جرمية خمالفة التوازن واملوضوعية وفقا للقضاء الاردين
 خمالفة الزناهة واملوضوعية والتوازن.
جرم قانون املطبوعات والنرش ا ألردين خمالفة التوازن واملوضوعية و الزناهة وعدم احرتام
احلقيقة واحلياة اخلاصة للناس ,وحقيقة ال ميكن وضع معيار منضبط لفكره التوازن او
املوضوعية او حىت ٌقي ا ألمه او غريها  ,فتكل املعاين متغريه من خشص اىل آخر ومن بيئة اىل
اخرى  ,مفا ميكن ان يعترب خروجا عىل التقاليد يف حمافظة انئية من حمافظات اململكة قد ال
يعد كذكل يف عامن مثال  ,وما يراه خشص بأأنه مقة التوازن واملوضوعية قد يعتربه انسان آخر
خروجا عىل تكل املبادئ .
 الركن املادي لهذه اجملموعه من اجلرامئ هو الكتابة يف املوضوع الواحد بغري توازن أآو
بشلك غري موضوعي .
التوازن هو عرض املوضوع لوهجات نظر متعددة  ,بعضها اجيايب والخر سليب وابلتايل فان
املوضوع لو تطرق اىل جانب واحد خاصة اجلانب السليب ال يكون متوازان .
املوضوعية فهيي عكس الشخصية  ,مبعىن أآن الاكتب ينطلق يف عرضه من منظور خشيص ,
أكن يكون هل حاجه معينه أآو مطلب من هجة معينه فرتفض تكل اجلهة طلباته و حاجاته فيدجب
املقاالت يف هجاهئا .
 يف بعض ا ألحوال ال يكون من السهل حتديد الركن املادي للجرمية املوصوفة ابملادتني
(5و )7من قانون املطبوعات و النرش وقد يس تعىص يف بعض ا ألحوال مفثال تلزم
املادة اخلامسة الصحف الامتناع عن نرش ما يتعارض مع مبادىء احلرية واملسؤولية
الوطنية وحقوق الانسان وقي الامة العربية والاسالمية .
وال ميكن بأأي حال من ا ألحوال معرفه معىن ٌقي و تقاليد ا ألمة أآو مبادئ املس ئولية ,
فتكل املعاين متغريه من خشص اىل آخر ومن بيئة اىل أآخرى.
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 جيب مالحظة ان مجيع جرامئ املطبوعات يه من جرامئ اخلطر  ,مبعىن أآن املرشع ال
ينظر اىل حتقق النتيجة اليت تغياها اجلاين أآو ال  ,مفجرد اقرتافه الفعل عاملا به مريدا
نتيجته حق عليه العقاب سواء حتققت النتيجة أآم ال.
 يقوم الركن املعنوي يف جرامئ املطبوعات عىل أآساس توافر العمل والرادة دلى الاكتب
بأأنه يتناول موضوعه بشلك خيل ابلتوازن أآو املوضوعية أآو يناهض قي اجملمتع ...اخل.
 والعمل هنا هو العمل ابملعىن العام أآي أآن يعمل اجلاين أآن ما يقوم به امنا خيل بتكل القواعد
فعند عرض املادة التحريرية مثال يتعني أآن يعمل الصحفي أآن ما ينرشه هو غري متوازن
وانه مل يأأخذ يف الاعتبار آراء ا ألطراف لكها.
 أآما االرادة فالقصد مهنا أآن تتجه أآراده الفاعل ايل القيام ابلفعل وان يريد فوق ذكل
حتقيق النتيجة ,فالصحفي اذلي ينرش حتقيقا واسعا عن الفساد يف وزاره " ما "  ,مث
ال يقوم بعرض أآقوال املس ئولني عن تكل الوزارة وردمه عىل االهتامات املوهجة ايمه
يعترب قد اخل ابلتوازن.
 عىل أآن الصحفي ميكن ان يسقط الركن املعنوي ان اثبت انه قد قام مثال بلك ما من
شانه أآن يعرض لوهجات النظر اخملتلفة ولكنه مل يلق التعاون الالزم  ,أآو أآن يثبت انه
حاول بلك الطرق التعرف عىل اجيابيات وسلبيات املنتج التجاري فمل يفلح ....اخل,
ويف هذه احلاةل فان بذهل العناية الاكفية يسقط ركن االراده فيسقط معها القصد.
تفسري احملامك خملالفة التوازن واملوضوعية والزناهة :
حقيقة ال يوجد تفسري قضايئ مبارش خملالفة التوازن واملوضوعية و الزناهة ولكن ميكن فه ذكل
من خالل النظر اىل القرار القضايئ 1التايل :
[ وهكذا وبناء عىل ما س بق وس ندا ألحاكم املادة ( )5من قانون املطبوعات فان ما ورد يف
الصحيفة وعىل الرمغ من وجود بعض الواثئق املنشورة يف الواقع اال أآنه ومن خالل ما توصلت
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اليه احملمكة بناء عىل شهود النيابة ووزن البياانت املقدمة فان هذه الواثئق ال تصلح وال تعطي
مؤرشا عىل ان واقع رشكة مصانع الامسنت هو ما نسب اليه من الاحتيال يف اس تقدام العامةل
الوافدة ومن حيث الغش يف ا ألوزان والاس تفادة من فروق ايمثن وعدم التقيد مبعايري السالمة
العامة وحرمان العامل من حقوقه وجتميد الكفاءات كدليل عىل الفساد.
وبناء عليه وحيث أآنه للصحافة حرية التعبري ونرش الثقافة واملعلومات ولكن جيب أآن يكون
ذكل مضن اطار القانون وقد اوجب القانون يف املادة السابعة من قانون املطبوعات والنرش
عىل الصحفي ان يتحرى الزناهة واملوضوعية يف نرش املادة الصحفية وحيث أآن املادة املذكورة
قد خلت من الزناهة واملوضوعية وخالفت احلقيقة فان فعل ا ألظناء يكون خمالفا للقانون
و أآحاكم املادتني ( 5و )7من قانون املطبوعات والنرش] .
ويف القضية رمق  2004/2225جند ان احملمكة قد قررت اليت :
[ وعن جرم خمالفة املادة ( )5من قانون املطبوعات والنرش رمق ( )8لس نة ....1998جتد
احملمكة ان ما تضمنه املقال معلومات حمددة مل يمت تقدمي أآية بينة.....وبذكل فانه مل يثبت حصة ما
مت نرشه ,وهذا يشلك عدم احرتام للحقيقة ويتحقق به جرم خمالفة املادة اخلامسة املذكورة....
أآما عن جرم خمالفة املادة ( )7من قانون املطبوعات والنرش...فان ذكل جيعل من نرش املقال
املذكور مفتقرا اىل التوازن واملوضوعية يف عرض املادة الصحفية ويشلك عدم توازن
وموضوعية يف عرض املادة الصحفية ويتحقق به جرم خمالفة أآحاكم املادة /7ج املذكورة].
ويذهب قرار قضايئ آخر اىل توضيح آأدق لفكرة التوازن واملوضوعية واذلي جاء فيه اليت :
[" وجتد احملمكة ومن خالل دراسة املادة الصحفية اهنا عبارة عن حتقيق وليس مقال وجتد ان
الاكتب مل يبد ر أآيه اخلاص وامنا اعمتد يف التحقيق عىل طرح الشكوى املقدمة من املواطنني
وابدى ر أآهي والر أآي الاخر فيه ونقل فمها رد مدير اليانصيب عىل اكفة نقاط االهتام الواردة يف
هذه الشكوى وحترى اكتب املادة الصحفية الزناهة واملوضوعية يف عرض املادة الصحفية حيث
مل يعمتد يف كتابته لهذه املادة عىل الشكوى املقدمة من ابئعي اليانصيب وامنا حاول الوصول اىل
احلقيقة لغاايت اس تجالء اكفة النقاط الواردة يف االهتامات وذكل عن طريق اللجوء اىل اجلهة
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اخملتصة واملعنية يف هذا املوضوع  .ومن هجة اخرى فان احملمكة مل جتد يف بينات النيابة ما
يثبت القصد اجلريم دلى الاكتب ابن ينرش ما خيالف احلقيقة عىل الرمغ من علمه ابحلقيقة وان
ما نرش خمالف لها مما جيعل اراكن جرم خمالفة احلقيقة غري متوافرة ويس تتبع ذكل احلمك برباءة
الاظناء عن هذا اجلرم .اما فامي يتعلق جبرم عدم التوازن واملوضوعية فقد مت حبث هذا املوضوع
من خالل عرض املادة الصحفية وقيام الاكتب اببداء الر أآي الاخر وتأأكيد شاهد النيابة ان
الصحفي قد اورد تقريبا نفس اجوبة الشاهد  ......وان اراكن اجلرم غري متوافرة مما يس توجب
معها اعالن براءة ا ألظناء عهنا  .أآما جرم خمالفة املادة السابعة  /أآ وهو احرتام احلرايت العامة
للخرين وحفظ حقوقه وعدم املس حبرمة حياهت اخلاصة فان احملمكة جتد ان املوضوع اذلي
مت حبثه هو موضوع عام وميس قطاع ابئعي اليانصيب واملواطنني اذلين يقومون برشاهئا وطاملا
أآن هناك شكوى مت توجمهها اىل ثالث هجات رمسية فانه حيق للصحافة حبث هذا املوضوع
خصوصا و أآنه ثبت للمحمكة أآن اكرث من حصيفة تناولت هذا املوضوع ومهنا حصيفة .....
وابلتايل فان هذا املوضوع هو من املواضيع العامة واليت ختص قطاعا كبريا من اجملمتع وابلتايل
فان للصحيفة حق تناوهل والتحقيق فيه يدخل من مضن هماهما يف نرش التوعية والثقافة ويدخل
مضن حرية الر أآي املباحة" .2

 2القضية 506لسنة  2004والتي تخلص وقائعها في نشر جريده ...........في العدد رقم .......بتاريخ  .......تحقيق صحفي
في الصفحة الثامنة تحت عنوان " 113بائع يانصيب يرفعون مذكرة إلي مكافحة الفساد " وورد في هذا التحقيق أن  113بائع
يانصيب رفعوا مذكرة موجهة إلى ثالث جهات وهي وزارة التنمية االجتماعية ووزارة العمل ومكافحة الفساد اتهموا فيها
االتحاد العام للجمعيات الخيرية بعدة تجاوزات وقد اقتبست الصحيفة هذه التجاوزات ومنها  :وجود أرقام رابحة متشابهة حيث
فاز بالجائزة األولى البالغة  20الف دينار أحد األرقام وبنفس اإلصدار وفاز نفس الرقم بجائزة ترضية  ،عدم نشر صور
الفائزين بغايات إعطاء مصداقية لليانصيب  ،وضع عبارات بخط صغير في بطاقة اليانصيب تتضمن أن قيمة الجائزة
مشروطة بنسبة البيع "أي نسبة البيع إذا كانت  %20من إجمالي البطاقات يتم تقييم الجائزة على  5أي أن الجائزة ال 50الف
تصبح  10آالف  ،وان الضريبة البالغة  %11يتم تحصيلها على بعض الجوائز وال يتم تحصيلها على جوائز اقل قيمة .
وقد قدمت الصحيفة الى المحاكمة بجرم مخالفة المادة ( 5و  )7من قانون المطبوعات والنشر  ،وانتهت المحكمة في حكمها الى
انه "لم يثبت للمحكمة ارتكاب االظناء الي من االفعال المنسوبة اليهم وحيث تم اسقاط الحق الشخصي فان المحكمة واستنادا
الى ما تقدم وعمال باحكام المادة  178من االصول الجزائية تقرر اعالن براءة االظناء عن الجرم المسند اليهم .
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ويف القضية رمق  2006/2059واليت جاء فمها :
[ومن خالل املادة الصحفية املنشورة و بناء عىل ما توصلت اليه احملمكة من أآن القصد غري
متوافر يف ارتاكب جرم اهانة الشعور ادليين اال ان ما قام به الظنني معر من اس تخدام
الصورة املتعارف علمها بني املس يحيني للس يد املس يح عليه السالم ابس تخدام الرمز اذلي تقوم
عليه ادلاينة املس يحية و متزيها عن غريها من اجل ايصال فكرة س ياس ية او من اجل حتليل
ونقد س يايس حبجة أآن الصلب يه وس ي ة عقاب رومانية يف ا ألساس فان احملمكة جتد أآنه و ان
اكن املفهوم التارخيي ملعىن الصلب هو التعذيب والعقاب اال أآن ادلاينة املس يحية وبعد صلب
الس يد املس يح وفقا ملعتقدمه اختذوا منه رمزا لعقيدهت وابلتايل فان اس تخدام مثل هذه الرموز
ادلينية يف الكتابة الصحفية فيه تعرض للحرية العامة ملن يعتقد يف هذه الرموز خصوصا و أآن
هذه الصورة ونرشها هبذه الطريقة أآاثرت حولها احتجاجا من جملس الكنائس و ردود فعل فيه
مما يؤرش أآن اس تخدام مثل هذه الرموز يؤدي اىل ااثرة التفرقة بني املواطنني و أآن احملمكة جتد
أآن نرش الصليب رمز املس يحية هبذه الصورة فيه خمالفة لنص املادة ( 1/7و  )4و من قانون
املطبوعات و النرش مكرر مرتني مرة عند نرشها يف املرة ا ألوىل مع املقال و الثانية بنرشها مع
الاحتجاج املوجه من اجمللس الكنائس .
كيف يتجنب الصحفيون خمالفة التوازن واملوضوعية و الزناهة ؟
تضع ا ألحاكم السابقة مهنجية أآمام الصحفيني جيب علمه اتباعها عند نرش املادة الصحفية
لتجنب خمالفة التوازن واملوضوعية والزناهة ويه فكرة بذل اجلهد والتحري عن حصة املعلومات
اذ أآن القضاء يفرتض أآن عىل الصحفي أآن يبذل هجدا يف التحري عن املعلومات اليت حيصل
علمها وان يعرض أآراء خمتلف ا ألطراف بشلك حمايد و أآن يتثبت من حصة املعلومات الواردة يف
املادة الصحفية .
واتضح أآن التفسري القضايئ يقي عالقة تبادلية بني حصة املعلومات ودقهتا وبني التوازن
واملوضوعية و الزناهة فلكام اكنت احلقائق الواردة يف املادة الصحفية حصيحة لكام اكنت تكل
املادة متوازنة و موضوعية و نزهية .
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كذكل يفرض القضاء عىل الصحفي عند عرض اخلرب أآال يضفي عليه مبالغة أآو تس تعمل فيه
عبارات تويح للقارئ مبدلول خمتلف هل أآو ان يس تعمل الاكتب أآسلوب ابلكتابة يلجأأ فيه اىل
اس تعامل عبارات تدل عىل ايهتمك والسخرية يف غري مواطهنام املباحة .
وحيث أآن ا ألحاكم القضائية السابقة ال تبين مهنجية اكفية لتجنب خمالفة التوازن واملوضوعية و
الزناهة فاننا جند انه لزاما علينا يف هذا املقام تبيان أآمه االرشادات القانونية العامة التالية اليت
جيب عىل الصحفيني اتباعها للحيلوةل دون الوقوع يف دائرة جترمي قانون املطبوعات والنرش
جبرم عدم مراعاة التوازن واملوضوعية و الزناهة وفقا لالجهتاد القضايئ ا ألردين .
آأوال  :يف التحقيقات الصحفية باكفة آأنواعها :
 البد من آأثبات آأن ا ألقوال آأو الراء املنشورة صادرة معن أآخذت منه :
ان اجتاهات القضاء ا ألردين يف كثري من أآحاكمه يه انه جيب عىل الصحفي أآن يقدم
لقايض املوضوع ا ألدةل القانونية الثبات ان ا ألقوال و الراء املنشورة يف املادة الصحفية يه
صادرة معن نسبت اليه ,وخبالف ذكل فانه يعترب ان نرش مثل تكل ا ألقوال والراء خمالفة
للتوازن واملوضوعية والزناهة .
يقول القضاء يف احد احاكمه :
" ان قيام الصحيفة بنرش أآقوال منسوبة اىل املش تيك دون اثبات صدور هذه الاقوال عن
املش تيك ووصفه بأأنه عاطل عن العمل يشلك اعتداء عىل احلرايت العامة وحرية احلياة
اخلاصة ويشلك خمالفة ألحاكم املادة الرابعة املذكورة "  ,,,,,أآما عن جرم خمالفة املادة  7من
قانون املطبوعات والنرش املمتثل بعدم الزتام املوضوعية  ,جتد احملمكة أآن خمالفة هذه املادة
املتعلقة بعدم التوازن واملوضوعية والزناهة يف عرض املادة الصحفية يتعني لتحققه قيام ركن
اجلرمية املادي وركهنا املعنوي  .وخبصوص النرش موضوع ادلعوى فان نرش ا ألقوال املنسوبة
للمش تيك يف حني أآنه مل يمت اجراء أآي مقاب ة معه كام هو اثبت من البينة الشخصية املس متعة
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يشلك عدم توازن وموضوعية يف عرض املادة الصحفية ويتحقق به جرم خمالفة املادة /7ج
مطبوعات " .3
 البد من نرش ذات ا ألقوال و الراء وبذات املقاصد واملعاين وان توضع بذات القوالب
واملعاين وان تس تخدم عىل الوجه والغاية اليت آأخذت من آأجهل .
بعد أآن يثبت دلى قايض املوضوع ان ا ألقوال أآو الراء او حىت التعليقات صادرة معن نسبت
اليه فانه يبحث يف الطريقة اليت وضعت هبا تكل ا ألقوال أآو الراء او التعليقات وفامي اذا اكنت
بذات ا أللفاظ والعبارات و ما يه املواضع اليت أآسقطت فمها وهل هتدف اىل ذات املعاين اليت
يريدها ممن صدرت عنه أآم أآنه قد مت اس تغاللها يف مواضع أآخرى ؟
ويعترب القضاء ان أآي حتريف حلقيقة ا ألقوال و الراء والتعليقات أآو وضعها يف غري القالب أآو
املعىن اذلي أآراده صاحهبا فعال جمرما ألنه خيالف التوازن و الزناهة واملوضوعية.
ويلحق هبذه ا ألفعال أآيضا نرش جزء من التعليقات أآو الراء دون نرشها اكم ة حبيث يفه مهنا
معىن آخر غري املعىن اذلي يريده صاحهبا أآو ال يعرب عن ر أآيه بشلك اكمل.
أآو حىت نرشها يف مواضيع او حتقيقات اخرى غري اذلي اخذت من أآجهل اساسا .

 3القضية رقم  " 2004/1517ويخلص موضوع الدعوي ان صحيفة  ..........األسبوعية نشرت في العدد رقم
...........بتاريخ  ......مقاال تحت عنوان "كيف ترون الحكومة الجديدة؟ شباب مستاءون  ...وبالحكومة متأملون" وتفاجأ
المدعي بالحق الشخصي بنشر أقوال منسوبة له وعلى لسانه في الصحيفة المذكورة على الصفحة  18وتحت عنوان :كيف
يرون الحكومة الجديدة ) وجاء في المادة اآلتي " وأنا شاب عاطل عن العمل منذ اكثر من  8سنوات وليس كسال مني بل بحثت
عن عمل ولكن دون فائدة وها أنا الاملك مصروفي اليومي ولو كنت فاسدا ً لتوجهت للسرقة أو أي عمل غير مشروع حتى
أتمكن من االنفاق على نفسي والعيش كباقي الشباب  ،،،ولكن في المقابل فان هذه االوضاع التي وصلنا لها كلها من الحكومة
التي ال تجد لها عمال سوى اقرار الضرائب وزيادة االسعار وتعيين فالن بالواسطة ووضع الشخص الغيرمناسب في المكان
الغير المناسب "  ،وقد قدمت المنازعه الي المحكمة بمخالفة المواد  4و 5و  7من قانون المطبوعات والنشر ،وحكمت
المحكمة علي الظنينين األول والثاني بمائة دينار غرامة والتعويض  .وقد جرى استئناف القرار وقررت المحكمة فسخ الحكم
وإعادة الدعوي الي محكمة اول درجة التي ايدت الحكم باسبابه  ،وطعن فيه مره اخرى ورد األستئناف .
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وتظهر رؤية القضاء ا ألردين للتوازن واملوضوعية يف هذا اجملال ابلقرار التايل واذلي جاء فيه "
وجتد احملمكة ومن خالل دراسة املادة الصحفية أآهنا عبارة عن حتقيق وليس مقال وجتد ان
الاكتب مل يبد ر أآيه اخلاص وامنا اعمتد يف التحقيق عىل طرح الشكوى املقدمة من املواطنني
وابدى ر أآهي والر أآي الخر فيه ونقل فمها رد مدير اليانصيب عىل اكفة نقاط االهتام الواردة يف
هذه الشكوى’’’’’’’ .اما فامي يتعلق جبرم عدم التوازن واملوضوعية فقد مت حبث هذا املوضوع من
خالل عرض املادة الصحفية وقيام الاكتب اببداء الرآأي الخر وتأأكيد شاهد النيابة ان الصحفي
قد آأورد تقريبا نفس آأجوبة الشاهد  ......وان أآراكن اجلرم غري متوافرة مما يس توجب معها
اعالن براءة ا ألظناء عهنا .4 " .
 البد من طرح اكفة الراء والردود بشلك حمايد :
يتطلب القضاء ا ألردين يف العديد من قراراته ان يمت أآخذ اكفة الراء املعنية أآو الردود الواردة
علمها بشلك متوازن حبيث أآال يُغ ّيب ر أآي ذو عالقة ابملوضوع عن التحقيق الوارد يف املادة
الصحفية .
واحلياد املطلوب يف هذا املقام هو ااتحة ذات الفرصة واملساحة لاكفة الراء ودون أآن يكون
هناك أآي تعليق عىل أآي مهنا.
عىل أآنه البد من االشارة اىل انه هناك بعض الراء ليس ابلرضورة أآخذ الردود علمها من
ا ألطراف املعنية ا ألخرى وذكل يف احلاالت اليت تكون املادة الصحفية يه مادة نقدية تتوافر
 4القضية 506لسنة  2004والتي تخلص وقائعها في نشر جريدة ...........في العدد رقم .......بتاريخ  .......تحقيق صحفي
في الصفحة الثامنة تحت عنوان " 113بائع يانصيب يرفعون مذكرة إلى مكافحة الفساد " وورد في هذا التحقيق أن  113بائع
يانصيب رفعوا مذكرة موجهة إلى ثالث جهات وهي وزارة التنمية االجتماعية ووزارة العمل ومكافحة الفساد اتهموا فيها
االتحاد العام للجمعيات الخيرية بعدة تجاوزات وقد اقتبست الصحيفة هذه التجاوزات ومنها  :وجود أرقام رابحة متشابهة حيث
فاز بالجائزة األولى البالغة  20الف دينار أحد األرقام وبنفس اإلصدار وفاز نفس الرقم بجائزة ترضية  ،عدم نشر صور
الفائزين بغايات إعطاء مصداقية لليانصيب  ،وضع عبارات بخط صغير في بطاقة اليانصيب تتضمن أن قيمة الجائزة
مشروطة بنسبة البيع "أي نسبة البيع إذا كانت  %20من إجمالي البطاقات يتم تقييم الجائزة على  5أي أن الجائزة ال 50الف
تصبح  10آالف  ،وان الضريبة البالغة  %11يتم تحصيلها على بعض الجوائز وال يتم تحصيلها على جوائز اقل قيمة .
وقد قدمت الصحيفة الى المحاكمة بجرم مخالفة المادة ( 5و  )7من قانون المطبوعات والنشر  ،وانتهت المحكمة في حكمها الى
انه "لم يثبت للمحكمة ارتكاب األظناء الي من االفعال المنسوبة اليهم وحيث تم اسقاط الحق الشخصي فان المحكمة واستنادا
الى ما تقدم وعمال بأحكام المادة  178من االصول الجزائية تقرر اعالن براءة األظناء عن الجرم المسند اليهم .
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فمها رشوط اس تعامل حق النقد  .ففي هذه احلاةل ال يعيب املادة الصحفية قانوان عدم أآخذ ر أآي
أآو رد املوظف العام أآو من يف حمكه مثال اذا اكنت املادة الصحفية تنتقد أآداءه الوظيفي طاملا
اكنت الواقعة حصيحة واثبتة وهت املصلحة العامة واس تخدمت فمها العبارات املتالمئة مع
املوضوع واكنت عبارات النقد موهجا اساسا لعمهل ال لشخصه قدر الاماكن وصيغت تكل
املادة حبسن نية.
وللتدليل عىل وهجة النظر القضائية بذكل اخلصوص ندون القرارين التاليني :
" وجتد احملمكة ومن خالل دراسة املادة الصحفية اهنا عبارة عن حتقيق وليس مقال وجتد ان
الاكتب مل يبد ر أآيه اخلاص وامنا اعمتد يف التحقيق عىل طرح الشكوى املقدمة من املواطنني
وابدى ر أآهي والر أآي الاخر فيه ونقل فمها رد مدير اليانصيب عىل اكفة نقاط االهتام الواردة يف
هذه الشكوى وحترى اكتب املادة الصحفية الزناهة واملوضوعية يف عرض املادة الصحفية حيث
مل يعمتد يف كتابته لهذه املادة عىل الشكوى املقدمة من ابئعي اليانصيب وامنا حاول الوصول اىل
احلقيقة لغاايت اس تجالء اكفة النقاط الواردة يف االهتامات وذكل عن طريق اللجوء اىل اجلهة
5
اخملتصة واملعنية يف هذا املوضوع " .
ويؤكد تكل الفكره ويعمقها حمك آخر يرى ان سؤال طرف واحد وعرض ر أآيه  ,دون الرجوع
اىل من تعلق به اخلرب هو اخالل ابلتوازن فيقول " اما فامي يتعلق جبرم خمالفة املادة السابعة من
قانون املطبوعات فان احملمكة جتد ان ما ينطبق عىل الوقائع من البنود الواردة فمها هو املادة
السابعة بفقرهتا ج واليت نصت  (:آداب همنة الصحافة و أآخالقياهتا ملزمة للصحفي ,وتشمل:
ج .التوازن واملوضوعية والزناهة يف عرض املادة الصحفية  ,وابلرجوع اىل املادة الصحفية
املنشورة فان احملمكة جتد ان املادة املذكورة مل يتوافر فمها التوازن حيث ورد فمها ما أآشارت
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اليه املوظفة فقط دون الرجوع اىل من تعلق به اخلرب وابلتايل فقد التوازن واملوضوعية اليت
أآوجب نص املادة /7ج توافرها ابملادة اليت يمت نرشها" .6
 جيب عدم نرش ا ألقوال والراء اليت آأخذت بطريق احلي ة واخلداع.
يف بعض ا ألحيان قد يلجأأ بعض الصحفيني للتنكر عند اجراء التحقيقات الاس تقصائية من
اجل أآخذ أآقوال يصعب أآخذها اذا عمل الشخص أآهنا س تنرش يف الصحافة .ويف مثل هذه
ا ألحوال اليت تأأخذ فمها ا ألقوال ابحلي ة واخلداع البد أآن يقف الصحفي وقفة تفكري متأأنية قبل
نرشها الن هناك من العديد من القرارات القضائية اليت جترم مثل هذا النرش  ,وتعتربه نوع من
عدم التوازن وانهتاك حرمة احلياة اخلاصة للمواطنني .
وميكن اس تخالص هذا ا ألمر من احلمك الصادر يف ادلعوى رمق  378لس نة 7 2006حيث
تقول احملمكة يف اس باب حمكها ابدانة الظنينني " ان احملمكة جتد ومن حيث واقعة ذهاب
 6القضية رقم  369لسنة 2006والتي تخلص وقائعها في انه بتاريخ .........نشرت صحيفة  .....وهي إحدى المطبوعات
األسبوعية الدورية والتي يعمل المشتكي عليه مديرا للتحرير فيها على الصفحة الرابعة من عددها......خبرا صحفيا تحت
عنوان " موظفة تتآمر على وزير التنمية االجتماعية" من إعداد المشتكى عليه ،حيث أشارت مادة الخبر الصحفية إلى وجود
موظفة في الوزارة متخصصة في تهريب الوثائق والمعلومات السرية والتي توصف بأنها (توب موديل) النها كاملة األوصاف
وتتعلق بالوزير واألمين العام ومدراء آخرين وان الموظفة  -التي لم يشر إلى اسمها  -لم تستجب للتحذيرات والتهديدات
المتكررة النها تعتقد وكما أشار الخبر إنها واصلة وايدها طائله وقد أشار الخبر في نهايته إلى ان ( قرار إعدام الموظفة أصبح
مجرد وقت وقد أعذر من أنذر )" .
وقد قدم اإلدعاء العام الظنين بجرم مخالفة المادة  5و 7من قانون المطبوعات والنشر.
وقد حكمت المحكمة وعمال بالمادة ( )178من قانون أصول المحاكمات الجزائية عدم مسؤولية الظنين عن جرم مخالفة المادة
( )5من قانون المطبوعات والنشر  ،وعمال بالمادة (/7ج) من قانون المطبوعات والنشر إدانة الظنين بجرم مخالفة آداب مهنة
الصحافة المتعلق بعدم التوازن والموضوعية في نشر المادة الصحفية ،الحكم عليه حسب المادة (/46ج) من ذات القانون
بالغرامة مائة دينار والرسوم.
 7نشرت صحيفة  .......في عددها رقم  .......بتاريخ  ..........موضوعا صحفيا للظنينة  ........تحت عنوان (إرهاب الكبار
فجر الطفل مصباح العايدة في الزرقاء) وقد ورد في العدد بان الطفل مصباح وشقيقته آيات كانا كبش فداء نتيجة وفاة والدهما
وزواج والدتهما من شخص آخر قسى عليهما وكان خشنا معهما وان الطفل مصباح كان يتعرض للضرب واإليذاء من زوج
والدته وكان األخير يطفئ أعقاب السجائر في جسمهما إلى ان صعد زوج األم إلى السطح على الرغم من عدم وجود سور مع
الطفل مصباح ذو الثالثة أعوام وسقط من يد زوج أمه وان عم الطفل أخذ آيات ألنه لم يرض ان تبقى مع أم قاسية وان شقيقتها
ذكرت بان معه حق الن شقيقتها لم تحزن على موت إبنها وإنما حزنت على زوجها كيف تخرجه من دائرة االتهام .وقامت
الظنينة بنشر صور لجدة الطفل وخاله وخالته وعائلته وزوج أمه وصورة للطفل المرحوم مصباح .وقد ورد على الصفحة 25
من ذات العدد عنوان الموضوع كتبته الظنينة تحت عنوان (خفايا جريمة الرعب التي هزت األغوار الجنوبية) حيث نشر في
هذا الموضوع صورة للمشتكيتين على الرغم من عدم وجود عالقة لهما بهذا الموضوع.
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الظنينة  .........اىل مزنل ذوي الطفل وحديهثا معه وقياهم ابعطاء الصور اليت نرشت يه
وقائع حصيحة  ......اال ان الظنينة مل تثبت ان ما ورد عىل لسان املعنيني ابملوضوع هو مطابق
للواقع وللحقيقة وان احملمكة جتد ان البينة اليت تقدمت هبا غري اكفية خصوصا وان اكفة آأقوال
شهود النيابة آأمجعوا عىل اهنا عرفت عن نفسها بأأهنا من وزارة الصحة وحتقق يف موضوع الطفل,
و أآمجعوا ان املعلومات الواردة غري حصيحة وان زوج وادلة الطفل مل يتسبب بوفاة الطفل وامنا
اكن يصاب بنوابت تش نج أآدت اىل سقوطه .ويه بذكل تكون قد خالفت نص املادة ()5
من هذا القانون.
وحقيقة حنن نقف اىل جانب هذا القرار ألن أآخذ اقوال اي خشص دون ان يكون ابلصورة
والطريقة اليت ستس تخدم فيه  ,هو امر يف لك ا ألحوال يتناىف مع مبادئ الرشف الصحفي
ولكننا بذات الوقت نعتقد ان العقاب يف مثل هذه احلاةل جيب ان يكون اخالقيا وليس عقااب
قانونيا .
ويلحق هبذا الالزتام واجب آخر وهو عدم نرش الصور دون أآخذ املوافقة عىل النرش ويف هذا
اجملال البد من مراعاة القواعد القانونية الواردة يف قانون حامية حق املؤلف و احلقوق اجملاورة,
اذ ان القضاء يعترب املادة الصحفية اليت ختالف احاكم الترشيعات السارية يه مادة حصفية غري
موضوعية وغري متوازنة .
ولكن ما يه القواعد اليت وضعها قانون حامية حق املؤلف فامي يتعلق ابلصور ؟
لقد حرص املرشع ا ألردين يف قانون حق املؤلف رمق (  )22لس نة  1992وتعديالته عىل
املوازنة بني مصلحتني  ,ا ألوىل يه حامية حق اخلصوصية للمواطنني والثانية حامية حق امجلهور
يف املعرفة وتظهر هذه املوازنة اكرث يف النص القانوين اذلي يشري اىل أآنه جيوز للمصورين
الفوتغرافيني التابعني لوسائل الاعالم أآخذ صور من أآماكن و ألحداث ووقائع اكن قد مت
تصويرها من قبل وال حيول ذكل دون تسجيل الصور اليت يلتقطوهنا مكصنفات هل .
عىل اهن ال جيوز هل عرض هذه الصور اذا ظهر هبا أآشخاص دون أآخذ موافقهت عىل النرش
أآو العرض أآو البث  ,ولكن يس تثىن من ذكل الصور اليت التقطت يف حوادث وقعت علنا أآو
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أآن ذكل الشخص الوارد يف الصورة أآحد الرجال الرمسيني أآو ذو شهرة عامة أآو اذا مسحت
السلطات العامة بنرش مثل هذه الصور  ,كام حدث يف تفجريات  2005/9/11يف عامن
عندما مت نرش العديد من صور جثث الضحااي مشوهة  .ولكن يشرتط يف لك ذكل ان ال
يؤدي ذكل اىل املساس برشف من متثهل أآو تعريض بكرامته أآو مركزه الاجامتعي  .وتنطبق
الاحاكم السابقة عىل الصور الفوتغرافية أآو الصور احلية أآيضا الن املرشع أآطلق الوس ي ة اليت
تأأخذ هبا الصور وهمام اكن نوعها يف املادة  26من القانون املعدل رمق ( )9لس نة  2005لقانون
حق املؤلف رمق  22لس نة . 1992
 جيب عدم نرش املعلومات غري الصحيحة .
 جيب عدم نرش املعلومات غري املوثقة مبوجب بينات قانونية اكفية ( .سالمة الواثئق )
يقي القضاء ا ألردين يف العديد من قراراته عالقة تبادلية بني حصة املعلومات وبني الزناهة
واملوضوعية  ,فلكام اكنت املعلومات او الوقائع الواردة يف املادة الصحفية حصيحة لكام اكنت
متوازنة وموضوعية .
ونعتقد أآن هذا الواجب تفرضه همنية الصحفي قبل القانون ولكنه الن واجب قانوين ينص
عليه قانون املطبوعات والنرش ومن شان خمالفته جعل املادة الصحفية غري موضوعية وغري
متوازنة من وهجة نظر القضاء.
و ميكن فه ذكل من خالل قراءة القرار القضايئ 8التايل :
[ وهكذا وبناء عىل ما س بق وس ندا ألحاكم املادة (  ) 5من قانون املطبوعات فان ما ورد يف
الصحيفة وعىل الرمغ من وجود بعض الواثئق املنشورة يف الواقع اال انه ومن خالل ما توصلت
اليه احملمكة بناء عىل شهود النيابة ووزن البياانت املقدمة فان هذه الواثئق ال تصلح وال تعطي
مؤرشا عىل ان واقع رشكة مصانع الامسنت هو ما نسب اليه من الاحتيال يف اس تقدام العامةل
الوافدة ومن حيث الغش يف ا ألوزان والاس تفادة من فروق ايمثن وعدم التقيد مبعايري السالمة
العامة وحرمان العامل من حقوقه وجتميد الكفاءات كدليل عىل الفساد .وبناء عليه وحيث انه
8
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للصحافة حرية التعبري ونرش الثقافة واملعلومات ولكن جيب ان يكون ذكل مضن اطار القانون
وقد اوجب القانون يف املادة السابعة من قانون املطبوعات والنرش عىل الصحفي ان يتحرى
الزناهة واملوضوعية يف نرش املادة الصحفية وحيث ان املادة املذكورة قد خلت من الزناهة
واملوضوعية وخالفت احلقيقة فان فعل ا ألظناء يكون خمالفا للقانون و أآحاكم املادتني ( 5و )7
من قانون املطبوعات والنرش].
ويف القضية رمق  2004/2225جند احملمكة قد قررت اليت :
[ وعن جرم خمالفة املادة ( )5من قانون املطبوعات والنرش رمق ( )8لس نة ....1998وجتد
احملمكة ان ما تضمنه املقال معلومات حمددة مل يمت تقدمي أآية بينة.....وبذكل فانه مل يثبت حصة ما
مت نرشه ,وهذا يشلك عدم احرتام للحقيقة ويتحقق به جرم خمالفة املادة اخلامسة املذكورة....
أآما عن جرم خمالفة املادة ( )7من قانون املطبوعات والنرش...فان ذكل جيعل من نرش املقال
املذكور مفتقرا اىل التوازن واملوضوعية يف عرض املادة الصحفية ويشلك عدم توازن
وموضوعية يف عرض املادة الصحفية ويتحقق به جرم خمالفة أآحاكم املادة /7ج املذكورة].
وذلكل جند أآن القضاء ا ألردين يقر حبق الصحفي يف اثبات الوقائع الواردة يف املادة الصحفية
ولكن بذات الوقت جيب أآن تكون البينات اليت س يقدهما الصحفي يه بينات قانونية ابدلرجة
ا ألوىل وان تكون اكفية الثبات الوقائع املنشورة .
وحقيقة هذا ا ألمر يدفع الصحفيني اىل التثقف قانونيا أكحد املكوانت الاساس ية للمهنية
الصحفية .
عىل أآي حال تتفق القرارات القضائية ا ألردنية فامي بيهنا انه ال جيوز نرش معلومات غري موثقة.
ويعترب اثبات املعلومات او الوقائع الواردة يف املادة الصحفية سببا للحمك بعدم مسؤولية
الصحفي من هتمة عدم التوازن واملوضوعية .فاذا اثبت الوقائع توافرت الزناهة واملوضوعية
والعكس حصيح.
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ويقول احد ا ألحاكم القضائيه " وجدت احملمكة ان قيام الصحيفة بنرش املقال املذكور ميثل
خمالفة املادة  5من قانون املطبوعات و النرش س امي و ان الصحيفة ذكرت يف هناية املقال ابهنا ال
تدعي حصة او عدم حصة املعلومات اليت اوردهتا يف املقال لعدم امتالك الصحيفة للواثئق اليت
ميكن ان تؤكد او تنفي حصة املعلومات الواردة يف املقال موضوع ادلعوى ,وعليه وجدت احملمكة
ان نرش مثل ذكل اخلرب ميثل جرم عدم احرتام احلقيقة و ابالضافة اىل عدم الزتامه ابلتوازن و
املوضوعية والزناهة "  ,عليه قررت احملمكة " ادانة الظنني جبرم خمالفة احاكم املادتني ( 5و
 )7من قانون املطبوعات و النرش و احلمك عليه بغرامة مائة دينار" .9
اثنيا"  :يف املواد الصحفية اخلربية :
 جيب حتري ادلقة عند نرش ا ألخبار( دقة اخلرب ).
حتري دقة اخلرب ترتبط ارتباطا وثيقا ابلتوازن واملوضوعية من وهجة نظر القضاء متاما
كصحة املعلومات حيث يعترب القضاء أآن حتري دقة اخلرب قبل نرشه واجب عىل الصحفي
وعىل املطبوعة ايضا حبيث جيب أآن تقدم للقارئ ما يتفق واحلقيقة .
فقد جاء يف احد القرارات " وجتد احملمكة ان املادة  4من قانون املطبوعات والنرش رمق 8
لس نة  98قد نصت ......وابلتايل فقد أآلزم القانون املطبوعة حتري دقة اخلرب قبل نرشه حبيث
تقدم للقارئ ما يتفق واحلقيقة وذلكل فقد أآلقي عبء اثبات حصة ما ورد يف اخلرب عىل
املطبوعة خالفا للقواعد العامة يف االثبات اليت تلقي عبء اثبات أآراكن اجلرم عىل عاتق النيابة"
و أآضاف احلمك " ومبا أآن الظنني مل يقدم أآية بينة تثبت ما ورد يف التحقيق الصحفي ........فان
أآراكن جرم خمالفة املادة  5من قانون املطبوعات والنرش تكون متوافرة حيث قامت الصحيفة
بنرش التحقيق وامس املش تيك وارد فيه وحققت النتيجة اجلرمية بأأن نرشت خربا خمالفا للحقيقة
وغري دقيق وانرصفت اىل نرش اخلرب اخملالف للحقيقة مع علمها بأأنه غري دقيق ,أآما يف ما يتعلق
 9رقم  1973لسنة  ، 2002وتخلص وقائعها في ان جريدة ......نشرت في عددها رقم  .........مقاال بعنوان " االتهامات
المتبادلة بين وزير التعليم و رئيس جامعة البلقاء المقال تتقاطع مع ترويج الملك لالردن ،منحه المفاعل النووي هل فجرت
الخالف بين طوقان و العبادئ " وكان المدعي العام قد احال المتهمين بجرم مخالفة احكام المادتين ( 5و 7و  )27من قانون
المطبوعات و النشر رقم  8لسنة .1998
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جبرم خمالفة املادة ( )7من قانون املطبوعات.........وحيث أآن نرش املادة الصحفية اكن خالفا
للحقيقة فان من شأأن ذكل خمالفة املادة  7مطبوعات من حيث عدم احرتام املطبوعة حلرايت
الخرين ونرش مادة حصفية تشلك مساسا حبقوقه  " ,وانهتي احلمك اىل انه " وحيث ثبت
للمحمكة ارتاكب الظنني اجلرم املس ند اليه وهو خمالفة املادتني اخلامسة و السابعة من قانون
املطبوعات والنرش ونظرا السقاط االدعاء ابحلق الشخيص فان احملمكة تقرر ادانة الظنني جبرم
خمالفة املادة اخلامسة من قانون املطبوعات والنرش واحلمك عليه ابلغرامة مخسة داننري  ,ادانة
الظنني جبرم خمالفة املادة السابعة من قانون املطبوعات والنرش واحلمك عليه ابلغرامة مخسة
داننري والرسوم " .10
وميكن مالحظة امر هام يف ذكل القرار  ,فهو من انحية يشري اىل ان الصحيفة قد نرشت
اخلرب مع علمها ابنه غري دقيق  ,مث عاد و أآشار ان اخلرب اكن خالفا للحقيقة  ,وهكذا ميكن
اخلروج ابس تنتاج أآسايس مفاده ان عدم دقة اخلرب جيعهل – من وهجة نظر احلمك – خمالفا
للحقيقة همام اكنت درجة عدم ادلقه .
ونعتقد أآن هذا ا ألمر جيايف العداةل  ,ففي بعض ا ألحيان تغيب ادلقه عن اخلرب دون ان يعين
ذكل انه غري حقيقي  ,فادلقة تعين نرش لك التفاصيل  ,وهذا ما ال تقوم به الصحف احياان
ألس باب فنية مثل مساحة اخلرب يف اجلريدة وطريقة الاخراج أآو للرغبة يف ااثرة اهامتم القارئ
حبسن نية .
 عدم جتهيل اخلرب ( جيب نس بة اخلرب اىل مصدره ) :
يرى القضاء يف ا ألردن 11ان جتهيل اخلرب هو خروج عن املوضوعية والزناهة  ,وجتهيل اخلرب
يعين عدم نس بة اخلرب اىل مصدر ميكن التحقق من حصته عن طريق الرجوع اليه  ,او حىت
مصدر معروف ابلوصف دون ا ألمس ويرى الصحفي ان من حقه احلفاظ عىل رسيه املصدر
 10رقم 2065لسنة  2004والتي تخلص وقائعها فيما نشرته صحيفة .......بالعدد رقم ...............بتاريخ  .........تحت
عنوان قضية تزوير في دائرة األراضي و تضمن المقال اإلشارة الى اسم المشتكي .........كأحد المشتركين في جرم التزوير
في مستندات رسمية صادرة عن دائرة األراضي وأشار المقال إلى حصول األرض رقم ( ).....من حوض عبدون الشمالي
رقم....من أراضي مدينة عمان باسمه ومن ثم قيامه ببيعها إلى شخص من عائلة  ،.........وقد اتهم المدعي العام الظنين بانه
خالف المادتين 5و 7من قانون المطبوعات .
11

كتاب القول الفصل – دراسة في اتجاهات القضاء األردني في قضايا المطبوعات و النشر –  . 2006 -2000الطبعة األولى

15

ويعترب عدم اس ناد اخلرب اىل مصدر من امه العيوب املهنية اليت ميكن ان يقع فمها االعالميون
واهل القمل  ,تقول احملمكة ” ان احملمكة ر أآت انه وعىل الرمغ من أآن حرية التعبري قد كفلها
ادلس تور الاردين  ,وكذكل قانون املطبوعات و النرش اذلي جاء منسجام مع احاكم ادلس تور
نصا وروحا فامي يتعلق هبذا ا ألمر و لكن القانون قد جرم أآي فعل من شأأنه جتاوز حدود هذه
احلرية ,و أآن التجرمي هنا ليس تعداي عىل حرية التعبري وامنا جاء احياء لهذه احلرية و ترس يخا
لها ,واليت ال ميكن أآن تقوم اال اذا جرى التقيد ابلتقاليد الصحفية اليت تعمتد عىل الزناهة
والصدق واملوضوعية يف نقل اخلرب بني الافراد العاديني يف حياهت العادية مفن ابب اوىل اتباع
هذه القي من قبل الصحفي اذلي تتاح هل فرص عريضة غري حمدودة بصناعة الر أآي العام و
صياغة الوجدان الشعيب هبدف عريض يمكن وراء اقرار حرية التعبري ابتداء ,وان الصحيفة
أكداة لتصحيح السلوك الاجامتعي ألفراد اجملمتع لها اثر ابلغ عىل حياة الافراد وابلتايل فان
الاخالل بأأخالقيات العمل الصحفي ميثل سلواك حمذورا مبوجب قواعد املنطق العامة و التقاليد
الصحفية و أآصول ممارسة همنة الصحافة مما ينقل هذا الفعل احملظور اىل دائرة الفعل اجملرم
مبوجب القانون لتجاوزه القواعد والضوابط اليت وضعها القانون " ويضيف هذا احلمك الهام "
فقد ر أآت احملمكة ان قيام الصحيفة ايراد اخلرب موضوع الشكوى بصيغة علمت الصحيفة دون
ان تستند الصحيفة اىل طرف حمدد او مصدر هذه املعلومة ذات اخلطورة البالغة هو ابتداء
دليل عىل قصد التجاوز للقواعد اليت قررها القانون و الاقدام عىل خمالفهتا ,هذا ابالضافة اىل
ان تبني حصة النبأأ هو من اساس يات السلوك الاجامتعي القومي للفرد العادي فكيف الامر ملن
يصنع الر أآي العام للمجمتع اليت من واجهبا ان تتحىل بأأقىص درجات املوضوعية ,هذا ابالضافة
اىل ان حرية التعبري ال تشمل و ال تتسع للحرية يف اخرتاع اخلرب اساسا او اس ناده اىل مصدر
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غري معلوم "  , 12وانهتت احملمكة اىل ان " ذكل لكه يعين مسؤولية الظنني وادانته ابرتاكب
الفعل اخملالف لقانون املطبوعات و النرش ابملواد  5و /7ج  ,ذلا تقرر احملمكة ومعال بأأحاكم
املادة /46ج من ذات القانون تغرمي الظنني مبلغ مائة دينار و الرسوم " .
ما يه آأفضل ادلفوع القانونية أآمام احملامني ؟
 ادلفع بعدم ادلس تورية :ازاء عدم وجود ضابط حمدد ومعيار واحض لعبارات التوازن واملوضوعية والزناهة البد للمحامني
أآن يثريوا دفع عدم دس تورية مثل هذا النص القانوين خملالفته مبد أآ رشعية اجلرمية والعقوبة
واذلي يفرتض أآن يكون النص القانوين اجملرم " القاعدة املوضوعية " نص واحض ومفهوم
للشخص العادي وليس فقط لرجال القانون  ,اذ يرتتب عىل التفسريات املتعددة جترمي أآفعال
ال يريد أآن جيرهما املرشع .
 ادلفع بوجود التوازن واملوضوعية يف املادة الصحفية كون املعلومات حصيحة:وحقيقة يفرتض هذا ادلفع أآن يثبت احملايم بصفته وكيال عن الصحفي حصة املعلومات الواردة
يف املادة الصحفية  .وان يقدم أآدةل قانونية معتربة قضائيا الثبات حصة املعلومات .واذا محلت
املادة الصحفية بعض املعلومات اليت ال ميكن للصحفي أآن يقدم بينات الثبات حصهتا فالبد يف
هذه احلاةل ان يقدم احملايم ا ألدةل القانونية املعتربة عىل قيام الصحفي بواجبه يف التحري
وايمتحيص والتدقيق يف الوصول للمعلومات .
 12القضية رقم  2185لسنة  ،2000والتي تخلص في ان صحيفة ......قد نشرت في عددها رقم ......بتاريخ ........مقاال
بعنوان " مكتب الموساد في عمان بدأ توسيع نشاطه ،انضمام مجموعة جديدة رفع عدد عناصره الى  35عنصرا "  ،حيث
تحدثت الصحيفة تحت هذا العنوان عن وصول عدد من الفتيات االسرائيليات الى االردن لالنضمام الى عناصر الموساد
المقيمين في االردن ،والذين يشرفون على النشاطات االستخبارية لجهاز الموساد و الذي بدا بتوسيع نشاطه من خالل زيادة
العناصر العامله فيه  ،كما قامت الصحيفة المذكورة و على الصفحة االولى بنشر خبر اخر تحت عنوان "اسرائيل تفرض على
االردن توطين العمالء مقابل 50مليون دوالر" حيث تحدثت الصحيفة عن قيام اسرائيل بعرض  50مليون دوالر على االردن
مقابل موافقة االردن على توطين مئات الفلسطينين الذين كانوا يتعاملون مع اسرائيل و ترغب في التخلص منهم ،و ان االدارة
االمريكية تبذل جهودا القناع الحكومة بذلك "  ،وقد قدم األدعاء العام المتهمين بمخالفة احكام المادتين ( 5و /7ج) من قانون
المطبوعات و النشر رقم  8لسنة .1998
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 ادلفع بوجود التوازن واملوضوعية يف املادة الصحفية كوهنا عبارة عن حتقيق وال حتمل آأيرآأي أآو تعليق من الصحفي.
ويمت اللجوء لهذا ادلفع يف احلاالت اليت تكون فمها املادة الصحفية عبارة عن حتقيق حصفي أآي
مبعىن اخذ لراء الاطراف املعنية ونرشها كام يه ووضعها امام امجلهور يف الصورة اليت وردت
فمها .
 طلب اخلربة الفنية لتحديد فامي اذا اكنت املادة الصحفية متوازنة وموضوعية .يف بعض احلاالت اليت يدق فمها املوضوع فامي اذا اكنت املادة الصحفية متوازنة وموضوعية
وحيث أآن املادة  7من قانون املطبوعات والنرش امنا تتعلق ابلواجبات املهنية املفروضة عىل
الصحفيني وامنا يه مادة اخالقية أآكرث مهنا مادة قانونية جترميية مفن ابب أآوىل أآن يمت حتديد فامي
اذا اكن هناك خطأأ همين من الصحفي من ذوي اخلربة يف املهنة نفسها متاما اك ألخطاء الطبية
اليت تلجأأ احملامك فمها للخربة الطبية الفنية لتحديد فامي اذا اكن هناك خطأأ طيب أآم ال .
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