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ملني منه آنشكر هللا عز وجل وحنمده على أن يسر لنا هذا العمل ووفقنا إلمتامه محدا كثريا طيبا مباركا فيه 
 :وأزكى التسليم ةتعاىل أن جيعلنا ممن قال فيهم نبينا الكرمي عليه أفضل الصال

 "به طريقا إىل اجلنة هللايبتغي به علما سهل  من سلك طريقا"

كر وعظيم على نصائحه وتوجيهاته كما نتقدم خبالص الش للدكتور شريف عبد القادرلشكر اجلزيل نتقدم ابو 
جزاه هللا سبيل إمتام هذا العمل ف ل جمهودا جبارا يفذالذي ب ضل بوحجيلة عليالدكتور الفااالمتنان إىل 
 .عين خريا

لدكتور بن الشكر والتقدير إىل أعضاء جلنة املناقشة الكرام على قبوهلم مناقشة هذه املذكرة كما نتوجه اب
التدريس  جمالولة يف ذشاكرين هلم كل اجملهودات املب الدكتور بوطرفاس حممدو شعبان حممد الصاحل
 .التعليم العايل والبحث العلميوالتكوين فيما خيص 

 .عيد كل من ساعد ا من قري  أو من بإىلو 

الكمال هلل وحده فإننا نزعم أننا قد حاولنا فمن جيتهد ويصل فالفضل هلل وحده ومن جيتهد وخيطئ وملا كان 
يف  "إنين رأيت أال يكت  إنسان كتااب يف يومه إال قال وما أمجل عبارة العماد األصفهاين، فحسبه أن اجتهد

قدم هذا لكان أفضل وهذا من أعظم العرب غده لو غريه هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو 
 وهو دليل على استالء النقص على مجلة البشر"
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: ص ــــــــــلخــــمـال  

إن أهم ما مييز العمل الصحفي هو ممارسة حق النقد املوضوعي البناء انطالقا من مبدأ حرية الرأي و 
ب ، فمىت ما ارتكب الصحفي فعال يعده القانون خطأ و يسب االتعبري ، غري أن هذا احلق ليس مطلق

هذا اخلطأ ضررا للغري ، قامت مسؤوليته املدنية لتوافر أركاهنا من خطأ و ضرر و عالقة السببية . و 
الغري   عن فعله الشخصي ، أو مسؤولية الصحيفة عن فعل انجتةتكون مسؤوليته إما مسؤولية شخصية 

أساس الضمان . و يكون جزاء هذه املسؤولية أن يتحمل الصحفي أو  كون الصحفي اتبع هلا على
تيجة كان الضرر الذي حلقه نأسواء الصحيفة مقدار التعويض الذي حيدده القضاء لصاحل املضرور 

اخلطأ الصحفي ضررا ماداي أو ضررا معنواي . و قد يكون التعويض عينيا متمثال يف حق الرد و 
ما حيكم به القضاء . و هذا ما جيعل املسؤولية املدنية للصحفي التصحيح أو نقداي على حسب 

 متميزة عن املسؤولية املدنية يف القواعد العامة .



Résumé 

 

Ce qui caractérise le plus le travail journalistique est l’exercice du droit 

de critique subjective et constructive à partir du principe de la liberté 

d’expression, sauf que ce droit n’est pas absolu, si le journaliste commet 

un acte considéré par la loi comme une erreur et que cette dernière nuit à 

autrui, il en prendra la responsabilité civile étant donné qu’elle soit 

constituée d’erreur, nuisance et relation de cause à effet, la responsabilité 

peut être soit une responsabilité civile résultant de son acte personnel ou 

bien une responsabilité du journal de l’acte d’autrui sachant que le 

journaliste y est relevant à titre de garantie. La sanction de cette 

responsabilité est que le journaliste ou le journal supporte le taux 

d’indemnisation fixé par la justice au profit de la victime si la nuisance 

qui l’a atteint à cause de l’erreur journalistique était matérielle ou morale. 

L’indemnisation peut être réelle se concrétisant dans le droit de réplique 

et de rectification ou en espèce selon le verdict de la justice. C’est ce qui 

rend la responsabilité civile du journaliste différente de la responsabilité 

civile des conditions générales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Summary 

 

What better characterizes the journalistic work is the exercise of the right 

of freedom of expression, otherwise this right isn’t absolute, if the 

journalist commits an act considered by the law as an error and that later 

hurts others, he takes the civil responsibility considering that it 

constituted from an error, nuisance and cause-effect relationship, the 

responsibility can be either a civil responsibility resulting from a personal 

act or a responsibility of the journal of the others act knowing that 

journalist relating to it as a guarantee. The penalty of this responsibility is 

that the journalist or the journal supports the rate of the compensation 

fixed by the justice in favor of the victim if the nuisance that attains him 

due to the journalistic error war material or moral. The compensation can 

be real manifested by the right of reply or rectification or cash according 

to the verdict of the justice. That what makes the civil responsibility of 

the journalist different from the civil responsibility of general conditions. 
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عدد الصحف يف ظل ازدايد وقت الراهن اهتمامات الرأي العام، و تثري الصحافة يف ال
يف الصورة التقليدية املكتوبة أو املنشورة ابلوسائل احلديثة   كان ذلك  الصادرة يف اجملتمع سواء

بلدان السياسية يف كل م قناة لعرض الظروف االجتماعية واالقتصادية و اهنا تعت ر أهأل كاإلنرتنيت،
 الصحفية.األعمال لك من خالل نشر املقاالت و ذالعامل، و 

اإلحاطة لسبيل الوحيد ملعرفة ما يدور فيه، و ، فهي اوتؤدي الصحافة دورا هاما يف اجملتمع
تعمل تكشف ما قد حييط ابجملتمع من نقص، و ابلقيم االجتماعية السائدة فيه ابإلضافة إىل أاهنا 

 . وتكملة هذا العجزلة إىل إصالح على دفع اجلهات املسؤو 

ساهم ابالرتقاء ألاهنا بقدر ما ت حدين،فإن الصحافة تعت ر سالحا ذا ذلك من رغم ابلو 
، فإاهنا من املمكن أن ملعاين الفاضلة يف نفوس القراء واجلمهوراابلفرد واجملتمع، وإمناء املثل العليا و 

الصحافة على قدر كبري  لذلك جيب أن تكوناهلدامة، و  تلعب دورا سلبيا من خالل بث األفكار
 النهوض ابجملتمع. وابلتايل تستغل يف رفع القيم و  ،املوضوعية واملصداقية واحلياد من

م الذي جيب أن يتمتع به ، األول يتمثل يف احلق يف اإلعالفالصحافة إذن هلا وجهان
الواقع أن  ويف . فهو حق اإلعالم ابلنسبة للصحفي، أما الثاينه ختتفي أمهيتهاالذي دونالقارئ و 

ن إاتحة هذا ميكن احلديث عن حق كامل للجمهور يف اإلعالم دو  ، إذ الالوجه الثاين يسبق األول
 .بتمكينه من حرية الرأي والتعبري الذي لن يتأتى له إال ،احلق أوال للقائم به

تستطيع أتدية رسالتها إال أن  ، حىتس للصحافة يستوجب متتعها ابحلريةإن هذا الدور األسا      
 يفرتقان الستحالة ، فاحلرية واملسؤولية عنصران التنشره ما عنهذه احلرية ال تعين أاهنا غري مسؤولة 

سبب ، خاصة إذا سؤولية يف حال اجاوز حدود معينة، فاحلرية تستوجب إقامة املوجود حق مطلق
 .املسؤولية اجلنائية واملدنيةقوم ابألفراد أو النظام العام فت اتجاوز إضرار هذا ال

 . امتناع يسبب ضرراإذن لقيام املسؤولية بوجهيها املدنية واجلنائية البد من وقوع فعل أو 
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، حيث أضحت مصدرا متزايدا لإلضرار نتيجة م أن احلياة احلديثة أصبحت معقدةومن املعلو       
، حيث لتغري نظرة املتضررينوى املسؤولية املدنية على اخلصوص، نظرا لذلك تضاعف عدد دعا

، ما أدى إىل ضرورة تدخل قد يصلح األضرار اليت حلقتهم أصبح مههم الوحيد احلصول على ما
رر مهما  ، عن طريق إرساء قواعد قانونية كفيلة جب ر الضواجتهاد القضاء حلماية املتضرريناملشرع 

 .كان نوع اخلطأ املرتكب

ومما تقدم ت رز ضرورة دراسة املسؤولية املدنية للصحفي و حتديد إطارها الدقيق ، و ذلك      
متاشيا مع تالحق التشريعات املنظمة لعمل الصحفي ، و حماولة البعض تقييد حرية الصحافة و 

فأضحى العمل الصحفي موضوع العديد من التشريعات و ليس قانون اإلعالم و الرأي و الكلمة 
 حسب ، مما يستوجب اإلملام مببادئ العامة يف كافة القوانني الوضعية .لوائحه ف

كبري بشأن حتديد املقصود ابلصحافة بني من يوسع من نطاقها   اختالفابلرغم أن هناك و       
، وبني من إخل ، وسينما ...كل وسائل اإلعالم من صحف مكتوبة، وتلفزيون، وإذاعة  حىت تشمل

اليومية أو الدورية أو حف املكتوبة يف خمتلف أشكاهلا سواء كانت يضيق منه ليقصره على الص
ض مل يتعر جلدل الفقهي حول مفهوم الصحافة و . إال أن املشرع اجلزائري مل يتأثر اباإلعالانت
 النشرية وهبذالصحيفة هو حسم األمر بتبين مصطلح خاص اب، و تبيان ما يندرج ضمنهلتحديده و 

 .أتويلكون قد أغلق الباب أمام كل ي

كتوبة دون وسائل لذلك كانت دراستنا مقتصرة على املسؤولية املدنية يف ميدان الصحافة املو     
 .اإلعالم األخرى

إساءة استعمال حق  بيان الفر  بني النقد البناء و هذه الدراسة ابلدرجة األوىل إىلهتدف      
قا على تصرف أو خطأ وقع من ، تعليفي تكمن يف ممارسة احلق يف النقدالنشر فروح العمل الصح
ليس موجها ية وليست سبا أو قذفا أو تشهريا، و ما حبكم أاهنا واقعة قانونشخص أو من جهة 

 .ص بل إىل تصرفاتهلذات الشخ
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صحفي نشر ما حيصل عليه كان لل، فإذا  تعبري ينتهي عندما يساء استعمالهعليه احلق يف الو       
. ابلفعل املباح على إطالقه، إمنا هو حمدد بضوابط منظمة لهذا ليس ، فهمن أنباء أو معلومات

، ومن مثة وزها إال بتشريع خاصال ميكن أن تتجافي ال تتعدى حرية الفرد العادي و فحرية الصح
و احلفاظ على فإنه يلتزم أبن يكون النشر ملعلومات صحيحة وفق املقومات األساسية للمجتمع 

على مسعتهم  االعتداءحرتام احلياة اخلاصة لألفراد و عدم امة و احلقو  و الواجبات العااحلرايت و 
، فمن األمهية مبا كان بيان احلدود الفاصلة بني احلق يف النقد و األفعال أو خر  قواعد القانون 

اليت تثري املسؤولية ، ألن الصحافة تعت ر من أخطر املهن أتثريا ابجملتمع ، و هو ما يعين أن العمل 
رتب أضرارا جسيمة على األفراد أو مصاحلهم املشرتكة ، و لعل هذا هو السبب الصحفي قد ي

 .  الرئيس الختياران املوضوع

ابحلياة ذلك الرتباطها د من أهم املشكالت القانونية، و إن املسؤولية املدنية للصحفي تع           
العام مما قد ينتج لنا  ، فاالنتشار الواسع للصحف له أتثري على الرأياالجتماعية واالقتصادية
حق الم و ، ومها حق اجلمهور يف اإلع متعارضتني يصعب التوفيق بينهماتضاراب بني مصلحتني

د تثري املسؤولية املدنية ، ألن التعرض هلذه األخرية قخص يف عدم التعرض حلقوقه الشخصيةالش
 . للصحفي، إذا عد خطأ الصحفي مسببا هلا

يف أن حرية الصحافة تكاد تكون مقدسة يف بعض التشريعات   ضف إىل ذلك ، أنه ال شكأ     
كبري من   اعلى اعتبار  أاهنا من ركائز الدميقراطية يف اجملتمعات املتحضرة ، حبيث منحت هامش

لكن يف احلقيقة البعض يسيء استخدامها حيث تغدو وسيلة النتهاك مصاحل األفراد أو احلرية ، و 
جيدها تعج ابلعديد  يف الوقت احلايلاملصاحل العليا يف أحيان أخرى ، فاملطالع لصفحات الصحف 

ر مكتسبات الفرد و حقوقه ، على اعتداءات صارخة على أهم و أخطمن األخبار ، اليت تنطوي 
التوفيق بني حرية الصحافة و النشر وحق اجلمهور يف اإلعالم ، و بني محاية مصاحل  ناما حيتم علي

جياد ميزان دقيق لتحديد مىت تنتهي حرية الصحافة و األفراد و عدم التعرض لسمعتهم ، و ذلك إب
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تبدأ حقو  اآلخرين  ولعل هذا األمر هو احملور األساس لدراستنا هذه و على ضوء ما تقدم ، 
 ديد إشكالية الدراسة على النحو التايل   ميكن حت

إىل أي حد ختتلف أحكام هذه املسؤولية عن و ؟  مسؤولية الصحفي مدنيا عن أعماله ما مدى
 ؟ مة يف املسؤولية املدنيةاالقواعد الع

املنهج ملعاجلة هذه اإلشكالية اتبعنا املنهج الوصفي لكون الدراسة قانونية ابعتبار أن هذا و          
ميكننا من التعرف بدقة على القواعد القانونية املنظمة للمسؤولية املدنية للصحفي مثلما أرادها 

لوقوف ابعتباره ميكننا من املنهج التحليلي، و اب وزاوجنا ذلك، األخرياملشرع دون زايدة وال نقصان 
راز شخصيتنا البحثية ويسمح لنا إبب، صحفياملدنية للملسؤولية ا على نقاط القوة والضعف لنظام
قانون نظرا للتعديل الذي طرأ على يف حاالت ضيقة،  املقارنواستعنا فضال عن ذلك ابملنهج 

ض النصوص اليت ورد ، ما جعل من غري املستساغ امهال املقارنة بني بعاإلعالم يف اآلونة األخرية
 .فيها االختالف

تناول  ،فصلني علينا تقسيمها إىلمادامت الدراسة تتعلق مبسؤولية الصحفي كان لزاما و  
قدمنا يف الفرع  ،ثالث فروع وذلك من خالل ،الفصل األول أركان املسؤولية املدنية للصحفي

والذي قسم بدوره إىل مبحثني يتمثل األول يف اخلطأ الشخصي للصحفي  خطأ الصحفي األول
ويتمثل  يف مطلب اثن، إىل عرض صورهيف مطلب أول إبتداء من عرض مفهوم اخلطأ الصحفي 

ين ملسؤولية الصحيفة إبتداء من عرض النظام القانو   يف مسؤولية الصحيفة عن اتبعيهاالثايناملبحث 
إىل عرض شروط قيام مسؤولية الصحيفة يف مطلب اثن.وقدمنا يف الفرع الثاين  يف مطلب أول

إبتداء من عرض الضرر  الضرر والذي قسم بدوره إىل ثالث مباحث يتمثل األول يف مفهوم الضرر
إثبات بوجه عام يف مطلب أول إىل عرض األضرار النامجة عن اخلطأ الصحفي يف مطلب اثن مث 

الضرر يف مطلب اثلث ويتمثل املبحث الثاين يف شروط الضرر إبتداء من أن يكون الضرر حمققا يف 
كون الضرر شخصيا وأن يكون ضررا مباشرا مل يسبق تعويضه يف مطلب اثن إىل أن ي ،مطلب أول
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إبتداء من عرض  ويتمثل املبحث الثالث يف نوعا الضرر ،وميس حقا للمضرور يف مطلب اثلث
الضرر املادي يف مطلب أول إىل عرض الضرر املعنوي يف مطلب اثن.وقدمنا يف الفرع الثالث 

تداء من يتمثل األول يف قيام عالقة السببسة إب ،عالقة السببية والذي قسم بدوره إىل مبحثني
ويتمثل املبحث الثاين  ،عرض مفهوم عالقة السببية يف مطلب أول إىل عرض إثباها يف مطلب اثن

يف نفي عالقة السببية إبتداء من عرض تعريف السبب األجنيب يف مطلب أول إىل عرض صوره يف 
 مطلب اثن.

قدمنا يف الفرع األول  ،للصحفيأحكام دعوى املسؤولية املدنية فقد تناول الثاين  أما الفصل
ى إبتداء من يتمثل األول يف طريف الدعو  ،دعوى املسؤولية املدنية والذي قسم بدوره إىل مبحثني
ويتمثل املبحث الثاين يف أحكام دعوى  ،املدعي يف مطلب أول إىل املدعى عليه يف مطلب اثن

لب أول إىل احملكمة املسؤولية إبتداء من سبب الدعوى املدنية املقامة على الصحفي يف مط
وقدمنا يف .مث تقادم دعوى املسؤولية املدنية يف مطلب اثلث ،املختصة بنظر الدعوى يف مطلب اثن

يتمثل  ،والذي قسم بدوره إىل مبحثني ،الفرع الثاين حاالت اإلعفاء من مسؤولية الصحفي املدنية
مطلب أول يف نشر األخبار يف إبتداء من التأصيل القانوين للحق األول يف احلق يف نشر األخبار 

ويتمثل  .مث نطا  احلق يف النشر يف مطلب اثلث ،إىل شروط إابحة نشر األخبار يف مطلب اثن
املبحث الثاين يف احلق يف النقد إبتداء من تعريف احلق يف النقد يف مطلب أول إىل شروط مباشرته 

الث جزاء املسؤولية املدنية يف مطلب اثن مث عرض صوره يف مطلب اثلث.وقدمنا يف الفرع الث
يتمثل األول يف التعويض العيين )حق الرد والتصحيح (  ،والذي قسم بدوره إىل مبحثني ،للصحفي

إبتداء من األحكام العامة حلق الرد والتصحيح يف مطلب أول إىل التنظيم القانوين حلق الرد 
ي إبتداء من عرض العوامل والتصحيح يف مطلب اثن ويتمثل املبحث الثاين يف التعويض النقد

املؤثرة يف تقدير التعويض يف مطلب أول إىل عرض سلطة القاضي يف حتديد التعويض يف مطلب 
 اثن.
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ومن بني الصعوابت اليت واجهتنا قلة املراجع املتخصصة يف جمال املسؤولية املدنية 
ن القانون أي بوجهة فمعظم املراجع املتوافرة تتناول الصحافة بشكل عام وتقين بعيد ع ،للصحفي

نظر إعالمية حبتة، إىل جانب ارتباط العمل الصحفي ابلعديد من التشريعات، وتضارب اآلراء 
 حول حدود حرية الصحفي.  
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 األولل ـــــصــــالف

 فيــة للصحـــة املدنيــؤوليـــاملسان ــــــأرك
املسؤولية _ بوجه عام _هي املؤاخذة اليت يتحملها الشخص نتيجة أفعاله أو أفعال آخرين 

هي أيضا كل ما  يتحمله مسؤول تناط بعهدته أعمال تكون تبعة جناحها أو ، و 1عنهم مسؤول 
املرء عند إخالله بقاعدة من قواعد  عاتق على قع، أما قانوان فهي اجلزاء الذي يعليهله أو إخفاقها 

 املسؤولية املدنية على ذلك فإنو . 2السلوك حبيث خيتلف هذا اجلزاء ابختالف القاعدة املخل هبا 
، ما يعين أن التعويض الذي يتحمله لتزام مدين يتسبب يف ضرر لشخص مااإلخالل اب عند تقوم

املسؤول هو نتيجة إلخالله ابلتزام سابق رتبه القانون أو العقد . و مبا أن املسؤولية املدنية 
القيام ابلتزام قانوين مبقتضاه أال يضر غريه ، أي نكون  عن للصحفي تنشأ عند امتناع هذا األخري

ام مسؤولية تقصريية ، أو تكون عقدية عند عدم تنفيذ ما تعهد به الصحفي من التزامات عقدية  أم
و عليه فإن املسؤولية املدنية للصحفي جتد أساسا هلا ضمن ما هو مستقر قانوان ، ألنه ال ميكن 

 نيةتنشأ مبخالفتها املسؤولة املدأبي حال من األحوال وضع نصوص خاصة تبني كل احلاالت اليت 

و مبا أن كال نوعي املسؤولية املدنية يقومان على نفس األركان مع بعض االختالفات يف 
سنبني أركان  سؤولية التقصريية ، فإنناأحكامهما  و أن الغالب يف املسؤولية املدنية للصحفي هي امل

وجه عام حناول يف املضمون أن نبني االختالف بني باخلطأ و الضرر  هذه املسؤولية أال و هي
، أما ابلنسبة لركن عالقة السببية فإنه مبا يقتضيه موضوع البحث املسؤوليتني العقدية و التقصريية 

، و يبقى خاضعا للقواعد العامة هذا بحثناىظى أبحكام خاصة ابلنسبة لال حيوعلى الرغم من كونه 
نتناول  ،فروعثالث و عليه سنقسم هذا الفصل إىل  ،يتطلبه البحثسنتناوله ابلقدر الذي إال أننا 

الثالث عالقة  فرع، بينما يتناول الندرس يف الثاين الضرر الناجم عنهيف األول اخلطأ الصحفي و 
 .السببية 

                                                           
،  7002،  1األردن ، ط سامان فوزي عمر : املسؤولية املدنية للصحفي ، دراسة مقارنة ، دار وائل للنشر و التوزيع ،  - 1

  . 59ص 
  . 7، ص  7009، علي فياليل : اإللتزامات ، العمل املستحق للتعويض ، موفم للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، )دط(  - 2
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 األول الفرع

 فيــأ الصحــطـــخ
مل تعرف معىظم التشريعات اخلطأ ، إمنا تركت أمر ذلك للشراح ، و هذا ما متليه السياسة 
التشريعية السليمة اليت أتىب على املشرع أن يزج بنفسه يف تعريفات قد خيتلف أمرها الرتباطها 

ن م 171ملادة يف اهذا ما انتهجه املشرع اجلزائري فلم يعرف اخلطأ إمنا نص و ، 1بعوامل متغرية 
أن املسؤولية التقصريية تقوم على أساس اخلطأ ، وهذا األخري يكون واجب  على القانون املدين

اإلثبات فنكون أمام املسؤولية عن األعمال الشخصية ، و قد يكون اخلطأ مفرتضا اترة أخرى 
اخلطأ  نتناول يف األول مبحثنيإىل سنقسم هذا الفرع ذا هلفنكون أمام املسؤولية عن فعل الغري ، و 
 مسؤولية الصحيفة عن اتبعيها .الشخصي للصحفي و نبحث يف الثاين 

 األول بحثــامل

 فيــصي للصحــأ الشخـطــاخل
خطأ الصحفي هو ركن النعقاد مسؤوليته ، فالصحفي يكون مسؤوال شخصيا عما    

حبيث يكون قد ابتغى بنشره  ،2 يسببه نشره غري املشروع أو املتجاوز حلدود حقه يف إبداء رأيه
و تلك هي القاعدة العامة لقيام ،  غاية أخرى غري تلك اليت أقر له القانون احلق من أجلها 

 يف مطلباملسؤولية املدنية ، هلذا جيب حتديد مفهوم اخلطأ الشخصي للصحفي الواجب اإلثبات 
 اثن .يف مطلب مث نعرج على أهم صوره  أول 

                                                           

 ، 7، ج  7002،  1، طسن علي ذنون : املبسوط يف شرح القانون املدين ، اخلطأ ، دار وائل للنشر ، األردن ح -1 
 . 26ص

2  Giorgio Malinverni , La liberté de l’information dans la convention 
europèenne des droits de l’homme et dans le pacte international relatif aux 
droits civils et politiques , Aspects du droit des medias , 2 edition universitaires 
fribourg , suisse , 1984 , p 21 . 
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 األول مطلبــال   

 فيــــــحـأ الصـطــــوم اخلــهــفـــم
يقتضي منا ما  و هو كما هو معلوم للقواعد العامة ، ختضع املسؤولية املدنية للصحفي  

 جه عام أوال ، مث تعريف اخلطأ الصحفي اثنيا ، مث بيان عناصر اخلطأ اثلثا .تعريف اخلطأ بو 

 ام ـــه عــوجــأ بــطـــاخلريف ـــعـــت –أوال 
آراء الفقهاء يف حتديد معىن اخلطأ بوجه عام ، حيث تباينت  تعريفاهتم تباينا تعددت 

ملفتا فهناك من عرف اخلطأ على أنه العمل الضار غري املشروع أي العمل الضار املخالف للقانون 
وجبة للمسؤولية يف األعمال اليت تلحق ضررا و ما يؤخذ على هذا التعريف أنه حصر األفعال امل

ينهى عنها القانون ، إال أنه يف الواقع وإن كانت هناك نصوص تعني بعض األعمال ، ابلغري و 
 . 1فإن الكثرة الغالبة مل يرد فيها نص

و الفقه احلديث مييل إىل تقريب معىن اخلطأ يف املسؤولية التقصريية من معناه يف املسؤولية 
زام عقدي ، و هذا األخري قد يكون العقدية ، فاألول إخالل ابلتزام قانوين و الثاين إخالل ابلت

التزاما بتحقيق غاية أو ببذل عناية ، أما االلتزام القانوين فهو دائما التزام ببذل عناية ، أي حتري 
اليقىظة و التبصر يف السلوك لتجنب إحلاق الضرر ابلغري ، و املعيار الذي يقاس به االحنراف هو 

 . 2وف اخلارجية  السلوك املألوف للشخص املعتاد يف نفس الىظر 

من خالل التعاريف السابقة ميكن أن نستخلص أن اخلطأ له طابع شخصي ألنه مرتبط 
  .ابإلدراك و التمييز و ابلتايل يؤخذ بعني االعتبار ما قام به املسؤول أكثر مما أصاب املضرور

                                                           

1 - عبد الرزاق أمحد السنهوري : الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ، نىظرية اإللتزام ، هنضة مصر ، مصر، ط6  سنة     
222ص ،  1ج ،  7، م  7011   

 7   - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 102 .
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 ي ــفــحــأ الصـــطـــف اخلـــريـــعـــت –ا ــانيــــث
إن بعض املهن يرافق ممارستها نوع من املخاطر نىظرا لعدم إمكانية السيطرة على تقنياهتا 
بصورة اتمة ، كحالة ممارسة الصحافة أين قد تقع أخطاء مطبعية خترج عن نطاق السيطرة ، و 

اخلطأ العادي الذي قد ابلتايل تطفو على السطح إشكالية مدى إمكانية متييز اخلطأ املهين عن 
  . 1الفرد العادي ، و أثر ذلك على املسؤولية تشديدا أو ختفبفا  هيرتكب

وما بتعرضه للمسؤولية دبعدم جعل صاحب املهنة مهددا  يفالفكرة السائدة تقض
العقدية ، يف حالة ما إذا بدر منه فعل كيف على أنه خطأ أثناء ممارسته ملهنته ، ألنه  التقصريية أو

من الواجب إحاطة املهين بقدر من احلصانة املهنية ، و ذلك جلعله يقدم على ممارسة مهنته دون 
 التفكري يف ما قد ينجر عن ممارستها من مالحقة مدنية أو جزائية ، و إال كان لذلك أتثري سليب

 . 2 إبعراض املهين عن املمارسة ما يشكل ضررا أمشل و أكرب

فمن الواضح إذن أن املسؤولية اليت قد يتعرض هلا الصحفي ، تقوم عند إخالله ابلتزام 
خطأ الصحفي املهين الذي يثري مسؤوليته لذا فإن قانونيا أو إراداي ، التزاما سابق الذي قد يكون 

نية اليت تنىظم التزامات الصحفي سواء بطريقة مباشرة او غري ميكن استخالصه من النصوص القانو 
، و من بني إلتزامات الصحفي اليت فرضها املشرع صراحة ، اإللتزام ابملقومات األساسية 3مباشرة 

، و احلفاظ على النىظام العام و اآلداب العامة و أخالقيات  4للمجتمع و احرتام خصوصية األفراد
لتزامات الضمنية فيمكن استخالصها من النصوص العقابية جلرائم النشر املهنة ، أما ابلنسبة لإل

                                                           
      ،  7،ج 7005،  1لبنان ، طمنشورات احلليب احلقوقية ،  القانون املدين ، املسؤولية املدنية ، :مصطفى العوجي  -1

   721ص 
  2 - املرجع نفسه ، ص 722 .

3 Henri Leclerc , défense de journaliste et secret des sources : aspects 
juridiques , liberté de la presse et droit de la personne , Dalloz , paris , 1997 ,    
p 45 . 

1- املادة 90 من القانون رقم 12 / 01 املؤرخ يف 2 مارس سنة 7012 املتضمن التعديل الدستوري ، اجلريدة 

. 17، ص  11، العدد  7012لسنة الرمسية اجلزائرية    
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كل هذه االلتزامات اليت فرضها القانون صراحة أو ف،  القذف و اإلهانة ... اخلمثل السب و 
املدين فهي ترسم  القانون ومهما كان مصدرها أعراف املهنة أو القانون اجلنائي أو ضمنيا،

 . 1 للصحفي احلدود اليت جيب أن يلتزم هبا

فإن معىن اخلطأ بصفة عامة ينطبق على خطأ الصحفي ، ألن هناك من يعرف  وعلى ذلك
اخلطأ على أنه إضرار حبق دون أن يكون يف وسع املتعدي أن يعارضه حبق أقوى منه أو مماثل له ، 

الدستوري يف حرية التعبري و الصحافة ، إال أن هذا  فالصحفي عند قيامه بعمله يستند إىل حقه
يكون الصحفي قد من احلق املعتدى عليه أو مماثال له أو أسيء استعماله احلق إذا مل يكن أقوى 

 . 2احنرف  و ارتكب خطأ يوجب مسؤوليته املدنية يف حال توافر كامل أركاهنا 

ه لاللتزامات القانونية ، أبنه ومن هنا ميكن تعريف اخلطأ الصحفي انطالقا من خمالفت
مهنته مع إدراكه هلذا اإلخالل ، وهلذا نكون أمام خطأ ة إخالل الصحفي ابلتزام قانوين أثناء مزاول

صحفي مىت كان هناك خرق اللتزام قانوين تفرضه قوانني مهنة الصحافة أو قواعد أخالقياهتا ، و 
 ن عمل ، و يستوي يف ذلك أن يكون اخلطأيفرضها عليه القانون عند قيامه بعمل أو امتناعه ع

، املهم أن يكون أثناء مزاولته للنشر و عليه يستثىن اإلخالل  ايجنائيا أو مدنيا عقداي أو تقصري 
، مع اشرتاط إدراكه هلذا اخلرق ،ألنه ال ميكن مساءلة  اباللتزامات املتعلقة حبياته اخلاصة مثال

 ألن اإلدراك ركن يف اخلطأ ، وهذا ما سنأيت على تفصيله . ،  3الصحفي غري املدرك ملا ينشره 

 أـعناصر اخلط -ـاثــاثل
، و  يكون للخطأ عنصرين أحدمها مادي و يتمثل يف التعدي انطالقا من التعريف السابق

  اثنيها معنوي وهو اإلدراك فال مسؤولية دون متييز أو إدراك.

                                                           
دراسة مقارنة ، رسالة  بشري أمحد صاحل علي : مسؤولية الصحفي املدنية يف حال املساس بسمعة الشخص العام ، - 1

  . 669، ص  7001، مصر ، دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة املنصورة 
  2 - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 102 .
  3 - بشري أمحد صاحل علي، املرجع السابق، ص 662.
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ابلنسبة  1اليت جيب على الشخص االلتزام هبا يعرف بعض الفقهاء التعدي أبنه جماوزة احلدود
، وعليه نكون أمام تعدي  2للعنصر املادي يتحقق عند خمالفة قاعدة قانونية أو واجب قانوين

عمد اإلضرار تكأن ي،للصحفي عندما يتجاوز يف النشر احلدود الواجب عليه التزامها حيال اآلخرين
وال يثري حتديد تعدي الصحفي أية صعوبة    3يها.، أو يهمل ف ، أو يقصر يف مراعاة حقوقهم هبم

ا كان النشر قد خالف التزام حمدد فرضه القانون أو اتفق عليه الطرفان، سواء متثل النشر يف ذإ
لك النصوص اليت تقضي ابلتزام الصدق و املوضوعية يف ذ، ومن  ه القانونناإلتيان أبمر هني ع

لك مسؤولية األضرار اليت سببها ذيعترب خمطئا و يتحمل ب نشر األخبار، فإذا مل يلتزم هبما الصحفي
عقد أبرمه عن عمد أو إمهال يكون قد 4ا النشر الكاذب، وكذلك احلال إن مل يلتزم بتنفيذ ذه

ل ذ، أو بب ، أو زواج ارتكب تعداي، ومهما كان نوع التزامه أكان حتقيق غاية كنشر إعالن وفاة
 . 1 عناية كدعاية لرتويج سلعة ما

ا كان التزام الصحفي جيد مصدره يف املبادئ العامة للقانون فإنه من الصعب الوقوف ذأما إ
، لكون القاضي هو من يتوىل حتديدها على ضوء املبادئ العامة للقانون و   ه الواجباتذعلى ه

، وعلى ضوء معتقداته و قناعاته الشخصية من  كذلك الشريعة اإلسالمية و العدالة من جهة
  . 5 جهة أخرى

، وجهة ذاتية  ، فيتصور أن يرد إىل إحدى الوجهتني و مبا أن اخلطأ هو احنراف يف السلوك
ا أخدان الوجهة ذ، فيقاس التعدي الذي يقع من الشخص مقياسا شخصيا إ و أخرى موضوعية

ولقد رجح األخذ ابملعيار اجملرد دون  6. ، أو مقياسا جمردا إن آثران الوجهة املوضوعية الذاتية
، وهو ى ا األخري يتطلب حبثا ذاتيا يف صفات كل مسؤول على حدذ، ألن ه املقياس الشخصي

                                                           

1 - فتحي عبد الرحيم عبد هللا : شرح النىظرية العامة لاللتزام ، الكتاب األول ، مصادر االلتزام ، منشأة املعارف 

. 165، ص 7001 -7000، سنة 6اإلسكندرية  ، مصر ، ط  
  7 - علي فياليل ، املرجع السابق ، ص15 .

  6 - بشري أمحد صاحل علي ، املرجع السابق، ص 662 .
                                                                                      . 662املرجع نفسه ، ص_     1

  9 - علي فياليل ، املرجع السابق، ص97 .

 2 - عبد الرزاق السنهوري ، م 7 ، ج 1 ، املرجع السابق ، ص211  .
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، ما جيعله  ، كما أنه خيتلف ابختالف الصفات الشخصية لألفراد ما قد يستعصي على القضاء
   ، ألنه يؤدي إىل التشدد مع الشخص احلريص و التساهل مع الشخص املهمل ضابطا غري عادل

  1بقدر ما تعنيه الىظواهر االجتماعية ، كما أن القانون املدين خاصة دائما ال تعنيه الىظواهر النفسية
ا الشخص اجملرد هو الشخص ذ، وه فيقاس االحنراف بسلوك شخص جمرد من ظروفه الشخصية

 و ، 2 فال هو خارق الذكاء شديد اليقىظة وال حمدود الفطنة ، العادي الذي ميثل مجهور الناس
الفقه و القضاء جمتمعان على عدم االعتداد ابلىظروف الشخصية الداخلية للمعتدي _كما سبق 

جتريده من الىظروف اخلارجية و فال ميكن ،  بيانه_ عند قياس السلوك املألوف للشخص العادي
ة ا البد أن تكون املقارنذ، ألهنا تعترب عامة يشرتك فيها اجلميع، وهل على رأسها الزمان و املكان

ابلنىظر للشخص العادي الذي أحاط بنفس تلك الىظروف، اليت قد حتتم عليه االلتزام ابحلرص و 
 . 3 اليقىظة

، أي  وعليه يقاس احنراف الصحفي بسلوك صحفي آخر جنرده من ظروفه الشخصية
، أي يكون يف الغالب ال هو حاد الذكاء وال حمدود الفطنة  صحفي عادي ميثل مجهور الصحفيني

، فإذا  ، و نقارنه بسلوك الصحفي مرتكب االعتداء املألوف من سلوك الصحفي العاديحبسب 
ا إذ، و  ثبت أنه مل ينحرف يف سلوكه غري املألوف من سلوك الصحفي العادي انتفى عنه اخلطأ

، مع األخذ بعني االعتبار الىظروف اخلارجية اليت  لك ترتب املسؤولية يف ذمتهذثبت أنه احنرف عن 
ن م، ألن أتثريها جد هام يف ترتب املسؤولية  لصحفي خاصة املكانية و الزمانيةأحاطت اب

    4عدمها.

                                                           

1 - حممد إبراهيم الدسوقي : تقدير التعويض بني اخلطأ و الضرر، مؤسسة الثقافة اجلامعية للطبع و النشر و التوزيع، 

.665اإلسكندرية ، مصر ، )د.ط( ، ص  

7 - عمرو عيسى الفقي : املوسوعة القانونية يف املسؤولية املدنية ، دعوى التعويض، دار الكتاب القانونية ، مصر 

. 665، ص 7000  سنة  

   6 - فتحي عبد الرحيم عبد هللا ، املرجع السابق ، ص110 .
  4-بشري أمحد صاحل علي ، املرجع السابق ، ص 663_665  . 
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كان ا  ذ، فيقتضي عدم مساءلة الشخص عن التعدي إال إ ما خيص العنصر املعنوي أما يف
  املسؤولية املدينة جملرد حصول التعديال تتحقق ، ألن اخلطأ ال يتحقق ومن مث 1مدركا لتعديه امميز 

، ألن الفرد ال يسأل إال بسبب التعدي  ا التعدي أو إسناده إىل الفاعلذبل ال بد من نسبة ه
، ومن مث حيمل تبعة  ا الفعل مبحض إرادته أي ابختيارهذالذي صدر منه، ولكن ابعتبار أنه قام هب

ية دون وعليه ال مسؤول 2ا انتفت هده احلرية لدى الفاعل فال يسأل.ذ، أما إ ا الفعل من جزاءذه
فال ينسب إليه اخلطأ مىت ثبت .  ا أصابه جنون أو عته ...اخلذ، ومن مث ال يسأل الصحفي إ متييز

أنه عند ارتكابه للفعل الضار كان يف فرتة انعدام التمييز، وعليه ال يعترب الصحفي مسؤوال إن 
قدان ، وعلى العكس يىظل الصحفي مسؤوال إن رجع ف تناول مسكرا أو خمدرا حتت اإلكراه

اإلدراك إلرادته كأن شرب مخرا ابختياره مث كتب مقاال حيرض على فعل خمالف للقانون فإنه يسأل 
، ألن جمرد  ، إال أنه يشرتط أن يكون فقد اإلدراك بصفة اتمة و كاملة على الرغم من سكره

وقت  مع اكون فقد اإلدراك متزامنإىل وجوب   ، ابإلضافة  ضعف اإلدراك يبقى املسؤولية قائمة
  3حترير املقال.

وخالصة القول أنه يشرط لقيام مسؤولية الصحفي املدينة توافر اخلطأ، الذي يرتكز على 
عامتني أساسيتني مها التعدي الذي هو احنراف عن السلوك املألوف، و اإلدراك للواجب العام 

 بعدم اإلضرار ابلغري، و الذي يتخذ العديد من الصور سنأيت على تفصيلها.

 

 

 

 

                                                           

1   - علي علي سليمان : النىظرية العامة لإللتزام ، مصادر اإللتزام يف القانون املدين اجلزائري ، ديوان املطبوعات 
.   112، ص  7009، سنة   9اجلامعية ، اجلزائر ، ط   

         . 21 ، ص ، املرجع السابق يللي فيالع  -   7

  3 - بشري أمحد صاحل علي، املرجع السابق ، ص619 .
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 ــيانــــالثاملطلب 

 يــفــأ الصحــــور اخلطـــص
ألنواع اليت استقر الفقه على اتعرض سسن ذا، هل1حصر مجيع صور اخلطأ  من الصعب

 تعدادها وهي كما يلي:

 دــمـــأ العـــطـــاخل - أوال
، حبيث خيل بواجب ما ليس مبحض  وهو التعدي الذي يقوم به املرء بقصد اإلضرار ابلغري

ستوعب إرادة الفاعل ت، وال يشرتط أن 2، إمنا رغبة منه يف إحلاق الضرر ابلغري إرادته احلرة فقط
،  ، بل يكفي أن يكون قد قصد إحداث الضرر و سعى وراءه مقدار الضرر الذي قصد إليه

خطأ  لك يف جمال املسؤولية التقصريية بتوافر نية اإلضرار ابلغري حىت ميكن القول أننا أمامذويتحقق 
ا يعترب غش ألنه ذ، و هل ا الصددذ، ألنه ال توجد عالقة قانونية بني املسؤول و املضرور يف ه عمد

، أما يف حال املسؤولية العقدية حيث يكون هناك رابطة عقدية  اعتداء مقصود على حقوق الغري
اوزا و يشري ، يعد جت بني مسبب الضرر و املتضرر، فإن جمرد تبيان سلوك سليب يعيق تنفيذ العقد

ا ما جيعل اخلطأ العمد يف نطاق املسؤولية العقدية ذ، ه ، و ابلتايل يكفي بذاته إىل سوء النية
أوسع حبيث يشمل اإلرادة اليت تدل على عدم القيام مبا هو ضروري لتنفيذ العقد سواء كانت 

لك ذالعقدية و يكمن يف سوء النية  الذي ، فالعمد هنا هو الغش هناك نية لإلضرار أو مل تكن
  .3ان كل سلوك مضاد لاللتزام العقديإبتي

                                                           

1 - إن مسألة حتديد أنواع اخلطأ و وضع الضوابط و املعايري من أجل تقسيمها و متييز كل قسم منها على اآلخر مل 

يف أو يسري، و خطأ يتفق بشأهنا الفقهاء والزال حمل حبث و جدال ، فهناك من يقسمه إىل خطأ طفيف أو اتفه، و خطأ طف
  770_199 صيل أنىظر حسن علي الدنون، املرجع السابق ، صإرادي، و خطأ غري مغتفر، و خطأ عمدي، و ملزيد من التف

 2 - علي فياليل،  املرجع السابق ، ص26. -

 6 -  حممد إبراهيم الدسوقي، املرجع السابق ، ص695-692.
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و هو ما ، اخلطأ العمد هو إخالل بواجب قانوين أو عقدي مقرتن بقصد اإلضرار ابلغري ف
 يكفي، فال بد فيه من فعل أو امتناع مصحواب بقصد اإلضرار، وعليه ال  يسمى ابجلرمية املدنية

 1ا مل تتجه إىل إحداث النتيجة الضارة سواء صراحة أوضمنا.ذ، إ رتكاب الفعل ذاتهالاجتاه اإلرادة 

، إمنا جيب  ومن مث ال يكفي أن تتجه إرادة الصحفي إىل نشر اخلرب أو التعليق على حدث
، فينشر  أن تقرتن إبحداث النتيجة الضارة، كأن يكتب الصحفي مقالة حلقد يكنه لشخص ما

 2يقة استدعى من قبل سلطات التحقيق للشهادة فقط، رغم أنه يف احلق خرب القبض عليه و اهتامه
 3الشخص مساءلة الصحفي مدنيا لتحويره للحقائق اليت ختصه. ذالك هذفيستطيع ب

 و اخلطأ الصحفي قد يكون عمال إجيابيا_كما سبق توضيحه_ وقد يكون سلبيا ابالمتناع 

لك ذ، ومن  4أو اللوائح ، فقد ميتنع الصحفي عن القيام بعمل توجبه عليه القوانني عن العمل
القواعد القانونية اليت توجب على الصحفي نشر الردود أو التصحيحات ويف حالة امتناعه عن 

، ولكن  ، فنكون أمام خطأ عمدي ا النشر بقصد اإلضرار بصاحب الرد أو التصحيحذالقيام هب
الفاصل لقياس مدى نتيجة لالمتناع. وكما سبق أن وضحنا أن املعيار املوضوعي هو املعيار 

احنراف الصحفي، أي األخذ مبعيار الصحفي املعتاد مع مراعاة ذات الىظروف اليت أحاطت 
  ، أما ابلنسبة لقصد اإلضرار الذي يشرتط توافره لكي نكون أمام خطأ عمدي الصحفي املعتدي

ه القصد يتحقق من اجتا جيب أن ، و ابلتايلا نفسي افقياس ابملعيار الشخصي ألنه يعترب عنصر 
،  ا الشأن يرى البعض أنه ال بد من وجود الرغبة يف اإلضرار ابلغريذ، ويف ه لإلضرار من عدمه

                                                           

1 - شريف الطباخ : التعويض عن املسؤولية التقصريية و املسؤولية العقدية يف ضوء القضاء و الفقه ، دار الفكر 

. 612ص ،  7002، سنة  1االسكندرية ، مصر ، ط اجلامعي ،   
  7 Jacques Ravanas , protection de la vie privée , jouissance des droit civils 

, art 9 : fasc 10 , édition du juris_classeur , 2002 p 53 . 
. 

     6- Michel Pierchon, Presse et autres médias, responsabilité civil, édition 
du juris-classeur 1998, fasc 435, p 17. 

 1 –  بشري أمحد صاحل علي ، املرجع السابق ، ص 690 . 
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  ا السلوك الذي أقدم عليه سيلحق ضررا ابلغري،ذأي جيب أن يكون الفاعل على علم أن ه
 1.لكذ، ولو كان ال يرغب يف  ويكتفي رأي آخر إبدراك الفاعل أن الفعل قد يلحق ضررا ابلغري

 الـــمـــاإلهـــأ بـــطـــــاخل -ـــايــــاثن
_ما يعرف بشبه اجلرمية املدنية_ هو اإلخالل بواجب قانوين سابق مقرتن إن اخلطأ ابإلمهال

ا ما نص عليه املشرع الفرنسي ذ، وه 2إبدراك املخل هلدا اإلخالل دون أن يقصد اإلضرار ابلغري
كل شخص مسؤول عن األضرار اليت   : " املدين أبنمن القانون  1636نص املادة يف صراحة 

، وعليه ليس  3 " ، وإمنا حىت من جراء إمهاله أو ال مباالته يسببها ليس بطريق ارتكابه خطأ فقط
تكفي الرعونة أو بل ،  ا األخري سيء النيةذمن الضروري لتحقق خطأ الصحفي أن يكون ه

نشر الصحفي خرب  ذا، فمثال إ للصحفي العاديالتسرع لوقوع االحنراف عن السلوك املألوف 
ا موجبا لقيام املسؤولية ذفيكون فعله هن الدفع دون التأكد من صحة اخلرب ، توقف أحد التجار ع

  4 ا النشر بسالمة نيةذا التاجر حىت لو مت هذا كان اخلرب غري صحيح و سبب ضررا هلذ، إ املدنية

، فاألول يعرف  سيم و اتفه و يسريج خطأ ، إىل ويقسم اخلطأ ابإلمهال حبسب الدرجة
، أما الثاين  لك اخلطأ الذي يرتكبه أقل الناس حىظا من الفطنة و احلرص و التبصرذعلى أنه 

يكفي لتحققه جمرد عدم االنتباه أو ف،  لك اخلطأ الذي يرتكبه الشخص احلريص احلازمذفيقصد به 
ه ذ، ورغم ه5أ الذي ال يرتكبه الرجل العادي، أما األخري فيطلق على اخلط عدم التبصر و احلذر

 يف االحنراف لقيام اجلسامةالتصنيفات فإنه من املستقر قانوان عدم اشرتاط درجة معينة من 
، وابلتايل يسأل الصحفي عن خطأ  فيكفي لقيامها اخلطأ الناتج عن اإلمهال ، املسؤولية املدنية

أيخذون درجة اخلطأ بعني االعتبار عند حتديد مبلغ ، لكن القضاة غالبا ما  يسريا كان أم جسيما
تبعا لدرجة  انالتعويض، وإن كان األصل فيه مراعاة جسامة الضرر، ومنه يتأثر املبلغ زايدة أو نقصا

،  نشر خرب كاذب يف صحيفة واسعة االنتشار يتعلق بشخص مشهورمن مثة ال يتساوى ف،  اخلطأ
                                                           

 1 -علي فياليل ، املرجع السابق ، ص 21 .
 7 -شريف الطباخ ، املرجع السابق ، ص 19 .

 6- sophie druffin-Bricca, Laurence-Caroline, op. cit, p 162. 
 1 - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 103 .

 9 - حسن علي الذنون ، املرجع السابق ، ص 193_195 .
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، أي على القاضي االستناد للمعيار  لق بشخص عاديطبعي من صحيفة حملية يتعاملمع اخلطأ 
  1املوضوعي للوقوف على درجة احنراف الصحفي.

 رــنشــق الــال حـعمـتــي اســسف فـعــتــال -اـــثــالـــث
ا ذاألصل أن استعمال الشخص حلقه يف نطاق مشروع جائز ال يضمن ما قد ينجم عن ه

 لتلكألنه يف حال اخلروج عن احلدود اليت وضعها القانون ، االستعمال من ضرر والعكس صحيح 
ا ما جعل البعض يرى أن الشخص يتمتع حبصانة ذ، ه احلقوق عند ممارستها تتحقق املسؤولية

  ، وعلى الغري ابملقابل العمل على دفع الضرر و اجتنابه بصورة مشروعة مطلقة أثناء استعمال حقه
، 2ه الفكرة سرعان ما تشتت نىظرا لغلوهاذ، إال أن ه الفرديا ما كان يعتنقه دعاة املذهب ذوه

ه النىظرية_سوء ذ، والقت ه وأصبح اخلطأ يف استعمال احلق مصدرا من مصادر املسؤولية التقصريية
استعمال احلق_ استحساان لدى الفقهاء و طبقتها احملاكم ألهنا تقوم برسم حدود استعمال احلق 

، وعليه ابت من املسلم به  3صاحل الغري مصانة من االعتداء عليها، ما يبقي م يف اإلطار السليم
، حبيث يفقد من  أن استعمال أي احلق خارج إطاره القانوين يعد عمال يستوجب املساءلة

، وقد دهب العديد من الفقهاء إىل أن 4يستعمل حقه استعماال تعسفيا احلماية القانونية املقرر له
رة اخلطأ أما البعض اآلخر و من بينهم األستاذ علي علي سليمان التعسف ما هو إال تطبيق لفك

التعسف يف استعمال احلق استمدته القوانني كما أن ،    بذاته القمست اريى أنه يشكل نىظامف
ه األخرية ال تقيم املسؤولية يف حال التعدي على أساس ذ، و ه العربية من الشريعة اإلسالمية

فقهي يبقى التعسف يف الا االختالف ذ، وعلى الرغم من ه 5عية، بل تنىظر له نىظرة موضو  اخلطأ
 . للمسؤولية املدنية بغض النىظر عن أساسه ااستعمال احلق موجب

                                                           

 1 - بشري أمحد صاحل علي ، املرجع السابق ، ص 615_690 .
 2 - حسن علي الذنون ، املرجع السابق ، ص 631_637

 6 - مصطفى العوجي ، املرجع السابق ، ص 619 .
1 - عبد هللا مربوك النجار: اساءة استعمال حق النشر ، دراسة مقارنة يف الفقه االسالمي و القانون ، دار النهضة 

. 191العربية ، القاهرة  ، مصر ، )دط( ، ص   
 9- علي علي سليمان ، املرجع السابق ، ص ص 777_779 .
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السلوك املألوف للشخص عن ،  جيب أن ال ينحرف صاحب احلق يف سلوكهو اخلالصة أنه 
،  1خطأ حيقق مسؤوليته، عد احنرافه  ، فإذا هو احنرف حىت و لو مل خيرج عن حدود حقه العادي

زال ملتزما ، حبجة أنه ما  وابلتايل ال يعطى لصاحب احلق سلطة مطلقة تبيح له اإلضرار ابلغري
، وتقييده  نفعابل، لكن على صاحب احلق استعمال حقه مبا يعود عليه  حدود حقه املقررة قانوان

  2حبيث مينع عليه حتقيق أغراض غري مشروعة.

من  مكرر 171زائري حالة التعسف يف استعمال احلق يف املادة ولقد تناول املشرع اجل
 :أنه على القانون املدين حيث نصت 

 "يشكل االستعمال التعسفي للحق خطأ ال سيما يف احلاالت التالية :

 إذا وقع بقصد اإلضرار ابلغري  -
 إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة ابلنسبة إىل الضرر الناشئ للغري . -
 . إذا كان الغرض منه احلصول على فائدة غري مشروعة "  -

املادة على الواردة يف الصور الثالث للتعسف يف استعمال احلق يتضح من هذا النص أن 
، على اعتبار أن صاحب احلق قد أخل ابلغاية اليت تقرر من  على فكرة اخلطأتقوم املثال سبيل 
ا مل ينحرف الشخص عن ذ، و ابلتايل إ تقصري منهاحلق عن عمد أو بسبب إمهال أو هذا أجلها 

ا يعين ذ، وه ، ال يعد مرتكبا للخطأ ولو تعمد اإلضرار ابلغري السلوك املألوف للشخص العادي
، و بعبارة أخرى يعترب  أن نية اإلضرار وحدها غري كافية لتجسيد التعسف يف استعمال احلق

  3، قرينة على نية اإلضرار بغريه. قهانعدام املصلحة لدى صاحب احلق عن استعماله حل
حبيث ا تعارض حق الفرد مع مصلحة الغري ذ، إ شروع أيضامويعترب استعمال احلق غري 

رمي إليها استعمال احلق ضئيلة ابلنسبة يا تبني أن الفائدة اليت ذ، و إ جيب مقارنة املصلحتني
ا ذحسب هف،  4ا احلقذهللضرر الذي قد يصيب الغري، فرتجح مصلحة الغري على استعمال 

                                                           

 1- عبد الرزاق السنهوري ، م 7 ، ج 1 ، املرجع السابق ، ص 206 .
7  - حسن علي الدنون ، املرجع السابق ، ص 636 . 

 

 6 - علي فياليل ، املرجع السابق ، ص 92 .
4 -  André Santini , l’etat et la presse , préface de clandé puhllitec , paris , 

1990 , p 12 . 
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املعيار املوضوعي ال ينىظر إىل الشخص صاحب احلق وإمنا يؤخذ بعني االعتبار املوازنة بني مصلحة 
تعسف يف الالضرر أمام  ة، فإذا رجحت كف صاحب احلق و الضرر الذي سيعود على الغري

  1، أو مشروعيتها من عدمه. ، بصرف النىظر عن مصلحة صاحب احلق استعمال احلق

و ال يكفي أن تكون املصلحة اليت يرمي صاحب احلق لتحقيقها من وراء استعمال حقه 
، ألن احلقوق ليست هلا قيمة يف  ، بل جيب أن تكون تلك املصلحة مشروعة كبري له  معىنذات 

، و عدم مشروعية املصلحة يقاس ابلنىظر  نىظر القانون إال بقدر ما حتققه من مصاحل مشروعة
 يا فهذ، و هب ، أو لقواعد النىظام العام و اآلداب ، أو لغاية احلق ذاته لقانونملدى خمالفتها ل

  2تلف من دولة إىل أخرى.خت

 حانرجلتعسف يف استعمال احلق ثالث معايري و هي: نية اإلضرار و ليتبني مما تقدم أن 
يف  التعسف، أي  ، و عليه فإن إساءة حق استعمال النشر 3الضرر و املصلحة غري املشروعة

، و  ، أمنا يقوم عندما حييد الصحفي عن احلق استعمال حرية التعبري عن الرأي ابلقول أو الكتابة
فائدة تعود لا مل تكن تلك ذ، أو إ ا اقرتن استعماله بسوء نية أو بقصد اإلضرارذبصفة خاصة إ

أو  في للنشرالصح ، و تبني أن مثة عوامل شخصية دفعت على املصلحة العامة من خالل النشر
إساءة استعمال حق النشر تعترب حمققة يف كل حالة فإن ، وعليه  للقانون اا كان النشر خمالفذإ

  دون اشرتاط توافر نية اإلضرار  مىت كان هناك مساس مبصلحة عامة أو خاصة  تستوجب املساءلة
  .4ا احلقذجتاوز الصحفي احلدود املفروضة هلهو املهم 

أن خطأ الصحفي املوجب للمسؤولية املدنية التقصيىرية أو العقدية  من ذلك إىل خنلص
الحنراف عند ابحتري املوضوعية و الصدق و احلياد و املتمثل يف يقع عند اإلخالل ابلتزامه القانوين 

أداء مهنته و الذي قد حيصل إما بصفة عمدية أو عن طريق اإلمهال أو عند إساءة استعمال احلق 

                                                           

 1 - فتحي عبد هللا عبد الرحيم ، املرجع السابق ، ص 121 .

 7 - عبد هللا مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص 711 .

 6 - عبد الرزاق السنهوري ، م 7 ج 1 ، املرجع السابق ، ص 202 .
  1 Jacque Bourquin , la liberté de la presse , librerie payot , paris 1950 ,      

p 66 .  
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  ، فقد ترتتب عن أفعال الغري أن املسؤولية املدنية للصحفي ليست شخصية فقط ، إال املخول له
                                                                        .ذا ما سنحاول توضيحهه

 ي ـــانــــــالثاملبحث     

 ا ـيهـــعـابــــــن تـــع ةـفـيــة الصحـــيــؤولـــــمس
املسؤولية املدنية الشخصية للصحفي _كما سبق توضيحه_ على أساس اخلطأ تقوم 

أن مسؤلية الصحيفة عن اتبعيها هي مسؤولية عن فعل ، إال  الواجب اإلثبات من قبل املضرور
و عليه جيب و ابلتايل فإهنا تقوم على فكرة الضمان أو النيابة أو احللول . ، الغري و ليست ذاتية 

يف  ، و شروط قيامهاأول يف مطلب  انوين ملسؤولية الصحيفة عن أفعال اتبعيهاتبيان النىظام الق
 .اثن  مطلب

 األولمطلب ــال

 ةــحيفــصـــة الــيـــؤولــســي ملـــونــقانــــام الـــنظــال 
، من حترير و  إن املقال الصحفي الذي يطلع عليه القارئ هو نتاج لعدد كبري من األفراد

، و عليه فإن عمل الصحيفة يعترب عمل  حىت يصل للجمهور يف صورته النهائيةطبع و توزيع 
، حيث حيمل كل مقال  ا العمل معلوما للقارئذ، و غالبا ما يكون كل مساهم يف ه مجاعي

، كما يذكر اسم املراسل أو املخرب  ، كما يوقع صاحب الرسم الكاريكاتوري أسفله توقيع صاحبه
، يرد عمل الصحفي دون  لك فإنه يف بعض احلاالتذ، ورغم  و العامليةصاحب األخبار احمللية أ

ا ارأتى املشرع ذ، و هل ، فمن يتحمل املسؤولية يف حال إضرار هدا العمل مبصلحة ما أي توقيع
 1فرتضة.املتنىظيم نوع من املسؤولية 

القانونية  لطبيعةلأخريا ، و  ا سنتطرق ملسؤولية الصحيفة املفرتضة و أساسها القانوينذو ل
 العالقة بني الصحفي و الصحيفة .

                                                           

1 - مدحت حممد حممود عبد العال : املسؤولية املدنية الناشئة عن ممارسة مهنة الصحافة ، رسالة دكتو راه ، كلية 

. 112_112ص  ،1551 سنة ، ، جامعة القاهرة احلقوق  
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 مسؤولية الصحيفة املفرتضة -أوال
مل يقصر املشرع االعرتاف ابلشخصية القانونية على الشخص الطبيعي، بل مدها لتشمل 

، هلا إرادة الشخص  هلا وجود افرتضه القانون االعتبارية ، ألن هذه األخرية كما األشخاص
ه الصفة يعترب ابلنسبة للغري الذي أصابه ذفاخلطأ الذي يقع من ممثلها هبالطبيعي الذي ميثلها، 

 القانونية للشخص املعنوي، إذن يعود االعرتاف ابلشخصية  1ضرر خطأ من الشخص االعتباري
و على الصعيد التنىظيمي فال يتصور أبدا أن ، لدورها الكبري يف اجملاالت االقتصادية و االجتماعية 

ل اجملتمع حركة و انتىظاما بوجود الشخص الطبيعي فقط، و دون تدخل و تعرف احلياة داخ
  2.على السواء  مسامهة من الشخص املعنوي العام أو اخلاص

قضاء على جواز مساءلة الشخص املعنوي على األخطاء اليت الفقه و الا استقر ذو هل
،  به الشخص الطبيعي ، و مبا أن الشخص املعنوي يفتقد للتميز الذي يتمتع  يرتكبها ممثلوه

  تبوع عن أفعال التابع _و اليت هي حمل دراستنا_املجعلت مسؤوليته عند أفعال ممثليه هي مسؤولية 
و عليه يف حالة صعوبة الوصول إىل مساءلة الشخص املعنوي بواسطة هدا الطريق غري املباشر، 

الشخص املعنوي مسؤولية عن ، فنكون أمام مسؤولية  فإن اخلطأ ينسب مباشرة للشخص املعنوي
  3عمله الشخصي ال مسؤولية عن فعل التابع.

، نتبني أن املشرع اجلزائري يضفي  09/  17 القانون و من خالل استقراء نصوص
 منه ، و كذلك نص املادة  79 الشخصية املعنوية على الصحيفة ، و خاصة من خالل نص املادة

ي ففي حال ارتكاب جرمية بواسطة نشرية فإن املتابعة من قانون العقوابت اجلزائر  1مكرر   111

                                                           
  1 Alexis Guedj , liberté et responsabilité de journaliste dans l’ordre 

juridique européen et international , bruylant , bruxelles , 2003 , p 87 . 

7 - عمار بوضياف : النىظرية العامة للحق و تطبيقاهتا يف القانون اجلزائري ، جسور للنشر و التوزيع، اجلزائر ، ط1   

. 51، ص  7010سنة   

 6 - عمرو عيسى الفقي ، املرجع السابق ،  ص 76 .
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اجلزائية تتخذ ضد من يرتكب إساءة إىل رئيس اجلمهورية و ضد املسؤولني عن حتريرها و ضد 
 .1النشرية نفسها 

أن كل جمموعة اليت تقضي أبن  97ا ما نص عليه القانون املدين املصري يف املادة ذو ه
، و نصت املادة  هلا الشخصية االعتبارية مبقتضى نص القانونمن األشخاص أو األموال تثبت 

، و هلا  من قانون تنىظيم الصحافة على أن تكون لكل صحيفة قومية الشخصية االعتبارية 93
، أما املشرع  مباشرة مجيع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها و ميثلها رئيس جملس اإلدارة

لألشخاص كافة بغض النىظر عن طبيعتهم القانونية ، الفرنسي فقد كفل حرية إصدار الصحف 
 . ذا هو الرأي الراجح ه

ا ذ، ضرورة تعيني انئب يعرب عن إرادة ه و ينجم أيضا عن االعرتاف ابلشخصية املعنوية
ه يكون املدير مسؤول النشرية هو املمثل القانوين للصحيفة و ذ، و يف حالتنا ه الشخص املعنوي

لك التشريع املصري الذي قرر يف ذ، و من قبيل 17/09من قانون  119ملادة نص الك طبقا لذ
،  من الالئحة التنفيذية لقانون تنىظيم الصحافة أن رئيس جملس إدارة املؤسسة الصحفية 2املادة 

 2هو الذي ميثلها قانوان.

 أساس مسؤولية الصحيفة -اثنيا
ر قد ارتكب اكان السلوك الضا  ذليس من السهل حتديد املسؤول عن إحلاق األضرار املدنية إ

إذ أننا يف جمال املسؤولية عن طريق النشر جند أنفسنا أمام عمليتني خمتلفتني  الصحف،عن طريق 
، و اثنيهما عملية النشر و قد يقوم  أوهلما عملية حتليل املقال أو الرسم شخصان، ايباشر مه

، ألهنا  نو ن على إجنازها أفراد عديدفيتعاو  ، أما يف العملية الثانية ابلعملية األوىل شخص واحد
. ونىظرا 3.اخل.وليدة عمل مشرتك بني املسؤول عن الصحيفة و رئيس حتريرها و حمررها و طابعوها.

                                                           

1 - و يستشف أيضا إضفاء الشخصية املعنوية على الصحيفة من نص املادة 119 من القانون 09/17 اليت تقضي 

.ءلة املدير مسؤول النشرية يف حالة متابعة الصحيفة مدنيا أو جزائيامبسا  

7 - عبد الفتاح بيومي حجازي ، املبادئ العامة يف جرائم الصحافة و النشر ، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية ، مصر 

.792ص  )دس( ،  ، )دط(  

6 - حممد محاد اهليىت : اخلطأ املفرتض يف املسؤولية اجلنائية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، األردن ، ط 1 ، سنة  

. 725، ص  7009  
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لكثرة املتدخلني يف اجناز العمل الصحفي و تداخل أدوارهم صار من الصعب حماسبة كل فرد بقدر 
  1مسامهته يف العمل املوجب للمسؤولية.

سلطة ، ألنه العامل بكل ما ينشر، و له  ار مساءلة الرأس املهيمن على الصحيفةلك مت إقر ذل
،  ، أو احملرر املسؤول ، أو رئيس حتريرها ، أو مالكها ذن ابلنشر الذي قد يكون مدير الصحيفةاإل

  2أو أي شخص خيوله القانون سلطة إدارة الصحيفة.

الصحيفة عن أفعال غريه ممن يعملون يف  و عليه فإن املسؤولية املدينة ملن له سلطة إدارة
، و قد تباينت اجتاهات الفقه و القضاء  الصحيفة تدخل ضمن مسؤولية املتبوع عن أفعال اتبعيه

 3حول حتديد أساس هده املسؤولية.

فهناك من يرى أن أساس مسؤولية املتبوع عن أفعال اتبعيه هو اخلطأ املفرتض املتمثل يف 
، و ابلتايل فإن مسؤولية مدير الصحيفة و 4ه يف رقابته و توجيههئع و خطه يف اختياره للتابئخط

ا املسؤول ذرئيس حتريرها عن أعمال غريهم من الصحفيني العاملني يقوم على أساس افرتاض علم ه
، ابإلضافة  ، ألنه ملزم ابالطالع الفعلي على كل حمتوايت الصحيفة عن الصحيفة بكل ما تنشره

 يعدا الواجب ذ، و إن تقاعس عن أداء ه احليلولة دون نشر ما يوجب املسؤوليةجيب عليه إىل أنه 
و لكن  5، و ابلتايل يعد مسؤوال عن ما قد حيدث من أضرار. قرينة على أنه أراد النشر و مسح به

 هذا الرأي أصبح مرفوضا لعدة أسباب اقتضت ذلك .

                                                           

1 - عبد احلميد الشواريب : جرائم الصحافة و النشر يف ضوء القضاء و الفقه ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مصر  

. 30ص )دط( ، )د س ( ،   

 7 - حممد محاد اهليىت ، املرجع السابق ، ص 720 .
 6 - سامان فوزي عمر، املرجع السابق ، ص 161 .

1 - عبد العزيز اللصاصمة : املسؤولية املدنية التقصريية ، الفعل الضار،  الدار العلمية الدولية و دار الثقافة للنشر و 

. 772 ص ، 7007، سنة  1، ط ، األردن التوزيع  

  9 - حممد محاد اهليىت ، املرجع السابق ، ص 722
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أساس حتمل التبعة أي وجوب و هنالك من يرجع مسؤولية املتبوع عن أفعال اتبعيه على 
ا الغري ذ، فطاملا أنه انتفع من عمل ه حتمل املتبوع تبعة أضرار اليت أحدثها الغري الذي استعان به

 . 1، على أساس أن الغنم ابلغرم ا العمل أيضاذ، عليه أن يتحمل تبعة ه أي التابع

قوع اخلطأ من ا التوجه على أساس أن أحكام مسؤولية املتبوع تقتضي و ذوقد اعتقد ه
، ألهنا  2ه النىظريةذا ال يستقيم مهما ذهبت إليه هذ، و ه ، و جتيز رجوع املتبوع على التابع التابع

تنطلق من أن اهلدف من املسؤولية املدنية هو إصالح ما جنم عن فعل املسؤول من ضرر أي 
، ألهنا تعد جمرد رد فعل  ه املسؤوليةذشرتاط اخلطأ هلالالتعويض للضرر احلاصل، و ابلتايل ال معىن 

ا األخري أن يتحمل نتائج فعله ذ، ما يوجب على ه اجتماعي و قانوين ملا صدر عن الفاعل
  3، و عليه أطلق عليه املسؤولية العادية. لكذبصرف النىظر عن طبيعة الفعل أكان مشروعا أو غري 

، أي أن رب  و البعض اآلخر يرجح أن مسؤولية املتبوع تقوم على أساس فكرة الضمان
العمل عليه أن يضمن األضرار اليت يلحقها من يعملون حتت إمرته ابلغري أثناء قيامهم أبعماهلم 
على أساس أن املتبوع رب العمل هو الشخص املقتدر لدفع التعويض _الذي يعد جزاء املسؤولية 

 . 4املدنية_ إىل املتضرر

أو احللول هي أساس مسؤولية و من خالل ما سبق خنلص أن فكرة الضمان أو النيابة 
الصحيفة عن أفعال اتبعيها و كل منها يؤدي إىل نفس النتائج و هي أن تتحمل الصحيفة 

 ابعون هلا أثناء قيامهم مبهامهم .املسؤولية املدنية عن األفعال الضارة اليت يرتكبها الصحفيون الت

 

 

 

                                                           

 1 - عبد الرزاق السنهوري ، م 7 ، ج 1 ، املرجع السابق ، ص 115 .
 .  115، ص ، املرجع السابق بشري أمحد صاحل علي - 7

 6 - حسن علي الدنون ، املرجع السابق ، ص 2_ 2

 1- سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 161 .
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 ةــفــيــحالصطـــبيعـــة العالقـــــة بـيـــن الصحــفــي و  -لثااث
ختضع كل عالقة عمل بني اهليئة : " على أنه  17/09من قانون اإلعالم  30تنص املادة 

املستخدمة و الصحفي إىل عقد عمل مكتوب حيدد حقوق الطرفني و واجباهتما طبقا للتشريع 
 . 1" املعمول به

جاء على ،   عالقة الصحفي ابلصحيفة على أداء عملهريو عليه فإن املشرع ابلنىظر لتأث 
ه العالقة كلما كانت منىظمة بصورة ذلك ألن هذ، و  ا العقدذتنىظيمها و نص على ضرورة كتابة ه

 . 2لك يف صاحل حرية الصحافةذ، كلما كان  تكفل حرية الصحفي يف أن يبدي آراءه

و من خالل النص السابق الذكر فإن عالقة الصحفي ابملؤسسة الصحفية ينىظمها عقد 
ا قانون اإلعالم و قانون العمل ابعتباره الشريعة العامة للعمال يف كافة ذ، و ك ماالعمل املربم بينه

، مبقتضى هدا العقد يصبح الصحفي عامال يتوىل إجناز العمل  3املنشآت اخلاضعة للقانون اخلاص
و ، فليس له اختيار موضوع كتاابته  املعهود به إليه و ينفد األوامر اليت يتلقاها خالل أوقات العمل

ضي منه أن ت، و قد يكلف الصحفي مبهمة تق لكذإمنا القائمني على الصحيفة هم من حيدد له 
و جيب على الصحفي أيضا أن  . 4يسافر إىل دولة أخرى حتددها الصحيفة لتغطية أحداث معينة

لتتحاشى ،  ه األخرية إدخال ما تراه من تعديالتذ، فله مسارا خمالفا ملا تتبناه الصحيفة ال ينتهج
 . 5ما قد يرتبه املقال من املسؤولية يف حال نشره

                                                           

1 - و هذا ما نصت عليه املادة 92 من قانون تنىظيم الصحافة لسنة 52 املصري و كذلك املادة 221 من قانون 

. من مثل هدا النص 50/02القانون  قد خلىو العمل الفرنسي   
7 - أشرف رمضان عبد احلميد : حرية الصحافة ) دراسة حتليلية يف التشريع املصري و القانون املقارن ( ، دار النهضة 

. 775، ص  7001، سنة  1رية ، القاهرة ، مصر ، ط املص  

6 - حسني عبد هللا قايد : حرية الصحافة ، دراسة مقارنة يف القانونني املصري و الفرنسي ، دار النهضة العربية ، 

. 692ص  )دس ( ، ،القاهرة ، مصر ، )دط(   

1 - تنص املادة 50 و 51 من قانون 09/17 على ضرورة اكتتاب أتمني على احلياة للصحفيني الذي يتم إرساهلم 

. املساءلة ال يعد خطأ مهين يوجب الذيمنه جيوز للصحفيني رفض التنقل  االستفادةملناطق خطرة يف حال عدم   

9 - تنص املادة 37 من قانون 09/17 على حق الصحفي يف فسخ عالقة العمل يف حال تغري املؤسسة الصحفية 

من نفس القانون اليت  35 توجهها يعترب دلك تسرحيا من العمل خيوله احلق يف االستفادة من التعويض، ابإلضافة لنص املادة
. ليهيالت جوهرية دون املوافقة عتقضى حبق الصحفي يف رفض نشر ما ينسبه إليه إدا أدخلي عليه تعد  
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، و يرتتب على  هي عالقة تعاقدية تنىظيميةعلى ما قدمناه عالقة الصحفي ابلصحيفة ف
اخلاصة ابلعمل الصادرة إليه من لك أن الصحفي من جهة يصبح يف مركز التابع فينفد التعليمات ذ

ام القيود اليت فرضها القانون أو العقد أو اليت جرى ابملقابل تلتزم الصحيفة ابحرت و  ،رؤسائه 
العرف الصحفي عليها، كإمداد الصحفي ابألدوات الالزمة لتمكينه من القيام بعمله كآالت 
التصوير، إىل جنب حتمل املسؤولية يف حال احنراف الصحفي و إتيانه لعمل غري مشروع مىت كان 

 يام املتبوع اليت سنأيت على تفصيلها.، وهي أهم شروط ق 1هأثناء سبب أداء وظيفت

 

 الثايناملطلب 

 مسؤولية الصحيفةقيام شروط 

 : من القانون املدين اجلزائري على أنه  162 2 تنص املادة

يف الضار مىت كان واقعا منه ذي حيدثه اتبعه بفعله يكون املتبوع مسؤوال عن الضرر ال"
 أو مبناسبتها .أتدية وظيفته أو بسببها  ةحال

كان هذا األخري يعمل التبعية و لو مل يكن املتبوع حرا يف اختيار اتبعه مىت   تحقق عالقةتو 
 حلساب املتبوع " .

يتضح من النص السابق الذكر أنه جيب توافر شرطني لتحقق مسؤولية املتبوع عن أعمال 
التبعية ، و  اتبعه أي الصحيفة عن أعمال الصحفيني التابعني هلا ، يتمثل األول يف وجود رابطة

 وظيفة أو بسببها أو مبناسبتها .يتمثل الثاين يف خطأ التابع حال أتدية ال

 

 

                                                           
 . 117_111ص ،  ، املرجع السابق عليبشري أمحد صاحل  - 1
 من القانون املدين الفرنسي . 1631 من القانون املدين املصري و املادة 121يقابلها املادة  -  7
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  ةـيـعــبـتـة الــالقــالع -أوال
بناءا على النص السابق الذكر فإن املشرع مل حيدد مفهوم العالقة بني التابع و املتبوع إمنا 

العالقة التبعية ، و تقتضي  اختياره اتبعهه العالقة تقوم و لو مل يكن املتبوع حرا يف ذقضى أن ه
 .1قيام سلطة الرقابة و التوجيه عن عمل معني ابإلضافة إىل قيام التابع هبذا العمل حلساب املتبوع 

فإن العالقة التبعية تربز يف حالة الصحفي احملرتف سواء كان حمررا أو أما يف جمال الصحافة 
بعقد عمل نىظري أجر، و يتوىل املسؤول عن الصحيفة مصورا أو مراسال، فهو يرتبط ابلصحيفة 

ه التعليمات عند حترير املقال أو ذا الصحفي الذي عليه أن يقوم بتنفيذ هذحتديد املطلوب من ه
، الذي يقوم ابملراجعة و التصحيح و حتديد مدى مالئمته  مجع املعلومات و تقدميها للمسؤول عنه

 .2للنشر

، فال يعد املسؤول على الصحيفة اليت متت  لطة بني الطرفنيا مل تتوفر هده السذو عليه إ
، كأن يكون  ، مسؤوال عن األفعال غري املشروعة اليت تقع من الصحفي املسؤولية يف حقها

، وال خيضع لرقابة أو  تحليللالصحفي يتمتع حبرية كاملة يف حتديد املوضوعات اليت يتناوهلا اب
، و ابلتايل أيخذ أجره  ميارس عمله لصاحل أي من الصحف، إمنا  توجيه من املؤسسة الصحفية

، و ليس لرئيس حترير الصحيفة رقابته  على أساس أمهية املوضوع أو عدد األسطر أو بشكل جزايف
، و للصحفي  ، فكل ما يستطيع فعله هو مطالبته إبعادة حترير املقالة أو توجيهه أو تعديل مقاله

 . 3لك أو رفضهذاملستقل قبول 

سؤولية الصحيفة كمتبوع حىت و لو كانت تبعية الصحفي عرضية طالت معليه تتوافر و 
، و حىت و لو كان املسؤول عن  ، ألن املشرع مل حيدد املدة لقيام العالقة التبعية املدة أو قصرت

  ، املهم أنه هو من يتوىل الرقابة و التوجيه الصحيفة ليس ملما ابلعمل الصحفي ألنه ليس بصحفي
دى توافر العالقة التبعية بعنصريها السلطة و الرقابة و التوجيه، هي مسألة موضوعية تقديرها و م

                                                           
 . 320،  املرجع السابق ص  1، ج  7عبد الرزاق السنهوري ، م  - 1

7 - بشري أمحد صاحل علي، املرجع السابق، ص111
 

6 - مدحت حممد عبد العال ، املرجع السابق ، ص 122.
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، و لكن ال ميكن متابعة 1منوط للسلطة التقديرية للقاضي حبسب ما يتبني من ظروف احلال
ا ذ، إمنا جيب أن يكون ه الصحيفة عن أفعال اتبعيها من صحفيني لتوافر العالقة التبعية فقط

 . ، قد قام بفعل غري مشروع يؤاخذه عليه القانون الصحفي التابع

 عــــابـــأ التــــــطــخ -ثــانـيــــا
، جيب  ، ألن األوىل فرع عن الثانية ا حتققت مسؤولية التابعذال تقوم مسؤولية املتبوع إال إ

واجب اإلثبات أو  ، الذي قد يكون خطأ على املتضرر عند مطالبته للمتبوع أن يثبت خطأ التابع
، مىت وقع من  ، أي أن مسؤولية املتبوع تدور وجودا و عدما مع مسؤولية التابع 2خطأ مفرتض

، و مىت انتفى خطأ التابع انتفت مسؤولية  التابع خطأ يوجب مسؤوليته حتققت مسؤولية املتبوع
 . 3ا األخري ابلتعويضذ، و ابلتايل ال جيوز مطالبة ه املتبوع

 ذ، إ ا األخري قبل الرجوع على املتبوعذتوافر خطأ التابع ال يعين وجوب مساءلة هإال أن 
إقامة  يةا ما يفسر إمكانذ، و ه ميكن للمتضرر مطالبة املتبوع مباشرة ابلتعويض دون التابع

ا كان املقال ذلك إذ، و مثال  4دعوى عند ثبوت خطأ التابع حىت و لو كان التابع غري ظاهرال
، فإنه يف  ا كانت الصحيفة تعتمد مبدأ الالامسيةذكاتبه أو مدرج حتت اسم مستعار، إ  حيمل توقيع

اليت يرتكبها  الضارة ابلغري املسؤول عن الصحيفة هو من يسأل عن األخطاء يكون ه احلالة ذه
 .تقوم و إن كان كاتب املوضوع معلوما  كاتب املوضوع ، ألن مسؤولية الصحيفة

مل خيرج عن حدود  ال يشكل خمالفة قانونية لكونه نشور يف الصحيفةن املقال املاا كذأما إ
يكون و إن سبب أضرار للغري فال يحىت فإنه ، ، أو أن ما نشر مثبت ابلوقائع  النقد املباح

 . 5الصحفي وال الصحيفة حمال للمتابعة لعدم جواز مؤاخذة من أييت فعال مباحا 

                                                           

1 - بشري أمحد صاحل علي ، املرجع السابق ، ص119
 

7 - عبد الرزاق السنهوري ، م 7 ، ج 1 ، املرجع السابق ، ص 323
 

6 - أنور طلبة ، املرجع السابق ،ص 907 .
 

1- عز الدين الديناصوري ، عبد احلميد الشواريب : املسؤولية املدنية يف ضوء الفقه و القضاء ، منشأة املعارف ، 

. 732، ص  1552 ، سنة  2ط ، اإلسكندرية  

9 - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 156 .
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لقيام مسؤولية املتبوع  العالقة التبعية غري كاف توافرو يبقى فعل التابع غري املشروع مع 
 ناء أو بسبب العمل املوكل للتابع .ارتكب أثقد ألنه يشرتط أن يكون اخلطأ 

 ارتكاب اخلطأ حال أتدية العمل أو بسببه -ثــــالـثـــا
إال عن الفعل من القانون املدين سالفة الذكر  162لنص املادة  طبقاال يسأل املتبوع 

، أي جيب أن أو مبناسبته الضار الذي يرتكبه التابع و هو يؤدي عمال للمتبوع أو بسبب أدائه 
ا الشرط ذ، و جيد ه 1يكون التابع قد سبب الضرر للغري و هو يؤدي الوظيفة اليت عهدت إليه

بني فعل التابع و  ا كانت الصلةذطأ التابع إختربيرا له يف أنه من غري العدل أن يسأل املتبوع عن 
ا األخري، ذ، و عليه ال ميكن تصور انعقاد مسؤولية ه العمل الذي يؤديه حلساب املتبوع منقطعة

يقتصر جيب أن ، بل  ألنه من غري املستساغ إطالق مسؤولية املتبوع عن كل خطأ يرتكبه التابع
، أي جيب أن يكون بته أو مبناس ا األخري حال أتديته عمله أو بسببهذعلى اخلطأ الذي يرتكبه ه

 وجبا ما يذ، ه 2هدا العمل قد سهل ارتكاب اخلطأ أو ساعد عليه أو هيأ الفرصة الرتكابه
، حبيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع  ضرورة وجود عالقة سببية وثيقة بني اخلطأ و العمل

لك عن طريق ذ ، و يستوي أن يتحقق ارتكاب اخلطأ أو ما كان ليفكر يف ارتكابه لوال الوظيفة
، و يستوي كذلك أن  ، أو عن طريق إساءة استعماهلا أو استغالهلا جماوزة التابع حلدود وظيفته

 .3، أو خارجة عنها علم هبا أو مل يعلم يكون نتيجة إطاعة أوامر رب العمل

،  ه املتبوعنو جيب أن يقع الفعل غري املشروع من التابع أثناء مباشرته لعمله لكي يسأل ع
، فإن املتبوع ال  ا كان ارتكب يف وقت ختلى فيه التابع عن عمله لدى املتبوع و لو مؤقتاذإ أما

 . 4ا اخلطأذ، ما مل يكن العمل هيأ له ارتكاب ه يسأل عن خطأ التابع

، ألن  مسؤولية الصحيفة عن أخطاء اتبعيها من الصحفيني ال تقوم إال بتحقق مسؤوليتهمف
صر على اخلطأ الذي يرتكبه الصحفي أثناء ت، إمنا هي تق مطلقة مسؤولية الصحيفة كمتبوع غري

                                                           

1 - عبد العزيز اللصاصمة ، املرجع السابق ، ص760 .
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، أي كل إخالل للصحفي بواجب ميليه عليه القانون أو ميثاق أخالقيات  و بسببهاأأتديته وظيفته 
، و عليه فإن نشر الصحفي خربا كاذاب أو رأاي مغرضا سواء كان  املهنة يعترب من أعمال وظيفته
و خمالفة ألمره، بعلمه أو بدون علمه، أو كان قصد الصحفي من أبمر من مسؤول الصحيفة أ

 . 1النشر خدمة الصحيفة، أو اندفع إىل النشر حبافز شخصي تقوم مسؤولية الصحيفة

، فلو أن صحفي قام  مىت قامت صلة مباشرة بني اخلطأ الصحفي و الوظيفة و تسأل عنه
، انعقدت مسؤولية  لصاحبه امما سبب ضرر  ابلتقاط صورة ملكان مينع على اجلمهور، و قام بنشرها

ا كان ذ، و عليه إ لك املكان إال لصفتهذالصحيفة ألن الصحفي ما كان يستطيع الدخول إىل 
 .2، فال جمال ملساءلة الصحيفة النشر الضار مل يرتكب حال أتدية الوظيفة أو بسببها

شروع ارتكب من قبل ا كان الفعل غري املذأن الصحيفة قد تسأل شخصيا إمن ذلك خنلص 
، و قد تسأل عن أفعال اتبعيها_الصحفيني_ و اليت بناها الفقهاء على أساس  ممثلها القانوين

ه ذشروط قيام هيكفي أن يثبت ،  مطالبة املتبوع ابلتعويضالتضرر يستطيع و حىت ،  الضمان 
 أو مبناسبتها  بسبب الوظيفة ، من توافر للعالقة التبعية و خطأ التابع الذي ارتكبه أثناء أو املسؤولية

من  ذلك مىت قامت مسؤوليتها ال يعين إمكانية رجوع املتبوع على التابع فالقانون خول له ذو ه
لك إال يف حال وقوع خطأ جسيم من ذ، و املشرع اجلزائري أجاز  خطأ و ضرر و عالقة سببية

للقواعد العامة ال يكف حتقق اخلطأ ، إال أنه طبقا  من القانون املدين 162التابع طبقا لنص املادة 
املدنية فيجب الشخصي للصحفي أو خطأ مسؤولية الصحيفة عن أفعال اتبعيها لقيام املسؤولية 

 إحلاق الضرر ابلغري .

 يـــانــــــالث الفرع

 ررــــــــــالض
يكفي لقيام ال و ،  عقدية مأكانت تقصريية  املدنية الضرر هو الركن الثاين من أركان املسؤولية 

و هذا ما مييز املسؤولية ، ا للغري ا اخلطأ ضرر ذ، بل جيب أن يسبب ه املسؤولية توافر ركن اخلطأ

                                                           

1 - بشري أمحد صاحل علي، املرجع السابق، ص112
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دعوى جيعل انتفاء الضرر املدنية عن اجلزائية اليت تقوم حىت مبجرد الشروع يف اجلرمية . كما أن 
نقسم ث عن الضرر أن و يقتضي منا احلدي ،1، ألن ال دعوى بغري مصلحةغرب مقبولة  املسؤولية

الثاين شروط الضرر أما يف ، نتناول يف األول مفهوم الضرر و يف  هذا الفرع إىل ثالث مباحث
 الثالث فسنبني أنواع الضرر .املبحث 

 األول  بحثــامل

 ررـــــوم الضـــــــهـفـــم
، سواء   املدنيةال ختتلف النىظم القانونية قط حول ضرورة اشرتاط الضرر لقيام املسؤولية 

، و كما سبق أن وضحنا أن املسؤولية املدنية  كانت املسؤولية عن الفعل الشخصي أو فعل الغري
من الضروري يكون ا ذ، ل تطبيق للقواعد العامة اليت جاء هبا القانون املدين إال للصحفي ما هي

األضرار الناجتة عن اخلطأ ، مث التعريج على صور  بدء حتديد املقصود ابلضرر بوجه عام ابدئ ذي
 ، مث التطرق ملسألة إثبات الضرر على التوايل. الصحفي

 األولاملطلب     

 امــــــــــه عـــــوجــــرر بــــالض 
اختلف الفقهاء حول تعريف الضرر، فهناك من يعرفه على أنه األذى الذي يلحق 

األذى  هنإىل تعريفه أب، و البعض اآلخر يذهب 2ابلشخص يف ماله أو جسده أو عرضه أو عاطفته
ا ذ، مهما كان ه 3، أو حبق من حقوقه الذي يصيب الشخص نتيجة املساس مبصلحة مشروعة له

احلق أو تلك املصلحة متعلقا ابحلياة ابعتباره من احلقوق األساسية لإلنسان أو احلق يف السالمة 

                                                           

1 - بلحاج العريب : النىظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، )دط( ، 

.111ص  ، 7ج  ، 1550سنة   

7- عدانن إبراهيم السرحان ، نوري محد خاطر : شرح القانون املدين ، مصادر حقوق الشخصية ، دراسة مقارنة ،  

. 659، ص  7009، سنة  1ط  ،  ، األردن دار الثقافة للنشر و التوزيع  

6 - حممد صربي السعدي : النىظرية العامة لاللتزامات ، الكتاب الثاين ، دار الكتاب احلديث ، اجلزائر ، )دط( ، 

. 31 ، ص 7006سنة   
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ه ، و عرف 1لكذ، أو حريته أو شرفه أو غري  هالبدنية أو حقه يف عدم املساس بعواطفه أو مال
ا املساس إما بوضع قائم أو ذأيضا أبنه املساس مبصلحة املضرور، و يتحقق هاآلخر  البعض

احلرمان من ميزة حموزة حبيث يصبح املضرور يف وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع اخلطأ و ال يلزم 
 . 2 ، و إمنا يكفي أن تكون مصلحة مشروعة نأن يقع االعتداء على حق للمضرور حيميه القانو 

حق الضرر يقتضي اإلخالل حبق حيميه القانون سواء كان حقا مبعناه الضيق أي فإذن 
، أو حقا عاما يكفل للفرد محاية عناصر  ، أو يرد على حق غري مادي شخصيحق عيين أو 

الشخص بقيمة معينة طبقا ، ألن احلق _بصفة عامة_ هو استئثار 3شخصيته يف مىظاهرها املختلفة
،  ا احلقذللقانون، حبيث يتمتع هدا االستئثار حبماية القانون و يتحقق الضرر عند املساس هب

، أو نسبة  ا احلق عن طريق التشهري بهذ، و عليه املساس هب مثال لكل شخص احلق يف الشرفف
 .  4 ، أي ضررا يوجب املسؤولية أفعال معينة إليه ميثل تعداي

، فمثال لو أنفق  الضرر أيضا عند املساس مبصلحة مشروعة أي غري خمالفة القانون و ينشأ
، فإنه جيوز  تل املنفققا األخري احلق يف النفقة مث ذ، دون أن يكون هل قريب ابستمرار على قريب له

، على عكس لو كانت  ، ألن إزهاق روح املنفق مس مصلحة مشروعة له لقريبه املطالبة ابلتعويض
، ألن مصلحتها تتناىف و النىظام العام و  املطالبة ابلتعويض من قبل خليلة عن فقد صديقها املنفق

 . 5اآلداب العامة

                                                           

1 - منذر الفضل : النىظرية العامة لاللتزامات ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، األردن ، )دط( ، سنة  1559، 

  .  622، ص  1ج 

7 - شريف الطباخ ، املرجع السابق ، ص 50 .
 

 6 - بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص 116.
  1 André Pouille , liberté publics et droit de l’homme , 15 éme edition 

,Dalloz , paris , 2004 , p 41 . 
9 - حممد صربي السعدي ، املرجع السابق ، ص 31.
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لك ذ، ل ، و إمكان املطالبة ابلتعويض ن الضرر هو عنصر أويل لقيام املسؤولية املدنيةذإ
، ألن املسؤولية تنشأ فعليا  على املضرور أن يبدأ إبثبات الضرر قبل إثبات اخلطأ و العالقة السببية
 . 1لك مبدةذمن وقت حتقق الضرر، و لو كان اخلطأ الذي سبب الضرر سابقا على 

و عليه فإن الضرر هو تلك اخلسارة املادية أو املعنوية اليت تلحق ابلضحية نتيجة التعدي 
حنراف الذي الضرر يتعلق ابخلطأ أو االلذا فإن ،  مصلحته املشروعة بوجه عام على على حقه أو

أكثر الصور شيوعا للضرر الناتج عن اخلطأ يف ما أييت سنتناول و عليه ،  يرتكبه املتعدي
  .الصحفي

 ي ـــــانــــــالثاملطلب 

 يـــفــــأ الصحـــــــطــن اخلـــة عــــمـاجــــــــرار النـــــاألض 
، كما 2القانون حال أدائه لعملهالصحفي كأي صاحب مهنة يتعني عليه االلتزام مبا ميليه عليه 

ه املبادئ حيافظ على حقوق األفراد و ذاباللتزام هب ه، ألن يتعني عليه مراعاة قواعد أخالقيات املهنة
ترك ، فعلى الصحفي ابلدرجة األوىل حتري الصدق و املوضوعية فيما ينقله للجمهور، و  حرايهتم

  انتهاك حق من حقوق هو لك ذا كان مثن ذ، إ كسب مادي أو جمد زائل  كل   السعي وراء
 .3 األفراد

حصر مجيع صور الضرر اليت ميكن أن تقع جراء اخلطأ وجتدر اإلشارة إىل أنه ال ميكن 
 .ا سنقتصر على األضرار األكثر وقوعا ذالصحفي، ل

 

 
                                                           

1 - بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص 119.
 

7 - تنص املادة 07 من القانون 09/17 على مجلة من االلتزامات و على رأسها كرامة اإلنسان و احلرايت الفردية و 

، و العديد من املواد يف  املصري 1552لسنة  52من هدا القانون  13، و تقابلها املادة  اجلماعية، و متطلبات النىظام العام
.75و  72قانون املطبوعات الفرنسي منها املواد   

6 - عبد الفتاح بيومي حجازي ، املرجع السابق ، ص 127.
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 ارــــبـتـرف و االعــرار ابلشـ_ اإلضأوال
،  1 املوضوعات التصاله حبرايت األفراد األساسيةيعترب احلق يف الشرف و االعتبار من أهم 

نصت املادة الثانية من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إذ  ادولي اا ما جعله يكتسي طابعذهو 
، ما حتم تقرير محاية قانونية للحق يف الشرف و االعتبار، 2على محاية شرف و مسعة الشخص

، كما أن 3الفرد عن طريق القذف و السبتتحقق مبعاقبة أي فعل ميس شرف أو اعتبار 
 . 4ا احلق يعطي لصاحبه احلق يف التعويض عن الضرر الذي يلحقهذاالعتداء على ه

و مل تتضمن جل التشريعات_و من بينها التشريع اجلزائري_ تعريفا للحق يف الشرف و 
ألهنما يف احلقيقة لك ذ،  5هلما  االعتبار، األمر الذي أدى ابلفقهاء إىل وضع أكثر من تعريف

، ما  6ليسا متطابقني من حيث املضمون على الرغم من أن القانونيني ال يفرقون بينهما يف العادة
                                                           

1 - تنص املادة 61 من الدستور اجلزائري لسنة 1552 على أنه تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان و حيىظر 

 على أنه ال جيوز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة و 65أي عنف بدين أو معنوي أو أي مساس ابلكرامة، كما نصت املادة 
  مسعة شرفه حيميها القانون.

7 - عاقلي فضيلة : )احلماية القانونية للحق يف الشرف و االعتبار ، دراسة مقارنة( ، جملة دراسات قانونية ، مركز 

  .162، اجلزائر، ص 7010، آب  3، العدد  البصرية للبحوث و االستشارات و اخلدمات التعلمية

6 - عاقب املشرع على جرمييت القذف و السب يف املادة 752 من قانون العقوابت كما نصت املادة 56 من القانون 

من قانون  610إىل  607على أنه مينع انتهاك احلياة اخلاصة لألفراد و شرفهم و اعتبارهم، و يقابلها املواد من  17/09
، و يعرف السب يف القانون 1331من قانون املطبوعات الفرنسي لسنة  62إىل  75العقوابت املصري، و يف املواد من 

يعرف على أنه علين لواقعة حمددة تستوجب عقاب أو احتقار من أسندت إليه، أما القذف ف اجلنائي على أنه إسناد عمدي
أسامة السيد  خدش شرف شخص و اعتباره عمدا دون أن يتضمن دلك اسناد واقعة معينة إليه، و ملزيد من التفصيل راجع

ة و القانون دار اجلامع، دراسة تطبيقية يف الفقه اإلسالمي  التعويض عن الضرر املعنوي : عبد السميع  
، و 192، ص 7002 مصر سنة  ، ، اإلسكندرية اجلديدة  

Bertrand de Lamy, la liberté d’opinion et le droit pénal, L.G.D.J, paris, 2000, p 166. 
1 - تنص املادة 12 من القانون املدين اجلزائري على أنه لكل من وقع عليه اعتداء غري مشروع يف حق من احلقوق 

 املالزمة لشخصيته أن يطلب وفق هدا االعتداء و التعويض عما يكون قد حلقه من ضرر.
9 - اجلدير ابلذكر أن الشريعة اإلسالمية كانت األسبق يف محاية احلق يف الشرف و االعتبار، و الفقه اإلسالمي ال 

لم )كل مسلم على رسول صلى هللا عليه و سيستعمل هدا املصطلح إمنا يعرب عن هده القيمة بكلمة العرض حبيث قال ال
  مسلم حرام دمه و ماله و عرضه(.

 2- Philippe Bilger, Bernard Prévost, le droit de la presse, presses universitaires de 
France, paris, 1989, p 56.  
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لك ابلدرجة األوىل إىل اختالف ذ، و يرجع  ا احلقذانعكس على إطالق أمساء خمتلفة على ه
تعريف حق الشخص يف  ، فوفقا للمعيار املوضوعي ميكن ا احلقذاملعايري اليت ينىظر من خالهلا هل

شرفه و اعتباره على أنه تلك املكانة اليت حيتلها كل شخص يف اجملتمع، و ما يتفرع عنها يف أن 
ن تقضيهما ي، أي أن يعطى الثقة و االحرتام اللذ ه املكانةذيعامل على النحو الذي يتفق مع ه

ه شعور كل شخص بكرامته ، أما ابلنسبة للمدلول الشخصي فيمكن تعريفه أبن مكانته االجتماعية
 .1ا الشعورذالشخصية و إحساسه أبنه يستحق من أفراد اجملتمع معاملة و احرتاما متفقني مع ه

ه جانب من ، فعرفى ا احلق على حدذأما البعض اآلخر فحاول تعريف كل شق من ه
العقلية لك من الصفات ذاإلخالص و غري و جمموعة من الصفات األدبية مثل األمانة  الفقه أبنه 
، أي أن الشرف يكتسي طابع شخصي لتعلقه ابجلانب املعنوي للفرد و شعوره أنه 2و املعنوية

، أما االعتبار فهو حصيلة الرصيد األديب أو املعنوي  3يستحق االحرتام من جانب أفراد اجملتمع
لذاتية هو عبارة عن القيم اف،  الذي يكون الشخص قد اكتسبه تدرجييا من خالل عالقاته بغريه

ا ما جعل ذ، ه 4اليت بلغها الفرد من منزلة اجتماعية ابلنىظر ألفراد أسرته أو جريانه أو زمالء مهنته
االعتبار ميثل اجلانب االجتماعي، ألنه يتأسس على التقدير الذي مينحه اجملتمع للشخص يف ضوء 

 .   5مكانته الوظيفية و االجتماعية 

                                                           

1 - أسامة السيد عبد السميع : التعويض عن الضرر املعنوي ، دراسة تطبيقية يف الفقه اإلسالمي و القانون ، دار 

.127_120، ص  7002)دط( ، سنة  اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، مصر ،   

7 - خالد لعالوي : جرائم الصحافة املكتوبة يف القانون اجلزائري ، دراسة قانونية بنىظرة إعالمية ، دار بلقيس للنشر و 

.36، ص   7003، سنة  1التوزيع ، اجلزائر ، ط   

6 - عاقلي فضيلة ، املرجع السابق ، ص 162.
 

 1- Jacques robert, Gean dufar, le droit de la presse, presses universitaires de France, 
paris, 1989, p 56. 

9 - عبد الرمحان حممد إبراهيم خلف: احلماية اجلنائية للحق يف الشرف و االعتبار، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، 

.71، ص 1557 )دط( ، سنة  ، ة القاهرةجامع  
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، و كل  الشخص اليت يعتز هبا الفرد 1لسمعة مهمنين الشرف و االعتبار يعتربان عنصريف
، من شأنه  اعتداء عليها سواء عن طريق القذف أو السب أو عن طريق نشر أخبار غري صحيحة

 . 2، فيتضرر ماداي أو معنواي أن يؤثر على مكانة الفرد و أن يعرضه الحتقار الناس أو سخريتهم

ا اجلانب ذابلتايل الصفات اليت يتكون منها ه ، و ا احلقذاجلانب املوضوعي هلميثل الشرف ف
، و ابلتايل ال يشرتط أن يكون الفرد  هي جمردة متاما فال تتأثر بىظروف صاحبهاو ،  من احلق

ا األخري يتكون من عناصر عديدة ميثل  ذ، و ه يتصف ابلفضيلة حىت يثبت له احلق يف الشرف
،  ، النزاهة ، مثل األمانة كرامة اإلنسان  كل واحد منها الصفات العامة اليت تشكل يف جمموعها

، و عليه فإن املساس أبي  ، العرض...اخل ، احلياء ، االستقامة ، الصدق ، اإلخالص الشجاعة
 . 3ه الصفات يتحقق به املساس ابحلق حمل احلمايةذصفة من ه

من  ، و عليه فإن فكرة االعتبار ختتلف ا احلقذأما االعتبار فيمثل اجلانب الشخصي هل
، مبعىن أن االعتبار يتوقف على جمموعة من املقومات الشخصية  شخص آلخر ألهنا فكرة نسبية

أو الذاتية، فاالعتبار الذي يتمتع به قاضي خيتلف بطبيعة احلال عن االعتبار الذي يتمتع به 
العائلي ، أوهلا االعتبار  ا ميكن التمييز بني ثالث أنواع من االعتباراتذ، هل شخص مسبوق قضائيا

، أما الثاين فيتمثل يف  أو االجتماعي الذي يعترب حمصلة التقدير الذي حيصل عليه الفرد يف بيته
،  االعتبار الوظيفي أو املهين الذي يكتسبه الشخص من خالل كفاءته و قدرته يف نطاق مهنته

السياسي نتيجة  أما األخري_ االعتبار السياسي_ فيقصد به املكانة اليت ميثلها الشخص يف اجملال
 . 4صفاته و سلوكياته أثناء ممارسته اليومية للحياة السياسية

من األمور الشخصية الداخلية اليت تتولد يف نفس صاحبها، يعتربان إن الشرف و االعتبار 
مبا أن و ، 5و تىظل مرتبطة هبا ابعتبارها تتمثل يف رغبته الفطرية يف احلصول على احرتام اآلخرين

                                                           

1 - هناك من الفقهاء من يرى أن احلق يف السمعة يتكون من عنصرين مها الشرف و االعتبار، إال أن هذه 

يف املعىن.  واحد، رغم ما بينها من اختالفاملصطلحات تستعمل و كأهنا مرتادفات ملعىن  

7 - سامان فوزي عمر، املرجع السابق ، ص 113.
 

6 - أسامة السيد عبد السميع ، املرجع السابق ، ص 126_126.
 

1 - املرجع نفسه ، ص 126_132.
  

 9- Isabelle Lolies, la protection de la vie privé, presse universitaire d’Aix_Marseille, 
1999, p 65. 
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اعتبارهم قد يكون عرضة لالنتهاك من طرف الصحافة فقد قرر املشرع وضع  شرف األشخاص و
قيود خاصة حلمايتها، تتمثل يف جترمي السب و القذف، و الذي يتحقق بطريقة اإلسناد الذي يفيد 

 كانت الوقائع صحيحة أو كاذبة، كمانسبة األمر إىل الشخص املقذوف على سبيل التأكيد سواء  
  لك الصدق أو الكذبذحتمل معىن الرواية عن الغري سواء ا عاء الذي حيملقد يتحقق بطريق االد

 أي أن القذف يتحقق حىت لو وقع االدعاء أو اإلسناد بصفة احتمالية.

حتري  ن اإلضرار ابلشرف و االعتبار، عليهو لكي ال تثور مسؤولية الصحفي املدنية ع
احلرص و التبصر عند التعبري عن رأيه الشخصي جتاه مسألة معينة أو شخص معني، فيجب عليه 
جتنب التعبريات اليت قد تنطوي على تشويه شرف أو اعتبار شخص ما، و دلك عن طريق حتوير 

عليه املقذوف  تكون الواقعة املسندة إىل اجملىن احلقائق، و يف هدا الصدد يستوجب املشرع أن
و الذي بنقض قرار أدان  71/11/7000ددة، و هدا ما يؤكده قرار احملكمة العليا الصادر يف حم

املتهم )لكونه مل حيدد عناصر اجلرمية، إذ كان على قضاة اجمللس حتديد األفعال أو السلوكيات أو 
، كما يشرتط أن يكون املستهدف من القذف  1العبارات اليت مست شرف و اعتبار الشاكني(

، إال أنه ال يشرتط أن يكون التحديد على وجه الدقة كذكر االسم كامال بل 2دا حتديدا كافياحمد
يكفي أن يشري الصحفي لألحرف األوىل المسه أو حتديد مهنته أو اإلشارة إىل أي معلومة تساعد 

 ا ما جسده أحد قرارات احملكمة العليا حبيث جاء فيه: ذ، و ه  3الغري على معرفته دون عناء

الرامي إىل إبعاد القذف على  فيه )... حيث أن اجمللس قد اعتمد أساسا يف قراره املطعون
عنصر واحد هو عدم ذكر اسم الطرف املدين يف الرسالة املنشورة يف جريدة السالم بتاريخ 

                                                           

1 - قرار صادر عن احملكمة العليا غرفة اجلنح و املخالفات بتارخ 7000/11/71 عن ملف رقم 770131 غري 

  .167، ص 7002ائر، منشور أشار إليه أحسن بوسقيعة، قانون العقوابت يف ضوء املمارسة القضائية، منشورات برييت، اجلز 

 7- Hassan Djamel Belloula, la diffamation, la délit de presse, la liberté d’expression et la 
liberté de la presse, revue Al Mouhamat, n°2, octobre 2003, p 11. 

6 - حممد هاملي : املوازنة بني حرية التعبري و احرتام حقوق األشخاص و اعتبارهم ، جملة املورايت ، العدد 01 ، 

.130، ص  7010،  ، السعودية جامعة سلمان بن عبد العزيز  
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مل يكن مقصودا... مما ا األخري ذيت أبسباب أخرى يوضح فيها أبن هو مل أي 79/17/1559
 . 1ابلقصور يف التعليل و خمالفا للمفهوم الصحيح للقانون...( اب جيعل قراره مشو 

جيب على الصحفي االلتزام ابلتحقق من صحة املعلومات و صدق فإنه لك ذإىل  ةفاضإ
، ألنه و إن  ، ألن مهمة الصحفي ليس املساس بشرف األفراد أو أعراضهم مصدرها قبل نشرها

ا فقد ذهبت احملكمة العليا إىل اشرتاط ثبوت عدم ذ، و هل 2، فاإلهانة غري جائزة كان النقد مباحا
، و مثاله القرار الصادر يف 3صحة الوقائع املتابع بشأهنا إلمكانية إدانة املتهم ابلقذف

تقوم جرمية القذف يف حق املتهم ما دام التحقيق قد أثبت "  : و الذي جاء فيه 02/05/1555
ا ما طبقه جملس قضاء لبويرة يف قرار ذ، و ه 4" عليهعدم صحة الوقائع اليت أسندها للمجين 

إثر فصله يف قضية قذف يف حق إحدى املؤسسات اخلاصة  09/01/7001صادر له بتاريخ 
، حيث قضى اجمللس إبلغاء احلكم االبتدائي القاضي حببس الصحفي و  ضد مراسل صحيفة اخلرب

ئة الصحفي على إثر تقدمي الدفاع لواثئق لك بترب ذ، و  ، إضافة لتعويض املؤسسة دفع غرامة مالية
، تبعا  ، و مسألة الشرف و االعتبار يرجع تقديرها إىل القاضي املوضوع 5تثبت صحة الوقائع

 . 6للىظروف احمليطة ابلواقعة 

 

                                                           

1 - ملف رقم 133032، قرار بتاريخ 1555/01/73، غرفة اجلنح احملكمة العليا، أشار إليه كمال بو شليق، 

.51، ص 7010جرمية القذف من القانون و اإلعالم، دراسة حتليلية مقارنة، دار اهلدى، اجلزائر،   

7 - مدحت حممد حممود عبد العال ، املرجع السابق، ص 602.
 

6 - املشرع الفرنسي و طبقا لنص املادة 69 من قانون املطبوعات ينص صراحة على أن إثبات صحة الوقائع املنسوبة 

عليها أكثر من عشر  للشاكي تنفي وقوع   جرمية القذف، ما مل تتعلق هده الوقائع ابحلياة اخلاصة للشخص أو وقائع مضى
.    لك صراحةذسنوات، و اي حبذا لو أن املشرع اجلزائري نص على   

1 - أشار إليه أحسن بوسقيعة ، املرجع السابق ، ص166 . 
 

9 - حممد اهلاملي ، املرجع السابق ، ص 130.
 

2 -  كمال بو شليق : جرمية القذف بني القانون و اإلعالم ، دراسة حتليلية مقارنة ، دار اهلدى ، اجلزائر ، )دط ( ، 

.12ص   ، 7010سنة   
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 1 ورةـــاالعتداء على احلق يف الص-اثنيا 
أن ، ألن األصل  سبق أن وضحنا أن الفرد له احلق يف عدم انتهاك حرمة حياته اخلاصة

ا احلق كقاعدة ذ، و احرتاما هل حيتفظ الفرد أبسراره و خصوصياته لنفسه فال يطلع عليها اآلخرين
 .2ر املتعلقة أبسرار احلياة اخلاصةعامة حيىظر نشر األخبار أو التعليقات أو الصو 

لفرد ا احلق و ازدهارها أدى لالعرتاف بكثري من احلقوق و من بينها حق اذفتطور نىظرية ه
، و استغالهلا دون  ، و ابلتايل وفر القانون محاية فعالة للفرد ضد التقاط و نشر صورته على صورته

/  77الصادر بتاريخ  929530القرار رقم  ا ما أكدته احملكمة العليا يفذ، و ه3رضاء صريح منه
، يعد  املكتوبة... اإلشهار ابلصورة يف غياب املوافقة الصرحية " :الذي جاء فيه و  7010/  02

 . 4" مساسا حبق من احلقوق املالزمة للشخصية مستوجبا تعويض املتضرر...

و لكن مما ال شك فيه أن تقرير حىظر مطلق على نشر صور األفراد دون احلصول على إذن 
، و من بني هده االستثناءات إمكانية تصوير الشخصيات  منهم من شأنه أن ميس حبرية الصحافة

ه ين قد تىظهر صورهم يف هذذ، دون احلصول على إذن األشخاص ال داث العامةالعامة و األح
، فمن الصعب أن تطالب الصحيفة  ، مثال لو قامت صحيفة بنشر صورة مىظاهر عامة اللقطات

كان الشخص فإنه إذا ما ، و عليه  5ابحلصول على موافقة صرحية من كل شخص ظهر يف الصورة
                                                           

1 - إن احلق يف الصورة  كحق مستقل مازال حمل خالف كبري، ألنه ال يوجد نص قانوين يكرس هدا احلق بصفة عامة، 

الطبيعة اجلنائية، و مثاهلا  هلدا البعض اليزال يعتربه جزءا من احلق يف اخلصوصية، و إن مت النص عليه يف بعض النصوص ذات
اصة أنه يعاقب كل من تعمد املساس حرمة احلياة اخل اليت نصت على 07من قانون العقوابت اجلزائري يف فقرهتا  606املادة 

ها أو رضاه،  لألشخاص أبية تقنية كانت و دلك ابلتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص يف مكان خاص دون إذن صاحب
يف حق من  من القانون املدين اجلزائري اليت نصت على أنه لكل من وقع عليه اعتداء غري مشروع 12كما ال ننسى املادة 

من القانون  05احلقوق املالزمة لشخصيته أن يطلب وقف هدا االعتداء و التعويض عما حلقه من ضرر، و تقابلها املادة 
من القانون املدين املصري.   90املدين الفرنسي و املادة   

7 - ماجد راغب احللو: حرية اإلعالم و القانون ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، القاهرة ، مصر ، )دط( ، سنة 

.715ص ،  7005  

6  - عابد فايد عبد الفتاح فايد : نشر صور ضحااي اجلرمية ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 7003  

.02ص   

1–اجمللة القضائية ، و هي جملة تصدر عن قسم الواثئق للمحكمة العليا ، العدد 07 ، لسنة 7010 ، ص 192.
 

9 - مدحت حممد حممود عبد العال ، املرجع السابق ، ص 776.
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و إن مت إدراج ، ه احلالة ذ، فإنه يف ه يقوم أبموره العادية اليومية، أو كان  يف سياق حياته العامة
ا الرأي على ذو قد انتقد ه . ، يفرتض أنه قدم رضاه الضمين يف نشر صورته صورته يف خرب معني

، و إمنا إابحة نشر ابملوافقة على النشر  أساس أنه ال ميكن دائما افرتاض وجود تصريح ضمين
ال جمال من مث فدرجة األوىل لسمو احلق يف اإلعالم على احلق يف الصورة، و ، يرجع ابل صورته هنا

، ما يعين أن التواجد يف األماكن العامة ميثل احلد  1ملناقشة مدى توفر التصريح من عدمه أصال
القيد على الصحافة يف إدراج صورة الشخص مبعية معه الذي تنتهي عنده احلياة اخلاصة و ينتفي 

 2اخلرب.

ال يعين القضاء متاما على املصلحة اخلاصة للفرد   أن االعرتاف ابحلق يف اإلعالم إال 
جتب ، حيث  ا احلقذموضوع التصوير يف سبيل تلبية رغبة اجلمهور، و ابلتايل جيب وضع حدود هل

، مبعىن االعرتاف للجمهور حبق احلصول على  على خصوصيات األفراد و حياهتم اخلاصةاحملافىظة 
لك، أما ما ذأتثري عليه يف احلياة السياسية أو االجتماعية أو الثقافية أو ما شابه  االيت هل املعلومات

   .3ا احلق ألن مصلحة الفرد تسمو ذلك فال ميكن االعرتاف للجمهور هبذعدا 

يف  ذا مل يكن هو املوضوع الرئيس، إ على نشر صورتهال يستطيع اإلعرتاض الشخص ف
، و ال يستطيع االعرتاض أيضا و إن كان هو املوضوع  4فيها ظهور اثنوي، بل كان ظهوره  الصورة

ا الشخص يعترب شخصية ذ، أو أن ه ، إدا كانت الصورة متثل حادثة وقعت علنا الرئيسي للصورة
، كأن تعمم صورة جمرم  5لك خدمة للصاحل العامذعامة، أو أن السلطات العامة هي اليت أمرت ب

عليه يستطيع الشخص الذي نشرت صورته دون رضا صريح منه و خارج ، و  خطري يف حالة فرار
ا النشر، كما له أن أيذن ذا أصابه ضرر جراء هذ، مقاضاة الصحيفة إ احلاالت اليت ذكرانها سابقا

                                                           
 1- Bernard Beignier, et les autres, op, cit, p 937. 

7 - جعفر كاظم جرب املوزاين : )حنو نىظام قانوين ملسؤولية الصحفي املدنية عن عرض صور ضحااي اجلرمية (، جملة 

.22، ص  7003 سنة  ، ، جامعة الكوفة 02، العدد  مركز دراسات الكوفة  

6 - أسامة السيد عبد السميع ، املرجع السابق ، ص 216_211.
 

1 - عابد فايد عبد الفتاح فايد ، املرجع السابق ، ص 3.
 

9 - نصت على ذلك املادة 62 من قانون محاية املؤلف املصري رقم 691 لسنة 1595 على أنه ال يسري هذا 

يتمتعون بشهرة  أو كانت تتعلق برجال رمسيني أو أشخاص ا عن نشر الصورة قد مت مبناسبة حوادث قد وقعت علناذاحلكم إ
  عاملية أو مسحت هبا السلطات العامة خدمة الصاحل العام.
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ا التعاقد ذ، و ه ، و الذي قد يكون مبقابل أو جماين ابلتقاط صورته و نشرها يف إحدى الصحف
  1العام و اآلداب العامة.ىظام النصحيح ما دام ال خيالف 

، و كان هدا  ينطوي على انتهاك حق من حقوق األفراد كلما كان  إن عمل الصحفي
، جاز مساءلة الصحيفة عن  احلق يفوق احلق يف حرية التعبري و الصحافة من حيث األمهية

احلقوق و حرية  هذاحلماية املقررة هلمها األضرار اليت قد وقعت، ألن هده املسألة حيكمها ضابطان 
هناك حقوق فردية أن ، و كما  ، إذ ال يوجد حرية على إطالقها نقل األخبار و النقد املوضوعي

، و هو حتري  ، املهم أن حيرتم إطارها القانوين ، ال ميكن التضحية حبرية الصحافة جيب أن حترتم
ميكن للمتضرر احلصول الصدق و املوضوعية يف نقل األخبار، و إال سببت أضرارا إبثباهتا فقط 

 على التعويض.

 ثــــــالــــــالثاملطلب 

 ررـــــــات الضــــبـــإث 
 ننيركالاملضرور هو الذي يقع عليه عبء إثبات الضرر الذي أصابه، بل عليه أيضا إثبات 

، ويف أكثر  2لمسؤولية ، و اإلثبات جائز جبميع الطرق مبا فيها الشهادة و القرائناآلخرين ل
، و إثبات حصول الضرر أو نفيه من  3األحوال يثبت الضرر ابملعاينة املادية أو بتقدير اخلرباء

األمور الواقعية اليت ختضع للسلطة التقديرية للقاضي و عليه ال رقابة للمحكمة العليا عليها، على 
قابة ألهنا تعد من عكس حتديد و بيان شروطه و موجباته و تكييف نوعه، فهي أمور ختضع للر 

 4مسائل القانون.

  و يعترب عبء إثبات الضرر من االختالفات اجلوهرية بني املسؤوليتني العقدية و التقصريية
، و عليه ال  ابعتبار أن الضرر يف احلالة األوىل مفرتض ما دام هناك إخالل بتنفيذ بنود العقد

عقدية يقضى بوقوع ضرر، ال، ألنه بصورة عامة عند التقاعس عن تنفيذ االلتزامات  حاجة إلثباته
                                                           

1 - مدحت حممد حممود عبد العال ، املرجع السابق ، ص 729.
 

7 - حممد صربي السعدي ، املرجع السابق ، ص 113.
 

6 - عبد الرزاق السنهوري ، م 7 ، ج 1 ، املرجع السابق ، ص 252
 

 1 - بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص 125.
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لك إقامة الدليل على عدم حتقق الضرر، إذن الضرر ذلك على الطرف الذي يتمسك خبالف ذل
   1الناتج عن اخلطأ العقدي هو قابل إلثبات العكس.

ال  ليت تقضي أبن :"ا،  2 131/01ا ما جسده املشرع اجلزائري يف نص املادة ذو ه
، أي يف " تفاق مستحقا إدا ثبت املدين أن الدائن مل يلحقه أي ضررااليكون التعويض احملدد يف 

لك ميكن أن ذ، و مع  زائي الذي عادة ما يكون يف املسؤولية العقديةاجلشرط الاالتفاق على  ةحال
ل حمدث الضرر على إعادة الشيء ، كما لو اتفق املضرور مع املسؤو  يتصور يف املسؤولية التقصريية

، إال أهنا قابلة  ه قرينة قانونية تعفي من إثبات الضررذلك على شرط جزائي، فهذألصله واقفا 
   3لك.ذإلثبات ما خيالف 

، جيب  في حالة حدوث ضرر نتيجة خطأ الصحفي عند نشره ملوضوع معني يف الصحيفةف
تعاقدي كأن قام بنشر الا أخل الصحفي ابلتزامه ذ، أما إ على املتضرر إثبات ادعائه كأصل عام

، فعلى  ، أو جانب من اللقاء الصحفي على خالف ما مت االتفاق عليه صورة للمعين مع املقال
، ألن الضرر  ه احلالة أن يثبت عدم وقوع الضرر جراء اإلخالل ابلتزامه التعاقديذالصحفي يف ه

   4مفرتض لكنه قابل إلثبات العكس.

، بل عليه أن يثبت أنه انشئ عن  ال يكفي من املضرور إثبات الضرر الذي أصابهإال أنه 
ا الضرر شخصي، و ذ، و أنه حمقق فعال و أن ه خطأ املدعي عليه مباشرة و مل يسبق له تعويضه

 ه شروط الضرر اليت نفصلها يف ما يلي.ذ، و ه قد مس مصلحة مشروعة أو حق له

 

 

 

                                                           

1- سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 113.
 

7 - تقابلها املادة 771 مدين مصري.
 

6 - حممد صربي السعدي ، املرجع السابق ، ص 113.
 

1 - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 171.
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 ي ــانـــثــالاملبحث 

 ررـــــروط الضــــــش
 الشروط التالية:ال بد أن تتوافر فيه الضرر أساسا للمسؤولية املدنية لكي يصلح أن يكون 

 األول  املطلب

 قا ــقــحـرر مـــون الضـــأن يك
، أن يكون حمقق على وجه اليقني و التأكيد أي  يشرتط يف الضرر إلمكان احلكم ابلتعويض

ا الضرر عبارة عن خسارة حلقت ذ، سواء كان ه ضرر حال جيب أن يكون قد وقع فعال أي
، و من أمثلة الضرر احلال التشهري بتاجر عن طريق نشر مقال يسيء  ابملضرور أو كسب فاته

  1لسمعته فيؤدي إىل صرف زابئنه.

ا كان الضرر حصل فعال و جتسدت ذو عليه فال ميكن للمضرور أن يطالب ابلتعويض إال إ
، إال أن الضرر احملقق _كما سبق بيانه_ ال يقتصر على الذي وقع و إمنا يشمل  آاثره على الواقع
، أي أن الضرر الذي قامت أسبابه غري أن كل نتائجه أو بعضها  ا كان حمققذالضرر املستقبل إ

 .  2قد تراخت إىل املستقبل

ال فالعامل الذي يصاب بعاهة مستدمية يستطيع أن يطالب ابلتعويض ال عن الضرر احل
الذي وقع جراء عجزه عن العمل، و إمنا عن الضرر الذي سيقع حتما بسبب عجزه عن 

     3الكسب.

من القانون املدين اجلزائري على أنه للمضرور أن يطالب خالل مدة  161ا نصت املادة ذهل
ا مل يتيسر للقاضي وقت صدور احلكم ذ، إ معينة إبعادة النىظر يف تقدير التعويض الذي يستحقه

                                                           

1 - عدانن إبراهيم السرحان ، نوري محد خاطر : شرح القانون املدين ، مصادر حقوق الشخصية ، دراسة مقارنة ، 

.170، ص  7009، سنة  1دار الثقافة للنشر و التوزيع ، األردن ، ط   

7 - علي فياليل ، املرجع السابق ، ص 796
 

 6- عبد العزيز اللصاصمة ، املرجع السابق ، ص 20
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، إال أن آاثره   ، إذن الضرر املستقبل هو الذي حتقق سببه حتديده بصفة هنائية مقدار التعويض من
كان   ذا، و عليه إ ، مما يقتضي تعويضه و لو بصفة مؤقتة 1كلها أو بعضها تراخت للمستقبل

نه الضرر املستقبل حمتمل الوقوع _أي قد يقع أو ال يقع_ فإنه ال ميكن أن يكون حمال للتعويض أل
، و ابلتايل  ، و عليه ال يكفي التهديد بوقوع الضرر لقيام املسؤولية طاملا مل يتحقق ضرر افرتاضي

،  2ال جيوز مثال تعويض جريان حمالت خطرة عن األضرار اليت قد تلحقهم نتيجة انفجارات حمتملة
الت ختصه و عليه ال ميكن أن يطالب شخص بتعويض األضرار اليت قد تلحقه من جراء كتابة مقا

، و يشكل حمورا هاما يف احلياة االجتماعية، ما جيعله عرضة  على اعتبار أنه شخصية عامة
 الحتمال التشهري به.

، على افرتاض أن  و على عكس الضرر االحتمايل فإن تفويت الفرصة يوجب التعويض
األمور وفق  ه الفرصة لو سارتذاملدعي كان أيمل منفعة كانت ستؤول إليه من خالل انتهازه هل

  .3حتقيق اهلدف حمتمال و ليس مؤكدا ، و إن كان جمراها الطبيعي

، ال عن نتائجها اليت تعترب  إذن التعويض هو عن تفويت الفرصة يف حد ذاهتا ألهنا حمققة
، يعترب ضياع لفرصة املشاركة بغض النىظر  ا حرم شخص من أداء مسابقة معينةذ، و عليه إ حمتملة

ه الفرصة هلا قيمة ذ، و ه ، ألنه كانت لديه فرصة للنجاح و فقدها 4سرتتب عنهاعلى نتائج اليت 
، إال أن وجودها ال ريب فيه و على القاضي تقدير  ، و مهما تكن صعوبة تقدير قيمتها مالية

  5ه القيمة و تعويض املضرور عنها.ذه

اعتذار النادي عن و عليه يف حال كتابة مقال حول العب سلوكياته مشبوهة ما أدى إىل 
ا الالعب املطالبة ذ، فإنه ميكن هل جتربة األداء اليت دعاه خلوضها عسى أن يتم ضمه للفريق

، بصرف النىظر عن النتائج اليت كانت مرتتبة على  ا الناديذبتعويضه عن تفويت فرصة انضمامه هل
 جتربة األداء.

                                                           

1 - منذر الفضل ، املرجع السابق ، ص 63.
 

7 - بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص 127.
 

6 - منذر الفضل ، املرجع السابق ، ص 637.
 

 1- علي فياليل ، املرجع السابق ، ص 799 
9 - عدانن إبراهيم السرحان ، نوري محد خاطر ، املرجع السابق ، ص 171.
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صة مىت كانت فرصة حقيقية و وال مانع يف القانون اجلزائري من التعويض عن تفويت الفر 
، وال رقابة للمحكمة العليا على تقدير القاضي للضرر املرتتب على تفويت الفرصة ألنه من  جدية

 1مسائل املوضوع.

إذن لنكون أمام الضرر واجب التعويض جيب أن يكون قد وقع فعال أو سيقع ال حمالة يف 
، فيجوز للقاضي أن حيكم عن الضرر  ناملستقبل و إن كان من الصعب تقديره يف الوقت الراه

،  الذي حتقق فعال و مينع املضرور احلق يف اللجوء للقضاء إلعادة تقدير الضرر يف صورته النهائية
، و ابلعكس استقر الفقه و القضاء على تعويض  مما يعين عدم جواز تعويض الضرر االحتمايل

، فالبد أن  ه إلمكانية التعويض، و رغم دلك ال يكفي شرط حتقق الضرر وحد تفويت فرصة
 ا الضرر مباشرا و مل يسبق تعويضه أيضا.ذيكون ه

 يـــــــانـــــــــالثاملطلب 

 ضهـــويــعــق تــسبــم يـل ار ـاشــبم رراــون ضـــأن يك
، و يعترب الضرر نتيجة طبيعية  نه النتيجة الطبيعية للخطأ الذي أحدثهأبيعرف الضرر املباشر 

نه األثر أو أب، و يعرفه البعض اآلخر 2يكن يف وسع املتضرر أن يتوقاه ببدل جهد معقولا مل ذإ
                                                                                                                                          3النتيجة احلتمية أو الضرورية للخطأ.

عليه فإن التفرقة بني ما يعد ضررا مباشرا من املواضيع اليت يكتنفها بعض الغموض، ألنه و 
، و ابلتايل حيق التمييز بني  قد يرتتب على اخلطأ الواحد عدة أضرار متسلسلة و مرتابطة ببعضها

ا دأب الفقهاء على إجياد معيار ذ، هل 4لكذاألضرار اليت جيب التعويض عنها و اليت ال توجب 
، و اهتدى البعض أبهنا مسألة فطنة أكثر منها مسألة فقه  للتفرقة بني الضرر املباشر و غري املباشر
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 7 - عبد الرزاق السنهوري ، م 7 ، ج 1 ، املرجع السابق ، ص 511
6 - عبد العزيز اللصاصمة ، املرجع السابق ، ص 20.

 

 1 - علي فياليل ، املرجع السابق ، ص 799



 الفصل األول                                           أركــان المســؤولـية الـمـدنـية للـصحـفـي
 

46 
 

و قانون، و أهنا مسألة وقائع يفصل منها قاضي املوضوع تبعا ملا يراه من ظروف كل حالة على 
 1رقابة احملكمة العليا.للك ذحبيث ال خيضع يف  ىحد

الضرر يكون مباشرا كلما كانت هناك رابطة كافية من الرأي الغالب يف الفقه يرى أن ف
 137هب إليه املشرع اجلزائري يف نص املادة ذا ما ذ، و ه السببية بني الفعل الضار و الضرر

املتعلقة مبقدار التعويض يف املسؤولية العقدية حبيث نصت " ... بشرط أن يكون هدا نتيجة 
ا مل يكن يف ذ، و يعترب الضرر نتيجة طبيعية إبه  لوفاءيف اتأخري لل اللتزام أوابوفاء الطبيعية لعدم 

يف ل جهد معقول ... " و هو نفس املعيار الذي أخد به املشرع املصري ذوسع الدائن أن يتوقاه بب
ا املعيار غري صاحل يف كل احلاالت لتحديد ذمدين رغم أن البعض يرى أن ه 771نص املادة 

 2الضرر املباشر.

، ألن الغاية من  جيب أن يكون الضرر احلاصل ضرر مل يسبق التعويض عنهلك إىل ذإضافة 
ا األخري احلصول على ذ، و عليه ال جيوز هل التعويض هو جرب الضرر و ليس إثراء املضرور

ا العنصر ذ، فإن ه ، مبا أن املسؤولية املدنية تقتضي وجود ضرر3تعويضني عن فعل ضار واحد
، فال يستطيع املضرور مثال أن يطالب  مت جربها بطريقة أو أبخرىينتفي ابلنسبة لألضرار اليت 

حمل اخلسارة عندما يكون ا كان قد استفاد من مبلغ التأمني ذاملسؤول عن اخلسارة اليت حلقته إ
إمكان من ا ال يعفي ذ، و ه ، ألن الضرر زال تبعا للتعويضات اليت حتصل عليها مؤمن عليه

يستطيع أن يطالب حمدث الضرر مبا من مث ، و  لك التعويضذناوله الرجوع عليه مبا مل يكن قد ت
أن شركة التأمني غالبا ما تدفع املبلغ احملدد يف بوليصة التأمني دون أية  ذ، إ يشمله مبلغ التأمني

 4موازنة و بينه و بني الضرر احلاصل.

ن إذن نلخص أن الضرر املوجب للمسؤولية جيب أن يكون مباشرا، أي جيب أن يكو 
نتيجة طبيعية للخطأ الواقع، كما جيب أن يكون أيضا مل يعوض عنه املتضرر سابقا، ألنه ال جيوز 
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اجلمع أبكثر من تعويض عن ضرر واحد، ابإلضافة لدلك جيب أن يكون الضرر شخصيا و ميس 
 حق املضرور.

 الثــالـــث املطلب

 ضرورـقا للمــــمس حـيا و يــصــرر شخــون الضـــكـأن ي
يستطيع الشخص املطالبة ابلتعويض على أساس املسؤولية املدنية جيب أن يكون هناك  لكي

، ألنه من  1ضرر شخصي حل ابملدعي )املتضرر( نفسه سواء كان يف جسده أو ماله أو نفسه
ا كان انئبا عن املتضرر أو ذغري املنطقي أن يطالب الشخص بتعويض عن ضرر أصاب غريه إال إ

 2ا األساس.ذ، فيطالب ابلتعويض على ه خلفه أبن كان واراث

، و حبيث يكون هناك  من ضرر رأكث ض األحيان قد ينتج عن الفعل الواحدإال أنه يف بع
، أي أن الضرر الذي قد يصيب  يكون ضرر بعضهم نتيجة لضرر البعض اآلخر و متضررين عدة 

  3. شخص معني قد ينعكس على غريه

، فهناك من يذهب أهنا أضرار مستقلة  جدل فقهي واسعو قد أاثر تعويض الضرر املرتد 
،  ، و هناك من برر أهنا جمرد انعكاس شخصية اأضرار هناك من اعتربها  ، و عن الضرر األصلي

أصحاب إال أن معىظم التشريعات أصبحت تسمح بتعويض األضرار املرتدة مع االختالف بشأن 
  4ا التعويض من األقارب.ذاحلق يف املطالبة هب

ا كان هناك مساس حبق حيميه القانون ذا األساس ال ميكن املطالبة ابلتعويض إال إذعلى ه و
صلحة امل، و حىت  ، أي عندما يلحق الفعل ضررا حبق من احلقوق املكتسبة أو مصلحة مشروعة

 .5فة للنىظام العام و اآلداب العامةمية قانوان تكفي للمطالبة ابلتعويض، مىت كانت غري خمالاحملغري 

                                                           

1 - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 112.
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، جيب أن  أنه لكي يكون عمل الصحفي موجب للمسؤولية املدنيةمما تقدم إىل خنلص 
ا ذ، كأن يشهر إفالس اتجر جراء مقال غري مسؤول يؤدي للتشهري هب يتحقق ضرر من جراءه

ا الضرر ذ، و لكن جيب أن يكون ه ا يؤدي إىل تسريع شهر إفالسهممالتاجر و عزوف زابئنه عنه 
     املقالذلك ا ذا التاجر نتيجة طبيعية للتشهري الذي طاله جراء هذإفالس هيكون أي أن ، مباشرا 

، فإنه يف هده احلالة ال  ا التاجرذا كان اإلفالس نتيجة ألسباب أخرى كأزمة مالية مر هبا هذأما إ
ا ذيكون هال ، كما جيب أن  يوجب املسؤولية املدنية للصحفي كاتب املقال امباشر  ايعترب ضرر 

ا ما جيعل جلوؤه ذ، ه من قبل املسؤول عن الفعل بطريق الرتاضيعلى تعويض تاجر قد حتصل ال
 . ا التعويض مجيع عناصر الضرر احلاصلةذا مل يشمل هذ، إال إ للقضاء غري مقبول

ا ذجيب أن يطالب ه إذ كما يستوجب أيضا أن يكون املطالب ابلتعويض هو املتضرر
 . ر شخصيا ابلتعويضاجالت

يستوي يف ذلك أن يكون للمسؤولية املدنية  اضرر موجبالبتوافر الشروط السابقة يكون و 
 .  كما سيأيت تفصيله   و معنوايالضرر ماداي أ

 ث ـــــالــــالث املبحث

 ررــــالض اـــوعـــن
ا ذ، و ه لك األذى الذي يلحق ابملضرور نتيجة خطأ الغريذأن الضرر هو إىل انتهينا 

، و قد يلحق األذى مسعة  ادايم اكون ضرر ي، ف الشخص يف جسمه أو ماله األذى قد يصيب
ا ما سنحاول توضيحه بشيء من ذ، و ه عنوايم اكون ضرر ي، ف الشخص أو شرفه أو عاطفته

 . التفصيل

 األولاملطلب 

 الضرر املادي 
إن الضرر املادي هو ضرر معلوم بصوره املختلفة ، و هو ضرر يستوجب التعويض عنه 

 بعنصريه ، لذا سنتكلم عن تعريف الضرر املادي أوال ، مث عن صوره اثنيا و عن عنصريه اثلثا 
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 ر املاديتعريف الضر  - أوال
نه أب، و يعرف أيضا 1صلحة ذات قيمة ماديةعرف الضرر املادي على أنه إخالل مبي

ا ذ، هل 2ة شروعمصلحة مباخلسارة املادية اليت تلحق املضرور نتيجة املساس حبق من حقوقه أو 
، و  3 ألنه يصيب أموال الشخص أو ذمته املالية، يطلق عليه البعض الضرر املايل أو االقتصادي 

رب ضررا ، يعت عليه فإن أي مساس حبق ذا طابع مايل كاحلقوق العينية أو الشخصية أو املعنوية
، و يف بعض األحيان  ه احلقوقذا انتقاص املزااي املالية اليت خيوهلا أي من هذا جنم عن هذماداي إ

يرتتب الضرر املادي نتيجة املساس حبق غري مايل كاملساس حبق من احلقوق املتصلة بشخص 
السفر ، فمثال منع شخص من  اإلنسان، كاحلرية الشخصية أو احلق يف العمل أو سالمة اجلسم

  4. للعمل دون وجه حق أو سجنه قد يرتتب عليه ضرر مادي

، فيمىن  الضرر املادي قد يكون ضررا أصليا حبيث يعتدي على حق مايلو هلذا فإن 
،  ، كما قد يقع الضرر على مصلحة مالية ابلتبعية الشخص خبسارة تؤثر مباشرة على ذمته املالية

لك ال يعترب اإلخالل هبا ضرر ذذا كانت على عكس ، فإ ه املصلحة مشروعةذبشرط أن تكون ه
  5، كاحلرمان من اإلعالة سواء كان املستفيد من الورثة أم ليس منهم. يستوجب احلكم ابلتعويض

أن الضرر املادي هو تلك اخلسارة االقتصادية احملضة اليت تلحق من ذلك ص لخن 
لذمة ايف نقص متجسدة ،  نتيجة تعدي على حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة  الشخص

ا حلق الشخص جراء مقال أو خرب ملفق مساس بذمته كونه ذإفإنه و عليه   6املالية للمضرور.
، فإننا نكون أمام ضرر مادي  ، و حلقته خسارة اقتصادية أو فقد مصلحة مشروعة رجل أعمال

 موجب للمسؤولية املدنية و الذي يتخذ العديد من الصور.
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ا اقتصران على توضيح الضرر املايل فقط.ذ، هل تلحق أضرار جسدية ابملتضرر إال اندرا  
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 اديـــــرر املــــور الضـــص – اثنيا
العربة وعليه فإن ،  أن الضرر املادي يتحقق عند املساس ابلذمة املالية للمضرورإىل انتهينا 

، فكلما كانت ذات  ، بل بطبيعة اخلسارة اليت حلقت املضرور ليس بطبيعة احلق املعتدى عليه
   1، فالضرر يكيف على أنه ضرر مادي. طابع اقتصادي

 افلو أن صحفيلذا ،  إتالف أمالك عقارية أو منقولةما يتمثل يف عادة  إن الضرر املادي
، حيث فيه شخص أو أشخاص على القيام أبعمال منافية للقانون تسبب  حيرر مقاال حتريضيا

ا التحريض ذ، فإن ه أضرارا مادية، كأن حيث على عصيان عام و يتم ختريب أمالك عامة و خاصة
ن كل خطأ جنائي يعد خطأ هو معلوم فإ، و كما  2عليه القانون يعاقب ايعد مبدئيا خطأ جنائي

ا املقال ذصحاب األمالك املتضررة جراء األحداث الفوضوية اليت كان سببها هأل يكون  و امدني
ه األحداث ذن فتيل إشعال هلا، ألن مقاله كلتعويض مالحقة الصحفي و مطالبته اب  التحريضي

 اليت تضررت أمالكهم جراءها.

لك ابملوت أو ذلضرر املادي أيضا قد ينتج عن االعتداء على سالمة و حرمة اجلسد و و ا
مثل الضرر املادي يف مصاريف العالج اليت تكبدها املتضرر من ت، حبيث ي 3اجلرح أو الضرب

، ابإلضافة إىل اخلسارة اليت تلحق الفرد بسبب العجز الكلي و  نفقات أدوية و تكاليف املستشفى
لك أن صحيفة ذ، و مثال  4الكسب بسبب التوقف الدائم أو املؤقت عن العملاجلزئي عن 
على تفشي املسيحية يف دولة معينة و أوردت مع املقال صورة أحد املنتسبني  اصحفي أوردت مقاال

، ما أدى لتعرض صاحب الصورة العتداء من قبل بعض األشخاص املتشددين  ا الدينذاجلدد هل
ا الشخص على ذ، ألنه انتهك حق ه يمكن متابعة كاتب املقالف،  جسدية اما سبب له أضرار 

 . ا املقالذ، و يطالبه جبرب األضرار اليت حلقته جراء ه صورته حبيث نشرها دون رضا منه
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، فاحلط من مسعة و شرف اتجر قد يؤدي  كما قد يرتتب على الضرر املعنوي ضرر مادي
ما يعد ضررا أدبيا ينجز عنه  هو ، و هنقص مداخيل و من مث ألحيان إىل فقدان زابئنهيف كثري من ا

  1أضرارا مادية توجب التعويض.

لك عندما متس الذمة املالية للمضرور ذو  حبتا،ضررا ماليا الضرر املادي قد يكون فو عليه 
 لك عند االعتداء على أحد احلقوق احملمية قانوان وذكما قد ينتج بطريقة غري مباشرة و   مباشرة،

 . ، و اليت عادة ما تتكون من عنصرين ا االعتداء خسارة ماليةذينجم عن ه

 رر املاديــــضــال ار ـــنصـع – اــــثــالـــــــث

من القانون املدين  771من القانون املدين اجلزائري و تقابلها املادة  137تنص املادة 
 : املصري أنه

، و قد استقر ... " ما فاته من كسبيشمل التعويض ما حلق الدائن من خسارة و ..."
عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض احملكوم به و إال تعرض بيان قضائيا و جوب 

 3أن سلطة القاضي مطلقة يف التقدير و ال معقب على تقديره.من ، على الرغم  2احلكم للنقض

اخلسارة اليت حلقت  على عنصرين و مهاكما هو واضح من النص يشتمل الضرر املادي  ف
ي و اجلزئي ل، فبالنسبة للعنصر األول فقد أتخذ صورة التلف الك4املضرور و الكسب الذي فاته

،  القيمة فقطاالنقاص من ، كما قد يقتصر على  الواقع على املال الذي يعترب خسارة للذمة املالية
نشر مقاال خاصا على ظاهره الدعارة و حيدد  ا، فلو أن صحفي 5و قد يكون بصورة تفويت منفعة

ا املنزل ذمن خالله منزال تقام فيه هده األعمال املشبوهة، ما يثري سكان احلي الذي يقع فيه ه
ا املقال إىل تدين ذ، و قد يؤدي نشر ه ا يعترب تلف واقع على املالذ، فه فيقومون إبحراقه مثال

ه املنطقة ذنزل و دلك لعزوف األفراد عن الشراء يف ها املذقيمة العقارات األخرى اجملاورة هل
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ا املقال إىل خروج مستأجر ذ، كما قد يؤدي ه القيمة ا منا إنقاصذ، و ابلتايل يعد ه املشبوهة
، ما يعين تفويت املنفعة اليت كان جينيها املؤجر من بدالت  من املنزل اجملاور للمنزل احملدد يف املقال

 اإلجيار.

، أي الربح الذي كان سيحصل  ما فات املتضرر من كسبو هو أما ابلنسبة للعنصر الثاين 
للمثال السابق لو أن شخصا حصل على وعد فبالرجوع ،  ا الضررذعليه الشخص لوال وقوع ه

اشرتط الواعد لك املقال ذبشراء عقاره املتواجد يف دلك احلي على أساس مبلغ معني، مث بعد نشر 
الفرق بني املبلغ املتفق عليه و املبلغ الذي انعقد به العقد  ن المتام البيع ، فيكون ختفيض الثم

كسب هذا ال اخلسارة أوتلك ، و لكن جيب أن تكون  ا املقالذكسب فات املالك جراء ه
لك قد يكون الضرر احلاصل ذ، و مع  ا الفعل الضار و إال جاز تعويضهذهل ةمباشر نتيجة فائت ال

 ماداي إال أنه يوجب التعويض.معنواي و ليس 

 يـــــــانـــــــالثاملطلب 

 ويــــــــرر املعنـــــضــال
بل ، حبيث ال تقتصر على األضرار املادية  تتشعب أنواع الضرر حبسب جسامة الفعل الضار

ه األخرية جيب علينا ابدئ ذي ابدئ حتديد ذ، و للوقوف على حقيقة ه تتعداها إىل أضرار معنوية
 اعا فيما أييت :، و موقف الفقه و القانون منها أخريا حتديد أهم صورها تب املقصود هبا

                                                                                  ريف الضرر املعنوي أو األديبــتع –أوال 
  ألنه ال ميس الذمة املالية للشخص، مسمى الضرر غري املايل على الضرر املعنوي  يطلق البعضو 

، و عليه يرتتب الضرر املعنوي عند التعدي على حقوق أو 1و إمنا يسبب أملا نفسيا و معنواي
 2هو يلحق اجلانب االجتماعي للذمة املعنوية أو األدبية.ف،  مصاحل غري مالية

                                                           

 1 - عدانن إبراهيم السرحان ، نوري محد خاطر ، املرجع السابق ، ص 653.
7 - علي فياليل ، املرجع السابق ، ص 715.
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خص كما قد لك الضرر الذي ميس احلياة الشعورية و العاطفية للشو عرفه البعض أبنه ذ
لك الضرر الذي يصيب الشخص يف كرامته أو أبنه ذ، و عرفه البعض اآلخر على  1ميس رفاهيته

 2يف شعوره أو يف شرفه، أو يف معتقداته الدينية.

 : 3 الضرر األديب ميكن إرجاعه للحاالت اآلتيةو على ذلك ف

لفعل الضار يف جسم قد ميس اجلسم كاآلالم النامجة عن اجلرح و التشويه الذي يرتكه ا -أ
 املتضرر.

كما يف حالة القذف و ،   و قد يكون ابالعتداء على شرف أو اعتبار الشخص  -ب
 السب.

كاحلط من قيمة الشعائر الدينية ،   حيدث عند املساس بعاطفة و شعور الشخص  -ج
 للشخص أو السخرية منها.

و على ذلك ،  ت للشخصكما قد يتحقق الضرر األديب من جمرد االعتداء على حق اثب  -د  
يعترب من قبل األضرار املعنوية كل ما ميس مسعة أو شرف أو حرية أو شعور أو عاطفة أو فإنه 

، كمل يشمل الضرر املعنوي ما قد يستشعره  املركز االجتماعي أو االعتبار املايل للشخص
  4الشخص من حزن و أسى نتيجة موت عزيز عليه أو عجزه كليا أو جزئيا.

لك ذ، نتج عن  أن الضرر املعنوي يتحقق دوما عند املساس مبصلحة أدبيةمن ذلك نلخص 
نشر مقال تشهريي بشخص معني على أنه مت القبض عليه يف  مثال ا أدىذإف،  خسارة مالية أم ال

لحقه أي ت، ما يؤثر على شرفه و اعتباره و إن مل  وضع حمرج، أو أنه على عالقة غري مشروعة
ا ما أاثر عدة خالفات فقهية ذ، و ه ط أن تتوافر على الشروط السابق ذكرهاأضرار مادية بشر 

 بشأن مدى صحة التعويض عن األضرار املعنوية.

                                                           

 1 - عبد العزيز اللصاصمة ، املرجع السابق ، ص 35.
 7 - بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص 113.

6 - عبد الرزاق السنهوري ، م 7 ، ج 1 ، املرجع السابق، ص 321_329.
 

1 - منذر الفضل ، املرجع السابق ، ص 111.
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 ويــعنـمـرر الــض الضـويـعـــن تـون مــانــالقــه و قــف الفــوقــم -اــيـــاثن
_كمل سبق  ا األخريذلقد اثر جدل فقهي حول جواز التعويض عن الضرر املعنوي، ألن ه

، و من جهة أخرى أن العديد من األضرار املعنوية هي  بيانه_ ال يؤدي إىل خسارة يف الذمة املالية
يف حقيقتها تنشأ عن أضرار مادية كاملساس بسمعة اتجر ما يؤدي إىل املساس مبكانته بني غريه 

 1.إىل جانب األضرار املادية اليت قد تلحقه نىظرا خلسارة زابئنه، من التجار 

على أساس صعوبة  ، يذهب جانب من الفقه إىل رفض التعويض عن الضرر املعنوي اكم
، ابإلضافة لصعوبة حتديد  تقدير مدى الضرر املعنوي و مقدار التعويض الذي ميكن أن جيربه

ا كان انتج عن فقد شخص ذ، خاصة إ ين حيق هلم املطالبة مبثل هدا التعويضذاألشخاص ال
، و من جهة أخرى أن التعويض عن الضرر املعنوي ال يقضي و ال يزيل الضرر، ألن  2عزيز

   3التعويض النقدي ال ميكن أن ميحو احلزن أو اآلالم أو يرد اجلمال الضائع.

و توىل جانب من الفقه الذي يساند فكرة التعويض عن الضرر املعنوي الرد على احلجج 
تعويض فإن كثريا من حاالت الضرر املادي تواجه نفس ، على أساس صعوبة تقدير ال السابقة
، ألن  ، و عليه ال يصح حرمان املضرور من التعويض على فرض صعوبة تقدير التعويض الصعوبة

، ابإلضافة  أو معنواي العدالة تقتضي عدم إفالت أي مسؤول عن إحداث الضرر سواء كان ماداي
ألمل أو احلزن فإنه يوفر نوع من العزاء للمضرور و قد أنه و إن كان التعويض النقدي ال يزيل اإىل 

   4خيفف عنه.

لك ألن معىظم ذ، و  ا اجلدل الفقهي حول الضرر املعنوي يف الوقت احلايلذهانتهى و قد 
، فنصوص القانون الفرنسي احلديث يف  القوانني الوضعية أصبحت تنص على ضرورة التعويض عنه

ا املبدأ مند ذعن الضرر األديب و قد أقر القضاء الفرنسي ه عمومها و إطالقها تسمح ابلتعويض

                                                           

1 - عبد العزيز اللصاصمة ، املرجع السابق ، ص 51.
 

7 - عدانن إبراهيم السرحان ، نوري محد خاطر ، املرجع السابق ، ص 100.
 

 6 - علي فياليل ، املرجع السابق ، ص 790.
 1 - حممد صربي السعدي ، املرجع السابق ، ص 35
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 يف املادة، و املشرع اجلزائري  777نص املادة يف ا ما أكده املشرع املصري ذ، و ه 1عهد طويل
 على : مكرر حبيث نصت  137

 " . أنه يشمل التعويض عن الضرر املعنوي كل مساس ابحلرية أو الشرف أو السمعة"

املشرع حصر نطاق التعويض عن الضرر األديب يف احلاالت اليت يتضح من هذا النص أن و  
، و ابلتايل فهو مل ينص عن حالة الضرر املعنوي املرتد الذي قد ينتج عن فقدان شخص  ذكرها
ا ذ، و هل الضرر األديب إال أنه يفتقد التفصيل ن، ألن النص اجلزائري و إن قرر التعويض ع عزيز

من القانون املصري هي أكثر دقة حبيث نصت على أنه يشمل التعويض الضرر  777دة نص املا
األديب أيضا و لكن ال جيوز يف هده احلالة أن ينتقل إىل الغري إال إدا حتدد مبقتضى اتفاق أو طالب 

لك ال جيوز احلكم ابلتعويض إال لألزواج أو األقارب إىل الدرجة ذ، مع  الدائن به أمام القضاء
 . ثانية عما يصيبهم من أملهم من جراء موت املصابال

على التعويض عن الضرر األديب من انحية من  او عليه فإن القانون املصري قد وضع قيود
، فبالنسبة للقيد األول فاألصل يف املطالبة ابلتعويض  ، و من انحية انتقاله له احلق يف املطالبة

، أو   لكذينتقل لورثته إال يف حال وجود اتفاق جييز األديب يكون للمضرور و يف حال وفاته ال 
، أما ابلنسبة  ، ما يعين عدم تنازله عن حقه يف التعويض كان اهلالك قد أقام دعوى أمام القضاء

  2للقيد الثاين فقد اقتصر احلق السابق على الوالدين أو األزواج.

لسابقة الذكر رغم عدم النص عليها القضاء اجلزائري يطبق املبادئ افإال أنه يف الواقع العملي 
 07/  13الصادر يف  23110رقم لك ما جاء يف قرار احملكمة العليا ذصراحة و خري دليل على 

: ) ... إن القرار املطعون فيه منح تعويضا معنواي ألبوي الضحية و إلخوته رغم أن  1557/ 
التعويضات املعنوية فإن منحها مل مينحهم أي تعويض ... حيث أنه و خبصوص  21/19األمر 

 ،  3يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة املوضوع، و هي ال ختضع لرقابة احملكمة العليا ... (

                                                           

 1 - مهند عزمي مسعود أبو مغلي : ) التعويض عن الضرر األديب ، دراسة مقارنة ( ، جملة الشريعة و القانون ، 

.717، ص   7005 سنة ، 65اإلمارات العربية املتحدة العدد    
7 - حممد صربي السعدي ، املرجع السابق ، ص 56.

 

 6 –نشرة القضاة ، جملة قانونية تصدرها وزارة العدل يف اجلزائر ، العدد 13، سنة 1552، ص 119.
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مت إرساء مبدأ التعويض عن حملكمة العليا او بناءا على العديد من قرارات فإنه لك ذبل أكثر من 
حبيث  7010/  17/  12صادر يف ، ال 909027الضرر األديب و منها ما جاء يف القرار رقم 

جاء فيها ) ال يستوجب التعويض عن الضرر املعنوي ذكر عناصر التقدير مثل التعويض عن الضرر 
  1املادي ألنه يقوم على العنصر العاطفي ... (.

أن الضرر املعنوي يعوض مىت توفر على الشروط العامة للضرر مثله مثل من ذلك خنلص 
 الضرر املعنوي قد يتخذ عدة صور.، إال أن  الضرر املادي

 ويــــعنــصور الضرر امل  - اثلثا
 تتسع دائرة األضرار املعنوية حبيث ميكن تقسيمها إىل جمموعتني أساسيتني

 األضرار املعنوية النامجة عن املساس ابحلقوق غري املالية -أ
، كما لو حصل  ابحلقوق غري املالية احلقوق اللصيقة ابلشخصية مثل احلق يف االسميقصد 

ا هب، فنسبت أفعال معينة لشخص و يف احلقيقة أن من قام  خلط يف مقال بني امسني لشخصني
، و كذلك احلق يف الصورة كما لو نشرت صورة شخص دون أخد موافقة مسبقة  شخص آخر

 2، ابإلضافة للحق يف السمعة و احلق يف احرتام احلياة اخلاصة. منه

املعنوية االعتداء على حق املؤلف الذي يتخذ مىظهرين أحدمها و يعترب من قبيل األضرار 
، يف استغالل إنتاجه الفكري و احلصول  مادي و الذي يتمثل يف حق املؤلف أو الفنان أو املخرتع

ا األخري هو ذ، و ه ، و اآلخر معنوي الذي يقوم على ضرورة نسبه املصنف ملؤلفهه على عائد
أن حمكمة ابريس قضت بتعويض مهندس عن املساس حبقه  ا الصدد جندذالذي يهمنا و يف ه

ا املهندس دون تصريح منه و دون أن نشرت إحدى الصحف صورا من إنشاء هذاألديب عندما 
  3تشري إىل امسه.

 
                                                           

1 – اجمللة القضائية و هي جملة قضائية تصدر عن قسم الواثئق ابحملكمة العليا  ، العدد 1، سنة 7010، ص 169.
 

7 - عدانن إبراهيم السرحان ، نوري محد خاطر ، املرجع السابق ، ص 653.
 

6 - عبد العزيز اللصاصمة ، املرجع السابق ، ص 117.
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 األضرار املعنوية النامجة عن االعتداء على جسم اإلنسان -ب
، كاآلالم اجلسدية  للشخصيعترب من قبيل األضرار األدبية كل مساس ابلناحية العاطفية 

، فيحرم من متعة احلياة أو  أو النفسية اليت قد تصيب الشخص جراء االعتداء على سالمة جسمه
، فلو أن صحفي سرد قصة فتاة  1هره اجلمايلفسية نتيجة عن تشويهه و فقده ملىظتنتابه آالم ن

إليها من أفعال قادت أحدهم معينة على أهنا تقوم أبفعال خملة ، ما أدى ابمتعاض أهلها مما نسب 
، فإن املسؤولية عن الضرر املعنوي الذي أصاب الفتاة  إىل تشويهها إبلقاء مادة حارقة على وجهها

جراء تشويهها ال تلقى على عاتق الفاعل فقط إمنا يتقامسها معه الصحفي الذي أتى على التشهري 
 ابلفتاة.

لك مينح ذن إىل فقدان احلياة فإن و قد يؤدي يف بعض األحيان االعتداء على اإلنسا
يتمثل يف تعويض املصاب نفسه من وقت ، األول  : أصحاب احلق يف التعويض تعويضهم بطريقني

، أما الثاين فيكون بتعويض الضرر الذي أصاب أصحاب احلق يف  اإلصابة حىت اتريخ الوفاة
احلسرة و احلزن على موت ، أي يعوضهم عن آالم  تعويضهم شخصيا عن فقدان من كان يعيلهم

و بناء  ا، و عليه لو أن صحفي ا ما يصطلح عليه ابلضرر املرتد كمل سبق بيانهذ، و ه  املصاب
على لقاء مجعه أبحد الرموز السياسية صوره على أنه علماين ليربايل متحرر و أن أفكاره هي أقرب 

تنفيذ با التيار املتشدد ذاملنتمني هل ، مث قام أحد هدمر دلإلحلاد، ما عجل إبفتاء أحد املتشددين هب
 ، ما يتم أبناءه و رمل زوجته. التهديد

أبن ميس احلقوق اللصيقة  اخالص معنواي االضرر املعنوي قد يكون ضرر و على ذلك فإن 
،  ، و قد يرتتب جنبا إىل جنب مع الضرر املايل عندما يتعلق بسالمة جسم الشخص ابلشخصية

 .اأو مرتد اادي الذي قد يكون شخصيـإىل جانب املأين ينتج الضرر املعنوي 

 

 

 
                                                           

 1 – عبد العزيز اللصاصمة ، املرجع السابق ، ص 176 .
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 الثالث  فرعال

  عالقة السببية

ؤولية سإىل جانب توافر ركين اخلطأ و الضرر ، ال بد من و جود عالقة السببية لقيام امل
 من القانون املدين على أنه : 171املدنية للصحفي ، حيث نصت املادة 

 يسبب ضررا للغري ..." و  ل أاي كان ، يرتكبه الشخص خبطئه " كل فع

و مفاد ذلك أن وجود خطأ من جانب الشخص املراد مساءلته عن إحلاق الضرر ابملضرور 
ال يكفيان لقيام املسؤولية املدنية ، بل ال بد من وجود عالقة بني اخلطأ و الضرر ، حيث يكون 

إىل ما يدعوان إىل تقسيم هذا الفرع  . و هو 1ملضرور اخلطأ هو الذي أنشأ الضرر الذي يدعيه ا
 األول قيام عالقة السببية و ندرس يف الثاين نفيها .مبحثني نتناول يف املبحث 

 األول  املبحث

  قيام عالقة السببية

تقوم عالقة السببية بني ركين اخلطأ و الضرر عندما يكون اخلطأ الذي يرتكبه الصحفي هو 
فهوم عالقة السببية ، و لذا سنتناول مالسبب يف الضرر احلاصل للمضرور الذي عليه إثبات ذلك 

  .اثنيف مطلب أول مث نتطرق إلثباهتا يف مطلب 

 

 

 

 

 
                                                           

  1 -علي فياليل ، املرجع السابق ، ص 657 .



 الفصل األول                                           أركــان المســؤولـية الـمـدنـية للـصحـفـي
 

59 
 

 األول  املطلب

  ةـــيــبــبـالس ةـــالقـــــوم عـــهـــفـم

    ه عالقة السببية ، و من مث توىل الفقه و القضاء أمر تيعرف املشرع اجلزائري كعاد مل
غري أنه ساير التشريعات العربية و التشريع الفرنسي الذي أخذ بنىظرية السبب املنتج .      ،1ذلك 

 : نه من القانون املدين اليت تقضي أب 137و يستفاد ذلك من خالل نص املادة 

" إذا مل يكن التعويض مقدرا يف العقد ، أو يف القانون فالقاضي هو الذي يقدره و يشمل 
التعويض ما حلق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية 

 لعدم الوفاء ابإللتزام أو التأخري يف الوفاء به ..." 

طبيعية لعدم الوفاء ابإللتزام يعين أن املشرع اجلزائري فاإلعتداد ابلضرر الذي يكون نتيجة 
 أخذ حتما بنىظرية السبب املنتج .

رية مفادها أنه عند تدخل عدة أسباب يف إحداث ضرر و عالقة السببية حسب هذه النىظ
معني ال بد من التمييز بني تلك األسباب اليت تكون عرضية أو األسباب املنتجة للضرر و ال 

السبب املألوف و يقصد ابلسبب املنتج  . 2عتبار إال األسباب املنتجة أو الفعالة يؤخذ بعني اإل
الذي حيدث الضرر يف العادة أما السبب العارض فهو السبب غري املألوف الذي ال حيدث عادة 

كأن ينشر الصحفي خربا كاذاب أبن اتجرا معينا توقف عن    3 هذا الضرر و لكنه أحدثه عرضا
و يكون من عادة هذا التاجر التأخر يف دفع ديونه مث يرتاجع  ،الدفع  دون التأكد من صحة اخلرب 

أحد التجار املتعاملني معه من مشاركته يف مشروع كان سيكسب من وراءه رحبا ، ففي هذا املثال 
 مماطلته و عدم إلتزامه هي السبب املألوف الذي فوت عليه فرصة جند أن عادة التاجر املتمثلة يف

 الكسب . و ابلتايل تنتفي عالقة السببية بني خطأ الصحفي و الضرر الذي أصاب التاجر لكون
 . مقال الصحفي يعد سببا عارضا فقط

                                                           

1  - و ردت يف ذلك نىظريتني أساسيتني مها نىظرية تكافؤ األسباب ، و نىظرية السبب املنتج ، ر اجع يف ذلك عبد 
. 52، و حممد صربي السعدي ، املرجع السابق ص  509املرجع السابق ، ص  1، ج  7الرزاق السنهوري ، م   

  2  -علي فياليل ، املرجع السابق ، ص 619 .
  3 -عبد الرزاق السنهوري ، م 7 ، ج 1 ، ص 502 .
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 ي ـــــــانـــــــالث املطلب

  ةـــيــبــبــــة الســـــــالقـــات عــــــــإثب

يف ظل غياب نصوص خاصة بتنىظيم مسألة إثبات عالقة السببية فيجب الرجوع إىل 
القواعد العامة اليت جتعل عبء اإلثبات على عاتق املضرور ، حيث يتعني عليه و ابإلضافة إىل 
إثبات خطأ الصحفي أن يثبت عالقة السببية بني ذلك اخلطأ و الضرر الذي أصابه . سواء يف 

للصحفي أو يف حالة مسؤولية الصحيفة عن عمل الصحفي كون املشرع حالة اخلطأ الشخصي 
اجلزائري مل جيعلها من بني اإلستثناءات اليت قصرها على مسؤولية متويل الرقابة و مسؤولية مالك  

 . 1 البناء عن األضرار اليت يسببها اهندامه

ابه بكافة و على املضرور إثبات عالقة السببية بني خطأ الصحفي و الضرر الذي أص
 وسائل اإلثبات املتاحة من شهود و قرائن ...إخل .

 ي ـــانـــــــالث بحثـامل

 ية ــبــبــــة الســـــالقــي عــــفـن
كما سبق القول فطاملا مل خيصص املشرع أحكاما خاصة يف قانون اإلعالم عن ركن عالقة 
السببية فيجب علينا تطبيق أحكام القواعد العامة الواردة يف نصوص القانون املدين . و قد نصت 

 منه على أنه :  172املادة 

، أو قوة " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب اليد له فيه كحادث مفاجئ 
هذا الضرر ما مل قاهرة ، أو خطأ صادر من املضرور أو خطأ من الغري ، كان غري ملزم بتعويض 

 يوجد نص قانوين أو اتفاق خيالف ذلك " . 

يستفاد من هذا النص أنه حيق للشخص الذي قامت مسؤوليته الشخصية أو بصفته 
هو من متبوعا و هو الصحفي أو الصحيفة يف موضوعنا إبثبات أن الضرر الذي يدعيه املضرور 

                                                           

1 - ففي هذه احلالة يكون اخلطأ مفرتضا يف جانب متويل الرقابة طبقا للمادة 161 من القانون املدين اجلزائري ، و 

من نفس القانون . 110يكون اخلطأ و من مث عالقة السببية مفرتضة أيضا يف جانب مالك البناء طبقا لنص املادة    
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و لتوضيح ذلك  .ألطراف أو يقضي القانون بغري ذلكفعل السبب األجنيب و هذا مامل تتفق ا
 .اثن كما أييت يب يف مطلب أول مث ندرس صوره يف مطلب ناول تعريف السبب األجننت

 األول  املطلب

  يبــــنــــــب األجــبـــف الســـــــريـــتع

و لكن ذكر بعض مواصفاته املتمثلة يف عدم نسبته إىل مل يعرف املشرع السبب األجنيب 
أن السبب األجنيب هو كل فعل أو حادث  الواردة  أما ابلنسبة للفقه فمن بني التعاريف، املسؤول 

كما ميكن ،   1ال ينسب إىل املدعى عليه و يكون قد جعل منع وقوع الفعل الضار مستحيال 
تعريفه أبنه كل فعل أو حادث غري متوقع و غري ممكن الدفع من قبل املسؤول و خارجيا عنه نشأ 

 . 2عنه الضرر 

 ي ــــانــــــالث ملطلبا

  يبـنــاألجب ـبــور الســـص

صور السبب األجنيب على سبيل احلصر و هي القوة  172ذكر املشرع اجلزائري يف املادة 
القاهرة أو احلادث املفاجئ ، خطأ و عمل املضرور ، خطأ و عمل الغري ، و اليت سندرسها  يف ما 

 أييت . 

 الفجائي القوة القاهرة أو احلادث  –أوال 
معيار اهرة و احلادث الفجائي و لكنهم ال يتفقون على مييز بعض الفقهاء بني القوة الق

و حىت تكون القوة القاهرة أو  . 3، و لكن يقول أغلب الفقهاء بعدم التمييز بينهما  واحد 
احلادث الفجائي سببا النتفاء عالقة السببية ال بد من توافر شرطني ، يتمثل األول يف عدم 

لو كان املدير مسؤول النشرية ملتزما بنشر ، كما إمكانية التوقع  أما الثاين فهو استحالة الدفع 
                                                           

  1 - سليمان مرقس ، الفعل الضار ، ص 111 .
  2 -علي فياليل ، املرجع السابق ، ص 675 .

  3 -عبد الزاق السنهوري ، م 7 ، ج 1 ، املرجع السابق ، ص 322 .
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أبنه متهم يف قضية معينة ، مث ال تصحيح يتضمن براءة أحد األشخاص  الذي تناولته الصحيفة 
يتمكن املدير من نشر هذا التصحيح بسبب وقف صدور النشرية أبمر من احملكمة .ففي هذه 
احلالة يعترب وقف صدور النشرية قوة قاهرة يقطع عالقة السببية بني خطأ الصحفي ابإلمتناع عن 

 نشر التصحيح و الضرر الذي أصاب الشخص موضوع التصحيح . 

 رور ــــضـأ املـــــطـخ –ا ـــيــانـث
تنتفي مسؤولية الضرر الذي أصابه أبن يرتكب خطأ ، و بذلك قد يتسبب املضرور يف 

الصحفي إذا كان خطأ املضرور يستغرق خطأ الصحفي أبن يفوقه يف جسامته ، أو يكون خطأ 
نه قد تناول صرح العب مشهور ألحد الصحفيني أبالصحفي هو نتيجة خلطأ املضرور ، كما لو 

املنشطات يف آخر مبارايته اليت فاز فيها ، فيقوم ذلك الصحفي بنشر هذا اخلرب يف الصحيفة . 
ففي هذه احلالة تنتفي عالقة السببية بني خطأ الصحفي و الضرر الذي أصاب الالعب يف مسعته 

 ألنه املتسبب فيه .

 ر ـيــــغــأ الــطـخ –ا ــــثـالــــث
و هو  1يقصد ابلغري الشخص املتسبب يف الضرر و الذي يكون أجنبيا عن املدعى عليه 

، فإذا كان خلطأ الغري شأن يف أن يرتكب الصحفي خطأ ، الصحفي أو الصحيفة يف موضوعنا 
يزود أحد فإن عالقة السببية بني خطأ الصحفي و الضرر الذي أصاب املضرور تنتفي . كأن 

 ات كاذبة من شأهنا اإلضرار بشخص آخر ، و يقوم الصحفي بنشرها .األشخاص صحفيا مبعلوم

إذا ما توافر السبب األجنيب يف صوره من قوة قاهرة أو فعل املضرور أو فعل الغري فإن 
العالقة السببية بني خطأ الصحفي و الضرر الذي أصاب املضرور تنتفي و ابلتايل يعفى الصحفي 

فعله مع فعل املضرور أو فعل الغري فتقسم املسؤولية بقدر كل منهما  من املسؤولية . أما إذا اشرتك 
الذي استغرق خطأه  إال إذا كان أحد اخلطأين يستغرق اآلخر ففي هذه احلالة يتحمل الشخص

 .2اخلطأ اآلخر 

                                                           

  1 -علي فياليل ، املرجع السابق ، ص 666 .
  2 -املرجع نفسه ، ص 661 .
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و عليه إذا توافرت أركان املسؤولية الثالثة ، من خطأ أو ضرر و عالقة سببية بينهما و مل 
ل إثبات أن الضرر احلاصل راجع لسبب أجنيب ال يد له فيه، قامت مسؤوليته  عن يستطع املسؤو 

، ع بدعوى أمام القضاء للمطالبة بهالتعويض عما أصاب املضرور ، و هذا ما ينتهي يف الغالب برف
حيث يتوىل القضاء تقديره و إلزام املسؤول بدفعه ، و هذا ما سنراه يف دراستنا التالية اليت 

 بحث آاثر املسؤولية املدنية.خصصناها ل
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 يـــانـثــــل الــــصـــفـال        

 فيـــصحـة للـــيـدنـــة املــــؤوليـام املســـــكـأح
، و تطرقنا لصور اخلطأ الصحفي اليت قد للصحفي  بعد تناولنا ألركان املسؤولية املدنية

لك من ذ، و  ، فإنه من الضروري أن نتناول آاثر املسؤولية املدنية املدنية عليه ترتب املسؤولية
،  و مدعى عليه ذلك عن طريق حتديد طرفيها من مدعيخالل توضيح أحكام دعوى املسؤولية و 

 العمل الصحفي _كما سبق بيانه_ هو ، ألن خاصة ابلنسبة للطرف األخري الذي قد يتعدد
ال قبل أن يرى النور يتدخل إلجياده العديد من األشخاص كل حسب ن املقذلك أعمل مجاعي 

،  يز و حتديد املسؤول الفعلي عن إحداث الضرريا يف بعض األحيان قد يدق التمذ، و هل ختصصه
و نفس الشيء ابلنسبة للطرف األول فقد يكون املطالب جبرب الضرر املتضرر شخصيا و قد يكون 

 أحد خلفه.

، اليت خصها املشرع بنص خاص يف  تقادم دعوى املسؤولية الصحفيةكما سنتطرق ملسألة 
 ا التعديل و خروجه عن القواعد العامة.ذتعديلها اجلديد و ابلتايل نقف على اهلدف من ه

، حيث أن املشرع  لك سنحدد حاالت اإلعفاء من املسؤولية املدنية للصحفيذإىل جانب 
، كحالة عامة  يرتكبه الصحفي مثريا للمسؤولية املدنيةقرر بعض احلاالت اليت ال يعد الفعل الذي 

، ابإلضافة حلق احلصول على  ابلنقد املباح الذي ال يتجاوز احلدود إىل أن يصل إىل حد القذف
 األخبار وفق الضوابط اليت حددها القانون.

و   للمسؤولية الذي قد يكون نقداي أو عينيا التعويض كآخر مرحلة احلديث مث سنحاول
ا ما يتماشى مع طبيعة ذ، و ه ا األخري الذي قد أيخذ صورة الرد أو التصحيح ملا مت نشرهذه

،  ، فيجب أن يكون التعويض من جنس العمل العمل الصحفي الذي يقوم على أساس العلنية
وعليه سنقسم هذا الفصل إىل ثالث فروع نتناول يف األول دعوى املسؤولية املدنية للصحفي 

 حاالت اإلعفاء من املسؤولية املدنية للصحفي أما الفرع الثالث فسنبحث فيه ونعرض يف الثاين
 جزاء املسؤولية املدنية للصحفي.

 



        أحكــام المسـؤولـية المـدنـية للصـحــفي            ي                         ـانـل الثـالفص
 

65 
 

 

 األول الفرع      

 ةــــيـدنـــاملة ــيــؤولـــسـوى املــــدع
، و مىت أثبت  سببيةعالقة عندما تتوافر شروط املسؤولية املدنية من خطأ و ضرر و  

يف مواجهة املسؤول ، و مبا أنه  ، فإنه يتولد التزام ابلتعويض لصاحل املضرور الشروطه ذاملضرور ه
، مما يستوجب جلوء املتضرر إىل رفع دعوى  مبا اقرتفههذا األخري يف أغلب األحيان ال يسلم 
و هي الوسيلة اليت أقرها القانون لصاحل املضرور للحصول على  ، 1للمطالبة حبقه يف جرب الضرر

، نتصدى يف األول لطريف اة أحكامها ، لذا نقسم هذا الفرع إىل مبحثنيو اليت جيب مراعذلك 
  الدعوى ، و ندرس يف الثاين أحكامها .

 األول  ـــبحثامل

 وىـــــالدع اــــرفــط

هو الشخص الذي أصابه ضرر و املسؤولية املدنية مها املدعي  يف األصل أن طريف
هو ، أما املدعى عليه الذي غالبا ما يكون  أحد حقوقه املشروعةنتيجة نشر الصحفي ملقال ميس 

، و يف بعض األحيان قد ينتقل احلق يف رفع الدعوى  أو الصحيفة اليت نشرت املوضوع الصحفي
 الدعوى تباعا يف لك سندرس طريفذ، ل ضد الصحفي للغري الذي ال يكون هو املتضرر األصلي

 ما يلي 

 

 

 

                                                           

1 - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 194
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  األول املطلب

 يــدعــــمـال
، و ال شك أن املضرور هو من له   ميكن أن ترفع دعوى املسؤولية إال من ذي مصلحةال

و عليه قد يباشر دعوى املسؤولية ، الذي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنواي و ،  لكذمصلحة يف 
 1النائب القانوين للشخص انقص أو عدمي األهلية كالويل أو الوصي أو القيم.

، و ابلتايل يستطيع هو  املسؤولية املدنية هو من حلقه ضرر من الفعل اخلاطئإن املدعي يف 
رفع  ، كان لكل منهم ، و يف حال تعدد املضرورين من خطأ واحد دون غريه املطالبة ابلتعويض

، ذلك أن  2 ، دون النظر إىل غريه من املضرورين دعوى للمطالبة ابلتعويض عما أصابه من ضرر
ول مسعة جمموعة من مقاينجم عنه ضرر قد يصيب عدة أشخاص كأن يتناول  اخلطأ الصحفي قد 
عن طريق رفع دعوى  م من ضررذ حيق لكل منهم املطالبة ابلتعويض عما حلقهاألشخاص ، حينئ

احلالتني يعوض كل مضرور  ، و يف كلتا أن يرفع دعوى منفردةمنهم ، كما حيق لكل واحد  واحدة
 . 3 جمال إلعمال قاعدة تضامن املتضررين، و ال من ضرر  عن ما أصابه

 فلو أن مقاال ارتدميكون الضرر أو أن ، ا ه احلالة أن يكون الضرر أصليذو يستوي يف ه
فيستطيعان معا  ، لصحفي عن شخص معني جنم عنه أضرار بشريك الشخص املشهر به تشهرياي

، إذ جيوز  حق مستقل انشئ عن الفعل الضار نفسه ايكون لكل منهمكما ،  املطالبة ابلتعويض 
 . 4 لكل متضرر املطالبة ابلتعويض الذي يستحقه مستقال عن اآلخرين

فيباشر دعوى التعويض ممثله القانوين  ، كشركة أو مجعية  معنواي اا كان املتضرر شخصذأما إ
املعنوي يعترب ضررا الضرر الذي يلحق الشخص ف،  5 أو رئيس جملس إدارة اكان أو مدير   ارئيس

، ألن الضرر ميس املصاحل املشرتكة للشخص  ا يتأثر به األشخاص املكونني لهذ، و هب شخصيا
                                                           

 1 - بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص 222.
 2 - فتحي عبد الرحيم عبد هللا ، املرجع السابق ، ص 322_325.

5 - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 131
 

9 - عبد الرزاق السنهوري ، م 2 ، ج 1 ، املرجع السابق ، ص 422.
 

3 - بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص 222. 
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، على اعتبار أن الضرر الذي  لك ال جيوز ألي منهم االنفراد ابملطالبة ابلتعويضذ، و مع  املعنوي
وي و ممثله القانوين هو من ، بل هو خيص الشخص املعن أصابه هو إضرار ابجملموعة كونه فردا فيها

للشخص املعنوي احلقوق ذاهتا اليت يتمتع هبا الشخص فيكون ،  1له احلق يف املطالبة ابلتعويض
ا األخري طلب تعويض األضرار اليت حلقت مسعته و مكانته االجتماعية أو ذ، فكما حيق هل الطبيعي

، ألن للشخص املعنوي  عويض عنها، حبق للشخص املعنوي التذرع بنفس األضرار طلبا للت املهنية
له ابلتايل ، و  يتألف منهم أو من مسامهتهم املاليةاألشخاص الدين  ذمةمالية منفصلة عن  ذمة

  .  2 ااستيفائهق ححقوق مستقلة عنهم له 

له أن يرفع ا مل تكن اجلماعة تتمتع ابلشخصية املعنوية فكل عضو من أعضائها ذأما إ
الضرر الذي أصابه بصفة مباشرة و شخصية من جراء املساس  دعوى مستقلة بشرط أن يثبت

، و عليه حيق لكل فرد من أفراد اجلماعة املطالبة ابلتعويض عما قد يكون قد  مبصلحة اجلماعة
 . 3 حلقه من ضرر فردي

ق املطالبة ابلتعويض يف حال ح، فقد استقر الفقه على ختويلها  أما ابلنسبة للنقاابت
، فنقابة العمال  لكذو لو مل يكن هلا مصلحة شخصية يف   ة العامة للمهنةالتعدي على املصلح

 . 4الذي مل يراع قوانني العمل العمل هلا احلق يف الرجوع ابلتعويض على صاحب

جتمعهم روابط مشرتكة من مهنة أو حرفة أو جنس أو  اإال أنه قد توجد مجاعات تضم أفراد
ه اجلماعات ليس هلا ذمة مستقلة و ليس هلا احلق يف ذهف،  دين دون أن تتمتع بشخصية معنوية

غريها أن يباشر  ، و ليس ألحد املطالبة ابلتعويض عن األضرار اليت قد تلحق مصاحلها العامة
بعدم قبول  1432دعوى بصفته ممثال هلا، و هدا ما جسده حكم قضت به حمكمة ابريس سنة 

الصحف بتعويض ما نتج عن النشر من  دعوى جلماعة يهودية تطالب فيها رئيس حترير إحدى

                                                           

 1 - عز الدين الديناصوري ، عبد احلميد الشواريب ، املرجع السابق ، ص 972.
2 - مصطفى العوجي ، املرجع السابق ، ص 636.

 

 5 - بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص 222.
9 - حممد صربي السعدي ، املرجع السابق ، ص 157.
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عما أصابه شخصيا من  ، إمنا كل فرد مت االعتداء عليه له أن يطالب ابلتعويض مساس ابليهود
 1 ضرر بسبب دلك االعتداء أو االهانة املوجهة إىل اجلماعة اليت هو أحد أفرادها.

يستطيع  أو معنواي اطبيعي اأكان شخص سواء  أن كل من أصابه ضررمما تقدم إىل نلخص 
وال يستثىن من ذلك ، بشرط أن يكون الضرر شخصيا  رفع دعوى املطالبة جبرب الضرر الذي أصابه

قد ال يكون املدعي يف دعوى ف .اليت تتمثل يف انتقال حق االدعاء للغري  إال بعض احلاالت
غري مباشر، حبيث  ارر بل قد يكون متض،  املسؤولية املدنية للمطالبة ابلتعويض هو املتضرر األصلي

عن  ابلتعويض  ا األخريذ، فعندما يطالب ه ينتقل احلق يف رفع الدعوى للخلف اخلاص و العام
، أو تعويضه عن الضرر املعنوي  الضرر الشخصي املرتد الذي أصابه نتيجة فقد من يعوله مثال

 . 2 الذي أصابه كما سبق بيانه

، جتد  األضرار النامجة عن ارتكاب جرائم معينةهناك فئة أخرى من األشخاص من خالل ف
، الذي يقضي بتعويض أقارب الضحية عن القتل  أساسا تعويضيا هلا يف أحد مبادئ القانون املدين

 . 3 أو اإلصاابت العمدية أو غري العمدية

نقل احلق ابلتعويض عنه للخلف العام تيصيب الفقيد و  ماداي االوفاة ال تسبب ضرر ف
على  ، خول هلم القانون احلق يف املطالبة به ل سبب أيضا ضرر مادي و معنوي هلم_الورثة_ ب

أساس أهنم متضررين و ليس على أساس آخر و بذلك فإن هذه الفئة تدخل يف فئة املتضررين و 
للمضرورين ، حبيث جيوز هبذا يكون لدعوى املسؤولية املدنية طرفان فقط مها املضرور و املسؤول 

عن  امتميز  افقد العائل الذي يعترب ضرر من جراء  ويض الضرر املادي املرتد الذي أصاهبماملطالبة بتع
و التتناىف ،  ، الذي ينتقل للخلف العام عن طريق املرياث الضرر املادي الذي أصاب الفقيد

 . 4 املطالبة به مع املطالبة ابلتعويض عن الضرر املادي الذي أصاب امليت

                                                           

 1 - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 136

2 - املرجع نفسه ، ص 131.
 

 5- Ganevière Viney, op, cit, p220. 
 9 - عبد العزيز اللصاصمة ، املرجع السابق ، ص 129.
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ا حددت قيمته ذ، فإنه ال ينتقل للورثة إال إ يكون قد أصاب الفقيد أما الضرر املعنوي الذي
احلق يف التعويض عن الضرر املعنوي يتوقف مبجرد وفاة املورث ف،  مبقتضى اتفاق أو حكم قضائي

ا ذ، ما مل يكن قد أبرم اتفاق مع املسؤول فيصبح ه ها الضرر لصيق بشخصذألن ه، املضرور 
، مما يستتبع انتقال  كان املورث نفسه قد طالب ابلتعويض أمام القضاء، أو   األخري ملزما ابلدفع

 . 1 ا احلق مع أموال الرتكة إىل الورثةذه

قام دائن املضرور  إذا ما ةا يف حالذ، و ه و قد ينتقل حق املطالبة ابلتعويض للخلف اخلاص
الضرر الذي  ، لكن يشرتط أن يكون 2بطلب التعويض ابمسه مستعمال الدعوى غري املباشرة

،  فال حيق للدائن استعمال الدعوى غري املباشرة ا كان الضرر معنوايذ، أما إ أصاب املدين ماداي
 . 3 و ترتب عليه عجز املدين جزئيا أو كليا عن العمل اا كان الضرر جسمانيذإال إ

 : نهاجلزائري أبمن القانون املدين  254املادة و تقضي 

لك نص القانون أو اتفاق ذا منع ذإال إجيوز للدائن أن حيول حقه إىل شخص آخر  "
 " . ، و تتم احلوالة دون حاجة لرضا املدين املتعاقدين أو طبيعة االلتزام

، هو من ضمن احلقوق  و مبا أن احلق يف التعويض عن األضرار الالحقة ابملدين املضرور  
، إن كان مازال موضوع  فإنه حيق له التنازل عنه أو حوالته للغري ، من ذمته املالية االيت تشكل جزء
،  أو ماداي ضرر معنواي تطالا كانت املطالبة ذما إبني ، إال أنه جيب التفرقة  منازعة قضائية

ا  ، و نفس احلال إذ ا األخري فالرأي الراجح يقضي إبمكانية املطالبة به من قبل الدائننيذفبالنسبة هل
، كما لو أقعد احلادث مدينهم  لدائننياب اسدي الذي أصاب املضرور قد أحلق ضرر اجلكان الضرر 

كان الضرر   ة ما إذا ، أما يف حال عن العمل فتعذر عليه القيام مبا يرتتب عليه من التزامات حنوهم
فالرأي الراجح أنه ابإلمكان التنازل عن احلق ابلتعويض الناتج عن املساس بشخص  معنواي

، أي جيب أن يكون املضرور قد  معربا عنه ابلنقود ، بشرط أن يكون أو بقيمة معنوية له اإلنسان
، فال مانع قانوين حيول دون  مارس حقه يف املطالبة ابلتعويض و تكلل بتحصيله مبلغ التعويض

                                                           

 1  - عدانن إبراهيم السرحان ، نوري محد خاطر ، املرجع السابق ، ص 933.

  2  - و ذلك طبقا لنص املادة 114 و 142 من القانون املدين اجلزائري.
 - حممد صربي السعدي، املرجع السابق، ص 153.  
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الدائن إبمكان أنه ، فال نعتقد  ا مل يكن املتضرر معنواي قد مارس حقه ابالدعاءذ، أما إ هنالتنازل ع
، و ابلتايل ال تصح  ، ألنه مرتبط مباشرة بشخص اإلنسان و كرامته و شعوره ممارسته بدال منه

 . 1 لصاحبه دون سواهيعود تقديره املطلق  الذيا احلق ذاإلانبة بشأن حق شخصي كه

مدى ترتب املسؤولية الصحفية يف حال االعتداء أدبيا على  ر التساؤل عنو قد يثو 
، و  ، فهناك من يرى أن الشخص يفىن ابملوت لك ابملس بكرامته أو بذكراهذ، و  شخص متوىف

، و ابلتايل ال حيق ألي من خلفه رفع دعوى  عليه تنتهي شخصيته و ال ميكن أن يقع عليه الضرر
إىل ، إال أن هناك من يذهب  ابسم املتوىف على اعتبار أن االعتداء قد أضر بسمعة و كرامة امليت

ا ذ، فإن املسؤولية املدنية تقوم إ القذف أو التشهري كجرائم ال يقع إال على األحياءإن كان  و أنه
من  111نص املادة يف ا ما جسده املشرع اجلزائري ذ، و ه ا االنتقاد للميت حلد االفرتاءذوصل ه
، حبيث مكن املمثل القانوين للمتوىف أو قرينه و أحد أقاربه األصول أو الفروع  2 12/23القانون 

ما و ، و ه ممارسة احلق يف الرد إدا جاء ذكره يف خرب معرتض عليه،  أو احلواشي من الدرجة األوىل
على محاية حيث نص من قانون املطبوعات  59نص املادة يف ليه املشرع الفرنسي أيضا ذهب إ

، و لكن بشرط أن يكون هدا التشهري له طابع مستمر  وىف ضد أي إهانة أو تشهريذكرى املت
ا النص ينفي أي احتمال إلساءة استعمال حرية التعبري يف ذهف،  حبيث ينال من شرف ورثة املتوىف

ا الصدد حكم لصاحل حرم الرئيس اإلندونيسي سوكارنو بسبب كتاب ذ، و يف ه 3ا اجملالذه
أهنا أيضا مل تكن على أساس ا االدعاء مت ذ، ألن ه جها بسيدات أخرايتوردت فيه عالقة زو 

 . 4زوجة تبعث على الرضا 

 

                                                           

1 - مصطفى العوجي ، املرجع السابق ، ص 634.
 

2 - نصت املادة 94 من القانون السابق 27/42 على أنه إدا توىف الشخص املدكور ابمسه يف اخلرب املعرت ض عليه أو 

األصول أو الفروع أو  من عاجزا أو منعه عائق سببه مشروع ميكن أن حيل حمله و مكانه يف الرد املمثل القانوين، أو أحد أقاربه
  احلواشي من الدرجة األوىل، حسب األولوية.

 5- Bernard Beignier, et les autres, op, cit, p 719. 
  - سامان فوزي عمر، املرجع السابق، ص 162.
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لك يف ذ، و  أنه جيوز أن ترفع دعوى املسؤولية من غري املتضرر نفسه مما تقدم إىل صلخن
كلتا ، و يف   ا احلق للغري كما يف حال الوفاة أو مباشرة الدعوى من قبل الدائنذحال انتقال ه

لك الدعوى على الطرف الثاين يف دعوى ذ، و ترفع ب ماداي اا كان ضرر ذاحلالتني ينتقل احلق إال إ
 .  املسؤولية و هو املدعي عليه

   يــــانــثـال املطلب

 هـــليـى عــدعــــامل

و ،  أو مفرتضاكان اثبتا  ،  املدعى عليه _طبقا للقواعد العامة_ هو املسؤول عن اخلطأ
املدعى عليه يف ف،  1الذي جنم عنه الضرر، سواء كان مسؤوال عن فعله الشخص أو عن غريه 

، الذي قد يكون الصحفي أو كاتب  املسؤولية املدنية للصحفي هو من أحدث الضرر خبطئه
لك عن طريق نشر مقالة أو خرب أو رسم كاريكاتوري املهم أن يكون قد أضر الغري ذ، و  املوضوع

 .  2 دون وجه حق

، إال أنه يف  إن األصل يف املسؤولية املدنية أهنا شخصية فال يسأل عن الفعل إال من ارتكبه
، و  بعض األحيان قد يقع الضرر بسبب خطأ من عدة أشخاص مثل املسؤولية يف مهنة الصحافة

، فإذا كان   كاملؤلف و الطابع و الناشره األخرية اليت تقتضي تعاون العديد من األشخاص  ذه
ال حتقق إال بعد طباعتها غايته ، إال أن  كاتب املقال هو الذي خيلق الفكرة موضوع اخلطأ املدين

 . 3 و نشرها بني اجلمهور

 موزعة بني  سؤوليةاملكون ت، و  و من هنا يدق حتديد املسؤول املباشر عن إحداث الضرر
، و ال يكون املتضرر  4عدة أشخاص و هم أمام القانون متضامنني يف التزامهم بتعويض الضرر

                                                           

  1  - بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص 225.
   2 -  سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 162.  

 5  - حسني عبد هللا قايد ، املرجع السابق ، ص 974.     

  9 - تنص املادة 126 من القانون املدين اجلزائري على أنه :
لية فيما بينهم تعدد املسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنني يف التزامهم بتعويض الضرر، و تكون املسؤو ا ذإ "

يف اإللتزام ابلتعويض " . منهمذا عني القاضي نصيب كل ابلتساوي إال إ   
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 ، إال أن حقه كامل من أحدهمال ، و له أن حيصل على التعويض  ملزما برفع دعوى عليهم مجيعا
فله أن ،  الذي أصابه وال يصح أن يكون الفعل الضار مصدرا إلثرائهيقتصر على جرب الضرر 

  1.يستويف حقه و تربأ ذمة كل املدينني حبصوله على كامل التعويض من أحدهم  

و ال بد من توافر بعض الشروط لتقرير التضامن بني املسؤولني املتعددين عن الضرر يف 
، و اثنيها أن يكون خطأه  ، فأوهلا جيب أن يرتكب كل واحد منهم خطأ 2املسؤولية التقصريية 

، و أخريا أن يكون الضرر الذي أحدثه كل واحد منهم  تسبب يف إحداث الضرر حمل التعويض
    3.  الضرر الذي أحدثه اآلخرونهو ذات 

و عليه تقرر املسؤولية التضامنية و ال أيخذ بعني االعتبار درجة اخلطأ املنسوبة إىل كل 
، أو أن يكون خطأ أحدهم  اري ، كأن يكون خطأ أحدهم جسيما و اآلخر يس واحد من املسؤولني

أو ،  عن امتناعانتج آلخر يكون خطأ أحدهم انتج عن عمل و ا أن ، أو مدنيا و اآلخر جنائيا
 4. و اآلخر مفرتضأن يكون خطأ أحدهم اثبتا 

فإن ، ا تعدى صحفي ما على ما قرره القانون من خالل مقال كتبه ذإف و على ذلك
ا مل مينع رئيس التحرير املقال من النشر فإن خطأه ذ، أما إ خطأه يعترب خطأ انتج عن أداء عمل

حتققت الشروط السابقة الذكر فال شيء مينع تضامن الصحفي و ا ذو عليه إ عن ، ايعد امتناع
 . رئيس التحرير

قد يكون املدعى عليه شخص معنوي حبيث تقام عليه دعوى فلك ذإىل ابإلضافة 
صدر عن املمثل القانوين قد ، بشرط أن يكون اخلطأ احلاصل  التعويض هو ذاته و ليس ممثليه

 مبا أن الصحف أو املؤسسة الصحفية تتمتع ، و  للشخص املعنوي يف حدود صالحياته

                                                           
   ،1442سنة  ،  3طمصر ، ، ، )دن(  ، األحكام العامة ، القسم األول الوايف يف شرح القانون املدين : سليمان مرقس -  1

    .315ص 

      ال جيوز افرتاض التضامن بني املسؤولني، يف املسؤولية العقدية، بل يقرر بناء على اتفاق أو بنص القانون. - 2 
  5  - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 162.

  9  - عبد الرزاق السنهوري ، م 2 ، ج 1 ، املرجع السابق ، ص 126 
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 على أنه : 12/23من القانون  113املادة تنص ، و  1ابلشخصية املعنوية 

ا صاحب الكتابة أو ذ، و ك أو مدير الصحافة اإللكرتونية يةيتحمل املدير مسؤول النشر "
 " . إلكرتونيةيتم نشرمها من طرف نشرية دورية أو صحافة مسؤولية كل كتابة أو رسم رسم ال

ا النص أنه ميكن متابعة املمثل القانوين للصحيفة أو مؤسسة النشر و هو ذيستفاد من ه 
، ألنه يباشر  مدير النشر هبا يف حال قيام املسؤولية املدنية و تكون على أساس خطئه املفرتض

ا له سلطة ذعلى ما تنشره الصحيفة ، و ك اإلشراف و املراقبة إلمكانية اطالعهيف  عادة دوره
ل كاتب املقال أو ئ، كما قد يسا حبيث ميكنه منع نشر كل ما يراه خمالف للقانون،  2إدارهتا 

 . ا أبضرار للغريذصاحب الرسم يف حال تسبب عملهم ه

، حبيث ميكن مساءلة  مجع بني صور املسؤوليةالذي و نظرا لعمومية النص السابق 
، و ميكن  مىت توافرت عناصر املسؤولية املدنية يف ذمته، و الرجوع عليه ابلتعويض  الصحفي وحده
على الصحيفة كما ميكن مساءلة ،   ة على أساس املسؤولية عن أفعال اتبعيها فمساءلة الصحي

الصحيفة و الصحفي ابلتضامن حبيث ميكن مطالبة أحدمها  أفعال اتبعيها  ، كما ميكن مساءلة
الصادر بتاريخ   916534القرار رقم مة العليا يف ا ما جسدته احملكذو ه،  جبرب الضرر كامال

من القانون  92لكن و حيث أنه طبقا للمادة حبيث قضت ) ...  2212/  26/  29
فإن مدير النشرية يتحمل مسؤولية املخالفات املرتكبة عن طريق ، املتعلق ابإلعالم  42/27

ي الذي من خالله تتم جنحة لك أن واقعة النشر هي العنصر األساسذ،  النشرية اليت يديرها
القذف و مدير النشرية يكون بصفته فاعال أصليا ملا متليه عليه مسؤوليته من واجب التدقيق و 

 . ، و ابلتايل ميكن رفع الدعوى على مدير النشرية أو كاتب املقال على حد سواء 3املراقبة ... (

  . و لتكتمل الصورة عن دعوى املسؤولية املدنية املقامة على الصحفي جيب التطرق ألحكامها 

  
                                                           

  1 - تنص املادة 12 من القانون 23/12 على إلزامية التصريح ابلطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية و حنن نعلم 
شركات تعترب من األشخاص املعنويةمن القانون املدين أن ال 32و  94طبقا لنص املادة    

  - طارق كور ، جرائم الصحافة ، دار اهلدى ، اجلزائر ، )دط( ، سنة  2221 ، ص 61. 
2   

    5 – اجمللة القضائية ، و هي جملة تصدر عن قسم الواثئق ابحملكمة العليا ، العدد 2 ، سنة  2211 ، ص 259.
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 يــانـــالث املبحث

 ةــسؤوليـوى املــام دعــكــأح 
و حنن نتناول دعوى املسؤولية اليت يقيمها املتضرر على الصحفي، أن نبني  ،من الضروري

 . عااا ما سنحاول توضيحه تبذ، و ه ابلنظر فيها و تقادمها ةسببها و احملكمة املختص

 األول املطلب

 سبب الدعوى املدنية املقامة على الصحفي 
، هو إخالل املدعى عليه مبصلحة مشروعة  سبب دعوى املسؤولية املدنية كأصل عامإن 

، إذن الفعل الضار الذي أحدث الضرر املطلوب تعويضه هو سبب الدعوى ألنه  1للمدعي 
، و عليه اخلطأ هو جمرد وسيلة يستند  ، و حيث ال مصلحة ال دعوى حيث ال ضرر ال مصلحة

، أي أن سبب الدعوى مهما تنوعت الوسائل اليت يلجأ إليها املدعى عليه يف  2عليها املضرور 
ا اإلخالل خطأ عقدي ارتكبه املدعى ذ، سواء كانت حجته أو دليله على ه أتييد طلباته ال يتغري

، و سواء كان  ، و سواء أكان اخلطأ التقصريي اثبت أو خطأ مفرتض عليه أو خطأ تقصريي
ا ما ينطبق على حالة املسؤولية املدنية ذو ه.  3 اخلطأ املفرتض يقبل إثبات العكس أو ال

ا األخري رفع دعواه مهما اختلفت ذمشروع للمتضرر جاز هلفمىت أخل الصحفي حبق  للصحفي
أال و هو إخالل الصحفي ابلتزامه ،  لك ال يؤثر يف سبب رفعهاذ، ألن  الوسيلة اليت يستند إليها

 .  4عدم إضراره ابلغري بالقانوين الذي يقضي 

كون و املستقر يف الفقه أن املدعي مكلف إبثبات إخالل املسؤول ابلتزامه دون أن ي
كانت عقدية أو تقصريية ألهنا تعترب من مسائل القانون اليت ختضع   ا ذمكلف بتكييف دعواه إ

                                                           

   1  - حممد صربي السعدي ، املرجع السابق ، ص 192.
   2  - بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص 226.  

   5  - عبد الرزاق السنهوري ، م 2 ، ج 1 ، املرجع السابق ، ص 731 
   9  - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 163   
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ألساس الذي يستند ل ا ما يعين إمكانية تغيري املدعيذهو ،  1 احملكمة العليافيها احملكمة لرقابة 
للتقاضي أو إىل  الثانيةعليه يف دعواه من اخلطأ التقصريي الثابت إىل اخلطأ التقصريي أمام الدرجة 

جييز تغيري سبب الدعوى مثال القضاء املصري ف،  2لك طلبا جديدا ذاخلطأ العقدي دون أن يعترب 
، و صري أيضا وهو ما ذهب إليه الفقه امل دون موضوعها الذي هو جرب الضرر الذي حلق املدعي

ى تعويض أخرى يف نفس رفع دعو من دعوى املسؤولية مينع املدعي يف عليه فإن احلكم الصادر 
املوضوع فاحلكم الصادر برفض الدعوى املقامة على أساس املسؤولية التقصريية  له حجية الشيء 

، ألن  على أساس املسؤولية العقدية ذاتهاملقضي به ما مينع املدعي املطالبة ابلتعويض عن الضرر 
 .  3 حمل و سبب الدعوى، الحتاد اخلصوم و  إعادة املطالبة تنايف حجية األمر املقضي به

األساس القانوين هو  ألنه حسب رأيه فإن ،ذلك هب عكس ذأما القضاء الفرنسي فقد 
، و يف حال  ، فال جيوز تغيريه يف أي مرحلة من مراحل الدعوى 4سبب الدعوى اليت تبىن عليه 

لك ذال جيوز رفع دعوى أخرى على أساس آخر، ألن فإنه صدور حكم طبقا ألساس معني 
 . خمالف لقوة الشيء املقتضي به

ألن النص القانوين هو الذي  ، هو األرجح نيهب إليه الفقه و القضاء املصريذإن ما 
ا احلق يف التعويض هي موضوع ذالواقعة القانونية اليت يتولد عنها هو ،  ينشئ احلق يف التعويض

 . ، و عليه فإن الواقعة هي سبب الدعوى و ليس النص الدعوى

عند  ينشأي ذ، ال أن سبب الدعوى املدنية كأصل عام هو الفعل الضارا سبق إىل ممخنلص 
ا مم،  ، ينتج عنه اعتداء على مصلحة مشروعة للمتضرر خالل املسؤول ابلتزام قانوين أو تعاقديإ

 أمام احملكمة املختصة.يعطيه احلق يف رفع دعوى تعويض عما أصابه من ضرر 

 

 
                                                           

     1  - سليمان مرقس ، املرجع السابق ، ص 311.  
  2   - حممد صربي السعدي ، املرجع السابق ، ص 192. 

  2 - عبد املنعم فرج الصدة : مصادر االلتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، )دط( ،سنة  1442 ، ص 337.   
  

    5 -  بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص 226.      
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  يــانــثالاملطلب 

 وىـــالدع ظــرـنـاملختــصـــة ب ةــمــكــحـامل 

ختتص احملاكم املدنية بكل دعاوى التعويض ألهنا تدخل ضمن احلقوق املالية اليت ينضمها 
، إال أنه يف بعض األحيان قد يشكل الفعل الضار جرمية جنائية يعاقب عليها  1القانون املدين 

نائية اليت تكون من اختصاص اجلدعوى ال، فتنشأ دعوى املسؤولية املدنية إىل جانب  القانون
الصادر بتاريخ               23732رقم ا ما أكده قرار احملكمة العليا ذ، و ه القضاء اجلنائي

 :  جاء فيهوالذي  1412/  12/  22

نية و قد أابح القانون ) ... األصل يف دعاوى احلقوق املدنية أن ترفع لدى احملاكم املد
رفعها إىل احملاكم اجلزائية مىت كانت اتبعة للدعوى العمومية و كان حق املدعي انمجا عن جناية أو 

للمضرور أن خيتار  يف هذه احلالة  املشرعو قد خول ،  2جنحة أو خمالفة على أساس اخلطأ ... (
لك طبقا ذ، و  ها إىل احملكمة املدنيةبني رفع دعواه ابلتعويض إىل احملكمة اجلنائية بدال من رفع

  3من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري.  2و  1لنص املادة 

و مبا أن غالبية أخطاء الصحفي اليت توجب قيام املسؤولية املدنية تشكل جرائم للنشر، 
يحق للمضرور من خطأ الصحفي رفع دعواه للمطالبة حبقه يف التعويض أمام القضاء اجلزائي ف

اهلدف ذلك أن ،  أمامه الدعوى العمومية اخلاصة ابجلرمية الصحفية أو أمام القضاء املدين املنظور
مدنيا أمام القضاء اجلزائي هو اختصار الوقت و اجلهد الالزمني ابإلدعاء من السماح للمضرور 

مع احتفاظ   ، لنظر دعوى التعويض أمام احملاكم املدنية فتنظر الدعواين معا أمام القضاء اجلزائي
صدر و است، و لكن بشرط أن ال يكون املدعي قد جلأ للقضاء املدين  4كل منهما ابستقالهلا 

                                                           

 1 - يعترب الفعل الضار طبقا لنص املادة 129 من القانون املدين اجلزائري مصدر من مصادر االلتزام و عليه فإن 
  القضاء العادي هو املختص يف نظر دعاوى التعويض.

  2  -  نشرة القضاء ،  جملة قانونية تصدرها وزارة العدل يف اجلزائر ، العدد 2 ، سنة  1415 ، ص 31. 

   5 - و هذا ما نص عليه املشرع طبقا لنص املادة 911 الفقرة 5 من قانون اإلجراءات اجلزائية.
  4  - بلحاج العريب، املرجع السابق، ص 252. 
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الصادر يف            392476يف القرار رقم ه احملكمة العليا تا ما أكدذلتعويض و هحكما اب
 حبيث قضت أبنه: 2212/  22/  29

اليت ال جيوز رفعها اثنية أمام احملكمة )... ابعتبار األمر يتعلق أساس ابلدعوى املدنية  
، إال أن  1يف املوضوع بشأهنا ... ( اجلزائية بعد مباشرهتا أوال أمام احملكمة املدنية و صدور حكم

العكس غري صحيح أي أن الدعوى العمومية تبقى قائمة و ال حيد من سريها قبول الدعوى املدنية 
 جبانبها من عدمها.

غري مؤهل من  اجلزائي، جيعل القاضي  أو اخلطأ اجلنائي الصحفي غري أن عدم ثبوت اجلرم
، ألن احلكم ابلرباءة يؤدي إىل انقضاء  حيث االختصاص ابلنظر يف الدعوى املدنية ابلتبعية

، ابلتايل على القاضي احلكم بعدم اختصاصه يف البت يف دعوى التعويض  الدعوى العمومية
 اه اختصاصكون، ل لدعوى املدنية يستند إىل قاعدة التبعيةلك أن فصله يف اذ،  املرفوعة أمامه

 1412/  12/  22الصادر يف  23732رقم قرار احملكمة العليا  ها ما يؤكدذ، و ه 2 ااستثنائي
 :و الذي قضى أبن 

) ... يتعني جلواز الفصل مدنيا أن تثبت إدانة املدعي عليه جزائيا و ال جيوز حملكمة 
و على ،  3حتكم مدنيا يف حالة براءة املتهم إال بعدم االختصاص ... ( املخالفات و اجلنح أن 

،  و إمنا أيخذ صورة خطأ مدين فحسب اأن فعل الصحفي ال يشكل خطأ جنائيذلك فإذا ثبت 
فإن حكم القاضي اجلزائي ابلرباءة يقتضي حكمه حتما بعدم اختصاصه يف نظر دعوى التعويض 

 .لذلك  املرفوعة أمامه تبعا

جيب أن تتوافر رابطة سببية مباشرة بني اجلرمية الصحفية و الضرر إلمكان  على ذلكو 
، كما هو احلال ابلنسبة للقذف و السب اللذين قد يرتكبهما  االدعاء مدنيا أمام القضاء اجلزائي

، فللمتضرر أن يقيم دعوى مدنية يطالب  عليها اعاقبم، و هي تعترب يف األصل جرائم  الصحفي

                                                           

    1 - اجمللة القضائية ، وهي جملة تصدر عن قسم الواثئق ابحملكمة العليا ، العدد 2 ، سنة 2211 ، ص 532.
   2  - بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص 252. 

 5 -  نشرة القضاة ، و هي جملة قانونية  تصدرها وزارة العدل ، العدد 2 ، سنة  1415 ، ص 31.  



        أحكــام المسـؤولـية المـدنـية للصـحــفي            ي                         ـانـل الثـالفص
 

78 
 

حمكمة النقض ذهبت ا ذ، هل 1لتعويض أمام نفس اهليئة اليت تنظر يف الدعوى اجلزائية فيها اب
من جمال حرية  1512نص املادة  لتطبيقالكامل  اإلسقاطإىل حد يف فرتة معينة الفرنسية 
 ا كان الفعل يشكل جرم يعاقب عليه قانونذال ميكن احلكم ابلتعويض إال إمن مث ف، و  الصحافة

، و لكن مت التخلي  ا القانونذو ابلتايل جيب احرتام القواعد اإلجرائية املقررة يف ه،  املطبوعات
  1412.2ديسمرب  25توصلت له حمكمة النقض بعد صدور قانون  ذا احلل الذيعن ه

ريك دعوى جزائية للنظر يف نفس ا ارأتى املتضرر رفع دعواه أمام القضاء املدين رغم حتذأما إ
ه احلالة مقيد ببعض ذفإن القاضي املدين يف ه،  أقيمت على أساسه الدعوى املدنية الفعل الذي

، أوهلا أن يؤجل النظر يف دعوى التعويض حلني اتضاح مصري  الضوابط اليت جيب عليه مراعاهتا
،  ، و اثنيها عليه أن يرتبط ابحلكم اجلزائي الذي يتمتع بقوة الشيء املقضي فيه الدعوى اجلنائية

ا ذإأنه ، أي  3ه فيها ضروراي كان فصل  يف حدود الوقائع اليت فصل فيها احلكم اجلزائي ولكن 
، فإن على القاضي املدين أن  لك بثبوت مسؤوليته اجلنائيةذصدر احلكم اجلنائي إبدانة املتهم و 

ثبت اثبتة يف حقه و يلزم املدان ابلتعويض عما لك أن املسؤولية املدنية ذلك و يعترب بذيتقيد ب
ا احلكم بشرط أن يكون ذ، فإن القاضي يتقيد مبا أثبته ه ا كان احلكم ابلرباءةذ، أما إ 4وقوعه

، فمثال لو مت إثبات أن الفعل الذي قام به الصحفي هو يف  ضروراي للفصل يف الدعوى اجلنائية
على القاضي  ، و احلدود اليت رمسها القانون و ال يسمو إىل درجة القذف فإن اخلطأ اجلنائي ينتفي

املدين املرفوعة أمامه دعوى التعويض على نفس الفعل جيب أن يتقيد حبكم الرباءة اليت استفاد منه 
ا ما يستفاد أيضا ذو ه . ، ألنه ما أثبته احلكم اجلنائي كان ضروري للفصل يف الدعوى الصحفي

إلجراءات املدنية من قانون ا 912من القانون املدين الفرنسي و املادة  1531من نص املادة 
، حبيث أن األحكام اجلزائية احلائزة على قوة الشيء املقضي به هلا جمرد سلطة نسبية على  اجلديد

                                                           

  1   - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 173. 

  2- Emmanuel Derieux, responsabilité civil et pénale des médias, presse, 
télévision, internet, op, cit, p 9. 

  5  - عدانن إبراهيم السرحان ، نوري محد خاطر، املرجع السابق ، ص 934. 
   4    .133، ص  ، املرجع السابق حممد صربي السعدي -



        أحكــام المسـؤولـية المـدنـية للصـحــفي            ي                         ـانـل الثـالفص
 

79 
 

عرضت عليه قضية  ة ما إذالك _أي ملزمة_ إال يف حالذ، و تكون عكس  القاضي املدين
  . 1  متطابقة حبيث تشكلت بني نفس األطراف و استنادا لنفس السبب

فإنه  ااحلكم ابلرباءة على أساس أن الفعل املنسوب للمتهم ال يعترب خطأ جنائي ا كانذأما إ
،  2ألن فعله يشكل خطأ مدين ،  لك املتهم ابلتعويضذأن حيكم القاضي املدين على  من ال مانع

دون لك ذحيول إذ ال ،  ابلتقادمو نفس الشيء لو قضى احلكم ابلرباءة لسقوط الدعوى العمومية 
 . 3املدين ابلتعويض إن كانت الدعوى املدنية مل تسقط بعد  حكم القاضي

أما فيما خيص االختصاص احمللي فقانون اإلعالم مل يتضمن قواعد خاصة تتعلق ابلدعاوى 
، مما جيعلها ختضع للقواعد العامة لالختصاص احمللي للقضاء  اليت قد تثريها ممارسة مهنة الصحافة

 .  ، الذي قد يكون موطن كاتب املقال أو مقر الصحيفة عليهالعادي املتمثل يف موطن املدعى 

إال أن القضاء الفرنسي استقر على أن االختصاص يكون ابلنسبة للصحافة املكتوبة لكل 
، غري أنه ال جيوز أن تتم املتابعة من أجل نفس الواقعة  حمكمة تقرأ الصحيفة يف دائرة اختصاصها

 . 4أمام حمكمتني يف آن واحد 

  2229/  12/  24الصادر يف  533123القرار رقم يف  ما تبنته احملكمة العليا اذو ه
 :و الذي جاء يف

صحافة املكتوبة ... لكل عن طريق ال القذف) ... ينعقد االختصاص احمللي يف جرائم  
 5 ت بدائرة اختصاصها اجلريدة ...(حمكمة قرئ

لك نقضت احملكمة العليا قرارا صادرا عن جملس قضاء قسنطينة بعدم ذو على ضوء 
اختصاص حمكمة قسنطينة ابلنظر يف جنحة القذف املنسوبة ملدير يومية اخلرب بدعوى أن 

                                                           
  1- Geneviève Viney, op, cit, p 300. 

  2  - عبد الرزاق السنهوري ، م 2 ، ج 1 ، املرجع السابق ، ص 1592 
   5  - حممد صربي السعدي ، املرجع السابق ، ص 137. 

9   -  كمال بوشليق ، املرجع السابق ، ص 39.   
 

   3 -  اجمللة القضائية ، و هي جملة قضائية تصدر عن قسم الواثئق ابحملكمة العليا ، سنة 2223 ، ص 574.
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االختصاص احمللي يؤول إىل احملكمة اليت يوجد يف دائرة اختصاصها املقر االجتماعي ملؤسسة اخلرب 
 . 1 أي اجلزائر العاصمة

، حبيث يكون قد أحلق أضرارا  ا ارتقى إىل درجة اجلرميةذأن خطأ الصحفي إمن ذلك ي ننته
 ه اجلرمية الصحفيةذ، جاز للمتضرر رفع دعواه التعويضية أمام احملكمة اجلزائية اليت تنظر يف ه ابلغري

 ، أما إدا كيف اخلطأ على أنه مدين فقط فرتفع الدعوى أمام احملاكم املدنية ذات االختصاص
 . ه الدعاوى شرط أن تكون هده الدعوى مل تسقط بعد ابلتقادمذاألصيل يف نظر ه

  ثـــالــثالاملطلب 

 ةــــدنيـة املـــيـوى املسؤولـادم دعـــــتق 
لضرر يف ازام املتسبب لشخص حقه ابللجوء إىل القضاء اللتقادم الدعوى هو أن يفقد اإن 

فقد حدد القانون مدة معينة يستطيع املدعي خالهلا رفع ا ذ، و هل ابلتعويض عنه خالل مدة معينة
ا انقضت كان للمدعى عليه التمسك ابلتقادم لدفع دعوى ذ، و إ الدعوى و املطالبة ابلتعويض

 من القانون املدين اجلزائري على أنه  155و طبقا لذلك نصت املادة  2.  املسؤولية املقامة ضده

، و عليه "  ر سنة من يوم وقوع الفعل الضارتسقط دعوى التعويض ابنقضاء مخس عش"
الفعل وقع ا ذ، أي إ 3فإن املشرع اجلزائري فصل بني تقادم الدعوى املدنية و الدعوى اجلنائية 

، فسريى على كل منهما  الضار _جرمية_ و نشأت عنه دعوى تعويض مدنية و دعوى جزائية
، يف حني  155نصوص عليه يف املادة ، فتنقضي الدعوى املدنية ابلتقادم الطويل امل تقادمها

 . 4 تقضي الدعوى اجلزائية ابلتقادم القصري

                                                           

   1  -  كمال بو شليق ، املرجع السابق ، ص 39.

  2  - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 164. 
  5 - تنص املادة 172 من القانون املدين املصري :" تسقط ابلتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غري املشروع 

الدعوى يف كل  ، و تسقط هده ابنقضاء ثالث سنوات من يوم علم فيه املضرور حبدوث الضرر و ابلشخص املسؤول عنه
." حال ابنقضاء مخس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غري املشروع   

  9 -  بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص 257.      
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دة ه أي الدعوى العمومية و املدنية اخلاصة جبرائم النشر فقد نصت املاذأما يف حالتنا ه
 على أنه : 12/23من القانون  129

تتقادم الدعوى العمومية و الدعوى املدنية املتعلقتان ابجلنح املرتكبة عن طريق الصحافة  "
 هبذا النص  املشرع اجلزائري قد انقضف، " أشهر كاملة ابتدءا من اتريخ ارتكاهبا 6املكتوبة بعد 

ال  هفإن و من مث، عن الدعوى املدنية  األصل العام السابق الذكر ابنفصال تقادم الدعوى العمومية
من القانون  129، أما نص املادة  شيء مينع من رفع دعوى التعويض ما دامت مل تسقط بعد

 6الدعويني اجلزائية و املدنية الناجتة عن جنح الصحافة و حدها ب وحد بني تقادم فإنه  12/23
  . ا من انحيةذ، ها قصري  اارتكاب الفعل الذي يعترب تقادم وقت  منيبدأ حساهبا أشهر 

ا كان خطأ الصحفي ال يشكل جنحة و إمنا يوصف خبطأ مدين ذإفإنه و من انحية أخرى 
 افقط، فالدعوى املدنية يف هده احلالة ختضع للتقادم الطويل _حسب رأينا_ ألن املشرع كان دقيق

أن الدعوى العمومية و املدنية  على حبيث نص 12/23من القانون  129يف نص املادة 
، ما يعين إخراج ما يشكل أخطاء مدنية من دائرة  املتعلقتان ابجلنح املرتكبة عن طريق الصحافة

 . ا التقادمذه

، األمر من نص ينظم مسألة التقادم بشقيه اجلزائي و املدين  42/27و قد خال القانون 
، أما املشرع املصري فقد نص يف هي الواجبة التطبيق  القواعد العامة السابق شرحهاالذي جعل 

أشهر و  5ه املسألة على أنه تتقادم الدعوى اجلزائية ب ذمن قانون العقوابت تنظيما هل 5املادة 
ا ما ذو ه،  1 172انقضاء الدعوى املدنية غري مرتبط ابنقضاء الدعوى اجلزائية طبقا لنص املادة 

، إال أنه  1111من قانون املطبوعات لسنة  63لنص املادة  هب إليه املشرع الفرنسي طبقاذ
من قانون  12أيخذ مببدأ وحدة تقادم الدعوى املدنية املرتبطة ابلدعوى جزائية طبقا لنص املادة 

 2. اإلجراءات اجلزائية و إن كانت مرفوعة أمام القضاء املدين

                                                           

  1  - عبد الرزاق السنهوري ، م 2 ، ج 1 ، املرجع السابق ، ص 711 
 2 - Emmanuel Derieux, responsabilité civile et pénal des médias, presse, télévision, 

internet, op, cit, p 9. 



        أحكــام المسـؤولـية المـدنـية للصـحــفي            ي                         ـانـل الثـالفص
 

82 
 

املسؤولية املدنية املرتتبة عن عمل إن املشرع اجلزائري بنصه صراحة على مسألة تقادم دعوى 
  ا التقادمذبتقرير ه فق، و قد و  الصحفي يف ظل القانون اجلديد قد تدارك الفراغ القانوين السابق

ابملتابعة القضائية اجلزائية أو للمطالبة ابلتعويض عن  اال يبقى الصحفي مهددحىت ، و  القصري
، و إن تضرر شخص من مقال ما فإن  بحت سريعةأن وترية احلياة أصذلك ،  مقال ما ملدة طويلة
يف دوران دائم احلياة عجلة  أساء للمتضرر ملدة طويلة ألن الذيا اخلرب ذه يتذكراجلمهور لن يبقى 

  . صعوبة تقديرهإىل ، ابإلضافة من غري الضروري جرب ضرر إىل زائل  ، فيصبح و لن تتوقف

املقامة على الصحفي هي عبارة عن جمموعة من  و عليه ننتهي إىل أن دعوى املسؤولية املدنية
، فاملدعي يستند أتييدا لطلباته على  الطلبات و الدفوع مهما كانت اجلهة القضائية املرفوعة أمامها

، أو إخالله ابلتزام  قى على عاتقه بعدم اإلضرار ابلغريالصحفي اباللتزام القانوين املل إخالل
، أو  الصحفي أو الصحيفة فإنه يدفع بعدم قيام هده املسؤولية، أما املدعى عليه و هو  عقدي

، أو أن فعله يعترب من األفعال املباحة حبيث ال يعد مثريا  يعرتف بقيامها إال أنه حيتج بتقادمها
 . ، و ابلتايل يعفى من املسؤولية للمسؤولية

 يــانــــــثـال الفرع

 ةــاملدنيفي ـالصح ةــيـؤولـسـن مـاء مــفـاالت اإلعـح
لك من ذ، و  من واجب الصحفي كشف االحنرافات و إظهار احلقائق أمام الرأي العام

ه احلاالت ال تثار فيها مسؤولية ذ، و ه باحخالل نشر األخبار املتنوعة إىل جانب النقد امل
يف  حق الصحفي يف نشر األخبار ، وسنتناول الصحفي املدنية، و ابلتايل يعفى من املساءلة

 .املبحث الثاين حقه يف النقد يف ث األول ونعرضاملبح

 األول  بحثامل

 ارـر األخبــي نشـق فــاحل
، و من هنا   ، كما تراقب القائمني ابلوظيفة العامة يف تكوين الرأي العامالصحافة تساهم  

ا ما ذه و ، كان هلا حق نشر األخبار اليت قد تتضمن يف بعض األحيان مساسا حبقوق األفراد
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، مصلحة عامة تتمثل يف إعالم اجلمهور و مصلحة خاصة تتمثل يف  لتعارض مصلحتني يؤدي
و يرجع جتسيد هذا احلق يف نصوص القانون إىل ،  محاية املصلحة املشروعة للفرد املعتدى عليه

املشرع للمصلحة العامة و أابح نشر األخبار و لكن مع مراعاة هناية القرن التاسع عشر حني احناز 
 .ملوضوعات الثالث تباعا فيما أييتو حتديد جماله وسنتناول هذه اضوابط القانونية بعض ال

  األول املطلب

 ارــر األخبـق يف نشــي للحـونـل القانـالتأصي 
، ألنه   يعترب حق الصحفي يف احلصول على األخبار و نشرها ضمانة حقيقة حلرية الصحفي

، حبيث يتمكن الصحفي  أصبحت الصحافة حقيقيةا احلق كلما ذكلما كانت الضماانت فعالة هل
 . 1  من نشر األخبار املتنوعة

و قد كان املشرع الفرنسي السباق يف هدا اجملال حبيث نصت املادة األوىل من قانون  
ا أتكيدا منه على ذ، و ه على حرية نشر املطبوعات أاي كانت 1111املطبوعات لسنة 

 .1714مكتسبات ثورة 

ا احلق و أتثريه املباشر على حرية الصحافة فقد جاء التأكيد عليه يف املادة ذهو نظرا ألمهية 
 :على أنه  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حبيث نصت 14

اعتناق اآلراء دون ا احلق حرية ذالرأي و التعبري و يشمل ه" لكل شخص احلق يف حرية  
 . 2 عاهنا أبية وسيلة كانت"أي تدخل و استقاء األنباء و األفكار و تلقيها و إذ

من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية و السياسية  13من املادة  2دته الفقرة يا ما أذو ه
ا احلق يشمل حرية ذاليت نصت على أنه لكل فرد احلق يف حرية التعبري و أن هم  1466لسنة 

لنظر عن احلدود البحث عن املعلومات و األفكار من أي نوع و استالمها و نقلها بغض ا

                                                           

  1  - حسني عبد هللا قايد ، املرجع السابق ، ص 542 . 
 2 - خالد مصطفى علي فهمي : املسؤولية املدنية للصحفي عن أعماله الصحفية ، دراسة مقارنة ر سالة دكتوراه ،  

.919، ص  (، جامعة طنطا، )دس كلية احلقوق   



        أحكــام المسـؤولـية المـدنـية للصـحــفي            ي                         ـانـل الثـالفص
 

84 
 

 الداخلية التشريعات و ذلك ما مت جتسيده يف.  1  لك إما شفهيا أو كتابة أو طباعةذاإلقليمية و 
 12/23ه احلتمية طبقا للمادة الثانية من القانون ذاملشرع اجلزائري على هو قد أكد ، للدول 

من القانون ذاته  25 حبيث نصت على حق األفراد يف إعالم كامل و موضوعي و كذلك املادة 
لوقائع و األحداث أو الرسائل أو اآلراء اشرح خطة اإلعالم املتمثلة يف نشر أو بث لاليت جاءت 

، أي أن لكل فرد حق يف احلصول على األخبار من خالل ما تنشره  أو األفكار أو املعارف
 . وسائل اإلعالم اليت من بينها الصحافة املكتوبة

التنفيذية نصت املادة األوىل من الالئحة سلك نفسه حيث املاملشرع املصري و قد سلك 
أبن الصحافة يف كل أوصافها القانونية و الواقعية أظهر صور احلرية و م  1446لسنة  46للقانون 

، أداة اجملتمع  هي حبكم كوهنا رسالة الرأي و وسيلة التعريف به و التعبري عنه يف كل اجتاهاته
 . 2به و سبيل نشر املعرفة و إذاعة األنباء و بيان اخلرب لإلحاطة بشؤونه و االرتقاء 

حبق الصحفي  اوثيق احق نشر األخبار مرتبط ارتباطيظهر أن ستقراء النصوص السابقة اإن 
،  ابإلضافة حلق اجلمهور يف اإلعالم، ، و الذي سبق أن تطرقنا له  يف احلصول على املعلومات

ا احلق لبعض الضوابط لضمان عدم ذخيضع هبشرط أن يتصف الصحفي ابملوضوعية ، لذا 
 . اليت سنتناوهلا فيما أييت  مجلة من الشروطبوجوب توافر لك ذحنراف ، و اإل

  يــانـــالث املطلب

 ارـــبـة نشر األخــروط إابحــش 
الرئيسي و هو حق األفراد ، التقيد ابهلدف  يشرتط إلابحة نشر األخبار عن طريق الصحافة

 .فيما أييتالشروط هذه ، و ميكن حصر  يف إعالمهم ابألحداث ذات الطابع العام

 

 
                                                           

1 - نصرية زيتوين : املسؤولية اجلنائية عن جرائم اإلعالم ، حبث لنيل شهادة املاجستري ، كلية احلقوق ، بن عكنون ، 

   اجلزائر ، )غ م( ، سنة 2222 ، ص 113.  
 - خالد مصطفى علي فهمي ، املرجع السابق ، ص 113. 
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  أن يكون اخلرب ذا طابع اجتماعي عام -أوال 

اخلرب  أن ، أي لكذا كان عكس ذ، و ابلتايل إ أي جيب أن يكون اخلرب يهم اجلمهور 
 ، فإنه خيرج من دائرة اإلابحة يتعلق ابحلياة اخلاصة ألحد األفراد و ال يكتسي أي أمهية اجتماعية

و تقدير مدى أمهية اخلرب من الناحية االجتماعية من األمور اليت ختضع للسلطة التقديرية لقاضي 
 . 1  املوضوع

قة ابحلياة اخلاصة لألفراد بغري حيظر نشر األخبار املتعل ، انطالقا من احلق يف اخلصوصيةو 
ا األصل ال أيخذ على إطالقه و ترد عليه استثناءات ذ، إال أن ه إذن منهم و لو كانت صحيحة

من املواطنني هم كغري م  هل، فمثال احلكام أو املشتغلون ابلعمل العام  نظرا لبعض االعتبارات العامة
على األعمال املنوطة هبم  اسلبي اا أثرت أتثري ذ، غري أن احلياة اخلاصة هلؤالء إ احلق يف اخلصوصية

لك ذ، و  كانت هلا انعكاساهتا على مناصبهم  ن ، و إ جيوز تناول خصوصياهتم ابلنشر و التعليق
 1446لسنة  46من القانون  21ا ما جسدته املادة ذ، و ه هبدف حتقيق املصلحة العامة

 : على أنه و اليت تنص  2املصري يف فقرهتا 

املشتغل ابلعمل العام أو الشخص ذي الصفة  جيوز للصحفي أ ن يتناول مسلكال " 
ا كان التناول وثيق الصلة أبعماهلم و مستهدفا ذ، إال إ النيابية العامة أو املكلف خبدمة عامة

 " . املصلحة العامة

ا وجدت مصلحة ذ، إال إ ميكن نشر معلومات عن خصوصيات املسؤولني ال و ابلتايل 
  .  2  وعة تفوق حقهم يف اخلصوصيةعامة مشر 

  حاـحيـور صـشـنـر املــبـون اخلــأن يك -ا ـــيـانـــث

إن اهلدف من اإلعالم هو إحاطة األفراد ابألخبار الصحيحة و إبداء الرأي النزيه ابلنسبة 
  املغرضةا ما جعل التشريعات جترم نشر األخبار اخلاطئة أو ، هذ للموضوعات اليت هتم الرأي العام

 : على أنه  42/27 عالم اجلزائري رقم االمن قانون  16فقد نصت املادة 

                                                           

  1  - عبد هللا مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص 521. 

    2 - ماجد راغب احللو ، املرجع السابق ، ص 231_235.
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يعاقب كل من ينشر أو يذيع عمدا أخبار خاطئة أو مغرضة من شأهنا أن متس أمن الدولة "
من قانون  111هب إليه املشرع املصري يف املادة ذا ما ذ، و ه 1و الوحدة الوطنية ... " 

 : ى أنهالعقوابت اليت نصت عل

يعاقب كل من نشر بواسطة إحدى الطرق املتقدم ذكرها أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة  "
لك ما مل يثبت املتهم ذ، و  ا كانت تتصل ابلسلم أو الصاحل العامذإو مزورة منسوبة كذاب للغري 

من قانون  27طبقا لنص املادة  أيضا  ا ما أكد عليه املشرع الفرنسيذو ه " . حسن نيته
 و اليت تقضي أبنه :  1499ماي  26املعدلة ابألمر  1111ملطبوعات لسنة ا

 . 2 " يعاقب كل من يقوم بنشر أو إعادة نشر أخبار كاذبة من شأهنا أن متس النظام العام"

لك حتقيقا للمصلحة ذما ينشره من أنباء و  و عليه جيب على الصحفي حتري احلقيقة يف
  الصحفي واجب التأكد من املعلومات اليت مجعها و أعدها للنشرا ما يلقي على عاتق ذ، ه العامة

، ألن املوضوعية تقتضي  ، و ليس من وجهة نظره لك عليه أن يقدمها بطريقة حياديةذإىل جانب 
 .3  نقل الوقائع ذاهتا إىل اجلمهور دون تقييم هلا

ا األخري ذه ، فقد يعتمد و عدم حتري احلقيقة قد حيدث عمدا أو عن إمهال من الصحفي
، كما قد يهمل الصحفي يف أداء واجبه  لك من ابب اإلاثرة الصحفيةذو ،  املبالغة يف األحداث

 .4ا ما يعد منافيا للقانونذ، و يلفق األخبار و ه يف التحري

  ةـــــن النيـــحسـي بـفــي الصحـلــحـت –ا ـــالثــث  

املصلحة العامة و هي حق إىل حتقيق جيب على الصحفي أن يهدف من وراء نشر اخلرب 
 جيب على و ،  ، و ليس جمرد التشهري أو االنتقام ممن يتصل هبم اخلرب اجلمهور يف اإلعالم

                                                           

  1 - مت التخلي على هذا النص إال أن املادة 42 من القانون 23/12 أكدت على ضرورة التحلي ابالهتمام الدائم 
. ، نقل الوقائع و األحداث بنزاهة موضوعية إلعداد خرب كامل موضوعي   

  2 - نصرية زيتوين ، املرجع السابق ، ص 55 .  
  5  - ماجد راغب احللو ، املرجع السابق ، ص 243.

   9 -  املرجع نفسه ، ص 247_244 . 
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 . 1  الصحفي التحلي حبسن النية عند نقل اخلرب

كان لذا  ،  ا ما ينطبق عل احلق يف نشر األخبارذ، و هيقف عندها  حدودلكل حق إن 
  يف حتري املصلحة العامة و الصدق و حسن النيةتتمثل  ضوابط و قيوده لوضع أن تمن الضروري 

إىل بل منها ما ذهب  ، التشريعاتو هو ما جسدته الكثري من ،  لضمان عدم احنراف الصحفي
 . ا احلقذلك أبن حدد نطاق هذأكثر من 

  ثــــالــثال املطلب

 رــــي النشـق فــــاق احلــــنط 
لك ذنشرها و  ك بتحديد املواضيع احملظورلذ، و  احلق يف النشرضبطت التشريعات نطاق 

كل ما خيرج عن فإن   ، و مبفهوم املخالفة  ، كما سبق بيانه إما لدواعي املصلحة العامة أو اخلاصة
 . ا أو نسبي ادائرة احملظور هو مباح نشره سواء أكان املنع مطلق

ر املباح نشرها كل ما جيري يف احملاكمات و عليه فإنه من بني احلاالت اليت تعترب من األمو 
ن مبدأ العلنية مقرر هو معلوم فإ، و كما  لجمهور حبضور جلساهتا بغري متييزل، ألنه يسمح  العلنية

 ، ألن السماح حبضور اجلمهور يف احملاكمة يعزز الثقة يف عدالة  يف كافة التشريعات اجلنائية
من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري اليت نصت على  213ا ما جسدته املادة ذهو  ، 2  القضاء

 : أن

ا تقررت ذ، و إ املرافعات علنية ما مل يكن يف عالنيتها خطر على النظام العام و اآلداب "
ا تطبيقا للمبدأ الدستوري ذ، و ه سرية اجللسة تعني صدور احلكم يف املوضوع يف جلسة علنية

 : أنه  نصت علىو اليت ستور من الد 199املنصوص عليه يف املادة 

 ."  تعلل األحكام القضائية و ينطق هبا يف جلسات عالنية "

                                                           

  1 - عبد هللا مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص 512 .
  2 - املرجع نفسه ، ص 512 . 
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 ، و من قانون اإلجراءات اجلزائية 261نص املادة يف املشرع املصري أيضا ما أخد به  و هو
و ما جاء النص عليه من قانون اإلجراءات اجلزائية من املشرع الفرنسي  526املادة  ما أخذت به

و االتفاقية ، 12يف العديد من املواثيق الدولية منها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة 
، و امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و 21الفقرة  19الدولية للحقوق املدنية و السياسية يف املادة 

 .27الشعوب يف املادة 

ا فإن ذو هل،  عمال مبدأ العلنيةنشر ما جيري يف اجللسات العلنية هو نتيجة حتمية إل إن
جواز نشر ما جيري يف احملاكمات يعين اإلعفاء من أية مسؤولية عن األفعال اليت قد ينطوي عليها 

ه احلالة ذ، ألن النشر يف ه ا امتداد و تكملة للعالنية املقررةكوهن، ل النشر كالقذف أو السب
،  و مرافعات للمحامني و حيثيات احلكميعترب مرآة عاكسة ملا حيدث داخل اجللسات من وقائع 

ا حوى يف طياته اعتداء على حرمة ذا النشر إذإال أن القضاء الفرنسي رفض االعرتاف مبشروعية ه
 . 1احلياة اخلاصة 

، اشرتط بعض الفقهاء أن  ا املبدأ و عدم العبث به و استغاللهذو للمحافظة على قدسية ه
،  ا ال يعين أن يكون النشر يف ذات يوم احملاكمةذ، إال أن ه يتم النشر ابلتزامن مع نظر احملاكمة

ن تكرار النشر من جانب الصحافة حول احملاكمة إذ أ،  لكن جيب أن يكون يف وقت قريب منه
 . ، ألنه يعيد لألذهان وقائع الدعوى رغم االنتهاء منها يعد دورا سيئا للصحافة

وقتيا عن اتريخ احملاكمة   او لو كان بعيدا كان هناك مصلحة مشروعة وراء النشر ذأما إ 
 . 2  ا النشر يعترب حمموداذلتحقيق العدالة فإن ه كنشر صور املشتبه فيهم

ال و ا مت أبمانة و حبسن نية ذ، إ إن إابحة نشر ما جيري يف احملاكمات ال يقصد به التشهري
، فإن الصحفي خيضع  األمورا كان القصد منه هو اإلساءة و اختالق ذ، أما إ يثري املسؤولية

احلصانة قاصرة على نقل الوقائع بينما تعليقات الصحفي عن كيفية ذلك أن .  للمساءلة املدنية
ا اتسم ببعض ذ، إال إ يعترب من قبيل النقد الذي ال يعد مباحافلك ذسري احملاكمة و رأيه يف 

 . الشروط اليت سنأيت على تفصيلها
                                                           

  1  - خالد مصطفى علي فهمي ، املرجع السابق ، ص 994.
 - املرجع نفسه ، ص 932.
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 يــانــالثبحث ـامل 

 د ــــي النقـق فــاحل    
د ليس إال رأاي يبديه الناقد إن حق النقد يف القانون هو جوهر حرية الرأي ،ذلك أن النق 

ألن حرية الرأي مثلما هي وسيلة للتعبري عن الذات فهي  أمر متصل ابملصلحة العامة ،حول 
حرية التعبري  هذا ما جيعل التشريعات تكفل حق يفو ،  1ابلنسبة للمجتمع وسيلة إصالح و تقدم

،  ، وهلذا فمن ابب أوىل أن يعرب الصحفي عن رأيه ألنه لسان حال الشعب عن رأي لكل األفراد
ع من كوهنا تبحث عن نبألن ملهنة الصحافة رسالة راقية ت ، 2ولكن مع مراعاة حدود النقد املباح

، هلذا سنحاول  3بهاخللل و تبني جوانبه حىت يتسىن للجهات املختصة معاجلته والوقوف على أسبا
 النقد ، وشروطه وأهم صوره تباعا   يف حتديد املقصود ابحلق 

 

  األول طلبامل

 دـــقــق يف النـــــف احلـــريـــعــت 

 .         4يف الدراهم وغريها يءالنقد لغة هو متييز البعض اجليد من الرد

أما اصطالحا فقد عرف أبنه كل فعل ليس فيه مساس بشرف الغري أو مسعته أو      
 .1اعتباره، فهو نعي للتصرف بغري قصد املساس ابلشرف أو االعتبار

                                                           

 1  -  مجال حممد اجلعيب ، ) حرية الرأي و التعبري نظرة يف القانون و الواقع ( ، جملة شؤون العصر ، املركز اليمين 

. 15، ص  2225، كانون األول ، سنة 15، العدد  7للدراسات اإلسرتاجتية ، جملد  

   2 - عبد الفتاح  بيومي حجازي ، املرجع السابق ، ص131.

3  - أشرف فتحي الراعي : جرائم الصحافة و النشر ، الذم و القدح ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، األردن ، ط 1  

961 ، ص 2212سنة   

  4 - القاموس احمليط ، ج 1، ص539.
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وقد عرفته حمكمة النقض املصرية أبنه كل إبداء للرأي يف أمر أو عمل دون املساس    
من كرامته، فإذا جتاوز النقد هذا احلد  بغية التشهري به أو احلطالعمل بشخص صاحب األمر أو 

النقد يقع على الوقائع و التصرفات و جيب أن ال ينطوي على قذف أو ف  2. وجب املساءلة عليه
سب أو إهانة ، وعليه إذا تناول الصحفي ابلنقد فكرة معينة أو مذهبا ، وكان نقده منصبا على 

، فإن أركان القذف ال  ة أو املذهبذلك ، دون أن يتعرض لألشخاص املناصرين لتلك الفكر 
 . 3 تتحقق بذلك، ألن الصحفي مل يتعد على شرف شخص أو اعتباره

يكتسي أمهية كبرية نظرا لكونه أداة للوصول إىل األحسن فيما يهم اجلماعة ، إن حق النقد 
فيؤدي بذلك إىل االرتقاء حنو األفضل، وذلك عن طريق الكشف عن العيوب و العمل على 

هذا ما جعل املشرع املصري  و ،4 ، و ابلدرجة األوىل يعد تطبيق حلرية الرأي أو صورة هلا هاتالفي
حيث وصف النقد البناء أبنه  من الدستور ،91املادة يف يؤكد صراحة على احلق يف النقد و ذلك 

، أما القانون املدين فهو يقوم على أساس أن لكل شخص احلق يف  ضمان لسالمة البناء الوطين
استعمال حقوقه املشروعة ، ولكن بشرط عدم اإلضرار ابلغري إىل جانب حق كل شخص يف 

 .5استخدام حريته دون التعسف يف استخدام هذا احلق

أن  رجة األوىل ، ولكن جيب على الناقدذن حق النقد مكفول للكافة و للصحافة ابلدإ
املقررة له ، وإال عّد قذفا يساءل ابحلماية القانونية نقده يتحلى مبجموعة من الشروط لكي حيظى 

 . عليه القانون

 

 
                                                                                                                                                                                

 - خالد مصطفى علي فهمي، املرجع السابق، ص574.
1  

 2 -   كامل السعيد : ) حق النقد يف كل من الدستور و قانون املطبوعات والنشر يف األردن ( ، جملة حقوق اإلنسان 
  . 14، ص 2227، كانون األول  سنة  12-11 ، العدد 5املركز الوطين حلقوق اإلنسان األردين ، اجمللد

   3 - مدحت حممد حممود عبد العال ، املرجع السابق ، ص  577
   4 - عبد اّلّل مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص 241 .

   5 - خالد مصطفى علي فهمي ، املرجع السابق ، ص 577 .
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  يـــانــثــــالـــــمطلب ال

 دــقـــــنـــق الـــــرة حـــاشــــبــــروط مـــش 
 : يفيما يلنوردها شروط يشرتط ملباشرة حق النقد توافر جمموعة من ال

  ورـمهـــة للجــعلومــتة مــابــة ثــعــواقــب دـنقـال قـلــعــــأن يت _أوال   
أي جيب أن بنصب النقد على واقعة حقيقية، حبيث تكون اثبتة ليست من اخرتاع 
الصحفي و من حمض خياله ، وابلتايل ال تكون الوقائع صحيحة إذا ابتدعها الصحفي، أو أدخل 

ألن  عليها التشويه أو التحريف، أو ذكر تعليقا عليها يعلم بزيفه و احنيازه وعدم موضوعيته ،
الوصف الذي يصدق عليه يف هذه احلالة أنه مضلل للرأي العام ، وال يستطيع تبعا لذلك االدعاء 

 . 1أنه أييت نشاطا انفعا للمجتمع

، وعليه ال جيوز للصحفي إفشاء  الواقعة معلومة للجمهوريضاف إىل ذلك وجوب كون   
ال ميكن التحجج ابحلق يف النقد لكشف أسرار الناس لذلك  إذ واقعة ال جييز القانون إذاعتها ، 

 : ال ميكن للصحفي مباشرة احلق يف النقد إال يف حالتني

  ، عن طريق نشرها من قبل أصحاهبا إذا أصبحت الوقائع معلومة للجمهور ابلفعلاألوىل ، 
 أو أهنا أصبحت كذلك لشهرهتا.

 . 2 في مما جييز القانون إفشاؤهاإذا كانت الواقعة اليت كشفها الصحالثانية ، 

، حبيث حياول  إن النقد جيب أن يقع على الواقعة الثابتة اليت قد تكون تصرف أو عمل      
،  ، وهذا ال يتأيت دون ذكر الواقعة إىل جانب رأيه أو تعليقه عليها الصحفي إظهار مزاايه و عيوبه

 .3 النقد فال يستفيد من اإلابحةإذا ذكر الناقد رأيه فقط دون سرد للواقعة حمل 

 
                                                           

  1 -  كامل السعيد ، املرجع السابق ، ص  22
  2 - مدحت حممد حممود عبد العال ، املرجع السابق ، ص 571 – 574 .  

   3 - عبد هللا مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص 245 .



        أحكــام المسـؤولـية المـدنـية للصـحــفي            ي                         ـانـل الثـالفص
 

92 
 

 ةـــواقعـــى الـلـد عـقــر النــصــتــقـــ_أن يا ــيــــانـــث
أن حيصر الناقد تعليقه أو رأيه على واقعة حمل النقد دون التطرق لصاحبها إال يف جيب 

أي جيب ، ألن النقد املباح ال ينطوي على قذف أو سب أو إهانة ،  دود اليت يستلزمها النقداحل
، و إمنا النعي جيب أن ينصب على تصرفه و  أن ال يكون ماسا بشرف الغري و اعتباره أو مسعته

، فالتفرقة بني الشخص و تصرفاته هي اليت تعني دائرة النقد  عمله بغري قصد املساس بشخصه
لك إىل ، وعليه إذا جتاوز الصحفي ذ1، و دائرة النقد الذي ال جرمية فيه املخالف املعاقب عليه

، هلذا قضت حمكمة النقد  درجة التشهري بصاحب الواقعة فال يعد فعله من قبيل النقد املباح
، فهي  نه إن جاز للصحف ممارسة حريتها يف النقد و تناول القضااي اليت هتم الرأي العامأباملصرية 

، وابلتايل ال  ونمقيدة بضوابط عدم االعتداء على السمعة و الشرف و االعتبار، أو ما منعه القان
يهم رأي الصحفي إن كان صحيح أو خمطئ أو مبالغ فيه، مادام قد التزم يف تعبريه عن رأيه احلدود 

 .2املقررة للنقد املباح

 ة ــالئمــقد مــبارات النــكون عــأن ت -ثا ـــالـــث
مة كما ذهبت إليه حمكمة النقض املصرية هو ثبوت ضرورة العبارة لتعبري ءإن ضابط املال  

، فإن فكرته مل تكن حتظى  قل عنفاأالصحفي عن رأيه حبيث يتبني أنه لو كان قد استعمل عبارات 
مة أيضا ءو من بني عناصر املال ، ، أو أن رأيه لن يكون له التأثري الذي يهدف إليه ابلوضوح

    ة من حيث شدهتا والواقعة حمل موضوع النقد من حيث أمهيتها وجوب تناسب العبار 
 .3االجتماعية 

، وذلك إببراز األوجه السلبية واإلجيابية  إال إذا أورد الصحفي رأيه اكون مباحيال فالنقد  
 . للمسألة حمل النقد ، وبشرط أن تتناسب عباراته و أسلوبه مع الواقعة حمل النقد

                                                           

 1   - وليد كناكرية : )موقف القضاء األردين من حرية الرأي و التعبري (، جملة حقوق اإلنسان ، املركز الوطين حلقو ق اإلنسان ، اجمللد 5 
. 15ص  ، 2227، كانون األول  12-11العدد   

   2-خالد مصطفى علي فهمي، املرجع السابق، ص 542 . 
   3 -كامل السعيد ، املرجع السابق ، ص21
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وعليه ميكن للصحفي استعمال العبارات القاسية و الالذعة ما دامت تتماشى و ظروف 
قامت الواقعة ، أما إذا ختطى الصحفي ، واشتد يف عباراته إىل أن وصلت إىل حد التجريح، 

 .1مسؤوليته 

 ورــــم اجلمهـــما يهــة مــعــواقــون الــكـــ_أن تعا ـــراب
، وهذا ال يعين ما يتعلق ابلشؤون العامة فقط،  أمهية عامةأن تكون الواقعة ذات جيب 

 حماميني...اخلو  إمنا ميتد ليشمل كل ما يهم اجلمهور مثل تصرفات أصحاب املهن من أطباء

وعليه يف حال عدم توافر هذه املصلحة العامة، كما يف حالة التعرض ابلنقد حلياة أحد 
، بل قد ينجم عن ذلك مساس  ن هذا النقدفراد اخلاصة ، فليست هناك مصلحة عامة ماأل

، فمثال ال توجد مصلحة مرجوة من احلديث عن زواج شخص من العامة 2حبقوق حممية قانوان 
 للمرة الثانية.

 ة ـــن النيـــحس اقدـــالنون ــكــأن ي-ا ــامســخ
يهدف إليه ، اليت تتجلى من خالل ما  يشرتط إلابحة النقد أن يكون الناقد حسن النية   

ال يتماشى مع املصلحة العامة ف،  املصلحة العامةهو  اهلدف من النقد يجب أن يكونف،  الناقد
، ومع ذلك فإن النقد قد يشمل ما يستهدف املصلحة مثال  أن يبتغي الناقد احلط من مسعة املنقود

بني القصدين و  ، ففي هذه احلالة القاضي هو من يوازن العامة ولكن قد يؤدي التشهري والتجريح
 .3يرجع أحدمها

إن قاضي املوضوع هو من له سلطة استخالص مدى توافر حسن النية لدى الناقد،    
، وكذا افرتاض  ، أن يثبت صحة كل فعل أسنده للمنقود هذا األخري الذي حيتج حبسن نيته ىوعل

 .4املصلحة العامة دون نية اإلضرار ابلغري

                                                           

   1 - مدحت حممد حممود عبد العال ، املرجع السابق ، ص 543 .
   2 - عبد اّلّل مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص 246 .

   3 -  كمال بوشليق ، املرجع السابق ، ص51 . 
  4 - خالد مصطفى علي فهمي ، املرجع السابق ، ص 549 .
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الصحفي حسن النية و يستند إىل وقائع صحيحة و أنه مىت كان  من ذلك إىل ننتهي
، فإن حق النقد  قصد التشهري وإن استعمل عبارات قاسيةييطمح لتحقيق املصلحة العامة ، وال 

 . مهما كانت صورته املسؤوليةيعترب سببا من أسباب اإلعفاء من 

 الثــــثال مطلبـــــال

 دـــحق يف النقــــور الــص 
 : ، وعليه فإن أهم صور النقد هي تبعا للموضوع حمل النقدختتلف صور النقد 

 يـــــلمــد العـــــــ_النقأوال 

، واملخرتعات العلمية أو اإلبداعات الفنية  األصل أن النقد مباح يف كل ما يتعلق ابملؤلفات
عيوب دون  ما هبا من  ، وذلك بتبيان ، فيستطيع بذلك كل شخص أن يبدي رأيه فيها و األدبية

 ، أي ، ولكن جيب أن يبقى هذا النقد يف احلدود املباحة يعاقب عليه القانون اأن يعد ذلك نقد
ولقد أكد   ، ، حبيث يتوقف النقد على العمل دون صاحبه االلتزام ابلشروط سابقة الذكر وجوب

ا هلا القضاء الفرنسي على أن نقد مؤلف روائي على أساس أن قصته خطر على األخالق ،وأهن
،  أتثري سليب على املستوى اخللفي و الثقايف للجمهور، ال يعد قذفا و يعترب من قبيل النقد املباح

، فهذا يعد خروجا صارخا عن  وصف الكاتب ابالحنراف والفسادو أما إن جتاوز الناقد احلد 
   . 1النقد املباح ، و يشكل بذلك قذفا من قبل الصحفي 

 االصحفي من النقد العلمي أن يكون املصنف حمل النقد معروضويشرتط حىت يتمكن  
ال جيوز ألي كان نقده ألنه عمل خاص  ، فال ، فإذا احتفظ به املؤلف لنفسه على اجلمهور

، أما إذا مت نشره فإن املنع يزول و يصبح من واجب الصحفي إبداء رأيه،  يقتصر على مؤلفه
ما خيص  ، وهذا ما جعل القضاء يتسامح نوعا ما يف وذلك لالرتقاء ابلعلوم والفنون واآلداب

      1العبارات املستخدمة يف النقد ، شرط أن تبقى يف حدود نقد املصنف دون مؤلفه و شخصه.

                                                           

   1 - مدحت حممد حممود عبد العال ، املرجع السابق ،  ص541-542
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من قيام  مىت اتسم النقد العلمي ابملوضوعية، عّد سببا إلعفاء الصحفيو على ذلك ف    
 .املسؤولية يف مواجهته

 خيــاريـــالت دـــقــ_النا ــيـانــث
تعّد احلوادث التارخيية من املسائل اليت تثري اهتمام اجلمهور، و يسعى لالطالع عليها ملا 

، ألن اتريخ الشعب ما هو إال نتاج لألحداث و الوقائع  هلا من أتثري على احلياة يف مجيع نواحيها
لرأي و احليل و إبداء ، ومن هذا املنطلق حيق لكل شخص تناول هذه األحداث ابلت اليت مّر هبا

، وذلك  ، بل يستطيع الناقد الذي قد يكون الصحفي تناول الشخصيات التارخيية ابلنقد النقد
،  ألن الشخصية قد توفيت ينة هلا، وال يعّد عمله هذا قذفاابلنسبة لبعض الوقائع اليت قد تعّد مش

ألن هذا يعد من قبيل تزييف  ، لكن هذا ال يعين متادي الصحفي إىل درجة نسبة وقائع ملفقة هلا
ومن جهة أخرى جيب أن تكون هذه الوقائع املنسوبة للشخصية التارخيية  1. احلقائق هذا من جهة

فمثال ال جيوز للصحفي أن يسرد العالقات  ، ال تنطوي على أضرار قد متس ورثة هذه الشخصية
فإنه يف هذه احلالة ميكن  ، ورثته، ألن ذلك فيه مساس بنسب  غري الشرعية اليت أقامها املتوىف

 . 2 ، وال ميكن بذلك أن يتحجج بصحة الوقائع أو حسن النية مساءلة الصحفي مدنيا

 يــــاســـد السيــ_النقا ــثــالــث
لعل النقد السياسي يعترب أهم صور النقد، ألنه موجه للسلطة احلاكمة، بغرض حتقيق  
، وعليه فإن الشخصية السياسية مىت تعرضت  اإلرشادالعامة، وذلك عن طريق التوجيه و  املصلحة

ألن طبيعة  بذلك ،رأي عام و تكوين  ألمر معني فإنه حيق للجمهور ميارس حقه يف حرية التعبري ،
، ومن مث  النظام الدميقراطي تستوجب مناقشة اآلراء السياسية ألهنا تنعكس على مصاحل اجملتمع

ورغم ذلك جيب    . 3ن كل ما يدخل يف اجملال السياسي حمال للمراجعة و املناقشة والنقديكو 
 . حق النقد ةوضع حد فاصل بني إساءة استعمال حرية التعبري وممارس

                                                           

  1 -مدحت حممد حممود عبد العال املرجع السابق ، ص 519-515
2   - طارق سرور : جرائم النشر و اإلعالم ، الكتاب األول ، األحكام املوضوعية ، دارالنهضة العربية ، القاهرة ، 

  351، ص   2229، سنة  1مصر ، ط 
   3 - مدحت حممود عبد العال ، املرجع السابق ، ص513
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إذا قام الصحفي بنشر معلومات مغلوطة حول أخالق مرشح لالنتخاابت بقصد  فمثال 
، أما إذا اقتصر الصحفي  التأثري على نتيجتها، فإنه يف هذه احلالة يسأل الصحفي جنائيا و مدنيا
أو أعماله السابقة وحتليل  على توضيح مساوئ ومزااي املرشح للناخبني انطالقا من برانجمه االنتخايب

، فإن ذلك يدخل يف إطار  مساس بسمعته  ، أو حىت نسبة وقائع صحيحة للمرشح فيها أقواله
 . 1 النقد املباح

سياسي تعترب مباحة مىت التزم ال تارخيي والعلمي و الأن صور النقد من من ذلك خنلص 
 الناقد ابلشروط السابقة الذكر.

ساس حقه يف نشر األخبار أو ن إقرار إعفاء الصحفي من املسؤولية املدنية علي أفإوعليه  
حقه يف النقد ضمن احلدود اليت قررها القانون هو تدعيم حلرية الرأي و التعبري، ألنه ال ميكن 

به وهو  عام و إمداده ابألخبار اليت هتمهللصحفي أن يقوم بعمله األساسي وهو تنوير الرأي ال
لضمان شفافية ومصداقية أكثر يف هلذا و  و ، مكبل ابلعديد من القيود اليت قد تثري مسؤوليته

، إىل جانب احلاالت ةعمله كان من الراجح تقرير هذه احلاالت اخلاصة من اإلعفاء من املسؤولي
، وتدعيما  العامة املنصوص عليها يف القانون املدين كإدعاء خطأ املضرور نفسه أو السبب األجنيب

و هو ما يعترب جزاء مسؤولية للمضرور يضا هلذا املسار فقد قررت التشريعات اخلاصة ابلصحافة تعو 
 الصحفي املدنية .

 ثـــلاـالث الفرع

 يــفـة للصحـــدنيـة املـــزاء املسؤوليــج
 : من القانون املدين اجلزائري على أنه 152تنص املادة 

...و يقدر التعويض ابلنقد  على أنه تبعا للظروف يعني القاضي طريقة التعويض  "
و بناء على طلب املضرور، أن أيمر إبعادة احلالة إىل ما كانت عليه، جيوز للقاضي تبعا للظروف 

 . 2"  شروعاملأن حيكم وذلك على سبيل التعويض أبداء بعض اإلعاانت تتصل ابلفعل غري  وأ
                                                           

   1 - خالد مصطفى علي فهمي ، املرجع السابق  ، ص 922

   2 - تقابلها املادة 171 ، من القانون املدين املصري. 
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التعويض جلرب الضرر الذي أحلقه جزاء املسؤولية املدنية هو يتضح من هذا النص أن   
، وهذا األخري يعين إعادة  ، والذي قد يكون تعويض نقدي أو تعويض عيينابملضرور  املسؤول

،  وال جدال يف أنه أفضل وسيلة لتعويض املضرور ، احلالة إىل ما كانت عليه قبل ارتكاب اخلطأ
 ألن الغاية منه حمو الضرر.

، وهو ضرر من  األكثر حدواث يف جمال مسؤولية الصحفين الضرر املعنوي هو الضرر إ  
 ، ألن املساس ابحلياة اخلاصة أو ابلشرف هي مسائل غري قابلة للتقدير املايل الصعب تقديره ابملال

، وهلذا تلزم الكثري من احملاكم نشر حكمها  ، ولعل العنصر األساسي هلذا الضرر اتصاله ابلعلنية
 . 1 جياد نوع من التوازن بني طريقة وقوع الضرر وكيفية التعويض، وذلك إل على سبيل التعويض

وهذا   أن احلكم القضائي قد يستغرق وقت طويل حىت يصدر و يتم نشرههو معلوم وكما   
ال يتناسب مع طبيعة الضرر احلاصل عن طريق الصحف الذي يعترب سريع االنتشار، وهذا ما 

، تتناسب مع طريقة حدوث اخلطأ الصحفي و  ملضرورجعل التشريعات تقر وسيلة فعالة يف يد ا
 ، حبيث يستطيع املضرور أن يلجأ إليهما. عالنية الضرر وهي اللجوء حلق الرد والتصحيح

ابإلضافة إىل احتفاظه حبقه يف اللجوء للقضاء ورفع دعوى املسؤولية املدنية واملطالبة    
 . 2 عد العامة يف طريقة تقديره، الذي خيضع يف هذه احلالة للقوا ابلتعويض النقدي

التعويض العيين يف املبحث األول ونتصدى للتعويض النقدي يف املبحث وهلذا سنعرض 
 الثاين.

 

 

 

 
                                                           

   1 - عبد الرزاق السنهوري ، م 2 ، ج 1 ، املرجع السابق ، ص117.

   2 - مدحت حممد حممود عبد العال ، املرجع السابق ، ص935  
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 األول  املبحث

 ين ــض العيـــويـعــالت

 ح(ـيـق الرد والتصحــ)ح
، بعدم اإلضرار ابلغري بل هي مقيدة أن حرية الصحفي ليست مطلقة ، تقدم ما  يفذكران  

كل ما يتصل بشخصه ذلك بتقرير حق كل شخص يف الرد على  ، و  الذي قد يكون الحقا للنشر
 ، كما يعترب الوجه اآلخر حلرية الصحافة ، هذا احلق يعترب مبثابة حق دفاع شرعيو أو بعمله ، 

، وذلك بتمكينهم  ، وإمنا تتسع لتشمل حرية األفراد ألن هذه األخرية ال تعين حرية الصحفي فقط
،  من نشر ما يرونه يدرأ الشبهات عنهم ، هذا ما جعل القوانني املختلفة تتبىن حق الرد والتصحيح

هلذا سنحاول حتديد األحكام العامة حلق الرد  ، 1و تنظمه بصورة جتعل الصحف جمربة على نشره 
 .من ذلك  ، مع بيان موقف املشرع اجلزائري التصحيح و شروطهماو 

 األول املطلب

 حـصحيـق الرد والتــة حلــامــكام العـاألح 
أقرت جل التشريعات احلديثة للمضرور و سيلة الرد و التصحيح لتحقيق قدر من التوازن 
بني األذى الذي يلحق املضرور و ما خيفف عنه ذلك من تعويض و هو ما يدعوان إىل تناول 

 : مث بيان موقف املشرع اجلزائري فيها يف ما يلي، هاتني الوسيلتني 

  حق الرد -أوال
إن البحث يف األحكام العامة حلق الرد يقتضي منا تناول تعريفه و خصائصه و طبيعته 

 القانونية .

 
                                                           

1  - جابر جاد نصار : حرية الصحافة ، دراسة مقارنة يف ظل القانون رقم 46 لسنة 1446 ، دار النهضة العربية ، 
149، ص  2229، سنة  5القاهرة ، ط     
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 تعريف حق الرد _أ 
نه حق كل شخص أشارت أبتعددت تعريفات حق الرد، فقد عرفه جانب من الفقه  لقد

إيضاحاته أو ما لديه من اعرتاضات ، أن يذكر  إليه صحيفة يومية أو دورية ابلتحديد أو ابإلشارة
، أما البعض اآلخر فعرفه على أنه اإلمكانية اليت منحها القانون 1 متعلقة مبا مت تناوله يف الصحيفة

 . 2 لكل شخص لكي يعرض رأيه فيما نشر بشأنه يف الصحيفة اليومية أو الدورية

  اثلث إىل القول أن حق الرد له مفهومني أحدمها نسيب و اآلخر مطلق و ذهب رأي
، ويكون له يف  فبالنسبة لألول يعين حق كل شخص يف التعليق عن ما قد تنشره يف الصحف

، بغض النظر عن  ، أما الثاين فيقصد به حق كل شخص ابلتعليق على ما مت نشره ذلك مصلحة
 . 3 توافر املصلحة ابلنسبة له

وهناك من يذهب إىل أن حق الرد هو حق الشخص يف توضيح ما قد ينشر يف       
 . 4 ، و يكون ماسا به سواء بصورة صرحية أو ضمنية الصحف

، وذلك إبرسال  إذن حق الرد متاح لكل فرد مت تعيينه أو اإلشارة إليه يف إحدى الصحف  
، أي  كان قد أصابه ضرر من النشر  ، بغض النظر عما إذا رده إليها على ما مت نشره و يتعلق به

 . 5 أن هذا احلق خمول لكل شخص من جمرد ذكره يف الصحيفة أو نشر صورته

  إذن خنلص أن حق الرد يقرر مىت كان هناك نشر مضر مبصلحة مادية أو أدبية لشخص ما       
للمساس  ، ويف احلالة األخرية قد يؤدي و يستوي كذلك أن يكون هذا التعريض صريح أو ضمين

، فيكون حق النشر مكفول هلم مجيعا ما دامت الصحيفة املقصود مبا  مبصلحة أكثر من شخص
 . ، وهذا ما جيعل حق الرد حق عام و مطلق و مستقل و هذا ما سنحاول توضيحه6نشرته 

                                                           

 
1 -  Roland Dumas, op.cit, p586. 
 2 -  Henri Belin, est les autres, op.cit,p 49. 

   3 - عبد اّلّل مربوك النجار، املرجع السابق ، ص961.  
   4 - جابر جاد نصار ، املرجع السابق ، ص134.

   5 - مدحت حممد عبد العال ، املرجع السابق ، ص937.

   6 - جابر جاد نصار ، املرجع السابق، ص143.
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 ق الردــص حــائـصـخ _ ب
 :يلي يتسم حق الرد بعدة خصائص تتمثل فيما

  امـــــــق عـــ_ح1
حق خمول لألفراد كافة بال متييز، ابلتايل ال ميكن منع أي فرد من مباشرته بسبب أنه  أي

، ألن هذا احلق يستمد عموميته من املبدأ العام  أو عقيدته أو جنسه  السياسيه توجه
 . 1 الذي يقضي ابملساواة بني مجيع األفراد

إذن هذا احلق يقرر مبجرد تناول الصحيفة شخصه بطريقة صرحية أو ضمنية، مادام هذا  
، بل يكفي  ، و عليه ال يشرتط ذكر اسم الشخص أو مهنته النشر ميس مبصلحة مشروعة له

اإلشارة للقبه أو حىت امسه املستعار، هلذا قضت احملاكم الفرنسية ابحلق يف الرد للشخص مىت كان 
، و عليه إذا كانت هذه اإلشارة غري  عليه من اإلشارة اليت نشرت يف الصحيفة ميكن التعرف

 .  2 ، فإن حق الرد يكون للشخصني معا صرحية قد تؤدي إىل لبس بني شخصني

كما تعين عمومية حق الرد أحقية الشخص يف ممارسته يف املواجهة كل ما ينشر يف    
ال يقتصر هذا احلق يف الكتابة فقط ، إمنا  الصحف أي كان الشكل الذي يتخذه النشر، حبيث

  ، إال أنه مهما كانت وسيلة النشر فإن الرد يكون دائما ابلكتابة 3هو ميتد ليشمل الصورة أو الرسم
وتقدير مدى تعلق ما مت نشره ابلشخص الذي يطلب ممارسة حقه يف الرد من عدمه هي من 

 . 4 ضي وال رقابة عليه خبصوصهامسائل املوضوع اليت ختضع للسلطة التقديرية للقا

 

 

                                                           

   1 - أشرف رمضان عبد احلميد ، املرجع السابق ،ص 519.

   2 - حسني عبد هللا قايد ، املرجع السابق ، ص323. 
3 - Henri Belin, est les autres ،op.cit.p50. 

 4 - حسني عبد هللا قايد ، املرجع السابق ، ص323.
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 قــطلمق ــ_ح2  
العام يقضي أن األصل يف األمور اإلابحة يعين أن القيود اليت قد ترد على أي حق  املبدأ

، حبيث يستطيع الشخص  استثناءات، هلذا فحق الرد ال يشرتط أن تتم صياغته يف قالب معني
الرد شهادات تلقاها أو خطاابت تسلمها أو أن يضمن  ، الذي متت اإلشارة إليه يف الصحيفة

 . 1 منشورات أخرى

وقد انتقد البعض إضفاء اإلطالق على حق الرد، ألن ممارسة هذا احلق جيب أن ال تنطوي 
على مساس مبصاحل اآلخرين، هلذا ترد بعض القيود على صفة اإلطالق حلق الرد، حبيث جيب أن 

 .2 ال يتضمن قذفا أو سبا للصحفي

 لــستق_حق م 3
يعين أن حق الرد مستقل عن احلق يف املطالبة ابلتعويض، إذا شكل النشر حمل النظر خطأ  

، فهذا ال ينفي احلق يف  ، أو إذا تضمن املقال املراد الرد عليه سبا أو قذفا سب ضررا للمشار إليه
، أو  جلرب الضرر، إذن ممارسة حق الرد ال يغين عن املطالبة القضائية 3 حتريك الدعوى العمومية

 . ، هذا ما جعل اآلراء تتباين خبصوص طبيعته القانونية متابعة اجلزائية إن كان هلما وجه

 ج_ الطبيعة القانونية حلق الرد 
هنالك من يرى ان حق الرد يعد مبثابة دفاع شرعي يقرر للشخص يف حال املساس   

أيد القضاء الفرنسي هذا التكييف،  د، وق4 مبصاحله املشروعة جراء ما قد ينشر يف صحيفة ما
أبن حق الرد يعد مبثابة دفاع شرعي و جيد 26/1/1474حبيث قضت احملكمة اإلدارية بليون يف 

 ت، ويف أحد قرارا5دعامته يف ضرورة احلد من التجاوز الذي متارسه الصحيفة من االنتقادات

                                                           

   1 - أشرف رمضان عبد احلميد ، املرجع السابق ، ص519.
   2 - حسني عبد اّلّل قايد ، املرجع السابق ، ص323.

   3 - عبد اّلّل مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص975.
 - طاهري حسني : اإلعالم و القانون ، دراسة مقارنة ، دار اهلدى ، اجلزائر ، )دط( ، سنة 2219 ، ص 192 .

4  
   5 - عبد اّلّل مربوك النجار، املرجع السابق ، ص975.
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الرد قانون حلماية الشخصية  أبن حق 1446أفريل  17احملكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 
 .1ممارستها بدقة

  2أما البعض اآلخر فإنه يذهب أن حق الرد ما هو إال حق أساسي من حقوق الشخصية  
وذلك ألن مباشرة هذا احلق ال تتطلب وجود خطر، فقد ال يتضمن املقال املراد الرد عليه أي 

قد يكون املقال ينطوي على  ، بل على العكس إساءة أو اعتداء على مصاحل صاحب حق الرد
، ومن جهة أخرى فإن الرد غالبا ما ينشر بعد املقال املراد الرد عليه، أي أن الرد ال يكون  مدح

 . هلذا ال ميكن اعتباره من قبيل الدفاع الشرعي لعدم توفره على أهم شروطه ، 3 ملواجهة أمر حال

ن حقوق الشخصية، مثله مثل والرأي الراجح حسب رأينا أن حق الرد ما هو إال حق م 
، وحقه يف تويل الوظائف العامة  احلقوق اليت تثبت له مبجرد كونه كائن بشري مثل حقه يف التعبري

، وذلك بتمكني من أشري  ، ألن حق الرد ما هو إال الوجه الثاين حلرية التعبري وحقه يف االنتخاب
تكريس فعلي للمبدأ العام القاضي  له يف مقال معني من إبداء رأيه فيما نشر خبصوصه، وهذا

، فالصحفي ميارس حقه عن طريق كتاابت املقاالت و  بتمتع اجلميع ابحلق يف حرية التعبري
 ، واألشخاص العاديني عن طريق حق الرد إذا اقتضى األمر لك. التحقيقات

 ، إذن خنلص إىل أن حق الرد إمنا قرر ليكفل للشخص وسيلة ليواجه هبا واقعة النشر  
واحلد من أتثرياهتا، إال أن املشرع وضع ضوابط هلذا احلق كي ال يتعسف يف استعماله، وذلك 

، وبذلك ميكن  بتقرير جمموعة من الشروط جيب توافرها ليتمكن الشخص من ممارسة حقه يف الرد
 . متييزه عن حق التصحيح

 

                                                           

   1 - جابر جاد النصار ، املرجع السابق ، ص141.

 
2  -Jean- Levy , pratique du droit de réponse dans la presse écrite et la 

communication audiovisuelle, liberté de la presse et droit de la personne 
,Dalloz, paris, 1997,P32.  

   3 - عبد اّلّل مربوك النجار، املرجع السابق، ص975.
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  حـصحيـق التــــح – اــيـانــــث
و حتديد طبيعته القانونية التصحيح يستوجب منا استعراض تعريفه و إن احلديث عن حق 

 متييزه عن حق الرد 

 حق التصحيـ_تعريف حأ
، وجب عليها أن تتحرى احلقيقة يف   االهتمام مبا ينشر هباو نظرا لسعة انتشار الصحف 

تسئ إىل ، حبيث تبتعد عن نشر الشائعات أو حتريف املعلومات، وابلتايل ال  1كل ما  تنشره
األشخاص أو تشهر هبم، وذلك بنسبة أمور مل حتدث إليهم، أو حدثت ولكن بطريقة ختتلف عما 

 . 2 نشرته الصحيفة

وعليه هناك من يرى أن حق التصحيح هو حق عام، وابلتايل ميكن لكل شخص نشرت 
إحدى الصحف واقعة اتصل هبا و أن هذا النشر شابة خطأ ما، حيق له أن يرسل تصحيحا 

حبيث   23/ 12من القانون  122 رع اجلزائري طبقا لنص املادة، وهذا ما تبناه املش3 صحيفةلل
، أن ينشر كل تصحيح يبلغه إايه  أوجبت على املدير املسؤول النشرية أو مدير وسيلة إلكرتونية

، بشأن وقائع أو آراء تكون أوردهتا وسيلة اإلعالم املعنية بصورة غري  شخص طبيعي أو معنوي
، إذن حق التصحيح هبذا املعىن يعترب من احلقوق العامة املقررة ألنه وسيلة لتصويب  صحيحة

، وتفادي تفاقم أضرار األخطاء يف النشر الذي تقوم به الصحف  األخطاء اليت تنشرها الصحف
، وذلك بتمكني كل شخص طاله خرب غري صحيح حقه 4من خالل بيان أوجه احلقيقة للجمهور

 . يف تصحيحه

                                                           

  1  - تنص املادة 42من القانون 23/12 على الواجب الصحفي بنقل الوقائع و األحداث بنزاهة و موضوعية و 
. كل خرب غري صحيحتصحيح     

   2 - ماجد راغب احللو ، املرجع السابق ، ص515.
    3 - مدحت حممد حممود عبد العال ، املرجع السابق ، ص962. 

    4 - نبيل صقر ، املرجع السابق ، ص162.



        أحكــام المسـؤولـية المـدنـية للصـحــفي            ي                         ـانـل الثـالفص
 

104 
 

وهناك من يقصر هذا احلق على السلطات العامة مثل املشرع املصري و الفرنسي على 
، وهلذا  أساس أن حق التصحيح خاص أبخبار السلطات العامة يقابله حق الرد املكفول لألفراد

 : املصري على أنه1456 لسنة  22قانون املطبوعات رقم  من  22نصت املادة 

رر املسؤول أن يدرج من غري مقابل يف أول عدد يصدر احملجيب على رئيس التحرير أو  "
من اجلريدة و يف املوضع املخصص لألخبار املهمة ما ترسله إليه وزارة الداخلية من البالغات 

من هذا يستفاد ،  و " املتعلقة ابملصلحة العامة أو اخلاصة مبسائل سبق نشرها يف اجلريدة املذكورة
مهما كانت مركزية أو   انت هو من حق السلطة العامة فقطالنص أن حق إبالغ و تصحيح البيا

 .1، سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية المركزية

على  1111من قانون املطبوعات لسنة  12أما القانون الفرنسي فقد نصت املادة 
 : أنه 

،  جيب على مدير النشر أن ينشر يف صدر أقرب عدد من أعداد الصحيفة الدورية"
، إذن اهلدف من إقرار هذا املبدأ يف 2" التصحيح الذي يرسله إليه رجال السلطة العامة 

 .3احلقائق ون الفرنسي على ما يبدو هو احليلولة دون تزييفالقان

نصت ، حبيث  1412وهذا ما تبناه املشرع اجلزائري يف قانون اإلعالم لسنة 
 :أن  منه على 77املادة 

من القانون نفسه فنصت  79، أما املادة "  ف بهالتصحيح حق دويل معرت " 
 : أنهعلى 

إليه من ممثلي  رية أن يدرج جماان كل تصحيح يوجهجيب عل مدير أي نشرية دو  " 
و ، " السلطة العمومية بصدد أعمال تتصل بوظيفته و توردها النشرية املذكورة على حنو خاطئ

                                                           

   1 - عبد اّلّل مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص 942.
   2 - جابر جاد نصار ، املرجع السابق ، ص 225.

 
3  -Henri Belin, op.cit, p43. 
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ق يقرره القانون للقائم أبعمال السلطة ، هو ح أن حق التصحيح حسب مفهوم هذه املادةيظهر 
 . 1 العامة لتصحيح املوضوعات اليت سبق نشرها ابلصحيفة وتتعلق أبعمال وظيفته

أكان  سواء  أن حق التصحيح و بغض النظر عن من ميارسهننتهي من ذلك إىل 
لتفادي  ، هو وسيلة لتصحيح األخطاء اليت مت نشرها، وذلك للسلطة العامة أو ممثال عاداي اشخص

حق لشخص ل، و ابلتايل يضمن  األضرار اليت قد تلحق الشخص املشار إليه أو السلطة العامة
، اليت قد تؤدي  ، كما يعطي للمسؤول اإلداري حق التصدي لألخبار الكاذبة ما مت نشرهالدفاع ع

 . ، ما جعل الطبيعة القانونية هلذا احلق متميزة إىل تعكري األمن العام

 القانونية حلق التصحيح ب_ الطبيعة 
، جيب علينا الرجوع  وقوف على حقيقة الطبيعة القانونية حلق التصحيحلل

 . و نطاق استعماله لسبب تقرير هذا احلق

، فإن شرط استعمال هذا احلق يكمن يف جمرد  إذن و انطالقا من تعريف حق التصحيح
، و ابلتايل فإن سبب تقرير هذا احلق هو منح صاحب الشأن وسيلة  نشر وقائع غري صحيحة

سريعة لتصحيح األخطاء املنشورة املتعلقة به، كما مل يشرتط القانون حدوث ضرر إلمكانية ممارسة 
هذا احلق على عكس حق الرد، و ابلتايل مىت مت إثبات عدم صحة ما مت نشره من وقائع فيفرتض 

مما   .2ضرر من جمرد نشر هذا اخلرب غري الصحيح وقوع مث  بذلك حدوث خطأ الصحفي ومن
، ذلك أن  ، ألهنا تتحقق مبجرد النشر غري الصحيح يعين أننا بصدد مسؤولية مفرتضة للصحفي

املشرع مل يشرتط إثبات خطأ الصحفي الذي قد يكون عن قصد أو نتيجة إمهال، ويف بعض 
وضع صورة شخص مكان صورة باملطبعة  األحيان قد يكون خطأ غري عمدي كأن يقوم عامل

                                                           

   1  - خلى قانون اإلعالم 27/42 من نص يكفل حق التصحيح بل كانت املادة 93 منه تنص على أنه :
عنواي أو ماداي من شأهنا أن تلحق ضررا م م،ميكن لكل شخص نشر عنه خرب يتضمن وقائع غري صحيحة أو مزاع "  

تشهري عن طريق حق يكون املشرع اجلزائري قد وحد بني وسيلة تصحيح األخطاء و تقييد ال، و بذلك "  أن يستعمل حق الرد
حبق الرد و  ، إذن النصوص اخلاصة تايل التخلي عن حق السلطة العامة الذي كان مقررا يف القانون السابقلالرد ، و اب

هي أكثر دقة 12/23التصحيح الواردة يف القانون اجلديد   
 

   .977، املرجع السابق ، ص مود عبد العالمدحت حممد حم - 2
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على ذوي الشأن أجاز املشرع هلم احلق  ففي كل هذه األحوال و ختفيفا،  شخص متهم جبرمية ما
ه افرتاض التسبب يف نوهذا ما ينجر ع ، يف التصحيح دون اخلوض يف عبء إثبات حدوث اخلطأ

يعد وسيلة غري قضائية  يثطبيعة قانونية خاصة حبذا هذا ما جيعل حق التصحيح  الضرر، و
 .1كما يعد مبثابة تعويض يتالءم مع طبيعة اخلطأ الصحفي وعالنية الضرر  األخطاءلتصحيح 

هذه اآلراء املتباينة يف تعريف حق التصحيح و حتديد طبيعته القانونية و التضارب يف    
 .حتديد أصحاب هذا احلق أنتج ضرورة لتمييز حق الرد عن حق التصحيح

  متييز حق الرد عن حق التصحيح - اثلثا

، وذلك ألن التشريعات اترة تنص على   تنظيم حق الرد وحق التصحيح لبس كبري اعرتى    
، أما يف الوقت احلايل فقد جتاوزت  تنص على أحدمها دون اآلخر اترة أخرى و كليهما

 .ا أصبحت أكثر وضوح التشريعات عدم الدقة هذه و

التصحيح املقرر لألشخاص فما  حق نصوصه بني حق الرد و فالتشريع املصري خيلط يف   
هو حق كل  -كما سبق بيانه-، وذلك ألن حق الرد2يسميه حقا للرد ما هو إال حق التصحيح

على ما نشر فيها صراحة أو ضمنيا متصال بشخصيه أو  شخص يف التعليق بذات الصحيفة ،
صحيح فهو يقتصر على تصحيح أما حق الت ، ، ضمن اإلطار الذي حدده القانون بعمله

 . األخطاء اليت مت نشرها دون إبداء الرأي

، ألن حق الرد يشمل  و أوسع من حق التصحيح اوعليه فإن حق الرد هو أكثر أثر 
. هذا ما جعل جانب من الفقه يقرر طريقة للتفرقة بني حق الرد و 3التصحيح وإبداء الرأي

نهما، حبيث أن حق التصحيح يثبت يف التصحيح و ذلك بتحديد حاالت استخدام كل م
 : احلاالت التالية

                                                           

   1  - مدحت حممد حممود عبد العال ، املرجع السابق ، ص971_974.
 2  - تنص املادة 29 من قانون 46 لسنة 1456 على أنه ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره 

   من وقائع أو سبق نشره من تصرحيات يف الصحف.

  5  - مدحت حممد حممود عبد العال ، املرجع السابق ، ص 961.



        أحكــام المسـؤولـية المـدنـية للصـحــفي            ي                         ـانـل الثـالفص
 

107 
 

 تصحيح معلومة مغلوطة _

 تصحيح االسم أو رقم إحصائية أو اتريخ _

 : أما حق الرد فيستخدم يف احلاالت التالية 

 تربير االهتامات املنسوبة للمشار إليه يف املقال  _ 

 . 1 دفاع أصحاب الشأن ملا هو منسوب إليهم يف الصحيفة _ 

أن صعوبة التميز بني حق الرد و حق التصحيح راجعة ابلدرجة األوىل إىل من ذلك خنلص 
األشخاص الذين حيق هلم تحديد كذا ل، و  منها الختالف التشريعات يف املساحة املقررة لكل 

شرع اجلزائري ابلنص صراحة على كل ، ولتاليف هذا اخللط فقد أحسن امل احلقني ممارسة كل من 
ابإلضافة إلضفاء  12/23قانون  ن، م121 ، 122احلقني يف نصني منفصلني و مها املادة  من

، وبذلك يكون  232 /12من قانون 122العمومية على كال احلقني وذلك طبقا لنص املادة
 وذلك لعدم نصه على حق التصحيح و 42/27املشرع قد سد الثغرة اليت كانت تشوب القانون 

لكل األفراد و ما ذهب إليه كل من املشرع الفرنسي و املصري حبيث قصرا حق  اعام اجعله حق
التصحيح على السلطة العامة ، وهذا ما يعد يف رأينا أقرب للصواب و يتماشى مع املبدأ 

، وهذا ما يدعو لضرورة حتديد الطبيعة القانونية  للجميع الدستوري الذي يكفل حرية إبداء الرأي
 . إلمتام صورة متايزه عن حق الرد حلق التصحيح و ذلك

التصحيح يقومان مقام تعويض عيين للمسؤولية حق أن حق الرد و  مما تقدم إىل ننتهي  
، ألن التعويض النقدي يف حالتنا هذه ال ميكن أن يعوض املضرور خاصة  املدنية للصحفي حبق

ا فإن أنسب وسيلة للتعويض ابلنسبة لألضرار املعنوية اليت قد تلحقه من جراء ما مت نشره، هلذ

                                                           

   1 - نبيل صقر : جرائم الصحافة و النشر يف التشريع اجلزائري ، دار اهلدى ، اجلزائر ، )دط( ، سنة 2227  ، ص 161.
 2  - تنص املادة 121 من القانون 23/12 على أنه حيق لكل شخص يرى أنه تعرض الهتامات كاذبة من شأهنا 

 فتنص على أنه ميارس حق الرد و التصحيح الشخص أو 122املساس بسمعته أو شرفه أن يستعمل حقه يف الرد أما املادة 
.هلا الشخص أو اهليئة املعنية  طة السلمية أو الوصاية اليت ينتمياهليئة املعنية، املمثل القانوين للشخص أو اهليئة املعنية ، السل  
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جيب أن تتالءم مع طريقة حدوث الضرر، واليت كما نعلم هي العلنية اليت تعترب الدعامة األساسية 
 ، وهذا ما يكفله حق الرد و التصحيح. للصحافة

جل التشريعات تنظمهما وذلك بتقرير شروط صارت منهما  املبتغى ونظرا لتقارب اهلدف  
 يلي: بعض االختالفات البسيطة وهذا ما سنفصله فيماموحدة لكال احلقني مع 

 يـانـــالث املطلب

 حـيـق الرد والتصحـــي حلـونـــم القانــظيـنـتـال 

، ما  اختاذ إجراءات عاجلة لدرئهاتستلزم صحيفة آاثر خطرية القد يرتتب على ما تنشره    
الشرف الصحفي اليت  ، و نص عليه عهد1جعل معظم التشريعات تقرر حق الرد و التصحيح

وضعته جلنة حرية اإلعالم التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي ابألمم املتحدة، حبيث قررت 
 أن لكل من متسه هتمة يف أخالقه أو مسعته احلق يف الرد عليها.

قامت بتنظيمه إال أن استعمال حق الرد و التصحيح مل ترتكه التشريعات على إطالقه، بل    
ديد صاحب احلق يف الرد و التصحيح ، و من حيث اإلجراءات اليت يلزم اتباعها من حيث حت

ملباشرة حق الرد و التصحيح ، ومن حيث الشروط الواجب توافرها لذلك ، و من حيث احلاالت 
 :اليت مينع فيها حق الرد و التصحيح ، و هو ما سنتناوله فيما أييت

  حـالتصحيق يف الرد و ــــب احلـاحـــص _أوال 
 على أنه ميارس حق الرد و التصحيح: 12/23من القانون 122تنص املادة 

 الشخص أو اهليئة املعينة  _

 املمثل القانوين للشخص أو اهليئة املعينة _

                                                           

    1 -نصري ة زيتوين ، املرجع السابق ، ص57. 
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 . 1 السلطة السلمية أو الوصاية اليت ينتمي إليها الشخص أو اهليئة املعينة _

له  حيث األشخاص مكفول لكل شخصعليه فإن نطاق حق الرد و التصحيح من  و 
، وذلك  ذكر امسه صراحة أو ضمنيا أو معنواي ا كانطبيعي مصلحة يف ذلك، أي أن كل شخص 

، يثبت له هذا  عن طريق ذكر صفاته أو بياانته ابلقدر الذي يسمح بتعني هذا الشخص وحتديده
 :على أنه  12/23بل أكثر من ذلك فقد نصت املادة    2. احلق

س ميخص طبيعي أو معنوي احلق يف ممارسة حق الرد على أي مقال مت نشره لكل ش" 
املساس مبصلحة  -كما سبق بيانه-، وذلك ألن مناط حق الرد3"  ابلقيم و املصلحة الوطنية

، ويف حالة االعتداء على القيم أو املصاحل الوطنية، فهذا مساس  مشروعة ملن متت اإلشارة إليه
، ما جعل املشرع يقضي حبق كل األشخاص مبمارسة  ألهنا مصاحل مشرتكة،  مبصاحل كل املواطنني

 . حق الرد دون حق التصحيح

، اليت يف بعض األحيان  ال  القدرة على ذلك هو  مناط ممارسة حق الرد و التصحيحإن 
، الذي قد يؤدي إىل نقص أهليته  ، إما إلصابته بعارض من عوارض األهلية تتوافر لدى الشخص

، ابإلضافة 4، ما يستدعي الرجوع إىل نظام الوالية كما تقتضي بذلك األحكام العامة دامهانعأو إ
حلالة ما إذا مس النشر شخصا ليس على قيد احلياة، ما يثري التساؤل عمن حيق له ممارسة هذا 

 : حبيث جاء فيها أنه 12/23من قانون 111احلق، وهذا ما يوضحه نص املادة

ور امسه يف اخلرب املعرتض عليه متوىف أو كان عاجزا أو منعه عائق إذا كان الشخص املذك "
، ميكن أن حيل حمله أو ينوب عنه يف ممارسة حق الرد ممثله القانوين أو قرينه أو أحد أقاربه  مشروع

، وبذلك يكون املشرع قد غلق ابب التأويل  5"  األصول أو الفروع أو احلواشي من الدرجة األوىل
ممارسة هذا احلق كما هو احلال يف القانون املصري الذي جاء قانون تنظيم  حول من حيق له

                                                           

  1 - نصت املدة 93 من القانون 27/42 على أنه : "ميكن لكل شخص نشر عنه خرب يتضمن وقائع غري صحيحة ، أو 
."مادايمزاعم مسيئة من شأهنا أن تلحق به ضررا معنواي أو    

   2 -نبيل صقر، املرجع السابق، ص191.
   3 - هذا ما نصت عليه املادة 96،من القانون27/42 أيضا.

   4 -جابر جاد نصار، املرجع السابق، ص221.
   5 - وهذا ما نصت عليه املادة 94 من القانون 27/42 .
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من قانون املطبوعات  59، أما القانون الفرنسي فقد نص يف املادة  من نص مماثل االصحافة خالي
، و يظل هذا  الورثة أزواجا أو موصى هلم حبصة من الرتكة حق بعد تعديلها على 1111لسنة

، وعلى الرغم من ذلك فإن البعض يرى أن  1توافر نية لإلساءة هلؤالء الورثة احلق قائما ولو مل ت
، وذلك حلرمان األجيال املتعاقبة من  تقييد حق الورثة يف الرد بدرجة معينة من القرابة فيه إجحاف

 .  ممارسة هذا احلق

يف منح ، وذلك ألن التوسع  د حق الورثةيأما البعض اآلخر فإنه يرى أنه من الضروري تقي
، وابلتايل خيل ابلتوازن الواجب بني ضماانت حرية  هذا احلق له أتثري سليب على حرية الصحافة

 . 2 الصحافة و قيودها

وتطبيقا ملا سبق بيانه فإنه حيق للشخص املعنوي الذي قد تتأثر مصاحله مبا قد ينشر   
 و اإلضرار مبركزه املايله فيخبصوصه على صفحات الصحف ما قد يؤدي إىل اهتزاز ثقة العمالء 

بلدية احلق يف ممارسة حق الرد ال، فمثال إن لرئيس  ا قد يلحق الشخص الطبيعي بكثريمم أكثر 
، لذلك فإنه ال جدال يف التسليم حبق 3نيابة عن السكان يف حال تضررهم من جراء مقال معني

أو من يقوم مقامه وهذا  ، وذلك عن طريق ممثله القانوين4الشخص املعنوي يف الرد أو التصحيح 
 12/23من القانون  122املادة نص يف اجلزائري صراحة  ما نص عليه املشرع

نشأ هلذا ، ة على أحد العاملني لدى الشخص املعنوي يأما إذا انصبت املادة الصحف 
 5. ، وال جيوز للمثل القانوين أن يتوىل الرد أو التصحيح عنه العامل وحده حق الرد على نفسه

، ذلك ألنه حيمي مجيع  لتجمعات اليت ال تتمتع ابلشخصية املعنويةاويتقرر هذا احلق حىت يف 
، وعدم وجود ممثل قانوين هلا ال يعين عدم إقرار حق الرد ابلنسبة  األشخاص من السب و القذف

 .122، وهذا ما أشار إليه املشرع اجلزائري بقوله ابهليئة املعنية يف نص املادة 6 هلا

                                                           

 1- Henri Belin , est les autres ,op.cit,p53. 
  2 - حسني عبد هللا قايد ، املرجع السابق ، ص 352 .

 3-  Henri Belin, est les autres, op,.cit,p532. 
  4 - جابر جاد نصار، املرجع السابق ، ص  229 .

   5 - أشرف رمضان عبد احلميد ، املرجع السابق ، ص511.
   6 - عبد هللا مربوك النجار ، املرجع السابق ، ص51.
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أن حق الرد و التصحيح مكفول لكل ذي مصلحة، وميارسه بذلك من ذلك إىل تهي نن 
وفق  قد يكون املشرع اجلزائريو هبذا ،  القانون ذلكأقر صاحب الشأن نفسه أو ممثله القانوين إذا 

ه ذكر أصحاب هذا التصحيح قد ، ألن يف الرد وإىل حد كبري فيما يتعلق بتحديد صاحب احلق 
إجراءات الرد  ذلك الفقهية السابقة الذكر ونظم إىل جانب تاليف اإلشكاالت لكذاحلق بدقة و ب

 . و التصحيح

 ح      ــيـصحـراءات الرد و التــإج –ا ــيـانـــث
، وذلك من  اشرتط املشرع جمموعة من اإلجراءات لضمان ممارسة حق الرد والتصحيح  

وميعاد نشر الرد وهذا ما سنحاول تفصيله خالل حتديد طريقة وصول الرد أو التصحيح للصحيفة 
 : يلي فيما

 ةــفـيـالتصحيح للصح وأول الرد ـوص – أ
 :الثانية على أن يف فقرهتا  12/23من القانون  125تنص املادة 

يرسل الطلب برسالة موصى عليها مرفقة بوصل استالم أو عن طريق احملضر القضائي " 
يوما فما  62،  يوما إذا تعلق األمر بصحيفة يومية 52، يف أجل أقصاه  حتت طائلة سقوط احلق

وسيلة وصول الرد مها مسألتني يتضح من هذا النص أنه نظم "  خيص النشرايت الدورية األخرى
كون إما رسالة موصى عليها أو عن طريق ت، بل اشرتط أن  الذي مل يرتكها املشرع على إطالقها

النزاع  تفادي، و ابلتايل  الرد أو التصحيح للصحيفة، وهذا لتسهيل إثبات وصول  حمضر قضائي
 .حول مسألة تسلم الرد و التصحيح من عدمه

 ول الردــل وصـــأج – ب     
يوما ابلنسبة للصحف  52و التصحيح أاشرتاط املشرع أن ال يتعدى أجل وصول الرد       

إذا وصل لذلك و  املعرتض عليه ابلنسبة للنشرايت الدورية من اتريخ نشر اخلربيوما  62 و اليومية
، وتسري اآلجال املتعلقة بنشر الرد أو  1الرد أو التصحيح خارج هذه اآلجال فإن احلق يسقط

                                                           

   1 - نصرية زيتوين ، املرجع السابق ، ص  51.
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، أو عن طريق  التصحيح ابتداء من اتريخ استالم الطلب الذي يثبته وصل استالم املوصى عليه
 . 12/23من قانون  123، وهذا ما نصت عليه املادة  احملضر القضائي

ومل يشرتط املشرع الفرنسي وسيلة معينة ميكن من خالهلا إيصال الرد أو التصحيح    
هلذا   ، هذا ما قد يطرح إشكال إثبات وصول الرد من عدمه ابإلضافة إلثبات حمتواه للصحفية

، وهذا  قضت احملاكم الفرنسية أبن رسالة موصى عليها إبشعار الوصول كافية إلثبات إرسال الرد
أنه يف حال رفض مدير النشر تسلم الرد ميكن متابعته جزائيا على أساس رفضه نشر الرد يعين 

التصحيح فقد مده املشرع الفرنسي وحدده  أما ابلنسبة مليعاد وصول الرد و ،1 الذي يعترب جرمية
 . 2 بسنة كاملة تبدأ من اتريخ نشر املقال

إيصال الرد أو التصحيح للصحيفة  ال وسائلجمما خيص املشرع املصري فقد فتح  أما يف   
حبيث نصت على أنه لطالب  1446من قانون تنظيم الصحافة لسنة  23ذلك طبقا للمادة  و

التصحيح أن يرسل الطلب إىل الصحيفة املعنية مبوجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما 
، وهذا ما جييز   الصحيفة، ومعىن ذلك أن املشرع مل حيدد طريقة بذاهتا لوصول الرد إىل يقوم مقامه

أو أن يسلمه ابليد أو عن طريق اهلاتف أو الفاكس أو  لطالب التصحيح أن يرسل الرد ابلربيد
ما جيعل عبء إثبات الوصول للصحافة على   اإلنرتنت أو غريها من الرسائل اإللكرتونية احلديثة

الفقرة األوىل من قانون  26ة دأما ابلنسبة ملدة وصول الرد فقد حددهتا املا ،3 عاتق طالب الرد
 .4تنظيم الصحافة بثالثني يوما من اتريخ تشر املقال دون متييز بني الصحف اليومية و الدورايت

ويف كل األحوال يرى جانب من الفقه عدم التوفيق ابشرتاط هذه املدة ألهنا تتعارض مع  
وهي متكني ذوي الشأن من إيضاح  ، أال احلكمة اليت تقرر من أجلها حق الرد و التصحيح

، و هذا اهلدف ال يتحقق إال بنشر الرد أو  ما نشر بشأهنم قبل دخوله طي النسيانعاحلقيقة 
 . 5 فرتة وجيزة عقب نشر املقاليف التصحيح 

                                                           

 1 - Henri Belin, est les autres, op.cit, p109. 
 2 -  Emmanuel Derieux, Droit des médias, op.cit, p109. 

   3 - أشرف رمضان عبد احلميد ، املرجع السابق ، ص521.
   4 - ماجد راغب احللو ، املرجع السابق ، ص513.
   5- حسني عبد هللا قايد ، املرجع السابق ، ص357.
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،  و التصحيح احرتام اإلجراءات اليت تطلبها املشرعأأن على طالب الرد  مما تقدم  ننتهي
حلرمان أدى ذلك ، و إال  وصول الطلب للصحيفة أو ابلنسبة لألجل سواء ابلنسبة لوسيلة

احرتامها فإن صاحب الشأن يستفيد من نشر الرد  ة، أما حال صاحب الشأن من ممارسة هذا احلق
 . أو التصحيح

 نشر الرد _ج 
 : على أنه  12/23من القانون  129ة تنص املاد   

التصحيح املرسل إليه يف العدد املقبل  وأإدراج الرد  ،دير مسؤول النشريةجيب على امل" 
و جيب أن ينشر الرد الوارد على املوضوع املعرتض عليه  ، للدورية جماان و حسب األشكال نفسها

، دون إضافة أو حذف أو  كان نفسه ابحلروف نفسهاامليف أجل يومني يف   يف النشرية اليومية
 . تصرف

ألخرى جيب أن ينشر الرد يف العدد املوايل بتاريخ استالم وفيما خيص النشرايت الدورية ا
،  خالل اليومني التاليني الستالمهيتضح من هذا النص أن القانون أوجب نشر الرد ، 1"  الطلب

أو على األكثر يف أول عدد يظهر من الصحيفة يف نفس املكان وبنفس احلروف اليت نشر هبا 
 . املقال املطلوب الرد عليه أو تصحيحه

أما ابلنسبة للنشرايت الدورية فقد ألزمها املشرع بنشر الرد أو التصحيح يف العدد املوايل بعد  
، وذلك لوصوله بعد االنتهاء من جتهيزات  و التصحيح يف أول عدد يصدر منهاأاستالم الرد 

 . 2 و هنا يكون على الصحيفة نشر الرد يف العدد التايل، الطباعة 

، يتمثل يف نشر الرد أو التصحيح  نون قيد آخر على درجة كبرية من األمهيةالقاأوجب كما         
، وذلك ألن الصحف لو  يف نفس املكان و بنفس احلروف اليت نشر هبا املقال املطلوب تصحيحه

مل تكن مقيدة هبذا الشرط لتالعبت يف نشر الرد سواء بنشره بذيل صفحات الصحيفة، أو يف 

                                                           

   1 - هذا ما نصت عليه املادة99، من القانون27/42.
   2 - نبيل صقر ، املرجع السابق ، ص139.
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، ألنه ليس من العدالة نشر 1 بري من قبل القراء أو حبروف أقل حجماأماكن ال تالقي اهتمام ك
، و يكون الرد عليها يف عمود  اإلساءة و التشهري يف الصفحة األوىل و حبروف كبرية وجمسمة

 . هامشي حبروف صغرية ابهتة

مظلوم ، ألن األمر يتعلق برد  ابإلضافة لذلك يكون نشر الرد أو التصحيح بدون مقابل        
، وهلذا اشرتط املشرع اجلزائري 2 أخطأت الصحيفة يف حقه مبا نشرت عنه من أمور غري صحيحة

 . أن تكون مساحة الرد مساوية ملساحة املقال السابق

إال أن املشرع اجلزائري قد ميز بني الرد يف األوقات العادية والرد يف أوقات االنتخاابت        
على أنه يقلص األجل املخصص للنشر خالل  12/23 ونمن القان126حبيث نصت املادة 
ذلك ألنه  ، ، وهذا التمييز ضروري اعةس 29نتخابية ابلنسبة للنشرية اليومية فرتات احلمالت اال

، وابلتايل  الصحف إىل الطعن يف املنافسني دون االلتزام ابملوضوعية لدعاية االنتخابية تلجأيف فرتة ا
، ألن  املدة القصرية يساعد على انتهاجها قدرا أكرب من املوضوعيةإلزام الصحف ابلرد يف هذه 

 . 3 هذه املقاالت قد تؤثر يف قناعات الناخبني

أما ابلنسبة للمشرع الفرنسي واملصري فقد اتفقا يف مدة نشر الرد وهي ثالثة األايم املوالية   
لقانون املصري، أما القانون ، وهذه املواعيد مطبقة يف مجيع األوقات ابلنسبة ل4الستالم الرد 

الفرنسي فقد فرق بني حق الرد يف األوقات العادية ويف حال االنتخاابت ما سبق بيانه إال أنه 
، وال شك أن  هو وصول الرد إىل الصحيفة قبل ست ساعات من الطباعة و اأضاف شرط آخر 

من األجدر على املشرع ، وكان  ما ذهب إليه املشرع الفرنسي منطقي ويراعي الضرورايت العملية
 . 5 املصري النص على ذلك

                                                           

   1 - جاد جابر النصار ، املرجع السابق ، ص215.

   2 - ماجد راغب احللو ، املرجع السابق ، ص521.

   3 - جابر جاد نصار ، املرجع السابق ، ص 219.
 46من القانون قانون تنظيم الصحافة املصري 29من قانون املطبوعات الفرنسي، واملادة 15وهذا ما نصت عليه املادة  - 9

 . 1446لسنة 

   5 -أشرف رمضان عبد احلميد ، املرجع السابق ، ص522.
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من قانون املطبوعات  15ملادة فقد نص يف اأما فيما خيص حجم الرد فإن املشرع الفرنسي  
 :نصت على أنه  1111ة لسن

، وهبذا يكون اتفق مع ما ذهب 1" جيب أن ال يتجاوز الرد مساحة اخلرب أو املقال املنشور" 
من  29 ملشرع املصري فقد ذهب إىل أكثر من ذلك حبيث نصت املادةا، أما  إليه املشرع اجلزائري

على ضرورة أن ال يتجاوز الرد مثلي املقال املردود  1446لسنة  46قانون تنظيم الصحافة رقم 
، فإذا جتاوز ذلك للصحيفة حق يف مطالبة صاحب الشأن قبل النشر أبجر نشر املقدار  عليه
اإلعالانت املقررة ، وما يؤخذ على هذا النص أنه مل يتطرف لطريقة  ، على أساس تعريفة الزائد

، ومن 2، و الرأي الراجع يف هذه املسألة هو حتديد احلجم ابلفقرات أو السطور حتديد حجم الرد
، ما يعين  ، وهي حالة ما إذا زاد حجم الرد عن القدر املقرر الزائد انحية اثنية تثور مسألة أخرى

، ألهنا إذا اكتفت بنشر ضعف  الصحيفة عن نشر الرد كامال حىت يستويف املقابل إمكانية امتناع
   . 3 ، فقد أييت الرد متبورا غري واضح مما قد يسئ لصاحبه املساحة وأسقطت الباقي

،  إىل أن حق الرد أو التصحيح كغريه من احلقوق مل يبقه املشرع على إطالقهمما تقدم خنلص 
، حماوال بذلك إجياد نوع من التوازن بني حق صاحب  الشروط لكي يتم نشرهإمنا اشرتط مجلة من 

، وذلك لكي ال يتعسف أي من الطرفني يف  حرية الصحافةو تصحيح أو الالشأن يف الرد 
التصحيح ال تكفي ملمارسة هذا احلق  ، إال أن توافر الشروط الشكلية يف الرد و استعمال حقه

 املوضوعية سنأيت على تفصيلها.وإمنا تتطلب مجلة من الشروط 

 

 

 
                                                           

 1- Yves Mayaud, l’abus de droit en matière de droit de réponse, liberté de 
la presse et droit de la personne ,Dalloz ,paris,1997,p6.  

    2 -جابر جاد نصار ، املرجع السابق ، ص224.
   3 - ماجد راغب احللو ، املرجع السابق ، ص522.
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 ح ـق الرد و التصحيــارسة حــرها ملمـوافـب تــروط الواجــالش –ا ــثـالــــث
فإن رئيس التحرير ليس له سلطة شروطه إىل أن حق الرد أو التصحيح مىت توافرت  انتهينا 

هذا ما سنحاول  و،  التصحيح مورس يف حدود ، مادام الرد و تقديرية يف النشر أو عدم النشر
 . توضيحه

 الرد على الوقائع املنشورة أو تصحيحها  - أ
على ضرورة أن يتضمن طلب حق الرد أو التصحيح  12/23ن من القانو  125ة تنص املاد

، أي أن 1، و فحوى الرد أو التصحيح الذي يقرتحه الهتامات اليت يرغب الطالب يف الرد عليها
، وتطلب وجود هذه الصلة أمر منطقي ألنه  عليه والرد والتصحيح يكون له صلة بني املقال املردود

، و يرتتب على ذلك حتلل الصحيفة من موجب نشر الرد أو التصحيح إذا  يربر أساس حق الرد
  . 2 ، وهلا أن تعيده لصاحبه حىت يفصل األجزاء اليت خترج عن هذا السياق افتقر هلذه الصلة

ئع أو مستندات تؤيد ما يريد صاحب الشأن تفنيده أو وعليه جيوز أن يتضمن الرد وقا  
 .3 ، بشرط أن تكون هذه الواثئق هلا صلة وثيقة مبوضوع الرد أو التصحيح أتكيده

أن هناك بعض املواد الصحيفة املنشورة ال ميكن أن تكون حمال للرد نظرا  واملالحظ   
منع ابلذكر ، فمن اجلدير  الصحف، ومثال ذلك اجملادالت السياسية اليت قد تقع يف  لطبيعتها

، ابإلضافة  حق الرد يف هذه احلاالت كي ال تصري الصحف ميداان للتنافس أو املعارك السياسية
ألن اهلدف من نشرها هو   لذلك ال جيوز استعمال حق الرد يف حال نشر املناقشات الربملانية

ابلنسبة لألحكام القضائية  ءشي، ونفس ال ، ولكن بشرط أن تكون صحيحة إيصال اخلرب للقارئ
، إال أن بعض الفقهاء يرون ضرورة  ألن تقرير حق الرد عليها ينطوي على مساس هبذه األحكام

                                                           

  1 - وهذا ما نصت علبه املادة12من قانون املطبوعات الفرنسي و املادة 29 من قانون الصحافة املصري رقم 46 
. 1446لسنة   

    2 - أشرف رمضان عبد احلميد، املرجع السابق، ص522. 
   3 - عبد هللا مربوك النجار ، املرجع السابق ،ص915
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،  إقرار هذا احلق يف حال اتبع احلكم القضائي بتعليق من غري ذوي الشأن أو ذوي االختصاص
 .1 أي الراجحوعليه ينصب الرد على التعليق ال على منطوق احلكم القضائي وهو الر 

اد الرد عليه أو تصحيحه  إذن خنلص إىل ضرورة قيام صلة بني الرد أو التصحيح و املقال املر 
، وابلتايل يصبح قيدا على  الشرط مربره يف أنه ابنتقائه يفقد الرد أو التصحيح هدفه وجيد هذا

شرط املوضوعي ، والصلة بني الرد واملقال هي يف احلقيقة صلة موضوعية وهو ال حرية الصحفي
 . املوايل

 نــاحل اآلخريـمس مصـن الرد أو التصحيح ما يـأن ال يتضم - ب

 : على أنه 12/23من القانون  119نصت املادة    

، أي أنه  2 "ميكن رفض نشر أو بث الرد إذا كان مضمونه منافيا للمنفعة املشروعة للغري " 
،  الغري من خالل ممارسة حق الرد أو التصحيحال جمال لتربير ما قد ينجر من أضرار قد تصيب 

ألن هذا األخري و إن كان حق مشروع ملن حلقه ضرر بسبب النشر، فهذا ال يعين استعماله 
  ، وعليه إذا قامت الصحيفة بنشر رد ال ينطوي على مساس مبصاحل الغري لالعتداء على حق الغري

 .3اجلزائيةميكن متابعتها على أساس املسؤولية املدنية أو ال 

فهناك   قد هتدد مصاحله من ممارسة حق الردالذي إال أن اآلراء تعددت يف حتديد الغري   
  من يرى أنه يعد من قبل الغري كل شخص ليس له صلة ابملوضوع الذي أدى للرد وقت النشر عنه

و لذلك  ، و هناك من يرى أن الغري هو كل شخص مل يرد امسه أو اإلشارة إليه يف املقال األصلي
 حبيث يكفي ذكر األوصافيستوي أن تكون اإلشارة إىل الغري يف الرد بصفة حصرية أو ضمنية، 

، وعليه إذا كان الرد يتسم ابلعمومية فال  اليت ميكن من خالهلا التعرف على شخصية هذا الغري
 .4 جمال المتناع الصحيفة من نشر الرد

                                                           

 1 - Henri Belin, est les autres, op.cit, p58. 
 2   - وهذا ما نصت عليه املادة 15 من قانون املطبوعات الفرنسي، و املادة 26 من قانون تنظيم الصحافة املصري 

.1446ة ، لسن46رقم    

    3-نبيل صقر ، املرجع السابق ، ص134. 
   4 - حسني عبد هللا قايد ، املرجع السابق ، ص392.
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ال يشرتط أن يكون الرد قذفا أو سبا للغري  من انحية أخرى يفهم من النص السابق أنه  و  
،  ، بل يكفي لالمتناع عن نشره أن يشكل اعتداء على مصلحة مشروعة للغري 1كي يرفض نشره 

و تقدير ما إذا كان الرد يتضمن هذا االعتداء من عدمه أمر خيضع للسلطة التقديرية لقاضي 
  2املوضوع.

د قد حافظ على اهلدف األساسي من تقرير هذا إذن ننتهي أن املشرع ابشرتاطه هلذا القي  
، وابلتايل ال ميكن أبي حال من األحوال  احلق، املتمثل يف وضع حد لألضرار الناجتة عن النشر

، ألنه ال ميكن تصور حتقق الشيء و نقيضه ابستعمال وسيلة  استعماله كوسيلة لإلضرار ابلغري
الشرط بصفة مطلقة دون أن تقييده أبن يشكل الرد ، وقد وفق املشرع يف النص على هذا  واحدة

، هذا ما جعل املشرع خيول حق االمتناع عن تشر الرد  جرمية كي تستطيع الصحيفة رفض النشر
 كان خمالف للقانون.  أو التصحيح إذا 

 حـيـر الرد و التصحـاع نشــنتـاالت امــح –ا ــعـراب
الغاية من إلزام الصحيفة بنشر الردود و التصحيحات ليس جمرد عقاب هلا على نشرها  إن   

وهلذا فإن املشرع الذي فرض على الصحيفة واجب نشر الرد   ، خربا ملفقا و ليس اقتصاصا منها
  ا الفائدة املرجوة من ، أحلها من هذا الواجب يف احلاالت اليت تنعدم فيه أو التصحيح كمبدأ

 .3النشر 

، وإال قامت املسؤولية  وعليه فاألصل أن ال متتنع الصحيفة عن نشر الرد أو التصحيح 
سؤولية من مإال أنه من اجلائز االمتناع عن نشر الرد دون قيام  ،4الصحيفة  ناجلزائية للمسؤول ع

                                                           

 1 - Henri Belin, est les autres, op.cit, p 63.  
   2 - حسني عبد هللا قايد ، املرجع السابق ، ص395.

  5 - إحسان هندي : )حق الرد والتعقيب يف قوانني املطبوعات والنشر اخلليجية ، دراسة مقارنة ( ، جملة احلق ، 
63ً، ص1413، القاهرة  كانون األول ، سنة 5، العدد 5احتاد العرب ، جملد   

 
   9 - تنص املادة 123من قانون 23/12 على أنه : "يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار إىل ثالمثائة كل من يرفض 

من نص جيرم االمتناع عن النشر و عليه نص املادة 24/27نشر الرد عرب وسيلة اإلعالم املعينة "، وقد خلى قانون 
يعترب مكسب جديد من مكاسب القانون اجلديد 123  
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املسؤول حبيث لو نشر الرد يسأل ، ، كما قد يكون االمتناع عن نشر الرد أمرا وجوبيا  قام ابلنشر
 ، وهذا ما سنحاول تفصيله .1 عن الصحيفة

 وازيــاع اجلـنـاالت االمتـ_ح أ   
  2 جلوازياحاالت االمتناع نص يقضي صراحة بتحديد  12/23م يف قانون االعال مل يرد   

من قانون تنظيم الصحافة رقم   26ة   وهذا على عكس املشرع املصري الذي نص عليها يف املاد
 : يلي وهي كما 46

بعد مضي ثالثني يوما على النشر، أو إذا سبق  إذا وصل طلب التصحيح إىل الصحيفة "
أنه جيوز للصحيفة  ذلك ، ومفاد"  للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه

، وبذلك  أن متتنع عن نشر التصحيح أو الرد مىت وصل إليها بعد فوات املدة القانونية املقررة
ة تقييد املشرع حصول طالب الرد على وصل استالم لطلبه، كما جيوز للصحيفة تتجلى أمهي

و أي الذي يشمل كل اجلوانب  االمتناع عن نشر الرد من تلقاء نفسها بنشر التصحيح املناسب
، ألن مبادرة الصحيفة ابلتصحيح يقضي عنها االلتزام  الوقائع اليت وردت يف املقال حمل التصحيح

ذي يرد من أصحاب الشأن، على اعتبار أهنا مل حتجب عن اجلمهور احلقيقة يف بنشر التصحيح ال
يعفي  ، ألن سبق نشر الصحيفة تصحيح الوقائع من تلقاء ذاهتا بشكل الئق3املسألة اليت أثريت 

 . 4إال إذا كان ذلك من قبيل التشديد الذي ال فائدة منه ، من اإللتزام ابلتصحيح مرة اثنية 

أخرى ميكن استنتاجها مما سبق توضيحه ابلنسبة للشروط وهي إذا كان الرد  ابإلضافة حلالة
، ألن املشرع اشرتط أن يكون الرد بنفس شكل  حمررا بغري اللغة اليت نشر هبا املقال املردود عليه

، هلذا يرى البعض أن اهلدف من هذا الشرط احليلولة دون  املقال األصلي و اليت من بينه اللغة

                                                           

    1 - حسني عبد هللا قايد ، املرجع السابق ، ص391.

     2 - وهذا على قانون االعالم27/42 الذي كان ينص يف املادة 32 على حالة سبق نشر الرد بناء على طلب  
االت اجلوازية أحد األشخاص املأذون هلم ولكن جعلها كحالة وجوبية لالمتناع عن النشر، و ابلتايل ميكن استنتاج احل  

صحيح.التشريع اجلزائري، طبقا ملا مت تفصيله ابلنسبة للشروط الواجب لنشر الرد أو التلالمتناع يف    

    3 -طارق سرور ، املرجع السابق ، ص632.

    4 - إحسان اهلندي ، املرجع السابق ، ص66.
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 ، أما إذا كان ، إىل جانب أنه قد يتعرض للخطأ أو التحريف الصحيفة مشقة ترمجة الردودتكبيد 
اشرتاط هذا ، ولعل احلكمة من هبذه اللغة فيجوز نشر الرد ،  نسخة ابلغة األجنبية  لصحيفةل

طالب الالشرط هو أن أيخذ الرد نفس الصدى الذي حازه املقال املردود عليه، وخيضع ذلك لرغبة 
اليت ينشر  الرد يتوقف على اللغة  ألن أثر ، هو من يقرر جدوى الرد ، ألنه  الصحيفة اتقدير ال ل
 .1 هبا

 يـوبــاع الوجـــنـاالت االمتــح _ ب
 : على أنه 12/23من القانون  119نصت املادة 

لقانون أو اآلداب العامة أو لشرف لميكن رفض نشر الرد إذا كان مضمونه منافيا  "
هي حاالت االمتناع من نشر الرد أو التصحيح اإللزامية يتضح من هذا النص أن ،  2"  الصحفي

، كما لو كان الرد يشكل مساسا  اليت تنطوي على جرائم يعاقب عليها القانونتلك احلاالت 
، أو كان يتضمن سبا أو قذفا سواء ابلنسبة لكاتب املقال املردود عليه أو  ابلنظام العام  واآلداب

 . 3 على الصحيفة القائمني

صراحة على عدم جواز التسرت حبق الرد للنيل من كرامة من وراء النص املشرع و يهدف     
، لكي يتفادى اجلدل الفقهي الذي يفرق بني ما يعد مساسا ابملصلحة  و شرف الصحفي

، حبيث يضيق يف تفسري هذه األخرية على  املشروعة للغري و ما يعترب مساسا بكرامة الصحفي
، إال أن هذا ال يربر جتاوز ذلك و االعتداء على شرف و 4 اعتبار أن الصحفي هو املعتدى عليه

 . ، بداعي حق الرد كما سبق بيانه اعتبار الصحفي كاتب املقال

                                                           

    1 - حسني عبد هللا قايد ،املرجع السابق ، ص394.

  2  - ابإلضافة حلالة املساس مبصلحة مشروعة للغري، وقد مت معاجلتها سابقا ألن املشرع ال يتطلب أن يكون االعتداء 
.على املصلحة الغري يشكل جرمية، عكس احلاالت اليت سنفصلها     

    5 - وهذا ما أكدت عليه املادة 15 من قانون املطبوعات الفرنسي لسنة1111، و املادة 26 من قانون تنظيم 
.1446لسنة 46الصحافة املصري رقم      

        4 - حسني عبد هللا قايد ، املرجع السابق ، ص395.
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بطه ض، و إمنا  على إطالقهعن نشر الرد و التصحيح إال أن املشرع مل يبق حق االمتناع  
 : أبنه  12/23من القانون  122ا ما نصت عليه املادة جبملة من اإلجراءات التبعية و هذ

استالمه ميكن تلي أايم اليت  21يف حال رفض الرد أو السكوت عن الطلب يف ظرف " 
لطالب الرد أو التصحيح اللجوء للمحكمة اليت تنظر يف القضااي االستعجالية ، و استصدار أمر 

وقد " .  مة إجباراي بنشر الرد أو التصحيح، وميكن أن أتمر احملك أايم 25استعجايل يف غضون 
وفق املشرع اجلزائري بتوكيل االختصاص للبت يف مشروعية االمتناع عن نشر الرد أو التصحيح من 

يتوافق مع ذلك ، ألن  ثة أايمحتديده ملدة النظر يف الدعوى بثال، و  عدمه لقضاء االستعجال
، وقد قلصت  حد لألضرار الناجتة عن النشر ، املتمثل يف وضع اهلدف األساسي لتقرير حق الرد

 12/23من القانون 126ة ساعة يف مرحلة االنتخاابت وذلك طبقا لنص املاد29هذه املدة إىل 
، و ابلتايل ال معىن للرد بعد  نظرا ملا تقتضيه هذه املرحلة من سرعة ألهنا حمددة مبدة معينة

 . 1 انقضاءها

من قانون  27، وذلك طبقا لنص املادة  حى آخراملشرع املصري فقد ذهب ملنأما     
 اليت نصت على أنه :  1446لسنة  46تنظيم الصحافة رقم 

على أنه جيوز لذي الشأن إخطار اجمللس األعلى للصحافة خبطاب موصى عليه بعلم " 
إلختاذ ما يراه مناسب إللزام  ، ، وذلك إلحاطة اجمللس علما ابمتناع الصحيفة عن النشر الوصول

حتريك الدعوى اجلزائية ضد إن مقتضى حكم القانون يف هذه احلالة هو ،  2"  نشر الردبلصحيفة ا
، وقد أجاز القانون للمحكمة اليت حتكم  املدنية أو كليهماالدعوى املسؤول عن عدم النشر أو 

  عةابلعقوبة أو ابلتعويض أن أتمر بنشر هذا احلكم يف صحيفة واحدة و على نفقة الصحيفة املمتن

                                                           

   1  -    كانت املادة 31 الفقرة 22 من القانون 27/42 غري دقيقة ألهنا مل حتدد اجلهة املختصة ابلنظر يف حال 
 االستعجايليقة القضاء ، ألهنا نصت أنه حيق للطالب أن خيطر احملكمة املختصة اليت هي يف احلق رفض النشر صراحة أو ضمنا

يعترب أكثر دقة.  ، وابلتايل فإن النص اجلديد ، ابإلضافة لعدم النص مدة حمددة للفصل وذلك لتوافر عنصر االستعجال  

، وابلتايل ال ميكن حتريك  األعلى للصحافة أمرا وجويب كان قانون الصحافة املصري السابق جيعل من أخطار اجمللس -   2  
 نه .الرد يعترب جرمية كما سبق بيا ، ألن االمتناع عن نشراإلجراء الدعوى اجلنائية إال بعد القيام هبذا 
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يوما من اتريخ 13، يف مدة ال تتجاوز  ابإلضافة لنشره يف الصحيفة اليت رفضت النشر سابقا
 . 1 صدور احلكم أو صريورته هنائيا

ضياع القيمة املعنوية حلق الرد أو  إن ما يرتتب عن مقتضى حكم القانون املصري هو  
هذه الدعاوى و الذي كان من ، فاملشرع مل حيدد مدة معينة لنظر مثل  التصحيح وذلك لسببني
، إمنا ألزم  ، ابإلضافة أن املشرع مل يلزم بنشر الرد الذي مت رفضه سابقا األجدر أن تكون قصرية

، و ابلتايل جتريد صاحب حق الرد أو التصحيح من  نشر احلكم القضائي ابلعقوبة أو التعويض
  لصدد هي األقرب للمنطق و العدالة، و هبذا تكون النصوص اجلزائرية يف هذا ا ممارسة حقه فعليا

أن إقرار حاالت االمتناع عن النشر هي وسيلة للمحافظة على مشروعية من ذلك إىل ننتهي 
ى ء عل، والذي قد ميثل وسيلة اعتداا معين ا، ألنه ال ميكن أن يقرر املشرع حق حق الرد والتصحيح

 .حقوق أخرى

 ي ــانــــــالث املبحث

 ديــض النقــــويـعـالت
، حبيث يعاد املضرور للحالة اليت كان عليها قبل  الضررجرب إن اهلدف من التعويض هو   

املتمثل يف حق  2 أفضل يف حال التعويض العيين ه الغاية يتم حتقيقها بشكل ذ، وه حدوث الضرر
عن املطالبة ابلتعويض  ال يغين هماكال من  ، إال أن و التصحيح يف جمال املسؤولية الصحفيةأالرد 

النقدي ، و ذلك ألن األضرار اليت تقع جراء األخطاء الصحفية معظمها إذا مل نقل كلها أضرار 
، و ابلتايل ميكن اللجوء  ، وهذه األخرية يصعب تعويضها عن طريق التعويض العيين فقط معنوية

 فإن  ، هلذا ارسة الصحفيةللقضاء و املطالبة ابلتعويض النقدي جلرب األضرار النامجة عن املم
املسؤولية املدنية ألنه هو  ى يف دعاو   يغلب احلكم به التعويض النقدي هو التعويض الذي 

                                                           

  1 -جابر جاد نصار ، املرجع السابق ، ص222 _221 
   2 - عدانن إبراهيم السرحان ، نوري محد خاطر ، املرجع السابق ، ص919.
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ابلتعويض فيها يتعني على القاضي يف كل األحوال اليت ال ميكن احلكم و من مث فإنه ،  1 األصل
 . احلكم فيها بذلك كن اليت مي ، بل حىت يف األحوال احلكم ابلتعويض النقدي ،  العيين أو مبقابل

، لذا سنتطرق للعوامل  2 ، إذا وجد له ما يربره فالقاضي له أن حيكم ابلتعويض النقدي
 .فيما أييت  ، و سلطة قاضي املوضوع يف حتديد مبلغ التعويض املؤثرة يف تقدير هذا التعويض

 األولاملطلب 

 ضــــويـر التعـــرة يف تقديـمؤثـل الــوامــالع 
 : على أنه  3 من القانون املدين اجلزائري 151تنص املادة    

مع مراعاة  112يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر احلاصل طبق األحكام  املادة "  
الظروف أو العوامل اليت هلا أتثري  يتضح من هذا النص وجوب مراعاة ، و  4"  الظروف املالبسة

 ، و اصة ابملسؤول عن الفعل الضاراخلعوامل ال، و اليت ميكن حصرها يف  يف تقدير التعويض
 . عاا، وهذا ما سنتناوله تب5 ، ابإلضافة لظروف أخرى عامةالعوامل املتعلقة ابملضرور 

 ؤولـة ابملسـل اخلاصـــالعوام  - أوال
ألن ،  ال يعتد جبسامة اخلطأ املرتكب من قبل املسؤولأعند تقدير التعويض  األصل 

، و عليه فمهما بلغت درجة  اهلدف من املسؤولية املدنية هو جرب الضرر ال معاقبة املتسبب فيه
، أي على القاضي منح املضرور تعويضا  6 جسامة اخلطأ فإن  التعويض ال يكون إال بقدر الضرر

ري اي أو غكامال مهما كان نوع اخلطأ و درجة جسامته ، و ابلتايل يستوي أن يكون اخلطأ عمد

                                                           

   1 - عبد الرزاق السنهوري ، م 2 ، ج 1 ، املرجع السابق ، ص 229.
   2 - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص229.

     3 - وتقابلها املادة 171 من القانون املصري.

   9  - يرى بعض الفقهاء أن الظروف املالبسة تتلخص يف الظروف اخلاصة ابملضرور فقط دون الظروف الشخصية 
.   للمسؤول     

     5 -منذر الفضل ، املرجع السابق ، ص 952. 

     6 -حممد صربي السعدي ، املرجع السابق ، ص172.
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تقدير التعويض ال أتثري لصورة اخلطأ على مبلغ ذلك أنه عند ،  ، جسيما أو يسريا عمدي
 .1التعويض، إمنا املعيار األساسي هو مدى الضرر

غري أنه من الناحية العملية فإن القضاة يتجهون إىل الزايدة أو التقليل من مبلغ       
على  هذه حتمية يقرها العديد من الفقهاء ، و التعويض مقارنة جبسامة خطأ املتسبب يف الضرر

 . 2 استبعاد اجلانب األخالقي يف جمال املسؤولية املدنيةغري املمكن أساس أنه من 

، و  يستقل هبا قاضي املوضوع اقعإىل ذلك فإن تقدير الضرر يعترب مسألة و  ة فاضابإل    
، و  ابلنظر جلسامة اخلطأ املرتكبعليه يتجه أغلب القضاة إىل زايدة التعويض أو التخفيف منه، 

، على أساس أنه من غري العادل أن  قد انتقد جانب من الفقه هذا املوقف من جانب القضاء
، كما ال جيوز ابملقابل أن  يتحمل املضرور احلرمان من جزء من التعويض إذا كان اخلطأ يسري

عند  بعني االعتبار سؤول امل ، رغم ذلك فإن القضاء استمر يف أخذ يستفيد من جسامة اخلطأ
 . 3 ، حىت أضحى اجتاها قضائيا اثبتا ، ولكن بصورة ضمنية تقدير التعويض

، ال  إن جسامة خطأ الفاعل ال يستطيع القاضي أن يهملها حني يقدر التعويض املدين     
سه من القاضي اجلزائي هو نففإن وابلتايل ، انجتا عن جرمية  سيما إذا كان التعويض احملكوم به

هذا ما يؤدي حتما لتأثره جبسامة خطأ و ،  يقدر التعويض عن الضرر الذي حلق ابملدعي املدين
يف حال نشر الصحفي وقائع حياة خاصة لشخص فإنه عليه  ، و 4 املسؤول عند تقديره للتعويض

ما إذا نسبت أفعال مشينة لشخص   ةو نفس الشيء يف حال  ،ا متوافر يكون اخلطأ فإن دون رضاه 
، يتضح أن كال منهما الفعلني هذين قارنة ، و مب كانت سببا يف حدوث أضرار مادية و معنوية

األول تضمن نشر وقائع  صحيحة ، يف حني تضمن الثاين نشر وقائع غري  ميثل خطأ رغم أن
   املنسوبني للصحفيالتعويض عن هذين الفعلنيمقدار من غري املنطقي أن يتساوى و ، صحيحة 
الصحفي يلتزم حىت  أكثراألول التعويض عن الفعل مقدار أن يكون يف رأينا جيب  فإنه  و ابلتايل

                                                           

     1 -حممد إبراهيم الدسوقي ، املرجع السابق ، ص931.
    2 -عبد العزيز اللصاصمة ، املرجع السابق ، ص227.

    3 - حممد إبراهيم الدسوقي ، املرجع السابق ، ص 931 -939 .
    4 - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 212. 
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، فالرأي الراجح  قبل نشر أية معلومات غري معلومة املصدر أو غري صحيحةالتحري يف املستقبل 
 .يف نظران هو أن جسامة اخلطأ تؤثر يف مقدار التعويض 

أن أيخذو جسامة لقضاة و من منطلق سلطتهم املطلقة يف تقدير التعويض ميكنهم إن ا       
يقوم الصحافة ، ألن عمل  بعني االعتبار خاصة يف جمال املسؤولية الصحفيةخطأ املسؤول 

، اليت تشكل واجبات أخالقية جيب على الصحفي  ابلدرجة األوىل على احرتام أخالقيات املهنة
 . االلتزام هبا

انب ذلك فإن هناك جانب من الفقه يرى ضرورة أخذ الظروف الشخصية إىل ج 
و قد نص املشرع اجلزائري ،  1 عند تقدير التعويض ، خاصة ظروفه املاليةبعني اإلعتبار للمسؤول 

و هو ما جيعل مجيع الظروف  ضرورة أخذ الظروف املالبسة بعني االعتبار دون حتديدعلى 
 .  2ابلطرفني مشمولة ابلنص نظرا لعمومه املالبسة احمليطة 

لتعويض الناتج عن اأيخذ بعني االعتبار عند تقدير عليه أن فإن القضاء  ى ذلك وعل      
جب مراعاة ما عاد عليها و ،  فإذا كانت واسعة االنتشار، مدى انتشار الصحيفة   اخلطأ الصحفي

، و ذلك ملنع أو تقليل  التعويض تقدير عند  من كسب وفقا لعدد النسخ اليت مت توزيعها
 . عتداءات الصحفية على مصاحل األفرادإلا

، ألهنا حتقق  و هذا ما ينادي به جانب من الفقه على أساس تكريس فكرة العقوبة املدنية 
 .3، وزجرا للصحفي املعتدى عليه وردعا لغريه وظائف متعددة فهي متثل ترضية كافية للمضرور

،  إن عدم أخذ ما عاد على الصحيفة من كسب يف االعتبار عند تقدير التعويض   
، إذا كانت قيمة التعويض الذي قد حيكم به  يشجع الصحف على انتهاك حرمة مصاحل األفراد

، مقارنة ابلكسب الذي يعود  ال يذكرهؤالء لة مبصلحة خمعلى الصحيفة يف حال نشر وقائع 
                                                           

1 -   تنص املادة 99 الفقرة 2 من قانون االلتزامات السويسري على أنه إذا مل يكن الضرر انشئا من جراء فعل عمد 

، ابإلضافة للمادة  ، فللقاضي أن ينقص التعويض عدالة مىت كان يعرض املدين لضيق احلال أو إمهال جسيم أو رعونة ابلغة
. من القانون املدين اليت أوجبت على احملكمة مراعاة مركز اخلصوم عند تقدير تعويض العادل 141   

 262، املرجع السابق، ص  مصطفى أمحد عبد اجلواد حجازي - 2
  5  - املرجع نفسه ، ص  262
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، طاملا أن التعويض ال يشمل ما عاد على الصحيفة  املعلومات على الصحيفة بسبب نشر هذه
 . 1 من كسب

، على أساس أن التعويض جيب أن ال  من الفقه يعيب هذا االجتاه اأن هناك جانبغري   
تضرر من اخلسارة املضرور يذلك أن  ، ، و إمنا هدفه جرب الضرر فقط يكون وسيلة إلثراء املضرور

 . 2 سب الذي عاد على الصحيفةمن الكال ،  اليت حلقته

، و ما عاد على الصحيفة من   أنه من العدالة أخذ جسامة خطأ الصحفيمما تقدم ننتهي      
، وهذا نظرا  عند تقدير تعويض األضرار الناجتة عن املمارسة الصحفيةبعني اإلعتبار كسب 

ملا قد تسببه أو لالنتهاكات اليومية اليت أصبحت تتكرر على صفحات الصحف دون مباالة 
، ملا للصحيفة من انتشار و فضول  تسفر عنه من أضرار قد ال ميكن تفادي نتائجها ملدة طويلة

تعويض يتناسب على الصحيفة أو الصحفي املسؤول عن الضرر احلصول من ، و عليه  للجمهور
فعل مماثل ، فهذا جيعله يفكر مليا قبل اإلقدام على  ه أو الكسب الذي عاد عليهئمع جسامة خط

نه ال ميكن التغاضي عن ذلك أ،  حيقق الردع لغريه من الصحفينيكونه إىل   ةفاضإ،  مرة أخرى
ما  و، وه ، وابلتايل جيب مراعاة كل الظروف املالبسة احمليطة ابملضرور األضرار اليت تلحق املضرور

 : يلي سنحاول توضيحه فيما

 رورــة ابملضـــل املتعلقـــالعوام – اثنيا      
، ألن هذا األخري يقاس  الظروف الشخصية للمضرور عند تقدير التعويض جيب مراعاة

،  3 ، وعليه يقدر التعويض على أساس ذايت ال موضوعي مبقدار الضرر الذي أصاب املتضرر
، فقواعد العدالة تقتضي عند  وابلتايل جيب مراعاة حالة املضرور اجلسمية والصحية و املعنوية

التعويض االعتداد ابحلالة الصحية للمضرور قبل وقوع الفعل الضار، و تبدو أمهية ذلك تقدير 
، فالشخص املريض مبرض  4 جلية عند تقدير الضرر املادي و املعنوي الناتج عن اإلصابة اجلسدية

، على  القلب قد يؤدي مقال غري مسؤول ينتهك حرمة حياته اخلاصة إىل إصابته بنوبة قلبية
                                                           

  
 .234، صالسابق  املرجع مصطفى أمحد عبد اجلواد حجازي   – 1

     

     2 - عبد الرزاق السنهوري ، م 2 ، ج 1 ، املرجع السابق ، ص 121.2
     5 - منذر الفضل ، املرجع السابق ، 956.
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، وعليه على القاضي أن ال يهمل الوضع الصحي للمتضرر ا إذا كان الشخص سليم ما  عكس
 . قبل وقوع الفعل الضار

  اليت قد تقع جراء عمل الصحفي ، وهي الصورة الغالبة، أما ابلنسبة لألضرار املعنوية 
واليت تكون يف صورة انتهاك حق الشخص يف مسعته و الذي يتكون من عنصرين أساسني كما 

أي شخص هبا مثل يف مجلة من القيم األدبية يفرتض أن يتمتع تبيانه ومها : الشرف الذي يسبق 
، و عليه يتساوى من خالهلا األفراد دون التأثر بظروف صاحبها أو برأي  ابعتبار أنه إنسان

و ، أما ابلنسبة للعنصر الثاين فه ، حمرتما أو خارجا عن القانون اآلخرين فيه، كونه غنيا أو فقريا
االعتبار الذي هو جمموعة من املميزات اليت يستمدها الفرد من منزلته اليت بلغها يف اجملتمع الذي 

 . 1 ينتمي إليه

، إغفال املركز االجتماعي و املايل للمضرور أثناء  وعليه ال ميكن أبي حال من األحوال     
رد مالبسات عالقة أستاذ ما س ، فلو أن مقاال ، ولو كان اخلطأ الصحفي واحد تقدير التعويض
، فإن الضرر املعنوي الذي قد يلحق األستاذ اجلامعي نتيجة القذف ليس كالضرر  جامعي بطالبته

، و ذلك على اعتبار أن األول له مركز اجتماعي و مايل أعلى من الثانية ،  الذي يصيب الطالبة
، و لكن عمليا فإن  و بكرامته، ألن كال الطرفني يعتز بنفسه  رغم أن الشعور لدى الطرفني واحد

مبلغ التعويض الذي قد حيصل عليه األستاذ اجلامعي سيفوق ما ستحصل عليه الطالبة ، ألن ذلك 
 . 2 متعلق مبدى إمكانية جرب الضرر

هلذا ذهب جانب كبري من الفقه إىل تفسري الظروف املالبسة اليت نص عليها املشرع      
، حبيث تشمل  الظروف اخلاصة ابملضرور ابلدرجة األوىل ، كعنصر جوهري عند تقدير التعويض

، فلو نشرت أخبار كاذبة عن أمانة شخص كان على وشك إبرام صفقة  حىت الظروف احمليطة
، فهذا حيدث ضرر أكرب مما لو نشرت هذه األخبار  هامة ما يؤدي إىل عزوف اآلخر على إمتامها

 . لظروف عند تقدير التعويض، وعليه جيب مراعاة هذه ا يف غري هذه الظروف

                                                           

   1 - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص219.
   2 - املرجع نفسه ، ص 219.
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، تعترب عوامل جد هامة  احلالة الصحية و اجلسدية و الوضع املايل و االجتماعي للمضرورف
 . لتخفيف منه أو لتشديده على حسب احلالةل، و ابلتايل قد تكون عوامل  عند تقدير التعويض

، فمن  دير التعويضإمكانية تقتسعف وحدها يف إال أن العوامل اخلاصة ابملضرور ال       
إىل التقليل من مبلغ التعويض أو نفي  يؤدي  الضروري الوقوف على مدى خطأ املضرور الذي قد

، وعليه إذا استطاع املدعى عليه إثبات أن الضرر الذي جنم كان نتيجة  1 عن الفاعل يةاملسؤول
،  في عالقة السببيةعندئذ تنت ، ، وأن فعله هذا كان السبب الوحيد للضرر لفعل املضرور نفسه

من 771املادة  اجلزائري يف، وهلذا نص املشرع  2 ويكون املضرور هو الذي أحلق الضرر بنفسه
 : أنه على القانون املدين 

 دمقدار التعويض، أو ال حيكم ابلتعويض إذا كان الدائن خبطئه ق جيوز للقاضي أن ينقص" 
 رابطةتنتفي الأنه لكي النص هذا استقراء يتضح من ، " اشرتك يف إحداث الضرر أو زاد فيه 

، أما يف حال مسامهة كال دعى عليه السببية جيب أن يكون خطأ املضرور قد استغرق خطأ امل
صطلح عليه ابخلطأ املشرتك فإننا نكون أمام حالة ختفيف و هو ما ا اخلطأين يف إحداث الضرر

وىل يتوافر االستغراق كلما كان أحد اخلطأين ، فبالنسبة للحالة األ دون نفيها دعى عليهسؤولية املم
إذا كان اخلطأ املتعمد أما ،  املسؤولية كاملة ي، و ابلتايل يتحمل صاحب اخلطأ العمد متعمدا
عن املضرور نفسه  ا، وإذا كان اخلطأ املتعمد صادر  من املدعى عليه قامت مسؤولية كاملة اصادر 

،  احلكم يف حالة رضا املضرور مبا وقع عليه من ضررنفس ينطبق و ، تنتفي مسؤولية املدعى عليه 
إال أن الفقهاء يفرقون بني رضا املضرور ابلضرر و علمه به ، فعلم املضرور ابلضرر دون قبوله ال 

 . 3 يعترب خطأ

                                                           

    1 - منذر الفضل ، املرجع السابق ، ص951.
2  - أجمد حممد منصور : النظرية العامة لإللتزامات ، مصادر اإللتزام ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، األر دن ، ط 1 سنة 

.  522، ص 2227  
  5    - بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص 221-223.
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، و قام صحفي  إذا قام شخص بنشر جوانب حياته اخلاصة يف الصحفف ى ذلكوعل   
، فإن أصاب هذا الشخص ضرر جراء النشر 1 نشره من جديدآخر ابالقتباس مما مت نشره و أعاد 

، ألن هذا الشخص مل حيرص على احملافظة  فإنه يتم تعويضه يف احلالة يكون أقل عادة من ذلك
، فيكون أن ذاك خطأه  ، أما إذا مت النشر بناء على موافقة و رضا املدعي على خصوصياته

 .2يف هذه احلالة  تهليفي مسؤو تمستغرقا خلطأ الصحفي، و ابلتايل تن

يف هذه احلالة يعتد ابخلطأ و ،  قد يكون أحد اخلطأين نتيجة لآلخر أنه ذلكيضاف إىل 
فلو أن شخصا صرح أبنه على عالقة  ، 3 ، حبيث يتحمل صاحبه املسؤولية كاملة الذي وقع أوال

، فإن املصرح  ملرأةا تسبب أبضرار هلذه اهذا التصريح مممشبوهة مبرأة متزوجة وقام الصحفي بنشر 
أدى  و مانشره الصحفي ه لذيتصريح االهو يف احلقيقة من يتحمل املسؤولية ألن ا التصريح هبذ

هذا أكده ، مث  االدعاء قام الصحفي بنشره ا، أي أن هذ ، ولكن لو تصوران العكس هلذه األضرار
أحيان أخرى فإن ، أما يف  الشخص يف تصريح موايل فإن الصحفي هو من يتحمل املسؤولية

، فعلى القاضي يف هذه احلالة تعيني  اخلطأ املسبب للضرر يكون مشرتك بني املضرور والفاعل
حيكم للمضرور إال بتعويض يعادل ما ساهم به املسؤول خبطه ال ، وابلتايل 4 طأ كل منهماخنسبة 

ا صرح شخصأن لو ف، اجلزائري  من القانون املدين126، وهذا ما أكدته املادة  يف إحداث الضرر
و ،  أحد املوظفني يف مؤسسة معينة يتلقى الرشوة و أشار إليه ابألحرف األوىل من امسهأبن 

املصرح من خالل حتديد أن يتعرف على هوية هذا املوظف اخلرب  شراستطاع الصحفي ان
صرح و ، كان امل ، فإن تسبب هذا املقال يف أضرار هلذا املوظف و األحرف األوىل امسه ةللمؤسس

، ملا استطاع  ألنه لوال املعلومات اليت قدمها هذا الشخص، الصحفي مسؤوليني على حد السواء 
                                                           

     1  - أقرت احملاكم الفرنسية أن سبق النشر ال يعترب رضا إلعادة النشر، و هلذا ميكن متابعة املسؤول عن النشر يف 

، وهذا ما  231-237، ص  ، املرجع السابق ، راجع يف هذا املوضوع مصطفى أمحد عبد اجلواد حجازي حال وقوع أضرار
)...حيث أن جرمية :  الذي جاء فيه و  23/2222/ 51يخالصادر بتار  223536ذهبت إليه احملكمة العليا يف قرارها رقم 

 2، العدد   ةاجمللة القضائيراجع  ، القذف جيب لقيامها املساس بشرف الشخص عن طريق النشر أو إعادة النشر........(
331، ص 2222ة لسن   

    2 - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 217.
    3 - بلحاج العريب ، املرحع السابق ، ص217.
    4 - منذر الفضل ، املرجع السابق ، ص954.
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، و ابلتايل فهما مسؤوالن عن تعويض هذا املتضرر و جرب أضراره  الصحفي معرفة هوية املوظف
لغ القاضي وحده له سلطة تقديرية يف حتديد مب  _حالة االشرتاك_ ابلتساوي ويف هذه احلالة

 . ، ولكن على أساس مسامهة كل منهم يف إحداث الضرر التعويض املستحق لكال الطرفني

أن العوامل اخلاصة ابملضرور هلا أتثري مباشر يف تقدير تعويض األضرار  مما سبق ننتهي    
، هذا  تصل يف بعض األحيان حلد نفي مسؤوليتهقد اليت و ،  اليت قد يلحقها الصحفي ابلغري

، واليت سنتطرق هلا بشيء من  عوامل أخرى ال تقل أمهية عن تلك اليت أشران إليهافضال عن 
 : التفصيل فيما يلي

،  التعويض يتأثر أتثريا مباشرا قلة وزايدة مع ظروف املسؤول و املتضررأن ذكران أن سبق 
ولعل أمهها ،  ورغم ذلك هناك عوامل أخرى ال ميكن جتاهلها ألهنا تؤثر حتما يف تقدير التعويض

عند تقدير  ؤولية يلزم أخذه بعني االعتبار .فتأخر الفصل يف دعوى املس طول حسم الدعوى ،
ا ما جعل ذ، و ه 1 ا أتخر الفصل يف القضيةذ، ألنه من العدل زايدة مبلغ التعويض إ التعويض

اليت نصت  921لك صراحة منها القانون املدين العراقي يف مادته ذبعض التشريعات تنص على 
لك ذعلى جواز قيام احملكمة ابلتعويض عن اآلالم اجلسمية و التشويه جراء اإلصابة مراعية يف 

، و خاصة  و من جهة أخرى،  ا من جهةذه  2جسامة األمل و املدة اليت استغرقها ... اخل 
، فهناك من ينادى بضرورة أخد نطاق انتشار الصحيفة   الصحفيةابلنسبة للمسؤولية عن املمارسة 

تزيد الضرر  على اعتبار أن الصحف األكثر انتشارا  كعامل أساسي عند حتديد التعويض املستحق
يف صحيفة حملية  فيسبب له ضررا ، و  ، ألن نشر خرب يتعلق بشخص 3الذي قد تسببه للغري

قد يضطر  وىل، ألنه ابلنسبة لألنشر اخلرب يف صحيفة وطنية لكنه ال يقارن ابلضرر الذي يصيبه لو 
يتقي ، و ابلتايل  الشخص إىل االنتقال من مكان نشر الصحيفة إىل مكان آخر مل تصل إليه

، على عكس لو كانت  األضرار املعنوية املتمثلة يف نظرة اجملتمع له من جراء هدا اخلرب الذي نشر
إىل إىل التقليل من الظهور افة املناطق ما قد يضطر الشخص الصحيفة وطنية فإن اخلرب سيعم ك

                                                           

1 - الرأي الغالب يف القضاء أن وقت حتديد الضرر الواجب التعويض يكون يوم صدور احلكم لتحقيق التعادل بني 

  التعويض و الضرر قدر االمكان.
 . 919، ص  ، املرجع السابق ر الفضلذمن - 2

  5  - سامان فوزي ، املرجع السابق ، ص 211   
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يف  فإن التعويض الذي يستحقه املضرورلذلك ، و  هيلإ ناسحني نسيان اخلرب خوفا من نظرة ال
كلما     فكلما كان نطاق انتشارها واسع، فة يجيب أن يتناسب و مدى انتشار الصح هذه احلالة 

، و ابلتايل ال ميكن  بتعويض أكرب و العكس صحيح، ما يستدعي احلكم  كان الضرر أكرب
 . ا العامل عند حتديد مبلغ التعويضذإغفال ه

، حبيث جييز األخذ بعني االعتبار التضخم االقتصادي  ه العواملذو هناك من يوسع دائرة ه
 ا فإنذ، و هل ، و اخنفاض القدرة الشرائية عند حتديد مبلغ التعويض للمتضرر و ارتفاع األسعار

جداول اإلصاابت و العطل العضوي اليت تعتمده بعض اجلهات القضائية ال حتقق العدالة ألهنا 
وعلى ذلك ،  1 هتدر مبدأ التعويض الكامل القائم على مراعاة الظروف اخلاصة ابملتضرر و الفاعل

، و  ه العوامل السابق ذكرها من عوامل خاصة ابملسؤول و ظروف مالبسة للمتضررذكل هفإن  
غري مطلقة بل ، إمنا هي عناصر يلجأ إليها القاضي الذي ميلك سلطة واسعة  امل أخرى متفرقةعو 

 . يتفيما أينوردها لتقدير الضرر ، حمددة بضوابط معينة 

 يــانــــــالثملطلب ا

 ضـويـــد التعــديــي يف حتـة القاضــسلط 
أن و إذا انتهى من ذلك عليه ، سبق أن ذكران أن القاضي هو الذي حيدد طريقة التعويض 

، إذ خوله سلطة  حيدد مقداره و يستمد قاضي املوضوع سلطته يف تقدير التعويض من القانون
ا ما ذ، و ه ه السلطة ليست حقا فحسب إمنا هي واجبذ، و ه مطلقة يف تقدير التعويض

أحد قراراهتا رقم إذ جاء على سبيل املثال يف  ، أكدته احملكمة العليا يف العديد من قراراهتا
إن تقدير التعويض من اختصاص قضاة " :  ما يلي  1412/  27/  15الصادر يف  21176

املوضوع، إال أنه يتعني عليهم ذكر خمتلف العناصر اليت تشكل أساس تقديرهم له إلاتحة الفرصة 
املوضوع تقتضي البحث دراسة هدا فإن ، و عليه  2" ملمارسة الرقابة املعهودة له يف هدا اجملال ... 

ا ما ذ، و صوره و ه عن القواعد اليت خيضع هلا تقدير التعويض إىل جانب عناصر التعويض
 :  سنحاول تفصيله فيما يلي

                                                           
    .913، ص  ، املرجع السابق منذر الفضل -   1

   .42، ص 1412 ، سنة 1العدد و هي جملة قانونية  تصدرها وزارة العدل يف اجلزائر ، ،  نشرة القضاة  - 2
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 ض ــد اليت حتكم التعويـــواعـالق – أوال
، حبيث جيب أن  ا وقع ضرر للغري كان للمتضرر احلق يف التعويض عما حلق به من ضررذإ

، أال  ، ألن نطاق التعويض يتحدد مبوجب أساس واحد عن الضرر تعويضا كامال يكون التعويض
،  ، ألن اهلدف من إقرار املسؤولية املدنية هي إعادة املضرور للوضع الذي كان عليه و هو الضرر

، الذي يعين أن  التعويض الكامل ا اهلدف يدعمه مبدأ يسيطر على تقدير التعويض هو مبدأذو ه
، و هدا املبدأ يستفاد من القاعدة العامة  أن يغطي الضرر الذي حلق املضرورالتعويض جيب 

 . 1للمسؤولية املدنية 

، فاملضرور ال ميكن أن يكون ضحية مرة أخرى من  ا املبدأ تقتضيه العدالةذإن إعمال ه
 ، و ابملقابل فليس من العدل أيضا حتميل ال يغطي كامل الضرر الذي أصابه اجراء منحه تعويض

 . 2يزيد عن الضرر الذي سببه  ااملتسبب يف الضرر تعويض

،  فاملبدأ إذن هو اعتماد معادلة اثبتة، طرفاها الضرر احلاصل و التعويض املناسب إلصالحه
، ما يقتضي تعويض املضرور  3و عليه جيب توزيع عبء املخاطر بني املتضرر و مسبب الضرر 
 . عن كافة األضرار اليت أصابته سواء أكانت أضرار مادية أو معنوية

ترتتب عليه نتائج هامة على رأسها  _  التعويض الكامل _ إن إعمال هدا املبدأ يف التعويض     
زن بني ، أي جيب إجياد نوع من التوا أن تقدير التعويض جيب أن يكون تقديرا واقعيا ال شخصيا

، تتغاضى عن  جيب تقدير الضرر بصورة واقعية ال جمردةلذا ،  الضرر احلاصل و التعويض املستحق
، و عليه فالتقدير الواقعي حيتم على القاضي أن ال يكتفي عند حتديد  حقيقة ما أصاب املضرور

وصف ما األول يبالغ يف ذلك أن ،  ا يدعيه املضرور أو املسؤول عن إحداث الضررمبلتعويض ا
بنفسه أو أن يبحث لك على القاضي ذ، ل ، و الثاين يهون منه أو حياول نفيه متاما حلقه من ضرر

                                                           

   1    - عدانن إبراهيم السرحان، نوري محد خاطر، املرجع السابق، ص 942. 
     2  - املرجع نفسه ، ص 942 

     5 - مصطفى العوجي ، املرجع السابق ، ص 619.
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ابلتخفيف أو فيه ، عن حقيقة الضرر احلاصل فعال و الظروف اليت قد تؤثر  بواسطة انتداب خبري
  . 1، أي عليه أن يراعي الظروف الشخصية للمضرور كما سبق بيانه  ابلتشديد

ضي أن ال حيصل املضرور على مغنم تمبدأ التعويض الكامل يقما تقدم فإن إىل  ةفاضابإل
لك أقرت ذ، ل ، أي جيب أن ال يكون الفعل الضار مناسبة إلثراء املضرور من وراء ضرره

،  بعدم جواز اجلمع بني عدة تعويضات عن الفعل الضار الواحدتقضي التشريعات قاعدة عامة 
، فال ميكن للمضرور احلصول على تعويض كامل من كل واحد  ولنيخاصة يف حال تعدد املسؤ 

، فلو أن قصة معينة تنطوي  2، بل له احلق أن حيصل على هدا التعويض منهم جمتمعني  منهم
، فإن الشخص  تشهري به تناقلتها العديد من الصحفالعلى انتهاك حلياة أحد األشخاص و 

، و لكن القاضي  لتعويضه تعويضا كامال ىعلى حداملتضرر ال ميكنه الرجوع على كل صحيفة 
، أو حيكم على مجيع الصحف  يقدر الضرر احلاصل مث حتدد نسبة مسامهة كل صحيفة يف الضرر

ه احملكمة العليا ا ما أكدتذ، و ه حتديد احلصصله ا مل يتسىن ذ، إ اليت تناقلت املوضوع ابلتساوي
حيث أنه يتبني : " و الذي جاء فيه ،  1415/  25/  52الصادر يف  26522رقم  يف قرارها

من احلكم أن قضاة املوضوع سببوا حكمهم و أعطوا لقضائهم األساس القانوين عندما قسموا 
احلادث حمملني نصف املسؤولية لكل واحد من املسؤولني بناءا على ما اكتشفوه من الواثئق 

قواعد املسؤولية التقصريية تسمح للدائن املقدمة هلم، و اليت تدخل يف سلطتهم التقديرية، كما أن 
، فإنه ال جيوز للمدين  عند تعدد طريف االلتزام مطالبة املدينني املتضامنني جمتمعني أو منفردين

املعارضة على الوفاء بكل الدين مادام القانون قد خوله حق الرجوع على من شاركه يف الضرر 
 . 3 "  بقدر حصته يف املسؤولية

                                                           

     1 - عدانن إبراهيم السرحان ، نوري محد خاطر ، املرجع السابق ، ص 943. 
     2  – عدانن إبراهيم السرحان ، املرجع السابق ، ص 943.          

  5  - اجمللة القضائية ، وهي جملة قضائية  صادرة عن قسم الواثئق ابحملكمة العليا ، العدد 29 ، لسنة  1414،  
.   92ص      
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ابكتتاب أتمني عن  عن الضرر احلاصل  لو قام املسؤول شارة إليه أنه ما جتدر اإلو 
بدفع ما ثبت يف ذمة املؤمن له املسؤول من  يلتزم املؤمنفإن ،  ه املسؤوليةذمسؤوليته، مث حتققت ه

 .  1ه املسؤولية ذتعويض بسبب ه

يف تغطية األضرار الناشئة عن املسؤولية املدنية  اهام ادور الكيفية يؤدي ه ذهبإن التأمني 
، حبيث يتضمن احلصول على التعويض دون مواجهة خماطر إعسار املتسبب يف  بصفة خاصة

، ألن التأمني من املسؤولية يهدف ابلدرجة األوىل إىل نقل األعباء من املسؤول املؤمن له  الضرر
 . 2 إىل املؤمن عن طريق دفع األقساط

ا األخري يدفع ذ، حبيث أن ه ك فإن املسؤول سيغطي األضرار بواسطة مؤمنهلذو على 
لك فاملضرور ال ميكنه اجلمع بني مبلغني للتعويض أحدمها ذ، ل مبلغ التعويض إىل املضرور نيابة عنه

، ألنه عندما تدفع شركة التأمني مبلغ التعويض  ، و الثاين من املسؤول املؤمن له من شركة التأمني
، و عليه ال جيوز  3، فإن املسؤول املؤمن له تربأ ذمته يف حدود ما دفعته شركة التأمني  ورللمضر 

لك على املسؤول بتعويض آخر، ذ، أن يرجع بعد  للمضرور الذي حصل على التعويض من املؤمن
، فله أن يرجع على  إال يف حال مل حيصل على تعويض كامل يغطي مجيع األضرار اليت حلقته

، إال يف  ، ألن املضرور ال يستطيع أن يرجع على شركة التأمني 4مبا يكمل التعويض املسؤول 
 . حدود مبلغ التأمني املنصوص عليه يف العقد

مبادئ التأمني من املسؤولية على املسؤولية املدنية للصحفي الناشئة إن التأكيد على تطبيق 
مني يعترب صمام أمان لكفالة حرية ا التأذهالصحفي أمر ابلغ األمهية لكون  هنةمعن ممارسة 

ا اجملال حيقق ذاألخذ بنظام التأمني يف هف،  محاية فعالة للمضرورحتقيق الصحافة، و ابملقابل 
ا ما أدى إىل انتقاد نظام التأمني من ذ، و ه ، حبيث يرفع عنه عبء التعويض مصلحة الصحفي
، و ابلتايل  5اإلمهال و التقصري، على أساس أنه قد يشجع الصحفي على  املسؤولية الصحفية

                                                           

      1    - بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص 271.
     2  - مصطفى أمحد عبد اجلواد حجازي ، املرجع السابق ، ص  213_217.    

     5 - عدانن إبراهيم السرحان ، نوري محد جاطر ، املرجع السابق ، ص 327.
      9  -  حممد صربي السعدي ، املرجع السابق ، ص 173.   

     3     - مصطفى أمحد عبد اجلواد حجازي ، املرجع السابق ، ص 211.
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، ضاراب مبادئ  هنة ، و يسرد ما يريده من القصص اليت قد جتدب القراءخيل أبخالقيات امل
، غري  ، ألنه يعلم أنه لن يتحمل عبء التعويض يف هناية األمر الصدق و املوضوعية عرض احلائط

لصحفي املسؤول سيخشى التعرض لرد عليها على أساس أن االتكفل ابه االنتقادات قد مت ذأن ه
، ألنه و   ، فضال أنه قد يتحمل جزء من التعويض يف بعض احلاالت للمساءلة اجلزائية أو التأديبية

، و سواء  كما هو معلوم أن التأمني عن املسؤولية جائز سواء كانت املسؤولية عقدية أو تقصريية
أكان اخلطأ الواجب اإلثبات يسريا أو ، و سواء ا واجب اإلثبات أو مفرتض أكان اخلطأ تقصرياي

التأمني ال يشمل تغطية األضرار الناشئة أن ، أي  1، و لكن بشرط أن ال يكون متعمدا  جسيما
 . ا اجملالذعن اخلطأ العمدي الصحفي يف ه

لك فإن مبدأ التعويض الكامل يقضي أ ن ال يتعرض املضرور ملغرم مبنحه ذابإلضافة إىل 
ا ذ، و عليه إ ، ألن تعويض الضرر يعين إصالحه ابلكامل الذي أصابه تعويض أقل من الضرر

يف عليه ، ألن القاضي  حكم بتعويض أقل من الضرر فهو ال يستحق أن يوصف أبنه تعويض
، و عليه ال جيوز احلكم  ، و القضاء مبا يعوضه حال حتقق الضرر البحث عن مداه احلقيقي

ا طالب به املضرور ابلدينار الرمزي كتعويض ذ، إال إ يببتعويض رمزي خاصة يف حالة الضرر األد
، فيجب االستجابة إىل  ، رغبة منه بعدم املتاجرة مبشاعره و كرامته عن الضرر األديب الذي أصابه

ملمثلة  27/27/1467 هذا اخلصوص بتارخ  قضت حمكمة استئناف ابريس يفو قد ،  2طلبه 
فرنسية بتعويض رمزي حسب طلبها مع نشر احلكم يف ثالث جرائد ضد شركة بلجيكية نشرت 

    .  3صورا هلا خاصة ال عالقة هلا بنشاطها الفين دون موافقتها 

أن األصل يف مبلغ التعويض أن يكون مساواي للضرر فال ينقص عنه  من ذلك إىل  ننتهي 
ا قام القاضي بتحديد الضرر يف الوقت املناسب ملا له من أتثري ذإال إ تىيتأ ا الذو ه ، و ال يزيد

 . ما سنحاول تبيانه فيما يلي و، و ه على مبلغ التعويض

 

                                                           

     1  - حممد صربي السعدي ، املرجع السابق ، ص 179. 
    2  - عدانن إبراهيم السرحان ، نوري محد خاطر ، املرجع السابق ، ص 947. 

    5  - منذر الفضل ، املرجع السابق ، ص 952.   
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 ضـــويـر التعـــت تقديـــوق – اــانيـث

ر حق املضرور يف رفع دعوى املسؤولية املدنية هو حصوله على ما تقريإن اهلدف من   
حول حتديد القائم بشأنه منصب  الفاخل ، إال أن حلقه عن طريق التعويض يصلح الضرر الذي

من ، فهناك  على اجلدل القائم حول طبيعة احلكم ابلتعويضأتسيسا ،  هالوقت األنسب لتقدير 
فوفقا لوجهة أنه كاشف ، بينما يرى البعض اآلخر ،  حلق املضرور يرى أن احلكم ابلتعويض منشئ

 املضرور يف التعويض من اتريخ صدور احلكم .النظر األوىل ينشأ حق 

وفقا لوجهة النظر الثانية فينشأ حق املضرور يف ، أما  ا التاريخذو ابلتايل يقدر التعويض يف ه
احلكم إىل أن ، و قد ذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف العديد من قراراهتا  1و قت وقوع الضرر 

ام املسؤول ابلتعويض قبل صدور احلكم مل يتحقق موجب إلز  ، ابعتبار أن ابلتعويض هو إنشائي
احلكم ال ذهبت إىل أن ، و لكن يف قرارات أخرى  ا االلتزامذاحلكم هو الذي ينشئ هبعد لكون 

مع حدوث الضرر، ينشأ ا االلتزام ذهأن ، على أساس  فقط ا حلق املضروريعدو أن يكون كاشف
 . 2إن مل يرفع الدعوى قبل وفاته  ، حىت و بدليل انتقاله إىل الورثة بوفاة املورث

أن ذهب فريق اثلث من الفقهاء إىل التوفيق بني ما ذهب إليه الفريقني السابقني معتربا  و
، و منشئ ابلنسبة لتحديد مقدار  3 حكم القاضي كاشف ابلنسبة حلق املضرور يف التعويض

ا الرأي التوفيقي، ذألخذ هب، و يرتتب على ا ا ما أخد به جانب كبري من القضاءذ، و ه التعويض
، فضال أنه  ، ال من يوم صدور احلكم أن تقادم دعوى املسؤولية يكون من يوم وقوع الفعل الضار

لك بتحويل حقه ذ، و  جيوز للمضرور أن يتنازل عن حقه يف التعويض دون انتظار صدور احلكم
، ألن تقدير  الطرح السابق. و من جهة أخرى فإن قواعد العدالة تتماشى و  ا من جهةذللغري ه

ا ما جعل ذ، ه ، ال يوم وقوع الفعل الضار التعويض عن الفعل الضار يكون يوم صدور احلكم
، سواء ابلزايدة أو  القاضي ملزما مبراعاة مجيع التغريات و التطورات اليت قد تطرأ على املضرور

،  تظل اثبتة بل تتغري تبعا للظروف، ألن النتائج اليت ترتتب جراء العمل الضار قد ال  4ابلنقصان 
                                                           

    1  - عدانن إبراهيم السرحان ، نوري محد خاطر ، املرجع السابق ، ص 312. 
2 - مصطفى العوجي ، املرجع السابق ، ص 671.   

      

     5 - فتحي عبد الرحيم عبد هللا ، املرجع السابق ، ص 324.
9 - منذر الفضل ، املرجع السابق ، ص 993.
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، ما أصبحت عليه حالة  خذ بعني االعتبار عند تقديره للتعويضن أيعلى القاضي أمن مث و 
 . 1 املضرور من حتسن أو تدهور

، قد تكون جمحفة نوعا  إال أن تطبيق املبادئ السابقة الذكر على مسؤولية الصحفي املدنية
أضرار لك أن أغلب األضرار اليت قد تنجم عن املمارسة الصحفية هي ذ،  ما يف حق املضرور

 قد يقيمها املتضرر على يتلك أن طول الفصل يف دعوى التعويض الذضف إىل أ،  معنوية
، أو على أساس أن األحداث و نظرا لتالحقها و سرعة  ا األخريذالصحفي نتيجة ملماطلة ه

، فقد أيخذ مقال ما جدل القراء ملدة  دائما عن اجلديد، ألن مجهور القراء يبحث  نسياهنا نسبيا
معنوية جد ابلغة اضطرت املضرور لزوم  ااملقال الذي سبب أضرار ف،  معينة مث يصبح من املاضي

مسألة ما  ى أساس ما مت تداوله يف الصحف عن، عل ، نظرا لنظرة اجملتمع له منزله أايم و أايم
، قد يكون  فاالنتظار حىت وقت صدور احلكم لتقدير التعويض،  ختصه تنطوي على التشهري به

ا و حسب رأينا فمن األفضل يف ذ، ألن وقع الضرر يكون قد خف ، هل جمحفا ابلنسبة للمضرور
الضرر وقت حدوث وقع ، مراعاة  ما خيص املسؤولية املدنية للصحفي حال تقدير التعويض يف

   2.  كون من املمكن أن الضرر قد زال حيث ي الفعل الضار ال وقت احلكم ابلتعويض

ا كان الضرر و حبسب طبيعته قابال ذعلى القاضي إف،  و مبا أن هناك أضرار قد تتغري
من القانون املدين اجلزائري  151ا ما نصت عليه املادة ذ، و ه لك يف حكمهذ، أن يراعي  للزايدة

،  يقدر مدى التعويض بصفة هنائيةصراحة حبيث أقرت للقاضي الذي مل يتيسر له وقت احلكم أن 
، و  له أن حيتفظ للمضرور ابحلق يف أن يطالب خالل مدة معينة ابلنظر من جديد يف التقدير

ه احلالة أن يبني يف حكمه مدى التغيري احلاصل و العناصر اليت تظهر تفاقم ذعلى القاضي يف ه
، حالت قوة  لك يف حكمهذر ل، و مل يش ألنه يف حال مل يتوقع القاضي تغري الضرر ، الضرر

لك فإن جانب من الفقه يرى ذ، رغم  الشيء املقضي به دون مراجعة احلكم يف حال تغري الضرر
، على اعتبار أنه ضرر جديد متميز  تفاقم الضرر جييز للمضرور املطالبة ابلتعويض عن زايدتهأن 

                                                           

     1 - بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص  275_279.
    2 - ما يربر هذا املوقف ما أخد به املشرع اجلزائري عندما حدد تقادم املسؤولية يف جمال اإلعالم بستة أشهر سواء 

 فقد بريقه شيئا فشيئاي، إال أنه  لك لقناعته أن احلدث قد أيخذ أبعاد ال ميكن تصورها عند أول نشر لهذ، و  املدنية و اجلزائية
. ذا، و ينسى أيخذ مكانه حدث آخر و هك ، ألن املقال حدث أيخذ اهتمام اجلمهور فرتة من الزمن إىل أن يتالشى    
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حيث جاء يف ا ما أخد به القضاء اجلزائري ذ، و ه سابقالتعويض عنه الذي حكم اب الضرر عن
... يستخلص من ما يلي : "  1415/  25/  22الصادر يف  25613قرار احملكمة العليا رقم 

القرار املطعون و أوراق امللف و التقرير الطيب أن حالة الضحية مل تتغري و مل يتفاقم ضررها على ما  
جل مبنح تعويض جديد للمطعون ضده بدون ، و ملا قضى جملس قضاء جي كان عليه يف السابق

أن يبني التغري الذي طرأ على الضحية و العناصر اليت تظهر التفاقم فإنه يكون قد خرق قوة الشيء 
تعويض جديد إال   أن تطلب  حبكم هنائي ال جيوز هلا  ، حيث أن الضحية عوضت املقضي فيه

ا ال يعطي ذهف،  نقص الضرر بعد احلكم اذ، و على العكس إ 1" ا أثبت أن الضرر تفاقم ... ذإ
، ألن القاضي  لكذ، ألن حجية األمر املقضي فيه حتول دون  للمسؤول احلق يف املطالبة إبنقاصه

  . 2بعني االعتبار كافة االحتماالت عند حتديد مبلغ التعويض أن أيخذ يفرتض فيه 

عن أضرار حلقت  الصحفي الذي حكم عليه أبداء مبلغ معني كتعويضفإن  و على ذلك
إعادة املطالبة إبنقاص التعويض احملكوم به، نظرا  ال يستطيع ، جراء ما مت نشره  شخص ما

يبقى حق املضرور قائما يف املطالبة ابلتعويض من ذلك لتناقص أتثري ما مت نشره، و على العكس 
، على اعتبار  نصنص احلكم على جواز التعديل أو مل ي سواء ها ما تفاقمت األضرار اليت حلقتذإ

،  لك ال شيء مينع مراجعة األحكام القضائية القاضية ابلتعويضذ، رغم  ه األضرار جديدةذأن ه
 ، سنحاول الوقوف عليها فيما يلي. و لكن مع مراعاة شروط معينة

 ضـويـعــم ابلتــــى احلكـة علـــالرقاب – اـــثـاثل
  للقاضي فيها مطلق احلرية، ، تعد مسألة موضوعية  ال شك أن مسألة تقدير مبلغ التعويض

،  ، غري أنه يف احلقيقة يبقى على القاضي تسبيب حكمهذلك و ال رقابة حملكمة النقض عليه يف 
كون فيها سلطة القاضي حمدودة ما ت، أي عليه مراعاة املسائل القانونية اليت  و إال تعرض للنقض

ماداي   ه املسائل القانونية تتمثل يف حتديد نوع الضررذ، و ه جيعل حملكمة النقض حق الرقابة عليه

                                                           

     1 - نشرة القضاة ، و هي جملة قانونية صادرة عن وزارة العدل يف اجلزائر ، العدد  21، سنة  1417، ص 72. 

     2  -  بلحاج العريب ، املرجع السابق ، ص 276.         
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قصور ب شوابم، ألن عدم تبيان عناصر الضرر جيعل احلكم  أو مستقبال ، حاال كان أو معنواي 
  . 1، ما قد يؤدي إىل إبطاله  التسيب

، و  على القاضي أيضا أن حيكم بتعويض يتناسب و الضرر احلاصلفإنه لك ذفضال عن 
، أي على القاضي أن يقدر التعويض يف مجيع  لضرر املراد جربهاهدا ال يتأتى إال بتحديد عنصري 

ا قامت صحيفة معينة ذ، و عليه إ األحوال بقدر ما حلق املضرور من خسارة و ما فاته من كسب
ادها ، قام أحد املستثمرين ابستري  بنشر معلومات غري مؤكدة عن صالحية مادة معينة لالستهالك

، نظرا لتلفها جراء عدم  خسائر فادحة كبده  اممما أدى إىل عزوف املستهلكني من شرائها 
على القاضي مراعاة فيكون ،  الربح الذي كان يرجوه من بيعهافرصة ، ابإلضافة لتفويت  تسويقها

و  ماداي حاالضررا ، و أن هدا الضرر يعترب  ين العنصرين عند حتديد مبلغ التعويض املستحقذه
 . ، و إال تعرض احلكم للنقض ، نظرا الهتزاز ثقة العمالء فيه معنواي

و إن كان حق اإلستعانة ابخلرباء مكفول للقاضي يف هذه احلالة ، فإن  و من انحية أخرى
، و لكن عليه بيان األسباب اليت جعلته يقضي خبالف إستشارة املقدمة من قبلهم غري ملزم اب

ا ذما إ ، و لكن دون اخلوض يف لك يعرض حكم القاضي للنقضذ، و إغفال ذكر   2رأيهم 
، ألهنا تبقى مسألة موضوعية ال ختضع لرقابة حمكمة  تناسب مبلغ التعويض مع الضرر الواقع

 . النقض

لك جيوز من انحية أخرى اجلمع بني تعويض الضرر املادي و املعنوي بصورة ذإىل جانب 
لك لتفادي التعويض املزدوج عن نفس ذ، و  3واحد منهما  إمجالية دون بيان املبلغ املقدر لكل

لك أن حمكمة النقض الفرنسية ترى أنه من غري املقبول النظر حلالة املضرور من كل ذ،  الضرر
ا يستحسن أن ال يقدر كل عنصر من ذ، ل النواحي اجلسمية و العائلية و االجتماعية ... اخل

دة الشخصية اإلنسانية متثل عناصر مشرتكة للضرر لك ألن وحذ، و ى عناصر التعويض على حد

                                                           

 - عبد العزيز اللصاصمة ، املرجع السابق ، ص 144.  
 1     

   2  - تنص املادة 199 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ، على أنه : "ميكن للقاضي أن يؤسس حكمه على 
." استبعاد نتائج اخلربة، القاضي غري ملزم برأي اخلبري، غري أنه ينبغي تسبيب  نتائج اخلربة   

     5  - سامان فوزي عمر ، املرجع السابق ، ص 227.
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، ال  ، و عليه فالنتائج النامجة عن العجز و الضرر األديب و اجلمايل يصعب فصلها عن بعضها
  . 1ميكن حبثها بشكل منفصل 

ا الرأي العديد من االنتقادات على أساس أن التقدير اإلمجايل للتعويض ذو قد أاثر ه
، يؤدي إىل تشجيع القضاة على  من عناصر الضرر بصورة مستقلةدون البحث عن كل عنصر 

و  ، نه ال ضري يف حتديد مبلغ واحد للتعويض دون تفصيلهفإأنه و حسب رأينا  إال،  2الالمباالة 
، و عليه  لكن على القاضي دعم حكمه ابلتسبيب الكايف الذي يربر ما قد حكم به من تعويض

االعتداء عليه إىل ما أدى ببعض املتعصبني   بسوء، فلو أن مقاال تعرض لسمعة شخص ما
فعلى القاضي يف هذه احلالة عند تقديره ،  ، و تسرحيه من العمل و هجر زوجته له ابلضرب

، إىل جانب تبيان نوع  ، أي ما فاته من كسب و ما حلقه من خسارة هأن يبني عناصر للتعويض 
الناتج عن فقد العمل و الضرر املعنوي الناتج عن ه احلالة الضرر املادي ذالضرر الذي يشمل يف ه

، إذن القاضي له  ، و ما خلفه االعتداء عليه من آالم نفسية و مجالية التشهري به و هجر الزوجة
ر، املهم أن يسبب حكمه ألنه من خالله قد  ، و ما يقابله من ضر أن حيدد مبلغ كلي للتعويض

 .تعويض يبني عناصر ال

انتقد العديد من الشراح اجلداول اليت تعتمدها بعض احملاكم عند  ا األساسذو على ه
، على أساس أن كل عضو من أعضاء اإلنسان له مبلغ  تعويض األضرار خاصة اجلسدية منها

ه اجلداول معتمدة خاصة فيما يتعلق ابلدعاوى اخلاصة حبوادث العمل أو ذ، و يف احلقيقة ه معني
القاضي غري ملزم هبا عند ف، و عليه  ا اخلاص و ال ميكن تعميمهاهده القواعد هلا جماهلف،  املرور

يف تقدير  يةر له احل القاضيذلك أن ،  لتعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية املدنيةاتقدير 
، ألن اهلدف  سابقة قضائية صدرت عنه أو عن غريهبلتعويض فال يلتزم جبدول معد مسبقا و ال ا

ا لن أييت إال عن ذ، و ه  3ضار هي ضمان التعويض الكامل للضرر من املسؤولية عن الفعل ال
مجيع أعطت ا ذ، هل جلعل التعويض متناسبا مع الضرر ىطريق دراسة كل قضية جبدية و على حد

صعب التقدير التعويض ، و إن كان  احلرية املطلقة للقاضي يف حتديد التعويض احلديثة  التشريعات
                                                           

    1  - عبد العزيز اللصاصمة ، املرجع السابق ، ص 222.     
      2  - املرجع نفسه ، ص 225.  

     5  - عدانن إبراهيم السرحان ، نوري محد خاطر ، املرجع السابق ، ص 941.   
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، أو الشرف و االعتبار،  التجميلي كالضرر   راجع إىل طبيعة األضرارا ذ، و ه حبساب الرايضيات
السلطة  منحأعطت ه االستحالة يف التقدير هي اليت ذ، و ه أو االعتداء على احلياة اخلاصة

 . 1ا اجملال ذيف هللقاضي املطلقة 

ما  يف ما عدا،  احلكم القاضي ابلتعويض خيضع لرقابة حمكمة النقضمما سبق إىل أن خنلص 
،  ضمان تطبيق مبدأ التعويض الكاملتعلق بتحديد مبلغ التعويض ، و قد أقر املشرع من أجل 

لك عن طريق بيان أهم عناصر ذ، و ، تتمثل يف ضرورة تسبيبه  ا احلكمذجمموعة من القيود على ه
ر ، إال أنه مل حيرم املضرور من فرصة مراجعة احلكم ابلتعويض يف حال تفاقم األضرا التعويض

ا حرصا من املشرع ذ، و ه نص احلكم على إمكانية املراجعة أو مل ينصسواء ،  النامجة يف املستقبل
 . ، و تطبيقا ملبدأ التعويض الكامل على مصلحة املتضرر

املضرور ، و إن سلك طريق التعويض العيين ، إن التعويض النقدي هو السبيل املتاح أمام 
، ألن نشر الرد أو التصحيح قد خيفف من مدى األضرار اليت  يؤثر يف التعويض النقديالذي قد 

، و ابلتايل حيكم القاضي ابلتعويض عن ما تبقى من أضرار مل يتمكن التعويض  حتققت أن سبق و
، ألن ما درجت عليه احملاكم هو حتديد التعويض يوم صدور احلكم ال يوم وقوع  العيين من جربها

، إال أن   يتماشى و طبيعة األضرار احلاصلة يف جمال الصحافةال يف نظران اذ، و ه الفعل الضار
، سيؤدي ال حمالة جلرب الضرر احلاصل  سلوك طريق التعويض العيين و من مث التعويض النقدي

ا نكون قد حققنا مبدأ التعويض الكامل عن ذ، و هب ماداي أو معنوايأكان الضرر للمتضرر سواء 
 .له املسؤولية املدنية و منها مسؤولية الصحفي و هو الذي أقيمت من أج األضرار

و أخريا و بعد استعراضنا ألهم ما مييز جزاء املسؤولية املدنية للصحفي عن ما هو مقرر يف 
القواعد العامة، و دلك بتبيان أهم أركاهنا، من خطأ و ضرر، و صور هلده املسؤولية اليت ترتاوح بني 

الت انتفاء أو اإلعفاء من هده املسؤولية، و اليت تعترب من شخصية و عن عمل الغري، و تطرقنا حلا
أهم النقاط ألن حرية نقل األخبار و النقد املباح يعتربان احلجر األساس ملمارسة الصحفي ملهنته، 
و اجلدار الفاصل بني املسؤولية و اإلعفاء منها، مث تطرقنا لوسائل اجلرب املتاحة من تعويض عيين و 

ا الصدد، و ذضيح أهم ما جاء به التشريع اجلزائري و التشريعات املقارنة يف هنقدي و حاولنا تو 

                                                           

    1  - عبد العزيز اللصاصمة ، املرجع السابق ، ص 225.    
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ه، و خلصنا لنتائج جد هامة سيتم ذانقشنا مدى مالئمة القواعد العامة لتطبيقها على حالتنا ه
 استعراضها يف اخلامتة املوالية.
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رابعة ومرآة مؤسسات اجملتمع، ابعتبارها سلطة لصحافة على محاية حقوق األفراد و تعمل ا
ا على أكمل وجه دون أن ذال ميكن للصحافة أن تقوم بدورها هعاكسة الجيابياته وسلبياته، و 

اليت مىت حر انطالقا من مبدأ حرية الرأي والتعبري، ووفق ضوابط القانون والنظام و تعيش يف مناخ 
ملسؤولية ا التعدي، فتقوم يف حقه احياسب عن هذداء عمله فإنه يسأل و جتاوزها الصحفي أثناء أ

مىت اجتمعت ألخرية تتمثل يف اخلطأ والضرر والعالقة السببية، و ه اذعناصر هاجلزائية أو املدنية، و 
 ه العناصر يف فعل الصحفي أصبح مسؤوال مدنيا أمام القانون.هذ

تكمن يف ممارسة احلق يف النقد املوضوعي البناء الذي يعد ضماان ن روح العمل الصحفي إ
الضوابط املنظمة للعمل لسالمة البناء الوطين، ما جيعل املسؤولية املدنية للصحفي تنتفي مبراعاة 

احرتام اية املقومات األساسية للمجتمع واحلفاظ على احلقوق العامة و اليت مناطها محالصحفي، و 
 مسعتهم أو انتهاك حدود القانون.طنني وعدم االعتداء على شرفهم و ااحلياة اخلاصة للمو 

اي ا العمل الولوج يف ثناة ملهنة الصحفي حاولنا من خالل هذه اخلصوصيات املميز أمام هذو 
املسؤولية املدنية حماولة املتعلقة بتنظيم مهنة الصحافة و  خاصة تلك نصوص قانون اإلعالم اجلزائري،

من  تعارض، انطالقاحسب وجهة نظران من غموض ونقص و  يان ما يعرتيهامنا قدر املستطاع تب
ال نريد متطور يف جمال تنظيم الصحافة، و  املصري اللذين بلغا مستوىمقارنتها ابلتشريع الفرنسي و 

 لك تكرار ملا جاء يف موضعه.البدائل، ألن يف ذ االقرتاحات و هنا أن نسرتسل يف تقدمي

الصحفي املدنية قد أفضى إىل جمموعة من النتائج ميكن أن  إن البحث يف موضوع مسؤولية
 :نوردها فيما يلي

عقدية كمسؤولية الطبيب أو  مسؤولية يف الغالب هي املسؤولية املدنية ألصحاب املهنإن -1
مهمة الصحفي ابلدرجة األوىل هي احملامي، على عكس املسؤولية الصحفية فهي تقصريية ألن 

 .أمهيتها ومن هنا تظهرأداء خدمة 

على الرغم من أن املسؤولية املدنية للصحفي ختضع للقواعد العامة يف الكثري من األحكام إال -2
مسؤولية الصحفي عن  أهنا تتميز عنها يف مسائل معينة على غرار إمكانية توافر أكثر من مسؤولية،
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العيين الذي  وكذلك يف مسألة التعويض خطئه الشخصي ومسؤولية الصحيفة عن أفعال اتبعيها.
 .ميدان املسؤولية املدنية للصحفي جنده إال يف يتمثل يف حق الرد والتصحيح الذي ال

 لالنتقاداتإن النصوص التشريعية املنظمة ملهنة الصحفي ال تزال حباجة إىل املراجعة نظرا -3
اليت الكثرية اليت وجهت هلا خاصة من طرف مراتدي هذه املهنة، لعدم إشراكهم يف التعديالت 

يفقدها العديد من انون حسب رأيهم يرتاجع ابملهنة و مست قانون اإلعالم أخريا، ما جعل هذا الق
 املكتسبات اليت جاء هبا القانون السابق، فكان حراي ابملشرع اجلزائري تفادي التعديل املتسرع.

ب الصحفي األخالقية أن جينيته االجتماعية و مسؤوله أيضا إطالقا من مهنة الصحفي و وكان علي
 ميكن أن خأخذ أكثر من خأويل، املصطلحات الفضفاضة العامة اليت يتبىن الوأن غموض النصوص 

  اليت تعترب بوابة التضييق على الصحفي، ما حيول دون أداء مهنته على أكمل وجه.و 

 الصحفي ضمن نصوص قانون اإلعالم، و حتديديف تنظيم مسؤولية اجلزائري  ملشرعا قد وفق-4
أشهر ما يتناسب مع طبيعة العمل الصحفي،  6تقادم دعوى املسؤولية املدنية للصحفي املقررة ب 

الذي يرتكز على السبق الصحفي، ما جيعل احلدث يدخل طي النسيان مبجرد أن يطفو يف األفق 
 سبق جديد.   

بيئة  إىل الرقي مبهنة الصحافة من خالل إجيادإن محاية حرية النشر والتعبري والسعي  
املبالغات، على املوضوعية يف عرض احلقائق والبعد عن األخطاء املهنية واإلاثرة و  إعالمية مبنية

 :التالية ابالقرتاحاتتقدم األخذ  توجب علينا إضافة إل ما

لك لتفادي الغموض القانوين الذي يكتنف ذالشخصية املعنوية على الصحيفة، و إضفاء -1
 .فة يف أحيان أخرىلتحرير أو الصحيمساءلة رئيس ا

نصوص تضمينها يف قانون اإلعالم، حيث تلغى الالنصوص اخلاصة مبساءلة الصحفي و  توحيد-2
 .املزدوجة يف قانون العقوابت

 .ه من النصوص الغامضة قدر اإلمكانجتريدإعادة النظر يف قانون اإلعالم و -3



ةـــــــاتمــــخال  
 

145 
 

رور مانعا يفة أو املضالتصحيح من طرف الصححة على اعتبار استخدام حق الرد و النص صرا-4
 .من املساءلة املدنية واجلزائية

النص على إجبارية التأمني ضد مسؤولية الصحفي املدنية ألنه يعد ضمانة ملا ميكن أن يسببه -5
ل على التعويض من شركة الصحفي من ضرر للغري نتيجة لعمله، حيث يتمكن املضرور من احلصو 

من دفع التعويض املستحق  املسؤول، أو عدم متكنهاليت تقي املضرور من إعسار التأمني و 
 .للمضرور

ه ذتنصيب هيئة سلطة ضبط الصحافة املكتوبة و يف إصدار املراسيم التنظيمية اخلاصة هب اإلسراع-6
تطبيقها فية ومراقبة مدى احرتامها و األخرية، اليت تلعب دور مهم يف تنظيم عمل اهليئات الصح

نب تفعيل النصوص اخلاصة تعلق منها حبقوق الصحفي، إىل جالنصوص قانون اإلعالم خاصة ما 
 .برتقية وتدعيم دور النشر والصحفيني
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I.  ابللغة العربية املراجع املصادر و 

 الكتب العامة:-1

سنة  )دط(، ،رالقضائية، منشورات برييت، اجلزائقانون العقوابت يف ضوء املمارسة  :_ أحسن بوسقيعة
7002. 

، 1ط التوزيع، األردن،دار الثقافة للنشر و  ة لاللتزامات، مصادر االلتزام،النظرية العام :_ أجمد حممد منصور
 .7002 سنة

دار  ،القانوناسة تطبيقية يف الفقه اإلسالمي و التعويض عن الضرر املعنوي، در  :_ أسامة السيد عبد السميع
 .7002 )دط(، سنة اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،

 .7001 سنة (،دط) مصر،الوسيط يف القانون املدين، اجلزء األول، املكتب اجلامعي احلديث،  :نور طلبةأ_ 

، دط() اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية،  م يف القانون املدين اجلزائري،النظرية العامة لاللتزا :العريب_ بلحاج 
 .1111سنة  ،7ج

، 7ج، 1ط، دار وائل للنشر، األردن، وط يف شرح القانون املدين، اخلطأاملبس :_ حسن علي الدنون
7002. 

، ديوان املطبوعات زامتااللالوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري، مصادر  :_ خليل أمحد حسن قدادة
 .1111، سنة 1، ج1ط اجلامعية، اجلزائر،

 .1117سنة  ،5ط الوايف يف شرح القانون املدين، القسم األول، األحكام العامة، مصر، :_ سليمان مرقس

دار الفكر  الفقه،و ية العقدية يف ضوء القضاء املسؤوللتعويض عن املسؤولية التقصريية و ا :_ شريف الطباخ
 .7002 ، سنة1ط اجلامعي، اإلسكندرية،

، 3هنضة مصر، مصر، ط الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، نظرية االلتزام، :_ عبد الرزاق السنهوري
 .7011سنة 1، ج7م
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املسؤولية املدنية التقصريية، الفعل الضار، الدار العلمية الدولية و دار الثقافة للنشر  :_ عبد العزيز اللصاصمة
 7007 سنة،1ط ،و التوزيع، األردن

 .1117 سنة )دط(، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، :_ عبد املنعم فرج الصدة

 دين، مصادر حقوق الشخصية، دراسة مقارنة،شرح القانون امل :_ عدانن إبراهيم السرحان، نوري محد خاطر
 .7005 ،سنة  1ط، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن،

القضاء، منشأة املعارف، ملسؤولية املدنية يف ضوء الفقه و ا :_ عز الدين الديناصوري، عبد احلميد الشواريب
 .1112 ، سنة 2ط اإلسكندرية،

زام، مصادر لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات النظرية العامة لاللت :_ علي علي سليمان
 .7005 سنة ،5ط اجلامعية، اجلزائر،

 .7005 سنة )دط(، ،التوزيع، اجلزائرل املستحق للتعويض، موفم للنشر و االلتزامات، العم :يل_ علي فيال

 ،1ط التوزيع، اجلزائر،جسور للنشر و ، اجلزائريتطبيقاهتا يف القانون النظرية العامة للحق و  :_ عمار بوضياف
 .7010 سنة

 املوسوعة القانونية يف املسؤولية املدينة، دعوى التعويض، دار الكتاب القانونية، مصر، :_ عمرو عيسى الفقي
 .7007 )دط(،

شرح النظرية العامة لاللتزام، الكتاب األول، مصادر االلتزام، منشأة املعارف،  :_ فتحي عبد الرحيم عبد هللا
 .7001_7000 سنة ،3ط اإلسكندرية،

 سنة )دط(، اإلعالم، دراسة حتليلية مقارنة، دار اهلدى، اجلزائر،جرمية القذف بني القانون و  :شليق_ كمال بو 
7010. 

التوزيع، الثقافة اجلامعية للطبع والنشر و  الضرر، مؤسسةخلطأ و تقدير التعويض بني ا :_ حممد إبراهيم الدسوقي
 )دس(. ،(طاإلسكندرية، )د
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 )دط(، النظرية العامة لاللتزامات، الكتاب الثاين، دار الكتب احلديث، اجلزائر، :_ حممد صربي السعدي
7003. 

، سنة 7،ج4طمنشورات احلليب احلقوقية، لبنان،  القانون املدين، املسؤولية املدنية، :_ مصطفى العوجي
7001. 

 ،سنة1)دط(،جمكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، النظرية العامة لاللتزامات، :منذر الفضل_
1115. 

 :اجلامعية والرسائل الكتب املتخصصة  -2

حرية الصحافة )دراسة حتليلية يف التشريع املصري و القانون املقارن(، دار  :_ أشرف رمضان عبد احلميد
 .7004 سنة ،1ط النهضة املصرية، القاهرة،

 ،1طم و القدح، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، ذجرائم الصحافة و النشر، ال :_ أشرف فتحي الراعي
 ..7017سنة 

ة يف حال املساس بسمعة الشخص العام، دراسة مقارنة، نياملدمسؤولية الصحفي  :_ بشري أمحد صاحل علي
 .7001 سنة )غ م(، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، مصر،

، دار النهضة 1112لسنة  12حرية الصحافة، دراسة مقارنة يف ظل القانون رقم  :_ جابر جاد نصار
 .7004 سنة ،3ط العربية، القاهرة،

الفرنسي، دار النهضة العربية، سة مقارنة يف القانونني املصري و حرية الصحافة، درا :قايد_ حسني عبد هللا 
 .1114 سنة )دط(، القاهرة،

جرائم الصحافة املكتوبة يف القانون اجلزائري، دراسة قانونية بنظرة إعالمية، دار بلقيس  :_ خالد لعالوي
 .7002 ، سنة1ط التوزيع، اجلزائر،و  للنشر

املسؤولية املدنية للصحفي عن أعماله الصحفية، دراسة مقارنة، رسالة  :مصطفى علي فهمي_ خالد 
 )دس(. ط(،اه، جامعة طنطا، كلية احلقوق، )ددكتور 
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 سنة ، 1ط التوزيع، األردن،دراسة مقارنة، دار وائل للنشر و  املسؤولية املدنية للصحفي، :_ سامان فوزي عمر
7002. 

 جرائم النشر و اإلعالم، الكتاب األول، األحكام املوضوعية، دار النهضة العربية، القاهرة، :_ طارق سرور
 .7004 سنة ،1ط

 .7002 سنة )دط(، _ طارق كور، جرائم الصحافة، دار اهلدى، اجلزائر،

 7014، عني مليلة، )دط(، سنة لقانون، دراسة مقارنة، دار اهلدىاالعالم وا :_حسني طاهري

 )دط(، نشر صور ضحااي اجلرمية، دراسة مقارنة، دار الكتب قانونية، مصر، :عبد الفتاح فايد _ عابد فايد
 .7002 سنة

 الفقه، منشأة املعارف، اإلسكندرية،الصحافة والنشر يف ضوء القضاء و جرائم  :_ عبد احلميد الشواريب
 .1122 سنة )دط(،

االعتبار، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، للحق يف الشرف و حلماية اجلنائية _ عبد الرمحان حممد إبراهيم خلف، ا
 .1117 سنة جامعة القاهرة،

 النشر، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،باد  العامة يف جرائم الصحافة و امل :_ عبد الفتاح بيومي حجازي
 .7002 )دط(

قاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، حرية التعبري، مركز الوسوعة تشريعات الصحافة العربية و _ عبد هللا خليل، م
 .7000 سنة )دط(، القاهرة،

القانون، دار النهضة راسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي و إساءة استعمال حق النشر، د :_ عبد هللا مربوك النجار
 .7007_7001 )دط( العربية، القاهرة،

 .7001 سنة )دط(، القاهرة، القانون، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،حرية اإلعالم و  :_ ماجد راغب احللو

 اخلطأ املفرتض يف املسؤولية اجلنائية، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، :_ حممد محاد اهليىت
 .7005 ،سنة1ط
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 .7011 سنة )دط(، ، اجلزائر،هالقضاء، دار هومالصحافة و  :لسائحياألخضري ا_ خمتار 

املسؤولية املدنية للصحفي عن انتهاك حرمة احلياة اخلاصة، دار  :_ مصطفى أمحد عبد اجلواد حجازي
 .7004 سنة )دط(،النهضة العربية، القاهرة، 

 .7002 سنة )دط(، النشر يف التشريع اجلزائري، دار اهلدى، اجلزائر،_ نبيل صقر، جرائم الصحافة و 

قوق، بن عكنون، دة املاجستري، كلية احل_ نصرية زيتوين، املسؤولية اجلنائية عن جرائم اإلعالم، حبث لنيل شها
 . .7007، م( غ)اجلزائر، 

 _ املقاالت العلمية:3

احلق، احتاد  جملة ،(النشر اخلليجية، دراسة مقارنةالتعقيب يف قوانني املطبوعات و حق الرد و ) _ إحسان هندي
 .1125، القاهرة، كانون األول 3، العدد 3احملامني العرب، جملد 

، جملة (حنو نظام قانوين ملسؤولية الصحفي املدنية عن عرض صور ضحااي اجلرمية) :_ جعفر كاظم جرب املوزاين
 .7002، 2مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، العدد 

، جملة شؤون العصر، املركز اليمين (الواقعحرية الرأي والتعبري نظرة يف القانون و ) :_ مجال حممد اجلعيب
 .7003، كانون األول 13، العدد 2إلسرتاتيجية، جملد للدراسات ا

، جملة دراسات 2، دراسة مقارنة، العدد (االعتبارماية القانونية للحق يف الشرف و احل) :_ عاقلي فضيلة
 ، اجلزائر.7010اخلدمات التعلمية، آب البصرية للبحوث واالستثمارات و  قانونية، مركز

، العدد 3، اجمللد (النشر يف األردنالدستور وقانون املطبوعات و  كل من  حق النقد يف) :_ كامل السعيد
 .7002، جملة حقوق اإلنسان، املركز الوطين حلقوق اإلنسان األردين، كانون األول 17_11

، جملة املورايت، 01، العدد (اعتبارهماملوازنة بني حرية التعبري واحرتام حقوق األشخاص و ) :_ حممد هاملي
 .7010عبد العزيز، السعودية، جامعة سلمان بن 

شريعة ، جملة ال31، العدد (التعويض عن الضرر األديب، دراسة مقارنة) :_ مهند عزمي مسعود أبو مغلي
  .7001مارات،القانون، اإلو 
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، جملة حقوق 17_11، العدد 3، اجمللد (التعبريالقضاء األردين من حرية الرأي و  موقف) :_ وليد كناكرية
 .7002الوطين حلقوق اإلنسان األردين، كانون األول  اإلنسان، املركز

 القرارات القضائية:_ األحكام و 4

 .52ص  ،1123لسنة ، 7، نشرة القضاة، العدد 77/17/1127الصادر بتاريخ  75257_ قرار رقم 

 .20ص ،1122، لسنة 1نشرة القضاة، العدد ، 07/03/1123الصادر بتاريخ  73215_ قرار رقم 

 .47ص ،1121، لسنة 4لة القضائية، العدد ، اجمل30/03/1123الصادر بتاريخ  72370_ قرار رقم 

 ،1112، لسنة 42شرة القضاة، العدد ، ن12/07/1117الصادر بتاريخ  22410رقم  _ قرار
 .145ص

 ،7007 ، لسنة7لة القضائية، العدد ، اجمل31/05/7000الصادر بتاريخ  705352_ قرار رقم 
 .12ص

املخالفات، اجمللة القضائية، لسنة ، غرفة اجلنح و 71/17/7004بتاريخ الصادر  355105_ قرار رقم 
 350ص ،7005

املخالفات، جملة احملكمة العليا، ، غرفة اجلنح و 74/02/7010بتاريخ الصادر  422351_ قرار رقم 
 734ص ،7011، لسنة 7العدد 

، 7010، لسنة 7جملة احملكمة العليا، العدد  ،77/02/7010الصادر بتاريخ  525120_ قرار رقم 
 152ص

II. _النصوص القانونية:   

، اجلريدة الرمسية املتضمن التعديل الدستوري ، 7012مارس سنة  02املؤرخ يف  12/01القانون رقم 
 17، ص  50املادة  14، العدد ، 7012اجلزائرية لسنة 

املؤرخة يف  02اجلريدة الرمسية رقم ، 02/07/1127املؤرخ يف  27/07_ قانون اإلعالم رقم 
01/07/1127. 
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املؤرخة يف  14، اجلريدة الرمسية رقم 03/04/1110املؤرخ يف  10/02_ قانون اإلعالم رقم 
04/04/1110. 

املؤرخة يف  07، اجلريدة الرمسية رقم 7017يناير  15املؤرخ يف  17/05_ قانون اإلعالم رقم 
15/01/7017. 

ون املتضمن قانو  1122يونيو سنة  2املوافق  1322صفر عام  12املؤرخ يف  155-22_ األمر رقم 
 املتمم.اإلجراءات اجلزائية، املعدل و 

ملتضمن قانون او  1122يونيو سنة  2املوافق  1322صفر عام  12املؤرخ يف  152-22_ األمر رقم 
 املتمم.العقوابت، املعدل و 

ويتضمن القانون  1125سبتمرب سنة  72املوافق  1315رمضان عام  70املؤرخ يف  52-25_ األمر رقم 
 املتمم.املدين، املعدل و 

III. املراجع ابللغة الفرنسية 

 2 _ Les ouvrages spéciaux: 

_ Alexis Guedj, liberté et responsabilité du journaliste dans l’ordre 
juridique européen et international, Bruylant, Bruxelles, 2003. 

_ André santini, l’état et la presse, préface de clandé puhl, litec, paris, 
1990. 

_ Bernard Beignier, et les autres, traité de droit et de la presse et des 
médias, litec, paris, 2009. 

_ Bertrand de lamy, la liberté d’opinion et le droit pénal, L.G.D.J, 
paris, 2000. 

_ Emmanuel DérieuxDroit des médias, Dalloz, paris, 1995. 
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_ Henri Blin et les autres, traité du droit de la presse, librairie 
techniques, paris, 1969. 

_ Isabelle Lolies, La protection de la vie privée, presse universitaire 
d’Aix_Marseille, 1999. 

_ Jacques Bourquin, La liberté de la presse, Librairie payot, paris, 
1950. 

_ Philippe Bilger, Bernard Prévost, le droit de la presse, presses 
universitaires de France, paris, 1989. 

_ Roland Dumas, le droit de l’information, presse universitaire de 
France, paris, 1981. 

4_ Les Articles : 

_ Giorgio Malinverni, La liberté de l’information dans la convention 
européenne des droits de l’homme et dans le pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, Aspects du droit des médias 2, 
éditions universitaires fribourg suisse, 1984. 

_ Henri Leclerc, défense de journaliste et secret des sources : aspects 
juridiques, liberté de la presse et droit de la personne, Dalloz, paris, 
1997. 

_ Jacques Ravanas, protection de la vie privée, jouissance des droits 
civils, art 9 : fasc.10, édition du juris_classeur, 2002. 
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_ Jean-Paul Levy, pratique du droit et réponce dans la presse écrite et 
la communication audiovisuelle, liberté de la presse et droit de la 
personne, Dalloz, paris, 1997. 

_ Jean-yves Monfort, la publication d’information interdites et le 
procès in droit à l’information du public et justice pénale, Dalloz, 
paris, 1997. 

_ Michel pierchon, presse et autres médias, responsabilité civil, 
édition du juris-classeur, 1998, fasc 435. 

_ Yves Mayaud, l’abus de droit en matière de droit de réponse, 
liberté de la presse et droit de la personne, Dalloz, paris, 1997.  
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 ةــــــــــــــــمالـمقــــد 10

 ي ــــــة للصحفـــــــمدنيـة الـــان املسؤوليــــــ: أركل األولـــصـالف 10

 ي ــــــــأ الصحفـــــــ: خطاألول رعــــــالف 10

 ي ــــي للصحفـــأ الشخصــــــ: اخلطاألول ثــــاملبح 10

 ي ـــــالصحفأ ـــــوم اخلطـــــ: مفهاألول املطلب 10

 ام ـــــــــه عــــــــأ بوجــــــاخلط فـتعري :أوال 10

 ي ــأ الصحفـــــ: تعريف اخلطاثنيا 10

 أــــــــ: عناصر اخلطاثلثا 01

 يـــأ الصحفــــــور اخلطـــ: صـيــالثان بـلـاملط 01

 د ـــــأ العمـــــ: اخلطأوال 01

 ال ــــــــمهإب ا: اخلطـــــأـــــــانيــــث 00

 ر ــــــق النشــــــال حــــــ: التعسف يف استعماـــــالثـــــث 00

 اـــــــيهـعــابــــــن تــــــع ةـــــة الصحيفــــــ: مسؤولييـانــــــالث ثـــاملبح 01

 ة ـــــة الصحيفــــمسؤوليــي لــــانونــــام القظـــــ: الناألول املطلب 01

 ة ــــة املفرتضــــة الصحيفـــــؤوليـــ: مسأوال 00

 ة ــــة الصحيفـــــاس مسؤوليـــــ: أساــــانيــث 00

 ة ـــــالصحيفـــــي و ن الصحفــــة بيــــــة العالقـــــ: طبيعاــــــالثـث 02

 ة ـــــة الصحيفـــمسؤوليام ـــــقيروط ــــ: شيـالثانـــ بــاملطل 00

 ة ـــــــة التبعيــــــ: العالقأوال 00

 ع ــــــابــــأ التــــ: خطــــــااثني 00

 هـــــــل أو بسببــــة العمــــــأديــال تــــأ حــــاب اخلطـــ: ارتكـــــــااثلث 00

 رر ـــــــــ: الضالثـــــــانــــي رعــــــــالف 01

 رر ــــــالضوم ــــمفه :األول ثـــــمبحـال 00

    امـــــــــه عـــــــوجـــب ررـــــاألول: الض املطلب 00
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 يـــأ الصحفــــــطـن اخلــــــة عــــمـــرار الناجــي: األضــب الثانـــاملطل 00

  ذارـــرف واالعتــــاالضرار ابلشأوال:  01

 ورةــــق يف الصــاالعتداء على احل ا:ــــاثني 00
 ررــــــات الضــــث: إثبـــــالـالثب ــاملطل 10
 رر ـــــــروط الضــــ: شــيالثان املبحث 10

 ا ـــقـقـحـم ررـــــالض كونـ: أن ياملطلب األول 10

 ه ـــق تعويضـــــم يسبـــر الذي لــاشـــمبـرر الـــ: الضيــاملطلب الثان 11

 رور ـا للمضـــــس حقـمـي: أن يكـــون الضـرر شخصيــــا و املطلب الثالث 10

 رر ــــالض اـــــــع: نو لثالثا املبحث 10

 ادي ــــــمـرر الــــ: الضاألول بـاملطل 10

 ادي ــــــــمـرر الــــــف الضــــ: تعريأوال 10

 ادي ـــــمــ: صور الضرر الاثنيا 21

 ادي ــــــمـرر الـــــــالض ار ـــصعن :اثلثا 20

 معنوي ـرر الـــــــ: الضالثــــــانـي املطلب 20

 وي ــــرر املعنـــــف الضـــتعري :أوال 20

 وي ـــــرر املعنـــــض الضـــــن تعويــــون مـانــــالقـــــه و ف الفقــوقــم :اــــيـاثن 21

 وي ــــــمعنـرر الــــــور الضـــــــ: صــــــااثلث 20

 ةــــة السببيـــــعالقث: ـــفرع الثالــال 20
 ةــــة السببيــــــام عالقـــــث األول: قيـــبحـمـال 20
 ةــــة السببيــــوم عالقـــب األول: مفهــمطلـال 20
 ة ــة السببيــــــات عالقـــــــي: إثبـــب الثانـــمطلــال 01
 ةــــة السببيـــــي عالقــــــي: نفـــث الثانــمبحــال 01
 ي ـــبـنـبب األجـف الســـــعريـب األول: تـــــمطلــال 00
 يـــب األجنبـسبـور الــــــي: صـــب الثانــــمطلــال 00
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 ي ـــائـــادث الفجـــــرة أو احلــــــوة القاهـــــــأوال: الق 00
 رورـــــأ املضـــــــاثنيا: خط 00
 رــــــأ الغيـــــاثلثا: خط 00
 ي ــــة للصحفــــــ: أحكام املسؤولية املدنيالثاين الفصل 01

 ة ـــــة املدنيــــى املسؤولي: دعو األول الفرع 02

  وىـــــطرفا الدع: األول املبحث  02

 ي ـــــمدعـ: الاملطلب األول 00

 ه ـــــى عليــ: املدع املطلب الثاين 00

 ةـــــاملسؤوليام الدعوى ــــ: أحكالثـــــانـي ثــــاملبح 01

 ي ـــة على الصحفـــــة املقامــــمدنيـوى الــــب الدعـ: سبب األولــاملطل 01

 وىـــــــر الدعـــبنظة ـــــة املختصـــمحكمـال :يـــب الثانــاملطل 00

  ةـــة املدنيــــــوى املسؤوليـــــدع ادمــــ: تقثــب الثالــاملطل 01

 ة ــــي املدنيـــة الصحفـــــسؤوليـن مــــاء مـــــاالت اإلعفـــ: حــيالثان رعـــالف 00

 ار ـــــر األخبـــــشـــي نـق فــــ: احلاألول املبحث 00

 ار ـــــر األخبــــي نشــــق فـــي للحــــل القانونــــأصيـــــ: التب األولـــــاملطل 00

 ارــــــر األخبــــــة نشــــــاحــــــروط إبــــــ: شيـــانــــب الثـــاملطل 01

 امـــــــي عـــــاعـــــــاجتمع ــــــــر ذا طابــــون اخلبــــأوال: أن يك 02

  اــــور صحيحــمنشـر الـــــون اخلبـــــأن يك ا:ــــــانيـث 02

 ةـــــن النيــــحسـي بــــــحفـى الصــــــحلـت ا:ــــــالثـث 00

  رــــي النشـق فــــــحـاق الـــــث: نطــــالـــب الثـمطلـال 00

 دـــــي النقـق فـــــي: احلـث الثانــاملبح 00

 دــــي النقـق فـــف احلـــب األول: تعريــاملطل 00

  د      ـــــق النقـــــروط مباشرة حـــي: شـب الثانـــاملطل 00

  ورـــة للجمهـــــة معلومــــة اثبتـــقعتد بواــالنقق ــأوال: أن يتعل 00
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 ةـــــــد على الواقعــــر النقـــا: أن يقتصـــــــاثني 00
 ورـــــم اجلمهـــما يهـة مـــــون الواقعـــا: أن تكــــــرابع 00
 ة ـــــن النيــــد حســـــاقـون النـــأن يكا: ــــخامس 00
 دــــــي النقـق فــــور احلـــــث: صــــالــب الثـاملطل 01
 يــــــد العلمـــــأوال: النق 01
 يـــخـاريـد التـــــاثنيا: النق 02
 يـــــاسـد السيـــــاثلثا: النق 02
 يـــة للصحفــــمدنيـة الـــــمسؤوليـزاء الـــجــــث: الفرع الثال 00
 ح(ـرد والتصحيــــق الـــــي)حـينـض العــويــمبحث األول: التعـال 00
 حــــــيــرد والتصحــــــق الـــــــحـامة لــــطلب األول: األحكام العـمـال 00
 رد ـــــــــق الـــــــــــح :أوال 00

 ح ـــيـــق التصحــــــــا : حــــاثني 010

 ح ــــق التصحيـــــــن حـــرد عـــــحق المتييز ا: ـــــاثلث 010

 التصحيح رد و ــــــي حلق الـنانو ـــ: التنظيم القالثاين ملطلبا 010

  حــــرد والتصحيــــــــي الـق فــــــاحلأوال: صاحب  010

 حـــيـرد والتصحــــراءات الـــــإج: اثنيــــا 000

 ح ـــالتصحيـــرد و الق ـــــة حـــــممارسـرها لـــــب توافـــــواجــروط الـــالش: اثلثــــا 000

 حــــرد والتصحيــــنشر ال امتناعرابعا: حاالت  000
 دي ــــنقـض الــــويــ: التعالثـــــانــي ثـــاملبح 000

 ض ـــــويـر التعــقديـي تـرة فـــمؤثـل الــــوامـــــ: العاألول بــلـاملط 000

 ؤول ــمسـة ابلـــــاصـل اخلـــــ: العوامأوال 000

 رور ــــــمضـة ابلـــــل املتعلقــــ: العوامثـــانيـــــا 000

 ض ــــد التعويــحديـي تـي فـــ: سلطة القاضـيالثان مطلبـال 000

 ضـــــويـم التعــحكـد اليت تــــأوال: القواع 000
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 ض ـــــــر التعويــــديــت تقـــ: وقاثنيـــــــا 000

 ض ـــــويـالتعــم بـــة على احلكــــ: الرقابـــــااثلث 000

 ة ــــــــــــــــــــــــــــمـاتـــــــــــــــــــاخل 010

 ادرــــــــــمصـوالع ـــــــــــــــــــاملراج 010

 


