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  ملخص

العراق: دراسة يف ظل القوان�  -(حرية الصحافة يف إقليم كوردستانيتناول هذا البحث املوسوم 
موضوعاً معرفياً وقانونياً متعلقاً �اهية الصحافة وحريتها وانعكاساتها عىل القوان� النافذة  النافذة)،

  حرية املوجودة يف م� تلك القوان�) مشكلة له.الهذه  حدودالعراق. ك� وُحِددت ( -إلقليم كوردستان
الصحافة وحريتها،  تنبع أهمية هذا البحث من أهمية املوضوع الذي ُحِدَد محوراَ بنيوياَ له، أي

 وترجع أهميته إىل عدة إعتبارات علمية وعملية وقانونية متعلقة بالدولة واملجتمع وأفراده.
حرية الصحافة يف إقليم كوردستان العراق يف ظل القوان� النافذة حدود ويهدف البحث اىل معرفة 

 املتعلقة بالصحافة وواقعها. 
حرية  حدودلذي يحاول الباحث من خالله إكتشاف ويُعد هذا البحث من البحوث (الوصفية) ا

الصحافة يف إقليم كوردستان العراق، مستخدماً منهج (دراسة الحالة) للوصول إىل النتائج العلمية 
  الدقيقة. 

، (والتي تتضمن أهم اإلستنتاجات النابعة من فهم الباحث ملضمون تحاليل تأ� اإلستنتاجاتوأخ�اً 
ية الواردة والحقائق التي تم إدراكها)، فضالً عن التوصيات املنسجمة مع اإلجراءات املواد والبنود القانون

  الكفيلة بتحديد جوانب الضعف يف هذا الشأن وتقو�ها.
.  

  
 �پوخت

 راقدایع یكوردستان یم�ر �ه �ل یینوس�ژنامۆر  ییئازاد 
 )كانەركار �ب اسای ی�یسا �ل كەی�و �نیژ�(تو 

/ راقدایع یكوردستان یم�ر �ه �ل یینوس�ژنامۆر  یی(ئازاد یشانیناون �ب ،ەی�و �نیژ�تو  م�ئ
 ییتیی�چ �ب ستەو �یپ ییاسای ییفیعر�م یك�ت�باب �)، لكانداەركار �ب اسای ی�یسا �ل كەی�و �نیژ�تو 
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 یك�رگرتنەندو �ه�ب ند�چ ۆب �یكیی�گرنگ روا�ه ،یت�ی�كیی�و ئازاد یینوس�ژنامۆر  وا�ك ،ەكردو یارید
 .ەو �ت�ڕ�گەد یكان�و تاك �ڵمۆ و ك ت��و ەد �ب ستەو �یپ ییاسایو  ییكەو كردار  ییزانست

 راقدایع یكوردستان یم�ر �ه �ل یی�نوس�ژنامۆر  ییئازاد یسنور  ینیزان ش،�یكەو �نیژ�تو  یئامانج
 . �یك�عیو واق یینوس�ژنامۆر  �ب كان�ستەو �یپ ەركار �ب اسای ی�یسا �ل

 ۆب ڵو �ه ەو �ی�گ�ر  �ل �ك ت،�كرەژمارد�ه كانی�)ـیسفە(و  ەو �نیژ�تو  �ل ،ەی�و �نیژ�تو  م�ئ
 �ب ش��یگ ۆب راقدا،یع یكوردستان یم�ر �ه �ل ت�در ەد یینوس�ژنامۆر  ییئازاد یسنور  یئاشكراكردن

 . ەكارهاتو �) بخۆ د ەیو �نیژ�(تو  یباز �ر  ش،ییزانست یورد ینجام�ئ
 یشتن�یگ�ت �ل �ك ،ۆخ�تۆ گرت ان�ینجامانەر ەد و�ئ نی(گرنگرت ن،�د كان�نجامەر ەد شدا،ییتاۆ ك �ل

 یی�و راست كانەهاتو  یی�اسای �گ� و ب ند�ب یكردنۆڤ�رش  یكۆ ر ەناو  ۆب ەگرتو  انەیرچاو �س ەو ەر ەژ �تو 
 یاككردنچ یر �ب�ستەد �ك دا،�كاران�ر  و�ئ �ڵگ�ل كانەگونجاو  ەراسپارد یاەڕ ر �)، سكانەرباو �پ�یپ
 .انیشینگاندن�س��و، ه ن�كەد ەو ەی�وبار �ل كانیی�نارسوشت ەو ��ەر 

  
Abstract 

Freedom of Journalism in the Iraqi Kurdistan Region: A Study under the Laws in 
Force 

This research entitled (Freedom of Journalism in the Iraqi Kurdistan Region: A 
Study under the Laws in Force) deals with a legal knowledge topic related to the 
essence of the press and its freedom and its implications for the laws in force in the 
Iraqi Kurdistan region. It also identified (the limits of this freedom in the body of 
those laws) a problem for him. 

This research's importance stems from the importance of the topic for which it 
has been identified as a structural axis, i.e., the press and its freedom, and its 
importance is due to several scientific, practical, and legal considerations related to 
the state, society and its individuals. 

The research aims to know the limits of journalism freedom in the Iraqi 
Kurdistan region regarding the laws related to journalism and their situation. 

This research is one of the (descriptive) research in which we try to discover the 
limits of press freedom in the Iraqi Kurdistan region, using the (case study) approach 
to reach accurate scientific results. 

Finally, the conclusions, which include the essential conclusions stemming from 
the researcher's understanding of the content of the material analyzes and the legal 
provisions contained and the facts that have been realized, as well as the 
recommendations consistent with the procedures that ensure the correction and 
evaluation of the abnormal paths in this regard. 
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  لمقدمةا
مل�رسة الد�قراطية، و�ثل ركناً من أركان تعترب الصحافة أهم مظهر من املظاهر األساسية 

ىل ما تتمنى دیمومتها. وبغيابها يحرم الج�ه� من التعب� عن رأيها ومعتقداتها وافكارها ووصولها إ
وم� الشك فيه، أن االعالم يلعب دوراً كب�ا ىف حياتنا وىف تشكيل رأينا العام، خاصة   تحقيقه من اآلمال.

  لتي تواجهنا غ� واضحة. عندما تكون القضايا ا
حرية الصحافة من الحقوق والحريات األساسية التي تُحتمها طبيعة النظام الد�قراطي، وهي  تُعدو 

  ركيزة مهمة من ركائز الحكم الد�قراطي السليم.
. ويعود سبب إختيار هذا واقع حرية الصحافة يف إقليم كوردستان العراقفيأ� هذا البحث لرصد 

ألهمية الصحافة للمجتمع والنظم السياسية واإلقتصادية واإلجت�عية، ما جعل هذا النوع من املوضوع 
التواصل جديراً بالبحث خاصة مع التحدث عن الصعوبات والعوائق أمام الحرية والتي ازدادت اإلشارة 

  .اليها يف الرتاث العلمي امليدا� للبحوث يف مجال اإلعالم والصحافة
  

  منھجي للبحثاإلطار الاوال: 
  . مشكلة البحث:١

تكمن مشكلة البحث من خالل االجابة عىل هذا التساؤل: هل توجد حرية الصحافة يف إقليم 
العراق؟ وما هي طبيعة الحريات املوجودة وفقاً للقوان� النافذة املتعلقة بالصحافة يف  -كوردستان

 اإلقليم؟
   
  أهمية البحث. ٢

  نقاط أساسية عىل النحو اآل�:�كن ايجاز أهمية البحث يف عدة 
أ. للمجتمع: تنبع أهمية هذا البحث للمجتمع من أهمية الصحافة نفسها ودورها يف ح�ية وكذا 

  رفع مستوى االدرا� واملعريف للمجتمع. 
الجوانب القانونية  - والسي�  –لتطوير الجانب العلمي والنظري للجانب العلمي والنظري: ب. 

  للصحافة من خالل إجراء هذا البحث الذي يكشف عن أهمية الصحافة وحريتها. 
السيايس واإلقتصادي واإلجت�عي: إذ يعترب االعالم وسيلة فعالة ملكافحة الفساد املايل ج. للنظام 

سائل لكشف واالداري، وكذلك من ادوات الضبط االجت�عي، ك� ان الصحافة قد أصبحت من انجع الو 
  االنحرافات الخط�ة يف اداء السلطة الحاكمة و وضعها يف متناول الحكام والشعب. 

 عرب بيان أهمية تطبيقالعراق  - د. للعمل الصحفي: تعزيز حرية الصحافة يف إقليم كوردستان
  معوقاتها.ة، وازالة القوان� النافذ

  
  . هدف البحث:٣

يهدف البحث اىل تحديد حدود حرية الصحافة يف إقليم كوردستان العراق يف ظل القوان� النافذة 
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  املتعلقة بالصحافة وواقعها.
  
  . منهج البحث:٤

حسب طبيعة مشكلة البحث وهدفه وخصوصياته، ولغرض قراءة دقيقة لواقع حرية الصحافة يف 
) عرب تحليل مواد وبنود Case Studyدراسة الحالة (العراق، استخدم الباحث منهج  -إقليم كوردستان
  القوان� النافذة.

  
  . تحديد املفاهيم واملصطلحات:٥

يعد تحديد املفاهيم واملصطلحات امراً رضورياً يف الدراسة العلمية، اذ انه يسهل عىل القراء الذين 
  يتابعون البحث ان يفهموا األفكار التي يريد الباحث التعب� عنها:

صدار الصحف واملجالت وتأسيس القنوات ويُقَصد بها املتاح من املجال إل رية الصحافة: أ. ح
اإلعالمية املختلفة يف إقليم كوردستان وفق قوانينه النافذة لساكنيه �ختلف تياراته وج�عاته وطبقاته، 

املختلفة، وحثها عىل فضالً عن التعب� عن آراءه وأفكاره ومراقبته ملؤسسات الحكم وقطاعات املجتمع 
تصويب م�رستها، يف إطار يخدم الصالح العام، وذلك من خالل التوازن الحقوقي لألفراد والج�عات 

  واإللتزام بقيمها األخالقية.
مجموعة من قواعد السلوك العامة املجردة، املنظمة للعالقات اإلجت�عية ب�  ب. القانون:

  السلطة العامة عىل من يخالفها.األشخاص واملقرتنة بجزاء مادي تفرضه 
القوان� النافذة املتعلقة �هنة الصحافة ووسائلها يف إقليم ويقصد به ج. قانون الصحافة: 

  العراق. -كوردستان
هي منطقة جغرافية تقع ضمن سلطات حكومة إقليم كوردستان  العراق: -د. إقليم كوردستان

 تحادي واملعرتف به �وجب الدستور العراقي النافذ.ذات الحكم الفدرايل يف إطار جمهورية العراق اإل 
   ).١١٣، م٢٠٠٥(الدستور العراقي، 

  

  الجانب النظري للبحثثانيا: 
  الصحافة وأهميتها .١

إنَّ الصحافة هي التي تنوب عن الجمهور من خالل مكافحة الفساد واملعوقات وسوء اإلدارة 
الصحافة يف بعض األدبيات اإلعالمية الغربية التعب� وإساءة استخدام ال�وة العامة، إذ يطلق عىل 

Watch Dogاإلصطالحي ( كلب الحراسة) وذلك للدور الذي تقوم به يف مراقبة ومتابعة تحقيق  -  
).١٦- ١٥، ص ص١٩٩٥(جواد، . العدالة ورصد النواقص ومظاهر الفساد يف مؤسسات الدولة  

األساسية لح�ية املجتمع وصيانته من الفساد "و�ثل الوظيفة الرقابية للصحافة إحدى الوسائل 
بأشكاله كافة، واملخالفات القانونية واألخالقية، وإساءة استخدام السلطة ألغراض شخصية ومحسوبيات 
معينة، ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان املتفق عليها عاملياً ك� يفرتض، ويفتقد يف حركة اإلعالم، لذلك 

رابعة) ألنها تعتمد عىل جمع املعلومات الكاملة والدقيقة حول األمور أطلق عىل الصحافة (السلطة ال
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املتعلقة بالصالح العام وتحريها، فهي الوسيلة التي �كن الجمهور واملجتمع من محاسبة السلطة 
  ).٦٢، ص٢٠١٦ومؤسسات املجتمع املد� التي ر�ا تصبح لها أدوار سلبية." (رسول، 

  
  مفهوم حرية الصحافة  .٢

مفهوم حرية الصحافة تختلف  ، ك� انللحرية بحد ذاتها قيمة نسبية تتعدد بتعدد الثقافاتان 
وقد تشعبت املفاهيم الواردة بخصوص حرية الصحافة بحيث يصعب حرصها، من مجتمع إىل آخر، 

فرب  فالبد من مراعات مباديء املجتمع لدى املحاولة اليجاد تعريف جامع ومانع لتلك الحرية
لح لظروف معينة قد ال تنسجم مع ظروف اخرى، وفيها �يل إىل تجنب النقد الذي يهدد سياسات تص

وحدة الدولة وامنها، وان كث�اً من الصحفي� يف دول العا� النامي يعجزون عن أداء دورهم كُمراقب 
لسياسي� عام، حيث انهم وصلوا إىل مراكزهم بعد الحركات القومية وكانوا يف أثنائها منارصين للقادة ا

فاصبح من الصعب إنتقاد أولئك القادة أو ألنهم كانوا قبل االستقالل من منارصي الحركات القومية 
فكانوا ينتقدون الحكومة التي تتوىل السلطة يف ظل االستع�ر فاصبحوا بعد االستقالل يجدون صعوبة 

).١٦٥-١٦٤، ص ص١٩٧٢(رشتي، يف التخلص من انتقاد كل من يتوىل السلطة الرسمية.   
يحتوى تأريخ الصحافة نضاالً مشهوداً ضد األنظمة اإلستبدادية الحاكمة من أجل الحرية، لذا 
كرست الحرية يف املواثيق الدولية واإلقليمية والترشيعات الوطنية، غ� ان هذه الحرية والسيّ� يف دول 

، ٢٠٠٤هذه الدول (نصار، العا� الثالث، تعرضت إلنتهاكات من قبل جهات متعددة ومختلفة. ألن يف 
  ): ٢٠-١٩ص ص

  األول: حرية الصحافة ليست مكفولة لجميع االتجاهات املوجودة يف املجتمع.
الثا�: التسمح النظم السياسية يف هذه الدول للحرية بإنتاج آثارها املنطقية سلباً أو إيجاباً، إالّ يف 

  حدود ضيقة.
األفكار واآلراء واملعلومات بدون قيود حكومية  وحرية الصحافة وفق املفهوم الليربايل هي نقل

بهدف تشجيع نقل األفكار التي تتيح سهولة ودقة اتخاذ القرارات املناسبة حول الشؤون العامة وصالح 
، ص ١٩٩٥وتخدم حرية الصحافة وفق مفهوم املجتمع الحر املفتوح خمس قيم (أسمولال،  املجتمعات.

  ):١٢-١١ص
  إىل املعرتك السيايس. أ. حق الفرد يف االنض�م

  ب. السعي إىل معرفة الحقيقة السياسية.
  تسهيل الوصول إىل حكم األغلبية. ج.

  د. كبح ج�ح الطغيان والفساد والعجز يف األداء.
  االستقرار. هـ.

ويتفاوت نهجها تبعاً والحرية املطلقة ال وجود لها سواء كانت يف الدول املتقدمة أو املتخلفة، 
   ف حدود الصحافة باختالف النظام السيايس واالقتصادي واالجت�عي السائد يف املجتمع.للنظم، و تختل

لغريزة اجت�عية وهي الرقابة، فلذلك ليس من السهل  - عموماً - تخضع الحرية يف كافة البلدان 
من تحقيق الثقافة املفتوحة، وبالتايل تفرض الحكومات يف تلك البلدان عقوبة عن الكالم الذي يرض باأل 
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القومي أو النظام اإلجت�عي أو األداب العامة. عىل سبيل مثال، فرضت الرقابة العسكرية اإلمريكية 
  قيوداً صارمة عىل التغطية الصحفية لحرب الخليج الثانية.

لين�) يف �ك� جميع املواطن� من التعب� عن أما املفهوم االشرتا� لحرية الصحافة فقد حدده (
)، ولكن ١٩، ص١٩٧٤خالل وضع املطابع تحت ترصف الع�ل ومنظ�تهم (العطيفي، آرائهم بحرية من 

 التي فرضت عىل حرية االلتزام بالرأي الواحد للحزب الشيوعي. قد كشف عن الحرية الزائفةالواقع 
وإذا كان املفهوم الشيوعي قد وقع يف أرس الخداع والتضليل، فإن املفهوم الفايش اتسم بالصدق 

حيث عرب عنه (هتلر) "عىل الدولة أال تفقد جادة الصواب بسبب الخزعبالت املس�ة بحرية واإلنكار 
الصحافة وعىل الدولة أال تنىس واجبها، وعليها أن تقبض بيد من حديد عىل أداة تكوين الشعب 

)، والغريب أن العديد من دول العا� ٤٤، ص١٩٩٧الصحافة وتضعها يف خدمة الدولة واألمة" (حافظ، 
لثالث ال تزال ترفع شعارات التنمية والوحدة الوطنية واالستقرار كذرائع لحرمان شعوبها من ا

الد�قراطية والحرية رغم مرور عدة عقود عىل استقاللها األمر الذي يكشف مواقفها العدائية تجاه 
  حرية الصحافة.

واملصالح التي  وهكذا تختلف مفاهيم حرية الصحافة يف النظم السياسية بإختالف فلسفاتها
تخدمها. ففي املجتمعات الغربية تخص حرية الصحافة الفرد أوالً ثم الج�عة الخاصة (سياسية أو 

وبالتايل تتأثر حرية الصحافة بالنظم السياسية، وخ� مثال عىل ذلك ما إقتصادية أو إجت�عية) ثانياً. 
لحرية الصحافة منحى فأصبحت م وتحول النظام، ٢٠٠٣شهدته حرية الصحافة يف العراق بعد سنة 

   ومعنى آخرين.
  
  أبعاد حرية الصحافة .٣

وطبقاً للتعريف الذي أورده املعهد الدويل للصحافة يف زيورخ لحرية الصحافة فإن أبعاد حرية 
 ):٦٣، ص١٩٨١الصحافة عىل النحو التايل (املكاوي، 

 أ. حرية استقاء األخبار.
  حرية نقل األخبار. ب.
  الصحف.حرية إصدار  ج.

  د. حرية التعب� عن وجهات النظر.
  
  . عنارص حرية الصحافة٤

  ):٢٩، ص٢٠٠٤و�كن أن يَحدد عنارص هذه الحرية في� يأ� (ابراهيم، 
  أ. حق إصدار الصحف لكل التيارات.

  ب. حق الحصول عىل الحقائق.
  ج. حق التعب� عن اآلراء واألفكار.

  د. حق مراقبة السلطة وقطاعات املجتمع.
  ـ. التفاعل مع حرية الصحافة باإلستجابة والتصحيح واإلصالح.ه
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  و. التوازن ب� حقوق األفراد والج�عات.
  ز. اإللتزام بالقيم الدينية واألخالقية كضوابط مل�رسة هذه الحقوق.

  ح. خدمة املصالح العامة للمجتمع.
  ط. خدمة قيم االستقاللية والوحدة والتقدم.

  
  ار الترشيعات العراقية والكوردستانية . حرية الصحافة يف إط٥

 حرية الصحافة يف الترشيعات واملواثيق:
اإلشارة إىل املواثيق الخاصة من األجدر بناًء عىل هذه العالقة الجدلية للقانون بحرية الصحافة، 

بحقوق اإلنسان والترشيعات واملواثيق اإلعالمية. ومن ثم تحليل املواد املتعلقة بحرية التعب� 
  والصحافة.

نّصت غالبية املواثيق الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية املتعلقة بحقوق اإلنسان أو املتعلقة 
عىل حرية الصحافة، ولكن قيّدتها بقيود تنظيمية ومعظم مجاالت الحياة بالتنظيم القانو� للصحافة 

  لض�ن سالمة املجتمع وأمنه، يف مختلف أنحاء العا�.ورضورية محّددة، 
�ا أن التوقيع عىل هذه املواثيق له قوة إلزامية من ناحية القانون الدويل، فإن الدول املوقعة و 

عليها تصبح �وجب توقيعها ُملزمة بتطبيق مضمونها عند وضعها للقوان� الداخلية، �ا فيها قوان� 
  تنظيم حرية الصحافة.

� املتعلقة بحرية الصحافة، أو ُ�َهد تلك املواد والبنود والفقرات للقوانهذا البحث ويُعرض يف 
  السبيل لها، والعمل عىل بيان مضمونها.

عىل ان:  ١٩٤٨ كانون األول ١٠) من (اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان) الصادر يف ١٩أكدت املادة (
يته يف اعتناق اآلراء د ية الرأي والتعب�، ويشمل هذا الحقُّ حرِّ ون مضايقة، "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّ

يها ونقلها إىل اآلخرين، بأيَّة وسيلة ودو�ا اعتبار للحدود".  ويف الت�س األنباء واألفكار وتلقِّ
يف الفقرة  ١٩٦٦ ) من (اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية) لعام١٩ك� أكدت املادة (

واملعلومات، كذلك األمر بالنسبة للعديد من األوىل والثانية عىل الحق يف اعتناق اآلراء والحق يف التعب� 
 ١٩٦٦ املواثيق الدولية واإلقليمية منها (الوثيقة الدولية للحقوق االقتصادية واالجت�عية والثقافية) لعام

 و(امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب) لعام ١٩٥٠ و(االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان) لعام
و(املبادئ الخاصة بالنظام العاملي الجديد لإلعالم  ١٩٧٨و لإلعالم) لعام و(إعالن اليونسك ١٩٨١

وتختلف الدول يف شكل التزامها بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان فهناك دول  .١٩٨٠واالتصال) لعام 
تأخذ �بدأ أحادية القانون ومن ثم تعترب االتفاقيات الدولية جزءاً من قانونها الوطني وهناك دول تأخذ 

، ص �١٩٩٥بدأ القانون العام وتنظر للقانون الدويل عىل أنه مصدر عرض لقانونها املحيل (سعيد، 
  )، أما الفئة الثالثة فتعترب القانون الدويل مرجعاً لتفس� القانون الوطني.١٢-١١ص
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  العراق - حرية الصحافة في إقليم كوردستانثالثا: 
ان تقويم الصحافة الكوردية �كن تأط�ه يف اطار اختيار حرية الصحافة يف إقليم كوردستان، كون 
هذا املجال قد مر �رحلة تأريخية �تد ألك� من قرن وهي تجربة تخللتها قيود سياسية وقانونية 

رسمية أو مستقلة م تنترش الصحف سواًء أكانت فلوادارية كث�ة حدت من حريتها يف كث� من الفرتات، 
   م.١٩٩١يف األقليم اال بعد االنتفاضة الشعبية التي اندلعت يف عام 

ويعد تحديد حدود حرية الصحافة يف إقليم كوردستان العراق من املسائل املهمة والرضورية، كون 
ة باملجتمع بصورة حساسة ووطيدة، ك� ترتبط ارتباطاً مبارشاً باملواطن� واالنظم منوطةَ الصحافة 

وقوان� ثابتة تتناسب مع روح ذات سلطات متعددة السائدة، خصوصاً وأن الدول التي تتمتع بأنظمة 
  العرص وحياة الد�قراطية.

  
  :٢٠٠٧لسنة  ٣٥قانون العمل الصحفي يف كوردستان املرقم 

) يف ١٩٩٣لسنة  ١٠يختلف هذا القانون عن (قانون املطبوعات إلقليم كوردستان العراق املرقم 
ض النواحي، بخاصة في� يتعلق بأسلوب إصدار الصحف الذي تغّ� من نظام اإلجازة إىل نظام بع

بعض العبارات الغامضة كـ(اآلداب العامة، والنظام العام...) م� قانون العمل اإلخطار، و� تدخل 
ووجود مجموعة من الحقوق  واقترصت العقوبة فيه عىل الغرامة دون سلب الحرية،الصحفي، 

وقد يشل هذا القانون "اليق� القانو�" لدى الصحفي، بل كاد أن واالمتيازات للصحفي يف القانون. 
يف  القانون يتضمنحيث يعمل عىل مسح تلك النقاط اإليجابية الواردة يف القانون، ألّن  يكون منعدماً،

وجود مشاكل متعلقة ىل قانون آخر عند بعض جوانبه عىل ثغرات، ويفرض عىل القضاة الرجوع إ
، ١٩٦٩لسنة  ١١١بالشؤون الصحفية، ذلك لسد هذه الثغرات، مثل: (قانون العقوبات العراقي املرقم 

، وقانون نقابة صحفيّي كوردستان ١٩٩٣لسنة  ١٠وقانون املطبوعات إلقليم كوردستان العراق املرقم 
  ).٢٠٠١لسنة  ١٣اعد صحفيي كوردستان العراق املرقم املعدل، وقانون صندوق تق ١٩٩٨لسنة  ٤املرقم 

للصحفي الحق يف الحصول عىل : "عىل انهالفقرة الثانية من املادة الثانية للقانون  وقد نصت
باملصلحة العامة من مصادرها املختلفة وفق القانون"، املعلومات التي تهم املواطن� واملرتبطة 

واضحي� و� تُحّدد مقاييسه� "، غ� تبطة باملصلحة العامةاملر "، و"تهم املواطن�" فالعبارتان
فيكون األمر ملطاطيته�، لذلك �كن ان يُفرسَّ من منظور آخر ويُعَمل عىل منعه �سّوغات أخرى 

أو تصبح لها عالقة باملصلحة العامة. أو ينبغي ان نعود أيضاً إىل قوان�  برمته مرهونة بارادة املواطن�،
من قانون العقوبات العراقي التعرتف بهذا الحق  ١٨٩حتى  ١٧٦لإلقليم، فمثالً: املواد أخرى نافذة 

عرب اضافة للصحفّي. وينبغي ان �نح الفقرة الحق للصحفي من اجل اداء الوظيفة الرِقابية للصحافة 
عاء العام، أو : "إذا � �نح الجانب املسؤول املعلومات، فإّن للصحفّي حق اللجوء إىل اإلدالفقرة اآلتية

  للتحقيق مع الجانب املسؤول". املختصةاملحكمة 
ابقاء مصادر املعلومات او االخبار التي يتم وجاء يف الفقرة الثالثة لل�دة نفسها: "الحق يف 

الحصول عليها يف رسية بالنسبة للدعاوى املعروضة عىل املحكمة، إال إذا قررت املحكمة املختصة خالف 
وضح عّ� إذا كان الصحفّي الحق يف اإلرصار عىل الحفاظ عىل مصدر معلوماته أو "، ولكنها � تذلك
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العقوبات العراقي ويعاقب لقانون  ٢٤٢و ٢٤١ ويتهم وفقاً لل�دت�أخباره، ويعد حقاً له أو جر�ة، 
  عليه.

"، يف ح� توجد يحظر منع صدور الصحف أو مصادرتهاك� نصت الفقرة الخامسة لهذه املادة: "
أساليب أخرى للحد من وصول رسالة الصحفي إىل القارئ، واش� لها يف القوان� النافذة األخرى، مثل: 
منع التوزيع، واإلغالق... الخ، وتستطيع السلطة السياسية أن ترجع اليها عند الحاجة و�نع حرية 

  الصحافة وفق القانون.
للصحفي عدم لصحفي وإمتيازاته) ما يأ�: "وجاء يف الفقرة الثالثة لل�دة السابعة لقانون (حقوق ا

"، ولكن عندما � يفصح عن تلك املصادر حتى بقرار الحاكم، افشاء مصادر معلوماته إال بقرار قضا�
الفقرة هذه  ٤٣٨و  ٤٣٧وبات العراقي ثانية ويصبح متّه�ً وفقاً لل�دت� يُطبَق عليه قانون العق

فينتهي املطاف بتحجيم حرية الحصول جعت� إىل قانون العقوبات، والفقرة الثالثة لل�دة الثانية الرا
  . عىل املعلومات و تجفيف مصادرها، م� تشل أمام فيامها بدورها الرقا�

كل من اهان صحفياً أو اعتدى عليه بسبب عمله ويف الفقرة الخامسة لل�دة السابعة القائلة: "
". إّن إطار حقوق اثناء تأدية واجباته أو بسببهايعاقب بالعقوبات املقررة ملن يعتدي عىل موظف 

، ألنّه توجد هناك تّرصفات أخرى متضمنة للجرائم ما عدا "اإلهانة واالعتداء" غ� مرحب بهالصحفي 
  من قانون العقوبات العراقي، مثل: "املنع عن العمل، والتهديد... الخ". ٢٣٣- ٢٢٩بحسب املواد 

، يحّذر الصحفي ورئيس التحرير، من انه� يعاقبان �قدار من ويف الفقرة األوىل لل�دة التاسعة
املال عند نرش بعض النقاط، ولكن نرى معظم النقاط غ� معرّفة وغامضة ومطاطية ويفسح املجال 
للسلطة السياسية � تقوم برشوح اخرى لها ويتهمها، يف ح� ان املوضوع املنشور اليدل عىل ذلك 

رع االحقاد و بذر الكراهية و الشقاق و التنافر ب� مكونات املجتمع، اهانة ز املعنى. فمثالً عبارات: "
اهانة الرموز و املقدسات الدينية الى دين او طائفة او االساءة و املعتقدات الدينية او تحق� شعائرها، 

  إليها، ...الخ".
  

  :٢٠١٣لسنة  ١١املرقم  العراق -قانون حق الحصول عىل املعلومات يف إقليم كوردستان
يوجد يف القانون، بعض الجوانب اإليجابية واملوازية ملبادئ حق الحصول عىل املعلومات، التي 

معياراً دولياَ اآلن أصبح )، و ١٩سعة مبادئ، وُوِضَعت ِمن قِبَل املنظمة الدولية لل�دة (تتكّون من ت
لصياغة القوان� الخاصة بحق الحصول عىل املعلومات، ولها تأث� عىل توسيع مساحة حرية الصحافة، 

  منها:
  . لكّل شخص حق املعرفة، ك� جاء يف املادة الرابعة للقانون.١
َد اجراء٢ ات منح املعلومات يف هذا القانون بتحديد موظف يف مؤسسة عامة وخاصة ملنح . ُحدَّ

  املعلومات، ك� جاء يف الفقرة االوىل لل�دة السابعة للقانون.
القانون نرش املعلومات األساسية للمؤسسات العامة والخاصة من خالل الدليل السنوي  . يلزم٣

  ك� جاء يف املادة السادسة للقانون بوضوح. واملوقع األلكرتو� واجباً عىل تلك املؤسسة،
. وبناءاً عىل هذا القانون، اذا � �نح املؤسسة العامة والخاصة املعلومات الرضورية ملن يقّدم ٤
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الشكوى، اياً كانت تربيراتهم، فأّن له حق تسجيل الشكوى يف املحكمة والسلطات العليا، وله حق 
  اء يف الفقرة األوىل والثانية لل�دة السابعة عرش للقانون.الطعن يف قرار املحكمة ايضاً، ك� ج

. من أهم جوانب هذا القانون، هي عقوبة الغرامة ملن اليعطون املعلومات ويكتمونها، او ملن ٥
يضعون العوائق امام مراقبة تنفيذ القانون، وللذين يقومون بإتالف الوثائق، ك� جاء يف املادة الثامنة 

  عرش للقانون.
وهناك نقطة اخرى ايجابية وهي تحديد هيئة ملراقبة ومتابعة تنفيذ القوان�، التي تعني . ٦

دت  (الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان يف إقليم كوردستان)، ك� جاء يف املادة الثالثة للقانون، ولقد ُحدَّ
  واجبات وسلطات هذه الهيئة.

خاص الذين يكشفون عن تلك املصادر يف . وكذلك الحفاظ عىل مصادر املعلومات، اي ح�ية األش٧
املؤسسات العامة والخاصة، والتي تهّم املصلحة العامة، وتصبح سبباً لكشف الفساد والعصيان، ك� جاء 
يف املادة السادسة عرشة (ح�ية املوظف) لهذا القانون: "اليجوز إيقاع العقوبة عىل أي موظف يديل 

ب ضد القانون"، مع اّن هذه غ� واضحة، ولكان باإلمكان ك�علومات حول مخالفات أو انتهاكات ترت
  توضيح تعاب� "املخالفات، انتهاكات ترتكب". 

والجوانب السلبية، التي تُضيق من مساحة حرية  الثغراتوكذلك اليخلو هذا القانون من 
  الصحافة:

التي � يشار . عدم امكانية الصحفيون الحصول عىل املعلومات من داخل االجت�عات الرسمية ١
  اليها يف فقراتها.

. وما يث� النقد يف هذا القانون، ال توجد فيه مقطع خاص إلبطال مقاطع ومواد القوان� األخرى ٢
لسنة  ١١١املضادة واملتناقضة مع حق الحصول عىل املعلومات، منها: (قانون العقوبات العراقي املرقم 

املعدل، قانون  -  ١٩٩١لسنة  ١٤القطاع الخاص املرقم املعدل، قانون انضباط املوظفي الدولة و  ١٩٦٩
)، فتوجد بعض املواد والبنود يف هذه ٢٠٠٦لسنة   ٣مكافحة اإلرهاب يف إقليم كوردستان املرقم 

عىل املعلومات وامام حرية الصحافة (ك� اوضحناها يف هذا  التي تشكل عائقاً أمام الحصولالقوان� 
  البحث).

املعلومات، الذي هو تربيٌر سهل ومطاطي،  هذا القانون، تربير عدم اعطاء. توجد يف بعض مواد ٣
وحيث تستطيع اي وزارة او مؤسسة من مؤسسات الدولة من استخدام هذا التربير لتتهاون يف تلبية 

  مطالبة الصحفي يف حصول عىل معلومة ما.
التي تحتوي عىل قانون، الرابعة يف ال. املادة الحساسة والجديرة بالوقوف عندها، هي املادة ٤

املعلومات االستثنائية، اي املعلومات التي اليجوز اعالنها، ألن بعضاً منها غ� واضحة وحاملة ألك� من 
  تفس�، و�كن ان تصبح تربيراً لعدم اعطاء املعلومات.

بعد مرور اليتم االعالن عنها اال املعلومات املستثناة، . �ت االشارة يف القانون املذكور اىل ان ٥
) عام، يف حٍ� ال تبقى املعلومات والوثائق عند هيئة او ج�عة معينة بهدف الحفاظ عليها ويتم ٢٠(

املحافظة عليها (أرشيف) بصورة علمية وقانونية والقيام بتصنيفها وترتيبها من اجل التعرّف عىل كم 
مات والوثائق. عىل الرغم من ان من السن� قد مّر عليها، والتي تحتاج اىل قانون للحفاظ عىل املعلو 
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ً لالعالن عىل املعلومات الرسية واملستثناة، يف ح� ان امللفات الرئيسة  ٢٠مدة ( سنة) طويلة جدا
واملهمة حسب الدستور العراقي بقيت عند الحكومة املركزية وليست عند إقليم كوردستان، هذا ومن 

اً امام االعالن عن اية ملفات للفساد يف املجاالت ناحية اخرى ان وجود هذه الفرتة الطويلة تصبح عائق
  الرسية املشارة اليها يف القانون.

يف هذا القانون عند الحاالت الرضورية املطالبة باملعلومات، التي الصالحية للقايض . � تعط ٦
لإلعالن  جاءت حسب القانون ويف الفقرة الثانية واملادة الرابعة منها، وقد تصبح املصلحة العامة سبباً 

  عنها.
. جاءت ِذكر (محكمة البداءة الخاصة) ضمن القانون عدة مرات يف حٍ� اصبح تكوين محكمة ٧

خاصة بحقوق حريات التعب� والصحافة غ� موجودة حتى اآلن يف إقليم كوردستان واليعرف املوعد 
ل�ً ان دستور العراقي النافذ منع املحّدد لها، فإىل اين تُرْفَع الشكاوى، اذا رُدَّت املطالبة باملعلومات. ع

من  ٩٥تشكيل املحاكم الخاصة أو االستثنائية يف البالد ("يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية" م
  ).٢٠٠٥دستور العراق لسنة 

(التكاليف) للقانون عىل ان كلفة الحصول عىل املعلومات املادة الخامسة عرشة . �ت االشارة يف ٨
الب باملعلومات، ولكنه � يقم بتحديد مقدار الكُلفة، و� تتم االشارة اىل ان الكلفة تقُع عىل عاتق الط

  الينبغي ان تصبح كث�ة اىل هذا الحد، بحيث تصبح عائقاً امام الطالب باملعلومات لحصوله عليها.
الطالب . � يعط يف القانون املذكور اية خصوصية للصحفي إلعطاء املعلومات يف فرتة استجابة ٩

د يف القانون، التي هي فرتة طويلة، وخاصة للصحفي الذي ال�كنه ١٥-١٠باملعلومات من ( ) يوم، املَُحدَّ
، يف ح� نجد القانون يَنُصُّ عىل ان صالحيات ) ايام من اجل اخذ بعض املعلومات١٠االنتظار ملدة (

  .املؤسسات العامة والخاصة تقوم باإلجابة يف هذه املدة كيف ما ترد
  

  قوان� العقوبات في� يتعلق بالعقوبات عىل إساءة النرش وتجر�ه:
  :١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي املرقم  - 

  البنود املتعلقة بحرية العمل الصحفي يف هذا القانون تشمل بشكل واضح هات� املادت�:
  :٤٣٣املادة 

العالنية من شأنها لو صحت ان  القذف هو اسناد واقعة معينة اىل أحدهم باحدى الطرق –١
توجب عقاب من اسندت اليه أو احتقاره عند اهل وطنه. ويعاقب من قذف غ�ه بالحبس وبالغرامة 
أو باحدى هات� العقوبت�. واذا وقع القذف بطريق النرش يف الصحف أو املطبوعات أو بإحدى طرق 

  االعالم االخرى ُعدَّ ذلك ظرفا مشددا.
قاذف اقامة الدليل عىل ما اسنده، اال اذا كان القذف موجها اىل موظف أو وال يقبل من ال –٢

مكلف بخدمة عامة أو اىل شخص ذي صفة نيابية عامة أو كان يتوىل عمال يتعلق �صالح الجمهور 
وكان ما اسنده القاذف متصال بوظيفة املقذوف أو عمله فاذا اقام الدليل عىل كل ما اسنده انتفت 

  الجر�ة.
  :٤٣٤ة املاد
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السب هو من رمى غ�ه �ا يخدش رشفه أو اعتباره أو يجرح شعوره وان � يتضمن ذلك اسناد 
دينار أو  واقعة معينة. ويعاقب من سب غ�ه بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبغرامة ال تزيد عىل مائة

احدى طرق باحدى هات� العقوبت�. واذا وقع السب بطريق النرش يف الصحف أو املطبوعات أو ب
  االعالم االخرى ُعدَّ ذلك ظرفا مشددا.

إن العقوبات التي جاءت يف هات� املادت� يف القانون شديد للغاية والتتفق مع حرية التعب� 
واإلعالم واملجتمع املد� والد�قراطية، ألنه لو قام صحفّي ما بخطأ يؤدي إىل التشه�، ر�ا سبب له 

ح� أن سجن الصحفيّ� عىل عملهم يف أغلبية الدول الد�قراطية إنتهى  البقاء يف السجن عرش سن�، يف
  عنه.زمنه، ويُعاقَب بأساليب أخرى بدالً 

  
  :٢٠٠٦لسنة  ٣العراق املرقم  –قانون مكافحة اإلرهاب يف إقليم كوردستان

عىل خمس تعد األفعال اآلتية جرائم إرهابية و يعاقب عليها بالسجن مدة التزيد املادة الرابعة: 
  عرشة سنة كل من:

حاز أو أحرز بسوء نية و بدافع ارها� محررات أو مطبوعات أو أرشطة مسجلة أو نظائرها أو . ٢
  صوراً تتضمن تحريضاً أو تحبيذاً أو ترويجاً الرتكاب الجرائم اإلرهابية بقصد التوزيع أو النرش.

اب أو استغل وسائل اإلعالم املرئية أو أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو بث دعاية مث�ة لإلره. ٤
املسموعة أو املقروءة أو األلكرتونية واستعملها أو نرش البيانات عىل االنرتنيت التي تصل إىل حد 
التشجيع بطرق مبارشة لجرائم أرهابية تؤدي إىل تقويض األمن العام ونرش الذعر ب� الناس وتهديد 

  الكيان السيايس لالقليم.
ات الواردة يف املادة الرابعة للقانون الخاص باألع�ل التي تُعد من جرائم اإلرهاب، ان بعض العبار 

عاماً، وجاءت بعض عباراتها يف الفقرة الثانية،  ١٥يعاقب ُمرتِكبه بعقوبة السجن ملدة التتجاوز 
د السلطة كـ"التحريض والتحبيذ والرتويج"، و� يتضح مغزاها ويبدو فيها كث�ٌ من املطاطية، وهذا يساع

  السياسية وأجهزتها األمنية أن تحسب بعض األع�ل اإلعالمية يف إطار العمليات اإلرهابية.
أو انه يوجد وراء نرش (مكتوب، رشيط مسجل، صورة) لإلرهابي� أو عمل إرها� غرض توعية 

عمل املواطن� وتحذيرهم من مخاوف أع�ل تلك الج�عات، أو تنبيههم لالستعداد ملواجهتهم، وي
اإلعالم الذي هو يف سبيل الصالح العام وسعادة املجتمع، أيضا عىل نرش تلك املواد للغرض نفسه، وان 
وجود فقرة قانونية كهذا يف هذه الحالة، لتقييد الصحفيّ� ومؤسسات اإلعالم قد تّرض بالعملية 

  الد�قراطية للمجتمع وبانفتاح النظام السيايس وشفافيته.
أما يف حالة إغالق أبواب أخبار املؤسسات الحكومية عىل املواطن� ومعلوماتهم،فيحدث ظروفاً غ� 

الظروف غ� مال�ة وتنتهى بأرضار جسيمة، ويصبح حينئذ الخارس الوحيد الحكومة نفسها، ألن هذه 
  الطبيعية تخلق دوماً الدعايات والشائعات، وهذا ما يرض باملواطن� والسلطة معاً.

جاء بعض املفاهيم غ� املعرّفة يف الفقرة الرابعة ملادة القانون نفسها التي �كن أن تصبح بشكل و 
  . مث�ة عام سبباً التهام اإلعالم بتخويف املواطن� وتهديد الكيان السيايس لإلقليم، بوصفها تعاب�: دعاية
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  قوان� النقابات واالتحادات والجمعيات املهنية الخاصة بالصحافة:
   املعدل: - ١٩٩٨لسنة  ٤قانون نقابة صحفيي كوردستان املرقم 

  :تهدف النقابة إىل تحقيق ما ييل :املادة الرابعة
. احرتام حرية الصحافة وحرية التعب� عن الرأي والدفاع عنه� وعن حقوق الصحفي� وض�ن ١

  .الح�ية الرضورية ألداء مهامهم
  .األنباء واملعلومات. تسهيل مهمة الصحفي� يف الحصول عىل ٢
  .. الدفاع عن املبادئ الد�قراطية والحريات  االساسية والسلم ومبادئ حقوق اإلنسان٧

نستلهمه من الفقرة أعاله هو أنه ُمهَّد السبيل لحرية الصحافة نوعاً ما، � يتمّكن الصحفي  ان ما
  من خالله أداء مهنته.

ان وجود تلك الحريات يف الدسات� والقوان� فقط  ويف النهاية، يجب ان النبتعد عن هذه الحقيقة،
اليصبح الضامن الوحيد لسلطة الصحافة، إذا � يكن النظام نفسه ليربالياً ومنفتحاً ومعرتفاً بحقوق 

  ).١١٧-١١٦، ص ص٢٠١٦اإلنسان ومؤمناً بالحريات إ�اناً راسخاً (رسول، 
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  الخاتمة
  أوالً: االستنتاجات 

الحقوق املقدسة لإلنسان، والتي من أهم تجسيداتها  ضمنالتعب� وإبداء الرأي  حرية تعد -١
 حرية الصحافة. هي

 � يتمكن الترشيع والقضاء من توف� الح�ية الكافية للصحفي� يف إقليم كوردستان العراق. -٢
حرية الصحافة يف إقليم كوردستان هي حرية نسبية بسبب عدم مالءمة القوان� النافذة إن  -٣

ملتعلقة بالصحافة يف اإلقليم من جهة،  وتدخل املؤسسات األمنية والحزبية والحكومية يف ا
 شؤون الصحفي� من جهة أخرى.

القوان� النافذة يف إقليم كوردستان العراق الحريات األساسية لقيام الصحفي تتكافل  � -٤
 ��رسة اع�له. 

  
  ثانياً: التوصيات

توسيع املساحة اآلمنة لحرية الصحافة، �ا يخدم املسار الد�قراطي يف إقليم كوردستان  .١
العراق وتوف� املناخ املناسب لحرية الصحافة وازدياد اهت�م الصحفيّ� بها لكشف الحقائق 
ومكافحة الفساد واملعوقات وإساءة استخدام السلطة من خالل تعديل املواد املتعلقة يف 

  لنافذة. القوان� ا
التعامل مع الصحفي� وفقاً لقانون الصحافة وليس وفق قانون العقوبات ِمن ِقبل القضاة،  .٢

وذلك استناداً عىل قاعدة "الخاص يقيد العام"، الن قانون الصحافة قانون خاص مقارنة 
  بقانون العقوبات.  
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  المصادر والمراجع:
  

    أوالً: ترشيعات ومواثيق: 

  .٤/١١/١٩٥٠لح�ية حقوق اإلنسان والحريات األساسية  االتفاقية األوروبية -

  .١٠/١٢/١٩٤٨اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  -

  .٢٠٠٥الدستور العراقي الدائم لسنة  -

  .١٦/١٢/١٩٦٦العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية  -

  .١٩٧٨إعالن اليونسكو لإلعالم لعام  -

  ١٩٨٠إلعالم واالتصال لعام املبادئ الخاصة بالنظام العاملي الجديد ل -

  .١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي املرقم  -

  .٢٠٠٧لسنة  ٣٥العراق املرقم  - قانون العمل الصحفي يف كوردستان -

  .١٩٦٨لسنة  ٢٠٦قانون املطبوعات العراقي املرقم  -

  .١٩٩٣لسنة  ١٠العراق املرقم  - قانون املطبوعات إلقليم كوردستان -

  املعدل – ١٩٩١لسنة  ١٤في الدولة والقطاع الخاص املرقم قانون انضباط املوظ -

  .٢٠٠١لسنة  ١٣العراق املرقم  - قانون صندوق التقاعدية لصحفيي إقليم كوردستان -

  .٢٠٠٦لسنة  ٣العراق املرقم  - قانون مكافحة اإلرهاب يف إقليم كوردستان -

  املعدل. – ١٩٩٨لسنة  ٤العراق املرقم  -قانون نقابة صحفيي كوردستان -

  العراق. -مرشوع دستور اقليم كوردستان -

  .١٨/١/١٩٨١امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  -

  
  ثانياً: الكتب العربية واملرتجمة: 

 ). ٢٠٠٤، (القاهرة: دار النهضة العربية، ٣د. جابر جاد نصار: حرية الصحافة: دراسة مقارنة، ط -

ترشيعات جمهورية مرص العربية، (القاهرة: دار د. ج�ل الدين العطيفي: حرية الصحافة وفق  -

  ).١٩٧٤الكتب، 

 .)١٩٧٢(القاهرة: دار الفكر العر�، د. جيهان احمد رشتي: نظم االتصال: اإلعالم يف الدول النامية،  -

 ). ١٩٨١جيهان املكاوي: حرية الفرد وحرية الصحافة، (القاهرة: الهيئة املرصية للكتاب،  -



  النافذة)العراق (دراسة يف ظل القوان�  -حرية الصحافة يف إقليم كوردستان

١٦٠ 
  

ة ـاهرة: الجمعيـ(القالتعب� يف مجتمع مفتوح، (ترجمة: ك�ل عبدالرؤوف)، رود� أسمولال: حرية  -

  ).١٩٩٥ة العالمية: ـة والثقافـشر المعرفـصرية لنـالم

 ).١٩٩٧(القاهرة: مركز أهرام للرتجمة والنرش،  ٢صالح الدين حافظ: أحزان حرية الصحافة، ط -

أمري�، (بغداد: وزارة  -  اإلعالم االنكلود. عبد الستار جواد: اتجاهات اإلعالم الغر�: دراسة يف -

  ).١٩٩٥دار الحرية للطباعة،  -الثقافة واإلعالم 

د. محمد السيد سعيد: حرية الصحافة من منظور حقوق اإلنسان، (القاهرة: مركز القاهرة  -

  ).١٩٩٥لدراسات حقوق اإلنسان، 

وعالقتها بالتطور  د. محمد سعد إبراهيم: حرية الصحافة: دراسة يف السياسة الترشيعية -

 ). ٢٠٠٤، (القاهرة: دار الكتب العلمية للنرش والتوزيع، ٣الد�وقراطي، ط

د. ه�ش رسول: وظيفة الرقابية للصحافة: دراسة تحليلية وميدانية، (ب�وت: مكتب زين الحقوقية  -

  ).٢٠١٦واألدبية، 

  
  
  


