عبارات املادة الصحفية ،عيل أي وجه تفرسها احملامك؟
مقدمة .
الصحافة حرة والصحفيون أحرار ال سلطان علهيم اال لضامئرمه والقانون وتنظم املادة  15من ادلس تور
الردين حرية الصحافة والطباعة ولكن هذه احلرية تقابلها مسؤولية عىل الصحفي يف الزتام جادة احلق
عند الكتابة ويف وزن اللكامت قبل نرشها  ،فرب لكمة ينبو هبا القمل تورد الصحفي ورئيس التحرير
مورد الهالك  ،ورب خرب ال يدرك النارش أثره يصيب البعض بأفدح اخلسائر.
أن املشلكة تمكن يف أن البعض من الصحفيني يتصورون أنه قد يصعب يف كثري من الحوال امجلع بني
احلقيقة اجملردة واالاثرة املطلوبة  ،كام قد يكتب البعض مقاالهتم متأثرا برأي مس بق يف الشخص اذلي
يتناوهل املقال أو اخلرب  ،ويف احلالني فان ذكل قد جير الصحفي اىل أن يش تط يف اس تخدام التعابري غري
املزتنة أو القوية أو اليت تعرب عام جييش يف نفسة من غضب واذلي قد يكون هل بواعثه .
ومن املهم أن يعرف الصحفي كيف تفرس احملامك عبارة املقال أو الرمس الاكرياكتوري حىت يس تطيع أن
يكتب يف االطار اذلي جيعهل مبأمن من عقاب القانون فتفسري عبارات املقال مسأةل أولية ملعرفة المنوذج
العقايب اذلي يندرج حتت وصفة املقال موضوع ادلعوى.
 -1القواعد العامة للتفسري .
يعاجل فقهاء القانون الفرنيس مسائل التفسري معاجلة جزئية يف صدد لك جرمية من جرامئ النرش مضن
البحث يف االس ناد أو يف التحريض اىل غري ذكل مما تقع به اجلرمية .
رشاح القانون االجنلزيي هيمتون ابلتفسري ويعاجلونه كبحث مس تقل حتت ما يسمونه ابلكركيب
ولكن ر ّ
 .Constructionوالقاعدة العامة يف تفسري الالكم أو الرمس أو غري ذكل من طرق المتثيل يه محل
ذكل عىل معناه الطبيعي العادي املس تفاد مبارشة وبغري تلكف من مجةل الالكم أو الرمس ومجموعة اال اذا
قامت قرينة توجب رصفه اىل معىن أخر وتدل عىل أن صاحبه قد صد هذا املعىن اذلي خيالف املعىن
الطبيعي أو العادي .
ذكل مالحظة أن الشخص قد خيفي املعىن املؤذي أو الشعور الس ئي يف اللفظ الربيء املظهر والعبارة
اليت تبدو ساذجة أو انقصة أو غامضة  ،أما لتقوية املعىن و اكسابه الطرافة والعمق الالزمني لتأثريه وبقاء
هذا التفسري يف النفوس واما للهترب من املس ئولية  ،أو للغرضني معا  .وقد قىض يف اجنلكرا بأنه " ملعرفة
1

هل تتضمن العبارات معىن القذف (اذلم) ينبغي النظر اىل الظروف اليت نرشت فهيا الكتابة وهل حيمتل
أن يفهم مهنا الشخاص املعقولني اذلين نرش بيهنم معن ًا شائن ًا ،وانه جيب أن تكون العبارات ذات معىن
شائن حبيث ميكن أن يفهمها عىل هذا الوضع الرجل املعقول  ،وال يكفى أن يفهمها خشص أو أشخاص
عىل معىن شائن بل جيب أن تكون شائنة يف معناها املعقول أو الطبيعي أو احلمتي  ،وال يعقل أن يكون
للمكتوب عدة معان بريئة ومعىن واحد يسء  ،فال يصف أال هذا املعىن الس ئي وال يكفي أن يقول
املدعي أن العبارات اليت اس تعملها خصمه حتمتل المرين الس ئي واحلسن وان للمحمكة أن ختتار بيهنام ،
بل جيب عىل املدعي أن يثبت أن العبارات اليت يشكو مهنا  ،فهيا ما يعني معناها وخيصصه ويصفه اىل
هجة السوء أو أن هناك ظروفا أخرى يف ادلعوى حتدد معىن العبارات املس تعمةل ".
وال عربة يف تفسري العبارات ابملعىن اذلي يفهمه مهنا اجملين عليه فاذا زمع مدعي القذف (املذموم) انه هو
املقصود ابلشخصية الرشيرة يف كتاب معني أو قصة معينة فال يكفى ذكل ملسائةل املش تىك عليه جنائيا
بل جيب أن يثبت انه قصد ذكل  ،أي قصد ابلشخصية الرشيرة االشارة اىل املدعي وانه كتب الكتاب
أو القصة بشلك جيعل اذلين نرش بيهنم ممن يعرفون املدعي يس تخلصون بصورة معقوةل انه هو املعين
بتكل الشخصية الرشيرة  ،واذا اكنت اللفاظ حتمل معنيني مفعرفة أي املعنيني اكن مقصودا من قائلها
ومفهوما ممن قيلت بيهنم  ،يه مسأةل من مسائل الوقائع ،وعىل من يدعي معىن غري املعىن الطبيعي أن
يثبته .
واذا اكنت اللفاظ عربية سلمية عادية فرسها القايض طبقا ملعناها الطبيعي اال اذا اثبت أن لها معىن أخر
احلرف أو يف التجارة فان الظروف يه اليت حتدد حقيقة
 ،فان اكنت عامية أو سوقية أو اصطالحية يف ً
املراد مهنا مع مالحظة العرف والعادة املعلومني للمهتم و اجملين عليه وملن نرش بيهنم القول أو الكتابة .
وخالصة ما تقدم أن التفسري ينظر فيه اىل مجموع الالكم واىل اللغة والعرف والظروف اخلاصة ابجلاين
واجملين عليه والوسط اذلي نرش فيه الالكم .
 . 1-1يف املعاريض .
قد يلجا الشخص خصوصا اذا اكن من أرابب القالم اىل ما يسمى ابملعاريض وىه حيل بيانية لتقوية
املعىن أو للتخلص من املسؤولية وأمهها ما يعرف ابلكناية وىه نقيض التصحي وىه عند البيانيني " أن
يريد املتلكم اثبات معىن من املعاين فال يذكره ابللفظ املوضوع هل يف اللغة ولكن جيئ اىل معىن هو اتليه أو
رادفة فيومئ اليه وجيعهل دليال عليه " ،كام لو قال عن خشص انه طويل اليد أو مكسور العني ،وقد
تكون الكناية كناية عن موصوف لكفظة الرجعية يف مقاالت أحد كبار الكتاب اليت نرشها يف س نة
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 1929وحمك عليه من اجلها يف جرمية العيب يف ذات امللكية  ،وقد تكون كناية عن نس بة أي اثبات
أمر لخر أو نفيه كقول " احسن املال ما اكتسب من حهل " تكىن بذكل عن أن الشخص املقصود قد
كسب ماهل من حرام .
والتعريض وهو نوع من الكناية عبارة عن أن يكىن املتلكم بيشء وال يصح  ،ليأخذه السامع لنفسه
ويعمل املقصود منه كن يقول لشخص " ما أيب فاجر "  ،وغالبا ما تقع جرمية العيب يف الصحف هبذه
الطريقة والعةل معروفة فالكتاب خيافون املسؤولية فيلجأون اىل التعريض بدل التصحي ومن ذكل قضية
حمكت فهيا حممكيت اجلناايت والنقض املصيتني س نة  1939قالتا يف حمك شهري هلام " وحيث أن املقال
موضوع احملاكة يصح فيه مؤلفه ابن رئيس الوزراء ورئيس ادليوان املليك يف واثئق رمسية قدماها اىل
جالةل املكل قد اعتداي عىل حقوق العر وهتمام عىل مقام املكل و م يرعيا ما جيب هل من حقوق وان
مدبري الانقالب ينس بون اىل جاللته انه هو اذلي أقال الوزارة  ،وان كتاب االقاةل اكن تعبريا خشصيا
عن رأيه يف حمكها  ،وان رئيس ادليوان يتدخل يف تسوية الصعاب ادلس تورية  ،وان الانقالب قد
ارتكب كربى اجلرامئ يف حق العر فزج جبالةل املكل متعمدا يف املنازعات احلزبية واخلالفات الس ياس ية
 ،وان اقاةل وزارة الغلبية من اجلرامئ اليت ارتكهبا مدبرو هذا العهد …اخل وارسال الاكتب هذا القول
ارساال تعليقا عىل واثئق وأخبار ال حتمتل عباراهتا تكل املرايم واملعاين املقذعة اليت محلها اايها مع ترديده
ذكر املكل يف لك املناس بات اليت سامها جرامئ  ،مع االشارة اىل ما يفيد تباعد جاللته عن هذه التصفات
اليت زمعها الاكتب وصوره فهيا هتمام عىل مقام املكل وتطاوال عىل كرس يه وحقوقه ،هذا االرسال عىل هذا
النحو فيه تعمد تصوير جاللته يف صورة غري املتنبه اىل هذا العدوان اجلس مي مع تكرره أو يف صورة قابل
هذا العدوان بسكوت املتقبل  ،وهذا عىل أخف الصورتني فيه مساس بشخصه الكرمي  ،ومىت تقرر
ذكل يثبت أن الطاعن قصد يف احلقيقة أن يرتد اىل جالةل املكل جانب مما رىم به املوظفني اذلين ساممه
يف املقال وهبذا تتوفر جرمية العيب جبميع أراكاها " .
واملعاريض اليت يلجا ألهيا الكتاب متنوعة خمتلفة عيل النحو التايل -:
 البيان ابلصفات واالبدال  ،وهو االشارة اىل اليشء أو الشخص بصفات ونعوت تعيينه دون أن
تصح به .
 جتاهل العارف وهو سؤال املتلكم عام يعمل سؤال من ال يعمل وفائدته املبالغة يف املعىن مدحا اكن أو
ذما تعظامي أو حتقريا  ،ومنه الاس تفهام وهو القاء السؤال ال ليصل املتلكم اىل أمر جيههل بل لتقرير
املعىن وتبكيت اخملاطب .
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 التسلمي وهو أن يفكرض املتلكم فرضا حماال مث يسمل بوقوعه تسلامي جدليا  ،يدل عىل عدم الفائدة يف
وقوعه أو تقدير وقوعه .
 اضامر الهنىى وهو قول ظاهره االابحة وابطنه الهنىي.
 التغايض وهو أن يتظاهر املتلكم بأنه يرضب صفحا عن أمر هو يف الواقع يذكره كقول القائل (
دعك من سلوكه الشخيص عىل عيبه وخمازيه فهذا شانه هو ال هيم يف كثري أو قليل ولتأخذه مبا أساء
اىل البالد).
 الاكتفاء وهو أن ينقطع املتلكم أو الاكتب عن الالكم فيس تدل السامع أو القارئ عىل أن وراء
قوهل ما هو اعظم كقول القائل أبو فالن واخوته افضل ولكنه …… ، .جفمةل تكرك انقصة معدا ويف
أخرها نقط قد تصبح مع براءهتا ىف ذاهتا شائنة أو هميجة انطقة ابلتعمد.
 التلميح وهو أن يشري املتلكم يف الكمه اىل قصة معلومة أو نكتة مشهورة أو بيت متواتر أو مثل
سائر كن يقول ىف الالكم عن س يدة مزتوجة " وهكذا خمتت دليهل حياهتا " يرش اىل قصة دليهل
ومششون وخيانهتا لشمشون .
 الهتمك وهو الهزؤ والسخرية فيأيت املتلكم بلفظه االجالل ىف موضع التحقري والبشارة ىف ماكن
االنذار والوعد ىف معرض الوعيد أو ما يكون ظاهرة املدح وابطنه القدح .
ان هذه الساليب ال ختفى حقيقة املعىن وال تعني املتوسل هبا عىل الفرار من املسؤولية وال تنميه من
العقاب وقد قالت حممكة النقض املصية يف  27فرباير س نة  1933ابن " املداور ىف الساليب
االنشائية بفكرة الفرار من حمك القانون ال نفع فهيا للمداور ما دامت االهانة أترايئ للمطلع خلف س تارها
وتستشعرها النفس من خاللها  .امنا تكل املداور خمبثة أخالقية رشها ابلغ من رش املصارحة فهىي أحرى
بكرتيب حمك القانون "  ،وقضت هبذا املعىن أيضا ىف  1933/4/24وقالت " أن العبارات أو الساليب
امللتوية قد يظن الاكتب أاها ختفى مراده اال أاها ال تزيده ىف انفس القراء اال ظهورا وتوكيدا " وهبذا املعىن
أيضا ىف حمك أصدرته ىف  1933/12/11قالت فيه " ليس للقاذف أن يتعلل بكون املقال اذلي عقد
من اجهل موضوعا يف قالب أس ئةل وانه  م يكن يعمل أن الس ئةل يعاقب علهيا القانون اذا ال عربة ابلسلوب
اذلي تصاغ فيه عبارات القذف مفىت اكن املفهوم من عبارات الاكتب انه يريد اس ناد أمر شائن اىل
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خشص املقذوف فان ذكل االس ناد يكون مس تحق العقاب أاي اكن القالب أو السلوب اذلي صيغ فيه
1
وهبذا املعىن أيضا حمك . 1939/12/25
 .2-1الاكرياكتور.
الاكرياكتور ىف الرمس يقابل املعاريض ىف الكتابة وهو طريق مألوفة سائغة من طرق التعبري ابلرمس أو
التصوير يعمتد يف تقرير املعىن يف ذهن القارئ عىل ادلعابة وما تس تلزمه ادلعابة من مبالغة غري منطقية
حتيط املعىن ابطار فكه يربزه ويشوق القارئ وجيتذب نظره .
ىف الاكرياكتور حتل الصور حمل اللفاظ والعبارات وترمز اىل معىن وراهئا فيه نقد أو تعليق أو مدح أو
ذم أو حتريض اىل غري ذكل من املعاين ويتألف التعبري الاكرياكتوري من عنصين :
العنص الول  :ذات الصورة الاكرياكتورية املرسومة .
العنص الثاين :املعىن اذلي يريده الرسام أن يؤديه هبذه الصورة الىت قد يرش بلكمة أو بعبارة يضيفها اىل
الصورة فاذا صور مثال وزيرا بعد اس تمواب برملاين ىف صورة رجل ممزق الثياب تغطى وهجه اجلراح
ويتوك عىل عاكز وكتب حتت هذه الصورة لكمة املنتص فان هذه الصورة تفيد معنيني أحدهام قريب
ظاهر وهو املعىن املس تفاد مبارشة من الباس الوزير املالبس املمزقة وجعهل ىف منظر الرجل احملطم
جسامنيا  ،وهذا املعىن ال يقصده الرسام ذلاته وال يقف عنده القارئ ذلاته لنه ال ميكن تصديقه وال
يتصور انه ميثل حقيقة حال الوزير من هجة سالمة اجلسم أو امللبس ،وللصورة معىن أخر ابعد من هذا
املعىن املبارش  ،وهو اذلي يقصد الرسام التعبري عنه تعبريا قواي جذااب لينقهل هبذه القوة اىل أذهان الناس
وهو أن الوزير قد هزم هزمية منكرة وخرج من املعركة متعض ًا أدبي ًا وس ياس ي ًا وأصبح حاهل من الوهجة
الدبية والس ياس ية كحال املثخن ابجلراح اذلي ال ياكد يقوى عىل السري وكنه من النازةل الس ياس ية اليت
نزلت به قد فقد لك شئ .
وال حياسب الرسام كقاعدة عامة اال عىل هذا املعىن البعيد اذا اكن هذا املعىن معاقبا عليه  .عىل انه
حياسب أيضا عىل املعىن القريب اذا خرج فيه عن احلدود املعقوةل لدلعابة ابن اكنت الصورة اليت
اس تخدهما شائنة ىف ذاهتا تلفت لبشاعهتا وقبحا وجمافاهتا اذلوق العام نظر امجلهور عن املعىن البعيد اىل
املعىن القريب املبارش ابعتبار انه قد اختري عن معد وقصد ورغبة ىف التحقري والتشهري .
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من تطبيقات القضاء ىف شان الاكرياكتور أن حصفيا رمس رئيس الوزراء ىف عهد من العهود ىف صورة
جندي واقف خلف عامل مصي من عامل احد الرشاكت  ،وهو يقبض ابحدى يديه عىل كتفه ويرفع
ابلخرى عىص فوق " راس العامل "  ،وأمام هذا العامل رجل أورويب قد امغد خنمرا يف قلب العامل
وادلم يتفمر منه  ،وكتب حتت هذه الصورة عبارة تفيد أن العامل استنجد هبذا اجلندي فبدال من أن
ينجده س به وساقه اىل قسم البوليس الن دمه لوث مالبس الورويب  ،ونرش هذا الصحفي كذكل
صورة أخرى متثل أشخاص الوزراء يف ذكل العهد وقد ربطت أعناقهم حببل يف أخره جحر ثقيل والعام
اجلديد يرلكهم بقدمه ويقذف هبم يف الهاوية  ،وجعل عنوان الصورة " الوزراء بني عامني " .وقدمت
النيابة العامة هذا الصحفي حملمكة جناايت مص مهتمة اايه بأنه يف الصورة الوىل قذف يف حق رئيس
الوزراء اذ اس ند أليه انه أمهل حق العامل املصيني ارضاء للجانب ،ولنه يف الصورة الثانية أهان هيئة
جملس الوزراء  ،وقضت حممكة اجلناايت برباءة املهتم  ،واعمتدت يف تربئته عىل تفهم املعىن البعيد اذلي
أراد التعبري عنه ابلصورتني ابعتبار أن هذا املعىن هو وحده حقيقة مقصودة وقالت أن الصورة الوىل
متثل حكومة رئيس الوزراء ال خشص الرئيس ويه من قبيل الرمز للمسم بأمه عضو فيه كام يؤيد ذكل
اللباس العسكري اذلي حيمهل الرئيس يف الصورة والهراوة مما يدل عىل أن املصور يقصد السلطة التنفيذية
الىت يرأسها رئيس احلكومة أي رئيس الوزارة  ،وان االهامل اذلي قصد املهتم تصويره هو من الفعال
السلبية الىت ال يتيرس اظهار معناها بطريق الرمس اال بأفعال اجيابية اكلفعال اليت ظهرت يف الصورة
تصويرا ملا اكن الهامل احلكومة من اثر ضار مبصلحة العامل عىل الوجه اذلي اعتقد املهتم حصته يف مضريه ،
ولنه ثبت أن لفيفا من العامل قصدوا مرات عديدة اىل وزاريت ادلاخلية والشغال ومكتب العمل لرفع
شاكيهتم من فمل يفوزوا بسميع أو جميب وااهم يف أثناء عودهتم يف املرة الخرية من وزارة الشغال ،
اعكرضهم رجال البوليس وفرقومه ابلقوة وابلرضب اذلي ترك ببعضهم اثر جروح وان هذه الوقائع قد
حدثت قبل نرش الصورة  ،وذلكل ال يكون يف هذه الصورة ما يزيد عن الوقائع املذكورة ونرشها ليس اال
نقدا مباحا وجه اىل احلكومة من املهتم بعد أن اعتقد يف مضريه حصته وقدر هذه الصحة تقديرا اكفيا و م
يقصد منه اال خدمة املصلحة العامة بباعث حسن النية ال بباعث التشهري  ،وأضافت احملمكة أن الصورة
الثانية ليست اال اظهار ًا للبغض اذلي خياجل صدور املهتم ورجال حزبه حنو الوزارة واظهار البغض ال يعترب
اهانة اال اذا حصل بكيفية تؤدي اىل الزراية ابلكرامة والرشف وهو ما ال يؤدي أليه فعل املهتم .
وقد طعنت النيابة العامة يف هذا احلمك بطريق النقد فرفضت حممكة النقض طعهنا وأقرت فهم حممكة
املوضوع للصورة الوىل وقالت عن الصورة الثانية أاها تظهر الوزراء وهو يريدون بلوغ مقة شاهقة فمل
يبلغوها الن من عىل القمة ال يريدمه وليست تكل القمة اال العام الهمري اجلديد ومعىن ذكل أن املصور
ال يريد أن حيل العام الهمري اجلديد والوزراء يف احلمك وليس يف هذا اهانة للوزراء وال خدشا لرشفهم
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وكرامهتم  ،أم السلسةل الىت تنتظمهم فليست احلبل اذلي يشدون أليه كام فهمت النيابة امنا يه الرابطة
جتمعهم عند ختلهيم جةل عن احلمك .2
وينبغي أن يالحظ أن دائرة الاكرياكتور تضيق جدا فامي يتعلق حبياة الناس اخلاصة الن كرامة الناس
ومسعهتم حيرهجا غالبا الداء الاكرياكتوري ملا فيه من مبالغة مضحكة فال يتحمل أحد أن يرى زوجته مثال
مرسومة يف الصحف يف صورة اكرياكتورية .
كذكل ال يباح الداء الاكرياكتوري يف حق الشخاص اذلين يعاقب القانون عىل جمرد العيب يف حقهم
اكمللوك الن الاكرياكتور يف ذاته فيه قةل توقري  ،وقةل التوقري تكفي حلرية العيب واملمنوع هنا هو أن تكون
اذلات السامية موضوعا أساس يا للصورة الاكرياكتورية وما حتمل من دعابة فان اكنت موضوعا اثنواي
حمتفظا هل حبقه من التوقري فال ابس  .مثال ذكل رمس صورة أحد الزعامء حمروما من مشس املكل والآخر
معرضا لنارها اشارة اىل تقريب هذا واقصاء ذاك .3
 .2يف الرقابة عىل تفسري املقال .
يف مص والعراق تراقب حممكة النقض تفسري عبارات املقال وذكل متفق علية اعتبارا من  25ديسمرب
 1939حيث اصدرت تكل احملمكة حكام قالت فيه " أن حملمكة النقض يف اجلرامئ اليت تقع بطريق النرش
أن تراقب حممكة املوضوع فامي ترتبه من النتاجئ القانونية عىل املقال موضوع احملاكة وذكل ال يكون اال ابن
تبحث يه املقال لتتبني مناحيه وتس تظهر مراميه مث تطبق القانون عىل وهجه الصحيح عىل أساس ما
يتبني لها من حقيقة المر فيه " .
ولهذا احلمك قمية خاصة يف ابراز فهم احملمكة العليا ىف ذكل العهد حلقها ىف مراقبة التفسري  ،فقد صدر هذا
احلمك ىف طعن ٌقدم عن حمك ابالدانة يف جرمية عيب يف اذلات امللكية واكنت حممكة اجلناايت قد أسست
 2راجع حكم حمكمة النقض الصادر ىف  19مارس سنة  1934وهو يتضمن حكم حمكمة جناايت مصر – جمموعة القواعد ج  3ع  224ص  297وما بعدها .
وىف قضية أخري كان رئيس حترير إحدى الصحف  ،قد نشر صورة متثل وجه رئيس الوزراء على جسم ا مرأة عارية أال من غاللة شفافة ىف وضع شائن ىف الصفحة األوىل من اجلريدة وكتب حتتها
الرقص على السالمل قد قدمته النيابة حملكمة جناايت مصر متهمة إايه أبنه سب رئيس الوزراء وقضت احملكمة مبعاقبته وحاسبته على املعىن القريب املباشر للصورة لشناعته وقبحه وقالت " ومن
ح يث انه ال نزاع ىف أن الفن الكاريكاتوري قد اصبح من الضرورايت لكل صحافة حمرتمة والغرض منه إبراز تصرفات الزعماء والسياسي ىف وضع يفهم القارئ معىن هذا التصرف والنقد الذي
يوجه أليه فإذا ابرزه الرسام ىف صورة حيوان معني فقد يقصد إبراز تصرفه أو عمله ىف صورة عمل القوى أو املاكر أو الذي ال يبايل خبصمه ولكن إذا جاءت الصورة ىف وضع خمجل معني كان
يرسم الزعيم ىف صورة امرأة عارية كان ذلك بال شك خروجا عن الفن الكاريكاتوري مىت ثبت أن الوجه املوضوع على الصورة هو لدولة … تعني البحث ىف مدلوهلا وهل هى متثل حقيقة فكرة
الرتدد الىت اتبعتها دولته ىف عرف املتهم أو أن القصد منها مزدوج وهو سب دولته  ،إببرازه ىف هذه الصورة املخجلة الذرية والطعن على سياسته الىت عاانها املتهم أبهنا سياسة تردد وعدم إرضاء
اخلصوم واألنصار .والصورة تربز دولته ىف صورة امرأة عارية تقريبا من املالبس وتربز أعضاء جسمها وهى تتمايل رقصا  ،ومثل هذه الصورة مهما كان الباعث عليها ىف انتقاد سياسة معينة فان
فيها سبا لدولته إببرازه ىف هذه الصورة املخجلة الذرية … .والقصد اجلنائي متوفر ىف هذه الصورة ألهنا حتمل ىف طياهتا سب دولة …رئيس الوزراء " .حكم حمكمة جناايت مصر ىف القضية رقم
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االدانة عىل أن املهتم قد وصف أمر اقاةل الوزارة السابقة بأنه جرمية وان أمر االقاةل حق خشيص للمكل
فلك طعن يوجه أليه ينصف حامت اىل املكل  ،فرأت حممكة النقض حبق أن حممكة املوضوع قد أخطأت
حني أقامت ابدانة املهتم عىل جمرد رأي فقهىي يف مساةل كهذه شائكة  ،فهيا وجوه خمتلفة ال س امي وقد
متسك املهتم بأنه يدين ابلرأي القائل ابن ادلس تور جيعل أعامل املكل الرمسية مجيعها صادرة عن مسؤولية
الوزارة وحدها دون املكل اذلي هو فوق لك مسؤولية وان الواجب اال تؤسس االدانة اال عىل عنارص
وافية اثبتة وحمققة ولكن حممكة النقض  م تنقض احلمك و م حتل ادلعوى حملمكة املوضوع لنظرها من جديد
بل قامت يه بتفسري املقال واس تظهار مراميه ووجدت فيه مواضع تتحقق فهيا جرمية العيب يف ذات
املكل كام يه مبينة بقرار االهتام و م مينعها من ذكل أن حممكة اجلناايت اكنت قد رصحت يف حمكها بأاها  م
جتد يف املقال ما فيه مساس ابذلات امللكية سوى العبارة اخلاصة القاةل الوزارة .4
واس تقرت الحاكم يف مص بأنه " لتفسري لكامت املقال جيب محل اللكامت والعبارات والرسوم عىل
معناها العادي وان العربة ابملقال لكه يف مجموعه دفعه واحدة فال يصح جتزئة املقال أو اخلطاب أو الرمس
واعتبار جزء ًا منه ماسا بأحد مع رصف النظر عن ابقيه وامنا العربة به كلك وانه اذ اش متل املقال عىل
معنيني احداهام س ئي والخر مباح اكن عىل حممكة املوضوع أن توازن بني المرين مستندة اىل خمتلف
5
الظروف والعبارات فال ترحج أحدمه عىل الخر بغري دليل يرحجه" .
وحممكة النقض وان اكن قضاهئا مس تقر عىل أن مسائل الواقع ال تدخل يف اختصاصها وال تعمل رقابهتا
علهيا  ،ومبادهئا الصولية عىل أن أمر تفسري احملررات خيضع حبسب الصل الختصاص قايض املوضوع
فهو وحده املنوط بتفسريها وتكييفها وانزال حمك القانون علهيا طاملا يقمي حمكه عىل أس باب ترش يح
للنتيجة الىت انهتىى ألهيا  ،اال انه اختلف يف جرامئ السب والقذف  ،حيث أعطت حممكة النقض لنفسها
حق تفسري عبارات املقال فتقول احملمكة " من املقرر عند علامء القانون ويف كثري من أحاكم احملامك
الفرنس ية أن حملمكة النقض يف اجلرامئ الصحفية حق مراقبة حممكة املوضوع يف تفسري ما ينرش يف تكل
الصحف وحتديد معىن ألفاظه  ،واحلمكة يف ذكل ظاهرة ويه وجود جسم اجلرمية أمام حممكة النقض كام
يه أمام حممكة املوضوع وهو لك ما يدور عليه البحث يف هذا النوع من اجلرامئ ".6
ويقول د .عامد النجار " أن مسكل حممكة النقض يف مراقبهتا قايض املوضوع فامي يرتبه من النتاجئ القانونية
لبحث الواقعة حمل القذف لتبني مناحهيا واس تظهار مرايم عباراهتا ال تزال حمك القانون الصحيح هو
مسكل منطقي ويتفق مع حقائق المور طاملا أن الواقعة املعروضة عىل حممكة املوضوع يه بذاهتا
 4جمموعة القواعد ج  5ع  33ص  57وما بعدها  .ملزيد من التفاصيل األستاذ حممد عبد هللا – جرائم النشر ص  171وما بعدها.
 5عماد النجار – مرجع سابق ص  205ونقض  69/10/6السنة  – 20جمموعة األحكام ص .1014
 6حكم نقض منشور يف د .عماد النجار – مرجع سابق ص .210
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املعروضة عىل حممكة النقض ومن مث يكون ذلكل اعتباره عند نظر هذه الخرية للموضوع اال أن حممكة
النقض ال تتدخل يف التفسري اال اذا اكن قامئ ًا عىل عنارص املقال املكونة هل أما اذا اكن تفسري قايض
املوضوع مستند ًا اىل ظروف خارجية عن املقال من شأاها أن تؤثر يف فهم املقال والوقوف عىل مرايم
اللكامت فانه ال يكون حملمكة النقض عندئذ أن تتدخل يف التفسري لاها سوف ال يكون يف وسعها التحقق
من هذه الظروف والاعتبارات املؤثرة بنفسها ومن مث تركن فهيا اىل قايض املوضوع رضورة .
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