اعداد المحامي محمد قطيشات

كيف تدافع عن نفسك أمام القضاء

مقدمو .1

في كثير من األحيان يضطر الصحفي لسبب أو آلخر الي المثول امام المحقق دون أن يتاح لو

فرصة االستعانة بمحام  ،ومن ىنا تأتي اىمية أن يعرف الصحفي بعض من أىم اوجو الدفاع التي

يمكن أن يستخدميا عند مثولو لمتحقيق في التيم األكثر شيوعا وىي السب والقذف ونشر أخبار

المحاكمات وغير ذلك .

عمي انو من الميم وقبل الخوض في التفاصيل لفت األنتباة الي امور ثالثة اري اىميتيا -:

 .1أن الدفاع األىم لمصحفي ىو حسن نيتو حال النشر  ،وحسن النية ىنا معناه أن الصحفي لم
يقصد غير المصمحة العامة كيدف من النشر  ،وىذا األمر رغم انو من قبيل البواعث التي ال
اثر ليا في الركن المعنوي في الجريمة بشكل عام إال انو يؤثر في مدي المسئولية في جرائم

النشر .

 .2أن المغة التي يستخدميا الصحفي في الكتابة ميمة جدا لمعرفة ما إذ كان الصحفي يقصد

التشيير بشخص معين أم انو يتغيا المصمحة العامة  ،وكثير ما يستخدم الصحفيون ما يعرف
بالمعاريض وىي حيل لغوية تستخدم إليصال المعني الي القارئ بطريق غير مباشر  ،وىي

متنوعة مختمفة .

 .3أن أىمية الخبر لمجميور واليدف من النشر كميا امور تقمل من مسئولية الصحفي أو تزيد منيا
حسب األحوال  ،فكمما كان موضوع الخبر أو المقال عاما وييم الجميور وذو ىدف محدد

ومشروع  ،كمما قمت مسئولية الصحفي عما يتضمنو من قذف وسب أو تشيير والعكس صحيح.

 .4انو كمما تقدم الصحفي إلى التحقيق وفي يده دليل عمي صحة ما نشر -خاصة عند نقد
الشخص العام أيا كان – كمما زاد ذلك من فرص تبرئتو .

 1المقذمت مأخورة عن اسخارنا الجليل المحامي االسخار نجاد البرعي – ورقت عمل حذريبيت اسخخذمج في العذيذ من الذوراث الخذريبيت على
الحمايت القانونيت لالعالميين في عذد من الذول العربيت.

 .1دفوع عامة:

 - 1.1النشر استخدام لحق التبميغ .

تتطمب اإلباحة ىنا أن يكون النشر بغرض تبميغ الحكام القضائيين أو اإلداريين عن جريمة  ،وان ال

تكون الجريمة المبمغ عنيا من الجرائم التي ال يجوز لمنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية فييا بغير
شكوي أو طمب مثل جريمة الزنا والتي ال يجوز أن تحرك إال إذ ابمغ عنيا الزوج مثال  ،فنشر

الصحفي لواقعة زنا أو اتيام امرأة بالزنا ال يجوز أن يكون استخداما لحق التبميغ الذي قصرة القانون

عمي الزوج  ،وفضال عن ذلك فال بد من أن تكون الواقعة محل التبميغ صادقة أو عمي األقل احتمال

الصدق فييا كبير  ،وان يتوافر لدي الصحفي حسن النية بمعني أن يكون المبمغ يقصد المصمحة

العامة ومعاونة السمطات عمي كشف الجرائم.

 - 2.1النشر كان استخداما لحق نشر األخبار .

من المقرر أن لمصحف الحق في نشر األخبار حتى تؤدي رسالتيا في األعالم وتتطمب ىذه اإلباحة

توافر شروط ثالثة -:

 .1صحة الخبر وطابعة االجتماعي .فصحة الخبر شرط لتحقيق المصمحة االجتماعية التي تقوم
اإلباحة عمييا  ،فالمجتمع ال يستفيد بنشر خبر غير صحيح  ،وتقتضي صحة الخبر أن تكون

الواقعة التي يتضمنيا صحيحة في ذاتيا  ،وصحيحة من حيث نسبتيا الي من أسندت أليو .وان

يكون الخبر ذا طابع اجتماعي عام فال تمتد اإلباحة الي األخبار التي تنطوي عمي اسناد واقعة شائنة

تتعمق بالحياه الخاصة ألحد األفراد دون أن تحقق ىدفا اجتماعيا .

 .2موضوعية العرض  .وتعني أن يقتصر الصحفي عمي نشر الخبر في حجمو الحقيقي  ،فال
يضفي عميو مبالغة أو تيكم أو سخرية .

.3حسن النية .وتعني استيداف مصمحة المجتمع ال التشيير أو االنتقام  ،واذ كان الخبر غير
صحيح ولكن ناشره اعتقد صحتو واستند اعتقاده الي التحري المعتاد ممن كان في مثل ظروفو فمو

أن يحتج بالغمط في اإلباحة

 .2الدفوع القانونية أمام الصحفيين تجاه عدم الموضوعية والتوازن والنزاىة ؟
 -الدفع بعدم الدستورية :

إزاء عدم وجود ضابط محدد ومعيار واضح لعبارات التوازن و النزاىة والموضوعية البد لمصحفيين
أن يثيروا دفع عدم دستورية مثل ىذا النص القانوني لمخالفتو مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة والذي

يفترض أن يكون النص القانوني المجرم نص واضح ومفيوم لمشخص العادي وليس فقط لرجال
القانون  ،إذ يترتب عمى التفسيرات المتعددة تجريم أفعال ال يريد أن يجرميا المشرع .

 -الدفع بوجود التوازن والموضوعية في المادة الصحفية كون المعمومات صحيحة:

وحقيقة يفترض ىذا الدفع أن يثبت الصحفي صحة المعمومات الواردة في المادة الصحفية  .وان

يقدم أدلة قانونية معتبرة قضائياً إلثبات صحة المعمومات .واذا حممت المادة الصحفية بعض
المعمومات التي ال يمكن لمصحفي أن يقدم بينات الثبات صحتيا فالبد في ىذه الحالة ان يقدم

الصحفي األدلة القانونية المعتبرة عمى قيامو بواجبو في التحري والتمحيص والتدقيق في الوصول
لممعمومات .

 الدفع بوجود التوازن والموضوعية في المادة الصحفية كونيا عبارة عن تحقيق والتحمل أي رأي أو تعميق من الصحفي.

ويتم المجوء ليذا الدفع في الحاالت التي تكون فييا المادة الصحفية عبارة عن تحقيق صحفي أي

بمعنى اخذ آلراء االطراف المعنية ونشرىا كما ىي ووضعيا امام الجميور في الصورة التي وردت
فييا .

 -طمب الخبرة الفنية لتحديد فيما اذا كانت المادة الصحفية متوازنة وموضوعية .

في بعض الحاالت التي يدق فييا الموضوع فيما اذا كانت المادة الصحفية متوازنة وموضوعية وحيث

أن ىذه الجريمة انما تتعمق بالواجبات المينية المفروضة عمى الصحفيين فمن باب أولى أن يتم
تحديد فيما اذا كان ىناك خطأ ميني من الصحفي من ذوي الخبرة في المينة نفسيا تماماً كاالخطاء
الطبية التي تمجأ المحاكم فييا لمخبرة الطبية الفنية لتحديد فيما اذا كان ىناك خطأ طبي أم ال .

 .3الدفوع القانونية أمام الصحفيين في جرائم الذم والقدح والتحقير ( السب والقذف) ؟
تعتبر جرائم الذم والقدح ( السب والقذف ) من اكثر جرائم المطبوعات والنشر التي يحاكم عمييا
الصحفيين ويمكن لمصحفيين استخدام الدفوع التالية في مثل ىذا النوع من الجرائم :

أوال  :عدم قيام الركن المادي لجريمة الذم والقدح بحق الصحفي وتوضيح ذلك اآلتي :
 ان المواد الصحفية لم تتضمن أي عبارات مسيئة لشرف وكرامة واعتبار المشتكي. ان الني ابة العامة لم تقدم أي دليل عمى عناصر الركن المادي لمجريمة وىي الفعل والنتيجةوالعالقة السببية بينيما ومن طبيعة الجرم ان يكون ىناك اسناد مادة معينة لشخص المشتكي وأن

يكون من شأن ىذه المادة ان تنال من شرف وكرامة المشتكي وان تعرضو لبغض الناس وكرىيم .

ثانياً  :عدم قيام الركن المعنوي لجريمة الذم والقدح وتوضيح ذلك اآلتي :

 .1ان المواد الصحفية لم تتعرض لشخص المشتكي وال لحياتو الخاصة .

 .2لم تتضمن المواد الصحفية أي كممة أو عبارة من شأنيا النيل من كرامة وشرف واعتبار
المشتكي.

 .3باستخدام قواعد تفسير المادة الصحفية ومن أىميا تفسيرىا بشكل متكامل كوحده

واحدة وعدم اجتزاء عبارة أو عدة عبارات والحكم اساسا عمييا يتضح لممحكمة الكريمة

حسن النية لدى موكمي.

 .4لم تثبت عدم صحة الوقائع الواردة فييا .ولم تقدم النيابة العمة أي بينة عمى تثبت عدم
صحة الوقائع.

 .5ان الوقائع الورادة في المواد الصحفية صحيحة وىي تتعمق بالمصمحة العامة النيا نقمت
معمومات عن موظف عام وىذا حق لمجميور في المعرفة .

 .6لم تقدم النيابة العامة أي بينة عمى ارادة الصحفي باالساءة الى المشتكي ولو تثبت سوء

قصده  .وىذا ىو االصل وفقا لما استقر عميو االجتياد القضائي العربي في قضايا

المطبوعات والنشر فيي لم تقم باثبات الركن المعنوي بجميع عناصره وخاصة ارادة

موكمي في النيل من شرف وكرامة المشتكي .
ثالثاً  :براءة الصحفي من جرم التحقير وتوضيح ذلك اآلتي :

لقد عرفت المادة  091من قانون العقوبات التحقير :

[ ىو كل تحقير أو أسباب  -غير الذم والقدح  -يوجو إلى المعتدى عميو وجياً لوجو بالكالم أو
الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعال عمنيين أو بمخابرة برقية أو ىاتفية أو بمعاممة

غميظة].
وعميو :
ال يمكن بأي حال من االحوال ارتكاب جرم التحقير بواسطة المطبوعات والنشر  ،كما النيابة

العامة لم تثبت أن الصحفي قد قام بسب المشتكي وجيا لوجو ولم يقم بكتابة أي شيء عمني أو غير

عمني عمى سبيل السب .

رابعاً  :عدم قبول الشكوى لتقديمو ممن ال يممك ذلك و  /أو عدم تقديم ادعاء بالحق الشخصي.

فمثال وليس حص ارً نصت المادة  364من قانون العقوبات األردني تنص عمي "تتوقف دعاوى الذم و
القدح و التحقير عمي اتخاذ المعتدى عمي صفة المدعي الشخصي".

خامساً  :تنازل الشاكي عن تقديم الشكوى عن أحد المشتكى عمييم يعتبر تنازال منو عن الشكوى
بالنسبة لباقي المشتكى عمييم .

ولما كان تحريك الدعوي أو بدء التحقيق فييا يتطمب شكوي من المجني عمية أو وكيمة الخاص
المأذون لو فإن التنازل عنيا يعتبر سببا إلنقضاء الدعوي العمومية في تمك الجريمة .

لذلك عميك أوال التأكد من شخص الشاكي أو عما إذ كان وكيمة يممك توكيال خاصا بتحريك الدعوى
في جريمة القذف  ،وعميك بعد ذلك التأكد من أن الشاكي لم يتنازل عن مخاصمة أحد المشاركين

– رئيس التحرير – أو رسام الكاريكاتور أو صحفي شارك في الموضوع ذاتو  ،الن التنازل عن
أحد ىؤالء يؤدي مباشرة إلى انقضاء الدعوى بالنسبة لمباقين .

سادساً  :الدفع بعدم تعيين المجنى عميو " المذموم " .
من المعروف أن االسناد ال بد أن يقع عمى شخص معين  ،والتعيين المقصود في ىذا المقام ليس
بالضرورة أن يكون باألسم الجزئي أو الكامل  ،وانما يكفي أن تكون العبارات التي صيغ بيا االسناد

صادرة بشكل يسيل معو تعييم ومعرف شخص المجني عميو الذي يقصده الجاني دون أدنى شك ،

ومن ذلك أن يذكر صحفي في مقالو األحرف األول لممجني عميو أو حدد مينتو وموقعو الوظيفي

ومكان عممو الحالي أو السابق أو المدينة أو القرية الذي ولد فيو أو يقطن فيو  .وعميو اذا استطعت

أن تقنع المحكمة أن ال يمكن التوصل الى شخص المجنى عميو من خالل عبارات المقال فتكون
ىدمت ركن ميم من أركان الجريمة .

