كيف تدافع عن نفسك أمام القضاء

مقدمه
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يف كثري من الحيان يضطر الصحفي لسبب أو لآخر اىل املثول امام احملقق دون أن يتاح هل فرصة الاس تعانة مبحام
 ،ومن هنا تأيت امهية أن يعرف الصحفي بعض من أمه اوجه ادلفاع اليت ميكن أن يس تخدهما عند مثوهل للتحقيق
يف الهتم الكرث ش يوعا ويه السب والقذف ونرش أخبار احملاكامت وغري ذكل .
عىل انه من املهم وقبل اخلوض يف التفاصيل لفت النتباة ايل امور ثالثة ارى امهيهتا - :
 .1أن ادلفاع المه للصحفي هو حسن نيته حال النرش  ،وحسن النية هنا معناه أن الصحفي مل يقصد غري
املصلحة العامة كهدف من النرش  ،وهذا المر رمغ انه من قبيل البواعث اليت ال اثر لها يف الركن املعنوي يف
اجلرمية بشلك عام اال انه يؤثر يف مدى املسؤولية يف جرامئ النرش .
 .2أن اللغة اليت يس تخدهما الصحفي يف الكتابة هممة جدا ملعرفة ما اذ اكن الصحفي يقصد التشهري بشخص معني
أم انه يتغيأ املصلحة العامة  ،وكثري ما يس تخدم الصحفيون ما يعرف ابملعاريض ويه حيل لغوية تس تخدم
اليصال املعىن اىل القارئ بطريق غري مبارش ،ويه متنوعة خمتلفة .
 .3أن أمهية اخلرب للجمهور والهدف من النرش لكها امور تقلل من مسؤولية الصحفي أو تزيد مهنا حسب الحوال
 ،فلكام اكن موضوع اخلرب أو املقال عاما وهيم امجلهور وذو هدف حمدد ومرشوع لكام قلت مسؤولية الصحفي
عام يتضمنه من قذف وسب أو تشهري والعكس حصيح.
 .4انه لكام تقدم الصحفي اىل التحقيق ويف يده دليل عىل حصة ما نرش  -خاصة عند نقد الشخص العام أاي اكن –
لكام زاد ذكل من فرص تربئته .

 . 1دفوع عامة:
 1املقدمة مأخوذة من أستاذان اجلليل احملامي األستاذ جناد الربعي  -ورقة عمل تدريبية استخدمت يف العديد من الدورات التدريبية على احلماية القان ونية لإلعالميني يف عدد من الدول العربية .
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 – 1.1ا لنرش اس تخدام حلق التبليغ .
تتطلب االابحة هنا أن يكون النرش بغرض تبليغ احلاكم القضائيني أو االداريني عن جرمية  ،وان ال تكون اجلرمية
املبلغ عهنا من اجلرامئ اليت ال جيوز للنيابة العامة حتريك ادلعوى اجلنائية فهيا بغري شكوى أو طلب مثل جرمية الزان
واليت ال جيوز أن حترك اال اذ ابلغ عهنا الزوج أو الويل مثال  ،فنرش الصحفي لواقعة زان أو اهتام امرأة ابلزان ال جيوز
أن يكون اس تخداماً حلق التبليغ ايذي قةرة القانون عىل الزوج و/أو الويل ،وفضالً عن ذكل فال بد من أن تكون
الواقعة حمل التبليغ صادقة أو عىل القل احامتل الصدق فهيا كبري  ،وان يتوافر دلى الصحفي حسن النية مبعىن أن
يكون املبلغ يقصد املصلحة العامة ومعاونة السلطات عىل كشف اجلرامئ.
 - 2.1ا لنرش اكن اس تخداما حلق نرش ال خبار .
من املقرر أن للصحف احلق يف نرش الخبار حىت تؤدي رسالهتا يف العالم وتتطلب هذه االابحة توافر رشوط
ثالثة- :
 .1حصة اخلرب وطابعة الاجامتعي  ،فصحة اخلرب رشط لتحقيق املصلحة الاجامتعية اليت تقوم االابحة علهيا  ،فاجملمتع
ال يس تفيد بنرش خرب غري حصيح ،وتقتيض حصة اخلرب أن تكون الواقعة اليت يتضمهنا حصيحة يف ذاهتا ،وحصيحة
من حيث نسبهتا اىل من أس ندت أليه .وأن يكون اخلرب ذا طابع اجامتعي عام فال متتد االابحة اىل الخبار اليت
تنطوي عىل اس ناد واقعة شائنة تتعلق ابحلياة اخلاصة لحد الفراد دون أن حتقق هدفاً اجامتعياً .
 .2موضوعية العرض  .وتعين أن يقتةر الصحفي عىل نرش اخلرب يف جحمه احلقيقي  ،فال يضفي عليه مبالغة أو هتمك
أو خسرية .
 .3حسن النية .وتعين اس هتداف مصلحة اجملمتع ال التشهري أو الانتقام  ،واذ اكن اخلرب غري حصيح ولكن انرشه
اعتقد حصته واستند اعتقاده اىل التحري املعتاد ممن اكن يف مثل ظروفه فهل أن حيتج ابلغلط يف االابحة .
 .2ادلفوع القانونية أمام الصحفيني جتاه عدم املوضوعية والتوازن والزناهة ؟
 ادلفع بعدم ادل س تورية :ازاء عدم وجود ضابط حمدد ومعيار واحض لعبارات التوازن والزناهة واملوضوعية ال بد للصحفيني أن يثريوا
دف ع عدم دس تورية مثل هذا النص القانوين خملالفته مبدأ رشعية اجلرمية والعقوبة وايذي يفرتض أن يكون
النص القانوين اجملرم نص واحض ومفهوم للشخص العادي وليس فقط لرجال القانون ،اذ يرتتب عىل
التفسريات املتعددة جترمي أفعال ال يريد أن جيرهما املرشع .
2

 ادلفع بوجود التوازن واملوضوعية يف املادة الصحفية كون املعلومات حصيحة:وحقيق ًة يفرتض هذا ادلفع أن يثبت الصحفي حصة املعلومات الواردة يف املادة الصحفية .وأن يقدم أدةل
قانونية معتربة قضائياً الثبات حصة املعلومات .واذا محلت املادة الصحفية بعض املعلومات اليت ال ميكن
للصحفي أن يقدم بينات الثبات حصهتا فال بد يف هذه احلاةل أن يقدم الصحفي الدةل القانونية املعتربة عىل
قيامه بواجبه يف التحري والمتحيص والتدقيق يف الوصول للمعلومات .
 ادلفع بوجود التوازن واملوضوعية يف املادة الصحفية كوهنا عبارة عن حتقيق وال حتمل أ ي رأ ي أ و تعليق منالصحفي.
ويمت اللجوء لهذا ادلفع يف احلاالت اليت تكون فهيا املادة الصحفية عبارة عن حتقيق حصفي أي مبعىن أخذ
لآراء الطراف املعنية ونرشها كام يه ووضعها أمام امجلهور يف الصورة اليت وردت فهيا .
 طلب اخلربة الفنية لتحديد فامي اذا اكنت املادة الصحفية متوا زنة وموضوعية .يف بعض احلاالت اليت يدق فهيا املوضوع فامي اذا اكنت املادة الصحفية متوازنة وموضوعية ،وحيث أن هذه
اجلرمية امنا تتعلق ابلواجبات املهنية املفروضة عىل الصحفيني ،مفن ابب أوىل أن يمت حتديد فامي اذا اكن هناك
خطأ همين من الصحفي من ذوي اخلربة يف املهنة نفسها متاماً اكلخطاء الطبية اليت تلأأ احملا م فهيا للخربة
الطبية الفنية لتحديد فامي اذا اكن هناك خطأ طيب أم ال .
 . 3ادلفوع القانونية أمام الصحفيني يف جرامئ ايذم والقدح والتحقري (السب والقذف) ؟
تعترب جرامئ ايذم والقدح (السب والقذف) من أكرث جرامئ املطبوعات والنرش اليت حيا م علهيا الصحفيني
وميكن للصحفيني اس تخدام ادلفوع التالية يف مثل هذا النوع من اجلرامئ :
أ والً  :عدم قيام ال ركن املادي جل رمية ايذم والقدح حبق الصحفي وتوضيح ذكل ال آيت:
 ان املواد الصحفية مل تتضمن أي عبارات مسيئة لرشف وكرامة واعتبار املش تيك . ان النيابة العامة مل تقدم أي دليل عىل عنارص الركن املادي للجرمية ويه الفعل والنتيأة والعالقة الس ببيةبيهنام ومن طبيعة اجلرم أن يكون هناك اس ناد مادة معينة لشخص املش تيك وأن يكون من شأن هذه املادة
أن تنال من رشف وكرامة املش تيك وأن تعرضه لبغض الناس وكرههم .
اثني اً  :عدم قيام ال ركن املعنوي جل رمية ايذم والقدح وتوضيح ذكل ال آيت:
 .1ان املواد الصحفية مل تتعرض لشخص املش تيك وال حلياته اخلاصة .
 .2مل تتضمن املواد الصحفية أي لكمة أو عبارة من شأهنا النيل من كرامة ورشف واعتبار املش تيك .
 .3ابس تخدام قواعد تفسري املادة الصحفية ومن أمهها تفسري املادة الصحفية بشلك متاكمل كوحدة واحدة وعدم
اجزتاء عبارة أ و عدة عبارات مهنا .
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 .4عدم تقدمي النيابة العامة أي بينة تثبت عدم حصة الوقائع الواردة يف املادة الصحفية .
 .5ان الوقائع الواردة يف املواد الصحفية حصيحة ويه تتعلق ابملصلحة العامة لهنا نقلت معلومات عن موظف
عام وهذا حق للجمهور يف املعرفة .
 .6مل تقدم النيابة العامة أي بينة عىل ارادة الصحفي ابالساءة اىل املش تيك ومل تثبت سوء قصده .وهذا هو
الصل وفقاً ملا اس تقر عليه الاجهتاد القضايئ العريب يف قضااي املطبوعات والنرش ،فهيي مل تقم ابثبات الركن
املعنوي جبميع عنارصه وخاص ًة ارادة الصحفي يف النيل من رشف وكرامة املش تيك .
اثلث اً  :عدم قبول الشكوى لتقدميها ممن ال ميكل حق تقدميها و /أ و عدم تقدمي ادعاء ابحلق الشخيص .
مفثالً وليس حةراً نصت املادة  364من قانون العقوابت الردين تنص عىل " تتوقف دعاوى ايذم والقدح والتحقري
عىل اختاذ املعتدى عليه صفة املدعي الشخيص " .
رابعاً :تنازل الشايك عن تقدمي الشكوى عن أحد املش تىك علهيم يعترب تنازال ً منه عن الشكوى ابلنس بة لبايق املش تىك
علهيم .
وملا اكن حتريك ادلعوى أو بدء التحقيق فهيا يتطلب شكوى من اجملين عليه أو وكيهل اخلاص املأذون هل فان التنازل
عهنا يعترب سبباً النقضاء دعوى احلق العام يف تكل اجلرمية .
يذكل عليك أوال ً التأكد من خشص الشايك أو عام اذ اكن وكيهل ميكل توكيالً خاصا ً بتحريك ادلعوى يف ج رمية القذف،
وعليك بعد ذكل التأكد من أن الشايك مل يتنازل عن خمامصة أحد املشاركني –رئيس التحرير  -أو رسام الاكرياكتور أ و
حصفي شارك يف املوضوع ذاته ،لن التنازل عن أحد هؤالء يؤدي مبارشة اىل انقضاء ادلعوى ابلنس بة للباقني .
سادس اً  :ادلفع بعدم تعيني اجملين عليه " املذموم" .
من املعروف أن االس ناد ال بد أن يقع عىل خشص معني ،والتعيني املقصود يف هذا املقام ليس ابلرضورة أن يكون
ابالمس اجلزيئ او الاكمل ،وامنا يكفي أن تكون العبارات اليت صيغ هبا االس ناد صادرة بشلك يسهل معه تعيني
ومعرفة خشص اجملين عليه ايذي يقصده اجلاين دون أدىن شك ،ومن ذكل أن يذكر حصفي يف مقاهل احلرف الول
للمجين عليه أو حدد همنته وموقعه الوظيفي وماكن لمهل احلايل أو السابق أو املدينة أو القرية اليت ودل فهيا أو يقطن
فهيا .وعليه اذا اس تطعت أن تقنع احملمكة أن ال ميكن التوصل اىل خشص اجملين عليه من خالل عبارات املقال فتكون
هدمت ركن همم من أراكن اجلرمية .
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