   و       ٤٢ أن اع ام  ادة (

)    ٤٢دة ( ا ، ر اص ا   او ا  أ، وذت ا      

   إ  أ  ل ا  ا ا  ًءو .ا  ف ا ان، وا ما

        أو ا ا   ر وإذا ،ا  و ا   يا ا  ر إذا

  . )١٤١(   ال  ا  أ

  ،ورت اا  .ورا و ورت اا  ق م يا ا  نم أ

        ن ا ،ورا  تا  ت. أه ا  ه  ا وا ا  

ا  يول اا دة (    اا  وذ ،ا ٥و       وا "  نما ا  (

ا  ا ا  ات  اور  ا . ا  ول إذا  ا دون          

"راد  دة اا   أو أ أو إذا و ا )١٤٢(.  

من ا اوي   أي م  و ا، و  ا    ور أن

  اى اد ا ار ا م    إ ،ا ا  ا اا  ول

                                                
)١٤١(   

Article 42: « Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la 
répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir: 
1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs 
dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, de les codirecteurs 
de la publication ; 
2° A leur défaut, les auteurs ; 
3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ; 
4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs .... ». 

)١٤٢(   

Article 5 of Chapter 8 of the Swedish Freedom of Press Act. 1949: 105 
“Liability under penal law for an offence against the freedom of the press committed by 
means of non-periodical printed matter lies with the author” 
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ل  ا ا أن   (    ا امن ٣٩ا  ه اا .ة ام  ادة (

ار ا م  ١٤٣(ا(. 

            ما ا ام  رم اب بأ اع اا  ص، أنا ا  ىوم

ص اا  ب ف أورات ا  ي يع اا  ن ،ويي واوا م ،

      ر   ل أن   ،با   ل أنا   ،ذف اة واا  

ا أو ار اول. ور أن ه اام    و ا ،ن  ر م اع اي    

و ا ر  ،فرات ا  ي      ونة، وا  و ،ا  ا

ا ه   ام و   اف ا، و  ه ار   ا  إ طر 

    و ،(وا وا ا) ت اا  الا  وعأو ا ل اأ  ا

.ل أ  وذ . ؤو اض   

  

ما ا  

 ا ر و  

 ر ا  رأس إدارة ا و دة ا  ات واوا وات  

       ا  جموا وع ا      ا ا      ا تء إإر أ  

       ا ر   .ا   ز دأ ا ا  ا ا ا  حوا

               اد اا   ول  ذ م وا ،ا  ا ك ا يا اا

 أمء أو ت أو ت  أو ت. و  أ و وم ر    ا ،اًء م

    ن ا ا ا  ا     ،ا  دو ا  وو

ز اوراء ا  يا وا ا ره ا ،ز اا )١٤٤(.  

 ا  أرت إ  ا ا  أ ار إذا ، اول  ط من       

   ا  أم دا أي ، ر أ  دا ،تن اام ط ول إدارت، واا

  ن أو  ف أو   ا ر ظ ا  آ   اف، وإن إا ا إ

 ت، وإن ام  اءات ا  ر م  أن أ  وه ا  رأ 

          ،راد وه ا  ب أن  ر  إ  أن    أ  ءوا ا 

اف واا وا  و  ا ا م  ا ر و)١٤٥( ،ذ و .

                                                
)١٤٣(   

Article 39/2 of Austrian Press Act. 12th June 1981: “…. The media owner is entitled to claim 
against the author of the media contents offence compensation of the cost of such 
publication….” 

)١٤٤(  ا  .صد ،ا  ون ،طا ،وادي ا  ،ت اإدارة ا ،ا ٤٣ا. 
)١٤٥(            ،ون، اوا اا ا ،اد اق، اا  ،ا  اا وا ط ،ما  دل .د

 ٢٩٢، ص٢٠٠٠د  .  
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        م إذا   ،ا  اا وا ل ط ءا  لف واا إ 

  ت أا  أ:إ د اا ا ا وإم ،  

(ا   وا) ا  ا وول: اه اا  

 اًء أر ،و ا ا  ا و رت  ل إ  أن ا  ا 

و  أو  ( أو  أو ا) أو  ا أر    ا أو   إر   أ

  .ا وا  أ   اه، و أر   ل  أم   ،  أو إ

ا   ا وف ا  ن امأن ا  ،أ ا ر يا من اما   ،

        ي ه أر       أم  ،أا ا  د ءك إ ذ و ،ذ

  ت رب ا ل  وه ا دة ضو ،  ن أ  و ، ل اأ

  .)١٤٦( أو اول  ن  وإدار أو ا أو ا

  أ ا   و  ا ر و أن ا ا  م  ،سا ا و

         ر و إ  ، ي وا ا  إ ل ا   ا ا اف ا

إطر ا ا أي  دون  ر  ،ض و   إ أو  ر   ا رج

      ا ىإ  و ا اا  أن ل ا أيا  ه و .  ه 

ن اأر   تا إذا إ و ن  ا أن ر  ر   ا  ن ن ،ا و

 مط د   أ أو   ه ا   ،ه اة ف دي ا أن ن      

 ا  ون ب،  أس أن ر ا ف   او  ات ا  ف 

  .)١٤٧((ا)  ال 

   تا  نما ر إ و  ،دئ اف ا  أ وه ا أن و

 وا   و  سء أو اا ا  ز ا  ، ن ا و .ا ا

  نما م   ه      او  أ ،م    ا ر و  .م

       وه ا ى ز أن و  أس ة اا      ا ا  ولا

 ا  ى ام  رء ا أن  ، ن ر  ه ا اه    ا   ب

أ   ون أ ، أن و   ا ا  او ا  ،دام أن  

                                                
)١٤٦( ،در اا  .د    ،اء اوا ا وا ،ا ت، ان ام ح١ رات ا ،

  و. ٤٥، ص٢٠٠٩ا ،وت، 
)١٤٧(        ،را ، ةا دار ا ،ا  مما ا ،م أ   .٣٩٥، ص١٩٩٦د    ، و

أ ص و ، ر ،ما  دل .٢٩٢د.  

و    ا ا ن و ر ا و    ووظ  اة،          

    ا ا ارإ   ف  دف أم اف وا  دوره  رةدة و  أم   ز  د أو ذاك

                   إ  دا آ  إ   وإن   وه ا  ة. واد اأ 

ااف ، ذ ن اد اع   ه او ا  إاض  ا  ه  وإذم ه، أي   

أم  نمأن ا  م . ف ة اه ا    م مم   ١٧  ١٩٦٤م   أ  ،

  .١٥٦، ص٢٠٠٧، ذه د.   ، م د اؤ ا ،ة ارف، ار، ٦٨٧، ص١٥ا، س
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  اا أم روا  ال ع ا أو أم أا  ه إا   مص من  

  .)١٤٨(ات

 ها ا     أي ،إ   و  ا ر و ن وذ ،ا  و 

     أ  و و روإ ، ءإ و ا ا   أم

 ا  و  اا     اا ا وق ادئ ار ا، وذ ن ة او

ا  ا واب، ا  ورة   ا  ر دي وآ ي. ور ل ن            

  م   أن  و  م و .ا ر م   ن  يا ا

  م. و ا ال  ة او ا وذا ،ن ذ ه         وا  إمء أي

  ااءة ا  ء إت ا    ا   ا ، أن ذ  ل   

آ م  .  داموا ن ا ،ا  أ ا     اا  يا اض ان إ ،

    دئ اا  أ و أ ا  إ    ا ا  ا ا

           ر و ن لا   ،ذ  ًء  . ون و  م  يا ن ام

  أو و   ا ،ن ا    ار وا  ف  ا  و

 )١٤٩(.  

و  ا اأي ا ة  و ر ا م و ، ن إار ه         

 وا ادئ اا     ةا   :ر، وا   صا ن اما 

أ ا ا ،أ ا ا (اي  اة ام أ ا ا  رة إماد  

 اوأ ،ا  أو ،ا إراد و ا   ما و أو ،(ا أ ا

ا وة ا سأ  ا ر و    ا  .اءةا ا )١٥٠(.  

(ا ر اإط  وا) ا  دا وا :مه اا  

ي ا إاث ر ، وإن     ل أمر ا اه إن او    ام  د    

 و ،ا  ب  را  ا  ها ا .كا  اأي إ   ر

(ت اا   م) أو (ا  ) نما   ١٥١(أ(.  

 وا  ا وا   إن    ا    إم  ،من امق ام  دا

اض   اع  م  ا  ، إا   ذ  إا اع ب  

    ر وا  توإ   ر ال اا  ،را أ    

         ،دا وا أ .ا را  أو ا  ز م  ،ت ا  

                                                
 ) ت ا.٥٠و  ٤٩و  ٤٨، و اد ااك (و   ٢٥٨ر، ر ، ص )١٤٨(
)١٤٩( ،م أ   .ص د ، ر٣٩٧ .و 
  ا ل امدات ا ة او ا  ا  د.  أ ور، امن               )١٥٠(

  ،ريا وق، ٢اة، ، دار ا٨٢، ص٢٠٠٢ا .و  
)١٥١(   ،ان اما  ما وس اأ و ا ،ن ا  .١د      ،ن، أروا  ا  ،

  .٢٨، ص٢٠٠٨
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    ر أا   اًء أ ا  لا   ن ذ ،  و ا  

      إذن   .       إ  ول و ،  أو   ول، إن ا 

  و وا ا ووا دا وا  رق ، و .ر ما  ة أوة ات ا

ا وا أ ،ا وس اأ  ،  ن وإن  ،ءس اأ  دي  د

ما   ا   ١٥٢(دون ا(.  

              م و و) ا   و  ها ا و ا ر و ن ،او

و )، وإ  و  (ا)   ا. و  ا واء ة     

   ا، إ أن   ر ل ط ا ا  م ر ا.ا

    ا ا  إ  ا ا   و  ا أن ر  ،ولأي ا

  ل  و ،  ا  ا  ة وإا  افدي   اا ر   

     أو ا ا  ن  يا ر ع، أا )١٥٣(      ا    و سأن أ  .

ا اي وإ   إم ور   ي . وا     إرب     

ا  :وا ،ا            ر   أر ا  :موإرادة. وا و  لا  إر

          عط ا ر   إذا  ضو ا وا ا ،  وا ،ا

  م ا أ    وإرادة و  م  اوا ا    ما ل، واا

 م  عو دي ا   وضا مما اا  ا ر أ  إذا  ض 

و من أ  م     ال،   ا  اي ا  إل  

ا وا  ا ر وضا ١٥٤(اف وا(.  

 ا ن ،   و أ  ن   يا  أي، أن اا ا  بو

           أ  ا ر  غ أن  ه ا و .ا اا    ا

  ي؟ و     ا  ا   ا ع رإ  ا ك اا 

             ا ر ا   را  ؟ وإ   ن ،ةن ا  افوا

   و ه عأن ا   لإ )؟)١٥٥  

أن  ر ا   إ ر ا  ا ا        أ اأي ام ،ر 

ط ا     ،ل ع   ي ، وذ  ن ء ر ا ن  

       ا  ا ر ا م  و .   دا       

ا ادي ان  ا، و اا ا أو ا ا   و ا و  ر ادي 

    او ا ر  ر إ   ا  وأن .أ   و

                                                
  و. ٢٧٢د.  د ا ،ر ، ص )١٥٢(
)١٥٣( ا ا  إ إ   ا    ا ا  إ ا  ا ر و سن أ  ا م

،م أ   .د  .     او ا  ص ، ر٣٩٩ .و  
 و. ٣٠٦د. دل  ام ،ر ، ص )١٥٤(
)١٥٥( ،م أ   .د  رص ،٤٠٠ .و  



     ا ا ا  ر (رن )  
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ا ر       ن ،  اءة لإ     ك   إ  أ ،ذ  

      ،ك ا وإدراك      ج ا ا  أن  ،  ا 

  .)١٥٦(وا     ور ك    ال

 م و        بأ أم  مه ا و ا  اا وا ط  

      و   و  ا ر و ن ،مأي اا م مه اا و ،ا

      ،   ن دا و أن  ،ا   و      اءة ا ر إذا أ وأ

      ا   او .د إدار و و ن م ى ،ار ذنا  ةا

        آ مم سأ  ن ا ا  ا ر و  ،وا  ا

  ر اأي ام  اه ام.اس اي أ إ أم

             ل ا" ه، أمم و ،ا  هإ  ا ر و ممس اا ا لو

        إ ا   ا ن ا   ،" ّأ  ا و ّإذا أ ما

 ن اء أر       اا  ا ا .  فا  نوأر  

          ر وإرادة ذ   اا  ا   ي وآ ما   دي ر ر

 ذنا ا ونو ، ذنو   يا  ا  .نم    ن ،ا  أن  

        ،ووا ا  ا  ا وى ر  و .ب اإر  ه    ا

           ذنا ا  ي  ا   أِذَن ا  . أ  

   ا نن وم و ن او .ا إ  أ دورا   او . او ذ

  .)١٥٧(ر ا و د   اا ا  اق"

           ان اما  ن  ،ا ر و د ط ط رء اا  

ن اما رن.و  

ان اما  :أو  

/أ)  من  ٢٩أت اام اا رة  و ا  ا .دة (      

) ر ات ا٢٠٦ا  (ع       ١٩٦٨ا "  ا  ا وا  

ل ون  اا ا  ا امن ون   اوري ور ه و ا

) اق رن ارد  تن امو ."ا   يا ١٠ا  (١٩٩٣   ) د ٤ (

  از   )   او ا  ا ،ة   از، وة أى١٠و (

)   أن " إز اع اوري ور ه ون   ٤و ال،   ادة (

) "ض  از أو ر ا و ال  اع         ١٠أ امن واء". ول ادة (  

  وريا  عا وري وا   ا     ا اما و مما ء

  امن".

                                                
  و. ٣٠٢د. دل  ام ،ر ، ص )١٥٦(
)١٥٧( ،م أ   .ص د ، ر٤٠٢ .و  



                                                                                                                    ..أ  .دوي أا   
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    ٢٠٠٧)  ٣٥)  من ا ا  ردن ااق ر (٤وأن اة ام  ادة (

        وا ا ر "  ا   مو ا و   ما وا

  م ا    ن وإذا ما وا   زا  أ ،  اوا

"ا ر وا م . ) دةن ا ٨١وأ وت اأ ات ان ام  (

ا  ا  ا"  ا ا  ا ا   اا و لا  

           ا  ر  ق اط  ذ  إ ا ب أو واا  إ 

 ا ار ا ا .".....  

 ده ا ا  ؤلر ا        ص ول رو   ك ر ن  أم 

      و أن ول، أر اا و  ا ر و أن  ،ا   يا 

    و ر ا؟

وإذا  ت   (    ..."   من ا ٨١وا، أن اع اا  ه ا  ادة (

  ر   ار اول  ا اي   ا". و ن و ار           

   اول   د ر ا  ،و إط أو   ، و  أن ل إ 

      أو ا د رو           اإ  إذا    أن ذ إ ،ل وظ 

ا ا ط ل ا)١٥٨(.  

  م : امن ارن

)  من ات اي  او ا  ا  ١٧٨ اة او  ادة (

اا ون    "إذا إروا ء ان رؤ ا ط  دة اا   صا

) أ  أن "  ال   ١٩٥ أ د ا  ." ادة (

 ر  ق اط  ذ  أو ا أو وا ا   ة....".اا   

       ا  اف اا  ا ر   ر يع او أن ا ذ ا إ 

          رع أن   ب ب اا   ه ،   و  

  ا   أي  و)١٥٩(   أن ا  ن م  أم  .

    ا ع ا ر ورةا   أن  ،ا اا ا داإ م  و١٦٠(ا( ،

  ا  ا وا ا  ن وا ىب أأا و  أن أ  

، و م أى أز  اع اي أن  و ب  م     )١٦١(اري وااه اديا

                                                
  .٨٠د.   اري، ر ، ص )١٥٨(
)١٥٩( ،م أ   .ص د ، ر٣٩٣.  
أن " ب   إر  ا ا إر ورة و م أو       )  من ات اي  ٦١ ادة ( )١٦٠(

               ر  و   د راد  ه و أو  عا و  ا     ة

 أى".
 ن  ار أو ار   و إرب         )  من ات اي أم " ب    ٦٢ء  ادة ( )١٦١(

."   أو  ا إذا أ ن م رة أ   م  وإ .ا   ن أو إ :ا  



     ا ا ا  ر (رن )  
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إذا  -١)  من ات : "و ذ   ا ا :         ١٩٥ اة ام  ادة (

 ء ا  و  ون  أن ا أ   ة وراقت واا    

 .م  لوراق        -٢ات واا     و ا   ء اأ  أو إذا أر

ت  وأ ق ذ أم     ض م رة وظ  اة أو ر             

  ." آ

)  من ات وا ٢٧واع ا أ م  او ا  ا  ادة (

) ٣ر  (٢٠٠٦             ا ر  ن آم   أ  ي لا  " ل

."....ل أو اا و  

اص او      ١٨٨١)  من ا ام   ٤٢ ادة (أ اع ام  ر

             أو  ،ا   يا ا  ر إذا إ  أ ء  م  

ر ذ  ا      ، ا ن ر ذ  ا وإن ر ذ  ا وإن 

." وا"  وا ا و  

       ي را ن ام  (وا أ) ا ا  ودة اا  وة اا و

)١٠٥  (١٩٤٩    ا  ا ا  وا   أول ا ن ر ،     ،ورت ا

             ،ورت اا ا  ا ا ا  تن ام  ا ؤا 

  .)١٦٢(ا اوف مم ر اول (ر ا)  و م اع اوري

رة  اص او  اا      و دور ر ا   ا ، أم  ا    

.وا ا ام أ  ا  

ا ا  

زع واوا رد واوا ا و  

ان اما  :أو  

ن ات  ف اع اا و ادم ا ،اًء  من ات اا، أو  م 

  ع ات وان ام  يع اا   ،اقن اد  تن امو اا

 . إ م  ت وان ام  

او  ( من ات وأ ة ٨٢م اع اا و ا وارد  ادة (

 ي إا ن ا أو إذا ا        ردوا ل ا  ،

    ا م إذا"  ،أ   ن  ،درج ا م ا ب اإر 

 ى اا ق اأو ط أو ا         د أورج ا تأو م و  ب اإر  إ

                                                
)١٦٢(  

Article ١ of Chapter 8 of the Swedish Freedom of Press Act. 1949: 105 

"1. Liability under penal law for an offence against the freedom of the press committed by 

means of a periodical lies with the person notified as responsible editor at the time when 

the periodical was published". 
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    وذ زع واوا  ر ذ ن .  رد واا  ا  

    ق اأو ط أو ا ت ا  و    ى أموف اظ      ."ىا

          وء ا  ،ا  أ زع واوا ا و دت دةه ا

ا وازع وا، وو ، أي أم ن ر  أ  ا ،ن ن       

أو ا ا  ت  م و  ا وإم ،ب اإر  إ   أو 

   نمه ا  ١٦٣(وم(.  

 اع   ال أ ه ات   او، رأ  وا  ا اي            

     ا   صء ا أن إذ ا ، ن          ر أو اءة وان ا ا 

   ن  ، عطت واا    ن  دع وا   ت

  ر  اإذا أ  وا  د   ن إ  را ا   

  وا  ء ا  ن  ،ذ  ز أوت أو رر أو د ن أو  عا 

إذا ا  ارد وال ا ا أو ارد،  اال،  ن  ا  و ن         

 ١٦٤(ذ(.  

  

  نم : امن ار

        ،ا  ا  " م تن ام  ودة اا  ي اع اف ا

       ا  ،  ا  ا ذ  آ  ا أ    ن ذ و

"ا ف ا)١٦٥(ن ام  مدة اا   . أو ا ا" م ا ت وا

اري اي   أو ا ه  ات ا ات أو اة ا  ا            

  .)١٦٦(اض". أ ا وازع وا    ان و وااول

 ي أع اوأن ا     وأي ا) زع واوا رد واوا ا و ا  ء

)  من ات    أم"  اال ا ن  ا أو ا أو     (١٩٦ ادة (

ا  مت  ارج و      ار ا أو از أو طق ا اى ا إ  إرب    

 اال ا      ا  ،  أ، اردون وان،   

  و    ى أموف اظ     ن وذن وازن وا ر ذ ن

أو ا ت ا ."ىا ق از أو طأو ا ر ار أو اأو ا  

  م ه ادة أن و ا وازع وا وإن م و ، إ أم  ت   

ن.  ا ،  ن اع أ   وإت   ورد  ق ا د ام

     أو أو ا ت ا  و  ن ى أموف اظ   ء أن ء 

                                                
  .٨٣د.   اري، ر ، ص )١٦٣(
)١٦٤(ص. ا ،م ر ا٨٣ .و 
)١٦٥( ) ي رت ان ام  ودة اا٢٠  (١٩٣٦ ) ن رم ١٩٩و  (١٩٨٣.  
)١٦٦( ، في وأا ص أ ، ر٢٦٥.  



     ا ا ا  ر (رن )  
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إ  إرب ا ،ذا ن اع  أ   ا أو ازع أو ا، أو ن  ف           

ن ا    اءة أوزع  ا ع أو عن ا أو اء    وراقن ا 

    أ  ر  ته ا   ز  وف )دة (  )١٦٧ا ا   ١٧٨. و  (

           "  ا      أ  ء و   نما  إذا إر

        ونوا ء ان رؤ ا ط  دة اا   صا اا

                ا      ال اا  و .د ا أ

رد وار واء   أ    أ ان وارن وازن. وز  ا

."ا  و  دة اا   صا ب اإر  ا ا إذا  

           اًء زع واوا رد واوا ا و ص     ع اا 

اء رن ام )١٦  (١٩٦٠  ) ر ت وان ام  ٣أو   (٢٠٠٦      أ   أي ،

.ا ا  ا اا ع اا  و  

)  من   ٤٢أ اع ام  أم إ   ، و ، وذ  ادة (           

ا ا"  ا و   دةه ا  ة ا .م  ءأ  ب اأ

                 إ ل ا   ، و   ا وو ،"ا

.أو ا أو ا ا    دةا م  اة اا أ     "  زعوا ا و    ا

           ذ     ء إ ل   ،"ب اأ  ن ن ن وازوا

 ا أو ا وان وأب ا.       أ  اات او وام وا  ه ادة، أي       

و     و .ا  م ص اا  ا ا    ء 

         ا   أي  وذ ا وا   ص اا أ  ء أ  أن

  .)١٦٨(اى

       وا  ة ا أ ي أع اوا        وص اا و  أ 

)  ا ا (ات اور)  من  ا   أم إذا    ٣اا ا ،دة (

  ن      ر  و .ا   و ن ا ،ا   ا   ا

دة ( اا  م  ا   و زعن ا ، ةت اا   إذن )١٦٩()٤أو .

ن  اص او  من  ا اي،  : ر ا وم إذا ن ك 

                                                
  .٢٢د. ا ااوي، ر ، ص )١٦٧(
)١٦٨(  ا ا ،ور رقصد. ط ، ر ،(ا ا) ،١٧٠وا.  
)١٦٩(   

Article 3 of Chapter 8 of Swedish Freedom of Press Act. 1949: 105: “If it is impossible to 
establish the identity of the owner at the time when the periodical was published, the printer is 
liable in place of the owner”. = 
= Article 4 of Chapter 8: “If a person disseminates a periodical which lacks information 
concerning the name of the printer, or if such information is known to the disseminator to 
be incorrect and the identity of the printer cannot be ascertained, the disseminator is liable 
in place of the printer”. 
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    وإذا ،ه ا  ،ول ر  ر         م  و ،و ن ا ،و ا 

    او  ازع.

 أن و ء    من ا اوي ومن اف ازي، وإ د   

.ا وا  ا ا و و  

م  صا ا و   وص (اءا ا وا  يا ا ا 

 ،(م   إ إت ر ا وار اؤل و ا وا  اب، ي    

   ٍن، ن إ  إل وارد و أن ى  اع.

  

اا ا  

و ا ا و  

           ا  ا اا  وا  أ  أ وا ا   

.  وا ا  و ع ما ا  .ا  

ا  و :أو  

 ا  و ن : رن ون اما و ان اما  ض ل   

١ان اما  .  

       ا  وص اا   ا  و تن ام  اع اا  

ا  ا وا   ات ان ام  ،ا وذ ا  أ  

/أ) "  اع اوري ور ه و ال ون  اا ا  ا        ٢٩ ادة (

."ا   يا ا   نن وما  

م وإ ،ا  أو    مردع اة وا .ز اإ  و 

)  من ا ا دن ااق إت و  از              ٤ام  ادة (  

             ما وا وا ا ر "  ،ا   ك  إذا ما وا

  اوا  م ا    ن وإذا ما وا   زا  أ ،

  ) دا أ ."ا ر و م ن       ١٠) و (٤ ند  تن ام  (

  دون ،   ر  زا   و   و م إذا 

ا  ةأ و م أ م ز١٧٠(ا(   زا  و  ورة ىا م .

.مما   

    أو ا ا  و  ن ، ا ن ام  م و

وا  را           ، ا ه واد اوع وا   ن وإن م ،ما 

  ان  ك   ر ا   ا، و ف إا   إار            

                                                
 ادة اا  أن "  إز اع اوري ور ه ون   أ امن واء".            )١٧٠(

ا  لا و ا زأو را  ض " ل ةدة اوا ء وريا  عا وري وع ا

 امم و اام ا     ا امن".



     ا ا ا  ر (رن )  
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اا و ا   أن ا  ى أما م ،ع  اا أ ت، وا  

   و ذ  ،ما وا   زا  و   ا ن ام  مردا

  .ا ر و م   ،ا   ا ر  اإ    

  

  .  امن ارن٢

ا    ت وان ام  ت أون ام  اًء ا  و   يع ا

            .وا  ا  وب   ا أن إ ،ا   وا  ر إأ 

،  ر    افا   ن وإن ا        ا دة ا  يا  أم إ

      و   ،وص اا  و   ا  و .

ا ا ا، أي  إت  ن ار و إذا، أ  ا ام  ول       

 را  دا لأ  عا و سأ )١٧١(     مر ا  ما ا و  ،

 او ا  مق اا ا  ،ن و   ر ا و ال  

  .)١٧٢(م   ا أس و اع  أل  أو  أس او ا

 أن اع ا   أ و  ا اًء  من ااء أو  من ات          

.ا ا  ا اا ع اا  و  أ و ،وا  

  ويا ن ام أن ا ١٩٨١  دة  ما  وة اا  ا  ما و

)٦          ،وا موا وا ف واا  ،ا و   إذا أر"  (

       "  ير اا  ا ا    ر ادة (  ).١٧٣(ام ٣٥/١وا  (  

        (ا ا) ورا ا  ن : ا ا  و   نما

.ا م رى وا رو اا       و و  

  ما ن ام ١٨٨١أ     و ا          ا اا  م أو 

   افن ا أي وا ا   ض  نما ا ن ر ،ا ا 

   ا أو ١٧٤(ا(.  

         ا ن ر   و ن ا يا ا  نم و   أو مم

 (  ا ا  ا امن : ٢ إمء اة ا    ا  ،ء  ادة (

                                                
)١٧١( ، في وأا ص أ ، ر٢٦٣.  
  .٨٤د.   اري، ر ، ص )١٧٢(
)١٧٣(   

Article 6 of Austrian Press Act. 12th June 1981: "(1) If an offence is committed in a media, 
such as defamation, libel, slander, insult or ridicule, the person affected is entitled to claim 
from the media owner indemnity for the injury suffered…". 

  .  ٢٦٦ر، ر ، ص )١٧٤(
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  ود ت مم، أو إذا ن ر ا    مم  م اع، أو إذا       

   ة اا أم و ن ا ،١٧٥(ا(.  

و  و  ا، م  اع اوي واي، ن  ا أو  

             ،ا  ا وا ا د ا   نا أ  ا ا

 أو ار اول وا ا ا وا وارد وا، و  ال أن  او  ر ا

 ا  ا اما  ر أنا  ا .وا ما وا  ا ا 

  ا وك ا وأن ،م ؤه ا م وإن ،ا  و     أو أن ،ا ا  

  ا ر  ،وص اا  ا ا  ا   وأن  و 

.وا  

ا ا و :م  

      ع ا وأن ،ص اا و قم   ا ا و إن   ا و

 اي  أر  ا  ء امن،  ى إه  إن ء ا اي      

        ،ه اا  او وه ا ارورة إ ى ه آي، وإه ا ف  و 

 هأ ١٧٦(و(.  

اف ن ا ا ع او ا ص ا    ا  وم ا

   و ةت أن ام   أ وه ا  ت اا  ذ  ،آ

او واء و     اص ا    ،ت أى  و أ  ه   

 . أن ا  وإن   ة   و اص ا ، إ أم ر          

دا اا  اا   و)١٧٧(.  

         واأ   ص اا ء ة رإن ا       ،ا   ا ذ

       مم اضإ  ،لإ  و  إرادة   د ،و إ   يا ر: أن ا

    اض ا د وأ ،أ ا  يا  ا وورة. وأن اا إ

 ا اي رض  ا  ا و   ات        أم  أ . أن و

                                                
)١٧٥(   

Article 2 of Chapter 8 of Swedish Freedom of  Press Act. 1949: 105 
“If no certificate of no legal impediment to publication existed at the time when the 
periodical was published, or if the responsible editor liable under Article 1, paragraph one, 
was no longer qualified, or his appointment as responsible editor had otherwise been 
terminated, the owner is liable”. 

  : ا ١/٤/٢٠١٣، درا مم رة ر ٦ ا، او ا  اي، ص )١٧٦(

www.marocdroit.com_يا - -ا -وا/a2820.html 

 
  .٤٧، ص٢٠٠٦ش ، او ا ص ا، ر ،  اا ، اق،  )١٧٧(



     ا ا ا  ر (رن )  
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        ، اوا  يا ا  نما  م ح       ااف اأ    أم 

  .)١٧٨(وادع  ا   اي

 يا ا و ونورد ا   ل، و د  يا أن ا : 

     م   ن  ا  ا ا و ،اإ و ده او  و

    م  و ، ممد اود ا    ف داء يا ا  وأن .أ  

  إم إد ا إ   . ال أن ات    ا اي، اءات  

           طم  أو أو إ اي وا ا  ،ط  ء     أن 

 ا اي رض  أ  ا        ا اا وادرة. وأا ن ال ن

      ،ص اق ام     أن ذ إ ، م  ل أم  ا   م

اد اأ    ر  با  ا )١٧٩(.  

و ا ّا   ف اص         وا   ا ما ا م  ن م ر

   امل ا   ،ا ا م  وا ا ص اا ء ة تو ،ا

دا ح ا م د١٨٠(ا(.  

١ ان اما  .  

 و ا اي ، أ اع اا  من ات ه              اة ا

ودة ( )١٨١(ا ر٨٠و    ودوا ا  ا  ،ص اأن "ا     (

           أو   ا اا  ا و ا و أو   ا  ؤأو و و

. و ز ا   اا وادرة واا ااز ارة  مم ،ذا ن امن   

  أ   ر             ا    ذ  و ا أ اا  

  ت ارة   امن".

                م ،ا يا ا ء أ أ  ن ع وإنأن ا ا ا  و

    ص ان ا وذ ،ا ص اه        ا  وأن ،ت ا ع  ا 

     و . ءا   ت اورا  و ا س وات ا  ه ا صا

 ا درة، إوا اا   ا ص اا   ع إن ا ىأ  ا

  يا ا  ز ا   ،اوا ا وا ا ر  أو ا  ا

    يا ا   ض ا ه ا لإ  إ ، أو أ 

                                                
)١٧٨(  اا ور، ان ا اإ د. رم     ا ،مموا دا  د   ،يا ٢٢ ،

 ،مد ا٣٤٣، ص٢٠٠٦ا .و  
)١٧٩( صا ،م ر ا٣٤٤ .و 
  .٣٥٤د. ي ازاق  ا ،ح من ات، ا ا ،ر ، ص )١٨٠(
  .٣٦٧ م ،ر ، ص )١٨١(
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         يا ا  أن  .ا  ظا           أو  ا  

 ل   دي و ي أو وا ا  و ا  )١٨٢(.  

و أن ا  ن   ذا      ي، أو ن  أو     

ن اع إ ا ااءات ارة  اص او            درة  أى ات ا اى، 

ا ا ا   ط ا، أ اءات أى  ا   أو إء أو ا أو        

ص ا ا وة ا  ن و أن  اءاته او ،)١٨٣( .  

ادة ( وا  ةة اا   ٨٤        ..."    ات ان ام  (  ر وإذا

      ة ا   أن  ز ى اإ ا أر   دام 

أ  أ   ا  ض أن  "، أي أن ا  ن و ، بر

 ت  و    وزر ذ )١٨٤(.  

)  من ا ا  ردن ااق   ت          ٩ أن اة ام  ادة (

      ةا ا "  ا ا  ض   )    ا٥.٠٠٠.٠٠٠     (

)   ر وه٢٠.٠٠٠.٠٠٠دأ (أو) ةا  ورد  ات وار إذا من د (  دةا  ."

 ي أ ادة (ا)     )   رده ات ا وات اض  ل " ١٠(

              اض تو   ا ا ات ووا ت ارده ا 

."  

  اع اوري      ١٩٦٨)   ٢٠٦)  من ات اا ر (    ٢٣وأ أت ادة (

 وز ا  ة وريع اا  ز"     دا دا أ    إذا م

  ).٢٧ة وا ة  ا امن". و   إء ازة  ادة (

  .  امن ارن٢

     ءا وإ ،ص ا ا ور ا  ي مت ان ام  

أم  وه ا وإ ، يا ا ء ز  ،مم  صا ال اا  

             ين اما  ة اا م وإذا أو إدار   اء اا   

،ص ا ا و افا   رص ا وا     أن ذ إ

                                                
و أن  ن ا اي اًء ن  أ   أن ن    وده أو   أو  ، وء   )١٨٢(

 ار  ل  ا اا أن ا اي  أن ن     ا . د. ي    

 زاقا ص ، ر ،ا ت، ان ام ح ،٣٥٥ا.  
  .٨٥د.   اري، ر ، ص )١٨٣(
)١٨٤( ا.م وا م ر ا  
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.  إف اع اي  من  ا  ا اي   ادة     )١٨٥( اء

)٥٢ا رص اا ر أن ا  ١٨٦()، و(.  

ن ام أن  ا و       ا صم   يا ا  نمت و

            ا ا   يا ت وان ام ري، وا ا وو

ن   (  ا ام   ٢٦ وإل ا ا وا ا  أ ا امن.  ادة( 

)    ."....٢٩ أن ادة (    ١٥أم ..." ز أن  أ ا ادر   اة ة      

       ا  و"  نما ا     ل اإ  ر نما م

 ز مدة اا أ ."ل ا  أن   

و  ف من ااء ا ة  و ا ص ا  ، ذ ك 

) ١٥ت رة  من ات وا ا  ا   اء،   ادة ( 

  نما ا         ر اا  ت أوة ادا  ز ..."  ف اإ 

 ط  ءورة وا   وز أ  ة  ور ا ف ار ارإ ا ا

امن ت إء ا و  ( ا  ٢٧ أء ا أو ا  ." ادة (

     أي  اا  زو ..."  هن مما ا   م   ق اوإ ا

ات ا أن  ء ا أو  ا ة     واة ودرة اد ار  

 ا وو  ا ا و وا اإ ."ا  ا ق اإ  

  ما ن ام صم   ،من اما   ١٨٨١أ    م 

         ا مت ان ام    .ريا  ا و١٨١٠ا    وا 

     ١٩٩٢) ادر    ٦٨٣-٩٢، أ من ات ام ا ر (      )١٨٧(ا  اي 

 ص ان ا نما ا  ر و .ي اا ا و ل فا-  وء ا

-  و  ط  ن ا اا  ن أو اما ا  صت اا 

     أو أ ا )دة (    .)١٨٨ا  ٢-١٢١         ت من ام  (

  و  وأ     ا اا  ي اا ا و اا

) دا   ص٧-١٢١) و ( ٤-١٢١ا    .وه ا  وا ا ن. وما ا  (

            ر ل  ا اا   و ن و اا ت اأن ا  دةا

 ا د   ن ا م         رص ا ا ووأن ا ،ا 

                                                
   -ور- ن ن، او ا  اي    ا، ر  ، ي ح   )١٨٥(

 ،اق، اا  ،ا ق اص ٩١، ص٢٠١٢ا ، ر ، ش أ ٧١. و .و  
  و. ٤٤٠د.  رن ال ن، ر ، ص )١٨٦(
  .٨٧ن ن، ر ، ص )١٨٧(
)١٨٨(  ص ا ا وب، اا  أ          ر رة مم درا ،إم ا ر إر ىو

١/٤/٢٠١٣ :ا      post_29.html-www.ahmedezzelarab.blogspot.com/2013/01/blog 
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         اة اا  ،ء أو أ  ا م  إ ا ص اع ا

  ).٣-١٢١ادة (

 يا ا   نط ا  أم ا ا   إذن  :من اما 

أو ،ورة أن  ا ا  أو   اي وا ض أن  ل ا اى 

  .)١٨٩( إ إذا إر ا  ط. وم ،ورة أن  ا ب ا اي

 م ين اما  و  اب ار إر  ،يا ا  دئ اا 

      .ا و   و ا   رص ا .نص اا   إ

        ات ا   تأن ا  يت ان ام م  ذ  ا   ا)

 ت) إذا أر ا  ق م ري. وا د من ات اي ت            

.  )١٩٠( ص ار دون أن   و ا  ادئ ا  ا اي     

 أي م   يا ا  نم  .ا  ا و  

 ) ت را و صوي ان امأن ا ١٥١  (٢٠٠٥  ا وا  

)  ا امن   أن اص ار  ن و  أي         ١/١س ار .دة (

.  من ا اوي    و ات  )١٩١( من ات  اا ا م

.ت اا  ض أن   أي  أو ا  

   راتإ  إم اب وأ بوأ    ويي واع اا  ى أنوم

  أي واا     ر  أن  ،أر ا أن ا  ذا ، ا و

ا وا، وا  ض و دا ض ت   ا ا   ،ا          

.ا  و ا  ءا  

                                                
)١٨٩( م ر اا .مما   

" م ما ا  و    دة٢-١٢١ ا    نما  اا  أم     رص  إا  ا  و 

ا إذا إ  أن  إر   فط  أو . ض ه أن ا  ة  اا    يا 

  ،  ي، اا  أم    ىت إ ي اأو ا أ .  أن ا 

 ا  : ا  اص    اا  او وع ( أا". ور  م ا ا أو م ا ه ن

،٢ ا ١٩٩٧ د.(    ا ما )١/٤/٢٠١٣:(  

www.courdecassation.fr/documents_traduits_2850/1593_1585_1576_1610_2852/_19330.h
tml 

)١٩٠(   

LL.M, Sworn, attorney at Law Dana Rone, On Istitute of Criminal Iiability of Legal Entities in 
Eight Countries, Ministry of Justice of the Republic of Latvia, March 15, 2006, Lativa, p16. 

. ١٩٦٢من ات اي   ٣٦)  ا ١٧-١و  ااد (  
)١٩١(  

Lukas Bohuslav, On Selected Aspects of Criminal Liability of Legal Entities In the Legal 
Systems of Various European Countries, AD ALTA JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY 
RESEARCH, P.16. An article published at (1/4/2013) on: 
http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0101/papers/bohuslav.pdf 
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ا ا  

ا ا ا    

 ام  اًء ، ا او ف اا    ت اا ا ا  م

ا وات وا إذا وت، و ام ات أ  . اع اول،  امن            

  اا. وا ام  امن ارن.

ول اا  

ان اما   

)  من ات اا   اف ا  "...و  ف ه           ٤٣٣ ادة (

 وا أو ى  ا". دون  ة ا أو ار اا . إت اف       

وق ا اى، ظ دا ه ا ، "وإذا و اف   ا  ا أو ات

 ا  ا أو ات أو ى طق ا اى  ذ ظ دا"، و د          

  ) ت.١٣٦ا ارة و دة (

ن ارد إ  ا ن ام دة (أا  وة اا  د  اق٩   اا (

   و ا رن د     ف أو ار ٥اد )١٩٢(  مة اا   .

 ،ا أو   ا ا ا  ض  يا اا   دةا م     ن٥ 

   ر ود دة      ٢٠ز  ز  ،دا    ة ار. وان د

اا  أن  وز   اا اص   ا (أو و م). و  ا امن   

درة وا ىأ  ت       أيوا زة اء إأو إ ار أو ام ت إدار أو 

. ف  يا  ا     ،اه ا  ا  

  م ىم م ،اقن ارد إ  ا ن ام  دةا اا  ة و

      مردع اا  ر أنا  ن ،ذ ا إ ،ا   رة اا   وأ

  ا  ا مرة واا دة اق اوم روآ ا   ع ام

ا اا  ارهإ  را            ا ا   ،أ ا وا ا  و

    ، ض ا ا ا إ ن ا ،(    يا) ويع اا

  ك ا  ه و ا   اوف، وا  أ  وي  

  اى.

)   ادرة،  أرت ا أم   إرب   ٨٤أ اا ا  من ات دة ( 

 أو   ط و ام ،ز  ا أو ا ا أن    ات  

ا ق اوط وا  ،طء ادرة ا  أن دام ور ا   ز  .ى

)  من ات أ  م ا ا         ١٠٢وم ا  م ا  .  ادة (   

                                                
و (     ن در ١.٠٠٠.٠٠٠)  أن "أو : ا ور ا     (    ٩ ادة (  )١٩٢(

)٥.٠٠٠.٠٠٠ .... :  اوا ا و  هم  رد   (٥"...ف أو اأو ا ا ..  



                                                                                                                    ..أ  .دوي أا   
 

  

      راى ررى زامظط Vol.3  No.6 (2016)                                                                                          ١٠٦٧ 

  ،ى اإ  را مأو ا ف أو اا   دام درا ا م  أو أ 

.  

    ) ر اا ت وان ام ٢٠٦أ   (١٩٦٨  ) دةا ٢٨       ا ا    (

  راد     ا أو   وز)١٩٣(           ف اا  ا  أو

   اة  أ اام اى ا   أ ه ا.، )١٩٤(ط ات

) امار ا  از  ا    أ ا       ٢٢ اة او  ادة (

 ،    ٣٠ة  وز  )  ا ز  اع اوري    ٢٣امن، اء إداري. وادة (

) دا أ ف أو    ١٧و ١٦ا   ،ورت اا  ا  رةا ا  ا (

.ا  

      ) اق رن ارد  تن ام ١٠أ   (اول        ١٩٩٣     م

)  "ا ا دام   اع          ١٢ اة ام  ادة (     اع  اوري 

." داما  إزا  او در و ع ذاا    وريا  

  

ما ا  

   امن ارن

 ات وا وار و  أدوات ا  (  من ات اي ١٩٨  ادة (

          ا ر  ض  .مق اى ط ف اا  بإر   وا

        و .ور ا ا ل ا  درا ا م  ،ةا ا ب اإر

   اة ث ات  ا إذا إر ا  ا  إى اا )١٩٩ادة (

   وا ، عم  أو أ  ى ا  عم  دة م  ء اة أت اوإ

                                                
)١٩٣( ) ت رن ام اردةت ااا  نم  مدة اا ١١١  (ى،  ١٩٦٩ا ا امل واا

) ٦ر(   در٢٧ا  من ام٢٠٠٨  ت رن ام   صت ااار ا ن" ،اا ا  

)١١١  (١٩٦٩ : لا  

 )     تا  /٥٠٠٠٠أ)   ر ود ن أ (ر.٢٠٠٠٠٠د أ  ( 

 ا  /ب)    ٢٠٠٠٠١)   و ر وواد أ  (ر.١٠٠٠٠٠٠ن د (  

  ) ة  در".١٠٠٠٠٠٠٠) ن ووا در و   (١٠٠٠٠٠١ ات     ( ت/

ن اات ااردة  اام اى  أن ")  ا امن ٥وص اات ااردة  اام اى،  ادة (

) ا رة ادة ا  ار  مة اا  م ٢٠٦ا  (ة  ١٩٩٤ نما ا   يوا

."امه ا    فأ =  

 ن ا راق أن ارد إ  أ =) ن رم٦  (ار ٢٠٠٢ ن أما ا  ودة اا و ،

    تا  ٧٥٠٠ا    ر و٤٥د     ا ار. ود ٤٥ا    و ر واو د أ

٢٢٥     تا ا ار ر. أد ٢٢٥أ ود أ   و ر وان،  ٧٥٠رد و  .رد ا

  .١٥، ص٢٠/٥/٢٠٠٢،  ٢٩اد 
  )  ا امن.١٦)  ادة (١١ اة ( )١٩٤(
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) م   ٢٠١ا اة. أ ادة (    ) إذا   ر ا   أر     ٢٠٠ة   ادة (

            ، فة آ   و  فآ     ا اأو ا ا   

      د   دة أوا أ أ  أ وظ د ءأ ل ار  ن و 

ا  أو ذ    دارةت ا لأ    ري أو ار أو   ن أوم  أو 

.ذ  ء   ر ت د أو م  أو أذاع أو م ،ا  

 ،أي واا  ة درةو   ،يت ان ام  اردا ا ا ى أنوم 

 ا  ا  و ،ل او ا  وف وا ا  ل ا ا وأن ا

ول ا دون  إمدات وإن م  ء  اة واة ه ا أو اام اة أو أل 

 و ي مر اأن ا   ،دارةا.أي واا و ا   

 ٢٥٠٠)  ا امن    اف ة  وز  وا             ٣٠٣ ادة (

   و ٧٥٠٠    ف ات ادة إه ا  مة اوا .ا  ى أو 

   أو  ظ ا     او  وز  ة ا ا   د  دا ظ 

  ٥٠٠٠    و ١٠٠٠٠  .ى اأو إ   

) ي را ا  نم ٩٦أ  (١٩٩٦         ة ا    م

    ا٥٠٠٠و   و ١٠٠٠٠   ا ز اإ   ى ا أو 

     ا   أن  زو .أ ظو اط ة ا  أو ات اا

 هم   ا م     ما  أو  درا   م ا 

و اع اي ا اا  ا امن ت           )  ا امن.٢٨ ال وذ  ادة (

)  م ا و د ا  أ.    ٣٤اد ،  إم  ادة (

 م   ،   ا إط  (           ا امن م   ٤١أ ادة (

)  من ات اي (إم ر ار ١٧٩ا ا، إ   ا اص   ادة (

.(مق اى ط  

) ي رت ان ام٢٠و  (١٩٣٦ ا     لاول ا  : ،ت

)، و ات وأاد ٢٤)، و ا واا و اا  ادة ( ١٠ات  ادة (

)    أ ا     ٣٠اة  إدار و  ا  ا  ا وأل  ادة (   

  ا ن، وممدة ( ا٣٢ا.(  

در  أو إى     ٢٠٠٠ أ اع ا  ا ة  وز  وا  وز      

)  من ااء ا. أ من ات وا ا        ٢٠٩ ا ف ا  ادة (

) د٢٧ا اا   ض (  وز ٣٠٠٠    ر وف  ١٠٠٠٠دا   رد

ا (ر ا و ال أو ا)،    ال ي  أ   من آ، أي 

 . أزت )  من ااء ا ٢٠٩ز  أن   ا اص   ادة (

)   اا  ، إرب اف ا، أن  ء ا أو  ا     ٢٧ه ادة (
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          اوإ  ا ا وا ا ر ود ادرة اة ووا     ة

.ا  ا ق اوإ  

و من ا ام ك  ا واا وادرة.    اف ا ه     

) ن اا   ٣٠اظ   ر او، وااد اد ا و و . ادة (   

ا وا وا وات ا وادارات ا .رو ف ا ا ت ا واات  ٤٥٠٠

 ان ااد   ١٢٠٠وا   د أو ه فن ا إذا اد، أ ا ف اا   رو

 ن ا ، أو د  أو ق أو أ ا إم  أو أو إم أ     ة ا

 ر ادة  ٤٥٠٠٠ورو (ان  ٣٢زراء ااء واا  را فا ا  نو .(

     ر ا ما ى ا ة ت د ل أو أ نن واارو   ٤٥٠٠٠ا

  .)١٩٥()٣٦(ادة 

درة ارات أو ات أو امت أو ات ا  ا ، و٦١ (    و ادة ( 

     .ا ا أ   إ ا ا   ، ةا ف اوإ  ت ا 

  وز  أ  ا دام    (. اة أو ار اوري ة ٦٢ أن ادة (

أ اع اي م   ت ا واا وادرة وا وا  من ات          

              د (فا) ان تن ام  مء اا  ا  .ا  نمو

 (ا  دون) اا )  ا م إذا  ، رة فgross defamation  ن (

 وز  ة أو ا اا ١٩٦(ا(            يا ا  نم و .

 (  ، ا ا ، إذا م ظوف ا  ودة        ١٢اا ف ا  ادة (

)  ا ادس    اا أو ا ة   ٣ن ا ا ة  وز . وادة (

)    ٧وز   ، م اا ارة  ا  ا امن   اف.   ادة (   

ادرة ا   ا ا        رة ا١٩٧(ا(     درةا ا وإ .

           ا ا م إذا ،أ  وز و ا د ة ورت اا )١٩٨( .

ر ار   )  ا ا    ات اة   إم   ١و ا امن أ  ادة (

                                                
)١٩٥(   

Uta Melzer, Insult Laws: In Contempt of Justice, A Guide to Evolution of Insult Laws in 2009, 
Published by the World Press Freedom Committee, Paris, France, 2010, p16. 
Carolyn R Wendell, The Right To Offend, Shock Or Disturb, A Guide to Evolution of Insult 
Laws in 2007 and 2008, Published by World Press Freedom Committee, 2009, p14-15. 

)١٩٦(  ا م إذا  و     و ق موم ا   ،را  ا  ا ا  ،

ا ا  مدة اا  . ر اثإ   ذفن ا إذا-   يت ان ام  ،مء اا

١٩٦٢. 
، واا وار واات ا ا، وات وااد اى اة           و ادرة إف  ا اة  )١٩٧(

 Secondا ا  من  ا اي.          –   ٧ا اع.  اة ام  ادة 

Paragraph of Article7-Section 7 of Swedish Freedom of Press Act 1949:105 
)١٩٨(    Article 8-Secton 7                                                                                                                  
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)  ا ا      ٥ا، إذا م ك أب درة    إرب  . وادة (

- ٨ أن   و ات.  ن ا   ا اة  (ادة           

.(ا ا  

اا وادرة  اال   اف ا  ،من  واع اوي د  ا و

)  من ا اوي   اا   اف   ٣٥ا . اة او  ادة (

ا، إذا ا دون  ار . أن اة ام  م ادة    ا   ا

)  أن  ٣٦م اا او   ا ا   ن . وأزت ادة(        

              اء اا  أو ،ا اب اإر    ةت اون ا درة 

.وما ا    

     وة اا  وف، وذ ا    ويع اا    

)  من ا اوي،    أن  ا   آر ومق اا       ٦ ادة (

     و ،دة ااول ار وق إموم م    ،رةا       ديس اة اا

  وز ا  أن و . ا  ،فا و  ا ا رو،   ٢٠ا أ

  اا  وز ، روآ ا م إذا ال ٥٠أا   رو ١٩٩(أ(.  

اوي   أ وأ إا و   اام ارم  و مى ن  ذ إ اع

اى، م   مق وآر اا ارة، وم ومق إمر ادة ا  ات اس            

    ،ا ا ا  را  ا ا  ديا     ا  ن أن

ار   ف   ة   رة،     ف  وذات آر     

ة   ط اات ا   ال،  د ا ا  ا  اع       

)  فا  ول٢٠ا د او ،(رو أ)  مع ا ا رو. ٥٠ أ (  

     ا ن ام  مدع اا  ى أنم ،ا  ض ا  و

   ا    وذ ،ا  او اإ وأ ،امه ا  ا  نرد

أ ،ا       ت ك م وإن ا وإ ، ا ا ع ان م

.اا  

  

  

                                                
)١٩٩(   

Article (6/1) of Austrian Press Act 12th June 1981: 
“If an offence is committed in a media, such as defamation, libel, slander, insult or ridicule, 
the person affected is entitled to claim from the media owner indemnity for the injury 
suffered. The amount of the indemnity depends on the scope and the effects of the 
publication, in particular on the type and circulation of the media; the preservation of the 
economic basis of the media owner is to be respected. The indemnity must not exceed 
20,000 euros, in case of defamation or particularly serious effects of libel or slander the 
maximum is 50,000 euros.…” 
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ا  

 امص ا رما اموا ان اما  و و ع درا ض 

  أ م ،ا ا ا  ا:  تت واا  إ  

  أو: ات:

١.  ،وا ا  وع    وا ،ا   ء  ا ا  أن

 وا وا اا   ممس اا و ،ا   ء أ أ و

 اا ( اام ا وام ا وا وا).وات 

٢.  ا) ق اا   مق اا و ،مق اق ام   ا  وأن

 ،مإم م د   ، ق اا  م  ر أن (

   د و  زل  أو اف ، وأم    و  ا  أم

.را  

٣.    ود  ،ىق ان ا م   أم  ،ا ا   أ

أن  ف ا  أ ق ا  ا . أن    أو   إ و

ا ص   إمن  اف وار، وا  امن  ط  ت وز 

  ابوا ا دي ا ا  ن إط ،ف أو اا  ا   ا 

 أن ول دا عأن ا  ا ،ة اق اوا ا   اا  عم 

 ا ا  ودو ،ا    ود ا  ى، وت اوا

  اف وار.

٤.   ف، و و   ن اما ا    مم ط  ا ا أن ا

 م :.ما ا و ،و  و   

٥.  مف واوا ا ا  و  ،ت و    ا ا  وأن

 ا ا و   ا ، دةا وق ام  ح  أم  .ذبر اوا

 اح.

٦.   حا ا  أن ل اإ) ب ار أ ج ر، وا  مما ا 

 ا ا  ب أه ا  وإ ، أ ا ام  (اوأداء ا

.ا 

أي   ار    إد مع  اازن واا   ا وات اى،  .٧

 ا  اإ  ،روإ    ادق ات، وا  لا

   ،لا   ا  اه ا أن   ، رة أي واا و

 ام اق أووا ا ام    .ول اا 

 ا ات ل و ا ا اح،   اع اا واي  .٨

وا أن ن اوف ظ أو    أو   ، إ ا ن اا اة 

ي واوي وازي،   ظ ا وإت  . أن اع ام وا
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طن أن ن اوف ظ، وإ ح ا ا و ن  د دي،  أن ن 

.ة ا  وأن ، ةا اا 

أ  ء )  من ات اا ص و إ اف ٤٣٣/٢ا اارد  ادة ( .٩

/را  (من ا ا  ، او رة "... أو ٨ اع اردم  ادة (

 و  ه ارة  من ا ا ، نن     ار... "، 

ا ا ا ق إم   رةه ا أي واا      او ،

. رة ا ا و ا و ، رة  

١٠.   (وا  وا) و (وا  ا)  تأ رما اموا ان امأن ا

ا ا   ا وا  أ   ت ا لك ا و ،ا 

.ا  م ا وص اا     ،وا 

  من    ا واا ا  ااق،   من ق   .١١

) ر اا ٢١ا  (٢٠١١    ، ق ص مم اد  ى

و ا ،ا  اع ا اا ا  من ات ومن أل ات 

.ا اا  وى ا     اا اا 

  

  م: ات

)  من ااء ٢١٦ا ا  ادة ( مح  اع اردم أن و و اع .١

ا ، إ د أو  أو  رات اف ادرة  م  اذف ال أو 

.    ه و د رات 

٢. ا  اا    ا ن ام أن  ا  حم ، ،ا ا 

 ،ا ن ام  طإ ا    ا  أن مردع اا 

ن  إذا ن ا ا  ات  ،  أن ا  وإل 

ذا  ض ا ى ا ط    اط وإ  ا ، إ

. 

٣.   وف ذان ا اق، أنن ارد  ا ن ام  حا ا ا و 

 ا  وأن ،ظا  اا  ر وأنا   أو أو م وظ

 .ه   ذفا   ا ارة ا  ول اا  ا ام أن 

اأي وا، و  أم  درا (ا و ا و مزا وم)،   أن ن 

 ،م  ذو   دي و  ي فا  أن  ح  ،ظ وفا 

أن ن اا اة  ة ا وأن  . ا مح  اع اردم أن 

و و  ه اام ارم  من ا ا ن   ن اوف ظ أو 

 ،ف اا  ا ط  وأن ،م  وأداء ذا أي واا  م

   ،ا و ة ا  ة رك أ ن ،ا   ءّو دور إ
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  أن  ا ،(م  أو ذو ظ وفن ا) ا ا ا  ،و ا 

  ض ا     را  ،ره ا ا ا ذوي ا 

.  ا ظا    أو ، ر ا  ا   حا م

 :ا ا   ،ىوا ا ا ن م أن اوا مردع ان ا إذا أ"

ا ه، إمأ    ذف اا وأ  ر وا  ر  ف

    ذف ااا وا ،و  ة ا  فن ا أو "إذا "ا

."ا ه، إمأ 

٤.    أن مردع اا  حت ما  ا  ،وا ا  

 أ ا   ا، وأن  ه ا ة  ن ما  اث، 

    ا  أن  ا مو وا ل اور ر  درا

 وى   أو   .ه ام د

٥.   ،ا اوا ا    مم ع ن اع اا  حم

 ،  مم تم    ،درا  أوردم ا رما اما 

  ات اا. أ  وردت  من ات ومن أل

  

  

  ادر

 ا  درا  

ءآن اا  

ا :أو 

١.   ،ح او ا ج ا ،حي، اد ا ٤إ.(ا  ون) ،وت ،دار ا ، 

٢. .(ا  ون) ،ةرف، اب، دار ان ا ،ر إ 

٣. أ وا  دارا ،ء اا ،ا   ،ز  رس  أ ا 

.(ا  ون) ،وت ،زوا 

 .١٩٨٧أ    ع  ا ائ، اح ا  ،ن، وت،  .٤

٥.   ،وا ا  وت، ٣٩ا ،ق٢٠٠٢، دارا. 

٦.   ،ا ون، اوآ  طا نة، ٤ا ،ووق اا  ،ا ا  ،

٢٠٠٤. 

 ,١٩٨٩ ا ا  وأ ا ن ا، ا ا  ا ا، اض،  .٧

٨. ح، ار ا ،ازيدر اا   أ  .ا  ون ،ةا ،ا  

٩.   ،س ادي، اوزآب ا  وت، ٨ ،وا  ا  ،٢٠٠٥. 
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ا :م  

د. اا اا ،من ا، م ة  ارات ا ا ، وزارة اوف  .١٠

ون ااد.وا ، 

 .١٩٩٠إا اي، ادئ امم  ء  ا، ا ا ،  ،اد  .١١

 .١٩٩٨إا اي، ار  ء  ا، ا ا، اء اول،  ان، اد،  .١٢

 .١٩٩٦،  اث وارات ا، اض، ١ا ، إا  ا ا، ارج  دة .١٣

١٤.  ،من اما  تم مما ا ، اإ ة، ١د. أا ،ا ٢٠٠٦، دار ا. 

١٥.  ،(ن او ا ون ا) ،ا  ،يا ٢٠٠٠أ. 

١٦.  ، في وأا ة، أا ،مما دار ا ،وا ا ا٢٠٠٥. 

١٧.  ،اقا  ت اا زي، أ اد، ١أ ،رما او  ،١٩٨٥. 

١٨.  مما وا  ا ا ،ت اوا ا ورة، ا ظ د. أ

ا ، ،وت ،ا رات ا ،قا  يا ا ٢٠٠٠. 

١٩.  ط ،وا  ا ا ،ا ت، ان ام ح ،ا   فد. أ

 . ٢٠١٢ب ا اح  اق  ، اة، 

٢٠.  ا نف رد. أ  ،ا  ،ة، ١ا ،ا ٢٠٠٤، دار ا. 

٢١.    ،نمق ا نم ،  ٣د. ا ،ررف، اة ا ،٢٠٠٤. 

 .١٩٧٢د. آل ا ن، ا ام، دار ا ا، اة ،   .٢٢

٢٣.  ا ا ا ،  د. أ ،را ،ت ادار ا ، ا٢٠١٠. 

٢٤.   .ەكڤد   ،ن اما  ص اأ ا ، مس ا١ ،آراس، أر  ،٢٠٠٨. 

٢٥.  .(ا  ون) ،را ،ا  ،تن ام ا وت، ا ل .د 

 .٢٠٠٣وت، م ااءات ا، دار ا اة، ار،  د. ل  .٢٦

 .٢٠٠٤د. ل ا، ا ا  ااء، رات ا ا ،وت،   .٢٧

٢٨.   ،ررف، اة ا ،اءات ال ار، أ   .٢٠٠٧د. 

٢٩.  ا  ا .دة اا اا  ا ،ام- ،ةا ،ا دار ا ،ا  ا

ا  ون. 

 .٢٠٠٩د.    ، ا ا  امن ا، دارا امم، اة،   .٣٠

 ، أ (ون  ا).د.  أ، و ا  ،ا ا ة  .٣١

د.   ن، ط اوا وأ  او اا، ا او، ا اط ،اد،   .٣٢

١٩٨٧. 

  ان   ا، اد ا   ا  اأي  ل و ا، دار   .٣٣

ا ،ا ٢٠١٠ة، ا. 

٣٤.    ،رم درا ا ا  ا ون، ا لا نر  .٢د دار ا ،

 .٢٠١٠ا، اة، 
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٣٥.    ،نمق او ت اا ا  ، .ن، ٢د ،ب ا ٢٠٠٤، ا. 

٣٦.   ا دئ ا ، د. رؤوف ،ا ا ة ٤ا ،ا ١٩٧٩، دار ا. 

٣٧.    ،وا ا ،اى اا ،ات ال ان أم ح ،در  رد. رز

O.P.L.C  ،أر ،وا ٢٠٠٣. 

٣٨.   ،وا اق، دار اا  رت اة، اا ١٩٩٨اد، د. ر. 

٣٩.    ،ن ام ا ا ، ٣د. ر ،ررف، اة ا ،١٩٩٧. 

٤٠.  .(ا  ون) ،ررف، اة ا ،صا ا ا ،تن ام ، د. ر 

٤١.   ،ردما ا  ،ت او ،ل ت١٩٩٠رو. 

٤٢.     ،ات اا  ف واا ا ،ين اوت، ١رو ،ا رات ا ،

٢٠١٢. 

 .٢٠٠٧ن زي، او ام  (درا رم)، دار وا ، ن،   .٤٣

٤٤.    ،ا ا  ا ا و ،ريا   .١د وت، ، ا ،ب ا

٢٠١٠. 

٤٥.   ،ا ،وا  دار ا ،ات ال ان أم ح ،ا ا   .١٩٨٨د. 

 .٢٠٠٣د. ن ا، ا ا من ات، رات ا ا ،وت،   .٤٦

٤٧.    فا  ،ر   ون ،ةا ،ا س  ،ا ذوي ا 

.ا  

د.  ب، ا واس  ات ا ا ، ارة وا اودة، اد،   .٤٨

١٩٥٣. 

)، ا ٢٠٠٩-١٩٩٢ (طرق ز وم  ا ،رات  وا اأة اردم ل اا  .٤٩

 ،ب، ار  ،٢٠٠٩ا. 

٥٠.   رق ریردھگد. ط ،ن اما  ا ا  ،١ ،آراس، أر  ،٢٠٩، ص٢٠٠٩. 

٥١.    ،(ا ا) ولب اا ،وا ا ا ،ور رقة١د. طا ،ا دار ا ، ،

٢٠٠٤. 

٥٢.    ،(اا ا) مب اا ،ا ا ذا ،وا ا ا ،ور رقدار ١د. ط ،

 .٢٠٠٩ا ا، اة، 

٥٣.   ،ا ن، دار اوا ذاا ا ا ،ا ط و د. م ا  ط .٢٠٠٨د. 

٥٤.  ا اا  ون ،اد ،مء اا ،ات ال اأ ، اإ  .و د . 

د. ا  ب،  ا ا  ظ ام ا ا، ا او، دار   .٥٥

 . ٢٠٠٣وي  واز ،ن، 

 .٢٠٠٤ا ا وا ،ة ارف، ار- ،د. ا ارا، اا ا  .٥٦

٥٧.   ،رة، ات ادار ا ،ء واء ا  ف واا  ،راا ا .د

١٩٨٥. 
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٥٨.  ،رة، اا ار، دار اء اوإ ف واا ا ،ويا ا ٢٠٠٥. 

٥٩.    ،نموا ا  ب او ا ف واا ا ،اويا ا .٢د ا ،

 .١٩٨١ا ،وت، 

٦٠.   ،ت ادار ا ، ا اا اى وا  ا اا ، ا

 ،ر١٩٨٩ا. 

٦١.   حا .د  ،را ،ا دار ا ،وا ا ا  دئ ازي، ا٢٠٠٦. 

٦٢.    ،س تت اإ ،ا     ا .ض، ١دا ،زوا  ا  ،

١٤١٠. 

٦٣.    وا ا ا ،يا  اا ا .د  ،أيا ا١ ،ا دار ا ،

 .٢٠٠٥اة، 

٦٤.  .ا  ون ،طا ،وادي ا  ،ت اإدارة ا ،ا ا ا  .د 

ن  ، ام ا وا  إ دن وااق واول ا ، رؤذت،   .٦٥

 ،٢٠١١أر. 

٦٦.   ،ا دار ا ،(وا ا ) نوا ت ان ومق ا ،ا  

.ا  ون ،ةا 

 .١٩٩٩د.  ا ا، ا امم  إار ا، دار ا ا، اة،   .٦٧

٦٨.    ،فا  ،اط  ن،  ،١ ،زوا  ١٩٨٩دار ا. 

٦٩.    ،تن ام  دئ اوي، ادر اا ن .ود    .٢د ا  ،

 .٢٠١٠ اب، اة، 

٧٠.  اء اوا ا وا ،ا ت، ان ام ح ،در اا  .د ،١ ،

 .٢٠٠٩رات ا ا ،وت، 

٧١.    ،ا ذوي ا  فا    ا ،  .ة، ١دا ،ا دار ا ،

١٩٩٥. 

٧٢.    ا " وةم    ور ،ا  نم دئ ازي، اا  ر  .د

 .٢٠٠٤اردن:  ا وا"، ا اردم ، اق، 

٧٣.    ،نما  ا اودي، اا   .ن، ٦د ،وا  ٢٠٠٤، دار وا. 

٧٤.    ،ريا ن امور، ا أ  .ة، ٢دوق، ا٢٠٠٢، دار ا. 

٧٥.   زاقا ي .د  ون ،ةا ،ا ،(صا ا) تن ام ح ،ا 

.ا 

 ا ا، ا، اة (ون  ا).-د. ي ازاق  ا ،ح من ات  .٧٦

٧٧.    ،"" دةل اا ا، ور و م  اامات١ ،  ،وت ،وا 

٢٠٠١. 

 .٢٠٠٣اد رزق، ا اا ا ،رات ا ا ،وت،   .٧٨
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٧٩.   ،را ، ةا ن، دار امق او ا ،ا  ري .٢٠٠٨د. 

، دار ا  واز، ١وا  ، ا ،ح من ات، اا اا  اف  .٨٠

 .١٩٩٦ن، 

٨١.   ،أر ،ح ا   .د ،ق ا ،ي ل١٩٩٧. 

 .١٩٧٩د. ن  ، من ات، ا ا، دار ا ا، اة،   .٨٢

٨٣.    ،اءات ان ام ،  ن .ة، ، دار ١دا ،ا ١٩٨٠ا. 

٨٤.   ،ا ،ت، دار ان ام  ا رة، اا    .١٩٩٠د. 

 .٢٠٠٩د.    ارة، ح من ات، ا اص،  ا  ا، اة،   .٨٥

ات ارن، ا او، ا امم ارات  د.   اوي، م ا  من  .٨٦

 .٢٠١٣امم، اة، 

٨٧.   ،تن ام  ا ا ،ر اوس ماد، ١ ،ريا  ،٢٠١٠. 

 .١٩٧٤ م، ا ا  من ات، ا او ، ام ،اد،   .٨٨

د.  ا ،  ا  ر ق امن،  اة رات ق امن،   .٨٩

 .٢٠٠٢اة، 

٩٠.   ،را ، ةا دار ا ،ا  مما ا ،م أ   .١٩٩٦د. 

٩١.  وا ح واا ا ،يا    ،نموا ا  ١ ا در ا  ،

 ،ت ارا٢٠٠٨. 

٩٢.    ،ا وا  ضا ا ،د ا  .ن، ١د ،زوا  ٢٠٠٥، دار ا. 

٩٣.   ةا دار ا ،ا ت، ان ام ، أ ز  .د ،را ،٢٠٠٧. 

٩٤.    ،اطر ا و ا ا  درا ، ا  ،اإ   .٣د ،

 .٢٠٠٤دار ا ا، اة، 

د.    أ ، ا ون ر وا ، دار ا ا، اة   .٩٥

٢٠٠٥. 

٩٦.    ،ان اما  ما وس اأ و ا ،ن ا  .١د ا  ،

 ،ن، أروا ٢٠٠٨. 

٩٧.    ، ا ا ،   .ن، ١د ،زوا  ٢٠٠٦، دار ا. 

٩٨.   وا ا ا ،ا  .ة.دا ،ا و ا ون إ ،امث ا و 

د.  ا ال ،  م اذف   ار وا، دار ا ا، اة،   .٩٩

٢٠٠٣. 

١٠٠.  ،ا دار ا ،ف واا ا  رف واا  ،لا ا  .ة،  دا

٢٠٠٢. 

١٠١.   ،ا  .ة،دا ،ت ا دار ا ،ا ا ١٩٥١. 

 .١٩٩٧د.   ا د ا ،ح من ات، ا ا، دار ا  واز ،ن،   .١٠٢



     ا ا ا  ر (رن )  
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١٠٣.  ة ا ،ا ؤا د م ،   .د ،ررف، ا٢٠٠٧. 

١٠٤.    ون ،ةا ،ا ت، دار ان ام  ا  أ ،ح ا   .د

.ا 

١٠٥.   ،ب، أر  ، ا ت نم  ،ا وف  .٢٠١٠د. 

١٠٦.  مما  ة زواوي، ا ي .د ،اا ،ن ا طا ا ،ا م ،

١٩٩٨. 

١٠٧.    ،ا ت، ان ام ح ، د د .ة، ١٠دة، اا   ،١٩٨٣. 

١٠٨.   ،ل اإ ، ا ا ،ت اا  ب اأ ،  د .د 

 .١٩٦٢اول ا، ا ا، اة، 

١٠٩.    ،ولء اا ،اءات ان ام ح ،  د .ة، ٤دا ،ا ٢٠١١، دار ا. 

 .٢٠١٢، دار ا ا، اة، ٤ا اص،  -د. د  ، ح من ات  .١١٠

١١١.   .د  ،ا ت، ان ام ح ،  دون ٣) وت ،ا رات ا ،

.(ا  

د.  إا ا، أب إ ال ا  ا وامن، ا ام  ،ب،   .١١٢

 ،٢٠١٠أر. 

وار واداب، ا ا ا، ار ،ون   اذ، اا ا ف   .١١٣

.ا 

١١٤.  ،ت اور، دار ادة اار واء اذب وإغ اوا ف وااب، اا ض

 ،ر١٩٨٨ا. 

، اة، ون  د. وح  ،  ا ا  امن ا، دار ا ا .١١٥

ا. 

١١٦.  ،وا وما ا ،ظوا داء وار ا ا ون، اي وآاد ا  .د

 .٢٠١١اار ا  وا وا  ،اد، 

 .٢٠٠٨ اب، اة، ، ا٢ ر اوي، امن اري، اء اول،  د.  .١١٧

١١٨.  ت واا   ا  ردمء ات اإ  درا ،ل اون، اوآ د ا

٢٠٠٦-٢٠٠٠.(ا  ون) ن ،طا ا ، 

 .٢٠١٠، ار، م ا م ،ا ا وا  اول ا، ا ا ا .١١٩

١٢٠.   ،ا  ،تن ام ح ،ا  ن، ١د. م ،زوا  ٢٠٠٤، دار ا. 

١٢١.   ،ا  ا  ا اي، اا ارق إال ط١د. م ،زوا  دار ا ،

 .٢٠٠٩ن، 

١٢٢. ا ،ا  .د ،ء، دما  ،قا  ا ١٩٦٥. 

١٢٣.   ،نمدئ ا ،و ا ا  .ان و دد ز   .١د رات ا ، ،ا

 .٢٠١٠وت، 



                                                                                                                    ..أ  .دوي أا   
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١٢٤.  ، ،بوا ا وا  لما أ ،زاما   ادن، أ١وا  ا ، ،ر

٢٠٠٧. 

١٢٥. ،را ،ا ا ن، اما  ا  ،ا  ٢٠٠٩د. وا. 

١٢٦.  ا   ن، امق ا ت ا  أي واا  مما ة او

  ،(ف واا)ة، ١٣٤، ص ٢٠٠٩، ا. 

 .٢٠١٢ا، ا اذا وام او، دار من  ،اد، د. و  ر .١٢٧

  

رطوا ا :  

١٢٨.  ا مب اى ط ا ا   و ات از، اا  اإ

 ،د   ا  ، ض، را  ،عا  ،ا ٢٠١١. 

١٢٩.   ،نما  ، ر، را ا  ع ان، اا   أ

 ،م٢٠٠٧ا. 

١٣٠.  ر ،"طا ا" اب واا  و مو ا ،ا  ي أ

 .٢٠٠٨ ارات ا، م ، ، ، اح، 

١٣١.  ر ،ما   هوأ اة اا   دور ا ،ا أ ا ادا

 ،ن اما  ،قا  ،زا  ،راه٢٠١٠د. 

  أ  اة، أط ،  أل ا ي، م ا  إل ا وأ .١٣٢

 ،اا  ،٢٠٠٢ا. 

١٣٣.  مما ا  ،ري  ، ر ،مموا اا ر ا ،م د

   .٢٠٠٨-٢٠٠٧وا ا  ، ا وال، 

١٣٤. وا ، ش ،قا  ،اا  ، ر ،ص ا ا ٢٠٠٦. 

١٣٥.  ،اا  ، ر ،ن اموا ا ا  ا  ،ن ا 

 ،اا ،ا ا ٢٠٠٥. 

١٣٦. ا وا  ، يا درا ،اا  ، ر ،ا ا ا  

 ،اا ،ا وا ن امع ا ،ن  دارا ق واا ٢٠٠٤- ٢٠٠٣. 

١٣٧.  ن اما  ا در، ا  ررز–   ا   ر ،رم درا

ا ح ا  نم١٩٩٦. 

١٣٨. ا  لءة إإ ، زي ن -  ،راهد وأط ،من اما  رم  درا

 ،ما ٢٠٠٧. 

 . ٢٠٠٥ ازاق ، اوز  ا، أطو ،  امن،  اد،  .١٣٩

١٤٠. ا   ور ، ر ،ت اا  وأ ا  وا اب، اا

 .٢٠٠٤ م ا  ا ، ارات ا ، اا ا، رض، 



     ا ا ا  ر (رن )  
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 ح ا- ،ء ز  ا، أ اف  امن اا، ر ،  امن .١٤١

 ،٢٠٠٨ار. 

  ان   اام ، اى ا  ا اف وا  ا وامن،  .١٤٢

ر ، أد م ا  ا ، ارات ا ، اا ا، اض، 

٢٠٠٣. 

١٤٣. ا   لط ،ا  ،نما  ،راهد وأط ،اا ا ،٢٠٠٢رام. 

ا  ا ا ا، ا  إل ا  ل ااءات ام، ر دراه،  .١٤٤

 ،ا اا  ،ت اراا  ،ا  ا م  ،ض٢٠١٠ا. 

١٤٥.  ،  ،نما  ، وب، اطوا ا  أ ،طا   ه

٢٠٠١. 

١٤٦.   ا را ا  وأم وما ت ااإ ،مرج ا  

 .٢٠٠٩ات ا ، اداب،  ا، آذار اردن، ر ،  اق او ر

١٤٧.  أط ،ب اأ    ل اا  ا  ،زاق اا  ي 

 .٢٠٠٥دراه،  اد، 

١٤٨.  ، ر ،ا    يا  ا ون، ا ن ي 

 .٢٠١٢ اق ا ا ، اق، اا،  - ور-ح 

 . ١٩٩٩ اوي، اا ا  من ا، ر ،  امن،  اد،  .١٤٩

١٥٠. اءات ان ام  "طا ا" ا ، و أ م  ر ،ا 

 ، ،م ،ت اراا  ،حا  ،٢٠٠٧. 

١٥١.   ، ،ج اا  ، ر ،ا  فط  اب اة، إس ر

 ،اا ،مما ا  ،ق٢٠٠٦-٢٠٠٥ا. 

 

  را: اث وارات

ان ا و ا  ط ر اا  ،ر   أ  م اوي،  .١٥٢

 .٢٠٠٨، ٧ درات ا، اد 

 .٢٠٠٤، م ٣د. دا ، او ا  اا ا ، ا، ا ام، اد  .١٥٣

١٥٤.  ا ،  ،اقا ، دا ا ،مول واد اء، اا  ،ا  مما

١٩٥٨. 

د. رزر  در،   اص ام  اا وا ا ،  امن  .١٥٥

 ،ول، ارن ام ،مد اا ،ما ا ،٢٠٠٤وا. 

. رم إا ن ار، او اا  اي،   د  اد د .١٥٦

 ا ،مم٢٢وا ،مد ا٢٠٠٦، ا. 



                                                                                                                    ..أ  .دوي أا   
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١٥٧.  ،ا  رهن وإما   مما اا  ى ،   دز 

ا ت ارا دا ،داروا ون، اد اا ،ما م ٢٠١٢. 

١٥٨.  ا  رم ف دراى ات، د  أ  .ري و دام   .د

/ا ،وا مما     ،ن اموا د/ ٣ا١ا /٢٠١١، ٢ا. 

١٥٩.  ،د اا ،و ا مما ا  ،ا ا  ندور ا ، م .د

 م ،ا٢٠١٢ا. 

  اا،  ات من  ا ر امم اد. ح ح د،  .١٦٠

 ا ،ا  ،ق١٤اد ، ال ٤٢٠١٢، ا. 

 - د. ء ا ي  ا، أب ا وا وا   امم اا وام، اء .١٦١

 .  ١٩٨٦، اد ام، ا اد وارن، اد، 

١٦٢. ا وا م  ى ،ظ دل و ا ء .د ا ا ا   

 ،مإم/د ادس، اا ا ،ء ا   ،مما  ل ٢٠٠٨. 

١٦٣.  اا ا ،اد اق، اا  ،ا  اا وا ط ،ما  دل .د

 د ،ون، ا٢٠٠٠وا. 

د.   ، اام اا ى اا  ا ا واف  ا  امن  .١٦٤

 م ،مد اون، اا ا ،ق، اا  ،١٩٩٦ا. 

١٦٥.  ،دفا ا ا  ذف ا وء اوي، إما   .د   ر 

 .٢٠٠٨، ز ٢٣ث  ، ارات ا  ، اء ا، اد 

 

وا اا :  

١٦٦.   درن امق ا ق ا٢٨/١٢/١٩٤٨ا. 

١٦٧.   نمق ا وروا ١٩٥٠ا. 

 . ١٩٦٦ ا او ق ام وا .١٦٨

١٦٩.   بن وامق ا ق ا١٩٨١ا. 

١٧٠.   نمق ا ق ا٢٠٠٤ا. 

 

ا :د  

  ا اا - أ

١٧١.   اا ن ام١٩٢٥ا. 

 .١٩٥٨ز  ٢٧در  .١٧٢

 .١٩٦٣من  ٤در  .١٧٣

 .١٩٦٤من  ٢٢در  .١٧٤

 .١٩٦٤ن م ٢٩در  .١٧٥



     ا ا ا  ر (رن )  
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 .١٩٦٨/ال ٢١در  .١٧٦

١٧٧.   ر١٩٧٠د. 

١٧٨.   ما  اا ون إدارة ام٢٠٠٤. 

١٧٩.   ا ار ا٢٠٠٥ا. 

 

  ا ارم - ب

١٨٠.   درا ردمر ا١٩٥٢ا. 

١٨١.   ر ا١٩٦٢ا. 

١٨٢.   ير ا١٩٧١ا. 

١٨٣. ر اا  ري١٩٧٣. 

١٨٤.   مر ا١٩٩٠ا. 

١٨٥.   ر ا١٩٩٤ا. 

١٨٦.   يار ا٢٠٠٢ا. 

١٨٧.   ا  ر٢٠٠٢د. 

١٨٨.   ير ا٢٠٠٣ا. 

١٨٩.   مدان اا ر ر٢٠٠٥د. 

١٩٠.   ا ر ا٢٠١١د. 

 

ا اما : 

١٩١.  ي رت ان ام٥٨  ١٩٣٧. 

١٩٢.  ر مت ان ام٣٤٠  ١٩٤٣. 

١٩٣.  ري رت ان ام١٤٨  ١٩٤٩. 

١٩٤.  ي را اءات ان ام١٥٠  ١٩٥٠. 

١٩٥.  ر  ا ت ااءات وان ام١٧  ١٩٦٠. 

 .١٩٦٠  ١٦ا ر من اء  .١٩٦

١٩٧.  ر ردمت ان ام١٦  ١٩٦٠. 

١٩٨.  ي رات ان ام١٥٦-٦٦  ١٩٦٦. 

١٩٩.  ر ات ان ام١١١  ١٩٦٩. 

٢٠٠.  ر اا ات ال ان أم٢٣  ١٩٧١. 

٢٠١.  ر ماء ان ام٧٤/٧  ١٩٧٤. 

٢٠٢. م ر ت ا١٥ن ا  ١٩٧٦. 

٢٠٣.  ي رت ا ن ام١١  ٢٠٠٤. 

٢٠٤.  ر ت ان ام١٢  ٢٠٠٤. 



                                                                                                                    ..أ  .دوي أا   
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٢٠٥.  ر مت ان ام٤٦  ٢٠٠٥. 

 

وا ا ام :  

٢٠٦.   ما ن ام١٨٨١. 

٢٠٧.  ي رت ان ام٢٠  ١٩٣٦. 

٢٠٨.  ،مت ان امل  ١٤١٩٦٢أ. 

٢٠٩.  ر ات اا ام٢٠٦  ١٩٦٨ 

٢١٠.  ر راا ت وان ام١٥  ١٩٨٠. 

٢١١.  ر ت اوا ن ام٢٠  ١٩٩١. 

٢١٢.  اق رن ارد  تن ام١٠  ١٩٩٣. 

٢١٣.  نم ي را ا ٩٦  ١٩٩٦. 

٢١٤.  ر ردما ت وان ام٨  ل. ١٩٩٨ا 

٢١٥.  ر ا ت وان ام٣  ٢٠٠٦. 

٢١٦.  اق ان ارد إ  ا ن ام٣٥  ٢٠٠٧. 

٢١٧.   ا ما ن ام٢٠١١. 

٢١٨.  نم) ر اا ٢١ق ا  (٢٠١١. 

٢١٩.  ر ي ااا ن ام٥-١٢  ٢٠١٢. 

 

  : اام اى

٢٢٠.   ر اا من ام٤٠  ١٩٥١. 

٢٢١. ر اا ما ن ام ٢٤   ١٩٦٠. 

٢٢٢. ) ر اا ا ن ام١٦٠  (١٩٧٩. 

٢٢٣. م) ١١ن ر  (ن. ١٩٩٢رد ن إ  درا 

٢٢٤. ) ن رم٧  (ن. ٢٠٠١رد ن إ  درا 

٢٢٥. ) ن رم١٤  (ن. ٢٠٠٢رد ن إ  درا 

٢٢٦.  اق، رن ارد  تاا  نم٦  ٢٠٠٢. 

٢٢٧. ت ااا  نم ر ،٦ا   در٢٧ا  من ام٢٠٠٨. 

٢٢٨. ) ر ء اا  نم٢٣  (١٩٩٠. 

 

  ا: اراء وامت

، ر  ا اا، ا ام ١١/٧/٢٠١٠/ق/أ، ادر  ٨١ن  اء ا، اد  .٢٢٩

 .٢٠١٠آب  ١٢،  ٤١٦٠وان، اد 



     ا ا ا  ر (رن )  
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،  ا :ان  ا ١١/١٠/٢٠١١ر  ٣٦/٢٠١١اأي ادر   رى ا، اد  .٢٣٠

  ر  ارى.

٢٣١.    ز  ا ، د اا ،ة اا  ر   ،٢٠١٠وا. 

  

ومدر اا : ديا  

٢٣٢. أ ،ا  ر رة درا ،ان اما  وطو ا ا ١/٢/٢٠١٣   :ا  

aliraq.com/t/81385-www.dorar 

٢٣٣.  ر رة ه، درارد ا  م أ ،ا ا ١/٦/٢٠١٢أ  ح: 

www.hdrmut.net/vb/showthread.php?t=326196  

و  ٣٠٦ة ب و   ٣٠٣ة ب و  ٣٠٢أ  ا ، ة   در اد ا ااد ( .٢٣٤

 ا:        ( ١/٢/٢٠١٣من ات اى، رة ر٣٠٧

www.old.qadaya.net/node/375 

٢٣٥.       و إم ا ر إر ىو ص ا ا وب، اا  أ

 ر رة مم درا ،ا١/٤/٢٠١٣ :ا  

_29.htmlpost-www.ahmedezzelarab.blogspot.com/2013/01/blog  

  ،  ا:١/١٢/٢٠١٢أ  ا، ا  اب، درا رة ر د.  .٢٣٦

www.startimes.com/f.aspx?t=14576887  

٢٣٧. ) ر ،ف اا   درا ١٢ا  (٢٠٠٤) ات اة ا  ،١/٤/٢٠١٣:( 

ild.org/LoadLawBook.aspx?SP=ALL&SC=210220065759169-www.iraq 

٢٣٨.           ر ر ل ،را  ا  ، ا ر .١٥/١/٢٠١٣د                      :ا 

www.saaid.net/Doat/hamesabadr/249.htm  

٢٣٩.  ر رة ت، دراق اا  قا ، ت١/١٢/٢٠١٢ :ا  

   post_23.html-ot.com/2012/08/blogwww.kanoundjadid.blogsp              

. ٢٠١١د.   اط، ا  او ا ا اض،   ، اة،      .٢٤٠

) ر ر ١/٢/٢٠١٢:ا  ( 

www.mans.edu.eg/faclaw/arabic/megala/documents/50/2.pdf 

٢٤١. ا ا  ات رةا ر) ود  ا ا ا  ر  ،وا 

١/٦/٢٠١٣:(   

www.archives.rsf.org/article.php3?id_article=31852 

وا  ر ا ادار  ا ا        (ا  ،رث أد ، امن  اطق و  .٢٤٢

 ر ر ل ،(نمق ا١/٨/٢٠١٢ :ا   

 www.mn940.net/forum/forum32/thread10048.html           

٢٤٣.      ،       ا   ها    أ  ..ا رة  ا درا ،

ر١/٢/٢٠١٣ :ا www.alshaeb.com/ArticleDetail.aspx?artid=1751  



                                                                                                                    ..أ  .دوي أا   
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٢٤٤.  أي واا ف ووا ا ،طي ا  ص .٣٥    ر رة ١/٧/٢٠١٢. درا     ح

:اwww.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=2047  

   ١/٧/٢٠١٢ ، درا رة ر   ١١ى اط ،ا ا وا ... و ا، ص  .٢٤٥

     :اwww.old.openarab.net/ar/node/39 

ار   (ا ب ا ) ر   ا وا ،ر   (ااق   .٢٤٦

 www.4newiraq.com/news/?sid=24764: ١/٤/٢٠١٣ا (ر ارة 

  ا: ١/٤/٢٠١٣، درا مم رة ر ٦ ا، او ا  اي، ص .٢٤٧

www.marocdroit.comوا/-ا--يا_a2820.html 

  

٢٤٨. ا ا  ،ء ادار ا . )١/٢/٢٠١٣:( 

ww.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Criminal/Cassation_Court_Criminal.a
spx  

، ٢٠٠٦،  ا أز  من ا،    )، أ ء ا١٩دام م و  ل ( ادة  .٢٤٩

  ا: ١/٥/٢٠١٢، ح  ر ١ص

-www.transparency
kuwait.org/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=364 

 ا:         ١/١١/٢٠١٢، درا رة ر   ٢٠-١٩رب ا ،أ  ا وا، ص      .٢٥٠

law.com/vb/index.php-www.ksa 

 رس ، اا، ن: ر ، ا اح،  اث وارات ا، ا ا د.  .٢٥١

 ):١/٦/٢٠١٢، ح  ا (٢، ص٢٠٠٧م -٠١ب ع: 

medea.dz/revue/images/Volumes/volume1/t7.pdf-www.univ 

٢٥٢. ن اما  سي، ان ارو           دا  فا  ار  ) 

 ،(ناار اد: -ا٢٠١٢ - ٣٩٠٧ا ) ر  ح ،٢٠/١١/٢٠١٢     :ا  (

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=331863 

٢٥٣.  نرو ي، را  ا   و   ،ا  ا   حا  ا      ر  رة درا ،اا

)١/٦/٢٠١٢ :ا  ( 

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=215890 

٢٥٤.            ر ر ل ؟وا ا  ا ذا ا ،ين ارو ١/٤/٢٠١٣   

     :2010/08/132ا.htmwww.annabaa.org/nbanews/ 

د.   ا اي، م ا  إل ا  ا ا ، ان س،              .٢٥٥

  ا: ١٠/٥/٢٠١٣،  ر ر ١٠ص

b/index.phpwww.forum.moe.gov.om/~moeoman/we 

٢٥٦.  ر ر ل ،ت ا ا ا ، س ١/٢/٢٠١٣ :ا  

www.tellskuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25298
03&Itemid=63-27-15-07-11-:aa&catid=425:2011 
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. درا رة ر    ٦-٥ وات، ص  د.   دا ا، اات ا، ا  .٢٥٧

١٠/٢/٢٠١٣   :ا www.up99.com/dldoip43459.pdf.html 

٢٥٨.  ب ا        ر ر ل ،ق اوا ق اا :اطح   ١/٨/٢٠١٢، ا

 :ا www.26sep.net/articles.php?id=2446 

٢٥٩. ا  مم رؤ ،من روزر  را    ،اقا  وا ا   ا

 ر ر ل١/٣/٢٠١٣     :ا www.iraqja.iq/view.591 

 ا:          ١/٢/٢٠١٣ل  اورة، ل ر ر    ، ا  ا اي .٢٦٠

www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=15886    

٢٦١.  ا او ا  ، ا   رس-        ،وا ب اأ  ا  

) ر ر ٢٠/٧/٢٠١٢  (:ا 

www.annabaa.org/nbanews/2010/02/145.htm 

٢٦٢.  ر رة درا ،ا ا   ا ا ،ا   رس١٥/١١/٢٠١٢  ،

  :اwww.aljadidah.com/2009/05/7991/ 

٢٦٣. ) ا  ح ،ا مس ا١/١١/٢٠١١:( 

www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=&wordا=

 ة

٢٦٤.        :ا ا  ،دا ارات اwww.iraqja.iq/ 

. درا مم رة ر  ٣١ا  ادة ،ا اي  ( ا ا )، ص  .٢٦٥

١/٢/٢٠١٣ :ا  

 www.4shared.com/file/107228119/9580b38b/_______.html 

٢٦٦.   ا   ىد د   ر ر  ،١/٣/٢٠١٣ :ا  

www.anhri.net/?p=18335 

٢٦٧.   ا م١/٤/٢٠١٣( ا:( www.courdecassation.fr 

٢٦٨.          ر ر  ،ا ى اا  ىد د وا ا  ١٦/٤/٢٠١٣ 

   ار: 

www.alnajafnews.net/najafnews/news.php?action=fullnews&id=87980 

 ا:             ١٥/٢/٢٠١٣،  ر ر      ا  دى ا   (ان)         .٢٦٩

www.azzaman.com/?p=4264   

٢٧٠.     ر رة درا ،ممص اوا ا أ  ا  ،ا ١/٨/٢٠١٢   

    :اtmwww.4shared.com/zip/1Xv2bkxE/______.h 

، ارات ا اة.    ٢٠١٢، ا ١١د. ح، اذا إ ا ، ا و ا، اد   .٢٧١

 ر رة ١٠/٢/٢٠١٣درا :ا  

 -02-15-18-04-2012-www.jadeedmedia.com/component/content/article/46
17.html-57-03-04-05-2012-07/182 
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٢٧٢.  ا  ،ا ا  ،ا  .ب          -د ،ا ا ا ا  ل اا

 ر ر١٠/٢/٢٠١٢ :ا  

dgeclub.org/jcma/books/book_detail.php?id=13&sub=2687www.egyptju 

  . ح  ا:       ٢٠٠٨، ان  ٢٧٦د. مدر  ا ، ا ااء،  ا، اد          .٢٧٣

r&id=18475www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=a. 

٢٧٤.  ،أ موا ا  ر ر ل ،١/٩/٢٠١٢ :ا  

/93981www.kenanaonline.com/users/mavie/posts 

و، درا رة    ٤٣م ب، دئ امن (ا  درا ام)،  ا ا، ص .٢٧٥

 ر٢٠/٧/٢٠١٢ :ا  

www.4shared.com/get/cUuMZDWB/BL101__.html 

)   ١٠/٦/٢٠١٣ أ اول ا   ا وا  ،ر ر (   ا ر  .٢٧٦

 :اwww.annabaa.org/nbanews/56/284.htm 

٢٧٧. ) دات ات واة ا ،ل اوزارة ا ١٠/٢/٢٠١٣:( 

www.arablegalportal.org/egyptverdicts 

  

  

  

دا  درا  

رۆژنـامگری ل كورسـتانی عراقـدا، تـزی دكتـۆرا،  كمال سـعدی مصـطفى، چوارچـوەی یاسـایی ئـازادی .٢٧٨

  .٢٠٠٣كۆلژی یاسا و رامیاری، زانكۆی سحدین، 

د. كمــال ســعدی مصــطفى، تاوانكــانی رۆژنــاموانی، تــاوانی جونپــدان و بوختــانپكردن (تانوتشــر)،  .٢٧٩

 ٢٠٠٤چاپخانی منارە، ھولر، 

 . ٢٠١٢انی موكریانی، ھولر، ھاوژین عومر، ئیتیكی كاری رۆژناموانی، چاپخ .٢٨٠

 .٧/٨/٢٠١٠، ركوتی ١٣٤گۆڤاری لڤین، ژمارە  .٢٨١

 .١/٥/٢٠١١، ركوتی ١٦٠گۆڤاری لڤین، ژمارە  .٢٨٢

 .٢٠/٣/٢٠١٢، ركوتی ١٩١گۆڤاری لڤین، ژمارە  .٢٨٣

 .١٥/٥/٢٠١٢، ركوتی ١٩٧گۆڤاری لڤین، ژمارە  .٢٨٤

 .٢٠/١/٢٠١٣، ركوتی ٢٢١گۆڤاری لڤین، ژمارە  .٢٨٥

 .٦/٥/٢٠١٣، ركوتی ٢٣١ژمارە گۆڤاری لڤین،  .٢٨٦

 .٥٩١ھفتنامی رۆژنام، ژمارە  .٢٨٧

 .٦١١رۆژنامی ھاووتی، ژمارە  .٢٨٨

 :   www.lvinpress.comماپڕی (لڤین پرس) .٢٨٩
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ا  درا  

First: Books and Researches:  
 

290. Bevan Marten, A Fairly Genuine Comment on Honest Opinion in New 
Zealand, Critical Study about the defence of honest opinion in relation to 

New Zealand’s Defamation Act 1992.Victoria University of Wellington Law 

Review-New Zealand. Volume 36, (2005). 
291. Carolyn R Wendell, The Right To Offend, Shock Or Disturb, A Guide to 

Evolution of Insult Laws in 2007 and 2008, Published by World Press 
Freedom Committee, 2009. 

292. Civil Defamation: Undermining Free Expression, Article (19) Global 
Campaign For Free Expression, December 2009. 

293. Defamation and Insult: Writers React, A report from International PEN’s 
Writers in Prison Committee about Insult Laws in the European Union, A 

Silent Threats, October 2007. 

294. Emma Walters and Alex Johnson, Decriminalizing Defamation, and IFJ 
Campaign Resource for Defeating Criminal Defamation, International 
Federation of Journalists, 2005. 

295. Hugo Tiberg and Johan Schelin, Sweden, Kluwer Law International, 
Transport Law – Suppl. 26 (February 2009), Sweden. 

296. Prof. Jane E. Kirtley, J.D, Criminal Defamation: An “Instrument of 
Destruction” University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA, 
November 18, 2003. 

297. Jo Glanville , Free Speech Is Not For Sale, The Impact Of English Libel Law 
On Freedom Of Expression, a Report By English Pen & Index On Censorship, 
2009. 

298. J.W. Beames and others, Defamation: Fair Comment and Letters To The 
Editor, Institute Of Law And Reform, The University Of Alberta,  Edmonton, 
Ablerta, Report No. 35, October 1979. 

299. LL.M, Sworn, attorney at Law Dana Rone, On Istitute of Criminal Iiability 
of Legal Entities in Eight Countries, Ministry of Justice of the Republic of 
Latvia, March 15, 2006, Lativa. 

300. Liese Katschinka, The Austrian Judicial system, Institutions – Agencies – 
Services, Federal Ministry of Justice, Vienna, Austria, January 2009. 

301. Marilyn Greene, IT’S A CRIME: How Insult Laws Stifle Press Freedom, a 
2006 Status Report, Published By the World Press Freedom Committee, 
Denmark 2006. 

302. Raymond Youngs, English, French, and Germany Comparative law, 
Cavendish publishing limited London. Sydney, 1988. 
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303. Prof. Ruth Walden, Insult Laws: An Insult to Press Freedom :An Insult to 

Press Freedom, A World Press Freedom Committee Study of More Than 90 
Countries and Territories, Published by the World Press Freedom 
Committee, Rex Rand Fund, 2000. 

304. The New Zealand Criminal Justice System and Restorative Justice, a legal 
study published by New Zealand Ministry of Justice, 2011. 

305. The Swedish Police, an Intoduction, published by, Swedish National 
Police Board, Information Unit. Stockholm. 

306. The Swedish Judicial System, a study producted by Swedish Ministry of 
Justice, March, 2006, Printed by NRS Tryckeri. 

307. Ulla Nilsson, Is The Swedish pre-trial detention system in conflict with 
principles of EU-law? Master of European Affairs Programme Law, Master 
thesis, Faculty of Law, University of Lund, spring 2006. 

308. Uta Melzer, Insult Laws: In Contempt of Justice, A Guide to Evolution of 
Insult Laws in 2009, Published by the World Press Freedom Committee, 
Paris, France, 2010. 

 
Second: Constitutions 

 
309. Virginia Bill of Rights 12 June 1776. 
310. United States constitution 1787. 
311. French Declaration of the Rights of Man and of Citizen 1789. 
312. French Constitution 1946. 
313. Basic Law for the Federal Republic of Germany 1946. 
314. French Constitution 1958. 
315. Canadian Charter of Rights and Freedoms 1982. 
316. Austrian Constitution 1983. 
317. Finnish Constitution 12 June 1999. 

 
Third: Penal Codes and Other legislations 

 
318. Finland Penal code (39/1889). 
319. New Zealand District Courts Act, 1947. 
320. Swedish Judicial Procedure Act, No 740, 1948. 
321. Swedish Freedom of Press Act 1949:105. 
322. New Zealand Penal code, No 43, 1961. 
323. Swedish Penal Code 1965. 
324. Austrian Press Act 1981. 
325. Canadian criminal code, C-46, 1985. 
326. French Penal Code 1992. 
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327. French Criminal Procedure Act. 1992. 
328. New Zealand Defamation Act, No 105, 1992. 
329. German Criminal Code, 13 November 1998. 

330. Norwegian General Civil Penal Code, No. 1٣١, 2005. 

  

Forth: Electronic Recourse 
331. Difference Between Right and Freedom, a published article at  1/8/2012 

on: www.differencebetween.net/language/difference-between-right-and-
freedom/ 

332. Charles Cooper Townsend and Alfred Roland Haig, (The English Law 
Governing the Right of Criticism and Fair Comment), The American Law 
Register (1852-1891), Vol. 39, No. 8, (First Series) Volume 30, p527-528. 
(1/7/2012):    www.jstor.org/stable/pdfplus/3305353.pdf?acceptTC=true 

333. The French Legal System, Edited by Ministry of Justice, 2012: 
stice.gouv.fr/art_pix/french_legal_system.pdfwww.ju 

334. Gorge W. Rainbolt, Rights Theory, philosophy compass, Georgia state 
University, 2006. A study published on (1/8/2012) at:  

llpublishing.com/pdf/compass/phco_003.pdfwww.blackwe 
335. Doctor Mark Cooray, Human Rights Are Not Absolute, an article 

published on (10/8/2010)at: 
www.ourcivilisation.com/cooray/btof/chap225.htm 

336. Lukas Bohuslav, On Selected Aspects of Criminal Liability of Legal Entities 
In the Legal Systems of Various European Countries, AD ALTA JOURNAL OF 
INTERDISCIPLINARY RESEARCH, P.16. An article published at (1/4/2013) on: 

www.magnanimitas.cz/ADALTA/0101/papers/bohuslav.pdf. 
337. World Press Freedom Index 2012, Reporters Without Boarders For 

Freedom of Information,  published at (1/6/2012) on:  www.rsf.org 
338. Wolf Thesis Guide to: Dispute Resolution in Central and southeastern 

Europe, Vienna, Austria, April 2009, p19. a legal study published at 
(1/4/2013) at: 

www.wolftheiss.com/tl_files/wolftheiss/CSC/Guides/The_Wolf_Theiss_Guid
e_to_Dispute_Resolution_in_Central_Eastern_and_Southeastern_Europe_e

dition1.pdf 

  

  

 


