جرمية اذلم والقدح وحق النقد

ورقة معل قدمت لليونسكو
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 .1تعريف اذلم و والقدح :
تتفق الترشيعات العربية – ومهنا القانون ا ألردين  -عىل أأسس واحدة يف مفهوم اذلم والقدح _ واذلي
يصطلح عليه يف بعض القوانني العربية القذف والسب أأو الش مت _ حيث اهنا جتمع عىل أأن اذلم هو اس ناد
مادة معينة اىل خشص معني ويكون من شأأن هذه املادة أأن تؤدي اىل النيل من رشف وكرامة واعتبار هذا
الشخص و بغض النظر عن الاسلوب اذلي يمت فيه الاس ناد وبغض النظر أأيضا عن كون تكل املادة
جرمية تس توجب العقاب أأم ال .
وبذات التعريف يكون القدح ولكنه خيتلف عنه بيشء واحد فقط وهو أأن القدح هو اعتداء عىل كرامة
ورشف واعتبار ذكل الشخص ولكن من دون حتديد مادة معينة  .وهذا يتطلب من قايض املوضوع المتيزي
بني الواقعة ذات الكيان املس تقل ( اذلم ) وبني احلمك العام او الوصف العام أأو امس الفاعل أأو صيغة
التشديد ( القدح )لكفظة سارق أأو مغتصب أأو هاتك عرض أأو قاتل أأو قتال قتىل ُ .مفس ند الواقعة ذات
الكيان املس تقل يعترب ذاما يف حني أأن من يصدر حكام عاما أأو قامي يعترب قادحا  ,حىت و أأن اكن قد
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اس تخلص هذا احلمك من واقعة يعلمها ولكنه مل يرصح هبا .
ولعل هذا هو السبب يف أأن عقاب اذلم أأشد من عقاب القدح يف بعض القوانني ألن اس ناد مادة معينة
جيعل تصديق الواقعة أأقرب اىل الاحامتل وتأأثريها عىل احملىن عليه أأشد وطأأة .
ولكن من ا ألمهية مباكن أأن نشري اىل أأن التفرقة بني اذلم والقدح أأو بني حتديد الواقعة أأو اهباهما ال ميكن
التوصل لها من خالل صيغة الاس ناد فقط وامنا ال بد من ا ألخذ بعني الاعتبار الظروف واملالبسات اليت
أأحاطت ابلالكم مفثال وصف الصحفي لشخص أأنه سارق ال يعد قدحا اذا ثبت أأنه اكن يقصد واقعة معينة
ميكن حتديدها من الظروف واملالبسات اليت حتيط ابالس ناد .
وميكن التأأكيد عىل التعريف السابق لذلم والقدح من خالل النصوص التالية :

 1الدكتور كامل السعيد  /احلدود الفاصلة بني النقد املباح والذم والقدح  /.ورقة عمل  /المجلس األعلى لإلعالم
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وتنص املادة  188فقره  1من قانون العقوابت ا ألردين عىل أأن " اذلم هو اس ناد مادة معينة اىل خشص ما
ولو يف معرض الشك والاس تفهام من شأأهنا أأن تنال من رشفه وكرامته  ,أأو تعرضه اىل بغض الناس
واحتقارمه سواء أأاكنت تكل املادة جرمية تس تلزم العقاب أأم ال "  ,يف حني تضمنت يف الفقرة الثانية تعريفا
للقدح بأأنه " الاعتداء عيل كرامة الغري أأو رشفة أأو اعتباره ولو يف معرض الشك والاس تفهام من دون بيان
مادة معينه ".
 .2كيف تقوم جرمية اذلم أأو القدح :
ميكن لنا أأن نس تنتج من خالل التعريف املتفق عليه عىل مفهوم اذلم والقدح أأنه البد من توافر ا ألراكن
التالية يف الفعل اذلي يصدر عن اجلاين ( اذلام أأو القادح ) ويه :
 1-2الركن الاول  :ركن مادي :
وهو ببساطة شديدة فعل الاس ناد اذلي يمت فيه نس بة املادة موضوع اذلم اىل اجملين عليه  ,أأو ما ينس به
القادح للمجين عليه واذلي جيب يف احلالتني أأن يكون من شأأنه أأن يؤدي اىل النيل من كرامة ورشف
واعتبار اجملين عليه أأو من شأأنه تعرضه اىل بغض الناس واحتقارمه .
ويف هذا اجملال ال بد من أأخذ املالحظات التالية بعني الاعتبار :
 املالحظة ا ألوىل :
أأنه ال فرق بني من يقوم ابس ناد وقائع أأو أراء أأو أأفعال من نسج اذلام أأم نسج غريه ام بوصفها رواية
ينقلها عن الغري  ,فال فرق بني من ينرش أأفاكره الشخصية وبني أأفاكر غريه عىل شلك خرب أأو اشاعة ,
فنافل الكفر اكفر يف هذا املقام  ,وذكل ألن اذلام اس ند ابلنتيجة يف الك احلالتني أأمورا من شأأهنا النيل
من كرامة اجملين عليه ورشفه .
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فقد قيض برفض دفاع للمهتم بأأنه نقل العبارات اليت نرشها عن جريدة أأجنبية ( بأأنه يس توي أأن تكون
عبارات القذف والسب اليت أأذاعها اجلاين منقوةل عن الغري أأو من انشائه هو ذكل أأن نقل الكتابة اليت
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تتضمن جرمية ونرشها يعترب يف حمك القانون اكلنرش اجلديد سواء بسواء )
وعىل ذكل نصت املادة  37من قانون املطبوعات والنرش الاردين رمق  8لس نة  1998عىل :
(تعامل املادة الصحفية املقتبسة او املتضمنة معامةل املادة املؤلفة او الاصيةل. ).
 املالحظة الثانية :
يشرتط لقيام اذلم أأن تنتسب الواقعة اىل املايض واحلارض  ,فال يقوم اذلم اذا اس ند الشخص لخر
واقعة تنتسب اىل املس تقبل  ,كام لو نرش حصفي مقال عن وزير معني للتو يشري فيه اىل أأن هذا
الوزير متوقع منه أأن يرسق مال الوزارة .
 املالحظة الثالثة :
أأن الاس ناد ال بد أأن يقع عىل خشص معني  ,والتعيني املقصود يف هذا املقام ليس ابلرضورة أأن يكون
اب ألمس اجلزيئ أأو الاكمل  ,وامنا يكفي أأن تكون العبارات اليت صيغ هبا الاس ناد صادرة بشلك يسهل
معه تقيمي ومعرف خشص اجملين عليه اذلي يقصده اجلاين دون أأدىن شك  ,ومن ذكل أأن يذكر حصفي
يف مقاهل ا ألحرف ا ألول للمجين عليه أأو حدد همنته وموقعه الوظيفي وماكن معهل احلايل أأو السابق أأو
املدينة أأو القرية اذلي ودل فيه أأو يقطن فيه .
 املالحظة الرابعة :
أأن فعل الاس ناد يقع عىل الشخص الطبيعي ( الانسان ) وميكن أأن يقع عىل الشخص املعنوي مفعظم
القوانني العربية قد جرمت اذلم و القدح املوجه اىل جملس ا ألمة أأو الهيئات الرمسية أأو اجليش أأو حىت
الرشاكت واجلهات اخلاصة  ,والسبب يف ذكل اىل أأن املرشع قد اعرتف اساسا لهذا الشخص املعنوي
 2نقض مصري  20ديسمرب  1960جمموعة األحكام س 11رقم  181ص. 962
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ابلشخصية املعنوية وباكمل احلقوق املتفرعة عهنا ومهنا حقه يف الرشف والاعتبار انهيك عن وظيفته
الاجامتعية اليت تكون يف العادة أأمه من وظيفة الشخص العادي.
والبد يف هذا املقام من التنويه اىل أأنه ال بد من التفريق بني اذلم اذلي يوجه اىل الشخص املعنوي وبني
اذلم اذلي يوجه اىل احد الافراد أأو املوظفني اذلين يعملون داخل هذا الشخص املعنوي  ,فاس ناد
واقعة اىل هيئة ال يعين أأن هذا الاس ناد موجه اىل العاملني فهيا اللهم الا من عينت أأشخاصهم وثبت
امتداد الواقعة الهيم  ,والعكس حصيح كام أأنه ال بد من املالحظة اىل أأن ذم ممثل الشخص املعنوي ال
يعين ذم الشخص املعنوي نفسه وعليه لو أأس ند حصفي اىل نقيب ا ألطباء واقعة جارحة فال تقبل
ادلعوى من النقابة أأو من جملسها أأو من أأحد أأعضاهئا مادام أأن املس هتدف من اذلم خشص النقيب
دون نقابته .
و أأخريا ميكن أأن يقع فعل الاس ناد عىل أأي مجموعة من الناس حىت ولو مل تكن لها خشصية معنوية
وميكن ألي فرد من أأفراد هذه اجملموعة أأن يقايض اذلام .
 املالحظة اخلامسة :
صالحية امليت لوقوع فعل الاس ناد عليه.
من املعروف يف الفقه اجلنايئ ان املرشع يضع النصوص اجملرمة ( القواعد املوضوعية ) محلاية الاحياء ال
الاموات  ,وعليه يكون ا ألصل أأن امليت ال ميكن أأن يكون جمنيا عليه يف جرمية اذلم أأو القدح  ,اال اذا
اكن من شأأن اذلم أأو القدح املساس بسمعة ورشف أأقارب وورثة هذا امليت فيكون لهؤالء احلق يف
اختصام اذلام أأو القادح .
واملالحظ أأن هذه القاعدة الزتمت هبا بعض القوانني العربية مثل القانون املرصي اذلي مل يضع حكام
لواقعة اس ناد اذلم اىل خشص امليت اال يف حاةل اذا امتد أأثر اذلم اىل أأقارب املتوىف فانه عندئذ يصبح
قذفا يف حق هؤالء يوقع من اجهل العقاب مثل القول بأأن فالن ( املتوىف هل ابن من السفاح ) .
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اال أأن قانون العقوابت الاردين ويف املادة  366قد نص رصاحة عىل اذا وجه اذلم او القدح اىل ميت
 ,حيق لورثته دون سوامه اقامة ادلعوى ,مبعىن أأنه أأقر بصالحية املتوىف ليكون جمنيا عليه حىت ولو مل
ميس الاعتداء رشف الاحياء .
 املالحظة السادسة :
ال يلزم يف الاس ناد أأن يكون رصحيا بل قد يكون يف معرض الشك أأو الاس تفهام وقد يس تخلص من
الالكم يف مجموعه فاذا اكن من املمكن ملن انترش بيهنم الالكم ان يفهموه عىل ان املقصود منه واقعة
شائنة اىل خشص معني قامت اجلرمية واس تحق العقاب .
 املالحظة السابعة :
ال يشرتط يف الواقعة املس ندة أأن تكون اكذبة فالقانون يعاقب يف القذف والسب عىل املساس ابعتبار
الاشخاص والتشهري هبم وهو ما يتحقق ابس ناد واقعة مشينة اىل خشص معني حصيحة اكنت هذه
3
الواقعة أأو اكذبة
 املالحظة الثامنة :
ويتحقق االس ناد بأأن تنسب الواقعة اىل الشخص ابعتباره فاعال لها أأو ابعتباره معتدى عليه بصورة همينة
قد متس اعتباره وكرامته وحتط من قدرة بني الناس مثال ذكل :ما اعتربته حممكة النقض املرصيه من أأن
(نرش احدى الصحف أأن اثنني اقتحام مكتب حمام وقذفاه بزجاجات الكواككوال واهناال عليه رضاب ابلعيص
الغليظة و أأمراه خبلع مالبسه ووقف احملايم عاراي يف مكتبه مث أأوثقاه حبزام جدل)( .نقض  16يناير س نة
 1962مجموعة ا ألحاكم س  13ص . ) 47
 1-1-2جماالت الاس ناد .
أأوال  :الاس ناد يف جمال العقيدة ادلينية :
 3القاضي شريف كامل – اجلرائم الصحفية اجلزء الثاين 1986شركة دار االشعاع للطباعة .القاهرة  .ص23
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اذا أأس ند خشص لخر أأنه ينمتي اىل دين معني أأو اىل عقيدة معينة أأو أأنه عىل غري ذي دين فنعتقد أأن
مثل هذا الاس ناد ال يعترب من قبيل اذلم  ,انطالقا من مبد أأ حرية الاداين ,ولكن يورد الفقه احلاةل
اليت من شأأن هذا الاس ناد أأن يؤدي اىل بغض الناس أأو احتقارمه أأو نفورمه منه مثل القول ان املدير
الفالين عىل دين كذا وال يقبل تعيني أأي عامل مل يكن من هذا ادلين او رجل ادلين فالن يدين رسا
بدين أخر ومثل القول ان فالن رجل ملحد او من عبدة الش يطان .
وال يسعنا اال أأن نأأخذ هبذا الر أأي لوجاهته بل نرى أأنه من غري املمكن ان يكون هناك قاعدة عامة حتمك
هذا املوضوع يف لك اجملمتعات اذ ال بد أأن يأأخذ لك بدل عىل حده فاجملمتعات الاسالمية مثل السعودية
يكون الاس ناد فهيا ابن فالن غري دينه اىل املس يحية من قبيل اذلم.
اثني ًا :االس ناد يف اجملال املهين أأو الفين :
يقول أأس تاذان اجلليل ادلكتور محمود جنيب حس ين " أأن القانون حيمي الاعتبار املهين ولكنه ال حيمي
4
اجملد املهين "
وقد قضت حممكة النقض املرصية " أأنه مع التسلمي بأأن نس بة الاهامل يف ادلفاع حملام يف قضية معينة ال
تعد قذفا حسب ر أأي علامء القانون اال أأنه من املتفق عليه أأن هذه النس بة تعد قذفا اذا تعدت حد
الانتقاد ومست كرامة احملايم يف صناعته وذكل مكن ينسب حملام أأنه قرص يف ادلفاع ألن القضية أأحيل
عليه بال مقابل او أأن أأتعابه اكنت قليةل " .5
من هنا ميكننا القول أأن هذه الراء تود القول أأن الاس ناد يف اجملال املهين قد يكون من ابب النقد
املباح وقد يكون من ابب اذلم املعاقب عليه واحلد الفاصل بيهنام يقوم عىل التفرقة بني املتطلبات
الاساس ية ل ألهلية الاكمةل ملامرسة املهنة والمتتع بأداهبا و أأخالقياهتا وبني الاماكنيات املطلوبة الجادهتا
واالبداع فهيا .

 4شرح قانون العقوابت – القسم اخلاص – دار النهضة العربية القاهرة  1986ص .631
 5عابدين اجلزائية  1909/8/5استقالل س6ر ,419املرصفاوي يف قانون العقوابت ف 3177ص. 1030
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حيث يكون الاس ناد ذما اذا جاء ينكر عىل خشص صالحيته أأو اهليته ملامرس هتا بأأن يشري اىل عدم
توفر املعلومات أأو القدرة الالزمة أأو يطعن بأأخالقه املهنية وأداب املهنة  .ويس توي احلال اذا أأس ند هل
وقائع من شأأهنا أأن تؤدي اىل ذات النتيجة .
بيامن من ال ينكر للشخص أأهليته وقدرته املهنية و أأخالقياته املهنية ولكن جاء ليجادل يف مس توى هذه
الاهلية والقدرة ومدى خربته ال يعترب ذام ًا  .مثل قيام موجه الالكم ابملوازنة بني هذا الشخص وبني
زمالئه يف نفس املهنة ويعطيه تقدير أأقل مهنم أأو أأن ينسب اليه وقائع يس تفاد مهنا أأنه مل يبذل لك ما يف
وسعه من خربات وقدرات .
وحنن نعتقد مبنطقية الفقه والقضاء املرصي ألنه يوازن بني مصلحتني الاوىل يه فتح اجملال ألي صاحب
همنة ألن ميارس همنته بطمأأنينة وميكنه من اس تغالل قدرته عىل الابداع ملا يف ذكل من مصلحة للمجمتع
لكه والثانية متكني الناقد واملتخصص واالعالم عامة من سلطة الرقابة عىل أأعامهل وكشف أأخطائه حىت
يتجنهبا مس تقبال وهذا حيقق مصلحة اجملمتع أأيضا .
أأخريا البد من الاشارة اىل أأنه ال يعد من قبيل اذلم الاس ناد اذلي يؤثر عىل املركز املايل أأو التجاري
للمس ند اليه  ,كام لو أأس ند احدمه اىل اتجر أأنه عىل وشك الافالس أأو انه خرس عىل حنو فادح يف
مضاربته أأو أأنه يبيع بضاعة قدمية مفثل هذا ال يشلك جرمية تبعا ذلكل ال يس توجب عقااب وال احتقارا
خبالف القول أأن فالن يغش يف املاكييل أأو يف البضاعة  ,ألن مثل هذا اما ان يشلك جرمية أأو
يس توجب احتقاره. 6
اثلثا ً  :االس ناد يف جمال احلياة اخلاصة :
ال ميكن لنا الوقوف وراء الر أأي اذلي يعترب احلياة اخلاصة حرمة خالصة ال ميكن تناولها  ,اذ اننا نعتقد
ابماكن تناول هذه احلياة اخلاصة دون أأن يكون الاس ناد جمرما  ,حيث اذا اكنت الواقعة حصيحة
املس ندة واكنت هذه الواقعة اس تعامال حلق يقرره القانون ال نعتقد أأن اس ناد مثل هذه الواقعة يعترب من
قبيل اذلم ومثاهل القول أأن فالن طلق زوجته لسبب غري وجيه  ,وال اىل خشص يسمح هل دينه بتعدد
6د .حممود حممود مصطفى -شرح قانون العقوابت القسم اخلاص – الطبعة الثامنة  1984و مطبعة جامهة القاهرة ص 351
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الزوجات ألنه قد تزوج مثىن وثالث  ,ولو أأضاف اىل ذكل بأأنه مل يكن مقتىض ذلكل  7.وهذا عىل
خالف من يتناول احلياة اخلاصة واكن من شأأن ذكل حتقيق نقيصة أأخالقية  .مثل القول أأن فالن
تزوج من فالن طمع ًا بأأموالها .
 2-1-2الفئة اليت جيب أأن ُحيدث الاس ناد ابلنس بة الهيا بغضا أأو احتقارا أأو ينال من رشف اجملين عليه
يف نظرها :
هذه الفئة يه الناس اذلين حييطون به من خلطائه وعرشائه ومعارفه يف الوسط اذلي يعيش فيه أأو
يعمل به قل همام اكن عددمه .
 3-1-2جرمية اذلم أأو القدح من جرامئ اخلطر ال الرضر :
وهذا يعين أأنه ال يشرتط أأن يؤدي الاس ناد اىل وقوع الرضر فعال وامنا يكفي أأن يكون من شأأنه
احداث ذكل الرضر حىت و أأن مل يقع فعال ً .
 2-2الركن الثاين  :العالنية
من املعروف ان ما هيم املرشع اجلزايئ ان ال تقع اجلرمية عىل أأي حق من حقوق الانسان بغض النظر
كيف وقعت بفعل اجيايب أأم سليب بوس يةل مادية أأو معنوية  ,ولكنه يف بعض ا ألحيان يتطلب وس يةل
معينة جيب أأن تقع هبا هذه اجلرمية ومن مث يعترب هذه الوس يةل ركن أأسايس من أأراكن وعنارص قيام هذه
اجلرمية .
وهذا ما اكن يف جرمية اذلم أأو القدح اذ اشرتط املرشع العريب وقوع هذه اجلرمية ابحدى وسائل
العالنية واليت تعددت يف معظم القوانني العربية  .ومن وسائل العلنية املعروفة قانوان الاعامل واحلراكت
اذا حصلت يف ماكن عام الكتابة والرسوم والصور وا ألفالم اذا عرضت يف حمل عام أأو ماكن مباح
للجمهور أأو معرض ل ألنظار أأو بيعت أأو عرضت للبيع أأو وزعت عىل أأكرث من خشص .
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مبعىن أخر وكون ما هيمنا يف هذا املقام الصحفيني ال بد أأن يكون املقال قد نرش فعال  ,وال يكفي جمرد
كتابة املقال حىت يقال بأأن الصحفي قد ارتكب جرمية اذلم .
وقد نصت املادة  73من قانون العقوابت الاردين عىل وسائل العالنية عىل النحو اليت :
تعد وسائل للعلنية:
 - 1ا ألعامل واحلراكت اذا حصلت يف حمل عام أأو ماكن مباح للجمهور أأو معرض ل ألنظار أأو حصلت يف
ماكن ليس من احملال املذكورة غري أأهنا جرت عىل صورة يس تطيع معها أأن يشاهدها أأي خشص موجود
يف احملال املذكورة .
 - 2الالكم أأو الرصاخ سواء هجر هبام أأو نقال ابلوسائل الآلية حبيث يسمعها يف الك احلالني من ال دخل هل
يف الفعل.
 - 3الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمس ية وا ألفالم والشارات والتصاوير عىل اختالفها اذا عرضت
يف حمل عام أأو ماكن مباح للجمهور ,أأو معرض ل ألنظار أأو بيعت أأو عرضت للبيع أأو وزعت عىل
أأكرث من خشص .
 3-2الركن الثالث ( القصد اجلريم ) هل هو قصد عام فقط أأم ال بد من توافر القصد اخلاص ( سوء
النية) .
ابس تقراء الصيغ اليت اس تخدمت يف النصوص القانونية – باكفة القوانني العربية  -واليت جرمت ا ألفعال
اليت تقوم علهيا جرمية اذلم والقدح ( القذف والسب) ميكن لنا الاس تنتاج بل التأأكيد عىل أأن جرمية اذلم
والقدح يه من اجلرامئ العمديه اذ ال بد لقياهما من ثبوت القصد اجلنايئ ويتوافر هذا القصد مىت اجتهت
ارادة اذلام اىل اذاعة الامور املتضمنة لذلم مع علمه بأأهنا لو اكنت صادقة ألوجبت مسؤولية املذموم
جزائي ًا او احتقاره وهو بذكل يتكون من عنرصين هام :ا
 -1عمل اذلام حبقيقة الامور اليت يس ندها اىل اجملين عليه
 -2انرصاف ارادته اىل اذاعة هذه الامور.
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والقصد اجلريم هذا املمتثل ابلعمل واالرادة ال بد أأن ينرصف اىل اكفة أأراكن جرمية اذلم والقدح ويه فعل
الاس ناد والعالنية حس امب تقدم .
 والعمل ابالس ناد امنا يكون من خالل توافر العمل اليقيين دلى املهتم بأأن العبارات اليت يس تخدهما من
شأأهنا املساس بكرامة ورشف اجملين عليه .
أأما ابلنس بة للعمل بركن العالنية امنا يتحقق بعمل اجلاين ابن النشاط – وهو الاس ناد  -اذلي قام به امنا
وقع بصورة علنية  ,فاذا اعتقد بأأن نشاطه ليس علنيا انتفى القصد اجلريم وسقطت اجلرمية .
ومن هنا نقول اذا اكن اذلم أأو القدح بواسطة املطبوعات جيب أأن يعمل الصحفي أأن مقاهل سوف ينرش
يف الصحيفة أأو اجملةل  ..اخل  .أأما اذا اعتقد أأن هذا املقال لن ينرش فال يقوم القصد اجلريم .
وعليه لو أأن حصفي أأرسل مقاهل لرئيس التحرير ملراجعته وتدقيقه وليس لغاايت النرش وقام رئيس
التحرير بنرشها ال يقوم القصد اجلريم حبقه .
 ومبا أأن القصد اجلريم يقوم عىل الارادة أأيضا ً فال بد أأن ينرصف ذكل لفعل الاس ناد والعالنية
أأيض ًا .
وعليه اذا اكن اذلم أأو القدح بواسطة املطبوعات فالبد أأن تكون ارادة الصحفي قد اجتهت حنو كتابة
مقال من شأأنه الاساءة اىل كرامة أأو رشف اجملين عليه .
وعىل هذا قضت حممكة النقض املرصية يف حمك شهري لها " بأأنه اذا اكن احلمك قد ادان املهتم عىل أأساس
أأنه قصد العيب يف اذلات امللكية  ,مث قال ما مفاده أأن هذا املهتم حني ارجتل اخلطبة املقول بتضمهنا
العيب اكن يف حاةل انفعال وثورة نفسانية جفمح لسانه وزل بيانه وانزلق اىل العبارة اليت تضمنت العيب
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فانه بكون قد اخطأأ و ألنه اذا حص أأن عبارة العيب قد صدرت عفوا من املهتم يف الظروف واملالبسات
8
اليت ذكرها احلمك  ,فان القول بأأنه قصد أأن يعيب يكون غري سائغ "
وكذكل احلال ابلنسب اىل ركن العالنية فالبد أأن تتجه ارادة الصحفي انتشار عبارات املقال املتضمن
9
اذلم أأو القدح – بني الناس وهو ما يسمى( بقصد أأو ارادة الاذاعة ) عند بعض الفقهاء .
 1-3-2والسؤال الكبري اذلي يثور هنا هل حلسن النية دور يف الاعفاء من املسؤولية عن جرامئ اذلم
والقدح أأم يه من قبيل البواعث واليت ال تعترب عنرصا من عنارص التجرمي وابلتايل ال تؤثر عىل قيام أأو
اهندام اجلرمية ؟
ويف هذا اجملال نقول لقد أأوردت معظم قوانني العقوابت العريب حسن النية من املبادئ العامة ومضن
لكيات القانون فان ذكل يكفي ل ألخذ حبسن النية كسبب لالعفاء من العقاب يف جرمية اذلم والقدح
ولقد أأخذ القضاء العريب عىل هذا الر أأي يف العديد من قراراته فلقد اس تقر القضاء يف الاردن عىل أأن
حسن النية هو أأمر معترب يف تربير اذلم أأو القدح ومن ذكل :
 .1قرار حممكة بداية جزاء عامن رمق 2002/1127اترخي ( 2002/7/16مكتسب ادلرجة
القطعية ) واذلي جاء فيه :
اضافة اىل ذكل فان حسن النية وهدف الظنني من النرش ظاهر من خالل عبارات املقال مبجملها
حيث من قراءة املقال مبجمهل فانه هيدف اىل املطالبة ابالهامتم ابجلهاز القضايئ واحلفاظ عىل اس تقالليته
من أأي هتديد أأو تدخل خاريج ا ألمر اذلي جتد معه احملمكة من أأن النية اجلرمية املمتثةل بسوء نية
الظنينني ويه أأحد أأراكن اجلرم املس ند هلام متوافرا يف وقائع هذه ادلعوى  .ذلا تقرر احملمكة اعالن عدم
مسؤوليهتام .
 .2قرار حممكة بداية جزاء عامن رمق  95/8503اترخي ( 97/6/5مكتسب ادلرجة القطعية )
اذلي جاء فيه :
 8نقض  7ديسمرب جمموعة القواعد القانونية ج 6رقم  214ص591

 9احملامي شريف بدوي – اسباب االابحة يف جرائم القذف و السب –  1987دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ص  55وأيضا الدكتور كامل السعيد – احلدود الفاصلة بني النقد املباح و والذم
والقدح ( مرجع سابق ) .
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وابلتدقيق جتد احملمكة بأأن الظنني قد قدم للمحمكة املصادر اليت قام ببناء مقاهل علهيا  ,مما يتضح
للمحمكة ويثبت حسن نيته كام أأن واجبه كصحفي حيمت عليه نرش مثل هذه الاخبار واملعلومات .
ذلا تقرر احملمكة اعالن عدم مسؤوليته .
 2-3-2والسؤال الثاين ما يه الرشوط املعتربة لتوافر حسن النية يف جرمية اذلم والقدح؟
نقول يف هذا اجملال أأننا نأأخذ مبا ذهب اليه القضاء املرصي فلقد اس تقر قضاء حممكة النقض املرصية عىل أأن
حسن النية يقوم عىل اعتقاد املهتم بصحة الوقائع اليت ينس هبا لغريه  .و أأن يكون قصده من ذكل مصلحة
البالد ال جمرد التشهري  ,أأي أأن ال يكون اذلم مسببا عن ضغينة خشصية بل يقصد الانتقاد بطريقة معقوةل
خدمة للمصلحة العامة ,ومناط ذكل هو أأن يكون املهتم قد قدر ا ألمور اليت نس هبا للمجين عليه تقديرا اكفيا
أأي أأن يكون قد بذل ما يف وسع الشخص العادي يف مثل هذه الظروف من أأس باب التحري ليك يتحقق
من حصة الوقائع وذكل ألنه ليس من املصلحة العامة اس ناد وقائع عن اهامل وتقصري سببه الطيش واخلفة
وال نعتقد أأن من ينسب وقائع اىل أخر وهو عامل بعدم حصهتا يس هتدف املصلحة العامة .
بناء عىل ما تقدم  ,فان حسن النية يعد منتفيا ابلنس بة للمهتم يف احدى احلاالت التالية :10
و ً
 .1اذا ثبت أأنه مل يكن يس هتدف املصلحة العامة .
 .2اذا اكن يعمل بعدم حصة الوقائع اليت أأس ندها اىل اجملين عليه .
 .3اذا اكن اعتقاده بصحهتا ال يستند اىل تقدير اكف ل ألمور بل اكن انجام عن طيش وخفة .
كنا قد قلنا أأن املرشع عندما يربر فعال جمرما امنا يقارن بني مصلحتني ويرحج احداهام عىل ا ألخرى
وهذه املصلحة املرحجة يه ا ألوىل وا ألمه ابلرعاية من ا ألخرى وهذا ما اكن عندما رشع الشارع حق
النقد .
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املباح يف جرامئ اذلم والقدح
لقد نصت املادة  198من قانون العقوابت ا ألردين عىل احلاالت اليت يكون فهيا اذلم والقدح مباح ًا
وعىل النحو اليت :
املادة (: )198
يفاء للغاية املقصودة من هذا القسم ,ان نرش أأية مادة تكون ذم ًا أأو قدح ًا يعترب نرش ًا غري مرشوع اال:
ا ً
 - 1اذا اكن موضوع اذلم أأو القدح حصيح ًا ويعود نرشه ابلفائدة عىل املصلحة العامة .
بناء عىل أأحد ا ألس باب التية:
 - 2اذا اكن موضوع اذلم أأو القدح مس تثىن من املؤاخذة ً
أأ  .اذا اكن موضوع اذلم أأو القدح قد نرش من قبل احلكومة أأو جملس ا ألمة أأو يف مستند أأو حمرض
رمسي ,أأو
ب  .اذا اكن موضوع اذلم أأو القدح قد نرش حبق خشص اتبع لالنضباط العسكري أأو النضباط الرشطة
أأو ادلرك واكن يتعلق بسلوكه كشخص اتبع ذلكل الانضباط ووقع النرش من خشص ذي سلطة عليه
فامي يتعلق بسلوكه ذاك اىل خشص أخر هل عليه تكل السلطة نفسها ,أأو .
ج  .اذا اكن موضوع اذلم أأو القدح قد نرش أأثناء اجراءات قضائية من قبل خشص اشرتك يف تكل
االجراءات ِ
كقاض أأو حما ِم أأو شاهد أأو فريق يف ادلعوى ,أأو .
د  .اذا اكن موضوع اذلم أأو القدح هو يف الواقع بيان حصيح ألي أأمر قيل أأو جرى أأو أأذيع يف جملس
ا ألمة ,أأو
هـ  .اذا اكن موضوع اذلم أأو القدح هو يف الواقع بيان حصيح عن يشء أأو أأمر قيل أأو جرى أأو أأبرز أأثناء
اجراءات قضائية متخذة أأمام أأية حممكة برشط أأن ال تكون احملمكة قد حظرت نرش ما ذكر ,أأو
احملامكة اليت متت فهيا تكل االجراءات ,متت بصورة رسية ,أأو
و  .اذا اكن موضوع اذلم أأو القدح هو نسخة أأو صورة أأو خالصة حصيحة عن مادة س بق نرشها واكن
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نرش ذكل املوضوع مس تثىن من املؤاخذة مبقتىض أأحاكم هذه املادة .
يفاء للغاية املقصودة من هذا القسم  -أأاكن ا ألمر
 - 3اذا اكن النرش مس تثىن من املؤاخذة فس يان يف ذكل  -ا ً
اذلي وقع نرشه حصيح ًا أأو غري حصيح أأو اكن النرش قد جرى بسالمة نية أأم خالف ذكل.
ويشرتط يف ذكل أأن ال تعفي أأحاكم هذه املادة أأي خشص من العقوبة اليت يكون معرض ًا لها مبوجب أأحاكم
أأي فصل أخر من هذا القانون أأو أأحاكم أأي ترشيع .
وسوف نتطرق حلق النقد مكثال واقعي عىل احلاالت اليت يعترب فهيا اذلم مباح ُا وذكل عىل النحو اليت :
 .3حق النقد – تعريفه – مصدر مرشوعيته – نطاق حق النقد  -رشوطه – انواع النقد
 1-3تعريف النقد :
النقد بصفة عامة هو ابداء الر أأي يف أأحد الترصفات أأو ا ألعامل أأو الراء  ,دون املساس مبارشة بشخص
صاحهبا.
ويستند احلق فيه اىل ما لالنسان من حرية – أأو حق – يف االعالن عن الر أأي  ,والتعبري عنه باكفة
وسائل التعبري املرشوعة .مبعىن حق الانسان يف نقد ما حوهل من اش ياء ونظم و أأشخاص و أأن يعطهيا عالنية
القمية اليت يعتقد اهنا تس تحقها اجيابية او سلبية وذكل وفقا ألفاكره ومثهل واعتقاداته .ومن مث يش متل معىن
النقد عىل الاس تحسان والاستناكر والقدح واملدح  ,لكن يف العادة تنرصف لكمة النقد اىل بيان العيوب
فقط .
 2-3مصدر مرشوعية حق النقد :
ويستند حق النقد اىل قاعدة أأساس ية من قواعد ادلس تور اليت تقرر حرية الر أأي والقول والكتابة باكفة
وسائل التعبري مراعاة للصاحل العام ودعام للتقدم والبناء ادلميقراطي .
حيث نصت املادة ( )15من ادلس تور ا ألردين عىل أأن -:
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 .1تكفل ادلوةل حرية الراي  ,وللك اردين ان يعرب حبرية عن رايه ابلقول والكتابة والتصوير وسائر
وسائل التعبري برشط ان ال يتجاوز حدود القانون )).
وخيلص مما تقدم أأن املرشع ادلس توري قد أأرىس مبد أأ حرية النقد أأو حق النقد  ,وذكل بأأن أأابح
للشخص أأن يعرب عن مجيع أرائه الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية وادلينية وغريها ابلكتابة أأو
ابلتصوير أأو ابلقول أأو بغري ذكل من وسائل التعبري  ,وذكل يف حدود النظام حس امب هو مقرر يف
القانون.
واذا اكن ادلس تور قد قرر مبد أأ حق النقد وصاغه رصاحة مضن نصوصه وقواعده .فال ميكن أأن نغل أأن
القوانني الوطنية كفلت هذا احلق أأيضا ومن ذكل قانون العقوابت الاردين لس نة  1960حيث نصت
املادة(  )192من قانون العقوابت :
( -1اذا طلب اذلام ان يسمح هل ابثبات حصة ما عزاه اىل املوظف املعتدى عليه فال جياب اىل طلبه اال
ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذكل املوظف او يكون جرمية تس تلزم العقاب قانو ًان.
 -2فاذا اكن اذلم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت حصته فيرب أأ اذلام واال فيحمك عليه ابلعقوبة املقررة
لذلم.
 -3واذا اكن موضوع اذلم جرمية وجرت مالحقة ذكل املوظف هبا وثبت ان اذلام قد عزا ذكل وهو يعمل
براءة املوظف املذكور انقلب اذلم افرتاء ووجب عندئذ العمل بأأحاكم املواد القانونية اخملتصة ابالفرتاء ) .
املادة (  )194من قانون العقوابت :
(اذا طلب القادح ان يسمح هل ابثبات حصة ما عزاه اىل املوظف املعتدى عليه فال جياب اىل طلبه الا ان
يكون ما عزاه متعلقا بواجبات ذكل املوظف ويقف موقف اذلام وذكل بتحويل عبارات القدح اىل شلك
مادة خمصوصة وعندئذ يعامل معامةل اذلام . ).

16

ولقد عرفت املادة ( )169من قانون العقوابت الاردين املوظف العام بأأنه [ لك موظف معويم يف السكل
الاداري أأو القضايئ  ,ولك ضابط من ضباط السلطة املدنية أأو العسكرية أأو فرد من أأفرادها  ,ولك عامل
أأو مس تخدم يف ادلوةل أأو يف ادارة عامة ].
عىل أأي حال خيلص من تكل النصوص مايأأيت :
أأو ًال  :اابحة توجيه أأي أأمر أأو واقعة اىل املوظف العام ما دامت ليست اكذبة.
اثن ًيا :من حق من يس ند اىل املوظف العام أأي أأمر من ا ألمور اليت لو حصت ألوجبت عقابه أأو احتقاره من
حقه أأن يثبت حصة هذه ا ألمور.
اثلثا ً  :ان يكون النقد موهجا للواجبات الوظيفية أأو ان يكون جرمية تس تلزم العقاب .
وتفصيل ذكل أأن حق النعي عىل الترصفات املوظفني العموميني هو يف احلقيقة حق نقدمه فامي يتعلق بأأعامل
وظائفهم اليت هتم اجملمتع .وقد أأابحت املادة  192عقوابت اس تعامل هذا احلق اذا اكن عن وقائع اثبتة وتتعلق
بأأعامل الوظيفة .وهذه الرشوط يه ذاهتا الرشوط الالزمة الس تعامل حق النقد بصفة عامة  ,أأي النقد
املوجه للموظفني العموميني أأو املوجه لغريمه من أحاد الناس.
ولكن قد يقول قائل ان حق النقد مقرر فقط جتاه املوظفني العموميني فقط دون غريمه حبسب تعبري النص
القانوين اليت قرصت ذكل احلق وحددت رشوط ممارس ته فقط جتاه املوظفني العموميني .
نقول ولنئ اكنت تكل املادة القانونية قد نصت رصاحة عىل اس تعامل هذا احلق يف مواهجة املوظف العام
ومن يف حمكه فقط ,فان عةل ذكل يه رغبة املرشع يف أأن يربز مدى أأمهية حق النقد فنص عليه يف أأخطر
ماكن هل و أأدقه وهو ميدان الوظيفة العامة وما يف حمكها اذ هو امليدان الوحيد اذلي ميكن أأن يثار الشك
واجلدل حول مدى اماكن اس تعامل حق النقد فيه  ,وذكل بسبب ما حيظى به املوظف العام من حصاانت
وامتيازات حبمك الوظيفة العامة. 11
وملا اكن الهدف من ارساء مبد أأ حق النقد وتقنينه هو تتبع الترصفات وا ألعامل والراء اليت ترتبط ابملصاحل
الاجامتعية اخملتلفة أأو تتصل هبا  ,وتناولها ابملناقشة والتقيمي وابداء الر أأي فهيا بغية مقاومة الفساد وا ألحنراف
11النقد املباح سنة ,1977املستشار الدكتور عماد عبد احلمية النجار ص85ومابعدها.
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وتصحيح ا ألخطاء يف اكفة امليادين مبا حيقق تقدم اجملمتع حنو ا ألفضل ,مفن غري املتصور أأن يقرص املرشع
اس تعامل حق النقد عىل الترصفات أأو ا ألعامل الراء اليت تصدر عن املوظفني العموميني ومن يف حمكهم
حفسب دون غريمه .
فغين عن اذلكر أأن كثري ًا من هذه الترصفات أأو ا ألعامل أأو الراء اليت تتصل ابملصاحل الاجامتعية تصدر من
أأشخاص ال يعتربون من املوظفني العموميني ومن مه يف حمكهم من ذوي الصفة النيابية العامة أأو امللكفني
خبدمة عامة  .اذ ال مراء أأنه يوجد الكثري من ا ألشخاص –غري املوظفني العموميني ومن يف حمكهم –يؤدون
أأعام ًال أأو ميارسون أأنشطة يف جماالت خمتلفة وعديدة ال تعد جزء ًا من العمل العام أأو تتصل به بشلك من
ا ألشاكل  ,فتؤثر ابلتايل تأأثري ًا مبارش ًا وواحض ًا عىل املصاحل الاجامتعية اخملتلفة يف اكفة امليادين وخمتلف
12
اجملاالت.
من ذكل – عىل سبيل املثال – زعامء ا ألحزاب أأعضاء جمالس ادارهتا وجلاهنا الفرعية  ,ورؤساء النقاابت
و أأعضاء جمالس ادارهتا وفروعها ورؤساء امجلعيات واملنظامت والهيئات واملؤسسات وسائر التكتالت
والتجمعات غري احلكومية اليت تبارش خدمة عامة أأ ًاي اكن نوعها وكذا أأعضاء جمالس ادارهتا وجلاهنا الفرعية
وفروعها  ,والكتاب واملفكرون والفنانون يف خمتلف اجملاالت الفنية  ,والرايضيون املعمتدون يف الاحتادات
الرايضية أأو ا ألندية الرايضية يف اكفة ا أللعاب الرايضية وخمتلف ميادين الرايضة  ,وغري ذكل ممن يؤدون
اعامال أأو ميارسون نشاطات خمتلفة ترتبط ابملصاحل الاجامتعية عىل اختالف أأنواعها و أأشاكلها.
ولدلالةل عىل ذكل نقول أأن املرشع عندما قرر حق النقد أأقتىض ذكل حامت اابحة الوس يةل اىل اس تعامهل
أأي أأابحة ا ألفعال اليت تس هتدف الاس تعامل املرشوع للحق  ,سواء للحصول عىل مايتضمنه من مزااي
أأوملبارشة ماخيوهل من سلطات و أأساس اعتبار اس تعامل احلق سبب ًا لالابحة هو وجوب حتقيق الاتساق
وعدم التناقض بني قواعد القانون  ,اذ يصطدم املنطق أأن يقرر املرشع حق ًا مث يعاقب عىل ا ألفعال اليت
يس تعمل هبا  ,فيكون معىن ذكل التناقض بني قواعد القانون وجتريد احلق من لك قمية.

12اجلرائم الصحفية سنة  1984القاضي شريف كامل ص  18وما بعدها .
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وعىل ذكل يكون حق النقد سبب ًا الابحة ما قد يش متل عليه من مساس ابلغري من هجة اعتباره أأو مسعته أأو
رشفه  ,بعبارات تعترب قذف ًا أأوسبب ًا أأو اهانة يف نظر قانون العقوابت. 13
 3-3نطاق حق النقد
نقصد بنطاق حق النقد معنيني اثنني املعىن ا ألول  :مشول حق النقد لترصفات الشخص وللشخص نفسه
و املعىن الثاين  :امتداد حق النقد ملواهجة ترصفات الشخص العام
املعىن ا ألول  :مشول حق النقد لترصفات الشخص وللشخص نفسه.
النقد املرشوع -حبسب ا ألصل – هو فعل ليس فيه قذف وال سب واهانة أأي ليس فيه مساس برشف
الغري أأو اعتباره أأو مسعته  ,وامنا فيه نعي أأو استناكر لترصفه أأو معهل بغري قصد املساس بشخصه من هجة
رشفه أأو اعتباره.
فاحلمك عىل الشخص أأمنا يكون ابحلمك عىل ترصفاته,وذكل ابعتبار أأن النعي عىل الترصفات هو ابلرضورة
نعي عىل نفس الشخص صاحب الترصف فيؤثر ابلقطع عىل رشفه أأو اعتباره أأو مسعته  ,وبعبارة أأخرى فان
تعييب أأعامل الشخص أأو أرائه أأو اس هتجاهنا واس تظهار ما يشوهبا من عوار و أأوجه نقص وقصور  ,هو حامتً
تعييب للشخص نفسه ومساس به بشلك أأو بأخر من هجة اعتباره وماكنته وقميته يف اجملمتع اذلي يعيش
فيه.
وال مراء أأن القول بأأن النقد  -يف مجيع ا ألحوال-هو جمرد نعي فقط عىل ترصفات الشخص أأو أأعامهل أأو
أرائه دون مساس البتة ابلشخص نفسه ,ال مراء أأن هذا القول هو قول نظري حبت يتناىف مع حقيقة الواقع
العميل اذلي نعرفه مجيع ًا ونعيشه يف دنيا الناس .
واحلقيقة والواقع أأن النعي أأو النقد لترصفات الغري أأو أأعامهل أأو أرائه يتضمن يف ذات الوقت – يف جل
احلاالت ان مل يكن لكها – نقد ًا موهج ًا ذلات ا ألشخاص أأحصاب هذه الترصفات أأو ا ألعامل أأو الراء ,مبا
ميكن أأن ميس ماكنهتم أأو مسعهتم أأو رشفهم حبسب ا ألحوال.
13

الدكتور حممود جنيب حسىن املرجع السابق ص175والدكتور حممود مصطفى يف شرح قانون العقوابت القسم العام سنة1974ص ,161واألستاذ حممد عبد هللا يف جرائم النشر سنة,1951
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وذلكل قيل يف ضوء هذا النظر ملعىن نطاق حق النقد ......( ,النقد يف العادة مكوان يف ا ألغلب ا ألمع جلرمية
القذف أأو السب أأو االهانة. )....
وعىل حد تعبري بعض الفقهاء اذلي ذهب يف ايضاح هذا املعىن اىل القول ابن  (:حق النقد مباح مادام
منصب ًا عىل العمل ومناقش ته من الوهجة الفنية ومادام النقد يف هذا النطاق فال شأأن للقانون اجلنايئ به ولو
صيغ يف عبارة قاس ية أأو عبارة هتمكية ...ولكن اذا تعدى النقد اىل رشف الشخص واعتباره اذلي حيميه
القانون اجلنايئ انقلب اىل قذف ووقع حتت طائةل العقاب. )..
وصفوة القول أأن حق النقد أأو النقد املرشوع ينصب – أأص ًال – عىل ترصفات ا ألشخاص أأو أأعامهلم أأو
أراهئم  ,ويش متل يف معظم ا ألحيان ا ألشخاص أأنفسهم أأحصاب هذه الترصفات أأو ا ألعامل أأو الراء وذكل
حبمك الرضورة وحبمك االتصال الطبيعي اذلي ال ميكن جتزئته بني الشخص ننفسه وترصفاته و أأعامل وأرائه.
غري أأنه يشرتط يف لك ا ألحوال حىت يظل النقد يف دائرة املرشوعية :
أأو ًال  :أأال يكون منصب ًا أأص ًال عىل ا ألشخاص فقط دون أأعامهلم أأو ترصفاهتم او أراهئم  ,أأي أأال يكون النقد
موهج ًا ذلات ا ألشخاص وواقع ًا علهيم حفسب.
اثني ًا :أأال يكون النقد – ولو تعلق ابلترصفات أأو ا ألعامل أأو الراء – مس هتدف ًا به أأساس ًا املساس ابلشخص
نفسه بقصد الاساءة اليه من هجة رشفه أأو اعتباره أأو مسعته  ,أأي أأال يكون النقد وس يةل لتلويث مسعة
الشخص و أأداة أأو فرصة للتشهري به واحلط من ماكنته يف اجملمتع.
وبعبارة أأخرى تقدير ما اذا اكن النقد قد وقع عىل ا ألشخاص أأنفسهم بغري داع ودون مقتىض ,أأم انه قد
مشلهم بغري قصد يف س ياق تناوهل أأص ًال لمثة ترصف أأو معل او ر أأي خاص هبم حبمك االتصال الطبيعي بني
الشخص وبني ما يصدر عنه من ترصفات أأو أأعامل أأو أراء.
تقدير ذكل يعترب من أأدق املسائل و أأكرثها اختالف ًا يف الر أأي وهو يرتبط بغري شك ارتباط ًا وثيق ًا مبسأأةل
مدى استناد الر أأي او التعليق اىل الواقعة الثابتة حمل النقد ومدى تناس به معها  ,ومبسأأةل مدى مالمئة
الر أأي أأو التعليق للواقعة الثابتة حمل النقد ومدى تناس به معها  ,ومبسأأةل حسن النية .
ويدخل تقدير ذكل لكه يف اختصاص حممكة املوضوع طبق ًا للقواعد العامة يف القانون .
20

املعىن الثاين  :امتداد حق النقد ملواهجة ترصفات الشخص العام :
من غري املتصور اابحة حق نقد ترصفات أأو أأعامل أأو أراء بعض ا ألشخاص دون غريمه  ,واال اكن معىن
هذا تقس مي اجملمتع اىل أأشخاص معرضة ترصفاهتم أأو أأعامهلم أأو أراهئم للنقد و أأشخاص فوق النقد لك ما
يصدر عهنم – همام اكن – من ابداء أأي ر أأي أأو تعليق عليه.
وعىل ذكل يكون حق النقد وابداء الر أأي حق ًا دس تور ًاي عام ًا ال جيوز ختصيصه وقرص اس تعامهل للنعي عىل
ترصفات أأو أأعامل أأو أراء فئة من ا ألشخاص حفسب دون غريها  ,واال أأدى ذكل اىل اهدار مبادئ
ادلس تور.
واحلق فان النقد ينرصف أأساس ًا ملواهجة ترصفات أأو أأعامل أأو أراء الشخص العام  ,ذكل اذلي ر أأى
ابختياره أأن يشارك يف احلياة العامة و أأن يسهم بمثة دور فعال فهيا.
ويقصد ابلشخص العام 14لك خشص طبيعي رج ًال اكن أأو امر أأة  ,وكذكل لك خشص اعتباري ولك
مؤسسة أأو هيئة أأو منظمة  ,ولو مل تكن لها خشصية اعتبارية مس تقةل – يتصدى أأو تتصدى لقيادة الناس
أأو ارشادمه أأو س ياس هتم أأو العمل ابمسهم يف أأمر من ا ألمور العامة سواء مس مصلحة عامة شامةل أأو
مصلحة حملية حمدودة أأو مصلحة خاصة بفئة من الناس فينطبق هذا الوصف عىل املوظفني العموميني
وامللكفني خبدمة عامة ومن هلم صفة نيابية أكعضاء جملس الشعب أأو جمالس احملافظات أأو املدن أأو القرى ,
واملرحشني لالنتخاب أأو العضوية يف هذه اجملالس  .وينطبق هذا الوصف عىل أأعضاء جمالس ادارات
النقاابت وفروعها وامجلعيات واملؤسسات اليت تبارش خدمة عامة واملرحشني لعضويهتا وعىل زعامء ا ألحزاب
و أأعضاء جمالس ادارهتا وجلاهنا الفرعية  .كام ينطبق هذا الوصف عىل الصحف وادلورايت ودور النرش
ورؤساء حتريرها وحمررهيا واملرشفني عىل ادارهتا.
وينطبق أأيض ًا عىل مديري و أأعضاء جمالس املؤسسات املالية والاقتصادية والتجارية اليت تعمتد يف متويلها عىل
اكتتاب امجلهور أأو دعوته لالكتتاب فهيا .وينطبق كذكل هذا الوصف عىل املهندسني وا ألطباء سواء اكنوا
من العاملني يف احلكومة أأو القطاع العام أأم اكنوا من غري العاملني يف احلكومة أأو القطاع العام .و أأيض ًا عىل
الكتاب واملفكرين والفنانني يف خمتلف جماالت الفن  ,وكذا ينطبق عىل الاحتادات الرايضية وا ألندية
14اجلرائم الصحفية سنة  1984القاضي شريف كامل ص  30وما بعدها .
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الرايضية والرايضيني التابعني لها يف اكفة ا أللعاب الرايضية وخمتلف ميادين الرايضة .فلك من هؤالء اذ
تصدى لعمل عام – لك يف جماهل – يتحمل حامتً مس ئولية تصديه ا ألدبية والاجامتعية والقانونية وما يلزم
ذكل ابلرضورة من اماكن أأن تتعرض ترصفاته أأو أأعامهل أأو أرائه البداء الر أأي فهيا ونقدها  ,مع ما قد يرتتب
عىل ذكل من مشول النقد للشخص نفسه حبمك االتصال الطبيعي بني الشخص ولك ما يصدر عنه من
ترصفات أأو أأعامل أأو أراء وذكل عىل حنو ما سلف بيانه.
وملا اكن التصدي للعمل العام هبذا املعىن الواسع هو اذلي يس توجب زايدة نصيب الشخص من عبء حق
النقد  ,ومن مث فان حق النقد ليس هل من حياة الشخص اال اجلانب املتصل بعمهل العام أأما اجلانب اذلي
ال يتصل قط هبذا العمل وليس من شأأنه أأن يؤثر فيه فينبغي أأن يبقى مس تور ًا.
بيد أأنه كثري ًا ما تؤثر ظروف احلياة اخلاصة للشخص عىل معهل العام تأأثري ًا واحض ًا .عندها يكون حلق النقد
أأن يقتحم هذه الظروف اخلاصة للشخص و أأن يكشف سربها ومييط اللثام عهنا ابعتبارها تتصل بعمهل العام.
ومن البدهييي أأن هذه الترصفات وا ألعامل والراء اليت تتعلق مبصلحة اجملمتع ميكن أأن تصدر من مجيع
ا ألشخاص اذلي ينطبق علهيم وصف الشخص العام  ,وذكل سواء اكنوا من املوظفني العموميني أأم من
غريمه.

 4-3رشوط حق النقد
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ميكن ان ننهتيي اىل ان حق النقد مباح برشوط أأربعة يه أأن يكون املوضوع اذلي يوجه اليه النقد اثبتا
ومسمل به وان يكون املوضوع اذلي يوجه اليه النقد مما هيم امجلهور وان يكون النقد موهجا أأساسا لهذا
املوضوع وان يكون النقد مالمئا ومناس با مع املوضوع اذلي يوجه اليه مقرتان حبسن النية .وسوف نتناول
اباليضاح تكل الرشوط امخلسة علام ابن بعض القوانني العربية تشرتط رشوط ًا اضافية من قبيل ان اذلام ال
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بد وان يبلغ السلطات مبضمون اجلرمية اليت اكتشفها ومن اجلها اس تعمل رخصة اذلم و القدح يف حق
املوظف العام .
أأوال  :الواقعة اثبتة ومسمل هبا .
يذهب الفقه اىل ان الناقد ال يبارش حق النقد اال عىل أأساس نوعني من بني الوقائع :
النوع ا ألول يه وقائع أأصبحت ابلفعل يف حوزة امجلهور بفعل أأحصاهبا نتيجة عرضهم اايها عىل امجلهور أأو
أأصبحت كذكل نتيجة الشهرة اليت اس تقرت هبا الواقعة يف البيئة احمللية أأو العامة عىل اهنا واقعة مسلمة
معروفة .
والنوع الثاين يه وقائع مل تصبح بعد يف حوزة امجلهور وامنا يكشفها الناقد .عىل أأن ثبوت الواقعة ال يقتيض
أأن تكون اثبتة سلف ًا و امنا اذ أأثري اجلدل يف حصهتا يكون يف وسع الناقد التصدي الثباهتا و اقامة ادلليل
علهيا
وتقول حممكة اس تئناف ابو ظيب يف هذا اخلصوص " الطعن يف حق املوظفني العموميني ونقدمه يس تلزم
توافر حسن النية  ,وحسن النية جيب ان يتضمن درجة معقوةل من العناية والانتباه يف اس ناد امر او
واقعة حتوي قدح ًا  ,فاملهتم اذا مل يوفق يف اثبات حصة ما اس نده اىل املوظف فال اقل من ان يوحض
ا ألسانيد املعقوةل اليت دفعته اىل نرش ذكل  ,وانه اكن مدفوعا بدوافع نبيةل ومل يكن هممال يف حتري ما
اس نده ونرشة والتثبت منه  ,ونفس القواعد املطبقة عىل املوظفني العموميني تطبق ايضا عىل لك املش تغلني
ابملسائل العامة  ,وجيب ان تكون املسأأةل متعلقة ابلصاحل العام اي متعلقة ابحلكومة او احدى مصاحلها او
بسعادة امجلهور او ابجملمتع بصفة عامة  ,وكون النقد جيب ان يكون تعبري عن ر أأي صادر بأأمانة دون تعسف
يف التقدير او الاس تنتاج وال حتركه ا ألهواء الشخصية وهدفه خدمة الصاحل العام ال املصاحل اخلاصة  ,واذ
اكن مبنيا عىل وقائع وجب ان تكون تكل الوقائع اثبتة وان يكون ابداء الر أأي حبسن نية اي مع العناية
والتثبت والتحري .
اثني ًا  :ا ألمهية الاجامتعية للواقعة
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ا ألمهية الاجامتعية للواقعة رشط ًا أأوليا الابحة القذف وان اكن من املسمل انه ليس ميدان الوظيفة العامة
وحده هو ما هيم الناس فكثري من امليادين يتصل اتصا ًال وثيق ًا وحيو ًاي حبياة الناس وال يتعلق ابلوظيفة
العامة أأو شاغلها  ,ومن املعلوم أأن هناك جانب من حياة بعض ا ألفراد اخلاصة هل دالالته و أأثره عىل حياهتم
العامة أأو الوظيفية مما يكون من املفيد كشفه حامية للمجمتع فرجل ادلين اذلي يتعاطى اخملدرات مث ًال ال
يكون يف نقد هذا اجلانب اخلاص من حياته ذما" بل من املصلحة كشف هذه العورة حىت يرتدع هو وغريه
عن هذا السلوك الشائن صيانة لدلين ,ويبقي تقدير ا ألمهية الاجامتعية للواقعة حمل خالف  ,مفن املعروف
ان هناك من الوقائع ما هيم مجموع امجلهور قطعا مثل حاالت فساد داخل احد السلطات  ,او سوء انفاق
داخل مؤسسات مالية  ,او حىت السلوك الشخيص لكثري من قادة الر أأي والفكر ابعتبار ان السلوك
الشخيص للشخص العام املس ئول ال ينفصل عن طريقة اداؤه لعمةل وينعكس يف بعض ا ألحيان سلبا علية
ولكن ماذا عن السلوك الشخيص لفنانة او فنان  ,او ال عب كرة  ,البعض يرى ان لك من حيب ان تتابعه
الصحف ال بد وان يتحمل نصيبه من متابعة الصحف قدحا او مدحا وابلتايل فان هؤالء وقد وضعوا
انفسهم يف دائرة الضوء فان ترصفاهتم مجيعا تعترب مما هيم امجلهور ,فهو واملوظف العام سواء بسواء ,والبعض
الخر يرى ان ترصفات هؤالء ليس لها قمية اجامتعية الن الصحف تنرشها من ابب المنمية  ,وال ميكن ان
يعترب ما يوجه الهيم نوع من النقد املباح  ,اال ان انصب عىل اعامهلم املهنية دون حياهتم الشخصية .
وهناك اتفاق عىل ان لك من يدخل يف ميدان الس ياسة ومن يدخل فهيا جيب أأن يكون حم ًال للمراجعة
واملراقبة واملناقشة والنقد والانتقاد ملا يتضمنه هذا امليدان من خطورة و أأمهية حبيث ال ميكن حاميهتا أأو
السهر علهيا مع تقييد حرية ا أللس نة وا ألقالم وتطبيق ًا ذلكل قيض بأأنه ملا اكن الاكتب الس يايس مل ميس ذات
املنقود الشخصية فان لك نقد هما بلغ من العنف واملرارة ليس اهانة وال سب .
ويقول ا ألس تاذ رشيف اكمل انه " ابلنس بة ل ألشخاص اذلين يدخلون جمال الس ياسة بأأي صفة أأاي اكنت
وعىل اختالف مواقعهم فان الاعتبار الس يايس للشخص يباح للبحث والتعليق واملناقشة والتقيمي وابداء
الر أأي دون أأن يعترب املساس به اساءة اىل اعتباره.
اما نقد الوقائع التارخيية فا ألمر فيه خمتلف فالبعض يرى أأن املؤرخ ما دام قد روى الوقائع متوخي ًا ادلقة
حمتاط ًا متثبت ًا فتقديره لهذه الوقائع وتعليقه علهيا همام يكن مرير ًا أأو موجع ًا ال يعرضه للمس ئولية اذ هو يف
حمكه حر يوزع ثناؤه أأو لومه حسب اعتقاده ال خيضع اال لرقابة الر أأي العام – والوقائع الصحيحة تصبح
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ملاكً للتارخي اذلي ينبغي اال حيرسه موت امليت الن أأحاكمه عىل ا ألموات تعظ ا ألحياء أأما ما ينال ورثة
امليت من أأذى بسبب ذكل يف مسعهتم أأو اعتبارمه فانه يعود عىل مورهثم .وىف حمك شهري للقضاء املرصي
حول النقد التارخيي انهتيى القضاء اىل تربئة حصفي من هتمة القذف عن مقال نرشه وصف فيه الس يدة أأمينة
البارودي بأأهنا اكنت تش تغل ابجلاسوس ية ملأأرب خاص وتتصل خبائن يس تغل زوجته احلس ناء يف امور غري
رشيفة وان لها اتصال غري رشيف بأخرين وذكل يف معرض حديثه عن خروج الفرنس يني من سوراي ولبنان
وقد سبب القضاء حلمك الرباءة بقوهل " ومما جيب اال يغرب عن البال أأن املهتم ا ألول حصفي ورئيس حترير
جمةل ومن واجب هممته أأن يطلع امجلهور عىل ما يرى أأن من املصلحة العامة وجوب الاطالع عليه غري
مدفوع بعوامل خشصية وال ريب يف أأن املوضوع اذلي نقهل لقرائه هو من تكل املواضيع اليت هيم الاكفة يف
بالد الرشق ا ألوسط أأن يعلموا حبقيقهتا والتيارات الظاهرة واخلفية فهيا والس ياسات اليت تتنازعها  ,وهو ما
يستشف من ذكل املقال وينرصف اليه اذلهن فال يتعلق منه اب ألشخاص اال قدر ضئيل ال يلبث أأن يزول
أأثره ويبقى بعد ذكل منه درس ًا انفع ًا ووقائع تس تحق التسجيل عن فرتة من الزمن اضطربت فهيا بالد
الرشق ا ألوسط بأأحداث ذات ابل".
الا ان النقد التارخيي اذا انرصف اىل دور خشص حمدد فانه يتعني عىل القاذف ان يلزتم حدود حق النقد
مبعين ان ال يكون يف النقد سب وال قذف وال اهانة  ,وان ميكن ان يثبت وهجة نظرة ويدلل علهيا  ,و أأال
يرتتب عىل ذكل النقد اساءة اىل ورثة الشخصية املتوفاة  ,ابعتبار انه يف مرص ويف ظل عدم وجود نص
حمدد اس تقر الفقه عيل عدم امتداد القذف اىل الشخص امليت حيث أأنه طاملا اكن املرشع جيرم القذف يف
حق االنسان ابعتباره انتقاصا من رشفة واعتباره واكنت احلقوق تنقيض بوفاة صاحهبا فانه ينبغي القول ابن
القذف ال يقع عىل املتوىف ,عىل خالف القانون الاردين كام اسلفنا .
اثلث ًا  :أأن يكون النقد موهج ًا أأساس ًا ايل العمل .
ا ألصل يف النقد انه يوجه اىل ترصفات الشخص ,فال ترثيب عىل الناقد يف نقد ذات أأشخاص أأحصاب
الترصفات حبمك ذكل االتصال الطبيعي بني الشخص وبني ترصفاته و أأعامهل و أأرادته .
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رابع ًا  :أأن يكون النقد متالمئ مع املوضوع اذلي يوجه اليه وحبسن نية.
وال يبقى من رشوط اابحة النقد اال كونه متالمئ ًا مع املوضوع وان يكون حبسن نية ومعىن ذكل أأن الناقد
حمك عليه أأن يتعرض للنفع العام فامي يبديه من أراء وان يعتقد حصة ر أأيه .
وىف ذكل تقول حممكة النقض املرصيه " اذا اكنت العبارات املنسوبة اىل املهتم مقذعة وجاءت بأأسلوب عام
ال تربز فيه واقعة بعيهنا ميكن القول ابن املهتم اكن ينقدها  ,ومن أأثرها ان تصور ىف خيال القارئ افدح
املاكرة أأذرى الصفات الىت ميكن أأن تس ند اىل هيئة احلمك ىف البالد فصيغة التعممي هذه تشهري رصحي ال
يفيد فيه القول حبسن نية كام أأن التعممي ال ينقلب اىل ختصيص بوقائع معينة جائز اثباهتا جملرد ورودها عىل
لسان املهتم "
كام انه من املس تقر عنده انه " ال ترتتب عىل الناقد أأن يلجأأ اىل السخرية من الشخص أأو العمل اذلي
ينفذه وال يبطهل أأن نس تعمل فيه عبارات مرة وقاس ية اذ املناس بة اليت يساق فهيا النقد قد تقتيض نوع ًا من
قايس القول ومر العبارة وعنف اللفظ وال يعد ذكل قذف ًا وال س ب ًا ما دام الناقد يبغى املصلحة العامة وليس
التشهري ومرتبط ًا ابلواقعة حمل النقد ومتص ًال هبا ومثة صةل بني الواقعة وبني ما يقول ذكل ان احلدود بني
النقد املباح وبني السب املعاقب عليه ليست اثبتة أأو جامدة "
صــور النـــقد
( )1حق نقد الاعتبار الس يايس:
نقد الاعتبار الس يايس للشخص مباح للمناقشة والبحث والشك واالناكر دون أأن يعترب املساس به قذفا
أأو س با ألن طبيعة النظام ادلميقراطي مبا تس توجبه من حق املناقشة العامة وحق املعارضة ورقابة الر أأي
العام عىل الساسة والقادة ورضورة الاحتاكم اىل الناخبني يف أأوقات دورية  -وارشاك الشعب يف
مسؤوليات احلمك جتعل من املس تحيل حامية الاعتبار الس يايس جبزاء جنايئ.
وكذكل ألن لك ما يدخل يف ميدان الس ياسة ومن يدخل فهيا جيب أأن يكون حمل املراقبة واملراجعة والنقد
والانتقاد اذ املصاحل اليت تزدمح يف هذا امليدان من ا ألمهية واخلطورة حبيث ال ميكن اعطاؤها حقها من
امحلاية مع تقييد حرية ا أللس نة وا ألقالم.
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( )2النقد ا ألديب والعلمي والفين:
اذا اكن القانون يدافع عن رشف ومسعة ا ألفراد فهو ليس كذكل فامي يتعلق ابملوهبة ا ألدبية أأو الفنية هلم,
فالقانون يرتك ابب النقد مفتوحا عىل مرصاعيه فامي يتعلق بمثرات الفنون والداب والعلوم ,حفرية النقد فهيا
تاكد تكون بال حدود ما دام ينشد النفع العام وال يتجاوز العمل الفين أأو ا ألديب أأو العلمي اذلي عرضه
صاحبه حلمك امجلهور ,فللك انسان أأن ينتقد كتااب أأو مقاال أأو قصيدة أأو رسام و أأن يبني خسفه أأو غلطه و أأن
يسخر من مؤلفه برشط أأن يقصد النفع العام و أأال هيامج خلق صاحبه فامي ال صةل هل ابلكتاب أأو املقال أأو
الشعر أأو الرمس وال دليل عليه منه ,أأما اذا اس تطرد من التعليق عىل العمل اىل ذكر وقائع ليست مذكورة
فيه وارد فها بتعليقات جارحة تشني املؤلف عندئذ قد خرج من النقد اىل اذلم.
ويف هذا املعىن قالت حممكة مرص الابتدائية ( :أأن النقد العلمي وا ألديب جائز ما دام ال يتناول سوى
املؤلفات نفسها بدون تعرض اىل خشصية املؤلف أأو كرامته وال حرج عىل من ينقد أأي مؤلف أأديب أأو علمي
ولو بأألفاظ ابلغة منهتيى الشدة ألن املؤلف اذ أأدىل مبؤلفاته اىل امجلهور أأصبح من حقهم أأن يتناولوه بلك
قدح أأو مدح ألن املؤلفات ا ألدبية أأو العلمية ال تتودل لها أأية حياة يف عامل الداب والعلوم اال بتقدير امجلهور
لها  -بذكل يكون من حق لك قارئ أأن يتناول تكل املؤلفات ابلتحبيذ أأو ابلتقريع و أأن يبحث مأخذها
ومصادرها و أأن ينقد أأسلوهبا وا ألخطاء اليت حوهتا اىل غري ذكل ,وعىل املؤلف أأن يتسع صدره حبيث حيمتل
لك طعنات يطعن فهيا مؤلفه همام اكنت شديدة وقارصة ألن من ينرش كتابه يعترب أأنه قبل مضنا أأن
يس هتدف للك نقد أأو تقريع ولو بأأسلوب هتمكي خسري فضال عن أأن حرية النقد الزمة الرتقاء الفنون
والداب وهذا صاحل عام جيب أأن تضحي يف سبيهل اعتبارات ا ألفراد.
( )3النقد الفنـــي:
فالنقد الفين يؤدي اىل جعل التجربة امجلالية أأفضل عن طريق جعل االدراك امجلايل أأقدر عىل المتيزي ,وهو
يتيح لنا أأن نرى ما مل نكن نراه من قبل .وهو يوجه انتباهنا اىل تأألق املادة احلس ية أأو حسرها ,واىل معق
الشلك والطريقة اليت يؤدى هبا بناؤه الشلكي اىل توحيد العمل ,واىل معىن الرموز والروح املعنوية والروح
التعبريية للعمل بأأرسه ,والنقد يعطينا احساس ًا " ابملقصد امجلايل " للعمل ( أأنظر كتاب النقد الفين دراسة
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وميكن القول بأأن النقد الفين هو اذلي جيعلنا ننظر اىل يشء مل ننظر اليه أأبد ًا من قبل.
( )4النقـد التارخيــي:
أأما ابلنس بة للنقد التارخيي فهو يتعلق ابملهنج التارخيي ونقد النصوص التارخيية للتأأكد من حصهتا وعدم
تناقضها ,وا ألمر اذلي جيعل النقد رضور ًاي يف جمال التارخي هو نفسه اذلي جيعل النقد رضور ًاي يف العمل
القضايئ .فالنقد هنا يعين التيقن والتحقق والفحص والتحليل وكشف التناقض ,وان هممة النقد التارخيي يه
أأن منزي يف الوثيقة ما ميكن قبوهل عىل أأنه حق 16.ومن مث فاذا اكنت رضورة النقد يف اجملال التارخيي تتحدد
مبا شوهه من تناقض ال سبيل اىل دفعه بني وثيقتني فان رضورة النقد يف العمل القضايئ تأأيت من منطلق
اماكنية وجود التناقض بني شهود الواقعة الواحدة (املرجع السابق ص.)20
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(أنظر يف ذلك كتاب النقد التارخيي نصوص ترمجها عن الفرنسية واألملانية  /عبد الرمحن بدوي ,دار النهضة العربية .)1970
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