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 مقدمة



إن العدالة صنو الحق و الذي ال يرام إال بالشفافية و اإلخبلص ، و إذا كان معين الفطرة قد 
و التخرصات ، وابتميت المجتمعات بأمراض مزمنات ومزايدات ، و  طمس بغالب من األباطيل

ترابطت الحيل و المبلبسات ، فإن السبيل لحل األزمة بفك عرى توثقت لفساد الييئات ، و لذلك 
فقد حرص واضعوا الدساتير عمى التأكيد عمى عدد من المسممات من حق المعرفة و االلتزام 

الواقع يباسطنا بحقيقة مرة مفادىا أن الظمم اليوم أصبح من  بالشفافية وعبلنية المحاكمات ،و
المتراكمات فبل دفاع و ال استبصار ، فضبًلعن كثيف الحجب تغمف وقائع معينات وتسممنا إلى 
مراجل من الشكوك و الظنون و المعطيات ، فينا الجور و العنت وىنا الكيد و المغالطات ، 

لقرارات الصادرة بحظ النشر في الصحف و وسائل اإلعبلم عن وىذه الورقة البحثية تتأمل مسألة ا
ييا ومحاولة ي طبيعتيا و الحكمة من المجوء إلوقائع مبيمات و تبسط البصر و تعمل البصيرة ف

التعرف عمى مدلوليا من مواءمات ، ومشارطة القانون بنصو عمى ناعقيا ، و رجاء تممس خبر 
، فالقاصي و الداني عمى جمر التشوق لمنفاذ إلى حقو  رقابتيا ، فبل يخفى عظيم خطر إصدارىا

في معرفةما يدور حولو و ما يحاك في مجتمعو ، فبل غرو إن أساء ظنو و أطمق عنان فكره إن 
 حرم من معرفة الحقائق حولو .

فييا قرارات بحظر النشر من النائب العام و قد أثارت  تو قد تزايدت أعداد القضايا التي صدر 
 ع النطاق في األوساط القانونية و الحقوقية .جداًل واس

و قيل عن ىذه القرارات أنيا ال حتى أنيا أصبحت مقترنة بمعظم القضايا التي تيم الرأي العام ، 
 !!تقبل صرفًا و ال ردًا ، و تكون أشبو بالفرمانات الخديوية 

خطورتيا ، و طبيعتيا و سوف نسمك ىينا سبيبًل قصيرًا لمحاولة التعرف عمى ىذه القرارات ، و 
 القانونية ، وصواًل إلى استكشاف الضوابط القانونية المفترضة إلصدارىا .

فالضوابط القانونية تحدد تخوم المسألة و منتياىا ، و توثق نطاقيا و مرماىا ، وىي بمثابة البقعة 
رم أبيضت عن تحديد المعالم و المحاالمضيئة ليا في النظام القانوني ، فإذا عميت األنباء 

 األعين عن الفيم و التفاىم ، وىذا ما نحاول أن نأخذ أنفسنا بو في ىذا العمل  .

و في الثاني  ماىية حظر النشر نتناول في أوليما،  نقسم وريقات ىذا البحث إلى فصمينو س
 حظر النشر .مقرار الصادر بنتناول الحدود القانونية ل



 

 األولالفصل 

 مضمون حظر النشر 

حظر النشر و التعرف عمى مدلولو و الحديث عن  في ىذا الفصل توطئة لبيان ماىيةسنتناول 
 خطورتو و دقة حساسية إصدراه وما يمثمو من قمع لحرية الصحافة و ذلك عمى النحو اآلتي :

 المبحث األول : تعريف حظرالنشر 

 المبحث الثاني : مضمون حظر النشر 

 المبحث األول 

 تعريف حظر النشر 

إن نشر ما يجري في الجمسات العمنية لممحاكم ىو حق لمصحف ، بل إنو امتداد 
منطقي لعبلنية ىذه الجمسات التى يفرضيا القانون ويوجبيا الدستور ، كما أن نشر 
المحاكمات العمنية من شأنو أن يطمع الرأي العام عمى ما يجري في أداء وظيفة 

، ثم ان القانون ال يحرم نشر انباء واجبيا العدالة وأن يطمئن إلى أن السمطات تقوم ب
الجرائم والحوادث اذا اقتصر عمى االخبار وترفع عن الخوض في شئون الناس 
الخاصة وتجنب التشيير واثارة الفضائح واالمور الفاحشة التي تمس حياء الناس 

 . ( 1) واليقصد بيا اال االثارة الشيوانية وايقاظ الميول السافمة

                                                           
بقوله نه  1881وقد علل ذلك القاضً االنجلٌزي لٌفروى فً احدى القضاٌا التً نظرتها محكمة منصة الملكة فً عام  (1)

وبغٌر تحٌز او تاثٌر وان اباحة النشر قد اصبح من اهم االمور ان ٌطمئن الراي العام الى ان القضاة ٌؤدون واجبهم كامال 

تمنعهم من االنحراف فً اصدار قراراتهم واحكامهم وتحفظ استقاللهم من أي تاثٌر خارجً ....انظرد جمال العطٌفى آراء 

 . 185و  185، ص  1881فً الشرعٌة و فً الحرٌة ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ، 



اإلطار الحاكم و الحكمة المقصودة فمسفيًا وقانونًا لمقرار الذي  أن و يمكن القول
 يصدر بحظر النشر ىو الرغبة في الحيمولة دون التأثير عمى سير الدعوى.

فقد يجري التأثير عمى بعض أدلة الثبوت في الدعوى كشيادة الشيود وقد  
التأثير فقد يكون يمتد ىذا التأثير ليشمل الرأي العام بأسره، وتتعدد رسائل ىذا 

بالمقاالت أو التحقيقات المحمية أو الرسوم الكاريكاتيرية كما قد ينصب التأثير عمى 
عقوبات سواء كانت القضاء أو  787إحدى الطوائف المنصوص عمييا في المادة 

النيابة أو المحققين أو الشيود وقد ينصرف تأثيرىا عمى جميع الطوائف في آن واحد 
لمتأثير عمى القضاة أو سمطة التحقيق، وذلك بتيديدىم صراحة أو فالصحفي قد يمجأ 

ضمنًا، وبتيويل من صعوبة الدعوى المنظورة أو بالتمميح عن عدم القدرة عمى تنفيذ 
الحكم الذي يصدر في الدعوى، أو بالتيويل من اآلثار التي قد تترتب في حالة 

رأي في موضوع الدعوى، وقد يكون التأثير بإبداء  ر حكم معين في الدعوى ،صدو 
وذلك بإجراء مناقشة لمخصوم واألدلة المقدمة فييا والمحامين وممثل االتيام وينتيي 

صحة الحكم الذي يسبق حكم القضاء مما يمقي بالشك في  التعميق برأي في الدعوى
، وقد تجري الجريدة تحقيقًا نظر المبداة ذا ما خالف وجية السيصدر في الدعوى إ

سبة ارتكاب إحدى الجرائم ، وتتوغل في دراسة كيفية حدوث الواقعة صحفيًا بمنا
وظروف نشأة المتيم ثم تنتيي إلى نتيجة معينة توحي بضرورة إدانة المتيم أو براءتو 
والشك أن ذلك يؤثر تأثيرًا بالغًا عمى سمطة التحقيق وعمى المحكمة وعمى مراكز 

 الخصوم والشيود.

لتوجو معين ضد متيم بعينو قدحًا أو مدحًا  وبالجممة فإن تكريس الصحافة 
يؤثر يقينًا عمى سمطة التحقيق وعمى حيادىا وقد يمتد لمشيود سواء كانوا شيود إثبات 

 أو شيود نفي.



كما قد يتأثر الرأي العام بالنشر لمصمحة المتيم أو ضده ففي الحالة االولى  
ضاتو بية وقد يفقد الثقة في قسينتظر الحكم ببراءتو إذا كانت الدعوى جنائية أو تأدي

ذا كان التعميق ضده فإن الرأي العام سيتوقع إذا صدر عمى خبلف اعتقادىم أما إ
ن أدلة براءة المتيم وتيتز ثقتو صدور حكم باالدانة غافبًل عما حواه ممف الدعوى م

رضاء الرأي العام ف ذلك، وبالجممة فإنو إذا صدر عمى خبلأيضًا في قضاتو إ
 ة التدرك.سيكون غاي

وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية نشر المحاكمات فرعًا من العبلنية و أجازت 
، و تقول في ذلك ) إن نشر المحاكمات فرع من عبلنيتيا و إمتداد ليذه  (7)نشرىا

 . (2)العبلنية طالما لم يحظر النشر طبقًا لمقانون (

التحقيق أو المحاكمة بمنع تناول الواقعة يمكن تعريف حظر النشر بأنو قرار يصدر من سمطة و 
 المعروضة عمييا في كافة وسائل اإلعبلم .

ذلك القيد المطمق عمى سطة الصحافة في حرية و حظر النشر المقصود في ىذه األوراق ىو 
تناول المعمومات و األخبار ، فيو حظر غير قابل لمتأويل أو التفاوض ،يمزم كل وسائل اإلعبلم 

 ئع معينة .بعدم نشر وقا

و ىذا قيد من قيود أخرى تمتزم بيا وسائل اإلعبلم ، و لكن موضوع بحثنا يتناول ذلك الحظر 
مراعاة لمنظام العام أو األداب أو ظيور حاكمة ، مالصادر بقرار من سمطة التحقيق أو سمطة ال

 .الحقيقة 

 791و  789الشارع قد دل بما نص عميو في المادتين  )و في ذلك تقول محكمة النقض أن 
من قانون العقوبات عمى أن حصانة النشر مقصورة عمى اإلجراءات القضائية العمنية واألحكام 
التي تصدر عمنا، وأن ىذه الحصانة ال تمتد إلى ما يجري في الجمسات غير العمنية وال إلى ما 

                                                           

النقض الخالق فً الموازنة بٌن حرٌة الصحافة و حماٌة حقوق  د. رفعت عبد المجٌد ، دور محكمة(  (1

 . 25، ص  2006اإلنسان ، مقال منشور بمجلة محكمة النقض ، العدد األول ، ٌونٌه 

 . 624، ص  34، السنة  1843/  3/  2ق جلسة  44لسنة  434الطعن رقم   ((2



محكمة الحد من عمنيتيا، كما أنيا مقصورة عمى يجري في الجمسات التي قرر القانون أو ال
إجراءات المحاكمة وال تمتد إلى التحقيق االبتدائي وال إلى التحقيقات األولية أو اإلدارية، ألن ىذه 

فمن ينشر وقائع ىذه التحقيقات أو ما  -كميا ليست عمنية إذ ال يشيدىا غير الخصوم ووكبلئيم 
حالة عمى المحاكمة فإنما ينشر يقال فييا أو يتخذ في شأنيا من ضب ط وحبس وتفتيش واتيام وا 

 .(7)( ذلك عمى مسئوليتو

 تناول ذلك مؤدى خاص بتشريع إال - تتجاوزىا وال العادي الفرد حرية تعدو ال الصحفي حريةو  
 ليس. العامة األحداث من باعتبارىا األولى أو االبتدائي التحقيق مرحمة في بالنشر القضايا
نما إطبلقو عمى المباح بالفعل  لممجتمع االساسية المقومات ومناط. لو المنظمة بالضوابط محدد وا 
 ضرب عناصره ثبتت متى - والسمعة بالشرف المساس،  العامة والحقوق الحريات عمى والحفاظ

 أن يكفي بل النية سيء المعتدى يكون أن فيو يشترط ال لممسئولية الموجب الخطأ ضروب من
 ىذا بو يتوافر ما وىو المعتاد لمشخص المألوف السموك عن انحراف التسرع في إذ متسرعا يكون
 المسئولية في شرط ىو كما التقصيرية المسئولية في شرطا ليس النية سوء أن إلى ىذا - الخطأ

 .(2)( الجنائية

المستفاد من المبدأ و عمى ذلك يفترق حظر النشر الذي نتناولو بالتحميل عن الحظر العام 
 التي واألحكام العمنية القضائية االجراءات عمي تقتصر النشر حصانة المستقر عميو نقضًا بأن

 وقائع نشر، و  االدارية أو األولية التحقيقات أو االبتدائي التحقيق الي امتدادىا عدمو  عمنا تصدر
 المحاكمة الي حالةإ أو اتيام أو تفتيش أو حبس أو ضبط من فييا يتخذ أو يقال ما أو التحقيقات
 . (3)( نشرىا من مسئولية يستوجب

                                                           

رقم  13مكتب فنً  - 1862/  1/  16تارٌخ الجلسة  -ق  31لسنة  - 621]الطعن رقم نقض جنائً (  (1

 [ 44رقم الصفحة   - 1الجزء 

 1880/  6/  14 الجلسة تارٌخ - ق 52 لسنة - 1444 رقم الطعن] المدنٌة الدائرة - المدنً النقض-(  (2

 [واإلحالة الحكم نقض] -[  310 الصفحة رقم  - 2 الجزء رقم 41 فنً مكتب -

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فٌه غٌر سدٌد فً تقرٌره بنفً الخطأ عن الفعل المسند إلى ........(  (3

من قانون  180و 148الصحٌفة التً ٌمثلها المطعون علٌه ذلك أن الشارع دل بما نص علٌه فً المادتٌن 

تصدر علناً وال  العقوبات على أن "حصانة النشر مقصورة على اإلجراءات القضائٌة العلنٌة واألحكام التً

تمتد إلى التحقٌق االبتدائً وال إلى التحقٌقات األولٌة أو اإلدارٌة ألن هذه كلها لٌست علنٌة إذ ال ٌشهدها غٌر 

الخصوم ووكالئهم، فمن ٌنشر وقائع هذه التحقٌقات أو ما ٌقال فٌها أو ما ٌتخذ فً شأنها من ضبط وحبس 

وأن حرٌة الصحفً ال تعدو حرٌة  –ٌنشر ذلك على مسئولٌته وتفتٌش واتهام وإحالة إلى المحاكمة فإنما 

بشأن سلطة  1840لسنة  144الفرد العادي وال ٌمكن أن تتجاوزها إال بتشرٌع خاص" وأن القانون رقم 



 التي التحقيق مراحل من أولية مرحمة تمثلفالحظر يطال محاضر جمع االستدالالت باعتبارىا 
 بشأن 7981 لسنة 748 القانون من الثامنة المادة نص دل، في بيا يتعمق ما نشر القانون حظر
ن الشارع أن عمى الصحافة سمطة  اإلبتدائى التحقيق مرحمة فى القضايا تناول لمصحف أجاز وا 

 تصدر التى القرارات ومنطوق عنيا النيابة بيانات بنشر الحالة ىذه فى والتزاميا بالنشر األولى أو
 إلى يتجو لم الشارع مراد أن إال - بالحفظ القرار صدر ما إذا عمييا تقام التى لؤلسباب كاف فييا
 يؤثر بما التحقيق سمطات تتواله ما نشر الصحيفة عمى حظر بل إطبلقة عمى الحق ىذا تقرير
 إذا الحظر ىذا سريان البدييى ومن التحقيق، يتناوليم من مراكز عمى أو التحقيق صالح عمى

 القانون من األولى المادة عميو نصت ما ذلك يؤكد و القانون، محارم إنتياك النشر تضمن
. .  المجتمع خدمة فى بحرية رسالتيا تمارس مستقمة شعبية سمطة الصحافة"  أن من إليو المشار

 العامة والواجبات الحقوق و الحريات عمى والحفاظ لممجتمع األساسية المقومات إطار فى وذلك. 

                                                                                                                                                                      

الصحافة رغم عدم انطباقه على واقعة الدعوى لم ٌخرج عن هذا األصل إذ ٌدل نص المادة الخامسة منه على 

ً الحق فً نشر ما ٌحصل علٌه من أنباء أو معلومات أو إحصائٌات من مصادرها إال أن أنه ولئن كان للصحف

ذلك مشروط بأن ٌكون النشر فً حدود القانون، كما أن النص فً المادة الثامنة من ذات القانون على أنه 

صالح التحقٌق  "........ ٌحظر على الصحٌفة تناول ما تتواله سلطات التحقٌق أو المحاكمة أو بما ٌؤثر على

أو المحاكمة أو بما ٌؤثر على مراكز من تناولهم التحقٌق أو المحاكمة وتلتزم الصحافة بنشر بٌانات النٌابة 

العامة وكذلك بنشر منطوق األحكام أو القرارات التً تصدر فً القضاٌا التً تناولتها بالنشر أثناء التحقٌق أو 

ٌها وذلك إذا صدر القرار بالحفظ أو صدر الحكم بالبراءة"، ٌدل المحاكمة وموجز كاف لؤلسباب التً تقام عل

على أن الشارع وإن أجاز للصحافة تناول القضاٌا فً مرحلة التحقٌق االبتدائً أو األولً بالنشر وإلزامها فً 

لٌها هذه الحالة بنشر بٌانات النٌابة عنها ومنطوق القرارات التً تصدر فٌها وموجز كاف لؤلسباب التً تقام ع

إذا ما صدر القرار بالحفظ إال أن مراد الشارع لم ٌتجه إلى تقرٌر هذا الحق على إطالقه بل حظر على 

الصحافة نشر ما تتواله سلطات التحقٌق بما ٌؤثر على صالح التحقٌق أو على مراكز ما ٌتناولهم التحقٌق 

، ٌؤكد ذلك وعلى ما نصت علٌه المادة ومن البدٌهً سرٌان هذا الحظر إذا تضمن النشر انتهاك محارم القانون

األولى من القانون المشار إلٌه من أن "الصحافة سلطة شعبٌة مستقلة تمارس رسالتها بحرٌة فً خدمة 

المجتمع وذلك فً إطار المقومات األساسٌة للمجتمع والحفاظ على الحرٌات والحقوق والواجبات العامة 

وما نصت علٌه المادة السادسة من أن "ٌلتزم الصحفً فٌما  -واحترام حرٌة الحٌاة الخاصة للمواطنٌن" 

وكان الثابت من األوراق أن  –لما كان ما تقدم  –ٌنشره بالمقومات األساسٌة المنصوص علٌها فً الدستور" 

الصحٌفة التً ٌمثلها المطعون علٌه نشرت ما تناوله محضر جمع االستدالالت من ضبط واتهام للطاعن وهو 

ه قٌام الخطأ فً جانبها وٌجعلها مسئولة عن تعوٌض الضرر الذي ٌنتج من جراء هذا النشر. فإن ما ٌتحقق ب

 144القانون رقم  –الحكم المطعون فٌه إذ لم ٌلتزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن 

تواله سلطات بشأن الصحافة وقانون المطبوعات ٌحظر كل منهما على الصحٌفة تناول ما ت 1840لسنة 

التحقٌق أو المحاكمة لكنهما لم ٌحظرا النشر بالنسبة لمحاضر جمع االستدالالت بعد تمامها وأن ما نشر 

بالصحٌفة نقل بأمانة من محاضر جمع االستدالالت استوفٌت وقدمت للنٌابة لمباشرة التحقٌق وأن الصحفً 

اصة المفروضة على الصحافة وقام بخدمة عامة الذي قام بنشر الخبر استهدف القٌام بواجب من الواجبات الخ

ٌكون قد أخطأ فً تطبٌق القانون مما ٌوجب نقضه لهذا السبب  –فال ٌكون هناك أي خطأ ٌمكن نسبته إلٌه 
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 [واإلحالة الحكم



حترام  الصحفى يمتزم"، أن من السادسة المادة عميو نصت ما".  لممواطنين الخاصة الحياة حرية وا 
 . (7)" الدستور فى عمييا المنصوص األساسية بالمقومات ينشره فيما

 المبحث الثاني
 ضرورة حظر النشر

ىناك عدد من المعطيات في مناخ الدولة القانونية تتعارض مع حظر النشر ، كما أن ىناك 
حريات تستوجب ىذا الحظر ، وسوف نتناول في ىذا المبحث كبًل من المجموعتين عمى النحو 

 التالي :
 تتعارض مع حظر النشر .الطائفة األولى : حريات 

 
 الحق في المعرفة

 
و من المبادئ الدستورية التي رسخت في عقيدة الدول الديمقراطية و  الحق في المعرفة فيعتبر

في تحقيق اإللمام الكامل بكل ما يدور في الدولة و النفاذ الحقيقي لممعمومات و  يتجمى أثره
 األخبار .

منو بأن  68عمى الحق في المعرفة في المادة  2174و قد نص الدستور المصري الصادر عام 
المعمومات و البيانات و اإلحصاءات و الوثائق الرسمية ممك لمشعب ، و اإلفصاح أن ) قرر

عنيا من مصادرىا المختمفة حق تكفمو الدولة لكل مواطن ، و تمتزم الدولة بتوفيرىا و إتاحتيا 
ن بشفافية ، و ينظم القانون ضوابط الحصول عمييا و إتاحتيا و سريتيا ، و قواعد لممواطني

إيداعيا و حفظيا و التظمم منيا ، و تمتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد االنتياء 
 من فترة العمل بيا بدار الوثائق القومية ، و حمايتيا و تأمينيا من الضياع أو التمف ، و ترميميا

 .(2)(و رقمنتيا بجميع الوسائل و األدوات الحديثة وفقًا لمقانون 

                                                           
 الحكم سالف الذكر . ((1

كان مشروع الدستور ٌنص فً شأن هذه المادة على )لكل مواطن الحق فً المعرفة ، و تلتزم الدولة ( (2

إتاحتها بما ٌسهل الحصول علٌها و تداولها باإلفصاح عن المعلومات وتوفٌر البٌانات و اإلحصاءات و 

بشفافٌة ، و ٌجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء حال حجب المعلومات أو البٌانات أو اإلحصاءات أو 

 ( الوثائق الرسمٌة

 



فالحق في المعرفة  أساس الشفافية و التبصرة واإلدراك ، و ال غنى عنو في أي مجتمع 
فضبًل عن كونو أساسًا لخمق طبقات من النقد و التوجيو و التقويم ، وىو بذلك يؤرق ديمقراطي ، 

 السمبية الفاشمة .اإلدارات الفاسدة أو تمك 
و الحق في المعرفة في مصر لم يأخذ مكانو في التطبيق العممي رغم أنو حظى باإلقرار 
عمااًل في شتى المجاالت ،  الدستوري ، وىو ما يستوجب ضرورة احترام ىذا الحق تطبيقًا وا 

 ومية .في كل اإلدارات الحك الصحيحة  بإتاحة النفاذ إلى المعمومات و اإلحصاءات والبيانات
و ال نفتري القول إن قمنا بأن ىذا الحق من الحقوق الدستورية اليامة و التي يحمد عمييا المشرع 

، فيعتبر الجيل بالحقائق و البيانات من أقسى العقبات و العقوبات  في الدستور الحالي الدستوري
يقوض دعائم اإلدارة  ن كوابحيا والتي تبتمى بيا الشعوب ، ألنيا تكتم ما قد يفمت زمام األمور م

 الطالحة .
 حرية الصحافة

يمكن تعريف حرية الصحافة بأنيا )حرية األفراد والجماعات في الحصول 
قامة منشآت صحيفة  عمى األخبار والتعبير عنيا وعرض أفكارىم بالنشر لمكافة، وا 

 7))وذلك في إطار نظام ديمقراطي حر(

إصدار الصحف، وحرية إنشاء فيذه الحرية تتكون من أربعة عناصر: حرية  
 المنشأة الصحفية، حرية وكالة األنباء، حرية الصحفي.

عمى أن ) حرية الصحافة و الطباعة و النشر الورقي و  من الدستور 71قد نصت المادة و 
المرئي و المسموع و االلكتروني مكفولة ، و لممصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة 

المرئية و المسموعة و وسائط أوخاصة حق ممكية و إصدار الصحف و إنشاء وسائل اإلعبلم 
 عمى النحو الذي ينظمو القانون .....( صحف بمجرد اإلخطار لااإلعبلم الرقمي ، و تصدر 

حرية الصحافة ىي أحد دعائم الدولة ذات النظام الديمقراطي ، و تتعدد وسائل اإلعبلم من مرئية 
محيطًاإعبلميًا تتزاحم ومسموعة ومقروءة و وسائط اإلعبلم الرقمي و االلكتروني ، كل ىذا يشكل 

 ل فيو اآلراء .فيو المعمومات و تتناقل خبللو األخبار و تتبد
و بالنسبة لموسائط االلكترونية و الرقمية ، فإنيا مع أىميتيا القصوى قد تشكل عامبًل سمبيًا في  

سير العدالة إذا ما وجيت لخدمة فئة أو لتحقيق مصالح طائفة بعينيا ، ولذلك تتوجو العديد من 
                                                           

اٌد، حرٌة الصحافة، دراسة مقارنة فً القانون المصري والفرنسً، دار النهضة ( د. حسٌن عبدهللا ق(1

 .61، ص 1884العربٌة، 



صاحب لؤلحداث الدول لفرض رقابتيا عمى وسائل التواصل االجتماعي وتمصص الزخم الم
 المتبلحقة في المجتمع .

، و لكن يحظر إذاعة ما  و لمصحافة الحق في نشر األخبار التي تيم الجميور أيًا كان نوعيا
يعتبر سر من أسرار الدفاع و األمن الخارجي ،  و تمتزم باحترام الحياة الخاصة لؤلفراد و 

 . (7)الحفاظ عمى حقيم في الشرف و االعتبارب
 

من قانون تنظيم  8، وفقًا لنص المادة  (2)في الحق في الحصول عمى المعموماتلمصح و إذا كان
) لمصحفى حق الحصول عمى المعمومات و اإلحصاءات  7996لسنة  96الصحافة رقم 

واألخبار المباح نشرىا طبقًا لمقانون من مصادرىا سواء كانت ىذه المصادر جية حكومية أو 
شر ما يتحصل عميو منيا ، و تنشأ بقرار من الجية المختصة عامة ، كما يكون لمصحفي حق ن

إدارة أومكتب لبلتصال الصحفي في كل وزارة أوىيئة أومصمحة عامة لتسييل الحصول عمى ما 
 ذكر في الفقرة السابقة (

في تمقي اإلجابة عمى ما يستفسر عنو من معمومات أو حمنو عمى أنو ) لمص 71و نصت المادة 
، و ذلك ما لم تكن ىذه المعمومات أو اإلحصاءات أو األخبار سرية  إحصاءات و أخبار

 بطبيعتيا أوطبقًا لمقانون (
 الطائفة الثانية : الحقوق المستوجبة لحظر النشر

 :من ىذه الطائفة الحق في محاكمة منصفة و أصل البراءة 

الحق في عدم فبالنسبة لمحق في محاكمة منصفة فإن ىذا الحق يستوجب من ضمن متطمباتو 
التأثير عمى قاضيو و عمى الخصومة المعروضة عميو ، فبل شك في أن تناول اإلعبلم لمواقعة 

 أو ألطرافيا أو لقاضييا مدحًا أوذمًا أثره البالغ في التأثير عمى سير العدالة فييا .

لحد الذي و بالنسبة ألصل البراءة فإن تناول المتيم في وسائل اإلعبلم بالقدح و التجريح إلى ا
قيد يصل إلى اإلفتراء كل ىذا يناقض األصل الموجب لمبراءة لكل إنسان ، طالما لم يحكم عميو 

 باإلدانة بحكم بات .
                                                           

، دار  1884 - 1883د.شرٌف سٌد كامل ، جرائم الصحافة فً القانون المصري ، الطبعة األولى ، (    (1

 . 5النهضة العربٌة ، ص 

حٌث ٌقول ) للصحفٌٌن حق الحصول على ٌقضً بذلك  1841من دستور  210المادة  كان هناك نص(  (2

 ٌحددها القانون و ال سلطان علٌهم فً عملهم لغٌر القانون (األنباء و المعلومات طبقاً لؤلوضاع التً 



وىذه الحقوق ىي حقوق دستورية ال تقل أىمية عن طائفة الحقوق األولى ، ومن المقابمة بين 
يما ذلك الحظر الصادر ىاتين الطائفتين يتضح دقة وخطورة الحديث عن حظر النشر ، ال س

 بقرار سواء من سمطة التحقيق أو من سمطة المحاكمة 

، و حقيا في و ىناك حق الدولة في الحفاظ عمى النظام العام و اآلداب ومراعاة المصمحة العميا 
 تنظيم الحقوق و الحريات عمى النحو الذي يكفل تحقيق العدالة و االستقرار .

اإلجراءات القضائية العمنية و األحكام التي تصدر عمنًا ، ويمتزم فحصانة النشر مقصورة عمى 
الصحفي فيما ينشره بالمقومات األساسية المنصوص عمييا في الدستور ، ذلك أنو و لئن كان 
لمصحفي الحق في نشر ما يحصل عميو من أنباء أو معمومات أو إحصائيات من مصادرىا إال 

قو ، و إنما ىو محدد بالضوابط المنظمة لو ، و منيا أن أن ذلك ليس بالفعل المباح عمى إطبل
يكون النشر في إطار المقومات األساسية لممجتمع و الحفاظ عمى الحريات و الحقوق و 
الواجبات العامة و احترام الحياة الخاصة لممواطنين ، و عدم االعتداء عمى شرفيم و سمعتيم و 

  . (7)اعتبارىم أو انتياك محارم القانون

في سبيل تفعيل ىذه الحقوق و الحريات تفرض الدولة عددًا من القيود عمى حق الصحفي في  و
بشأن المحافظة  7975لسنة  727و من ىذه القيود القانون رقم ، (2)الحصول عمى المعمومات

عمى الوثائق الرسمية لمدولة وطريقة نشرىا ) تنص المادة األولى من ىذا القانون عمى أن يضع 
ميورية بقرار منو نظامًا لممحافظة  عمى الوثائق والمستندات الرسمية لمدولة ويبين ىذا رئيس الج

النظام أسموب نشر و استعمال الوثائق و المستندات الرسمية التي تتعمق بالسياسات العميا لمدولة 

                                                           

هذا ما قررته محكمة النقض فً أحد الطعون بشأن تعجل إحدى المجالت فً نشر أوصاف لمورث  (1)

و كان الثابت المطعون ضدهم ، و أٌدت قٌام مسئولٌة الطاعن بصفته احتراماً ألصل البراءة ، حٌث قالت ) ..

جلة التً ٌمثلها الطاعن بصفته نشرت أقوال المطعون ضده الثانً التً نسب فٌها لمورث فً األوراق أن الم

أنه من بٌن اإلرهابٌٌن مختطفً الطائرة المصرٌة و أنه هارب من التجنٌد و  -فً البند أوالً  -المطعون ضدهم 

ٌنم حقٌق ، و هو مسلك جهاز األمن ٌبحث حالته ، و ذلك من قبل أن ٌتحدد موقفه نهائٌاً من قبل سلطات الت

عن التسرع و ٌعد ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولٌة ، ال ٌشترط لتحققه توافر سوء النٌة لدى 

 30ق جلسة  58لسنة  3635مرتكبه و ال ٌنفٌه تصحٌح الخبر محل النشر فً وقت الحق ....( ] الطعن رقم 

 [ . 582، ص  45لسنة  1884/  3/ 

التنظٌم القانونً لحرٌة الصحافة فً مصر و المملكة المتحدة ، دراسة مقارنة ،  د. حمدي حمودة ،(  (2

 و ما بعدها . 144، دار النهضة العربٌة ، ص  2004الطبعة األولى ، 



، و أو باألمن القومي ، و التي ال ينص الدستور أو القانون عمى نشرىا فور صدورىا أو إقرارىا 
يجوز أن يتضمن ىذا النظام النص عمى منع نشر بعض الوثائق لمدة ال تجاوز خمسين عامًا ، 

 .(7)إذا ما اقتضت المصمحة العامة ذلك (

و من الواضح من النصوص المتعمقة بيذا القانون صعوبة انضباط األلفاظ المستخدمة واستحالة 
الصعب تحديد الوثائق و المعمومات التي إيجاد تعريف مانع جامع ليا ، األمر الذي يجعل من 

 تندرج تحتيا وتخضع لمحظر المطمق .

الخاص بالعاممين المدنيين بالدولة ، حيث  7978لسنة  47و من ىذه القيود أيضًا القانون رقم 
منو عمى أنو ) يحظر عمى العامل أن يفضي بأي تصريح أوبيان عن أعمال  77تنص المادة 

من  و غير ذلك من طرق النشر إال إذا كان مصرحًا لو بذلك كتابةوظيفتو عن طريق الصحف أ
 الرئيس المختص ( .

بإنشاء  7964لسنة  2975و ىناك قيد أوردتو المادة العاشرة من قرار رئيس الجميورية رقم 
وتنظيم الجياز المركزي لمتعبئة و اإلحصاء ، حيث تنص عمى أنو ) ال يجوز ألي شخص أن 

ئج أو بيانات أومعمومات إحصائية إال من واقع إحصاءات الجياز المركزي ينشر بأي وسيمة نتا
 . لمتعبئة و اإلحصاء (

و يترتب عمى ىذا النص نتيجتين : األولى  ىي ضرورة موافقة الجياز المركزي لمتعبئة و 
اإلحصاء لمحصول عمى بيانات و إحصاءات تتعمق بأي موضوع و يكون النشر تحت رقابتو ، 

لدى الجياز إحصاءات خاصة بموضوع معين وأراد أحد الثانية ىي حتى لو لم توجد و النتيجة 

                                                           

كما نصت المادة الثانٌة من ذات القانون على أنه ) ال ٌجوز لمن أطلع بحكم عمله أومسئولٌته أوحصل (  (1

غٌر منشورة من المشار إلٌها بالمادة األولى أو على صورة منها أن ٌقوم بنشرها أو على وثائق أومستندات 

بنشر فحواها كلها أو بعضها إال بتصرٌح خاص ٌصدق بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزٌر 

 المختص (

ائق بشأن المحافظة على الوث 1848لسنة  442وتنص المادة األولى من قرار رئٌس الجمهورٌة رقم 

الرسمٌة للدواة على أن ) تعتبر الوثائق و المستندات والمكاتبات التً تتعلق بالسٌاسات العلٌا للدولة أو 

باألمن القومً سرٌة ال ٌجوز تداولها أو اإلطالع علٌهاإال لمن تستوجب طبٌعة عمله ذلك ، وذلك كله ما لم 

 تكن مما ٌنص الدستور أو القانون على نشرها فور صدورها (

 



األشخاص إجراء دراسات إحصائية فيمزم موافقة الجياز المركزي لمتعبئة و اإلحصاء حتى يتم 
 . (7)النشر

 

 

 

 

 حظر النشرلقرار الصادر بالقانونية ل الحدود:  الثانيالفصل 

استئثاريًا لسمطة التحقيق أو المحاكمة بمنع تناول الواقعة يعتبر قرار حظر النشر تقييدًا 
المعروضة عمييا في وسائل اإلعبلم بكافة صورىا ، و ييمنا في ىذا المقام التعرف عمى الطبيعة 
القانونية ليذا القرار ، وىذا يستوجب التعرض لؤلساس القانوني ليذا القرار و الجزاء القانوني 

 لخرق ىذا الحظر

 عمى النحو التالي : ينحثمبذلك في  و سنتناول

 المبحث األول : األساس القانوني لقرار حظر النشر.

 الطبيعة القانونية لقرار حظر النشر ث الثاني :المبح

 

 

 

 

 
                                                           

 . 141د. حمدي حمودة ، المرجع السابق ، ص (   1)



 المبحث األول : األساس القانوني لقرار حظر النشر

نتيجة احترازية لسمطة  ىو القرار الصادر بحظر النشر وفق التحديد الذي تناولو الفصل التمييدي
تأثير العنيف لمتناول الغير رشيد لئلعبلم عمى الالتحقيق أو المحكمة ، ظاىرىا التحوط من 

و لكن ىذا القرار يكتنفو في كثير من األحيان  -حسب األحوال  -مجريات التحقيق أو المحاكمة 
عبلمات االستفيام  الغموض و اإلييام ، خصوصًا أنو يصدر بصفة منفردة مما يثير الكثير من

. 
و لنفرق في ىذا الصدد بين تنظيم سمطة الصحافة في تناول الوقائع المعروضة عمى القضاء 
بوضع ضوابط لمنشر ، و بين القرارات التي تصدر بحظر النشر مطمقًا سواء من سمطة التحقيق 

 أو من سمطة المحاكمة .
ومًا ثم نتحدث عن األساس القانوني لقرار عموقائع ال تمك نشرلضوابط و لنبدأ باألساس القانوني 

 ظر النشر الصادر في قضية بعينيا .ح
عمومًا يتجمى في مبدأ سرية التحقيق الصادر من سمطة التحقيق فاألساس القانوني لحظر النشر  

 . ئي االبتدا
تعتبر إجراءات التحقيق ذاتيا  من قانون اإلجراءات الجنائية عمى أنو ) 75إذ تنص المادة 

والنتائج التي تسفر عنيا من األسرار. ويجب عمى قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة 
ومساعدييم من كتاب وخبراء وغيرىم ممن يتصمون بالتحقيق أو يحضرونو بسبب وظيفتيم أو 

 (  من قانون العقوبات 371مينتيم عدم إفشائيا، ومن يخالف ذلك منيم يعاقب طبقًا لممادة 
من قانون اإلجراءات الجنائية أن إجراءات التحقيق من األسرار التي ال  75دة مقتضى نص الماف

 .(1)يجوز لمن أشار إلييم النص إفشاءىا

لمنيابة العامة ولممتيم عمى أنو ) قانون اإلجراءات الجنائية من  77مادة رقم و تنص المادة 
أن يحضروا جميع إجراءات ولممجني عميو ولممدعي بالحقوق المدنية ولممسئول عنيا ولوكبلئيم 

التحقيق. ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق في غيبتيم متى رأى ضرورة ذلك إلظيار الحقيقة، 
ومع ذلك فمقاضي التحقيق أن ،  رة يبيح ليم االطبلع عمى التحقيقوبمجرد انتياء تمك الضرو 

 ...(يباشر في حالة االستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم.
 787،  786ي التي تنظميا المواد من محاكمات بصفة عامة فيالنشر   ا فيما يتعمق بضوابطأم
 :  من قانون العقوبات 797 ،  789،  788، 
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يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشير وبغرامة من قانون العقوبات عمى ) 786تنص المادة إذ 
و أو بإحدى ىاتين العقوبتين كل من ال تقل عن خمسة آالف جنيو وال تزيد عمى عشرة آالف جني

 ( بمقام قاًض أو ىيبتو أو سمطتو في صدد دعوى 7أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرىا
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق من قانون العقوبات عمى ) 787وتنص المادة 

الفصل في دعوى مطروحة أمام المتقدم ذكرىا أمورًا من شأنيا التأثير في القضاة الذين يناط بيم 
أية جية من جيات القضاء في الببلد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرىم من الموظفين 
المكمفين بتحقيق أو التأثير في الشيود الذين قد يطمبون ألداء الشيادة في تمك الدعوى أو في 

ولي األمر أو التأثير في ذلك التحقيق أو أمورًا من شأنيا منع شخص من اإلفضاء بمعمومات أل
 ( الرأي العام لمصمحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل من قانون العقوبات عمى ) 789و تنص المادة 
عن خمسة آالف جنيو وال تزيد عمى عشرة آالف جنيو أو بإحدى ىاتين العقوبتين كل من نشر 

المتقدم ذكرىا ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم بإحدى الطرق 
 سماعيا في جمسة سرية.

وال عقاب عمى مجرد نشر موضوع الشكوى أو عمى مجرد نشر الحكم. ومع ذلك ففي الدعاوى 
التي ال يجوز فييا إقامة الدليل عمى األمور المدعى بيا يعاقب عمى إعبلن الشكوى أو عمى 

الحكم بالعقوبات المنصوص عمييا في الفقرة األولى من ىذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو نشر 
 ( الشكوى قد حصل بناًء عمى طمب الشاكي أو بإذنو

                                                           

كل من من قانون العقوبات التً تنص على أن ) 141هً إحدى الطرق المنصوص علٌها فً المادة (  (1

أكثر بارتكاب جناٌة أو جنحة بقول أو صٌاح جهر به علناً أو بفعل أو إٌماء صدر منه علناً أو حرض واحداً أو 

بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسٌة أو رموز أو أٌة طرٌقة أخرى من طرق التمثٌل جعلها علنٌة أو 

ا إذا ترتب على هذا بأٌة وسٌلة أخرى من وسائل العالنٌة ٌعد شرٌكاً فً فعلها وٌعاقب بالعقاب المقرر له

 التحرٌض وقوع تلك الجناٌة أو الجنحة بالفعل.

أما إذا ترتب على التحرٌض مجرد الشروع فً الجرٌمة فٌطبق القاضً األحكام القانونٌة فً العقاب على 

 الشروع.

م أو وٌعتبر القول أو الصٌاح علنٌاً إذا حصل الجهر به أو تردٌده بإحدى الوسائل المٌكانٌكٌة فً محفل عا

طرٌق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو تردٌده بحٌث ٌستطٌع سماعه من كان فً مثل 

 ذلك الطرٌق أو المكان أو إذا أذٌع بطرٌق الالسلكً أو بأٌة طرٌقة أخرى.

ا وقع وٌكون الفعل أو اإلٌماء علنٌاً إذا وقع فً محفل عام أو طرٌق عام أو فً أي مكان آخر مطروق أو إذ

 بحٌث ٌستطٌع رؤٌته من كان فً مثل ذلك الطرٌق أو المكان.

وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسٌة والرموز وغٌرها من طرق التمثٌل علنٌة إذا وزعت بغٌر 

تمٌٌز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحٌث ٌستطٌع أن ٌراها من ٌكون فً الطرٌق العام أو أي مكان 

 . ( ذا بٌعت أو عرضت للبٌع فً أي مكانمطروق أو إ



يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى من قانون العقوبات عمى ) 797و تنص المادة 
محاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما الطرق المتقدم ذكرىا ما جرى في المداوالت السرية بال

 ( جرى في الجمسات العمنية بالمحاكم
لمتحقيقات و المحاكمات نظمتو المواد سالفة  ومما سبق يتضح أن حظر النشر كقاعدة عامة

و ىو ليس حظر مطمق بل الذكر ، و يكون بغير صدور قرار من سمطة التحقيق أو المحاكمة ، 
في تناول ىذه األخبار ، بترسيم ضوابط تتوخى الصحافة تخوميا حتى ىو تنظيم لحرية الصحافة 
 ح المحمية بيذه النصوص العقابية .ال تؤثر سمبًا عمى المصال

وتطبيقًا لذلك فإن نشر ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعيا في 
فإن المشرع  -ية جمسات المحاكمة عمى الرغم من أن القاعدة العامة ىي عبلن -جمسة سرية 

أجاز لممحكمة مراعاة لمنظام العام أو المحافظة عمى اآلداب أن تأمر بسماع الدعوى كميا أو 
إجراءات جنائية ( ، فإذا قام المتيم بنشر ما جرى في  268بعضيا في جمسة سرية ) مادة 

قبتو وفقًا لمفقرة األولى دعوى جنائية أومدنية قررت المحكمة سماعيا في جمسة سرية تجب معا
من قانون العقوبات ، سواء انصب النشر عمى كل ما جرى في الدعوى أو عمى  789من المادة 

جزء منو فقط ، مثال ذلك : نشر التحقيقات التي تجرييا المحكمة في الدعوى أو أقوال المتيمين 
يابة العامة أو المحامين ، أو شيادة الشيود أو تقارير الخبراء أو المرافعات التي تصدر من الن

مع مبلحظة أن حظر النشر في ىذه الحالة ال يسري إال عمى ما جرى بعد تقرير المحكمة سرية 
يا الحظر ، كذلك ال يمتد ىذا قبل ذلك ، فبل يشممالجمسة، أما اإلجراءات التي تمت في عمنية 

كم يصدر في جمسة عمنية األخير إلى الحكم الصادر في الدعوى ، ألنو من المقرر أن ىذا الح
 .(7)من قانون اإلجراءات الجنائية ( 313حتى و لو كانت الدعوى نظرت في جمسة سرية ) مادة 

أن ذلك  و نرى أن ىذا تزيدًا و تقييدًا مبالغًا فيو ، فقرار المحكمة بسرية سماع الدعوى ال يعني 
ا يعمن بالضرورة أومفترض قرار بحظر النشر مطمقًا و إنما ىو حظر ما تقرر سريتو ، أما م

 العمم بو فبل يشممو الحظر .
وال عقاب عمى مجرد نشر  من قانون العقوبات أنو )  789و قد قررت المادة الثانية من المادة 

قد عاقب المشرع عمى نشر الشكوى أو ومع ذلك ف،  موضوع الشكوى أو عمى مجرد نشر الحكم
الدعاوى التي ال يجوز فييا إقامة الدليل عمى  النشر فيالحكم إذا توافر شرطان : أن يكون ىذا 

كما ىو الحال في الدعاوى المتعمقة بالقذف في حق األفراد العاديين و الثاني األمور المدعى بيا 
 ( بناًء عمى طمب الشاكي أو بإذنو: أن يحصل النشر 
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عتو حظر مطمق ، و ىو بطبيأما ما نتناولو في ىذا البحث ىو ذلك الحظر الصادر بقرار ،  
من  791ىو تطبيق النص العقابي رقم ونجد األساس القانوني لذلك القرار الصادر بالحظر 

قانون العقوبات إذا كنا بصدد قرار صادر من المحكمة ، أما إذا كنا بصدد قرار صادر من 
ات من قانون العقوب 793تطبيق لمنص العقابي رقم ىو سمطة التحقيق فيكون األساس القانوني 

ا معمى الجريمة الخاصة بخرق حظر النشر و الذي سنتناوليفي كل منيما ،و الذي نص 
  بالتفصيل في المبحث الثاني .

 
 حث الثاني : الطبيعة القانونية لقرار حظر النشرالمب

 
قد تكون خرقًا لقرار صادر من سمطة تحقيق و قدتكون خرقًا لقرار  إن جريمة خرق حظر النشر 

نص المادة صادر من محكمة ، فإن كانت الحالة األخيرة ، فإن النص العقابي الذي ينظميا ىو 
في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة  عمى أنو )و الذي ينص من قانون العقوبات  791

وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة عمى النظام العام  السابقة يجوز لممحاكم نظرًا لنوع
أو اآلداب نشر المرافعات القضائية أو األحكام كميا أو بعضيا بإحدى الطرق المبينة في المادة 

، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف 777
 ( بإحدى ىاتين العقوبتين جنيو وال تزيد عمى عشرة آالف جنيو أو

ويتبين من ىذا النص أن الركن المادي لمجريمة يتمثل في النشر أيًا كانت وسيمتو لممرافعات 
القضائية أو األحكام كميا أو بعضيا التي تحظر المحاكم نشرىا نظرًا لنوع وقائع الدعوى و ذلك 

 في سبيل المحافظة عمى النظام العام أو اآلداب .
أننا ال نستطيع استيعاب معنى حظر نشر األحكام ، و ذلك لما ينطوي عميو ذلك من و الحقيقة 

مفارقات عجيبة ، إذ كيف تصدر األحكام سرية و األصل فييا العبلنية ، ضمانًا لمحقوق و 
 الحريات ؟؟

بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف ويعاقب القانون عمى ىذه الجريمة 
 .وال تزيد عمى عشرة آالف جنيو أو بإحدى ىاتين العقوبتينجنيو 

و ما تقرره المادة في صدرىا من أنو ) في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة ( ، 
قررت من قانون العقوبات ىي دعاوى  789إنما يتبلفى التكرار ، فالدعاوى الواردة بالمادة 

من قانون العقوبات  791الدعاوى التي في المادة الراىنة  المحاكم سماعيا في جمسة سرية ، أما
 تحظر فييا المحاكم نشر المرافعات القضائية أو األحكام كميا أو بعضيا .



رقم المادة  اتنظميأما فيما يتعمق بجريمة خرق حظر النشر الصادر بقرار من سمطة التحقيق ف
ستة شيور وبغرامة ال تقل عن خمسة  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمىمن قانون العقوبات  793

آالف جنيو وال تزيد عن عشرة آالف جنيو أو بإحدى ىاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق 
 المتقدم ذكرىا:

)أ( أخبارًا بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سمطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم  
 لمنظام العام أو لآلداب أو لظيور الحقيقة.أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منو مراعاة 

  .(7)عاوى الطبلق أو التفريق أو الزنا)ب( أو أخبارًا بشأن التحقيقات أو المرافعات في د 
تقوم عمى ثبلثة أركان : الركن المادي و ركن العبلنية و  و يبدو من نص ىذه المادة أن الجريمة

 الركن المعنوي .
يفترض فعبًلإجراميًا يرتكبو الجاني يتمثل في النشر أيًا كانت الطريقة  الركن المادي ليذه الجريمة

التي يتم بيا و أن ينصب ذلك عمى أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم و تكون سمطة التحقيق 
قدقررت إجراءه في غيبة الخصوم أو حظرت إذاعة شئ منو مراعاة لمنظام العام أو اآلداب 

 أوظيور الحقيقة .
أن يصدر قرار بحظر النشر من سمطة التحقيق و ثانيًا أن يكون التحقيق االبتدائي فيشترط أواًل 

قائمًا ، فإذا وقع النشر بعد التصرف في التحقيق ال تتوافر الجريمة المنصوص عمييا في ىذه 
 . (2)المادة

و ىو ما و لم ينص القانون عمى شكل معين أو إطار محدد لمقرار الصادر بحظر النشر ، 
ن كان ال يخرج عن توافر البيانات البلزمة لمتعرف عمى يجعل م ضمونو عصي عمى التحديد وا 

 المراد بإصداره و الجية المخاطبة بتنفيذه .
                                                           

/  06/  30نشر بتارٌخ   1886لسنة  85النص النهائً للمادة تبعاً آلخر تأثٌر بقانون رقم هذا هو (  (1

1886 : 

 النص األصلً للمادة:وكان 

ٌعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة شهور وبغرامة ال تزٌد على خمسٌن جنٌها أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن فقط 

كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها إذاعات بشأن تحقٌق جنائً قائم إذا كان قاضً التحقٌق قد أمر بجعل 

نت النٌابة العمومٌة قد حظرت إذاعة شًء عنه مراعاة إلحقاق الحق أو لآلداب أو التحقٌق سرٌا أو إذا كا

 لظهور الحقٌقة.
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و من قانون العقوبات ،  777ي المادة يكون بإحدى الطرق المنصوص عمييا فوركن العبلنية 
 حق الجاني .الركن المعنوي يتمثل في القصد الجنائي بأنتتوافر العمدية في 

ويعاقب القانون عمى ىذه الجريمة بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير و بغرامةال تتجاوز 
 خمسمائة جنيو أو بإحدى ىاتين العقوبتين .

القرار الصادر بحظر النشر يكون غير محدد المدة ، ويصدر غير مسبب ، فضبًل عن أنو و 
وقد تناولنا عظيم خطره بمعنى أنيا تممك سمطة تقديرية مطمقة ، استئثاري لمجية التي تصدره ، 

وما يثيره من غموض وريبة لصدوره في وقائع متصمة بالسياسة أو متعمقة بأشخاص عامة أو 
تكشف فساد بالغ ، كل ىذا يجعل من الضروري التعرف عمى الحدود القانونية لقرارات حظر 

 النشر .

التقديرات و  يثور التساؤل أواًل عنحة في ىذا الشأن ، فوىناك عدد من التساؤالت المطرو 
 إمكانية الطعن األسباب التي تدفع سمطة التحقيق أو المحاكمة إلصدار ىذا القرار ، وثانيًا عن

؟ و يثور التساؤل أيضًا عن التكييف القانوني لمقرار الصادر عمى القرار الصادر بحظر النشر 
و تحديد الجية المختصة بالرقابة  قرارًا إداريًا أم عمبًل قضائيًا ؟ بحظر النشر ،وما إذا كان يعتبر

 عميو ؟

إذا عجزت الضوابط العامة المنظمة لحرية الصحافة في تناول قضايا ىامة و المفترض أنو 
معروضة عمى القضاء ، عن كبح جماح التأثير المفرط عمى سير العدالة تمجأ سمطة التحقيق أو 

 قرار بحظر النشر .المحاكمة إلى إصدار 

تقديرية مطمقة في إصداره ،  والواقع يقول أن السمطة المصدره لمقرار بحظر النشر تتمتع بسمطة
فبل يوجد قانونًا ما يمنعيا أو يحد من إرادتيا الحرة في إصداره ، و المفترض أنيا تصدره مراعاة 

 لمنظام العام أو اآلداب أو تحقيقًا لممصمحة العامة .

تزاحم الحقوق المناىضة ليذا الحظر والرغبة الجامحة في كشف الحقائق تجعل من ولكن 
الضروري بل من المفترض الحد من ىذا الحظر وتقييده أو تنظيم سمطة الصحافة في تناولو 

 ونشره أو عمى األقل تسبيبو إلمكانية رقابتو ومتابعة مجرياتو .



ة إلصدار قرار بحظر النشر في وقائع معينة قد ويمكن القول أن التقديرات و الموائمات المعتبر 
حماية االقتصاد القومي أو الحفاظ عمى الثقة في ىيئة عامة أو مراعاة لمنظام العام و تكون : 

 اآلداب أو تجنب التأثير الغاشم لوسائل اإلعبلم عمى مجريات العدالة .

ذا كنا نرفض التعبيرات الفضفاضة مثل حماية األمن القومي دونم ا تحديد لمعنصر المراد وا 
حمايتو ، فإننا نرى ضرورة تأقيت ىذه القرارات و تسبيبيا ، فضبًل عن تقييد سمطة الصحافة في 
تناوليا ، بأن يكون النشر قاصرًا عمى البيانات الرسمية الصادرة من سمطة التحقيق أو المحاكمة 

 و ذلك بعد انتياء مدة الحظر .

نوني لمقرار الصادر بحظر النشر بالتفرقة بين ما إذا كان صادرًا ويمكن التعرف عمى التكييف القا
من المحكمة أم من سمطة التحقيق ، فإن كان صارًا من المحكمة فالرأي المستقر عميو قضاء أنو 

  ي يخرج عن رقابة القضاء اإلداري .عمل قضائ

بوليا شكبًل وبصفة الحكم بق في دعوى رفعت إلييا بطمب و في ذلك تقول محكمة القضاء اإلداري
جنايات  2118لسنة  71215مستعجمة بوقف القرار الصادر بحظر النشر في الجناية رقم 

 القاىرة، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيو وما يترتب عميو من آثار.

وكان الثابت باألوراق أن القرار المطعون فيو والمتضمن حظر النشر في وسائل اإلعبلم  ))  
جنايات القاىرة قد صدر من محكمة جنايات  2118لسنة  71215ة عن القضية رقم المختمف
الدائرة الثالثة التي تنظر القضية المشار إلييا وذلك لما تبين لممحكمة من أن ىناك  -القاىرة 

 تجاوزات في النشر ومحاولة لتوجيو الرأي العام مما يعد تدخبًل في شئون العدالة.

ذ صدر القرار السالف ذكره من ىيئة قضائية )محكمة الجنايات( بمناسبة نظر إحدى القضايا  وا 
المتداولة أماميا ومن ثم فإنو ال يكون قرارًا إداريًا مما يقبل الطعن عميو أمام محاكم مجمس الدولة 
نما يكون عمبًل قضائيًا متفرعًا من المنازعة األصمية  طبقًا لقاعدة أن الفرع يتبع األصل وا 

 م المحكمة استيدافًا لحسن سير العدالة وتحقيقيا.المنظورة أما



ومن حيث إنو متى كان ما تقدم فإن القرار المطعون فيو يكون عمبًل قضائيًا يخص المحكمة 
المنظور أماميا القضية الصادر بشأنيا قرار حظر النشر ومن ثم فإنو يخرج عن اختصاص ىذه 

 ( .7)(( المحكمة أمر التصدي لرقابتو والفصل في مشروعيتو

فقد أفصحت محكمة القضاء اإلداري عن  أما القرار الصادر من سمطة التحقيق بحظر النشر
 .كونو عمبًل قضائيًا يخرج عن والية القضاء اإلداري 

بحسب  -إن اختصاص محكمة القضاء اإلداري بطمبات اإللغاء مناطو و في ذلك تقول )) 
أن تكون ىذه الطمبات موجية إلى  -س الدولة المادة الرابعة من القانون الخاص بإنشاء مجم

بحسب المادة الخامسة من القانون  -القرارات اإلدارية، واختصاصيا بطمبات التعويض ال يكون 
إال في الحاالت المبينة بالفقرات الثبلث األخيرة من المادة الرابعة من ذلك القانون،  -المذكور 

و يخرج من والية محكمة القضاء اإلداري طمب إلغاء وكميا حاالت قرارات إدارية. ومؤدى ىذا أن
ذن فإذا أصدرت النيابة العامة قرارا بحظر إذاعة أي بيان  أي عمل قضائي أو التعويض عنو. وا 
عن حادث تجري تحقيقو ووكمت إببلغ ىذا القرار وتنفيذه إلى رجال اإلدارة فقام ىؤالء بضبط 

ا يعد إذاعة لما حظرتو النيابة، وبالتالي مكونا نسخ صحيفة نشر فييا بيان عن ذلك الحادث مم
من قانون العقوبات، فإن رجال اإلدارة إذ قاموا بذلك  793لمجريمة المنصوص عمييا في المادة 

إنما قاموا بو بوصفيم من مأموري الضبطية القضائية وبمقتضى السمطة المخولة ليؤالء بالمادة 
يم، في حالة التمبس، ضبط كل ما يوجد في أي من قانون تحقيق الجنايات التي تجيز ل 78

محل كان من أسمحة وآالت وغيرىا مما يظير أنو استعمل في ارتكاب الجريمة ويمكن الوصول 
من قانون العقوبات التي تجيز لرجال  798بو إلى كشف الحقيقة، وكذلك بالتطبيق لممادة 

تقع بواسطة الصحف وغيرىا مما  الضبطية القضائية، في حالة ارتكاب جريمة من الجرائم التي
ىو منصوص عميو في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات، أن يضبطوا كل الكتابات والرسوم 
والصور والصور الشمسية والرموز وغيرىا من طرق التمثيل مما يكون قد أعد لمبيع أو التوزيع أو 

                                                           

ٌشترط لقبول دعوى اإللغاء وجود قرار إداري بمفهومه القانونً صرٌحاً كان أو ضمنٌاً  و أضافت بأنه )(  (1

إٌجابٌاً أو سلبٌاً وٌلزم لتحقق وصف القرار اإلداري أن ٌكون صادراً من جهة إدارٌة بما لها من سلطة 

ئً صادر من بمقتضى القوانٌن واللوائح وأن ٌكون كذلك من حٌث موضوعه، أما إذا تعلق األمر بعمل قضا

 - 4148]الحكم رقم  (  جهة قضائٌة فإنه ال ٌكون ثمة قرار إداري ٌمكن الطعن علٌه ومراقبة مشروعٌته
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ائي فيخرج عن اختصاص العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعبل إلخ، وىذا عمل قض
( 1)(( محكمة القضاء اإلداري طمب إلغائو أو التعويض عنو

. 

 -في الظاىر  -حيث أنيا تصدر ، ىي قضائية خالصة و الرأي الذي نراه ىو أن ىذه القرارات 
توخيًا و تحوطًا لممحافظة عمى سير العدالة تصدر  وتحقيق أومحاكمة محمية في مصمحة  بسبب

 لمتأثير عمى مجريات الدعاوى التي يصدر بشأنيا .، ومنعًا 

فقرار سمطة التحقيق بالتحفظ عمى مسرح الجريمة مثبًل ىوقرار يقصد بو حماية اآلثار التي قد 
تفيد في الوصول إلى الحقيقة ، فيو بالضرورة عمل قضائي خالص ، وبالتالي  يرقى حظر 

 الدقيق .النشر إلى أن يكون عمبًل قضائيًا بالمعنى الفني 

فإذا صدرت مثل ىذه القرارات منطوية عمى تجاوز أوانحراف من مصدرىا ، فإنيا تنطوي عمى 
 موائمات وتقديرات سياسية أو أمنية أو موجية ، فبل يرجى إال رفعيا وانتياء أثرىا .

وىو ما يوجب ضرورة النص عمى نطاق زمني لقرارات حظر النشر ، و ضرورة تسبيبيا ، فضبًل 
ضرورة إصدار بيانات رسمية دورية عن كل واقعة يصدر بشأنيا قرار بالحظر ، يتم فييا عن 

 تبصرة الجميور باإلجراءات والنتائج التي وصمت إلييا التحقيقات و المحاكمة .

 

حتى إذا وصمنا إلى ىذه النتيجة نجد أن الطعن عمى القرار الصادر بحظر النشر لم يرد النص 
يذه المسألة تحتاج إلى تدخل المشرع إليجاد وسيمة لمطعن عمى فة ، عميو و غير محدد الجي

 مثل ىذه القرارات .

 الخاتمة

تعرفنا في ثنايا ىذه الصفحات عمى ماىية قرارات حظر النشر التي تصدر من سمطة التحقيق أو 
و عمدنا إلى التفرقة بين الضوابط العامة لمنشر التي تمتزم بيا الصحافة  من سمطة المحاكمة ، 

 و بين القرارات التي تصدر بحظر النشر .
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و رأينا أنو ليست ىناك حاالت محددة إلصدارىا و ليست محددة المدة فبل تصدر وفق نطاق  
عمى إصدارىا ، صدرىا ، فبل يوجد معقب السمطة التي ت إطبلقاترمني محدد و أنيا من قبيل 

كما أنيا تخمو من أسباب حقيقية و واقعية ، و تعرفنا عمى التكييف القانوني ليذه القرارات وفق 
المنحى الذي نحتو محكمة القضاء اإلداري حيث وصفتيا بأنيا أعمال قضائية تخرج عن والية 

 مطعن عمييا .القضاء اإلداري ، و رأينا أنو ال توجد جية تراقب مدى مشروعيتيا أو محكمة ل

 و انتيينا إلى عدد من التوصيات عمى النحو التالي :

ال مرية في ضرورة تطوير الفيم القانوني و القضائي لفكرة الحق في المعرفة و الحق في  - 7
تداول المعمومات ، بما يطور المفيوم القديم البالي ، و الواقع أن النص الدستوري القائم لمحق في 

 حترامو فميس فيو عقاب لمنكر و ال لوم لمستنكر .المعرفة يكرس عدم ا

ضرورة ضبط و معالجة سمطة جية التحقيق أو المحاكمة في إصدار مثل ىذه القرارات ،  - 2
و تحديد الشكل القانوني المفترض فييا التحرك القانوني إلصدارىا و حاالت بالنص عمى ميقات 

 باستمزام االستناد إلى أسباب حقيقية محددة .

 


