أىمية االستشارة القانونية المسبقو لممؤسسات اإلعالمية واإلعالميين

من المعروف قانوناً أن القضايا التي تقام عمى المؤسسات اإلعالمية واإلعالميين بموجب النظام
القانوني األردني ىي قضايا جزائية باألساس ،بمعنى أن مخالفة التشريعات اإلعالمية أو تمك
المتعمقة باإلعالم تعتبر جرائم رتب القانون عمى ارتكابيا عقوبات (سالبة لمحرية وغرامات مالية)
باإلضافة إلى التعويض المدني لممشتكي.
وتتصف التشريعات اإلعالمية وتمك المتعمقة باإلعالم بالسمات التالية:
 دائرة التجريم واسعة جداً من خالل تعدد األفعال الجرمية والتي تخالف مبدأ األصل في
اإلنسان البراءة.
 تعتمد السياسة التجريمية لممشرع األردني عمى الغموض واإلبيام والتجييل من خالل
استخدامو لمصطمحات غامضة وفضفاضة ال يمكن ضبطيا بمعيار الشخص العادي ،
مخالفاً في ذلك مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة .
 تبيح القوانين إلزام الصحفيين المقامة عمييم دعاوى بدفع قيمة التعويض المدني
لممشتكي "المتضرر" ميما بمغت وفي حال عدم دفع التعويض دفعة واحدة يمج أ إلى
حبس المدين وفقا لقانون التنفيذ الذي يصل الى  90يوم كل سنة لحين السداد التام.
 ال زالت القوانين الجزائية تبيح حبس الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر.
 ال زالت قوانين االجراءات الجزائية تبيح توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات
والنشر



ال زالت القوانين تعطي لمحكمة امن الدولة صالحية النظر في بعض قضايا
المطبوعات والنشر.

ومن ىنا تبرز أىمية االستشارة القانونية الوقائية لممؤسسات اإلعالمية واإلعالميين لتالفي الوقوع
في المصائد و المحظورات القانونية التي ترسميا التشريعات اإلعالمية وتمك المتعمقة باإلعالم.
فالمواد الصحفية واإلعالمية تتعدد و تتنوع بين الخبر ومقالة الرأي والكاريكاتير والتحقيقات
االستقصائية والتقارير المتمفزة والبرامج الحوارية المباشرة والمسجمة  ,وحيث أن لكل منيا حكميا
القانوني المختمف وفقا لما رسمو القضاء ،تأتي االستشارة القانونية في ىذا المجال لمربط بين
الواقع الذي دفع بوجود المادة الصحفية واإلعالمية وبين الواقع التشريعي والقضائي.
فعين المستشار القانوني لممؤسسة اإلعالمية واإلعالمي ىي بمثابة قناة تستخدم لالطالل عمى
الحكم القانوني المستقبمي لممادة الصحفية واإلعالمية.
فيي مثابة (درىم وقاية خير من قنطار عالج) إذ تعطي االستشارة القانونية النصيحة القانونية
لتالفي المسؤولية القانونية.
ولكن يجب أن تتصف االستشارة القانونية في ىذا المجال بميزتين:
الميزة األولى :ان ال تكون االستشارة جامدة ,بمعنى اال تقتصر االستشارة الى رفض المادة
الصحفية و اإلعالمية أو قبوليا قانونا ,وانما يجب أن تكون مرنة تعطي الحمول القانونية
والخيارات البديمة لمواطن الضعف القانوني في المادة الصحفية واإلعالمية حتى تتسق مع االحكام
القانونية ،ونصف االستشارة القانونية في ىذا المجال بفن التعامل مع النصوص القانونية
الجامدة.

الميزة الثانية  :أن ال تكون االستشارة القانونية بمثابة رقيب اضافي عمى نشر المواد الصحفية
واإلعالمية  ,و ان ال تشكل قيد اضافي عمى الحريات الصحفيو ال بل يجب ان تكون داعما لحرية
الراي و التعبيرويتحقق ذلك من خالل مرونة االستشارة كما أسمفنا ومن خالل صياغتيا بطريق
النصح واالرشاد وترك قرار النشر بيد المؤسسة اإلعالمية واإلعالمي  ،وبيان أوجو الخطورة
ونسبيا في نشر المادة الصحفية و اإلعالمية ,فيترك قرار النشر لممؤسسة اإلعالمية واإلعالمي
وفقا لما يراه مناسبا في ظل العوامل السياسية واالجتماعية وحتى التجارية ووفقا لنسب المخاطرة
التي خطتيا االستشارة.
ويحتاج كل ما تقدم الى ثقة عالية متبادلة بين المستشير والمستشار ،والتواصل الدائم المستمر،
والحضور الجاىز دوما لممستشار.
وألن االستشارة ىي استكشاف رأي القانون في صدد مسألة معينة ،قد تكون محل نزاع ممكن أن
يقع مستقبال ،واليدف منيا ىو معرفة حكم القانون  ,فينبغي أن يكون المستشار متخصصا لديو
الخبرة الكافية العطاء ذلك الرأي القانوني ,والذي سيعتبر مستقبال احد مكونات دليل قانوني
لممؤسسات اإلعالمية واإلعالميين نتيجة تراكم وتعدد االستشارات القانونية.
لذا من االفضل دوما أن تكون االستشارة القانونية مكتوبة اال في حاالت الضرورة التي تتناغم مع
السبق الصحفي.
لكل االسباب انفة الذكر تكمن اىمية االستشارة المسبقو ,و مدى اىمية االستعانو بمحام
متخصص لعرض المادة اإلعالميو عميو كونو االكفىء باعطاء راي قانوني حوليا اذا ان الخبرة و
طول سنوات العمل في الحقل اإلعالمي ال تكفي لوحدىا لتكوين الراي القانوني السميم حول المادة
اإلعالمية .

