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الشكر كالتقدير
عمي بإتماـ
أشكر اهلل عز كجؿ كأثني عميو بما ىك أىؿ لو  ،كأحمده سبحانو كتعالى الذم ٌ
مف ٌ
ىذه الدراسة التي أسأؿ اهلل العمي القدير أف ينفع بيا  ...إنو سميع مجيب  ،كأصمي كأسمـ عمى سيدنا
محمد سيد المرسميف أجمعيف  ،كبعد .

يشرفني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ التقدير إلى األستاذ الدكتكر  /فتحي الكحيدم أستاذ

القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية ،الفقيو الدستكرم األكؿ كاألىـ في فمسطيف ،أستاذم في مرحمتي
الميسانس كالماجستير ،كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى الدكتكر /ساىر الكليد أستاذ القانكف

الجنائي المشارؾ رئيس قسـ القانكف العاـ في كمية الحقكؽ جامعة األزىر بغزة ،كالعمـ في القانكف

الجنائي  ،لما بذاله مف جيد كبير كما قدماه مف تكجييات كاف ليا عميؽ األثر في إخراج ىذه الرسالة
عمى ىذه الصكرة.

كأتقدـ بكافر الشكر إلى الدكتكر  /عبد اهلل الف ار أستاذ قانكف المرافعات المشارؾ كرئيس قسـ

القانكف الخاص في كمية الحقكؽ جامعة االزىر بغزة لمكافقتو عمى تشريفي بمناقشة ىذه الرسالة كالحكـ
عمييا ،فمو عظيـ الشكر كالتقدير لدكره الكريـ في إثراء ىذه الرسالة .

كالشكر مكصكؿ إلى الدكتكر  /عبد القادر جرادة أستاذ القانكف الجنائي المشارؾ كالقاضي

بمحكمة البداية لمكافقتو عمى تشريفي بمناقشة ىذه الرسالة كالحكـ عمييا ،فمو جزيؿ الثناء كجزاه اهلل
عني خير الجزاء .

كما أتكجو بخالص الشكر كالتقدير لكؿ مف ساىـ في إنجاز ىذه الرسالة ككاف عكنا لي

بالنصيحة أك الرأم أك الدعاء مف األىؿ ك الزمبلء كاألصدقاء كأخص بالذكر األستاذ حسف الفميت،
فميـ جميعا كؿ العرفاف كالتقدير .

ه

الممخص
اعترفت األنظمة القانكنية مف قكانيف كضعية كطنية كدكلية ،ككذا الشريعة اإلسبلمية لؤلفراد
بحرية التعبير عف الرأم  ،لما لتمؾ الحرية مف أىمية بالغة لممارسة عدد مف الحقكؽ كالحريات الفكرية

مف حريات إعبلمية كسياسية كعممية كغيرىا ،كرغـ ذلؾ فقد تقرر كضع ضكابط كقيكد عمى ممارسة
حرية التعبير بما ال يتعارض مع حقكؽ كحريات اآلخريف كبما ال يمس المصمحة العامة ،فكاف تنظيـ

حرية التعبير مف اختصاص المشرع كفؽ المبادئ الدستكرية كالمعايير الدكلية في ىذا المجاؿ ،ككاف
تجريـ القذؼ أحد القيكد الجنائية عمى حرية التعبير عف الرأم كقد قرر المشرع تجريمو حماية لحؽ

االفراد في الشرؼ كاالعتبار .

كتأتي ىذه الدراسة لمبحث في السياسة التشريعية في فمسطيف كمدل التكازف بيف حرية التعبير

كبيف حماية شرؼ كاعتبار األفراد؛ حيث بينت الدراسة مفيكمو ،كنطاقو ،كمدل مركنتو ،فتناكلت جريمة
القذؼ بالدراسة التحميمية مف خبلؿ بسط عناصر التجريـ مف فعؿ إسناد ،كمكضكع انصب عميو بكاقعة

تتطمب فييا شركطان معينة ،كتكفر العبلنية لذلؾ اإلسناد ،ثـ قمت بتكضيح طبيعة كعناصر القصد

الجنائي المطمكب لقياـ جريمة القذؼ ،كألحدد طبيعة تمؾ الجريمة ،كذاتيتيا عف غيرىا مف الجرائـ

الماسة بالشرؼ كاالعتبار ،كما تناكلت القكاعد العامة كالخاصة لممسؤكلية الجنائية عف جريمة القذؼ،

ككذا إجراءات تحريؾ دعكل القذؼ قبؿ تقرير العقكبة .

ثـ تناكلت أسباب تبرير القذؼ تقدي انر لمصالح كحقكؽ رجحيا المشرع عمى مصمحة األفراد في

الشرؼ كاالعتبار ،كمف أىـ تمؾ المصالح كالحقكؽ حرية التعبير ،كأبرز مظاىرىا حؽ النقد ،ككذا

النشر حفاظان عمى المصمحة العامة أك المصالح الخاصة المشركعة ،أك ممارسة لحقكؽ أساسية مف
حؽ التقاضي كغيرىا ،كبيف أداء لكجبات معترؼ بيا .

كما تعرضت الدراسة لممعالجات التشريعية المتعمقة بتجريـ أك إباحة القذؼ في قانكف العقكبات

رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) المطبؽ في المحافظات الجنكبية مف الكطف ،ككذا قانكف العقكبات رقـ (ُٔ)

لسنة (َُٔٗ) المطبؽ في المحافظات الشمالية كمدل تقارب القانكنيف كافتراقيما ،كمدل انسجاميما

مع القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ)  ،كذلؾ كصكالن الكتشاؼ مكاطف الخمؿ كالنقص
في اإلطار التشريعي المنظـ لحرية التعبير بما تعمؽ بجريمة القذؼ لتعديميا ،ككذا النصكص التشريعية
الكافية كالمنسجمة مع المعايير الدكلية كالدستكرية كالتي تحقؽ المصالح المشركعة لبلستفادة منيا في
حاؿ تعديؿ ذلؾ اإلطار التشريعي كتكحيده كتحديثو كتطكيره ،كقد خمص الباحث لجممة مف النتائج

كالتكصيات تضمنتيا خاتمة ىذه الدراسة .
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Abstract

The legal laws whether international or local and the Islamic Shari’a have all
recognized freedom of expression for individuals. This freedom is very
important as it enables those individuals practise their intellectual rights in
terms of media, politics, and science among others. Despite all of this, there
have been restrictions on practising freedom of expression to ensure that it
does not contradict with others’ rights and the public interest. Freedom of
expression is one of the fields of interests of legislators according to the
constitutional principles and international standards. Criminalization of
defamation is one of the restrictions on freedom of expression. Legislators
have decided to criminalize defamation to protect honour of individuals.
This study investigates legislation policy in Palestine and the extent of
balance between freedom of expression and protection of honour of
individuals. The study shows the meaning of freedom of expression, its range,
and its flexibility. This study also tackles the issue of defamation in detail
through criminalization of this act as it requires specific conditions. Then the
researcher shows the nature and aspects of criminalizing defamation to
distinguish it from other crimes. Also, the study covers the general and
specific rules of criminal responsibility for defamation.
Furthermore, the study tackles the reasons of justifying defamation because of
some interests and rights which legislators preferred over the interests and
rights of individuals. One of these interests and rights is the freedom of
expression and criticism and publication to ensure the public interest and the
legitimate private interests.
In addition, the study touches upon the legislative rules related to
criminalizing or allowing defamations in penal law 74 of 1936 in force in the
ز

southern governorates of Palestine, as well as the penal law 16 of 1960 in
force in the northern governorates of Palestine. Also, the study shows how
much similar or varied the two laws are, and whether they go along with the
Palestinian modified constitution of 2005. This aims to find out the defects of
the legislation that organizes freedom of expression with relevance to
criminalizing defamation. The study covers legal texts that go along with
international constitutional standards that achieve legitimate interests. The
researcher has reached some findings and recommendations, which are all
included in the conclusion of the study.
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أكلن -مكضكع الدراسة:

املقدمة

منح اهلل عز كجؿ اإلنساف القدرة عمى إعماؿ العقؿ بالتفكير كاإلدراؾ كاالختيار ،كالقدرة عمى

التعبير عما جاؿ في النفس ،أك أدركو العقؿ ،فأخذ اإلنساف يطكر مف أدكات التعبير ،ككما استخدمت

كسائؿ التعبير لخير اإلنساف لمتكاصؿ كالتفاىـ كنقؿ العمكـ كالثقافة ،في ذات الكقت استخدمت في

ضركب الشر كالخطيئة مف كذب كشتـ كقكؿ الزكر كرمي الناس بأقدح األكصاؼ ،فتدخمت الشرائع ك
الحضارات المختمفة لتنظيـ حرية التعبير ،فكانت الشريعة اإلسبلمية سباقة في كضع نظاـ متكامؿ
يمنح األفراد حرية التعبير عف الرأم كفؽ ضكابط شرعية تيدؼ لتنظيـ ىذه الحرية بعد أف أكدت عمى

أىميتيا.

كمع تطكر المجتمع الدكلي كمككناتو كآلياتو أصبحت لحقكؽ االنساف كحرياتو العامة منظكمة

قانكنية تؤكد عمييا ،كمبادئ دستكرية تحمييا ،كمف بينيا حرية التعبير ،كفي السياؽ ذاتو تدخمت

القكانيف الكضعية في شتى الدكؿ لتنظيـ أحكاـ كسائؿ التعبير كبل حسب أكضاعو القانكنية

كاالجتماعية كالسياسية كغيرىا ،...كلـ يكف التشريع الفمسطيني بمعزؿ عف ىذا االتجاه ،فقد قرر

أحكامان لتنظـ حرية التعبير عف الرأم ،كأفرد النصكص التي تجرـ بعض صكر التعبير التي تمس
حقكقان حماىا المشرع ،كمنيا حؽ اإلنساف في الشرؼ كاالعتبار ،كقرر تجريـ القذؼ كغيره مف الجرائـ
التي تمثؿ إساءة الستعماؿ حرية التعبير عف الرأم التي كفميا القانكف األساسي ،فقد كضع المشرع

القيكد عمى حرية التعبير في سعيو لكي ال تككف ىذه الحرية سيفان مسمطان عمى حقكؽ كحريات

اآلخريف ،أك ضارة بالنظاـ العاـ كالمصمحة العامة.

فقػػد أدرؾ المشػػرع الفمسػػطيني عنػػد تنظيمػػو ألحكػػاـ جريمػػة القػػذؼ التمػػاس كالتػػداخؿ بػػيف حػػؽ

اإلنساف في سبلمة الشرؼ كاالعتبار كحقكؽ أخرل ىامة رعاىا المشػرع ،كمنيػا حػؽ النقػد كحريػة الػرأم
كحرية النشر كتداكؿ المعمكمات كاألخبار كعبلنية المحاكمات كالسعي لتحقيؽ المصػمحة العامػة كغيرىػا

مػػف الحقػػكؽ األساس ػية كالكاجبػػات العامػػة ،فكػػاف ل ازم ػان عمػػى المشػػرع أف يقػػرر حػػاالت يبػػرر فييػػا القػػذؼ
خػػبلؿ مسػػعاه لتحقيػػؽ الت ػكازف كالتكافػػؽ بػػيف حػػؽ اإلنسػػاف فػػي سػػبلمة الشػػرؼ كاالعتبػػار كبػػيف حقػػكؽ
ككاجبات ىامة لمفرد كلممجتمع.

لذلؾ تمثؿ دراسة جريمة القذؼ بيف قكاعد التجريـ كحاالت اإلباحة مجاالن خصبان إلبراز مكضع

حري ػػة التعبي ػػر ع ػػف الػ ػرأم ف ػػي ميػ ػزاف اىتم ػػاـ المش ػػرع ،فبق ػػدر اتس ػػاع المس ػػاحة الممنكح ػػة لتم ػػؾ الحري ػػة
كاالعت ػراؼ بػػالحقكؽ كالحريػػات المتصػػمة بيػػا تجػػد االعت ػراؼ بحػػاالت اإلباحػػة بشػػركط معقكلػػة ،كبقػػدر
تضييؽ فضاءات حرية التعبيػر تجػد التكسػع فػي النصػكص التجريميػة كتقييػد حػاالت التبريػر أك إغراقيػا

بالشركط.

1

ثانيان  -تساؤلت الدراسة:

تسعى الدراسة لئلجابة عف التساؤؿ الرئيس التالي :ىؿ كفؽ المشرع الفمسطيني في تنظيمو

لجريمة القذؼ كأسباب تبريرىا ككنيا أحد القيكد الجنائية عمى حرية التعبير عف الرأم ،يتفرع عف ىذا
التساؤؿ عدد مف التساؤالت ،أىميا:

 .1ما السند القانكني لحرية التعبير عف الرأم في فمسطيف كما مجاالت تقييدىا؟

 .2ما المعايير الدكلية كالدستكرية لشرعية القيكد الكاردة عمى حرية التعبير عف الرأم؟ كىؿ تكافؽ
المشرع الفمسطيني مع تمؾ المعايير في قيكده عمى حرية التعبير؟

 .3ما الطبيعة القانكنية لجريمة القذؼ؟ ككيؼ نميزىا عف غيرىا مف الجرائـ؟
 .4ما مفيكـ الحؽ في الشرؼ كاالعتبار كنطاؽ الحماية الجنائية لو بتجريـ القذؼ؟
 .5ىؿ يتصكر المحاكلة ( الشركع) في جريمة القذؼ؟
 .6كيؼ يتحقؽ فعؿ االسناد في جريمة القذؼ؟

 .7ما الشركط الكاجب تكفرىا في الكاقعة محؿ اإلسناد في جريمة القذؼ؟
 .8كيؼ نظـ المشرع الفمسطيني العبلنية المطمكبة لقياـ جريمة القذؼ؟
 .9ما طبيعة كعناصر القصد الجنائي المطمكب لقياـ جريمة القذؼ؟
.11

ما مدل تكافؽ أحكاـ المسؤكلية الجنائية عف جريمة القذؼ مع المبادئ الدستكرية كالقانكنية؟

.11

ما مدل احت ارـ التشريع الفمسطيني لحؽ األفراد في النقد خبلؿ تنظيمو لجريمة القذؼ؟

.12

ىؿ كفؽ المشرع الفمسطيني عند تنظيمو ألسباب التبرير المستيدفة لممصمحة العامة؟

.13

كيؼ نظـ المشرع الفمسطيني أسباب التبرير المتعمقة بالمجالس الرسمية ؟

 .14ىؿ حقؽ المشرع الفمسطيني التكازف بيف صكف حؽ األفراد في الشرؼ كاالعتبار كبيف حقكؽ
أخرل كحؽ الدفاع أك مخاطبة السمطات أك النشر أك أداء الكاجبات؟

ثالثان -أىمية الدراسة:

تكمف أىمية الدراسة في تناكليا لمكضكع يمس أحد أىـ الحريات األساسية لممكاطف ،كىي

حرية التعبير عف الرأم ،كالقيكد الجنائية الكاردة عمييا بالتركيز عمى تجريـ القذؼ ،كفي الكقت نفسو
الحماية الدستكرية كالقانكنية الستعماؿ ىذا الحؽ مف خبلؿ تكضيح أسباب تبرير القذؼ ،إذا ما تعمؽ

بالمصمحة العامة ،أك لمتبميغ عف المخالفات كالجرائـ ،أك في إطار النقد األدبي كالسياسي ،كالمشاركة
الشعبية في الرقابة عمى المسائؿ العامة ،كغيرىا مف األسباب التي يغدك معيا القذؼ مباحا كغير

مجرـ.

رابعان -أىداؼ الدراسة:

تيدؼ ىذه الدراسة لتحميؿ النصكص التشريعية المنظمة لجريمة القذؼ كأحد القيكد الجنائية

عمى حرية التعبير عف الرأم ،بيدؼ تكضيح حاالت التجريـ لتجنب مخالفتيا كالتعرض لممسائمة
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الجنائية ،ككذلؾ نشر الكعي القانكني بالضمانات التي كفميا المشرع أثناء ممارسة حرية التعبير عف

الرأم ،كالعمؿ عمى تقييـ تمؾ النصكص التشريعية كصكالن ألفضؿ تنظيـ لحرية التعبير عف الرأم،

كأفضؿ معالجة تشريعية لجريمة القذؼ ،كلتشكؿ ىذه الدراسة محاكلة إلثراء الفقو القانكني الفمسطيني،

كلتشكؿ سندان لمباحثيف كالمعنييف بيذا المكضكع.

خامسان -منيجية الدراسة:

اعتمد الباحث عمى المنيج التحميمي منيجان أساسيان في الدراسة ،مف خبلؿ تحميؿ النصكص

القانكنية في التشريعات المختمفة المنظمة لحرية التعبير عف الرأم كالمنظمة لجريمة القذؼ ،سكاء كاف

المطبؽ في المحافظات الشمالية ،ككذا االطبلع
المطبؽ في المحافظات الجنكبية أـ
قانكف العقكبات
ٌ
ٌ
عمى المعالجة القانكنية لمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (ََِّ) مع اإلحاطة بنصكص

قانكف المطبكعات كالنشر كتكافؽ تمؾ التشريعات مع الحماية الدستكرية التي يكفميا القانكف األساسي

الفمسطيني المعدؿ ،مع االستعانة بما تيسر مف األحكاـ القضائية كاآلراء الفقيية التي تناكلت
المكضكع.

سادسان -خطة الدراسة:

تتككف الرسالة مف مقدمة كخاتمة كثبلثة فصكؿ يسبقيا فصؿ تمييدم كذلؾ عمى النحك التالي:

الفصؿ التمييدم :ماىية كحدكد حرية التعبير عف الرأم
المبحث األكؿ :ماىية حرية التعبير عف الرأم.
المبحث الثاني :حدكد حرية التعبير عف الرأم.

الفصؿ األكؿ :ماىية جريمة القذؼ

المبحث األكؿ :تعريؼ جريمة القذؼ كالعمة مف تجريميا.
المبحث الثاني :صكر جريمة القذؼ كطبيعتيا القانكنية.

المبحث الثالث :تمييز جريمة القذؼ عما شابييا مف الجرائـ.

الفصؿ الثاني :أركاف جريمة القذؼ كالمسؤكلية الجنائية عنيا كجزائيا
المبحث األكؿ :الركف المادم لجريمة القذؼ.

المبحث الثاني :الركف المعنكم لجريمة القذؼ.

المبحث الثالث :المسؤكلية الجنائية عف جريمة القذؼ كالجزاء المقرر ليا.

الفصؿ الثالث :أسباب تبرير القذؼ

المبحث األكؿ :التنظيـ القانكني ألسباب تبرير القذؼ.

المبحث الثاني :حاالت تبرير القذؼ المقيدة.

المبحث الثالث :حاالت تبرير القذؼ المطمقة.
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الفصل التمهيدي

ماهية وحدود حزية التعبري
عه الزأي
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الفصؿ التمييدم
ماىية كحدكد حرية التعبير عف الرأم
تمييد  :حرية التعبير عف الرأم ىي حجر الزاكية في الحريات الفكرية ،تكفميا دساتير الدكؿ ؛ بحيث
تعترؼ لؤلفراد بحقكؽ كحريات عامة كتحترـ كتحمي تمؾ الحقكؽ كالحريات ،كالتي تجد ليا سندان في

اإلعبلنات كالمكاثيؽ الدكلية ،كقد أرست أكلى قكاعدىا الحضارات كالشرائع المختمفة.

سنتناكؿ في ىذا الفصؿ ماىية حرية التعبير عف الرأم كالقيكد الكاردة عمييا ،في القكانيف

الكضعية ،كمف بينيا القيكد الكاردة عمى حرية التعبير في التشريع الفمسطيني ،ككذا حدكدىا في
الشريعة اإلسبلمية ،كعميو سيتـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
المبحث األكؿ :ماىية حرية التعبير عف الرأم.
المبحث الثاني :حدكد حرية التعبير عف الرأم.
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المبحث األكؿ
ماىية حرية التعبير عف الرأم
تمييد  :تشكؿ حرية التعبير عف الرأم إحدل أىـ الحريات التي يتمتع بيا الفرد في مجتمع يعترؼ
لؤلفراد بالحؽ في الفكر ،كتمقي المعمكمات كنشرىا ،كالحؽ في المشاركة السياسية كالرقابة الشعبية عمى

السمطات العامة ،كنظ انر ألىمية حرية التعبير فقد درجت الدساتير كالقكانيف عمى تقريرىا بالتنظيـ
كالحماية ،كما أكدت المكاثيؽ كاإلعبلنات الدكلية عمى حرية التعبير ،ككفمتيا الشريعة اإلسبلمية كأكلتيا

اىتمامان خاصان.

كعميو سنقكـ بتكضيح مفيكـ كأىمية حرية التعبير عف الرأم في القكانيف الكضعية ،كالشريعة

اإلسبلمية ،كالسند القانكني ليذه الحرية ،كذلؾ مف خبلؿ المطالب الثبلثة اآلتية:

المطمب األكؿ :مفيكـ حرية التعبير عف الرأم في القكانيف الكضعية كأىميتيا.

المطمب الثاني :مفيكـ حرية التعبير عف الرأم في الشريعة اإلسبلمية كأىميتيا.
المطمب الثالث :السند القانكني لحرية التعبير عف الرأم.
المطمب األكؿ

مفيكـ حرية التعبير عف الرأم في القكانيف الكضعية كأىميتيا
قبؿ الخكض في مفيكـ حرية التعبير عف الرأم ،البد مف تكضيح العبلقة الكثيقة بيف الحؽ

يعرؼ بأنو "سمطة تخكؿ الشخص القياـ بأعماؿ معينة
كالحرية لكحدة األصؿ بينيما ،فالحؽ كالذم ٌ
تحقيقان لمصمحة يعترؼ بيا القانكف"(ُ) ،أما الحرية فتعني "حؽ االختيار" ،ككذا " حؽ كؿ فرد أف يقرر
مصيره بنفسو ،أم يتصرؼ ضمف مجاالت محددة كما يشاء"(ِ) ،فالحرية ىي األصؿ العاـ كأساس كؿ

الحقكؽ ،كالحقكؽ تنطكم عمى منافع يحصؿ عمييا األفراد كفقا لمشيئتيـ كمطالبيـ ،فقبؿ أف تنتج ىذه
الحقكؽ آثارىا فيي تمثؿ حرية االختيار ،أم أف لمفرد حرية اإلقداـ عمى شيء أك االمتناع عنو.

(ُ) عمي شكرم ،حقكؽ اإلنساف بيف النظرية كالتطبيؽ :دراسة في الشريعة اإلسبلمية كالمكاثيؽ الدكلية كالدستكر العراقي لسنة ََِٓ ،ط (ُ)،
إيتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،ََِٗ ،ص ٓ  .كما يكرد الفقو تعريفات عديدة لمحؽ منيا " :أنو ميزة يقرىا القانكف لشخص معيف
عمى شيء معيف ،يستطيع عف طريؽ ىذه الم يزة التصرؼ في ذلؾ الشيء كافة التصرفات التي يقرىا القانكف " ،أنظر :جابر إبراىيـ الراكم،

حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية في القانكف الدكلي كالشريعة اإلسبلمية ،ط (ُ) ،دار كائؿ لمطباعة كالنشر ،عماف ،ُٗٗٗ ،ص ُِٔ.
(ِ) مكريس نخمة ،الحريات ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت ،ُٗٗٗ ،ص ُّ كما بعدىا.
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كحرية التعبير ىي ميزة تنتج لمف تقررت لو أف يحصؿ عمى الحقكؽ التي تسمح بيا ىذه

الحرية متى رغب في ذلؾ(ُ) ،كلك نظرنا لمحرية مف حيث ىي قيمة مجردة ما كاف ليا فائدة إف لـ
تصبح مف الحقكؽ التي يكفميا القانكف(ِ) ،كعميو نتناكؿ ىذا المطمب بالدراسة مف خبلؿ تقسيمو لفرعيف

عمى النحك التالي:

الفرع األكؿ :مفيكـ حرية التعبير عف الرأم.
الفرع الثاني :أىمية حرية التعبير عف الرأم.
الفرع األكؿ

مفيكـ حرية التعبير عف الرأم
تقر الدساتير لؤلفراد جممة مف الحقكؽ كالحريات العامة ،كالتي اجتيد فقياء القانكف في

تصنيفيا إلى تقسيمات عدة ،بيف حقكؽ سياسية كمدنية ،كبيف حقكؽ اقتصادية كاجتماعية كثقافية،
كبيف حريات عامة تتعمؽ بمصالح األفراد المادية ،أك بمصالحيـ المعنكية كغيرىا مف التقسيمات،
كتندرج حرية التعبير عف الرأم ضمف الحريات كالحقكؽ الفكرية المتصمة بالجانب الركحي كالمعنكم

لمفرد ،كىي تتبع الجيؿ األكؿ مف الحقكؽ كالحريات المدنية كالسياسية ،كالتي ال تقؿ أىمية عف حقكؽ
األفراد األخرل ،كانما يقاس رقي كتقدـ كديمقراطية أم نظاـ سياسي بقدر مساحة الحقكؽ كالحريات

الفكرية الممنكحة لؤلفراد ،كالتي تشمؿ حرية المعتقد الديني كالعبادة ،كحرية إقامة الشعائر الدينية،
كحرية الرأم كالتعبير عنو ،كحرية اإلعبلـ(ّ) ،كحؽ كحرية التعميـ ،كحرية البحث العممي كاإلبداع،
كتمؾ الحقكؽ لدييا مف االرتباط ما يجعميا كتمة كاحدة ،كبناء كاحدان ال غنى عف جزء منيا لسبلمة

(ُ) رمزم رياض عكض ،القيكد الكاردة عمى حرية التعبير في ق انكف العقكبات كالقكانيف المكممة لو " دراسة مقارنة " ،دار النيضة العربية،
القاىرة ،َُُِ ،ىامش رقـ ُ ص ُٕ .كيرل البعض بأف الحرية ىي " :مجمكعة مف الرخص أك المكنات المتاحة لمناس جميعا بدكف
تخصيص ،يعترؼ بيا القانكف كيتكفؿ بحمايتيا ،كتككف محال لكتساب الحقكؽ " .أنظر :جابر إبراىيـ الراكم ،مرجع سابؽ ،ص ُُٗ.

(ِ) كلذلؾ لـ تفرؽ الكثائؽ الدكلية بيف معنى الحؽ كالحرية مف الناحيتيف السياسية كالقانكنية كدرجت عمى تسمية الحقكؽ كالحريات
بالحقكؽ في جميع تمؾ الكثائؽ ،أنظر :عمي شكرم ،مرجع سابؽ ،ص ٔ .ككذا جانب كبير مف الفقو الدستكرم كالدساتير المعاصرة اعتادت
عمى استخداـ كممة الحؽ ككممة الحرية كمترادفتيف فالكثير مف الدساتير العربية نظمت الحقكؽ كالحريات دكف اإلشارة لمحريات ،بؿ تحت

مس مى" الحقكؽ كالكاجبات العامة " كالدستكر الككيتي كالمبناني كاألردني ،في حيف اشارت باقي الدساتير العربية لمحريات صراحة إلى جانب
الحقكؽ كىك نيج القانكف األساسي الفمسطيني كالدستكر المصرم كالسكرم  ،أنظر :عبد العظيـ عبد السبلـ عبد الحميد ،حقكؽ اإلنساف
كحرياتو العامة كفقا ألحدث الدساتير العالمية كالمكاثيؽ الدكلية ،ط (ُ) ،ج (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ََِٓ ،ص ّٕ.
(ّ) لمفيكـ حرية العالـ دللة كاسعة تشمؿ حرية الصحافة كحرية البث اإلذاعي كالتمفزيكني كغيرىا مف الكسائؿ ،كتعرؼ حرية اإلعالـ
بأنيا :حؽ الكصكؿ إلى المعمكمات مف أم مصدر كنقميا كتبادليا كالحؽ في نشر األفكار كاآلراء مف خالؿ كسائؿ العالـ كالتي يتكجب أف

ل تخضع إل لقدر محدكد مف الرقابة بما لو عالقة بالنظاـ العاـ كاآلداب كحقكؽ اآلخريف  .أنظر :رشاد تكاـ ،التنظيـ القانكني لحرية اإلعبلـ
في فمسطيف ،دراسة صادرة عف المركز الفمسطيني لمتنمية كالحريات اإلعبلمية ( مدل) ،بدكف دار نشر ( نسخة إلكتركنية ) ،راـ اهلل،َُُِ ،
ص ُٗ.
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ىذا البناء(ُ).

كلقد تعددت التعريفات الفقيية في محاكلة لتكضيح مفيكـ حرية التعبير عف الرأم ،كالتي رأل

الباحث أف يكضحيا مف خبلؿ سرد عدد مف التعريفات الفقيية أكالن لحرية الرأم ثـ لحرية التعبير ،ثـ

لحرية الرأم كالتعبير معا ،ثـ يعرض لمعبلقة بيف الحريتيف.

أكلن  -تعريؼ حرية الرأم:

بيف بعض الفقو معنى حرية الرأم " :بأف يككف اإلنساف ح انر في تككيف رأيو فبل يككف تبعان
(ِ).

لغيره ،كأف يككف ح انر في إبداء ىذا الرأم كاعبلنو بالطريقة التي يراىا"

بينما عرؼ البعض حرية الرأم أنيا " :ليست إال سقكط العكائؽ التي تحكؿ دكف أف يعبر المرء

بفطرتو الطبيعية عف ذاتو كعف مجتمعو تحقيقان لخيره كسعادتو ،بحيث يككف لكؿ ذم رأم الحؽ في أف
يعبر بحرية كاممة عف أفكاره كمعتقداتو ،بشرط أال يعد ذلؾ الرأم بمثابة تحريض مباشر عمى ارتكاب

عمؿ غير مشركع أك مساسان بشخص مف األشخاص"(ّ).

كما عرفت حرية الرأم بأنيا " حؽ كؿ إنساف في التعبير عف أفكاره ككجيات نظره الخاصة

بكافة الكسائؿ المشركعة ،سكاء أكاف ذلؾ بالقكؿ ،أك بالكتابة ،أك بغيرىا مف الكسائؿ"(ْ).

ثانيان -تعريؼ حرية التعبير عف الرأم:

تعددت تعريفات حرية التعبير عف الرأم فمنيـ مف عرفيا بأنيا ":حؽ األفراد في التعبير عما

يعتنقكف مف أفكار دكف أف يككف في ذلؾ مساس بالنظاـ العاـ كحقكؽ اآلخريف ،كىك حؽ أساسي

لئلنساف"(ٓ).

كعرفت أيضان بأنيا " :إمكانية ك قدرة الفرد عمى التعبير عف فكره في أم أمر مف األمكر بأم

كسيمة كدكنما اعتبار لمحدكد"(ٔ).

بينما عرؼ آخركف حرية التعبير عف الرأم مف خبلؿ إدراجيا ضمف مشتمبلت الحريات

السياسية كالفكرية عندما أكضح بأف " الحرية السياسية كحرية الفكر ،صفات باطنية ،كحرية التعبير

(ُ) عصاـ عمي الدبس ،النظـ السياسية ،الكتاب السادس ،الحقكؽ كالحريات العامة كضمانات حمايتيا ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
عماف ،َُُِ ،ص ِِٕ .ِِٖ-كيكسع البعض مف نطاؽ الحريات الفكرية لتشمؿ باإلضافة لما ذكر :حرية الجتماع ك حرية تككيف

الجمعيات ،أنظر :عبد العظيـ عبد السبلـ عبد الحميد ،مرجع سابؽ ،ص َٔ.

(ِ) فتحي الكحيدم ،الفقو السياسي كالدستكرم في اإلسبلـ " دراسة مقارنة " ،ط (ُ) ،الييئة الخيرية بقطاع غزة ،غزة ،ُٖٖٗ ،ص ُِِ.
(ّ) يكسؼ محمكد صبح ،حقكؽ اإلنساف في القانكف كالشريعة اإلسبلمية( ،طُ) ،دار الثقافة الجديدة ،القاىرة ،ُِٗٗ ،ص ِٖ.
(ْ) حمدم عطية عامر ،حماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو العامة األساسية في القانكف الكضعي كالفقو اإلسبلمي ،ط(ُ) ،دار الفكر الجامعي،
االسكندرية ،ََُِ ،صّْٓ.
(ٓ) خالد مصطفى فيمي ،حرية الرأم كالتعبير ،ط (ِ) ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،َُِِ ،ص ُٗ.
(ٔ) عمر مرزكقي ،حرية الرأم كالتعبير في الجزائر في ظؿ التحكؿ الديمقراطي (ُٖٗٗ ،) ََِْ -رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية العمكـ
السياسية كاإلعبلـ ،جامعة بف يكسؼ بف خدة ،الجزائر ،ََِٓ ،ص ِٖ.
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عف الرأم ،ىي التعبير الخارجي عف الفكر الباطني ،كتقع عادة بالقكؿ كالخطابة كالكتابة في الصحؼ

كاإلذاعة ،كنشر المؤلفات كغير ذلؾ مف ضركب إخراج ما في مكامف النفس"(ُ).

كيذىب جانب مف الفقو كبحؽ إلى تعريؼ حرية الرأم بأنيا  " :ىي حرية التكجيو لمفكر حكؿ

مسألة ما نقدان أك صحة أك خطأ أك اعتناقان "  ،أما حرية التعبير فيي  " :حرية التصريح أك اإلدالء أك
اإلعبلف عما يريده اإلنساف أك يعتقده "(ِ).

ثالثان -تعريؼ حرية الرأم كالتعبير:

عرؼ اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر عاـ ُْٖٗـ حرية الرأم كالتعبير بعد أف

اعترؼ بحؽ كؿ شخص في حرية الرأم كالتعبير ،كأكضح االعبلف بأف ىذا الحؽ يشمؿ "حرية اعتناؽ
اآلراء دكف أم تدخؿ ،كاستقاء األنباء كاألفكار كتمقييا كاذاعتيا بأية كسيمة كانت دكف تقيد بالحدكد

الجغرافية"(ّ).

كما كردت تعريفات فقيية عدة لحرية الرأم كالتعبير معان ،مف بينيا تعريفيا بأنيا " تمكيف الفرد

اء كانت عامة أـ خاصة ،كيقكؿ ما يفكر بو كبحرية
مف التعبير عف أفكاره كآراءه ككجيات نظره سك ن
تامة دكف خكؼ أك مصادرة أك قيكد أك عقبات ،كنشرىا في كسائؿ اإلعبلـ المختمفة مع مراعاة

الضكابط القانكنية"(ْ).

رابعان -العالقة بيف حرية الرأم كحرية التعبير:

يذىب جانب مف الفقو العتبار حرية الرأم ىي أحدل المككنات لحرية التعبير إلى جانب حرية

الصحافة ككسائؿ اإلعبلـ كحرية الحصكؿ عمى المعمكمات ،فمف مككنات الحؽ في حرية التعبير "

حؽ كؿ انساف في اعتناؽ ما يشاء مف اآلراء دكف مضايقات ،كمف عدـ كجكد رقابة أك تضييؽ عمى

الصحافة ككسائؿ اإلعبلـ ،كخاصة عند ممارستيا لكظيفة النقد كالمكـ لمسمطات الحاكمة ،ككذا يشمؿ
حؽ التعبير عمى حؽ الفرد في التماس مختمؼ ضركب المعمكمات كاألفكار كتمقييا كنقميا إلى اآلخريف

مف خبلؿ شتى كسائؿ التعبير"(ٓ).

فحرية الرأم ىي عممية فكرية يتكالىا العقؿ كتعتمد عمى اإلمكانيات المتاحة لكؿ إنساف لكي

يحدد بنفسو ما يعتقد أنو صحيح في مجاؿ ما ،بينما حرية التعبير تعني إخراج ىذا الرأم إلى الناس
(ُ) حمداتي شبيينا ماء العينيف ،حرية الرأم في القكانيف الكضعية كالشريعة اإلسبلمية ،بحث مقدـ لمجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في
دكرتو اؿ (ُٗ) في إمارة الشارقة ،دكلة اإلمارات العربية المتحدة ،بيف ِٔ – َّ أبريؿ ََِٗـ ،ص ٖ.
(ِ) تعريؼ الدكتكر  /عبد الف ار أستاذ قانكف المرافعات المشارؾ في جامعة االزىر بغزة لكؿ مف حرية الرأم كحرية التعبير  ،قدمو لمباحث خبلؿ
المناقشة العمنية لمرسالة المنعقدة في جامعة االزىر بغزة بتاريخ ُِ َُِْ/ٔ/كأحد أعضاء لجنة المناقشة كالحكـ عمى الرسالة .
(ّ) راجع :المادة (ُٗ) مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر عاـ ُْٖٗ.
(ْ) عصاـ عمي الدبس ،مرجع سابؽ ،ص ِّْ.
(ٓ) محمد يكسؼ عمكاف ،كمحمد خميؿ المكسى ،القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ،الحقكؽ المحمية ،الجزء الثاني ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
عماف ،ط (ُ) ،ََِٕ ،ص ِٕٔ كما بعدىا.
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عبر كسائؿ التعبير المختمفة ،فطالما بقي الرأم حبيس بيف أضمع صاحبو فبل تثار أم مشكمة ،كلكف
عندما يخرج الرأم إلى حيز الكجكد ،فينا يتدخؿ القانكف لتنظيـ حرية الرأم كالتعبير عنو(ُ) ،كىنا يكمف

التماس كاالفتراؽ بيف حرية الرأم كحرية التعبير عنو.

مف التعريفات السابقة لحرية الرأم كالتعبير يتضح مدل االرتباط بيف حرية الرأم كحرية

التعبير بحيث ال يمكف فصؿ إحداىما عف األخرل ،فميس مف المبالغة اعتبارىما كجييف لعممة كاحدة،
فبل غنى الحدىما عف االخر ،فبل قيمة لحرية الرأم مع حجب الحؽ في التعبير عنو ،كال مضمكف
لحرية التعبير دكف رأم حر كقدرة عمى تككيف ذلؾ الرأم ،فأم تعريؼ لحرية الرأم يندر أف يغفؿ

التعرض لحرية التعبير عنو ،كىك ما لـ يجد المشرع الفمسطيني مناص مف اتباعو عندما أقر بحرية

الرأم " :ال مساس بحرية الرأم ،كلكؿ إنساف الحؽ في التعبير عف رأيو كنشره بالقكؿ أك الكتابة أك
غير ذلؾ مف كسائؿ التعبير أك الفف مع مراعاة أحكاـ القانكف"(ِ).
الفرع الثاني

أىمية حرية التعبير عف الرأم
يسعى الباحث في ىذا المكضع إلبراز أىمية حرية التعبير عف الرأم ،مف خبلؿ تبياف العبلقة

بيف حرية التعبير كغيرىا مف الحقكؽ كالحريات كخاصة الفكرية منيا ،مع االكتفاء بالتركيز عمى عدد
مف الجكانب كخاصة اإلنسانية كالسياسية ،كذلؾ كفؽ التفصيؿ التالي:

 تعد حرية التعبير عف الرأم مف أىـ الحريات العامة كتبرز تمؾ األىمية مف خبلؿ الحقكؽ كالحريات
التي تتفرع عنيا ،أك تجد في حرية التعبير كسيمة ال غنى عنيا لبمكغيا ،أك التمتع بتمؾ الحريات

كخاصة الحريات الفكرية(ّ) ،كمنيا حرية اإلعبلـ التي تعد أحد أىـ ركافد حرية التعبير ،كمف فنكف
سينمائية كتمفزيكنية كمسرحية كغيرىا ،ككذا حرية النشر ،كحرية اإلبداع كالبحث العممي ،كحرية تمقي

المعمكمات كتداكليا ،كالحؽ في التجمع السممي ،كالحؽ في المشاركة في إدارة الشؤكف العامة ،كالحؽ

في النقد بصكره المختمفة ،كؿ تمؾ الحريات تجد في حرية التعبير عف الرأم السند األساسي

كالضركرم ليا.

 تعتبر حرية التعبير عف الرأم مف الحريات المصيقة باإلنساف ،فأم إنساف ببل رأم يفقد كثي انر مف

مقكمات إنسانيتو كاستقبللو الذاتي؛ لذا فإف كبت ىذه الحرية يمثؿ ضغطان عمى كياف الفرد كعدكانان
عمى طبيعتو ،كيؤثر بالتالي عمى سبلمتو كصحتو ،فكؿ إنساف بحاجة إلى التنفيس عما بداخمو مف

(ُ) أحمد عبد الحميد الرفاعي ،المسؤكلية الجنائية الدكلية لممساس بالمعتقدات كالمقدسات الدينية ،دراسة في ضكء حرية الرأم ك التعبير ،دار
النيضة العربية ،القاىرة ،ََِٕ ،ص ّٕ  .أحمد نصر المنكفي ،حرية الرأم كالتعبير كأصؿ مف أصكؿ الحريات العامة ،دراسة صادرة عف
كحدة البحث كالتطكير التشريعي ،المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف ،مصر ،بدكف دار نشر ،َُِّ ،ص ُِ.
(ِ) ارجع :المادة (ُٗ) مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة (ََِٓ).
(ّ) عمر مرزكقي ،مرجع سابؽ ،ص ّٕ.
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مشاعر تقؼ كراء آرائو ،كتجعمو يتبنى مكقفان تجاه أم مسألة سكاء داخمية خاصة بو أـ تتصؿ
بالصالح العاـ(ُ).

 إف الحقكؽ السياسية كمشاركة الشعب في الحياة السياسية كفي إدارة شؤكف المجتمع كالحكـ كىي
أساس الحكـ الديمقراطي ،تتطمب تمتع األفراد بعدد مف الحقكؽ كالحريات ،مف أىميا :ضماف حرية
التعبير عف الرأم كصكال إلنساف يتمتع باإليجابية اإلنسانية في الحياة السياسية كاالجتماعية ،كبغياب

حرية التعبير عف الرأم تسكد السمبية كالبلمباالة ،كالتراجع عف التنمية ،كغياب اإلبداع ،بحيث تتجمى
العبلقة بيف الديمقراطية كسيادة القانكف في العنصر المكضكعي لمقانكف في الدكلة القانكنية ،كىي

حماية الحقكؽ كالحريات التي ال تقكـ الديمقراطية بدكنيا ؛ كتتجمى ىذه الحماية في تكازف دقيؽ مع

المصمحة العامة ،لذلؾ تعد حرية التعبير عف الرأم ركيزة لكؿ حكـ ديمقراطي سميـ(ِ).
المطمب الثاني

مفيكـ حرية التعبير عف الرأم في الشريعة اإلسالمية كأىميتيا
يقتضي البحث في مفيكـ كأىمية حرية التعبير عف الرأم في الشريعة اإلسبلمية ،تقسيـ ىذا
المطمب إلى فرعيف عمى النحك التالي:

الفرع األكؿ :مفيكـ حرية التعبير عف الرأم في الشريعة اإلسبلمية.

الفرع الثاني :أىمية حرية التعبير عف الرأم في الشريعة اإلسبلمية.
الفرع األكؿ

مفيكـ حرية التعبير عف الرأم في الشريعة اإلسالمية
جاءت الشريعة اإلسبلمية بمبادئ أساسية مف بينيا مبدأ الحرية ،فقد أعمنت الحرية كقررتيا في

أركع مظاىرىا؛ فقررت حرية التفكير ،كحرية االعتقاد ،كحرية التعبير كغيرىا مف صكر الحرية (ّ)،
فجاءت معمنة حرية التفكير ،محررة لمعقؿ مف األكىاـ كالخرافات ،فيي تحث اإلنساف عمى التفكير في

كؿ شيء كعرضو عمى العقؿ كنبذ ما ال يقبمو العقؿ ،كىك في مأمف مف أم عقاب عمى حرية التفكير،

(ُ) عيسى بيرـ ،الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف بيف النص كالكاقع ،ط (ُ) ،دار المنيؿ المبناني ،بيركت ،ُٖٗٗ ،ص ُِّ .حمدم عطية
عامر ،مرجع السابؽ ،صْْٓ.
(ِ) أحمد فتحي سركر ،الحماية الدستكرية لمحقكؽ كالحريات ،ط (ِ) ،دار الشركؽ ،القاىرة ،َََِ ،ص ِٕ كما بعدىا .فتحي عبد النبي
الكحيدم ،القانكف الدستكرم ،ال حقكؽ كالحريات العامة كفقا لمقانكف األساسي كالمكاثيؽ الدكلية ،دار المقداد لمطباعة ،غزة ،َُُِ ،ص ُّّ.
(ّ) تجدر اإلشارة إلى أف الكتاب كالمفكريف المسمميف يستعممكف أكثر مف مصطمح لمدللة عمى حرية التعبير كمنيا حرية القكؿ كحرية
ابداء الرام ،كلكننا سنعتمد في ىذه الدراسة مصطمح حرية التعبير تكحيدا لممصطمحات.
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تحرميا الشريعة ،كلكنيا تؤاخذه عمى ما أتاه مف قكؿ أك فعؿ محرـ(ُ) ،كقد
كاف فكر في إتياف أعماؿ ٌ
أقرت الشريعة الغراء حرية الرأم كالتعبير عنو كنتيجة لحرية التفكير كالعقيدة ،فيعد االجتياد بالرأم

مصد انر لؤلحكاـ الشرعية فيما لـ يرد بو نص(ِ).

كتعرؼ حرية التعبير عف الرأم بأنيا" :حرية الجير بالحؽ كاسداء النصح في كؿ ما يمس

األخبلؽ كالمصالح العامة ،كالنظاـ العاـ ،كفي كؿ ما يعتبر خركجا عمى القيـ كالتقاليد السائدة في
المجتمع ،ككؿ ما يعتبر انتياكان ألحكاـ الدستكر أك القانكف ،كيتـ إبداء الرأم عف طريؽ القكؿ أك
الخطابة أك الصحافة أك أم كسيمة أخرل"(ّ).

كما يعرؼ الفقو اإلسبلمي حرية التعبير عف الرأم كأحد مشتمبلت حرية الرأم بأنيا " :أف

يككف اإلنساف ح انر في تككيف رأيو بناء عمى تفكيره الشخصي ،دكنما تبعية أك تقميد ألحد أك خكفا مف

أحد ،كأف يككف لو كامؿ الحرية في إعبلف ىذا الرأم باألسمكب الذم يراه"(ْ).

كقد كفؿ اإلسبلـ منذ فجر الدعكة حرية التعبير عف الرأم ،بؿ كجعؿ مف أكجب كاجبات

المسمـ أف يمارس حقو في ابداء الرأم كالكقكؼ بشجاعة إلى جانب العدؿ كما يعتقد أنو الحؽ ،كأطمؽ

اإلسبلـ لمفرد حرية التفكير في كؿ شيء مع اقتراف التفكير بالتدبر ،كقد سبؽ اإلسبلـ كافة النظـ
القانكنية في حمايتو لحؽ اإلنساف في حرية التعبير عف الرأم كفي تنظيـ ممارستو(ٓ) ،كضمف القرآف

كف
الكريـ حرية التعبير عف الحؽ كالحقيقة في آيات عديدة منيا قكلو تعالى (( :ىكٍلتى يكف ِّمن يك ٍـ أي َّم هة ىي ٍد يع ى
(ٔ)
كف ًبا ٍلمعر ً
ً
كف))  ،كقكلو تعالىٍ ((:ادعي
كؼ ىكىي ٍن ىي ٍك ىف ىع ًف ا ٍل يمن ىك ًر ىكأ ٍيكلى ًػئ ىؾ يى يـ ا ٍل يم ٍفمً يح ى
ٍم ير ى ى ٍ ي
إلىى ا ٍل ىخ ٍي ًر ىكىيأ ي
ً ً
ً
ظ ًة ا ٍلح ً
ً ً
ً
س ًب ً
س يف)) (ٕ) .
س ىنة ىك ىجاد ٍل ييـ ًبالَّتي ى ىي أى ٍح ى
يؿ ىرِّب ىؾ ًبا ٍلح ٍك ىمة ىكا ٍل ىم ٍك ًع ى ى ى
إًلى ى
كما تزخر السنة النبكية الشريفة باألحاديث التي تحث عمى حرية التعبير عف الرأم لقكلو
ً
أحسنت ،كاف أساؤكا
الناس
إم ىعةن ،يقكؿ :أنا مع
أحدكـ َّ
صمى اهلل عميو كسمـ ((ال يكف ي
ي
الناس ،إف أحسف ي

(ُ) عبد القادر عكدة ،التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارن نا بالقانكف الكضعي ،المجمد األكؿ ،دار الكتب العممية ،بدكف مكاف أك سنة نشر ،صُٔ
كما بعدىا ( نسخة إلكتركنية).

(ِ) يكسؼ محمكد صبح ،مرجع سابؽ ،ص ٖٔ.
(ّ) عبد الكاحد محمد الفار ،قانكف حقكؽ اإلنساف في الفكر الكضعي كالشريعة اإلسبلمية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُُٗٗ ،ص َّّ
كما بعدىا .كفي نفس المعنى  ،أنظر :أبك الكبلـ آزاد ،حرية التعبير عف الرأم الضكابط كالشركط ،بحث مقدـ لمجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي
المنعقد في دكرتو اؿ (ُٗ) في إمارة الشارقة ،دكلة اإلمارات العربية المتحدة ،بيف ِٔ – َّ ابريؿ ََِٗـ ،ص ٖ.
(ْ) عبد الغني بسيكني عبد اهلل ،النظـ السياسية اسس التنظيـ السياسي (الدكلة – الحككمة – الحقكؽ كالحريات العامة) ،الدار الجامعية،
بيركت ،ُْٖٗ ،ص ُّْ.
(ٓ) خيرم أحمد الكباش ،الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف دراسة مقارنة في ضكء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كالمبادئ الدستكرية كالمكاثيؽ
الدكلية ،ط (ِ) ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،ََِٖ ،ص ِٗٓ كما بعدىا.
( )6آؿ عمراف.َُْ :
( )7النحؿ.ُِٓ :
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حسنكا ،كاف أساؤكا أال تى ً
أسأت ،كلكف كطِّنكا أنفيسكـ ،إف أحسف الناس أف تي ً
ظممكا)) (ُ) ،كلقكلو(( :أفض ىؿ
ي
ي
ى
ى
الج ً
ً
مطاف و
عند يس و
ياد ىكممةي ٍّ
جائر))(ِ) ،ككما دعا الرسكؿ الكريـ لحرية التعبير فقد مارسيا ممارسة
حؽ ى

عممية ،فقد أعمف (سميماف الفارسي) رأيو في حفر الخندؽ في غزكة األحزاب حكؿ المدينة لحمايتيا،
كسر النبي صمى اهلل عميو كسمـ ليذا الرأم كعمؿ بو(ّ).
ٌ

الفرع الثاني

أىمية حرية التعبير عف الرأم في الشريعة اإلسالمية
تحتؿ حرية التعبير عف الرأم مكانة عالية في اإلسبلـ فيي حؽ ،بؿ إنيا ترقى لمرتبة الكاجب
في سبيؿ أىداؼ الشريعة اإلسبلمية ،كمف بينيا الكقكؼ إلى جانب العدؿ كالحؽ ،كذلؾ باستعماؿ

حرية التعبير في مجاالت متعددة ،كذلؾ تحقيقا لنفع الفرد كالمجتمع ،ككذلؾ اتقاء لعقاب اهلل عز كجؿ،
ً
ً
ً
ً
نيك َّف عف
المنكر ي
لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ(( :كالذم نفسي بيده لتى ي
أكليكش ىك َّف اهللي
أمرَّف بالمعركؼ كلتى ي
لكـ))(ْ) ،كعذاب اهلل إذا كقع يصيب المجتمع ككؿ
عقابا منوي فتدعكنوي فبل ىي
بعث
أف ىي ى
ي
عميكـ ن
ستجيب ٍ
ٍ

لسككتو عف الظمـ(ٓ).

كما تعد حرية التعبير عف الرأم كسيمة ميمة لنشر الدعكة ،ىي أيضان ضمانة لممارسة مبدأ

الشكرل ،فبقدر اتساع مساحة حرية الرأم كالتعبير كتكفر المناخات المناسبة الحتراـ حرية التعبير،
تفعؿ الشكرل كتؤتي ثمارىا في صيانة بناء الدكلة ،كبقمع حرية التعبير تعطؿ الشكرل ،كما أف تطبيؽ

الشكرل كاحت ارميا يمنع الحاكـ مف االستبداد ب أريو كتصرفو بيكاه(ٔ).

كما أف حرية التعبير تعد مدخبلن أساسيان لمكصكؿ لمحؽ في األمر بالمعركؼ أم المطالبة بفعؿ

ما ىك خير ،كحؽ النيي عف المنكر أم المطالبة بترؾ ما ىك باطؿ كظمـ كشر كمضرة كمفسدة،
(ُ) ركاه حذيفة بف اليماف كابف مسعكد (إسناده ضعيؼ) ،أنظر :محمد ناصر الديف األلباني ،نقد نصكص حديثية في الثقافة العامة ،ط(ّ)،
صَّ ،عف مكقع (المكسكعية الحديثية لدل الدرر السنية ) عمى اإلنترنت عمى الرابط.)http://www.dorar.net/hadith( :
(ِ) ركاه :أبك سعيد في المستدرؾ لمحاكـ رقـ َٖٕ ،ٓ /عف المكسكعية الحديثية ،مرجع سابؽ.
(ّ) فتحي الكحيدم ،الفقو السياسي كالدستكرم في اإلسبلـ ،مرجع سابؽ ،ص ُِّ.
ككما عمؿ الخمفاء الراشديف عمى احتراـ حرية التعبير عف الرأم ،كيكفي أف نذكر كاقعة اعتراض المرأة القرشية عمى الخميفة عمر بف الخطاب
رضي اهلل عنو عندما قالت :يا أمير المؤمنيف نييت الناس أف يزيدكا مف مير النساء عمى أربعمائة درىـ؟ قاؿ :نعـ .فقالت :أما سمعت ما أنزؿ
اهلل يقكؿ{ :كآتيتـ إحداىف قنطا ارن} فقاؿ :الميـ غف انر ،كؿ الناس أفقو مف عمر ،أص ابت امرأة كأخطأ أمير المؤمنيف ،ثـ رجع فركب المنبر فقاؿ:
ٌأييا الناس ٌإني كنت نييتكـ أف تزيدكا النساء في صدقاتيـ عمى أربعمائة درىـ مف شاء أف يعطي مف مالو ما أحب " .أنظر :محمكد أحمد
غازم ،حرية التعبير عف الرأم مفيكميا ،حدكدىا ،كضكابطيا في الشريعة اإلسبلمية ،بحث مقدـ لمجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي في دكرتو اؿ

(ُٗ) المشار إلييا سابقا ،ص َُ كما بعدىا.
(ْ) ركاه حذيفة بف اليماف في سنف الترمذم رقـ ُِٗٔ ،عف المكسكعية الحديثية ،مرجع سابؽ.
(ٓ) محمد اسد ،منياج اإلسبلـ في الحكـ ،ترجمة منصكر محمد ماضي ،ط (ٓ) ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،ُٕٖٗ ،ص ُْٕ.
(ٔ) محمد المبارؾ ،نظاـ اإلسبلـ الحكـ كالدكلة ،ط (ْ) ،دار الفكر ،بيركت ،ُُٖٗ ،ص ّْ كما بعدىا ،أسعد السحمراني ،حرية التعبير عف
الرأم الضكابط كاألحكاـ ،بحث مقدـ لمجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي في دكرتو اؿ (ُٗ) مرجع سابؽ ،ص ِ كما بعدىا.
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كالذم يشكؿ سمطة تكجييية تتضمف نكعان مف الرقابة الشعبية كالمحاسبة لمحاكـ عمى أعمالو كتتضمف

كقكفان أماـ الظمـ ،فحرية التعبير ميمة لتحقيؽ النصح كالنقد كالمشاركة في صنع القرار كؿ ذلؾ في
الش ً
يداء :حمزةي ،كرج هؿ قاـ إلى و
ِّد ُّ
إماـ
معرض االصبلح ،قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ(( :سي ي
ى
فأمرهي كنياهي ،فقتمىوي ))(ُ) ،كقاؿِّ (( :
و
يف َّ
ألئم ًة
النصيحةي ،قمنا :لمف؟ قاؿ :لمَّ ًو كلكتابً ًو كلرسكلً ًو ك َّ
الد ي
جائر ى
كعامتًيـ))(ِ) ،كأئمة المسمميف ىـ األمراء كالحكاـ كالعمماء(ّ).
المسمميف َّ
ى
المطمب الثالث

السند القانكني لحرية التعبير عف الرأم
تمييد  :نظ انر ألىمية حرية التعبير عف الرأم عمى نفسية كذاتية الفرد ،كلتأثيرىا البارز عمى حياة

األفراد سكاء في جكانبيا االجتماعية أـ السياسية أـ الثقافية أـ العممية ،حرصت الشعكب عمى إدراج

حرية التعبير ضمف األنظمة القانكنية الداخمية مف دساتير كقكانيف ،ككذا عممت اإلعبلنات العالمية

كاإلقميمية عمى اإلقرار بيذه الحرية ،ككضع الضمانات التي تمكف األفراد مف التمتع بتمؾ الحرية.

كعميو سنمقي في ىذا المطمب الضكء عمى السند القانكني الدكلي كالداخمي لحرية التعبير عف

الرأم ،كذلؾ مف خبلؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى الفرعيف اآلتييف:

الفرع األكؿ :الجيكد الدكلية إلعبلء حرية التعبير عف الرأم.

الفرع الثاني :السند القانكني الداخمي لحرية التعبير عف الرأم.
الفرع األكؿ

الجيكد الدكلية إلعالء حرية التعبير عف الرأم
سجؿ تاريخ البشرية مكاقؼ كرجاؿ نادكا بحرية اإلنساف في التعبير عف رأيو بؿ كقدمكا

أركاحيـ في سبيؿ ذلؾ ،كغالبان ما كاف تقرير حرية التعبير ال يتـ إال بعد ثكرات دامية ،كلكي ال
نغكص في التاريخ ،نبدأ مف بدايات المفيكـ الحديث لحرية التعبير التي ترجع إلى القركف الكسطى في
المممكة المتحدة بعد الثكرة التي أطاحت بالممؾ جيمس الثاني عاـ ُٖٖٔ ،حيث أصدر البرلماف

البريطاني بعد عاـ مف ىذا التاريخ قانكف " حرية الكبلـ في البرلماف"(ْ).

(ُ) ركاه جابر بف عبداهلل ،سير أعبلـ النببلء لمذىبي ،رقـ ُّٕ ،ُ/عف المكسكعية الحديثية ،مرجع سابؽ.
(ِ) ركاه تميـ الدارم في صحيح مسمـ رقـ ٓٓ ،عف المكسكعية الحديثية ،مرجع سابؽ.
(ّ) محمد المبارؾ ،مرجع سابؽ ،ص َُٔ.
(ْ) أحمد نصر المنكفي ،مرجع سابؽ ،ص ِِ.
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كبعد الثكرة في فرنسا صدر عاـ ُٖٕٗ إعبلف اإلنساف كالمكاطف ليسجؿ أف الحرية حؽ غير

قابؿ لمتقادـ طالما أنو " يكلد الناس أح ار ار كيبقكف كذلؾ " (ُ) .ك" يجب االمتناع عف إزعاج أم إنساف

بسبب آرائو ،ماداـ التعبير عنيا ال يعكر النظاـ العاـ المرتكز عمى القانكف"(ِ) ،كقرر ىذا االعبلف أف
" حرية إيصاؿ األفكار كاآلراء ىي مف أغمى حقكؽ اإلنساف ،كلكؿ مكاطف إذف أف يتكمـ كيكتب كيطبع

بحرية ،كال يصبح محبلن لممسائمة إال عند إساءة استعماؿ ىذه الحرية في الحاالت المحددة في

القانكف" (ّ).

كبعد إنشاء منظمة األمـ المتحدة كانت مف أكلى المياـ التي أخذتيا عمى نفسيا ،التأكيد عمى

حقكؽ كحريات اإلنساف كتعزيزىا باعتبارىا عامبلن أساسيان الستقرار السمـ كاألمف الدكلي ،كىك اليدؼ

االسمى الذم مف أجمو قامت منظمة االمـ المتحدة(ْ) ،حيث عممت عمى نقؿ حقكؽ االنساف كحرياتو
مف عمكمية مبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة إلى التخصيص كالتقرير لحقكؽ اإلنساف المختمفة كمف بينيا

حرية التعبير ،ككانت أكلى ثمارىا في ىذا المجاؿ إقرار تمؾ المنظمة لئلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف
(ٓ)

الصادر عاـ (ُْٖٗ)

كالذم استيؿ ديباجتو بالتأكيد عمى حرية التعبير(ٔ) ،كليعكد كيؤكد اإلعبلف

عمى حرية الرأم ك التعبير" :لكؿ شخص الحؽ في حرية الرأم كالتعبير ،كيشمؿ ىذا الحؽ حرية

اعتناؽ اآلراء دكف أم تدخؿ ،كاستقاء األنباء كاألفكار كتمقييا كاذاعتيا بأية كسيمة كانت دكف تقيد
بالحدكد الجغرافية"(ٕ).

كما كانت االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف الصادرة عاـ َُٓٗ ،سباقة في ىذا المجاؿ

عندما اعترفت بحرية التعبير كفؽ ضكابط كقيكد محددة (ٖ).

ثـ لتقر األمـ المتحدة عاـ ُٔٔٗ العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية كالذم نظـ

في مادتو (ُٗ) حرية التعبير كحدكدىا كالقيكد القانكنية المشركعة التي ترد عمييا(ٗ).
(ُ) راجع  :المادة (ِ) مف إعبلف اإلنساف المكاطف الفرنسي الصادر عاـ ُٖٕٗ.
(ِ) راجع  :المادة (َُ) مف إعبلف اإلنساف المكاطف الفرنسي الصادر عاـ ُٖٕٗ.
(ّ) راجع  :المادة (ُُ) مف إعبلف اإلنساف المكاطف الفرنسي الصادر عاـ ُٖٕٗ.

(ْ) أحمد أبك الكفا ،الحماية الدكلية لحقكؽ االنساف في إطار منظمة األمـ المتحدة كالككاالت الدكلية المتخصصة ،ط(ُ) ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،َََِ ،ص ِِ.
(ٓ) محمد سامي عبد الحميد ،كمصطفى سبلمة حسيف ،القانكف الدكلي العاـ ،الدار الجامعية ،بيركت ،ُٖٖٗ ،صِٖٓ كما بعدىا.
(ٔ ) كرد في ديباجة اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف .. ." :كلما كاف تناسي حقكؽ اإلنساف كازدراؤىا قد أفضيا إلى أعماؿ ىمجية آذت
الضمير اإلنساني ،ككاف غاية ما يرنك إليو عامة البشر انبثاؽ عالـ يتمتع فيو الفرد بحرية القكؿ كالعقيدة كيتحرر مف الفزع كالفاقة.".. .
(ٕ) راجع :المادة (ُٗ ) مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف.
(ٖ) راجع :المادة (َُ) االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف لسنة (َُٓٗ).
(ٗ) تنص المادة (ُٗ) مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية لسنة (ُٔٔٗ)" ُ -لكؿ إنساف حؽ في اعتناؽ آراء دكف مضايقة .
ِ -لكؿ إنساف حؽ في حرية التعبير .كيشمؿ ىذا الحؽ حريتو في التماس مختمؼ ضركب المعمكمات كاألفكار كتمقييا كنقميا إلى آخريف دكنما
اعتبار لمحدكد ،سكاء عمى شكؿ مكتكب أك مطبكع أك في قالب فني أك بأية كسيمة أخرل يختارىا  -ّ.تستتبع ممارسة الحقكؽ المنصكص
عمييا في الفقرة ِ مف ىذه المادة كاجبات كمسئكليات خاصة .كعمى ذلؾ يجكز إخضاعيا لبعض القيكد كلكف شريطة أف تككف محددة بنص
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كمراعاة ألحكاـ اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كلمعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية

كالسياسية ،قامت الدكؿ في قارات العالـ بتقرير حرية الرأم كالتعبير كتنظيميا كتدكينيا في مكاثيؽ
حقكؽ اإلنساف اإلقميمية الخاصة بيا مستميمة األحكاـ كالقيكد الكاردة في الشرعة الدكلية لحقكؽ

اإلنساف(ُ) ،كأىميا :االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف ،كالتي أقرت حرية الفكر كالتعبير(ِ) ،كالتي
نظمت بشكؿ أكثر تفصيبلن القيكد الكاردة عمى حرية التعبير ،كفي السياؽ ذاتو اعترؼ الميثاؽ األفريقي
لحقكؽ اإلنساف كالشعكب بالحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات كالتعبير عف األفكار كنشرىا في إطار

القانكف (ّ) ،كأخي انر في عاـ ََِْ اعتمدت القمة العربية المنعقدة في تكنس الميثاؽ العربي لحقكؽ
اإلنساف الذم كفؿ الحؽ في اإلعبلـ كحرية الرأم كالتعبير ،ككذلؾ الحؽ في استقاء األنباء كاألفكار

كتمقييا كنقميا إلى اآلخريف بأم كسيمة كدكنما اعتبار لمحدكد الجغرافية كفؽ ضكابط معينة (ْ).
الفرع الثاني

السند القانكني الداخمي لحرية التعبير عف الرأم
اتجيت الدساتير الحديثة نحك تضميف الحريات ضمف صمبيا ،كذلؾ بيدؼ إسباغ القكة

الدستكرية عمى ىذه الحريات في مكاجية المشرع ،بحيث يمتنع عميو أف يصدر أم تشريع ينتيكيا كىك
ما يعد ضمانا لمحريات في مكاجية المشرع(ٓ) ،كفي ىذا المجاؿ كمسايرة لمدعكات الدكلية لبلعتراؼ

بحرية التعبير عف الرأم ،عممت الدكؿ عمى النص في دساتيرىا عمى احتراـ حرية التعبير ،كفي ىذا

المعدؿ لسنة (ََِٓ) لمحقكؽ كالحريات العامة بتأكيده
السياؽ كاف تنظيـ القانكف األساسي الفمسطيني ٌ
بداية عمى المساكاة أماـ القانكف كالقضاء لكؿ الفمسطينييف دكف تمييز بأم سبب كمف بينو الرأم

السياسي(ٔ) ،ثـ اضفاء الحماية عمى حقكؽ اإلنساف(ٕ).

القانكف كأف تككف ضركرية :أ -الحتراـ حقكؽ اآلخريف أك سمعتيـ ،ب  -لحماية األمف القكمي أك النظاـ العاـ أك الصحة العامة أك اآلداب
العامة ".
(ُ) منتصر سعيد حمكدة ،قانكف اإلعبلـ الدكلي " دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي" ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،َُِِ ،ص ُِٗ.
كلمكاثيؽ حقكؽ اإلنساف اإلقميمية دكر ال يستياف بو في مجاؿ تعزيز ككف الة كاحتراـ حقكؽ االنساف كمنيا حرية التعبير عمى الصعيد االقميمي،
حيث تحقؽ التبلؤـ كالتطبيؽ لمحماية العالمية لحقكؽ اإلنساف في النطاؽ اإلقميمي االجتماعي كالتاريخي كالثقافي كاإلنساني كاأليديكلكجي
كالعقائدم الخاص بكؿ منطقة عمى حدة .أنظر :أحمد أبك الكفا ،مرجع سابؽ ،ص ُٗ.
(ِ) راجع :المادة (ُّ ) مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف كالمكقعة في إطار منظمة الدكؿ األمريكية كالصادرة عاـ ُٗٔٗ.
(ّ) راجع :المادة (ٗ ) مف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب المجاز مف مجمس الرؤساء األفارقة في كينيا عاـُُٖٗ.
(ْ) راجع :المادة (ِّ) مف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف.
(ٓ) فاركؽ عبد البر ،دكر المحكمة الدستكرية المصرية في حماية الحقكؽ كالحريات ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ََِْ ،ص
ُِٓ.
(ٔ) راجع :المادة (ٗ) مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ( ََِٓ).
(ٕ) تنص المادة (َُ) مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ( ََِٓ) -ُ" :حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ممزمة ككاجبة االحتراـ.
ِ -تعمؿ السمطة الكطنية الفمسطينية دكف إبطاء عمى االنضماـ إلى اإلعبلنات كالمكاثيؽ اإلقميمية كالدكلية التي تحمي حقكؽ اإلنساف ".
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ثـ االعتراؼ الصريح بحرية التعبير كذلؾ في المادة (ُٗ) مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة

(ََِٓ)" :ال مساس بحرية الرأم ،كلكؿ إنساف الحؽ في التعبير عف رأيو كنشره بالقكؿ أك الكتابة أك

غير ذلؾ مف كسائؿ التعبير أك الفف مع مراعاة أحكاـ القانكف"(ُ).

كما أضفى القانكف األساسي الحماية عمى عدد مف الحقكؽ كالحريات المرتبطة بحرية التعبير

كمنيا :اإلقرار بالحؽ في المشاركة في الحياة السياسية أفرادان كجماعات(ِ) ،ككذا التأكيد عمى حقكؽ

كسائؿ اإلعبلـ كحرياتيا ،مف خبلؿ كفالة حرية كسائؿ اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة كالمكتكبة كحرية
الطباعة كالنشر كالتكزيع كالبث كحظر الرقابة عمييا أك تقييدىا ،كال يخفى أىمية االعتراؼ بحرية

كسائؿ اإلعبلـ لضماف كسائؿ ممارسة حرية التعبير(ّ).

ككاف مف أكائؿ القكانيف التي صدرت في عيد السمطة الكطنية الفمسطينية  -كقبؿ انتخاب

المجمس التشريعي الفمسطيني  -القانكف رقـ (ٗ) لسنة ُٓٗٗ بشأف المطبكعات كالنشر(ْ) ،كىك
القانكف السارم المفعكؿ في دكلة فمسطيف حتى اآلف ،كالذم أكد عمى أف" :الصحافة كالطباعة حرتاف
كحرية الرأم مكفكلة لكؿ فمسطيني ،كلو أف يعرب عف رأيو بحرية قكالن ،كتابة ،كتصكي انر كرسمان في

كسائؿ التعبير كاإلعبلـ" (ٓ).

(ُ) تضمنت مسكدة مشركع دستكر فمسطيف (اإلعالف الدستكرم) اعتراف ا صريحا بحرية التعبير عف الرام ،كما حممت ىذه المسكدة اضافة
ىامة في ىذا السياؽ ،تمثمت في النص الصريح عمى الحؽ في النقد البناء ،فنصت المادة (ِْ) مف المسكدة عمى ما يمي" :حرية الفكر

كالرأم مكفكلة ،كلكؿ فمسطيني التعبير عف فكره كرأيو بالقكؿ أك بالكتابة أك التصكي ر أك الرسـ بأشكالو المختمفة أك بغير ذلؾ مف كسائؿ
التعبير في حدكد القانكف كالنقد البناء بما يضمف سالمة الكطف كيحمي كحدة المجتمع كحقكؽ كحريات اآلخريف .أنظر مسكدة مشركع

دستكر فمسطيف ( اإلعبلف الدستكرم) المقر مف المجمس المركزم لمنظمة التحرير الفمسطينية في سبتمبر َََِ ،أكردىا :فتحي عبد النبي
الكحيدم ،المبادئ الدستكرية العامة مع شرح التطكرات الدستكرية في فمسطيف (ُٔٗٗ ََُِ -ـ) ،ط (ٓ) ،مطابع المقداد بقطاع غزة ،غزة،
َُُِ ،ص ِٗٓ كما بعدىا.
(ِ) راجع :المادة (ِٔ) مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ).
(ّ) تنص المادة (ِٕ) مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ) -ُ :تأسيس الصحؼ كسائر كسائؿ اإلعبلـ حؽ لمجميع يكفمو
ىذا القانكف األساسي كتخضع مصادر تمكيميا لرقابة القانكف.
ِ -حرية كسائؿ اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة كالمكتكبة كحرية الطباعة كالنشر كالتكزيع كالبث ،كحرية العامميف فييا ،مكفكلة كفق نا ليذا القانكف

األساسي كالقكانيف ذات العبلقة.

ّ -تحظر الرقابة عمى كسائؿ اإلعبلـ ،كال يجكز إنذارىا أك كقفيا أك مصادرتيا أك إلغاؤىا أك فرض قيكد عمييا إال كفقان لمقانكف كبمكجب حكـ

قضائي.

(ْ) كالذم نشر بالعدد السادس مف الكقائع الفمسطينية.
(ٓ) راجع :المادة (ِ) مف القانكف رقـ (ٗ) لسنة ُٓٗٗ بشأف المطبكعات كالنشر .ثـ بعد ذلؾ تتالت مكاد القانكف رقـ (ٗ) لسنة ُٓٗٗ بشأف
المطبكعات كالنشر التي نظمت حرية الصحافة ككضعت الضكابط كالقيكد كالمسئكلية الجنائية عمى مخالفة احكاـ ىذا القانكف ،كذلؾ بعد أف
حددت مشتمبلت حرية الصحافة في المادة (ْ) منو بالتالي :تشمؿ حرية الصحافة ما يمي -:أ -إطبلع المكاطف عمى الكقائع كاألفكار
كاالتجاىات كالمعمكمات عمى المستكل المحمي كالعربي كاإلسبلمي كالدكلي.
ب -إفساح المجاؿ لممكاطنيف لنشر آرائيـ.
ج -البحث عف المعمكمات كاألخبار كاإلحصائيات التي تيـ المكاطنيف مف مصادرىا المختمفة كتحميميا كتداكليا كنشرىا كالتعميؽ عمييا في حدكد
القانكف.
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المبحث الثاني
حدكد حرية التعبير عف الرأم
تمييد :لـ يكف االعتراؼ لؤلفراد بحرية التعبير سيؿ المناؿ ،بؿ لطالما كضعت الحكاجز دكنيا ،كذلؾ
باإلسراؼ في كضع القيكد التي تنظـ ممارسة األفراد لحرية التعبير ،كعدـ االكتفاء بالقيكد الضركرية
لحماية حرية األفراد كمصالح الدكلة ،بؿ عمدت السمطات الحاكمة إلى سف التشريعات التي تعرقؿ ،بؿ
كتصادر حرية التعبير حماية لمحكاـ المستبديف المستأثريف بكؿ السمطات كتحريمان لكؿ نقد ألعماليـ أك

التعميؽ عمى تصرفاتيـ ،فمثبل منذ أف عرفت الطباعة في فرنسا عاـ ُْٗٔ كىي تخضع لرقابة
السمطة الدينية ،ككانت  -في عيد ىنرم الثاني  -عقكبة اإلعداـ ىي جزاء كؿ مف يطبع أك ينشر

مؤلفان دكف الحصكؿ عمى تصريح سابؽ بالنشر ،حتى أف الفيمسكؼ الفرنسي فكلتير(ُْٗٔ – ُٖٕٕ)
كاف يقكؿ " :دكف مكافقة الممؾ ال يمكنؾ أف تفكر"(ُ).

كمع اإلقرار بأىمية حرية التعبير كأحد الحريات األساسية المعترؼ بيا دستكريان كشرعان ،إال أف

ىذه الحرية ليست مطمقة تخمك مف أم قيد أك حد ،بؿ بالعكس فرغـ رفض الممارسات التاريخية المقيدة
لحرية التعبير ،إال أنو كاف مف الكاجب أف يتـ تنظيـ ىذه الحرية بشكؿ ال يمغي أك يصادر مضمكف
حرية التعبير ،كفي الكقت نفسو يتـ تجنب التعرض لمنظاـ العاـ أك لحقكؽ كحريات األخريف ،فترؾ

حرية التعبير دكف ضكابط قد يفتح الطريؽ أماـ البعض إلساءة استخداـ تمؾ الحرية مما ييدد النظاـ

االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي لمدكلة.

كعميو سنقسـ ىذا المبحث لمطمبيف نبحث فييما حدكد حرية التعبير عف الرأم في القكانيف

الكضعية ،كمف بينيا التشريع الفمسطيني ،ككذا حدكد حرية التعبير في الشريعة اإلسبلمية ،كذلؾ عمى
النحك التالي:

المطمب األكؿ :حدكد حرية التعبير عف الرأم في القكانيف الكضعية.

المطمب الثاني :حدكد حرية التعبير عف الرأم في الشريعة اإلسبلمية.

ىػ -حؽ المكاطنيف كاألحزاب السياسية كالمؤسسات الثقافية كاالجتماعية كالنقابات في التعبير عف الرأم كالفكر كاإلنجازات في مجاالت نشاطاتيا
المختمفة مف خبلؿ المطبكعات".
(ُ) محسف فؤاد فرج ،جرائـ الفكر كالرأم كالنشر ،النظرية العامة لمجرائـ التعبيرية ،ط (ِ) ،دار الغد العربي ،القاىرة ،ُّٗٗ ،ص ُِ .طارؽ
سركر ،جرائـ النشر كاإلعبلـ ،الكتاب األكؿ( األحكاـ المكضكعية ) ،ط (ِ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ََِٖ ،ص َُ.
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المطمب األكؿ

حدكد حرية التعبير عف الرأم في القكانيف الكضعية
تمييد  :تعد حرية التعبير إحدل الحريات الدستكرية المسمـ بيا ،إال أف ىذه الحرية ليست مطمقة ،بؿ
تحدىا بعض القيكد التي تيدؼ لتجنب التعرض لحقكؽ اآلخريف أك المساس بالنظاـ العاـ ،لذلؾ جرت

الدساتير كالقكانيف عمى كضع الضكابط التي تمحؽ حرية التعبير(ُ) ،كتختمؼ ىذه الضكابط كالقيكد

باختبلؼ األنظمة السياسية لكؿ دكلة كقدر الحرية أك الحد المسمكح بو لمتعبير عف الرأم ،فالدكؿ

الديمقراطية تكسع مف مساحة حرية التعبير بعكس األنظمة الشمكلية التي تضيؽ بشكؿ كبير مف

مساحة حرية التعبير بحيث ال تتناسب كأىمية كدكر حرية التعبير في المجتمع(ِ).

كقد ذىب القضاء الفرنسي إلى أف " حرية التعبير بتبادؿ األفكار كاآلراء ىي قاعدة أساسية ليا

قيمة دستكرية دخمت حيز التطبيؽ منذ اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كال يحدىا قيد إال في األحكاؿ

التي تنطكم عمى إساءة استعماؿ ليذه الحرية كالمنصكص عمييا في القانكف"(ّ).

كلمبحث في مدل اإلسراؼ في كضع القيكد أماـ حرية التعبير مف عدمو ،البد مف البحث عف

معايير محددة ،لمحكـ عمى شرعية القيكد الكاردة عمى حرية التعبير ،كىك ما يدفعنا إللقاء الضكء عمى

المعايير الدكلية لحدكد حرية التعبير ،ثـ المعايير الدستكرية لشرعية القيكد الكاردة عمى حرية التعبير،
ثـ نبحث في القيكد عمى حرية التعبير في التشريع الفمسطيني ،كعميو تـ نقسيـ ىذا المطمب لمفركع

الثبلثة التالية:

الفرع األكؿ :المعايير الدكلية لحدكد حرية التعبير عف الرأم.
الفرع الثاني :المعايير الدستكرية لشرعية القيكد عمى حرية التعبير عف الرأم.
الفرع الثالث :القيكد الكاردة عمى حرية التعبير في التشريع الفمسطيني.
الفرع األكؿ

المعايير الدكلية لحدكد حرية التعبير عف الرأم
تختمؼ القيكد الكاردة عمى حرية التعبيػر مػف بمػد آلخػر ،بػؿ فػي ذات البمػد مػف حقبػة زمنيػة إلػى
حقبػػة أخػػرل ،كمرجػػع ذلػػؾ إلػػى التغيػػر كاالخػػتبلؼ فػػي نطػػاؽ المصػػالح المحميػػة ،ككػػذا فػػي مػػدلكؿ فكػرة

النظاـ العاـ في الدكلة ،كالتي تشكؿ اإلطار الرئيس لتككيف القكاعد القانكنية فييا ،فإذا كاف النظاـ العاـ
(ُ) فتحي عبد النبي الكحيدم ،القانكف الدستكرم ،الحقكؽ كالحريات العامة ،مرجع سابؽ ،ص ُّْ.
(ِ) عبد الفتاح بيكمي حجازم ،المبادئ العامة في جرائـ الصحافة كالنشر (دراسة متعمقة في جرائـ الرأم في قانكف العقكبات كقانكف
الصحافة) ،دار الفكر العربي ،االسكندرية ،ََِٔ ،ص ٕ.
(ّ) أشرؼ تكف يؽ شمس الديف ،الصحافة كالحماية الجنائية لمحياة الخاصة " دراسة مقارنة " ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة،ََِٕ ،
ص ٖ.
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" كىك مجمكعة المصالح األساسية لمجماعة أم األسس كالدعامات التي يقكـ عمييا بناء الجماعػات كال
يتص ػػكر بن ػػاء ى ػػذا الييك ػػؿ س ػػميما دكف اس ػػتقرارىا " ف ػػإف حري ػػة التعبي ػػر يج ػػب أف ال تتع ػػارض م ػػع تم ػػؾ

المص ػػالح األساسػ ػية ،كلك ػػي ال تنقم ػػب حري ػػة التعبي ػػر إل ػػى مبع ػػث عم ػػى الفتن ػػة كالتحػػريض عم ػػى الجػ ػرائـ
كاالضطراب المجتمعي كالسياسي(ُ).

كلذلؾ اعترفت الشرعة الدكلية لحقكؽ اإلنساف بضركرة كجكد قيكد عمى حرية التعبير فالعيد

الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية الصادر عاـ ُٔٔٗ ،اعترؼ لكؿ إنساف بالحؽ في حرية

التعبير ،ثـ أكد عمى أىمية أف تككف ممارسة الحؽ في حرية التعبير كفؽ كاجبات كمسئكليات خاصة،
كسمح ىذا العيد لمدكؿ أف تخضع حرية التعبير لبعض القيكد كفؽ شرطيف أثنيف معا ،األكؿ :أف تككف

تمؾ القيكد محددة بنص القانكف ،كالثاني :أف تككف ضركرية في مجاليف محدديف :المجاؿ األكؿ ىك

احتراـ حقكؽ اآلخريف أك سمعتيـ ،أما المجاؿ الثاني فيك بيدؼ حماية األمف القكمي أك النظاـ العاـ

أك الصحة العامة أك األخبلؽ(ِ).

كما أكرد العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية قيكدان أخرل عمى حرية التعبير

"اليدؼ منيا أف يتفؽ العيد الدكلي مع مقاصد كمبادئ األمـ المتحدة في تحريميا لمحرب كتجريميا

لمتمييز المحظكر باالتفاقية الدكلية لمقضاء عمى أشكاؿ التمييز العنصرم"(ّ) ،كتشمؿ ىذه القيكد :حظر

أية دعاية لمحرب مف خبلؿ القانكف ،ككذا حظر أية دعكة إلى الكراىية القكمية أك العنصرية أك الدينية

تشكؿ تحريضا عمى التمييز أك العداكة أك العنؼ(ْ).

كيتفؽ الباحث مع الرأم الذم ذىب إلى أف القيكد التي أجازىا العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ

المدنية كالسياسية كالمتعمؽ منيا بالسماح لمدكؿ بتقييد حرية التعبير بتشريعات لضركرة حماية األمف

القكمي أك النظاـ العاـ أك الصحة العامة أك األخبلؽ ،ىك تقييد محؿ انتقاد شديد ككنو لـ يحدد بدقة

مدلكؿ تمؾ الحاالت بؿ استعمؿ عبارات فضفاضة كعامة كترؾ تقديرىا لمدكؿ ،مما يفتح الباب كاسعان

أماـ استغبلؿ الدكؿ  -كخاصة في العالـ الثالث  -لتمؾ القيكد لمتعسؼ في قمع حرية التعبير كتكميـ

األفكاه كاساءة استخداـ تمؾ القيكد ،كالتي غالبان ما تستند عمييا الدكؿ لمحد بشكؿ كبير مف حرية

التعبير(ٓ).

كمف الجيكد الدكلية كاإلقميمية في مجاؿ كضع معايير لمتقييد القانكني لحرية التعبير ما نادت بو

لجنة حقكؽ اإلنساف في األمـ المتحدة كالمحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف " باشتراطيا أف يتكافر في
أم قيد قانكني ثبلثة شركط ،األكؿ :النص عميو في القانكف ،كالثاني :استيداؼ حماية مصمحة عامة
(ُ) عبد الفتاح بيكمي حجازم ،مرجع سابؽ ،ص ّٖ.
(ِ) راجع :المادة (ُٗ) مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية الصادر عاـ ُٔٔٗ.
(ّ) محمد يكسؼ عمكاف ،كآخر ،مرجع سابؽ ،ص ِّٖ.
(ْ) راجع :المادة (َِ) مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية الصادر عاـ ُٔٔٗ.
(ٓ) عمي شكرم ،مرجع سابؽ ،ص ُِّ.
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مشركعة ،كالثالث :أف يككف ىذا التقييد ضركريان لحماية تمؾ المصمحة بما ال يؤدم إلى شمؿ الحؽ

ذاتو(ُ).

كما أكدت االتفاقية األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف لسنة (َُٓٗ) في المكاد (ٖ إلى ُُ) منيا

عمى إمكاف خضكع ممارسة الحقكؽ كالحريات لشركط كقيكد أك جزاءات ينص عمييا القانكف ،مع

مراعاة شرط الضركرة أم القيكد التي تعد تدابير ضركرية في مجتمع ديمقراطي ،كذلؾ بيدؼ حماية
األمف الكطني ككحدة الكياف اإلقميمي لمدكلة ،أك لمحفاظ عمى األمف العاـ كالدفاع عف النظاـ العاـ ،أك

منع كقكع الجريمة أك حماية الصحة أك األخبلؽ ،أك حماية حقكؽ الغير في مكاجية االعتداء عمى

حرمة الحياة الخاصة(ِ) ،أك لضماف استقبلؿ كسمعة كحيدة القضاء(ّ) ،كتطبيقا لذلؾ قضت المحكمة
األكركبية لحقكؽ اإلنساف بأنو يمكف لممشرع أف يضع القكاعد التي تنظـ ممارسة حرية التعبير ،كأف
تضع جزاءات جنائية عمى مخالفتيا بقصد ضماف فعاليتيا أك التكازف بينيا مع غيرىا مف القكاعد أك

المبادئ ذات القيمة الدستكرية (ْ).

الفرع الثاني

المعايير الدستكرية لشرعية القيكد عمى حرية التعبير عف الرأم
يعكس الدستكر تأثي انر فعاالن عمى سائر فركع القانكف فبل يجكز لممشرع عند قيامو بكظيفة

التشريع أف يحيد عف القيكد كالضكابط التي يحددىا الدستكر كأىميا أف ال يحيد عف مضمكف الحقكؽ

كالحريات التي حددىا الدستكر ،أك أف يطمس معالميا أك يقمؿ مف فعاليتيا أك يعكؽ حركتيا كاال كاف

المشرع منحرفان في استعماؿ سمطتو التشريعية(ٓ) ،بؿ يجب عمى فركع القانكف أف تكفؿ الحقكؽ
كالحريات كتنظـ ممارستيا بكضع حدكدىا كضمانات احتراميا ،لذلؾ تبرز الحاجة إلى التكازف بيف

الحقكؽ كالحريات فيما بينيا مف جية ،كبيف المصمحة العامة مف جية أخرل ،كباألخص التشريع
(ُ) رشاد تكاـ ،مرجع سابؽ ،ص ِٔ.
(ِ) حرمة الحياة الخاصة ىي أحدل نتائج الحرية الفكرية المقررة لألفراد كالمعترؼ بيا قانكنيان كدستكريان كدكليان كتطمؽ عمييا اسـ الحؽ في
الخصكصية ،كتعد قيد عمى حرية التعبير ،كالتي اثار كضع تعريؼ ليا جدلن كخالفان فقييان نظ ارن لصعكبة الكصكؿ لتعريؼ جامع مانع لمحؽ

في حرمة الحياة الخاصة نظ ارن لنسبية كاختالؼ مفيكـ فكرة الحياة الخاصة .أنظر :محمد اميف الشكابكة ،جرائـ الحاسكب كاإلنترنت الجريمة

المعمكماتية ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ََِْ ،ص ٖٓ ،كلذلؾ ذىب جانب مف الفقو لتعداد األمكر التي تدخؿ في نطاؽ

الحياة الخاصة فذكر :الحياة العائمية كالحياة المينية كالحؽ في االسـ كالحؽ في الصكرة كالحالة الصحية كالحالة المالية كالحالة العاطفية كالحؽ
في الشرؼ كاالعتبار  .أنظر :محمد سعيد أميف ،حرية الصحافة ضماف ممارستيا كضكابط تنظيميا ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
ََِٓ ،ص ُٓٔ.
(ّ) يحظر المساس بييبة القضاء في الدكلة ،الف القضاء ىك الحصف الحصيف لمحريات كالحقكؽ ،كالمساس بو ىك مساس بييبة الدكلة كسيادة
الدكلة كاستقبلليا .أنظر :منتصر سعيد حمكدة ،مرجع سابؽ ،ص ُِٕ.
(ْ) أحمد فتحي سركر ،القانكف الجنائي الدستكرم ،ط (ِ) ،دار الشركؽ ،القاىرة ،ََِِ ،ص ُٖٔ.
(ٓ) خيرم أحمد الكباش ،مرجع سابؽ ،ص ِٔٔ.
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الجنائي الذم يعد أىـ مجاالت الصراع كالتناقض بيف الحقكؽ كالحريات كبيف المصمحة العامة ،فيذا
التكازف المطمكب يحقؽ التجانس كالتكامؿ بيف الحقكؽ كالحريات كبيف الكاجبات العامة كلعدـ تنافرىا

مع المصمحة العامة ،كصكالن لتمتع الجميع بتمؾ الحقكؽ كالحريات ،كفي الكقت نفسو تمكيف الدكلة مف
فرض حمايتيا لمحقكؽ كالحريات كلممصمحة العامة(ُ) ،كىذا ىك أحد جكانب العبلقة الكثيقة بيف
الدستكر كالقانكف الجنائي كالذم ال يجكز أف يككف بينيما أم تناقض ،فإف كاف الدستكر يقر بحقكؽ

كحريات عامة في قالب مبدأ نظرم ،فإف كفالة حماية كاحتراـ ىذه الحقكؽ كالحريات كتطبيقيا بشكؿ
دقيؽ ال يتـ بدكف تدخؿ القانكف سكاء المدني الذم يرسـ حدكد الحؽ كيظير عناصره ،ككذا الجنائي

الذم يضع القيكد كالجزاءات كالحماية لو في ضكء المبادئ الدستكرية(ِ) ،كسمطة المشرع في كضع

القيكد الجنائية عمى حرية التعبير ىي سمطة استثنائية ،جاءت خبلؼ األصؿ الذم ىك تأكيد الحرية،

فيجب أف تحصر سمطة المشرع الجنائي في أضيؽ نطاؽ(ّ) ،فيجب عمى المشرع االلتزاـ بالقيكد

كاألحكاـ التي كضعيا الدستكر في ىذا المجاؿ ،كفي حاؿ مخالفة تمؾ القيكد يككف القانكف مخالفان

ألحكاـ الدستكر كمشكبا بعدـ الدستكرية(ْ).

فمف الطبيعي أنو يجب احتراـ حقكؽ كحريات اآلخريف عند ممارسة حرية التعبير عف الرأم،

بحيث ال يتـ االعتداء عمى شرؼ كاعتبار األفراد ،كاال كاف السمكؾ المستخدـ ينطبؽ عميو نص تجريـ

كيخضع لممسائمة عف جريمة القذؼ ،أك غيره مف النصكص التجريمية نتيجة التعرض لحقكؽ األفراد

سكاء في حرمة حياتيـ الخاصة كالمساس بسمعتيـ أك بسبب التحريض عمى أعماؿ غير مشركعة

تبلبسيا مخاطر كاضحة تتعرض ليا مصالح محمية(ٓ) ،أك بإساءة استعماؿ حرية التعبير باإلىانة أك
السب.

كما تخضع الدكؿ حرية التعبير لعدد مف القيكد كالضكابط لمحيمكلة دكف المساس بالنظاـ العاـ

أك المصمحة العامة ،كفي ىذه الحالة يجب أف تككف القيكد الكاردة عمى حرية التعبير خاضعة لعدد مف
المبادئ ،أىميا:

(ُ) أحمد فتحي سركر ،الحماية الدستكرية لمحقكؽ كالحريات ،مرجع سابؽ ،ص ٔ.
(ِ) محمكد نجيب حسني ،الدستكر كالقانكف الجنائي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُِٗٗ ،ص ّ.
(ّ) كبينم ا يرل جانب كبير مف الفقو اف لممشرع العادم سمطة تقديرية في تنظيمو لمحقكؽ كالحريات ،إل أف بعض الفقو يرل عدـ التسميـ
بسمطة تقديرية لممشرع في تقييد الحريات كانما يعتبر سمطة المشرع العادم سمطة مقيدة ،كال تـ اىدار ضمانات باب الحريات الكاردة في
صمب الدستكر .أنظر :فاركؽ عبد البر ،مرجع سابؽ ،ص ِٖٓ كما بعدىا.

(ْ) فتحي عبد النبي الكحيدم ،القضاء الدستكرم ف ي فمسطيف كفقا ألحكاـ القانكف األساسي المعدؿ كمشركع قانكف المحكمة الدستكرية العميا "
دراسة مقارنة " ،ط(ُ) ،مطابع المقداد بقطاع غزة ،غزة ،ََِْ ،ص َِٔ.
(ٓ) حكـ المحكمة الدستكرية العميا المصرية في الطعف رقـ (ِْ) لسنة (ُٔ) قضائية "دستكرية عميا" ،جمسة َِ ،ُٗٗٓ/ٓ/مجدم محمكد
حافظ ،مكسكعة أحكاـ المحكمة الدستكرية العميا "مف عاـ ُُٕٗ حتى عاـ ََِٖ" ،الجزء الثالث ،دار محمكد لمنشر كالتكزيع ،كالمكتبة

القانكنية ،القاىرة ،ََِٖ ،ص ُٗٗٔ.
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 أف تككف تمؾ القيكد المتعمقة بالحفاظ عمى النظاـ العاـ كاألمف الكطني خاضعة لمبدأ شرعية

الجرائـ كالجزاءات ،كأف تدرج في نصكص تشريعية ليا صفة العمكمية كالتجريد كذات صياغة
دقيقة ككاضحة كمحددة كبعيدة عف الغمكض كالعمكمية ،بحيث ال تؤدم األلفاظ المستخدمة في
النص إلى التكسع في القيد ليككف كسيمة إلىدار حرية التعبير ذاتيا ،كما يمكف المجكء لمقضاء
ليستخدـ سمطتو التقديرية في تقدير القيد مف حيث لزكمو كتناسبو(ُ) ،كقبؿ ذلؾ تخضع تمؾ القيكد

لمبدأ انفراد التشريع باالختصاص في مسائؿ الحقكؽ كالحريات ،حيث إف السمطة التشريعية -
كىي الممثمة لممجتمع بمقتضى العقد االجتماعي ككفؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات  -ىي المختصة

بتنظيـ مسائؿ الحقكؽ كالحريات ،كمف بينيا حرية التعبير ممتزمة في ذلؾ باحتراـ القكاعد

الدستكرية ،فالقانكف ىك األداة التشريعية الكحيدة التي يمكنيا أف تنظـ الحريات كالمشرع ىك
المخاطب بالنصكص الدستكرية التي تقر الحريات ،بينما تمتزـ السمطة التنفيذية بتمكيف األفراد مف

ممارسة حقكقيـ كحرياتيـ ككفالة احتراميا(ِ).

 كيجب أف يككف اليدؼ مف فرض القيد كاضحان كحقيقيان ييدؼ لمحفاظ عمى األمف الكطني أك
حماية المصمحة العامة أك حماية حقكؽ كحريات الغير ،كليس تبري انر زائفان أك مزعكمان لمنع كشؼ

أخطاء السمطات أك ضعؼ سياساتيا أك إلخفاء المعمكمات أك لفرض أيديكلكجيا معينة ،كيقع عمى
كاىؿ السمطات الحاكمة عبء إثبات أنو لكال ىذا القيد ،لترتب عمى استعماؿ حرية التعبير
اإلخبلؿ الخطير باألمف الكطني ،كأف تمؾ القيكد ىي الحد األدنى البلزـ لتحقيؽ ىذا اليدؼ دكف

إفراط أك تفريط(ّ) .فالمشرع قد خكؿ سمطة تقديرية عند تنظيـ حرية التعبير كىك حؽ دستكرم ترؾ

لمقانكف تنظيمو كلكف دكف الخركج عف الغرض الذم حدده الدستكر كىك كفالة الحقكؽ كالحريات

العامة في حدكدىا المكضكعية فإذا انتقص المشرع منيا عند تنظيميا يككف تشريعو مشكبان
باالنحراؼ عف الغرض المخصص المرسكـ لو ،كمحبل لمطعف بعدـ الدستكرية(ْ).

 يجب أف تقرر الدساتير قيكدان عمى سمطة المشرع في مجاؿ التجريـ كالحد مف الحريات كذلؾ تعبي انر
عف إيماف الدساتير بأف حقكؽ االنساف كحرياتو كمنيا حرية التعبير ال يجكز التضحية بيا مف

غير ضركرة تممييا مصمحة اجتماعية ليا اعتبارىا(ٓ) ،فيجب أف تككف القيكد الجنائية عمى حرية

التعبير خاضعة لمعيارم الضركرة كالتناسب ،فضابط الضركرة كالذم يظير بو الدكر االجتماعي
(ُ) خيرم أحمد الكباش ،مرجع سابؽ ،ص ِٓٔ .رمزم رياض عكض ،مرجع سابؽ ،ص ِِ.
(ِ) أحمد فتحي سركر ،القانكف الجنائي الدستكرم ،مرجع سابؽ ،ص ّٖ كما بعدىا .فاركؽ عبد البر ،مرجع سابؽ ،ص ِِٓ كما بعدىا.
(ّ) رمزم رياض عكض ،مرجع سابؽ ،ص ِٓ كما بعدىا.
(ْ) عبد العزيز محمد سالماف ،ضكابط كقيكد الرقابة الدستكرية " منيج المحكمة الدستكرية العميا في رقابتيا لدستكرية القكانيف
كالمكائح " ،ط (ُ) ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،َُُِ ،ص ُِٕ.
(ٓ) حكـ المحكمة الدستكرية العميا المصرية في الطعف رقـ (ّٕ) لسنة (ُٓ) قضائية " دستكرية عميا " ،جمسة ّ ،ُٗٗٔ/ٖ/مكسكعة أحكاـ
المحكمة الدستكرية العميا ،الجزء الثالث ،مرجع سابؽ ،ص ُْْٗ.
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لقانكف العقكبات الذم يعبر عف القيـ االجتماعية التي يؤمف بيا المجتمع لحماية كجكده كأمنو

كسائر مصالحو ،كتمؾ الضركرة االجتماعية ليست ثابتة جامدة بؿ متغيرة بتغير الظركؼ كتطكر

األزماف ك المصالح كالقيـ(ُ).

 يجب أف يككف تدخؿ المشرع لتحقيؽ التكازف بيف حرية التعبير كفقا لمعيارم الضركرة كالتناسب،
فالضركرة البد أف تككف بقدرىا كمف ىنا جاء التناسب ،كال تناسب إال بالقدر الضركرم ،كىكذا فإف

معيارم الضركرة كالتناسب يحكـ مبدأ كنطاؽ تدخؿ المشرع لتقييد حرية التعبير(ِ) ،كيخضع ىذا

التدخؿ مف المشرع لرقابة القضاء كخاصة القضاء الدستكرم في تقديره لضركرة كتناسب القيكد،

كضمانة عممية لتقرير مبدأ الشرعية كسمك الدستكر(ّ).

كتطبيقان لذلؾ قضت المحكمة الدستكرية العميا المصرية بعدـ دستكرية الفقرة (ِ) مف المادة

(ُِّ) مف قانكف اإلجراءات الجنائية ،كالتي تنص عمى إلزاـ المتيـ بارتكاب جريمة القذؼ بطريؽ
النشر أف يقدـ لممحقؽ عند أكؿ استجكاب لو كعمى األكثر في الخمسة أياـ التالية ،بياف األدلة

عمى كؿ فعؿ اسند إلى المكظؼ العاـ أك مف في حكمو ،كاال سقط حقو في إقامة الدليؿ المشار
إليو في المادة (َِّ) مف قانكف العقكبات المصرم ،كاعتبرت المحكمة أف ىذا القيد الزمني الذم

يحد مف االستفادة مف سبب اباحة الطعف في المكظؼ العاـ أك مف في حكمو قيد غير دستكرم

يتعارض مع مضمكف كىدؼ حرية التعبير كمع حؽ الدفاع كفيو مصادرة ألحد أكجو حرية التعبير

كليس تنظيمان ليا(ْ).

الفرع الثالث

القيكد الكاردة عمى حرية التعبير في التشريع الفمسطيني
اعترؼ القانكف األساسي الفمسطيني بحرية التعبير عف الرأم ،كلكنو تطمب عند ممارسة ىذه

(ُ) أحمد فتحي سركر ،القانكف الجنائي الدستكرم ،مرجع سابؽ ،ص ُِٓ ك ص ُٗٔ.
كحيث " يتدخؿ المشرع بال ضركرة لتقييد حرية التعبير بقصد طمس الراء أك تجييمييا كاف ذلؾ إصماتا مفركضا بقكة القانكف ،في حيف
ليس مف الجائز أف يككف القانكف أداة تعكؽ حرية التعبير كمف الخطر فرض قيكد ترىؽ حرية التعبير بما يصد المكاطنيف عف ممارستيا =
= كحجب دكر حرية التعبير " أنظر :حكـ المحكمة الدستكرية العميا المصرية في الطعف رقـ (ٕٕ) لسنة (ُٗ) قضائية " دستكرية عميا "،

جمسة ٕ ،ُٖٗٗ/ِ/مكسكعة أحكاـ المحكمة الدستكرية العميا ،الجزء الثالث ،مرجع سابؽ ،ص َُٕٗ.
(ِ) أحمد فتحي سركر ،القانكف الجنائي الدستكرم ،مرجع سابؽ ،ص ُٕٓ.

(ّ) فتحي عبد النبي الكحيدم ،القضاء الدستكرم في فمسطيف ،مرجع سابؽ ،ص ٓ .محمكد نجيب حسني ،الدستكر كالقانكف الجنائي ،مرجع
سابؽ ،ص ٔ.
(ْ) حكـ المحكمة الدستكرية العميا المصرية في الطعف رقـ (ِْ) لسنة (ُٔ) قضائية " دستكرية عميا " ،جمسة َِ ،ُٗٗٓ/ٓ/مكسكعة أحكاـ
المحكمة الدستكرية العميا ،الجزء الثالث ،مرجع سابؽ ،ص َُِٕ كما بعدىا.
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الحرية مراعاة أحكاـ القانكف(ُ) ،مما يقتضي استعراض اإلطار القانكني المنظـ لحرية التعبير

كالقيكد الكاردة عمييا في التشريع الفمسطيني ،سكاء في قانكف العقكبات أك في قانكف المطبكعات
كالنشر ،فيذا اإلطار التشريعي يكرد القيكد عمى حرية التعبير في مجاليف رئيسييف:

المجاؿ األكؿ :القيكد عمى حرية التعبير التي تندرج ضمف تنظيـ العبلقة بيف حرية التعبير

كحقكؽ كحريات األفراد األخرل ،فيذا المجاؿ مف القيكد سنحيؿ البحث فيو لمكضع آخر حيث نتناكؿ
جرائـ السب كالببلغ الكاذب كاإلىانة كالنيؿ مف ذكم المقامات ،ككذا جريمة القذؼ بالتعمؽ.

أما المجاؿ الثاني :القيكد فيو تندرج ضمف تنظيـ العبلقة بيف حرية التعبير كالنظاـ العاـ أك

المصمحة العامة ،كىك ما سنقكـ بإلقاء الضكء عميو ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

أكل :القيكد الجنائية عمى حرية التعبير الكاردة في قانكف العقكبات

بداية البد مف اإلشارة إلى أف اإلطار القانكني الجنائي المنظـ لحرية التعبير في فمسطيف يستند

عمى قكانيف لـ يضعيا الشعب الفمسطيني بنفسو محققان في ذلؾ تطمعاتو كحقكقو كاحتياجاتو ،فقانكف

المطبؽ في المحافظات الجنكبية ىك قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كىك قانكف
العقكبات
ٌ
سنتو سمطات االنتداب البريطاني(ِ) يزخر بالقيكد عمى حرية التعبير ،كبتكسعو الشديد في الجرائـ
(ّ)

التعبيرية

كباألخص في القيكد عمى حرية التعبير بدعكل الحفاظ عمى األمف العاـ أك النظاـ العاـ.

كما يعتبر قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ىك األصؿ التاريخي لقانكف العقكبات

المطبؽ في المحافظات الشمالية (ْ) ،كالذم استمد منو الكثير مف المعالجات
رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ)
ٌ
(ُ) راجع :المادة (ُٗ) مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ).

(ِ) قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ىك قانكف تـ سنو مف قبؿ المندكب السامي لفمسطيف ( أ .غ .كاككب ) بعد استشارة المجمس
االستشارم في عيد االنتداب البريطاني عمى فمسطيف ،كليبطؿ العمؿ بقانكف الجزاء العثماني ،كنشر في الممحؽ رقـ (ُ) لمعدد (ِٓٔ) الممتاز
مف الكقائع الفمسطينية المؤرخ في ُْ  ،ُّٗٔ/ ُِ/كظؿ ساريا في كامؿ فمسطيف ،حتى نكبة فمسطيف ُْٖٗ لينحسر تطبيقو عمى قطاع
غزة فقط ،كال يزاؿ مطبؽ في قطاع غزة ام المحافظات الجنكبية لدكلة فمسطيف حتى تاريخ اعداد الرسالة .أنظر :منظكمة القضاء كالتشريع في
فمسطيف ،معيد الحقكؽ ،جامعة بيرزيت ،مكقع المقتفي ،عمى رابط.)/http://muqtafi.birzeit.edu( :
المطبؽ في المحافظات الجنكبية.
سنشير إلى ىذا القانكف خبلؿ الرسالة بالقانكف
ٌ
(ّ)أحمد نياد الغكؿ ،حرية الرأم كالتعبير في المكاثيؽ الدكلية كالتشريعات المحمية ،سمسمة تقارير قانكنية رقـ (ٓٔ) ،الييئة الفمسطينية المستقمة
لحقكؽ المكاطف ،راـ اهلل ،ََِٔ ،ص ّٔ ىامش رقـ ّٗ.
(ْ) قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ ) ىك قانكف تـ سنو مف قبؿ مجمس النكاب األردني بعد ضـ الضفة الغربية إلى إمارة شرؽ االردف
كاتحاد الضفتيف الشرقية كا لغربية تحت التاج الياشمي ك تككيف المممكة األردنية الياشمية ،كنشر ىذا القانكف في الجريدة الرسمية األردنية في
العدد رقـ (ُْٕٖ) الصادر بتاريخ ُ ،َُٗٔ / ٓ /كقد حؿ بصدكره محؿ قانكف العقكبات المؤقت رقـ ( ٖٓ) لسنة ُُٓٗ ،كليمغي العمؿ
بقانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ ) كتعديبلتو في الضفة الغربية ،كالذم ال يزاؿ سارم في الضفة الغربية أم المحافظات الشمالية لدكلة
فمسطيف حتى تاريخ اعداد الرسالة .أنظر :فتحي عبد النبي الكحيدم ،التطكرات الدستكرية في فمسطيف (ُُٕٗ ُٗٗٓ -ـ) ،ط (ِ) ،مطابع
الييئة الخيرية بقطاع غزة ،غزة ،ُٗٗٔ ،ص ّٔٓ كما بعدىا .التشريعات األردنية – نظاـ المعمكمات الكطني عمى اإلنترنت عمى الرابط:
( ،) http://www.lob.gov.jo/ui/laws/searchمكتبة المجمس التشريعي الفمسطيني عمى اإلنترنت ،عمى الرابطhttp://library.pal-( :
.)plc.ps/records
المطبؽ في المحافظات الشمالية.
سنشير إلى ىذا القانكف خبلؿ الرسالة بالقانكف
ٌ
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التشريعية فضبلن عف نقؿ العديد مف المكاد عنو حرفيا(ُ).

فقد جرـ كبلن مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كقانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة

(َُٔٗ) عددان مف أنماط السمكؾ التي تشكؿ قيكدان عمى حرية التعبير لصالح الحفاظ عمى النظاـ العاـ
أك المصمحة العامة ،نشير إلى بعض تمؾ الجرائـ كمنيا:

التحريض عمى اإلغارة عمى فمسطيف (ِ) ،كالنشر بيدؼ محاكلة اقتطاع جزء مف االراضي

األردنية(ّ) ،كتجريـ إظيار النية لمقياـ بعمؿ مف قبيؿ الخيانة ،كتتحقؽ ىذه الجريمة بأف يظير
الشخص نيتو لتحقيؽ غاية محددة جرميا القانكف سكاء أكاف إظيار ىذه النية بفعؿ عمني ،أـ بنشر أية

مادة مطبكعة أك محررة ،كالغايات التي جرميا القانكف كعدىا مف قبيؿ الخيانة يجمع بينيا حماية التاج

البريطاني مف أم شكؿ مف أشكاؿ المقاكمة قد تتعرض لو قكاتو في أم مف مستعمراتو(ْ) ،ككذا تـ
و
تجريـ الدعكة إلى حرب أىمية(ٓ) ،أك التحريض عمى التمرد كالعصياف(ٔ) ،ككذا نشر و
مستندات
ألفاظ أك
بنية الفساد كالتي عرفيا قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) بأنيا" :النية المنطكية عمى إيجاد
الكراىية كاالزدراء أك إيقاظ شعكر النفكر مف شخص جبللة الممؾ أك مف الدكلة المنتدبة أك مف

المندكب السامي بصفتو الرسمية أك مف حككمة فمسطيف القائمة بحكـ القانكف أك مف سير العدالة ،أك
النية المنطكية عمى تحريض أك تيييج أىالي فمسطيف عمى محاكلة إيقاع أم تغيير في أم أمر قائـ

في فمسطيف بحكـ القانكف ،بغير الطرؽ المشركعة ،أك عمى إيقاظ االستياء أك النفكر بيف أىالي

فمسطيف ،أك عمى إثارة البغضاء كالعداكة بيف مختمؼ فئات الشعب في فمسطيف"(ٕ) ،كما تـ تجريـ نشر
األكاذيب بقصد التخكيؼ ،كالتي تشمؿ تجريـ كؿ نشر أك ترديد قكؿ أك إشاعة أك خبر مف شأنو أف
يسبب خكفان أك رعبان لمناس أك أف يكدر صفك الطمأنينة العامة(ٖ) ،أك نشر أخبار كاذبة أك مبالغ فييا
مف شأنيا أف تكىف مف نفسية األمة أك تناؿ مف ىيبة الممؾ أك كلي العيد (ٗ) ،كما جرـ قانكف

العقكبات التشجيع أك الدعاية لمجمعيات غير المشركعة(َُ) ،كافشاء الكثائؽ كالمعمكمات المكتكمة دكف

(ُ) كامؿ السعيد ،شرح قانكف العقكبات ،الجرائـ الكاقعة عمى الشرؼ كالحرية " دراسة تحميمية مقارنة " ،ط (ُ) ،الدار العالمية الدكلية كدار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ََِِ ،ص ّٗ ك ىامش رقـ (ُ  )ِ -ص ُُٖ.
(ِ) راجع  :المادة (َٓ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
(ّ) راجع  :المادة (ُُْ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ْ) راجع :المادة (ِٓ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
(ٓ) راجع :المادة (ّٓ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كالمادة (ُِْ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ٔ) راجع :المادة (ْٓ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كتقابميا المادة (ُُِ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ٕ) راجع :المكاد (َٔ )ُٔ -مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كتقابميا المكاد (َُّ ) َُٓ -مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ)
لسنة (َُٔٗ).
(ٖ) راجع  :المادة (ِٔ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
(ٗ) راجع  :المكاد (ُُّ  )ُِّ -مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(َُ) راجع :المكاد (ُٕ )ّٕ -مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كالمادة ( ُُٔ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
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سبب مشركع(ُ) ،ككذا تجريـ النشر الذم مف شأنو أف يعمؿ عمى زعزعة الثقة في متانة نقكد أك عممة
الدكلة أك سنداتيا بكقائع ممفقة أك مزاعـ كاذبة أك حث الجميكر عمى سحب األمكاؿ مف البنكؾ أك بيع

سندات الدكلة(ِ) ،كما جرـ المشرع إطالة المساف عمى أرباب الشرائع مف االنبياء (ّ) ،كذا إىانة الشعكر

الديني(ْ) ،كفي مجاؿ الجرائـ التعبيرية المتعمقة بسير العدالة تـ تجريـ :الشيادة الكاذبة كالتحريض
عمييا كتضميؿ المحكمة كاليميف الكاذبة(ٓ) ،كما تـ تجريـ النشر لمتأثير عمى القضاة أك الشيكد(ٔ) ،أك

النشر الكاذب إلجراءات المحكمة(ٕ).

ثانيا :القيكد الجنائية عمى حرية التعبير في قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني

(ٖ)

يعد قانكف المطبكعات كالنشر لعاـ (ُٓٗٗ) أكؿ قانكف ينظـ حرية التعبير يصدر عف سمطة

كطنية فمسطينية(ٗ) ،كرغـ اعترافو بحقكؽ الصحفييف في التعبير عف الرأم ،كتضمينو العديد مف

اإليجابيات في مجاؿ احتراـ حرية التعبير ،كالدفع باتجاه ترسيخ أسس ممارسة الحؽ في حرية

الصحافة كالنشر ،حيث أبرز دكر كمياـ الصحافة كالطباعة كمنحيما الحرية كبعض الحقكؽ بغية
تحقيؽ تمؾ الحرية ،إال أنو يضـ الكثير مف القيكد غير الضركرية الكاردة عمى حرية التعبير(َُ) ،فقد

أكرد قيدان عامان عمى ىذه الحرية بعدـ مخالفة القانكف أك المساس بالحريات كالحقكؽ كالكاجبات العامة
كاحتراـ حرمة الحياة الخاصة لؤلفراد(ُُ) ،كقد رتب ىذا القانكف عقكبات جنائية مالية كسالبة لمحرية في

حاؿ مخالفة أم نص مف نصكص ىذا القانكف(ُِ) ،فقد أكجب ىذا القانكف االمتناع عف نشر كؿ ما
يتعارض مع النظاـ العاـ ،كأكضح المشرع ذلؾ تفصيبلن بتجريـ أم نشر يتعارض مع مبادئ الحرية

كالمسؤكلية الكطنية كحقكؽ اإلنساف ،ككذا عدـ االخبلؿ باألخبلؽ كالقيـ كالتقاليد الفمسطينية في أم
(ُ) راجع :المادة (ُِٔ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ِ) راجع :المكاد (ُِٓ )ُّٓ -مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ّ) راجع :المادة (ِّٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ْ) راجع :المادة (ُْٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كالمادة (ِٖٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ٓ) راجع :المكاد (ُُٕ )َُِ -ُُٗ -مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كيقابميا المكاد ( ُِْ )ُِِ- ُِٕ -مف قانكف
العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ٔ) راجع :المادة (ُِٔ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كالمادة (ِِْ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ٕ) راجع :المادة (ُِٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كالمادة (ِِٓ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ٖ) سنحصر بحثنا في القيكد الجنائية عمى حرية التعبير ،دكف اف نتناكؿ القيكد المتعمقة بالنكاحي االدارية ك االجرائية إلصدار المطبكعة
كمسألة الترخيص كالنكاحي المالية كالرقابة مف قبؿ السمطة التنفيذية عمى المطبكعة.
(ٗ) كقد كضع ىذا القانكف مف قبؿ رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية قبؿ صدكر القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِّ).
(َُ) الحؽ في حرية التعبير كالحؽ في التجمع السممي في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية ،حالة قطاع غزة ( مايك ُْٗٗ – ديسمبر
ُٖٗٗ) ،تقرير صادر عف المركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف ،صمف سمسمة الدراسات رقـ (ُٖ) ،غزة ،ُٖٗٗ ،ص َْ
(ُُ) راجع :المكاد (ِ )ْ -ّ -مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني لسنة (ُٓٗٗ).
(ُِ) راجع :المادة (ْٕ) مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني لسنة (ُٓٗٗ).
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نشر مكجو لؤلطفاؿ كالمراىقيف(ُ) ،كاالمتناع عف النشر الذم مف شأنو أف يذكي العنؼ كالتعصب

كالبغضاء أك يدعك إلى العنصرية ،كأف ال تتعرض المادة الصحفية لممنتكج التجارم ال تركيجا كال

انتقادا(ِ) ،ككذا حظر نشر محاضر المحاكـ في أم قضية قبؿ صدكر حكـ قطعي فييا(ّ) ،ثـ جاءت

المادة (ّٕ) مف ىذا القانكف بتعداد محظكرات النشر ،كالتي يترتب عمى مخالفتيا تعرض المطبكعة
إلجراء تعطيؿ الصدكر المؤقت ،باإلضافة لمعقكبة الجنائية(ْ) ،كىي تشمؿ:

ُ -أم معمكمات سرية عف الشرطة كقكات األمف العػاـ أك أسػمحتيا أك عتادىػا أك أماكنيػا أك تحركاتيػا

أك تدريباتيا.

ِ -المقاالت كالمكاد التي تشتمؿ عمى تحقير الديانات كالمذاىب المكفكلة حريتيا قانكنان.

ّ -المقػػاالت التػػي مػػف شػػأنيا اإلسػػاءة إلػػى الكحػػدة الكطنيػػة أك التحػريض عمػػى ارتكػػاب الج ػرائـ أك زرع

األحقاد كبذر الكراىية كالشقاؽ كالتنافر كاثارة الطائفية بيف أفراد المجتمع.
ْ -كقائع الجمسات السرية لممجمس الكطني كمجمس كزراء السمطة.

ٓ -المقاالت أك األخبار التي يقصد منيا زعزعة الثقة بالعممة الكطنية(ٓ).
ٔ -المقػػاالت أك األخبػػار التػػي مػػف شػػأنيا اإلسػػاءة لك ارمػػة األف ػراد أك حريػػاتيـ الشخصػػية أك اإلض ػرار

بسمعتيـ.

ٕ -األخبار كالتقارير كالرسائؿ كالمقاالت كالصكر المنافية لؤلخبلؽ كاآلداب العامة.
ٖ -اإلعبلنات التي تركج األدكية كالمستحضرات الطبيػة كالسػجائر كمػا فػي حكميػا إال إذا أجيػز نشػرىا

مسبقان مف قبؿ ك ازرة الصحة.

كىنا البد مف اإلشارة إلى أف القيكد الكاردة عمى حرية التعبير في التشريع الفمسطيني كخاصة

تمؾ الكاردة في إطار المحافظة عمى المصمحة العامة أك المحافظة عمى النظاـ العاـ ،يتسـ الكثير منيا

بمخالفة المعايير الدستكرية كالدكلية لشرعية القيكد عمى حرية التعبير ،بحيث يتضمف التشريع
الفمسطيني قيكدان جنائية غير ضركرية ترىؽ حرية التعبير كتصادرىا كال تكتفي بتنظيميا ،كما تتسـ تمؾ
القيكد بالغمكض كالضبابية كالعمكمية الشديدة كعدـ الدقة في الصياغة كالمدلكؿ القانكني كتجريـ إثارة

النعرات أك نشر األكاذيب بقصد التخكيؼ أك إيقاظ االستياء بيف األىالي ،أك التعرض لمبادئ الحرية
كالمسؤكلية الكطنية كالكحدة الكطنية كاألخبلؽ كالقيـ كالتقاليد الفمسطينية أك زرع األحقاد ،كغيرىا مف

(ُ) راجع :المادة (ٕ) مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني لسنة (ُٓٗٗ).
(ِ) راجع :المادة (ٖ) مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني لسنة (ُٓٗٗ).
(ّ) راجع :المادة (ّٗ) مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني لسنة (ُٓٗٗ).
(ْ) كما قرر قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني لسنة (ُٓٗٗ ) مسؤكلية جنائية مفترضة عف فعؿ الغير ،كذلؾ بيدؼ تقرير مزيد مف الرقابة
الداخمية مف قبؿ رئيس التحرير كغيره عمى الكتاب كأصحاب الرأم قبؿ صدكر المطبكعة ،كىك ما سنتناكليا في مكضع آخر مف الرسالة ضمف
المسؤكلية الجنائية عف جريمة القذؼ.
(ٓ) كىك قيد غير ضركرم مع عدـ كجكد عممة كطنية فمسطينية.
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الصياغات غير الكاضحة كالمطاطة كالتي تممؾ السمطات العامة التعسؼ في تفسيرىا كتكجيو اتيامات
ألصحاب الرأم بدعكل عدـ احتراـ القانكف كمخالفة تمؾ القيـ كالمبادئ ،ككذا التشدد في العقاب

كتغميظو ،كتقرير عقكبة الحبس في قضايا النشر كالصحافة كىك مسمؾ ىجرتو أغمب األنظمة القانكنية

المتقدمة ،كالتي استبدلت الحبس بالتعكيض المالي(ُ).

المطمب الثاني

حدكد حرية التعبير عف الرأم في الشريعة اإلسالمية
تمييد  :قبؿ استعراض قيكد حرية التعبير في اإلسبلـ ،كاف لزامان عمينا أف نشير إلى منيج اإلسبلـ في
تنظيمو لحقكؽ الفرد كحرياتو العامة ،كعميو سيتـ تناكؿ مضاميف ىذا المطمب ،مف خبلؿ تقسيمو

لفرعيف عمى النحك التالي:

الفرع األكؿ :المنيج اإلسبلمي في تنظيـ الحقكؽ كالحريات.

الفرع الثاني :القيكد عمى حرية التعبير في الشريعة اإلسبلمية.
الفرع األكؿ

المنيج اإلسالمي في تنظيـ الحقكؽ كالحريات
مف دكاعي فخر أم مسمـ أف اإلسبلـ كاف سباقان لتقرير كتنظيـ الحقكؽ كالحريات العامة ،كمف

معجزات اإلسبلـ أنو قرر كافة الحقكؽ كالحريات جممة كاحدة فمـ يحتج المسمـ لقركف مف الكفاح مف

أجؿ انتزاعيا حقان بعد حؽ كحرية بعد حرية باذالن األركاح في سبيميا ،كما أف القرآف الكريـ باعتباره

دستك انر إلييان يتصؼ بالصياغة الدقيقة ذات المفظ كالمعنى الغاية في الببلغة ،كبالكماؿ في تنظيمو
لجميع الحقكؽ كالحريات ،كالذم جاء مشتمبل عمى المبادئ العامة كاألصكؿ الكمية التي تصمح لتنظيـ

الحقكؽ كالحريات في جميع المجتمعات ،تاركان المسائؿ الفرعية كالتفصيمية التي تتغير بتغير الزماف
كالمكاف لممشرعيف المجتيديف ،كفؽ أصكؿ ثابتة تتسـ بالسعة كالمركنة كالخصكبة  ،كىي صفة ال

يدركيا أم دستكر كضعي ينظـ الحقكؽ كالحريات العامة(ِ).

كما أف منيج اإلسبلـ في عنايتو بالفرد كتنظيمو لحقكقو كحرياتو ككاجباتو ىك منيج فريد،

كيتجمى في ربطو بيف العقيدة كالشريعة ،فعني اإلسبلـ بالدعكة إلى مكارـ األخبلؽ ،كالحث عمى
(ُ) أنظر :رشاد تكاـ ،مرجع سابؽ ،ص ِٓ ص َٖ .تقرير بعنكاف (مبلحظات انتقادية عمى قانكف المطبكعات كالنشر لعاـ ُٓٗٗ الصادر
عف السمطة الكطنية الفمسطينية) ،صادر عف المركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف(نسخة إلكتركنية) ،غزة ،ُٗٗٓ ،ص ُٔ .جكاد راغب الدلك،
= كقفة مع قانكف المطبكعات كالنشر لسنة ُٓٗٗ ،كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر العممي :اإلعبلـ الفمسطيني كاقع كتطمعات ،ََِٕ ،ص ٓ.
(ِ) حمدم عطية عامر ،المرجع السابؽ ،ص ْٕ ك ص ِّّ كما بعدىا.
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الصدؽ كالبر كالحمـ كالصبر كالعفة كغيرىا مف األخبلؽ ،كفي ذات الكقت الربط بيف األخبلؽ

كالمسئكلية بما يثير في النفكس الخكؼ مف أم خركج عمى أحكاـ الفضيمة كاألخبلؽ ،كبما يدفع عف

المجتمع الشركر كاألضرار ،كذلؾ مف خبلؿ ربط الفعؿ المنيي عنو برادع ديني بتكقيع عقكبة أخركية
عمى مرتكبو ،ثـ كضع عقكبات دنيكية عمى مخالؼ تمؾ التعاليـ ،كمثاؿ ذاؾ جريمة القذؼ بأف حرميا
اإلسبلـ كعدىا مف جرائـ الحدكد التي نص عمى عقكبتيا بالجمد كالحرماف مف أداء الشيادة(ُ).

فالحقكؽ كالحريات في اإلسبلـ ليست حقكقان طبيعية بؿ منحان إليية تستمد مف الشريعة

اإلسبلمية كتستند عمى العقيدة اإلسبلمية ،فمذلؾ تتمتع بقدر كاؼ مف الييبة كاالحتراـ تشكؿ ضمانة
لعدـ االعتداء عمييا ،فيكسبيا صبغة دينية تجعؿ احتراميا اختياريان نابعان مف داخؿ النفس يقكـ عمى

اإليماف باهلل ،الذم شرع ىذه الحقكؽ كالحريات كليس قسريان ،لذلؾ كاف تنظيميا في اإلسبلـ يأخذ
سمات الشريعة اإلسبلمية بالشمكؿ كالعمكـ كالربانية كالكماؿ ...فيي كاممة ابتداء كغير قابمة لئللغاء

كخالية مف اإلفراط أك التفريط ،حيث ال إفراط في حقكؽ األفراد عمى حساب مصمحة الجماعة ،كال

تفريط فييا لمصمحة السمطة ،لذلؾ فالحريات كالحقكؽ في اإلسبلـ ليست مطمقة بؿ ىي مقيدة بعدـ

اإلضرار بمصمحة الجماعة(ِ) ،كىذا ما سنتناكلو في الفرع التالي.
الفرع الثاني

القيكد عمى حرية التعبير في الشريعة اإلسالمية
رغـ كفالة الشريعة اإلسبلمية حرية التعبير عف الرأم لمجميع في مكاجية الحكاـ كحتى في
مخاطبة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،باعتبارىا كسيمة إلعبلف الدعكة ،كعرضيا عمى الناس ،كرغـ

أىميتيا إال أف الشريعة اإلسبلمية لـ تطمقيا ببل ضابط ،بؿ كضعت الضكابط كالحدكد في سبيؿ حرية
التعبير؛ بحيث ال تتحكؿ إلى أداة لمكصكؿ لمفتنة أك الفرقة أك الفكضى أك بإلحاؽ الضرر بالغير أك
خدشا لكرامتو أك تعريضان بو(ّ).

فقد كضعت الشريعة اإلسبلمية عددان مف القيكد عمى حرية التعبير التي تيدؼ لممحافظة عمى

الركائز األساسية التي يقكـ عميو المجتمع بحيث يككف استخداـ تمؾ الحرية لما فيو الخير لممجتمع،
كمف تمؾ القيكد ما يأتي:

 عدـ االعتداء عمى األخبلؽ كاآلداب أك النظاـ العاـ بحيث تتجاكز حسف القصد ،فإذا كقع ذلؾ
مف شخص كتـ منعو مف الغكص فيما يمس تمؾ األشياء كاف منعو منعان مف االعتداء كلـ يحرـ

(ُ) عبد الكاحد محمد الفار ،قانكف حقكؽ اإلنساف ،مرجع سابؽ ،ص ُِٖ كما بعدىا.
(ِ) حمدم عطية عامر ،مرجع السابؽ ،ص ٕٓ كما بعدىا.
(ّ) عبد الفتاح بيكمي حجازم ،المبادئ العامة في جرائـ الصحافة كالنشر ،مرجع سابؽ ،ص ّّ كما بعدىا.
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مف حؽ ،فيجب أف يتصؼ الخطاب كالنقاش باألدب كاليدكء كاالحتراـ كبغير فرض أك سعي لمفتنة
أك التحريض عمييا(ُ) ،كيقكؿ اإلماـ الغزالي "رضي اهلل عنو"" :إذا كاف المحظكر ىك التعصب
كالتشعب كالعداكة كالبغضاء ،كما يفضي إليو مف الكبلـ فذلؾ محرـ كيجب االحتراز منو"(ِ) ،كمع

ذلؾ فقد أباحت الشريعة اإلسبلمية حؽ النقد ،فقد كقؼ عمر بف الخطاب يقكؿ " :أييا الناس :مف

رأل منكـ في اعكجاجان فميقكمو ،فقاؿ بعض السامعيف" :كاهلل لك رأينا فيؾ اعكجاجا لقكمناه بسيكفنا"
قاؿ عمر :الحمد هلل الذم جعؿ في أمة محمد مف يقكـ عمر بالسيؼ إذا اعكج " ،كالتقكيـ بالسيؼ

يبيح مف باب أكلى التقكيـ بالنقد كالمفظ كالمكـ بالقكؿ(ّ).

 ال يجكز أف تصؿ حرية الرأم كالتعبير عنو إلى حد نشر األىكاء كالضبللة كالبدع كاشاعة الرذيمة
كالباطؿ ،لذلؾ يجب عمى الفرد مراعاة المبادئ اإلسبلمية ،فبل يسمح لحرية التعبير أف تصؿ لحد
الطعف في اإلسبلـ أك في الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،فيذا أمر يخرج مف دائرة حرية التعبير

كيجعؿ مف المسمـ مرتدان يستحؽ العقاب كال تشفع لو حرية التعبير عف الرأم (ْ).

 كما تحظر الشريعة اإلسبلمية عمى اإلنساف أف يقع بمسانو بالسكء في حؽ الناس لقكلو تعالى((:لَّ
س ًميعان ىعمًيمان)) (ٓ)  ،سكاء أكاف ذلؾ
يي ًح ُّ
ب المٌ يو ا ٍل ىج ٍي ىر ًب ُّ
الس ىك ًء ًم ىف ا ٍلقى ٍك ًؿ إًلَّ ىمف ظيمً ىـ ىك ىك ى
اف المٌ يو ى
كف ا ٍلم ٍحص ىن ً
كى ٍـ
ات ثي َّـ لى ٍـ ىيأٍتيكا ًبأ ٍىرىب ىع ًة ي
اجمً يد ي
بالقذؼ المحرـ لقكلو تعالى ((:ىكالًَّذ ى
ش ىي ىداء فى ٍ
يف ىي ٍريم ى ي ى
ادةن أىبدان كأيكلى ًئ ىؾ يىـ ا ٍلفى ً
كف)) (ٔ) أـ بغيرىا مف صنكؼ إساءة
يف ىج ٍم ىدةن ىكىل تى ٍق ىبميكا لى يي ٍـ ى
اسقي ى
ثى ىم ًان ى
ش ىي ى ى ى ٍ
ي
استعماؿ حرية التعبير بالسب ،كما ال تجيز الشريعة اإلسبلمية الخكض في أعراض الناس أك

إذاعة أسرارىـ أك االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة لمناس أك التشيير بيـ(ٕ) ،لقكلو تعالى((:إً َّف
ً
كف أىف تى ًشيع ا ٍلفى ً
يـ ًفي ُّ
الد ٍن ىيا ىك ٍاآل ًخ ىرًة ىكالمَّ يو ىي ٍعمى يـ
اح ى
ش ية ًفي الًَّذ ى
يف يي ًح ُّب ى
الًَّذ ى
آم ينكا لى يي ٍـ ىع ىذ ه
ى
يف ى
اب أىل ه
كف)) (ٖ) .
ىكأىنتي ٍـ ىل تى ٍعمى يم ى

 كمف القيكد عمى حرية التعبير عف الرأم في اإلسبلـ حظر المراء كالمجادلة بدعكل حرية الرأم
فيما معصية فضبلن عما فييما مف إيذاء لمغير ،قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ(( :مف ترؾ

المراء كىك محؽ بني لو بيت في كسط الجنة))(ٗ) ،كحتى مع مخالفي العقيدة فالجداؿ معيـ ال

(ُ) فتحي الكحيدم ،الفقو السياسي كالدستكرم في اإلسبلـ ،مرجع سابؽ ،ص ُِٔ.
(ِ) عبد الفتاح بيكمي حجازم ،المبادئ العامة في جرائـ الصحافة كالنشر ،مرجع سابؽ ،ص َْ.
(ّ) محسف فؤاد فرج ،جرائـ الفكر كالرأم كالنشر ،مرجع سابؽ ،ص ِٔ.
(ْ) منتصر سعيد حمكدة ،قانكف اإلعبلـ الدكلي ،مرجع سابؽ ،ص ُّٗ .حمدم عطية عامر ،المرجع السابؽ ،صْٖٕ.
(ٓ) النساء.ُْٖ :
(ٔ) النكر.ْ :
(ٕ) عبد الفتاح بيكمي حجازم ،المبادئ العامة في جرائـ الصحافة كالنشر ،مرجع سابؽ ،ص َْ كما بعدىا.
(ٖ)النكر.ُٗ :
(ٗ) ركاه أنس بف مالؾ  -سنف الترمذم رقـ ُّٗٗ عف المكسكعة الحديثية ،مرجع سابؽ.
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(ُ)
ً
س ًب ً
يؿ
يصؿ لحد السباب كالشقاؽ بؿ ينبغي أف يككف بأسمكب كريـ عؼ  ،قاؿ تعالىٍ ((:ادعي إًلى ى
ً
ً ً
س يف)) (ِ) .
س ىن ًة ىك ىج ًاد ٍل ييـ ًبالًَّتي ًى ىي أ ٍ
ىح ى
ىرِّب ىؾ ًبا ٍلح ٍك ىمة ىكا ٍل ىم ٍك ًعظىة ا ٍل ىح ى

 كما جرمت الشريعة اإلسبلمية عددان مف صكر حرية التعبير ،كمنيا تجريـ شيادة الزكر فبعد أف

حثت الشريعة اإلسبلمية الناس عمى إقرار العدؿ كالعمؿ عمى إقامتو بتأدية الشيادة لكجو اهلل ،جرـ
اجتىًن يبكا قى ٍك ىؿ ا ُّلز ً
كر )) (ّ)  ،كما حرمت الشريعة
اإلسبلـ شيادة الزكر لقكلو تعالى ...(( :ىك ٍ
سى أىف ىي يككينكا ىخ ٍي ارن ِّم ٍن يي ٍـ ىكىل
ُّيا الًَّذ ى
آم ينكا ىل ىي ٍ
اإلسبلمية السخرية ى((يا أىي ى
كـ ِّمف قى ٍكوـ ىع ى
يف ى
س ىخ ٍر قى ه
ً
ً
ً
س يكـ ىكىل تىىن ىاب يزكا ًب ٍاألى ٍلقى ً
س يـ
س ال ٍ
اب ًب ٍئ ى
ساء ىع ى
ساء ِّمف ِّن ى
نى
سى أىف ىي يك َّف ىخ ٍي ارن ِّم ٍن يي َّف ىكىل تى ٍمم يزكا أىنفي ى ٍ
كؽ ىب ٍع ىد ًٍ
يم ً
كف)) (ْ) .
س ي
اف ىك ىمف لَّ ٍـ ىيتي ٍب فىأ ٍيكلى ًئ ىؾ يى يـ الظَّالً يم ى
ا ٍلفي ي
اإل ى

(ُ) فتحي الكحيدم ،الفقو السياسي كالدستكرم في اإلسبلـ ،مرجع سابؽ ،ص ُِٕ.
(ِ) النحؿ.ُِٓ :
(ّ) الحج.َّ :
(ْ) الحجرات.ُُ :
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الفصل األول

ماهية جزمية القذف
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الفصؿ األكؿ
ماىية جريمة القذؼ
تمييد :جريمة القذؼ مف الجرائـ التي تمس الشرؼ كاالعتبار كالمكانة االجتماعية لمشخص ،كما يتمتع
بو مف احتراـ كمركز ضمف القيـ كاألخبلؽ التي تسكد المجتمع الذم يعيش فيو ،أيان كانت طبيعة ىذا

المجتمع ،سكاء أكاف مجتمع المدينة أـ القرية أـ المينة التي ينتمي إلييا(ُ).

المطبؽ في المحافظات الجنكبية األحكاـ
كقد عالج قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة(ُّٔٗ)
ٌ
المتعمقة بجريمة القذؼ ،كذلؾ ضمف أحكاـ الفصؿ العشريف مف القسـ الثالث مف الباب الثاني تحت
عنكاف " القذؼ " كخصص ليا المكاد (َُِ ،حتى َِٗ) التي تضمنت النص عمى تجريـ القذؼ

بصكرتيو القدح كالذـ ،كما نظمت أسباب تبرير القذؼ كحاالتيا.

المطبؽ في المحافظات الشمالية أحكاـ
بينما نظـ قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ)
ٌ
الجرائـ الماسة بالشرؼ كاالعتبار ،كمف ضمنيا جريمة القذؼ كحاالت مشركعية القذؼ خبلؿ تنظيمو
لجرائـ الذـ كالقدح كالتحقير ،كذلؾ في مكضعيف منفصميف ،األكؿ :كفؽ المكاد(ُٖٖ ،حتى ُٗٗ)
كذلؾ لحماية العامميف في الييئات الرسمية مف التعرض لتمؾ الجرائـ ،كالمكضع الثاني ضمف الجرائـ

الكاقعة عمى حرية كشرؼ األشخاص كفؽ المكاد (ّٖٓ ،حتى ّٕٔ).

أما مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني(ِ) ،فقد نظـ جريمة القذؼ ضمف الفصؿ الرابع عشر

منو تحت عنكاف االعتداء عمى الشرؼ كاالعتبار ،كذلؾ كفؽ المكاد (َّٗ ،حتى ُّٕ ).

كلبياف ماىية جريمة القذؼ ،نعرض أكالن التعريؼ بجريمة القذؼ كعمة تجريميا ،ثـ نتناكؿ

صكر جريمة القذؼ كالطبيعة القانكنية لجريمة القذؼ ،كأخي انر نعرض ألكجو التمييز بيف جريمة القذؼ
كما شابييا مف الجرائـ ،كذلؾ بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلثة مباحث عمى النحك التالي:
المبحث األكؿ :تعريؼ جريمة القذؼ كالعمة مف تجريميا.

المبحث الثاني :صكر جريمة القذؼ كطبيعتيا القانكنية.

المبحث الثالث :تمييز جريمة القذؼ عما شابييا مف الجرائـ.

(ُ) محمد صبحي نجـ ،الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ُْٗٗ ،ص ُٖٔ.
(ِ) أقر مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني بالقراءة األكلى بتاريخ ُْ ََِّ /ْ /ـ مف قبؿ المجمس التشريعي الفمسطيني ،كالذم انتيت كاليتو
بدكف اصداره ،كالذم بقي مشركع قانكف لحد تاريخ إعداد ىذه الرسالة  ،كتجدر اإلشارة انو قد طرحت عدة مشركعات لقانكف عقكبات فمسطيني
منيا نسخة ََُِ  ،ككذا النسخة التي اعدتيا كتمة التغيير كاالصبلح في المجمس التشريعي الفمسطيني عاـ َُِْ.
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المبحث األكؿ
تعريؼ جريمة القذؼ كالعمة مف تجريميا
نتناكؿ بالدراسة في ىذا المبحث التعريفات المختمفة لجريمة القذؼ ،ككذا العمة مف تجريـ القذؼ،

كذلؾ في مطمبيف عمى النحك التالي:

المطمب األكؿ :تعريؼ جريمة القذؼ.

المطمب الثاني :العمة مف تجريـ القذؼ.
المطمب األكؿ

تعريؼ جريمة القذؼ
استعممت كممة قذؼ في المغة بمعاني عدة منيا :قذؼ بالحجر أك بالشيء :رمى بو بقكة ،قذؼ

فبلف بقكلو :تكمـ مف غير تدبر كال تأمؿ ،قذؼ بالكذب أك قذفو بمكركه :نسبو إليو ،قذؼ القكـ بكذا:
تشاتمكا بو ،قذؼ المحصنة :رماىا بالزنى(ُ).

كقد تعددت تعريفات جريمة القذؼ ،بيف تعريفات تشريعية كقضائية كفقيية ،كىك ما سنحاكؿ

تكضيحو ،كذلؾ في فرعيف عمى النحك اآلتي:

الفرع األكؿ :التعريؼ التشريعي كالقضائي لجريمة القذؼ.
الفرع الثاني :التعريؼ الفقيي لجريمة القذؼ.

الفرع األكؿ

التعريؼ التشريعي كالقضائي لجريمة القذؼ
نتناكؿ التعريؼ التشريعي ثـ التعريؼ القضائي لجريمة القذؼ ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

أكل  :التعريؼ التشريعي

المطبؽ في
نستعرض التعريؼ التشريعي لجريمة القذؼ في كؿ مف قانكف العقكبات
ٌ
المطبؽ في المحافظات الشمالية ،ككذا في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني،
المحافظات الجنكبية ،ك ٌ
كذلؾ كما يأتي:

(ُ) مف المعاني المغكية االخرل لمقذؼ :قذؼ بالشيء عمى فالف :رماه بو ،كفي التنزيؿ (( :بؿ نقذؼ بالحؽ عمى الباطؿ فيدمغو)) :نرميو بو

فيمحقو ،تقاذفكا بالحجارة :رمى بعضيـ بعضان .أنظر :إبراىيـ انس ،كآخركف ،المعجـ الكسيط ،ج (ِ) ، ،ط (ِ) ،دار احياء التراث العربي،
بيركت ،بدكف سنة نشر ،ص ُِٕ.
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 -1تعريؼ القذؼ في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ):
بينت المادة (َِّ )ُ/مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) مككنات القذؼ بقكليا:

"تعتبر المادة مككنة " قذفا " إذا أسند فييا إلى شخص ارتكاب الجريمة أك سكء تصرؼ في كظيفة
عامة أك أم أمر مف شأنو أف يسيء إلى سمعتو في مينتو أك صناعتو أك كظيفتو أك يعرضو إلى
بغض الناس أك احتقارىـ أك سخريتيـ".

كقد عرفت المادة (ُٔ) مف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) (ُ) القذؼ بأنو:

" القذؼ ىك أف ينشر شخص مف األشخاص ،بكاسطة الطبع أك الكتابة ،أك الرسـ ،أك التصكير ،أك
اإليماء أك األلفاظ أك األصكات األخرل أك بأية كسيمة أخرل ميما كانت ،أية مادة مف المكاد :تسند

إلى شخص آخر ارتكاب جريمة ،أك تسند إلى شخص آخر سكء التصرؼ في كظيفة عامة ،أكمف
شأنيا أف تؤدم إلى إيذاء سمعة شخص آخر في مينتو أك صنعتو أك كظيفتو ،أك مف شأنيا أف

تعرض
تعرض شخصان آخر لبغض الناس لو أك احتقارىـ إياه أك سخريتيـ منو ،أك مف شأنيا أف ٌ
ٌ
شخصان آخر إلعراض الناس عنو ،أك تجنبيـ إياه" .
يتضح لنا مف النص السابؽ أف القذؼ قكامو إسناد كاقعة محددة إلى شخص محدد بارتكاب

جريمة تستكجب العقاب كفقا ألحكاـ القانكف ،أك تسيء إلى سمعة ذلؾ الشخص كتؤدم إلى احتقاره أك
بغضو أك السخرية منو  ،فإذا كاف اإلسناد ألمر يبيحو القانكف أك ال يمس سمعة الشخص كشرفو

كاعتباره فبل تتحقؽ جريمة القذؼ.

 -2تعريؼ القذؼ في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ):
عرؼ قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) جريمة القذؼ مف خبلؿ تعريفو لجريمة الذـ

كىي الجريمة التي تقابؿ جريمة القذؼ في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كقد عرفت المادة

(ُٖٖ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) الذـ بأنو " :ىك إسناد مادة معينة إلى شخص–
كلك في معرض الشؾ كاالستفياـ – مف شأنيا أف تناؿ مف شرفو ككرامتو أك تعرضو إلى بغض الناس
كاحتقارىـ سكاء أكانت تمؾ المادة جريمة تستمزـ العقاب أـ ال ".

نخمص مف النص السابؽ إلى أف المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) عرؼ

جريمة القذؼ بأنيا إسناد كاقعة إلى شخص ،كحدد طبيعة تمؾ الكاقعة مف خبلؿ النتيجة المحتممة ليا،
أم مساسيا لشرؼ أك كرامة الشخص أك تعريضو لمبغض كالكراىية مف قبؿ الناس ،دكف اف يشترط

في الكاقعة أف تشكؿ جريمة تستكجب العقاب.

كالجدير بالذكر أف المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) استخدـ في النص

(ُ) سف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) مف قبؿ المندكب السامي " غكرت" بعد استشارة المجمس االستشارم  ،كنشر في
الممحؽ رقـ (ُ) مف العدد (َُّٖ) مف في الكقائع الفمسطينية ( الجريدة الرسمية في فمسطيف ) بتاريخ ِٖ. ُْْٗ/ُِ/
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السابؽ اصطبلح " المادة " كيفيـ مف ذلؾ أنو يقصد بالمادة أم انر معينان أك كاقعة كىما تعبيراف مختمفاف

لمعنى كاحد(ُ).

 -3تعريؼ القذؼ في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني:
عرفت المادة (َّٗ  )ُ /مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني جريمة القذؼ بما يمي " يعد

قاذفان كؿ مف أسند عبلنية إلى أحد األشخاص سكاء بالقكؿ أك اإلشارة أك الكتابة أك الطباعة أك الرسـ
أك التصكير أك بأية كسيمة عمنية أخرل ،أم انر مف شأنو أف يسئ إلى سمعتو أك يناؿ مف شرفو أك يحط

مف مكانتو أك يعرضو إلى بغض الناس أك احتقارىـ أك سخريتيـ كلك كاف ىذا األمر صحيحان".

نبلحظ عمى التعريؼ السابؽ أنو أبرز مكانة العبلنية في اإلسناد كتكسع في تحديد كسائؿ

العبلنية كبيف طبيعة اإلسناد مف خبلؿ نتيجتو أم المساس بالسمعة أك الشرؼ أك المكانة أك يؤدم

لمبغض كاالحتقار أك السخرية مف قبؿ الناس ،دكف أف يشترط أف يككف محؿ اإلسناد يستكجب العقاب،
مع كضعو قاعدة عامة مفادىا أف صحة الكاقعة ال تمنع تحقؽ جريمة القذؼ.

ثانيان :التعريؼ القضائي

عرفت محكمة النقض المصرية القذؼ بأنو " :القذؼ الذم يستكجب العقاب قانكنان ىك الذم

يتضمف إسناد فعؿ يعد جريمة كيقرر ليا القانكف عقكبة جنائية أك يكجب احتقار المسند إليو عند أىؿ

مكطنو"(ِ).

الفرع الثاني

التعريؼ الفقيي لجريمة القذؼ
تعددت التعريفات الفقيية لمقذؼ فقد عرفو بعضيـ بقكلو "القذؼ ىك إسناد كاقعة محددة

تستكجب عقاب مف تنسب إليو أك احتقاره إسنادان عمنيان عمديان"(ّ) ،كيتضح مف ىذا التعريؼ أف قكاـ

القذؼ فعؿ اإلسناد الذم ينصب عمى كاقعة محددة مف شأنيا عقاب المجني عميو أك احتقاره.

كما يعرؼ فقو آخر القذؼ بأنو " الذم يكجب اإلسناد فيو العقاب قانكنان كىك ما يتضمف إسناد

فعؿ يعد جريمة يقرر ليا القانكف عقكبة جنائية " كما لك أسند شخص إلى آخر أنو سرؽ أك زكر أك
ارتشى ،أما اإلسناد الذم يكجب احتقار المسند إليو عند أىؿ مكطنو " فيك الذم يحط مف قدر المسند
(ُ) أشرؼ فتحي الراعي ،جرائـ الصحافة كالنشر ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر ،عماف ،ََُِ ،صُُٔ.

(ِ) الطعف رقـ (ْْٕ لسنة ٓٓ ؽ ،جمسة َّ )ُٖٗٓ/َّ/أشار إليو :معكض عبد التكاب ،القذؼ كالسب كالببلغ الكاذب ،ط(ِ)،َََِ ،
صُٖ.
كتجدر اإلشارة إلى أف الباحث كلـ يعثر عمى أم تعريؼ قضائي فمسطيني لجريمة القذؼ.
(ّ) محمكد نجيب حسني ،المكجز في شرح قانكف العقكبات ،القسـ الخاص ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُّٗٗ ،صُٕٓ .كفي تعريؼ
قريب مف ىذا التعريؼ عرفو البعض بأنو " :إسناد عمدم لكاقعة محددة عمنا تستكجب لك كا نت صادقة عقاب مف أسندت إليو أك احتقاره "،
أنظر :طارؽ سركر ،جرائـ النشر كاإلعبلـ ،الكتاب األكؿ( األحكاـ المكضكعية ) ،ط (ِ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ََِٖ ،ص ّٕٔ.
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إليو ككرامتو في نظر الغير" كأف ينسب إلى شخص أنو يعاشر خادمتو البالغة ،أما إذا لـ يكف مف

شأنو إحداث ىذا األثر الخارجي فبل يتكافر القذؼ(ُ).

كما عرؼ القذؼ بأنو " :إسناد فعؿ معيف كلك في معرض الشؾ مف شأنو النيؿ مف كرامة

المدعى عميو كسمعتو األدبية كشرفو بكسيمة مف الكسائؿ التي حددىا القانكف"(ِ).

كعرؼ القذؼ أيضان بأنو " :إسناد مادة محددة ،إلى شخص طبيعي أك معنكم ،تؤدم إلى

ازدراء مف كجو إليو اإلسناد عند مف حضره ،عمى أف يككف ىذا اإلسناد قد تـ بصكرة عمنية
كعف عمد"(ّ).

كالقذؼ بالبلتينية )Defamation( :كتأتي بمعنى القدح أيضان" :كتعني ادعاء فعؿ يطعف في

شرؼ شخص أك اعتباره أك نسبتو إليو أك إلى الييئة التي ينتسب إلييا"(ْ) ،كمف تعريفات الفقو الفرنسي

لجريمة القذؼ بأنو " االدعاء أك االتياـ عمنان بكاقعة محددة تمس شرؼ أك اعتبار الشخص المنسكبة لو

ىذه الكاقعة ،كتعتبر مساسان بالشرؼ المخالفات الخطيرة لقانكف األخبلؽ بحيث يعرض فاعميا

لبلحتقار"(ٓ).

يتضح مف خبلؿ التعريفات السابقة أف جريمة القذؼ تتمثؿ في " اإلسناد المكجو إلى شخص

سكاء طبيعي اك اعتبارم لكاقعة محددة إسنادان عمنيان عمديان تستكجب عقاب مف أسندت إليو أك احتقاره".
المطمب الثاني

العمة مف تجريـ القذؼ
تتفؽ التشريعات الجنائية عمى أف المصمحة القانكنية مناط الحماية الجنائية في جريمة القذؼ
ىي حماية حؽ اإلنساف في الشرؼ كاالعتبار ،كما يكاد يجمع الفقو عمى أف عمة تجريـ القذؼ ىك

حماية شرؼ كاعتبار األشخاص(ٔ).

(ُ) محمكد محمكد مصطفى ،شرح قانكف العقكبات ،القسـ الخاص ،ط(ِ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُْٖٗ ،صَّٓ.
(ِ) عمي محمد جعفر ،قانكف العقكبات الخاص ،ط (ُ) ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،ُٖٕٗ ،ص ُٖٔ.
(ّ) عادؿ عزاـ سقؼ الحيط ،جرائـ الذـ كالقدح كالتحقير المرتكبة عبر الكسائط اإللكتركنية ،دراسة قانكنية مقارنة ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،َُُِ ،ص ٕٔ.
(ْ) جيرار ككرنك ،معجـ المصطمحات القانكنية ،ترجمة منصكر القاضي ،ط (ُ) ،ج (ِ) ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع،
لبناف ،ُٖٗٗ ،ص ُِٔٔ.
(ٓ) تعريؼ الفقيو الفرنسي ( جيف ممبير Jean Malberd – la vie privee et droit monderneparis – :)Jean Malberd-
 ،1967-p.50-51اشار إليو :عمي حسف طكالبة ،جريمة ال قذؼ دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية ،ط (ُ) ،مكتبة دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ُٖٗٗ ،ص ّٓ.
(ٔ) محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ ،مفيكـ الشرؼ كاالعتبار في جرائـ القذؼ كالسب ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ََِِ ،صٕ.
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كرغـ خمك القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ) مف أم نص صريح كمباشر

يضفي الحماية الدستكرية عمى الحؽ في شرؼ كاعتبار األفراد ،إال أف ىذا الحؽ يندرج ضمف الحماية

العامة لمحقكؽ كالحريات العامة المعترؼ بيا في القانكف األساسي الفمسطيني(ُ) ،كما أف حؽ اإلنساف
(ِ)

في حماية شرفو كاعتباره

يجد سندان لو في المكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية ،كأىميا اإلعبلف العالمي لحقكؽ

اإلنساف الصادر عاـ (ُْٖٗ) كالذم أقر ىذا الحؽ في المادة (ُِ) كالتي نصت عمى ما يمي" :ال
يعرض أحد لتدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة .. .أك لحمبلت عمى شرفو كسمعتو ،كلكؿ شخص الحؽ

في حماية القانكف مف مثؿ ىذا التدخؿ أك تمؾ الحمبلت " ،كما يحمي العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ

المدنية كالسياسية الصادر عاـ (ُٔٔٗ) حؽ اإلنساف في الشرؼ كالسمعة(ّ).

فالقذؼ مف أشد الجرائـ خطكرة عمى الشرؼ كاالعتبار كقد يؤلـ القذؼ نفس المجني عميو إذا

ارتكب في حضرتو أك كصؿ إلى عممو ،كقد ينزؿ القذؼ بالمجني عميو أفدح األضرار المادية
كالمعنكية إذا اختمت ثقة مجتمعو فيو ،كقد يؤدم القذؼ إلى تبادؿ االعتداء بيف الجاني كالمجني عميو

مما يشكؿ خط انر عمى األمف العاـ(ْ).

إف البحث في مفيكـ كنطاؽ حؽ اإلنساف في الشرؼ كاالعتبار لو أىمية كبرل ،باعتباره العمة

مف تجريـ القذؼ ،كغيره مف الجرائـ كالسب كالببلغ الكاذب كافشاء األسرار ،كلما لتبياف حدكد

كمضمكف ىذا الحؽ مف دكر في تحديد نطاؽ تجريـ صكر معينة مف السمكؾ ،تجد أساسان ليا في حؽ

اإلنساف في حرية التعبير ،فمف القيكد المعترؼ بيا الكاردة عمى حرية التعبير عف الرأم ،تعارضيا مع
حقكؽ كحريات األفراد األخرل ،كمحؿ التعارض في حالة جريمة القذؼ ىك تعارض حرية التعبير عف

الرأم مع حؽ االنساف في حماية شرفو كاعتباره ،كعميو كاف لزامان عمينا أف نفرد بعض المساحة لحؽ
االنساف في الشرؼ كاالعتبار ،كالذم نتناكلو في فرعيف عمى النحك التالي:
الفرع األكؿ :مفيكـ الحؽ في الشرؼ كاالعتبار.
الفرع الثاني :نطاؽ حماية الشرؼ كاالعتبار.
(ُ) اكدت المادة (َُ) مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة (ََِٓ) عمى القاعدة العامة أك المبدأ األساسي فيما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف كحرياتو،
مع إفراد نصكص خاصة ببعض الحقكؽ كالحريات في مكاد اخرل ،كالتي نصت عمى ما يمي -ُ :حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ممزمة
ككاجبة االحتراـ.
ِ -تعمؿ السمطة الكطنية الفمسطينية دكف إبطاء ع مى االنضماـ إلى اإلعبلنات كالمكاثيؽ اإلقميمية كالدكلية التي تحمي حقكؽ اإلنساف.
(ِ ) يعتبر جانب مف الفقو أف الحؽ في الشرؼ كاالعتبار يعتبر أحد عناصر الحؽ في الخصكصية ،حيث يعتبر أف الحؽ في الخصكصية
أكسع نطاقا مف الح ؽ في الشرؼ كاالعتبار ليشمؿ أيضا الحؽ في حرمة المسكف ك المراسبلت كالحالة الصحية كالذمة المالية كاالسرار
الشخصية كغيرىا مف العناصر ،أنظر :عماد حمدم حجازم ،الحؽ في الخصكصية كمسئكلية الصحفي( في ضكء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية
كالقانكف المدني) ،ط (ُ) ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،ََِٖ ،ص َُْ ص ُٕٗ.
(ّ) تنص المادة (ُٕ) مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية -ُ :ال يجكز تعريض أم شخص ،عمى نحك تعسفي أك غير
قانكني ،لمتدخؿ في خصكصياتو أك شؤكف أسرتو أك بيتو أك مراسبلتو ،كال ألم حمبلت غير قانكنية تمس شرفو أك سمعتو -ِ .مف حؽ كؿ
شخص أف يحميو القانكف مف مثؿ ىذا التدخؿ أك المساس.
(ْ) محمكد نجيب حسني ،المكجز في شرح قانكف العقكبات ،مرجع سابؽ ،ص ُٖٓ.
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الفرع األكؿ

مفيكـ الحؽ في الشرؼ كالعتبار
أغفؿ التشريع الفمسطيني القياـ بتعريؼ الشرؼ أك االعتبار كتحديد مضمكنيما ،رغـ أنيما
مصطمحيف ليسا غريبيف عف الصياغة التشريعية ،سكاء في المدكنة العقابية أك في غيرىا مف القكانيف،

فمثبل القكانيف المنظمة لممشاركة السياسية ،أك المنظمة لمكظيفة العمكمية تشترط في تكلي الكظائؼ أك
الترشح لممناصب العامة النيابية كغيرىا ،خمك الشخص مف أم حكـ مخؿ بالشرؼ دكف أف تعرؼ

الشرؼ أك الحكـ المخؿ بالشرؼ(ُ) ،كما أف قانكف اإلجراءات الجزائية ينظـ مسألة رد االعتبار دكف

تحديد مفيكـ لبلعتبار(ِ) ،كعميو فقد تركت ميمة البحث عف تعريؼ الشرؼ كاالعتبار لمفقو.

كقد اجتيد الباحث في دراسة محاكالت الفقو خبلؿ سعيو لتحديد مفيكـ الشرؼ كاالعتبار ،كقاـ

بتقسيـ ىذه المحاكالت الفقيية إلى اتجاىيف رئيسييف  ،ىما:

التجاه األكؿ :يحاكؿ أف يضع تعريؼ منفصؿ لكؿ مف الشرؼ كاالعتبار ،كمف ثـ تحديد مضمكف

الشرؼ كمضمكف االعتبار ،أما التجاه الثاني :فيك يعمؿ عمى تحديد مفيكـ الشرؼ كاالعتبار معاى
دكف أف يسعى إلى إيجاد فاصؿ بينيما ،مع اإلشارة إلى أف لمشرؼ كاالعتبار كجييف مختمفيف ،كجو

مكضكعي ك آخر شخصي.

التجاه األكؿ  -التمييز بيف الشرؼ كبيف العتبار:
يسعى جانب مف الفقو لكضع تعريؼ لمشرؼ منفصؿ عف تعريؼ االعتبار ،كال يعترؼ

بككنيما لفظاف مترادفيف ،حيث يذىب ىذا الجانب مف الفقو في دعمو التجاىو إلى أمريف أساسييف،
األمر األكؿ :أنو رغـ كحدة اليدؼ مف الحؽ في الشرؼ كاالعتبار كىك حماية الكياف المعنكم لمفرد،

(ُ) كما اعتبر المشرع في قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ (ْ) لسنة (ُٖٗٗ) أف صدكر حكـ عمى المكظؼ بجناية أك بجنحة مخمة
بالشرؼ أك االمانة مف أسباب انياء خدمة المكظؼ ،بينما سكت المشرع عف تعريؼ الجرائـ المخمة بالشرؼ أك كضع معيار لما يندرج تحت
ىذا النكع مف الجرائـ ،كما أف القضاء الفمسطيني لـ يقدـ مفيكمان قضائيان ليذه الجرائـ تاركان تقدير اإلخبلؿ بالشرؼ الجتياد السمطة اإلدارية

تحت رقابة القضاء ،بينما اجتيد الفقو في تحديد مضمكف مصطمح الجريمة المخمة بالشرؼ بالقدر الذم يتسع ليشمؿ جرائـ األخبلؽ العامة أك

االعتبار أك اآلداب العامة أم منظكم ة المبادئ كالمثؿ العميا ،كالتي ترجع لضعؼ في الخمؽ كانحراؼ في الطبع كالخضكع لمشيكات بما يزرم
الشخص كيكجب احتقاره كبحيث يككف غير جدير بالثقة ،أنظر :أحمد فتحي أبك عكدة ،أثر الحكـ الجزائي عمى الكظيفة العامة ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،كمية الحقكؽ– قسـ القانكف العاـ ،جامعة االزىر بغزة ،غزة ،َُِْ ،ص ِٖ ص ّٖ ص ُُِ.
(ِ) راجع المكاد (ّْٔ )ِْٓ -مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ (ّ) لسنة (ََُِ).
كتجدر اإلشارة إلى أف الحصكؿ عمى حكـ برد االعتبار عف جريمة تخؿ بالشرؼ ىك شرط لمتقدـ لمكظيفة العامة أك القبكؿ لمكظيفة يسعى
األفراد لمحصكؿ عمى ىذا الحكـ الستيفاء متطمبات الكظيفة العامة كمف تطبيقاتو ،الحكـ الصادر بتاريخ ُّ َُِّ/ّ/برد االعتبار في القضية
رقـ ٖٗ َُِّ/عف محكمة بداية غزة تقدـ الم ستدعي بطمب رد اعتباره الف قبكلو في الكظيفة التي تقدـ ليا متكقؼ عمى قرار رد اعتباره مف
الحكـ رقـ ّّّ ََُِ/كالقاضي بإدانة المستدعي بجريمة تزكير مستندات عرفية خبلفا لممادة (ّّٔ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة
ُّٔٗ كالصادر عف محكمة صمح غزة بتاريخ َُ ،ََُِ/َُ/حكـ غير منشكر.
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إال أف تعريؼ كؿ منيما يختمؼ عف االخر الختبلؼ مضمكف كؿ منيما(ُ).

كاألمر الثاني :أف القانكف ال يشترط في الكاقعة المجرمة أف تمس شرؼ المجني عميو كاعتباره في
ذات الكقت ،بؿ يكتفي القانكف لتتحقؽ المسائمة الجنائية أف تمس الكاقعة شرؼ المجني عميو أك
اعتباره ،كلذا كجب التمييز بينيما(ِ) ،كقد تعددت التعريفات الفقيية التي تندرج تحت ىذا االتجاه ،كذلؾ
عمى النحك اآلتي:

أكلن  -تعريؼ الشرؼ:

عرؼ البعض الشرؼ بأنو ":مجمكعة الصفات األدبية التي تتمثؿ في تصرفات الشخص مثؿ

اإلخبلص كاالستقامة ،كالتي تحدد مدل ما يتمتع بو الفرد مف تقدير في مجتمعو"(ّ).

بينما ذىب رأم إلى أف المقصكد بالشرؼ " :ىك أف ال يعاب عمى اإلنساف شيء ينافي القيـ

التي استقر المجتمع الذم يعيش فيو عمى احتراميا كانزاليا منزلة االحتراـ كالتقدير " ،كيرل ىذا الرأم

التمييز بيف الشرؼ كاالعتبار عمى أف الشرؼ ىك القيـ المتصمة باألخبلؽ ،كىك مرادؼ لمكرامة كالتي
"تدؿ عمى مدل ما يصر الفرد في االحتفاظ بو لنفسو مف قيمة في مجتمعو" ،بينما االعتبار يتصؿ

بغير ذلؾ كالمرادؼ لو االحتراـ(ْ).

كما أيد جانب مف الفقو تعريؼ إحدل المحاكـ الفرنسية لمشرؼ بأنو " :مصمحة المكاطف في

أال يعاب عميو شيء ينافي األخبلؽ " ،كيستند أصحاب ىذا الرأم إلى أف االعتداء عمى الشرؼ يتحقؽ

عندما ينكر عمى المجني عميو أداء الكاجب أك األمانة كاإلخبلص ،كىـ أساس صفة الرجؿ الشريؼ

الذم يعرؼ بأنو " الذم يؤدم كاجبو كيتصرؼ تبعان لضميره"(ٓ).
ثانيان  -تعريؼ العتبار:

ذىب البعض إلى أف االعتبار ىك ما يخرج مف نطاؽ الشرؼ مف صفات – أم الصفات

األدبية كاألخبلقية – كالتي تحدد مدل تقدير الفرد في بيئتو فيدخؿ في نطاؽ االعتبار الصفات العقمية

كالمعنكية ،كبذلؾ يجعؿ ىذا الرأم مف الشرؼ كاالعتبار كؿ منيما مكمؿ لآلخر في تككيف مكانة
كتقدير الشخص في مجتمعو ،كيضيؼ ىذا الرأم بعض التحديد لطبيعة االعتبار بقكلو " :االعتبار
ىك الفكرة التي يككنيا الناس عف شخص مف كاقع اختبارىـ لو كامتحانيـ اياه ،كبذلؾ يككف االعتبار

(ُ) عماد حمدم حجازم ،مرجع سابؽ ،ص ُّٗ.
(ِ) محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ ،مرجع سابؽ ،ص ّْ.
(ّ) عمي حسف طكالبة ،مرجع سابؽ ،ص ْٓ .كفي نفس المعنى  ،أنظر :خالد رمضاف سمطاف ،المسئكلية الجنائية عف جرائـ الصحافة "
د ارسة مقارنة " ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ََِِ ،ص ِّْ.
(ْ) محسف فؤاد فرج ،جرائـ الفكر كالرأم كالنشر ،النظرية العامة لمجرائـ التعبيرية ،ط (ِ) ،دار الغد العربي ،القاىرة ،ُّٗٗ ،ص ِِّ.
(ٓ) تعريؼ محكمة ( )Rouneالفرنسية ، Gaz.pal.1972.2.447.not O.S :أنظر :محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ ،مرجع سابؽ ،ص ّْ
كما بعدىا.
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مرادؼ لكممة االحتراـ"(ُ).

كيرل جانب مف الفقو تحديد معنى االعتبار عمى أنو الحؽ المرادؼ لمحؽ في السمعة ،كالتي "

تعني المكانة التي يحتميا الشخص في المجتمع كحقو في أف يعامؿ كفقان لتمؾ المكانة " ،كفرؽ ىذا

الرأم بيف االعتبار كالشرؼ ،حيث رأل أف االعتبار يتعمؽ بالجانب االجتماعي كتقدير المكانة ،بينما
الشرؼ ذك طبيعة شخصية يتعمؽ بالشعكر (ِ).

كما عرؼ البعض االعتبار بأنو " :الصفات العقمية كالمعنكية التي تدخؿ في تقدير الشخص،

كالتي تختمؼ مف شخص إلى آخر تبعان لممركز االجتماعي كاألدبي الذم يتمتع بو ،مع كجكد حد أدنى
مف االعتبار يتمتع بو كؿ فرد في المجتمع"(ّ).

التجاه الثاني  -عدـ التمييز بيف الشرؼ كالعتبار:
يذىب جانب كبير مف الفقو إلى عدـ التمييز بيف الشرؼ كاالعتبار باعتباره عمة تجريـ القذؼ

كالسب كغيره مف الجرائـ ،بؿ يعمؿ عمى تحديد مضمكف الحؽ في صيانة الشرؼ كاالعتبار كحؽ كاحد
كذلؾ عمى عدة أراء ،كذلؾ كفؽ التفصيؿ التالي:

فقد ذىب جانب مف الفقو إلى النظر لمشرؼ كاالعتبار عمى أنيما مف المترادفات فيعرؼ

الشرؼ بالتعريؼ المقرر لبلعتبار كالعكس ،كيرل أف "الشرؼ ىك الجانب المكضكعي لمحؽ في

السمعة ،بينما االعتبار ىك الجانب الشخصي لمحؽ في السمعة"(ْ).

بينما حدد البعض المقصكد بالشرؼ كاالعتبار " :بأنو المكانة التي يتمتع بيا كؿ شخص في

المجتمع كالتي تعطيو الحؽ في أف يعاممو الغير باحتراـ كتقدير ،كتتككف تمؾ المكانة مف مجمكع

الصفات المكركثة كالمكتسبة مف تصرفات الشخص كعبلقاتو بغيره"(ٓ).

كما عرفو البعض تحت مسمى الحؽ في السمعة بأنو " :الحؽ في تكامؿ الذمة المعنكية

المستمدة مما يتمتع بو الشخص مف تقدير في نظر اآلخريف ،كما يتفرع عف ذلؾ مف حؽ في أف

يعطى الشخص االحتراـ الذم تقتضيو مكانتو االجتماعية ،كأال يعامؿ عمى نحك يحط بيذه المكانة ،أك
(ُ) محسف فؤاد فرج ،مرجع سابؽ ،ص ِِّ .كفي تعريؼ بنفس المعنى  ،أنظر  :عماد حمدم حجازم ،مرجع سابؽ ،ص ُْٗ.

(ِ) مدحت رمضاف ،الحماية الجنائية لشرؼ كاعتبار الشخصيات العامة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُٗٗٗ ،صَُ .يخالؼ ىذا التصنيؼ
بعض الفقو كيعتبر أف الشرؼ ىك الجانب المكضكعي عمى أساس أنو يضـ قيـ مكضكعية أك مطمقة ل تتغير بتغير األشخاص ،بينما يدرج
العتبار ضمف الجانب الشخصي لف العتبار يجمع قيـ ذاتية أك شخصية تختمؼ مف شخص ألخر .أنظر :محمد ناجي ياقكت ،فكرة الحؽ
في السمعة ،ط (ُ) ،مكتبة الجبلء الجديدة ،المنصكرة ،ُٖٗٓ ،ص ِٔ.
(ّ) خالد رمضاف سمطاف ،مرجع سابؽ ،ص ِّْ.
(ْ) أنظر في طرح ىذا الرأم لدل :مدحت رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص َُ.
(ٓ) عصاـ عفيفي عبد البصير ،حقكؽ اإلنساف كتشريعات النشر كاإلعبلف ( حؽ النقد كالتعبير) دراسة مقارنة ،بدكف دار نشر ،ََِٗ ،ص
ُّٔ .كفي تعريؼ بنفس المعنى  ،أنظر :عمر السعيد رمضاف ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،دار النيضة العربية ،القاىرة،ُٖٗٔ ،
ص ّٗٓ.
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يتسبب ىزء اآلخريف بو ،أك إعراضيـ عف التعامؿ معو أك إنقاص ثقتيـ فيو"(ُ).

كيرل جانب مف الفقو أف الشرؼ كاالعتبار يحمؿ مضمكنيف مكضكعي ك شخصي ،فيعرؼ

الشرؼ كاالعتبار مف الناحية المكضكعية بأنو " :المكانة التي يحتميا كؿ شخص في المجتمع ،كما
يتفرع عنيا مف حؽ في أف يعامؿ عمى النحك الذم يتفؽ مع ىذه المكانة ،أم أف يعطى الثقة كاالحتراـ

المذيف تقتضييما مكانتو االجتماعية " ،أما الشرؼ كاالعتبار مف الناحية الشخصية فإنو يعني " :شعكر
كؿ شخص بكرامتو كاحساسو بأنو يستحؽ مف أفراد المجتمع معاممة كاحترامان متفقيف مع ىذا

الشعكر"(ِ).

(ّ)

كيذىب جانب كبير مف الفقو

إلى أف الكثير مف التشريعات الجنائية قد رجحت المعيار

المكضكعي لمشرؼ كاالعتبار عمى المعيار الشخصي كمنيا المشرع األردني كالمصرم كالفرنسي

كالعراقي ،كيدلمكف عمى رأييـ ىذا باألسانيد التالية:

 الدكر الكبير لمعبلنية في تجريـ القذؼ كاعتبارىا مف أركاف القذؼ ،فعبلنية اإلسناد تتيح مجاالن
كبي انر مف الذيكع ،مما يؤثر عمى شرؼ المجني عميو لدل عدد كبير مف األشخاص ،مما يزيد مف
جسامة الضرر الذم يحتمؿ نزكلو بو (ْ).

 لـ يتطمب المشرع لمعقاب عمى القذؼ ارتكابو بحضكر المجني عميو ،بؿ لـ يتطمب عممو بو ،كذلؾ
دليؿ عمى أف المشرع لـ يعتد باأللـ النفسي الذم يناؿ المجني عميو كعمة لتجريـ القذؼ(ٓ) ،فمـ
يتطمب القانكف أف تؤثر جريمة القذؼ في المجني عميو مف الناحية المعنكية ،بؿ تقع الجريمة
بمجرد أف الكاقعة المنسكبة لممجني عميو مف شأنيا أف تكجب عقابو أك تؤدم إلى احتقاره بيف بني

كطنو(ٔ).

 تقكـ جريمة القذؼ بإسناد كاقعة تمس المكانة االجتماعية لممجني عميو ،كلك لـ يرل المجنى عميو
أنيا ماسة بشعكره ،كالقكؿ عمى لص أنو يكسب عيشو مف سرقة ماؿ معيف(ٕ).

(ُ) محمد ناجي ياقكت ،مرجع سابؽ ،ص ِٓ كما بعدىا.
(ِ) محمكد نجيب حسني ،المكجز في شرح قانكف العقكبات ،مرجع سابؽ ،صُُٓ كما بعدىا.
(ّ) أنظر :فكزية عبد الستار ،شرح قانكف العقكبات ،القسـ الخاص كفقا ألحدث التعديبلت ،ط (ّ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،َُِِ ،ص
َٔٓ  .عبد الحميد الشكاربي ،جرائـ الصحافة كالنشر كقانكف حماية المؤلؼ كالرقابة عمى المصنفات الفنية في ضكء الفقو كالقضاء ،ط (ّ)،
منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ُٕٗٗ ،ص ُ .مدحت رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص ُُ .محمكد نجيب حسني ،المكجز في شرح قانكف العقكبات،
مرجع سابؽ ،صُٕٓ .عمي حسف طكالبة ،مرجع سابؽ ،ص ْٓ.
(ْ) عدلي أمير خالد ،المستحدث في جرائـ االعتداء عمى األشخاص ،ط (ُ) ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،َُِِ ،ص ّْٕ.
(ٓ) عبد الحميد الشكاربي ،مرجع سابؽ ،ص ِ.
(ٔ) مدحت رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص ُُ.
(ٕ) محمد ناجي ياقكت ،مرجع سابؽ ،ص ِّ.
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رأم الباحث:
بإمعاف النظر في االتجاىيف السابقيف في تحديد مفيكـ الشرؼ كاالعتبار ،نجد االتجاه األكؿ

يميز بيف مفيكـ الشرؼ كمفيكـ االعتبار بأف :الشرؼ (يتعمؽ بالمركز األدبي أك األخبلقي لئلنساف
كالمساس بالشرؼ يؤدم إلى ايذاء الشعكر النفسي أك كرامة اإلنساف) ،أما االعتبار (فيرتكز عمى تقدير

كاحتراـ المكا نة االجتماعية لمفرد كالمساس باالعتبار يترتب عميو الحط مف تمؾ المكانة أك تيدييا

بذلؾ).

أ ما االتجاه الثاني فيك يرتكز في تحديده لمفيكـ الشرؼ كاالعتبار عمى المكانة االجتماعية

كيغفؿ أم دكر لمشعكر ،أك يقر بدكر الشعكر في تحديد مضمكف الشرؼ كاالعتبار كيجعؿ مف الشعكر
ىك المدلكؿ الشخصي لمشرؼ كاالعتبار ،مع اإلقرار بأف المكانة ىي المدلكؿ المكضكعي ،كيذىب إلى

ترجيح المدلكؿ المكضكعي عمى المدلكؿ الشخصي.

كعميو يميؿ الباحث إلى ما ذىب إليو االتجاه األكؿ في التمييز بيف مفيكـ كبل مف الشرؼ

كاالعتبار ،حيث إنيما ليسا مترادفيف كلكؿ منيما مضمكنو الخاص ،كما أف القانكف لـ يشترط أف تمس
الكاقعة الشرؼ كاالعتبار في ذات الكقت مما يستمزـ التمييز بينيما ،كما أف االتجاه الثاني كصؿ إلى

ما أخذ بو االتجاه األكؿ في التمييز بيف الشرؼ كاالعتبار ،كلكف مع اعتبار الشرؼ ىك المدلكؿ

الشخصي لمشرؼ كاالعتبار ،كأف االعتبار ىك المدلكؿ المكضكعي لمشرؼ كاالعتبار مع ترجيحو
لممدلكؿ المكضكعي كرفضو لممدلكؿ الشخصي.

كما يرل الباحث أف تجريـ القذؼ يشكؿ جزءان مف الحماية الجنائية لمحؽ في الشرؼ

كاالعتبار ،كال يغفؿ حماية الشرؼ أك المعيار الشخصي حسب االتجاه الثاني ،مع ترجيح التشريع
الفمسطيني كما أغمب التشريعات الجنائية لممعيار المكضكعي ،كذلؾ باشتراط العبلنية لتتحقؽ جريمة

القذؼ مع العقاب في صكرتي القذؼ الكجاىي كالقذؼ الغيابي ،كمع ذلؾ فإف المكانة االجتماعية كىي

صمب المعيار المكضكعي ليا شؽ شخصي ،فالمكانة يدخؿ في تككينيا المركز األدبي كاألخبلقي
لمفرد ،فإسناد كاقعة تشكؿ مساسان بالقيـ األخبلقية كاآلداب العامة في المجتمع تجاه شخص معيف تؤدم
لممس بالمكانة االجتماعية لذلؾ الشخص.

الفرع الثاني

نطاؽ حماية الشرؼ كالعتبار
استنادان لممعيار المكضكعي لمشرؼ كاالعتبار الذم تبناه المشرع الفمسطيني ككذا أغمب

القكانيف المقارنة ،أم التأكيد عمى أف المكانة االجتماعية لممجني عميو بأنيا أساس الشرؼ كاالعتبار،
فإف نطاؽ حماية الشرؼ كاالعتبار يشمؿ تجريـ أم فعؿ فيو مساس بكرامة المجني عميو ،أك ينتقص
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مف احترامو كتقديره بيف أفراد المجتمع الذم يعيش في كسطو ،فإف ذلؾ يشكؿ جريمة ماسة بالشرؼ

كاالعتبار(ُ) ،أك بتعبير آخر تجريـ أم مساس بالمكانة االجتماعية لمشخص في مجتمعو ،كذلؾ مف
خبلؿ تجريـ صكر سمكؾ معينة تشكؿ جرائـ يعاقب عمييا القانكف ،كمنيا تجريـ القذؼ كالذم يشكؿ

عدكانان عمى الشرؼ كاالعتبار كفؽ نظاـ قانكني محدد.

كقد أقر قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ىذا الطابع االجتماعي حيث اعتبر المادة

مككنة قذفان إذا أسند فييا إلى شخص ارتكاب جريمة ،أك سكء تصرؼ في كظيفة عامة ،أك أم أمر مف

شأنو أف يسيء إلى سمعتو في مينتو أك صناعتو أك كظيفتو أك يعرضو إلى بغض الناس أك احتقارىـ

أك سخريتيـ(ِ).

فالمكانة االجتماعية تتككف مف عدد مف الصفات التي تحدد أىمية أداء الشخص لكظيفتو في

المجتمع ،كيقع المساس بشرؼ الشخص كاعتباره إذا تـ إنكار أك االنتقاص مف تمؾ الصفات ،كبالتالي
إنكار صبلحية الشخص ألداء كظيفتو االجتماعية ،كتمؾ الصفات صنفاف :صفات فطرية تكجد لدل

جميع الناس تنبع مف كرامة االنساف ،كصفات مكتسبة ترتبط بالمركز الذم يحتمو الشخص في عبلقاتو
مع أفراد المجتمع ،كالتي ترتبط بصبلحية الفرد ألداء الكاجبات العامة ،كجميع تمؾ الصفات متساكية

أماـ القانكف(ّ).

كقد ترؾ المشرع لمقاضي تحديد طبيعة كفكرة المكانة االجتماعية كاالعتبار االجتماعي الذم

كقع عميو اعتداء ،كىك أمر نسبي ،فما يعد اعتداء عمى المكانة االجتماعية في زمف معيف ربما ال
يشكؿ اعتداء عمى تمؾ المكانة في زمف آخر ،ككذا ما يمس المكانة االجتماعية في بمد معيف قد ال

يعتبر ماسان بيا في بمد آخر ،فالعبلقة غير الشرعية قبؿ الزكاج مثبل ال تمس االعتبار االجتماعي
لمزكجيف في فرنسا بينما يعد ذلؾ عدكاف عمى االعتبار االجتماعي في مجتمعاتنا العربية(ْ) ،كيمكف

لمقاضي أف يسترشد بعدد مف الضكابط لتحديد الكاقعة الماسة بالشرؼ أك االعتبار كمنيا الضابط
الزمني المتعمؽ بالمجتمع الذم كقعت فيو الكاقعة كالمرحمة الزمنية لحدكثيا ،ككذا الضابط الشخصي

المتعمؽ بمرتكب الكاقعة ككذا السياؽ العاـ الذم تـ القاء عبارات القذؼ فيو(ٓ).

كيذىب جانب مف الفقو كقد تبنى المعيار المكضكعي لمشرؼ كاالعتبار ،إلى إنكار االعتبارات

الشخصية لدل الجاني أك المجني عميو في تقدير الكاقعة الماسة بالشرؼ كاالعتبار ،مع عدـ تجاىؿ
(ُ) محمد صبحي نجـ ،مرجع سابؽ ،صُُٔ.
(ِ) راجع :المادة (َِّ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
(ّ) محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،كفقا ألحدث التعديبلت التشريعية ،ط (ْ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
َُِِ ،ص ٖٗٔ.
(ْ) خالد رمضاف سمطاف ،مرجع سابؽ ،ص ِّٓ
(ٓ) الطيب بكاضح ،حؽ الرد كالتصحيح في جرائـ النشر الصحفي كأثره عمى المسؤكلية الجنائية في ظؿ قانكف اإلعبلـ الجزائرم رقـ ٕ لسنة
َُٗٗ ،رسالة دكتكراه في الحقكؽ تخصص قانكف جنائي ،جامعة بسكرة ،رسالة غير منشكرة ،الجزائر ،َُِّ ،ص ّٔ.

45

تمؾ االعتبارات عند تقدير العقكبة ،فحتى لك لـ ير المجني عميو في الكاقعة أنيا تمس شرفو كاعتباره

كالقكؿ عف عاىرة إنيا تكسب عيشيا مف الدعارة(ُ) ،فأم شخص يصمح أف يككف مجنيان عميو في

جريمة تمس الشرؼ كاالعتبار ،بغض النظر عف سنو أك جنسو أك مينتو فالطفؿ كالمجنكف كحتى

المجرـ يظؿ يحمي القانكف شرفو كاعتباره(ِ).

كىنا البد مف اإلشارة الى غمكض نطاؽ الحماية الجنائية لمشرؼ كاالعتبار كعدـ كجكد حدكد

منضبطة لنطاؽ الحماية تمؾ ،بؿ يتصؼ ىذا النطاؽ بالمركنة " ،مما يجعؿ التجريـ لمسمكؾ حماية

لمشرؼ كاالعتبار خاضعان لتقديرات القاضي بحيث ال يستطيع صاحب الرأم المتيـ في دعكل قذؼ

مثبل أف يقدر مسبقا بأف ما صدر عنو مف تعبير عف رأم يشكؿ جريمة قذؼ مف عدمو ،أك يستطيع

المجني عميو أف يقدر حصكلو عمى حكـ لصالحو"(ّ) ،كىك أمر يجب عدـ االستيانة بو ككنو يؤدم

إلى الحد مف حرية التعبير ،كجعؿ المرء يقعد عف إبداء رأيو خكفان مف الكقكع تحت المسائمة القانكنية،

نظ انر لمغمكض كعدـ التحديد الدقيؽ لنطاؽ حماية الشرؼ كاالعتبار.

(ُ) محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ ،مرجع سابؽ ،ص ْٕ كما بعدىا.
(ِ) محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،مرجع سابؽ ،ص ٗٗٔ.
(ّ) محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ ،مرجع سابؽ ،ص ٖ.
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المبحث الثاني
صكر جريمة القذؼ كطبيعتيا القانكنية
نتناكؿ في ىذا المبحث بالدراسة صكر جريمة القذؼ ،ثـ الطبيعة القانكنية لجريمة القذؼ،
كذلؾ في مطمبيف عمى النحك التالي:

المطمب األكؿ :صكر جريمة القذؼ.

المطمب الثاني :الطبيعة القانكنية لجريمة القذؼ.
المطمب األكؿ

صكر جريمة القذؼ
المطبؽ في المحافظات الجنكبية عف قانكف
تختمؼ المعالجة التشريعية بيف قانكف العقكبات
ٌ
المطبؽ في المحافظات الشمالية اختبلفان ٌبينان في عرض صكر جريمة القذؼ (ُ) ،كىك ما
العقكبات
ٌ
نكضحو في الفرعيف التالييف:

المطبؽ في المحافظات الجنكبية.
الفرع األكؿ :صكر جريمة القذؼ في قانكف العقكبات
ٌ
المطبؽ في المحافظات الشمالية.
الفرع الثاني :صكر جريمة القذؼ في قانكف العقكبات
ٌ
الفرع األكؿ

المطبؽ في المحافظات الجنكبية
صكر جريمة القذؼ في قانكف العقكبات
ٌ
ميز قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) بيف صكرتيف لجريمة القذؼ كىما :القدح كالذـ،
كذلؾ عمى النحك التالي:

الصكرة األكلى :القدح

عرؼ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) جنحة القدح بأنيا " :كؿ نشر بكجو غير

مشركع لمادة تككف قذفا عمدان بحؽ شخص آخر ،كذلؾ بكاسطة الطبع أك الكتابة أك الرسـ أك التصكير
أك بأم كسيمة أخرل غير مجرد اإليماء أك المفظ أك الصكت"(ِ).

(ُ) تجدر اإلشارة إلى أف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لـ ينص عمى صكر متعددة لجريمة القذؼ ،كلـ يفرؽ بيف حاالت معينة سكاء
باختبلؼ كسيمة العبلنية أك غيرىا مف الجكانب القانكنية.
(ِ) راجع :المادة (َُِ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة ُّٔٗ.
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الصكرة الثانية :الذـ
عرؼ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) جنحة الذـ بانيا " :كؿ نشر شفكم بكجو غير

مشركع لمادة تككف قذفا بقصد القذؼ بحؽ شخص آخر"(ُ).

يتضح مما سبؽ أف ىذا المشرع حاكؿ تجريـ القذؼ بأبسط صكر حدكثو كاعتبره مف الجرائـ

العمدية التي تشكؿ جنحة في كؿ األحكاؿ ،إال في الحاالت التي أباح فييا القانكف القذؼ(ِ) ،كما

يتضح بأف المشرع اعتمد في التمييز بيف صكرتي القذؼ عمى معيار الكسيمة المستخدمة في النشر أك

في إعطاء القذؼ عنصر العبلنية ،ففي حاؿ كاف نشر ما يسند لممجني عميو بشكؿ شفكم كانت صكرة
القذؼ تككف ذما ،أما إذا تـ النشر بكسيمة أخرل غير الكسيمة الشفكية ،أم بالطباعة أك الكتابة أك
الرسـ أك التصكير أك غيرىا مف الكسائؿ باستثناء الصكت كالمفظ كاإليماء ،كاف ىذا اإلسناد العمني

يشكؿ صكرة جنحة القدح.

الفرع الثاني

المطبؽ في المحافظات الشمالية
صكر جريمة القذؼ في قانكف العقكبات
ٌ
باستقراء نصكص قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) سكاء المتعمقة بالجرائـ الكاقعة

عمى السمطة العامة أك الجرائـ الكاقعة عمى حرية كشرؼ اإلنساف ،يتبيف أف المشرع في قانكف العقكبات

رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) كفر الحماية لؤلشخاص سكاء العادييف ،أك رجاؿ السمطة العامة كمكظفي
الييئات الرسمية مف المساس بشرفيـ كاعتبارىـ كذلؾ بتجريـ الذـ كالقدح كالتحقير ،كقد أفرد المشرع

أحكامان مشتركة لمذـ كالقدح سكاء في صكر تمؾ الجرائـ ،أك في بعض حاالت إثبات صحة ما يدعي

المتيـ ،أك في حاالت مشركعية نشر مكاد الذـ كالقدح.

كلكف تمؾ األحكاـ المشتركة بيف الذـ كالقدح يجب أف ال تحجب حقيقة أف جريمة الذـ تقابؿ

جريمة القذؼ في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ككذلؾ قانكف العقكبات المصرم(ّ) ،أما

جريمة القدح كفؽ قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) تقابؿ جريمة السب في قانكف العقكبات
المصرم ،كالتي تفتقر لتحديد كاقعة معينة في اإلسناد ،كىك ما سنمقي عميو مزيد مف الضكء في
مكضع آخر مف ىذه الدراسة ،كلكف البد مف اإلشارة إلى أف كبل مف القدح كالذـ في قانكف العقكبات

رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) يندرجاف تحت صكر جريمة القذؼ ،أما في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة
(َُٔٗ) فالذـ دكف القدح فقط يككف جريمة القذؼ.
(ُ) راجع :المادة (َِِ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة ُّٔٗ.
(ِ) راجع :المكاد (َِٔ )َِٕ ،مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة ُّٔٗ.
(ّ) نشر في الكقائع المصرية العدد رقـ ُٕ بتاريخ ٓ.ُّٕٗ /ٖ/

48

كبالعكدة لصكر الذـ كالقدح في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) نجد أف المادة

(ُٖٗ) مف ىذا القانكف قد حصرت الذـ كالقدح المجرـ في أربع صكر ،يجب أف يتـ اإلسناد الذم
يشكؿ قذفا عمى أية صكرة مف تمؾ الصكر كىي :الذـ كالقدح الكجاىي ،كالذـ كالقدح الغيابي ،كالذـ

كالقدح الخطي ،كالذـ كالقدح بكاسطة المطبكعات ،كذلؾ كفؽ التفصيؿ التالي:

الصكرة األكلى :الذـ كالقدح الكجاىي

يتحقؽ القذؼ في ىذه الصكرة بأف يتـ إسناد مادة القذؼ عف طريؽ الجير بالقكؿ ،أك
الصياح ،أك غيره مف كسائؿ العبلنية ،كجيان لكجو مف الجاني إلى المجني عميو في كجكد أشخاص
آخريف في ذات المجمس ،أك بحيث يمكف أف يسمعو مف يككف مكجكدان في ذلؾ المكاف ،سكاء كاف

مكاف عاـ ،أك مجمس أم محفؿ عاـ يضـ عدد كبير مف الناس ،أك مكاف عمؿ المجني عميو ،أك
غيرىا مف األماكف ،فإذا لـ يكف أحد حاض انر في ذلؾ المكاف فبل تقكـ جريمة القذؼ(ُ).

الصكرة الثانية :الذـ كالقدح الغيابي

تفترض ىذه الصكرة عدـ حضكر المجني عميو كغيابو عند كقكع فعؿ اإلسناد ،كىذا ىك كجو
االختبلؼ بيف القذؼ الغيابي كالقذؼ الكجاىي ،كذلؾ بأف يقكـ الجاني بإسناد مادة القذؼ سكاء

شفاىو ،أـ بكسيمة أخرل لشخص غائب أماـ جميرة مف الناس ،مع اشتراط أف يتـ اإلسناد أماـ أكثر
مف شخصيف كليس أماـ شخص كاحد أك شخصيف فقط(ِ).

الصكرة الثالثة :الذـ كالقدح الخطي

كجكىر القذؼ في ىذه الصكرة ىك أف يتـ إسناد مادة القذؼ مف خبلؿ الكتابة أك الرمز ،كنشره

كاذاعتو بيف الناس أك تكزيعو عمى أشخاص عدة ،سكاء بشكؿ رسائؿ مفتكحة أك بطاقات بريد بحيث
يعمـ بيا جميكر مف الناس ،كذلؾ سكاء بنقؿ حيازة ما تـ تكزيعو مف كتابة أك رمز أك صكر أك رسـ

إلى عدد مف األفراد أك برؤيتيـ لتمؾ المادة ،بحيث لـ تتحقؽ العبلنية عف طريؽ السمع(ّ).
الصكرة الرابعة :الذـ كالقدح بكاسطة المطبكعات

كيشترط لتحقؽ ىذه الصكرة مف صكر القذؼ أف يقع القذؼ بكاسطة الجرائد كالصحؼ اليكمية

أك الدكرية ،أك بأم نكع كاف مف المطبكعات ككسائؿ النشر ،كذلؾ عف طريؽ الكتابة في الصحؼ
كالمجبلت ،أك عف طريؽ نشر الرسكـ الكاريكاتكرية فييا ،أك عف طريؽ الكتابة أك الرسكـ عمى كرؽ

مطبكع ،أك مكتكب بخط اليد كسحب نسخ عنو كتكزيعو عمى األفراد بدكف تمييز(ْ).

(ُ) جبلؿ محمد ال زعبي ،كأسامة أحمد المناعسة ،جرائـ تقنية نظـ المعمكمات اإللكتركنية " دراسة مقارنة " ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
عماف ،ََُِ ،ص ِّٖ.
(ِ) فخرم عبد الرزاؽ الحديثي ،كخالد حمي دم الزغبي ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص ،ط (ُ) ،دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ََِٗ ،ص ُّٓ.
(ّ) محمد صبحي نجـ ،مرجع سابؽ ،ص ُٖٔ.
(ْ) عمي حسف طكالبة ،مرجع سابؽ ،ص ٖٔ.
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كيرل الباحث أف المعالجة التشريعية لقانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) لصكر جريمة القذؼ

ىي محؿ نظر ،فبالنسبة لمصكرتيف األكلى كالثانية فيما يشتركاف في أف كسيمة اإلسناد ىي كسائؿ
قكلية ،كىك قذؼ مجرـ سكاء أكاف اإلسناد كجاىيان أـ غيابيان كيأخذ نفس التكييؼ القانكني كالعقكبة ،أما
تقسيـ القذؼ إلى الصكرتيف األخيرتيف فيجمع بينيما أف عبلنية اإلسناد تمت بكسائؿ كتابية سكاء

بشكؿ خطي أك عف طريؽ المطبكعات ،كعميو فيعتقد الباحث أف المعالجة التشريعية لقانكف العقكبات
رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) في عرضيا لصكر القذؼ كانت أكثر تكفيقان كأكثر بساطة ،حيث قسمت

القذؼ إلى قذؼ بكسائؿ قكلية كقذؼ بكسائؿ كتابية ،كرتب عمى تمؾ التفرقة نتيجة عممية في تقدير

العقكبة.
المطمب الثاني

الطبيعة القانكنية لجريمة القذؼ
جريمة القذؼ جريمة جنحية:
المطبؽ في المحافظات الشمالية كفي المحافظات الجنكبية الجرائـ
قسـ كؿ مف قانكف العقكبات
ٌ
مف حيث جسامتيا إلى جنايات كجنح كمخالفات ،كمعيار ىذا التقسيـ ىك نكع الجزاء الجنائي المقرر

لكؿ جريمة كمقداره قانكنان(ُ).

كمف خبلؿ عقكبة القذؼ تعد جريمة القذؼ مف ضمف الجنح في المدكنة العقابية في

المطبؽ في المحافظات الشمالية في حالة
فمسطيف ،فالعقكبة المقررة لجريمة القذؼ في قانكف العقكبات
ٌ
القذؼ البسيط أك في حالة كجكد ظرؼ مشدد تبقى في نطاؽ الجنح (مف الحبس مدة شيريف كحد أدنى
المطبؽ
في القذؼ البسيط إلى الحبس مدة سنتيف في أقصى حاالت التشديد)(ِ) ،أما قانكف العقكبات
ٌ
في المحافظات الجنكبية فالقذؼ يعد جنحة بصريح نص المكاد ( َُِ  )َِِ -مف ذلؾ القانكف التي

حددت صكر القذؼ بالقدح كالذـ كالتي اعتبرت كمتا الصكرتيف تشكؿ جنحة ،كحددت لكؿ منيما عقكبة
ضمف عقكبات الجنح.

نبحث في ىذا المطمب في الطبيعة القانكنية لجريمة القذؼ بالنظر إلى مكضكع الجريمة

كلركنييا المادم ،عمى أف نكضح طبيعة جريمة القذؼ مف حيث ركنيا المعنكم في مكضع آخر مف

الرسالة لتجنب التكرار ،كذلؾ في فرعيف عمى النحك التالي:

الفرع األكؿ :طبيعة جريمة القذؼ حسب مكضكعيا.

الفرع الثاني :طبيعة جريمة القذؼ حسب ركنيا المادم.

(ُ) عبد القادر صابر جرادة ،مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني ،ط (ِ) ،مكتبة آفاؽ ،غزة ،َُِّ ،ص ُّٕ كما بعدىا.
(ِ) راجع المكاد )ّٖٓ -ُُٗ( :مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
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الفرع األكؿ

طبيعة جريمة القذؼ حسب مكضكعيا
جريمة القذؼ جريمة تعبيرية
تعد جريمة القذؼ إحدل الجرائـ التعبيرية ،كالتي يككف الركف المادم فييا ىك محض تعبير

عف طكية النفس باستخداـ كسيمة مف الكسائؿ التي يستخدميا الناس لئلفصاح عف فكرة أك شعكر أك
إرادة ،أم أف السمكؾ اإلجرامي في الج ارئـ التعبيرية ييدؼ إلى التعبير الكاعي عف مضمكف نفسي

لفكرة أك شعكر أك إرادة ،باستخداـ إحدل كسائؿ التعبير مف قكؿ أك كتابة أك رسـ أك حركة تعبيرية،
كذلؾ مع تطابؽ ىذا السمكؾ مع نمكذج إجرامي كصفو القانكف كمع عدـ اقتراف ىذا السمكؾ بظرؼ

مبيح(ُ).

كيقسـ الفقو الجرائـ التعبيرية عف مضمكف نفسي إلى ثبلثة أنكاع :جريمة فكرة كجريمة شعكر،

كجريمة إرادة ،كيرل بعض الفقو أف جريمة القذؼ يمكف أف تندرج ضمف نكعيف مف أنكاع الجرائـ

التعبيرية ،فقد تعتبر جريمة القذؼ جريمة فكرة كىي الجريمة التي "تعبر إما عف أمر يعرفو الفاعؿ عف
كاقعة أك شيء أك عف شخص ،كاما عف رأم أك فكرة " ،كذلؾ الف الفاعؿ في جريمة القذؼ في ىذه

الحالة يككف قد أباح بخبر أك رأم أك فكرة في إظيارىا مساس بشرؼ الغير أك اعتباره(ِ).

كما قد تعد جريمة القذؼ جريمة تعبيرية مف نكع جريمة الشعكر كىي الجريمة التي " يككف

السمكؾ فييا صادر عف دائرة الشعكر كالعاطفة لمجاني بما تحممو مف حقد أك ضغينة أك شيكة إلشباع

ىذا الشعكر بكبلـ أجكؼ ،أك بالحث أك االقتراح الرتكاب أفعاؿ مضرة بمصمحة يحمييا القانكف "
كذلؾ بيدؼ اشباع الشعكر كالعاطفة ك االبتعاد عف سمطاف العقؿ لتصيب شرؼ الغير أك اعتباره أك

سمعتو اك احساسو كشعكره(ّ).

كيذىب جانب كبير مف الفقو إلى تصنيؼ جريمة القذؼ باعتبارىا إحدل (جرائـ الرأم) التي

تطمؽ عمى جرائـ القذؼ كالسب كالتحقير ككذا جرائـ الصحافة كالنشر(ْ).

(ُ) محسف فؤاد فرج ،مرجع سابؽ ،ص ّٗٓ كما بعدىا.
(ِ) كتسمى ايضا :جريمة االفصاح عف الذىف ،أنظر :رمسيس بيناـ ،النظرية العامة لمقانكف الجنائي ،مرجع سابؽ ،ص َُٓ كما بعدىا.
(ّ) محسف فؤاد فرج ،مرجع سابؽ ،ص ٕٗٓ .اما النكع الثالث مف الجرائـ التعبيرية كىي جريمة اإلرادة كىي التي يككف مضمكنيا النفسي
صادر عف دائرة اإلرادة كالسمكؾ اإلجرامي فييا يحمؿ صكرة فعؿ مفصح عف إرادة معينة تعتبر جريمة كاالتفاؽ الجنائي ،أنظر :رمسيس بيناـ،
النظرية العامة لمقانكف الجنائي ،مرجع سابؽ ،ص ُِٓ.
(ْ) كامؿ السعيد ،شرح قانكف العقكبات ،الجرائـ الكاقعة عمى الشرؼ كالحرية " دراسة تحميمية مقارنة " ،ط (ُ) ،الدار العالمية الدكلية كدار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ََِِ ،ص ُٔ .عبد الفتاح بيكمي حجازم ،المبادئ العامة في جرائـ الصحافة كالنشر ( دراسة متعمقة في
جرائـ الرأم في قانكف العقكبات كقانكف الصحافة ) ،دار الفكر العربي ،االسكندرية ،ََِٔ ،ص ْٓ .عمر السعيد رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص
ّٕٓ.
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إال أف الباحث يرل انو مف األدؽ أف يتـ تصنيؼ جريمة القذؼ باعتبارىا جريمة تعبيرية

كليست جريمة رأم ،أم أف القذؼ تـ تجريمو لتجاكز الحدكد المسمكح بيا لمتعبير ،فقد تـ االعتراؼ

دكليان كدستكريان كتشريعيان بكجكد قيكد كحدكد ترد عمى حرية التعبير ،أما حرية الرأم كاعتناؽ األفكار
كاآلراء ىي حرية غير قابمة ألف ترد عمييا حدكد كقيكد كمنيا القيكد الجنائية بتجريـ رأم معيف(ُ).
الفرع الثاني

طبيعة جريمة القذؼ حسب ركنيا المادم
نعرض في ىذا الفرع لطبيعة جريمة القذؼ مف خبلؿ االجابة عف جممة مف التساؤالت؛ ىؿ
جريمة القذؼ جريمة كقتية أـ جريمة مستمرة؟ كىؿ ىي جريمة بسيطة أـ جريمة متتابعة األفعاؿ؟ ىؿ

ىي جريمة شكمية أـ جريمة مادية؟ كاخي انر ىؿ ىي جريمة ضرر أـ جريمة خطر؟ كذلؾ عمى النحك

اآلتي:

جريمة القذؼ بيف الكقتية كالستمرارية:
تقسـ الجرائـ استنادان إلى ركنيا المادم إلى جرائـ كقتية كىي التي " يقع كينتيي تنفيذىا بحسب

طبيعتيا في لحظة زمنية معينة دكف أف يككف ذلؾ التنفيذ قاببلن لبلمتداد إلى ما بعد ىذه المحظة"،

كجرائـ مستمرة كىي التي "يحتمؿ ركنيا المادم بطبيعتو االمتداد أك االستمرار لفترة زمنية غير محددة

مف الكقت"(ِ).

كيذىب جانب مف الفقو إلى أف جريمة القذؼ ىي مف الجرائـ الكقتية أك جرائـ السمكؾ المنتيي

كبذلؾ يستبعد أف تندرج جريمة القذؼ ضمف الجرائـ المستمرة(ّ).

كلكف يؤيد الباحث ما اتجو إليو جانب آخر مف الفقو عندما قرر أف جريمة القذؼ ال تندرج

بطبيعتيا ضمف الجرائـ الكقتية أك المستمرة بشكؿ دائـ ،كانما في الغالب ما تعد جريمة القذؼ جريمة

كقتية كذلؾ إذا كاف الركف المادم فييا يرتكب خبلؿ برىة زمنية يسيرة ،كإسناد مادة القذؼ عمنان عف

طريؽ الصياح بكممات تتضمف مادة القذؼ ،أك تكزيع أكراؽ تتضمف مادة القذؼ في مجمس معيف،
كلكف تحتمؿ أف تككف جريمة القذؼ جريمة مستمرة كذلؾ إذا استغرؽ الركف المادم لجريمة القذؼ

فترة زمنية طكيمة ،فتصبح بذلؾ جريمة مستمرة كعرض أحد االفبلـ أك المسرحيات لمدة معينة
كتتضمف قذفا بحؽ شخص معيف ،أك عرض مادة القذؼ عمى لكحة إعبلنية بشكؿ مستمر في مكاف

(ُ) أنظر :العبلقة بيف حرية الرأم كحرية التعبير ضمف المبحث األكؿ مف الفصؿ التمييدم مف ىذه الدراسة ،ص ٓ.
(ِ) يطمؽ عمييا ايضا اسـ جريمة السمكؾ المنتيي ،كجريمة السمكؾ الممتد ،أنظر :رمسيس بيناـ ،النظرية العامة لمقانكف الجنائي ،ط (ّ)،
منشأة المعارؼ ،االسكندرية ،ُٕٗٗ ،ص ٖٖٓ.
(ّ) رمسيس بيناـ ،قانكف العقكبات جرائـ القسـ الخاص ،ط (ُ) ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية ،ُٗٗٗ ،ص َُُٓ.
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معيف(ُ) ،أك نشرىا عمى مكقع إخبارم إلكتركني.
جريمة القذؼ بيف البسيطة كالمتتابعة األفعاؿ

يقسـ الفقو الجرائـ إلى بسيطة كمتتابعة األفعاؿ ،فالجريمة البسيطة ىي التي "يتككف السمكؾ
اإلجرامي فييا مف فعؿ مادم كاحد" ،أما الجريمة متتابعة األفعاؿ فيي "جريمة تقكـ بأفعاؿ متعددة
يجمع بينيا كحدة الحؽ المعتدل عميو ككحدة الغرض اإلجرامي المستيدؼ منيا"(ِ).

كباستعراض أحكاـ جريمة القذؼ تعد ىذه الجريمة باألصؿ جريمة بسيطة يتككف ركنيا المادم

مف فعؿ مادم كاحد ،كلكنيا قد تتحكؿ إلى جريمة متتابعة األفعاؿ في بعض األحكاؿ ،كاستيداؼ

إحدل الشخصيات بسمسمة مف المقاالت الصحفية التي تتضمف كقائع قذؼ(ّ).

جريمة القذؼ بيف الشكمية اك المادية

كما يقسـ الفقو الجرائـ إلى مادية كشكمية ،فالجريمة المادية " ىي كؿ جريمة يستمزـ نمكذجيا

كقكع حدث ينتج عف سمكؾ فاعميا ،سكاء أكاف ىذا الحدث ضا انر بالمصمحة مكضكع الحماية أـ

متضمنا مجرد تعريضيا لمخطر" ،أما الجريمة الشكمية فيي "كؿ جريمة يستمزـ نمكذجيا اتجاه إرادة

الفاعؿ إلى تحقيؽ حدث دكف االكتراث بما إذا كاف الحدث ذاتو يتحقؽ بالفعؿ أك يتخمؼ كدكف النظر

إلى ككنو خطر كقكعو مثؿ أك لـ يمثؿ كضرب ليا مثاال بالتحريض عمى جريمة ماسة بأمف الدكلة

الداخمي أك الخارجي كاف لـ يترتب عمى ىذا التحريض أم أثر"(ْ).

كفي تحديد طبيعة جريمة القذؼ ىؿ ىي جريمة شكمية أك مادية ،اختمؼ الفقو عمى رأييف،

األكؿ :يذىب إلى أف جريمة القذؼ ىي جريمة شكمية فبل يمزـ لقياـ الجريمة أف يصاب المجني عميو
بضرر ما كال أف يتعرض لخطر ذلؾ الضرر ،فتقكـ الجريمة دكف أف يمزـ القاضي بإثبات حدكث

ضرر لسمعة المقذكؼ في حقو أك تعرضيا لمخطر ،كانما محؿ التجريـ ىك التطاكؿ بالتعبير عمى

سمعة الغير عمنان ،كيعمؿ ىذا الجانب مف الفقو رأيو بأف الجريمة تقع كلك كانت سمعة المجني عميو

أقكل مف أف تتأثر بالقذؼ أك تتعرض لخطر ذلؾ القذؼ ،فمجرد التمفظ بألفاظ متجية إلى خدش شرؼ
أك اعتبار شخص يكجب العقاب دكف أف يتطمب القانكف أف يقع فعبل ذلؾ الخدش أك حتى خطر ذلؾ

الخدش(ٓ).

أما الثاني :فيرل أف جريمة القذؼ كعمة تجريميا حماية الشرؼ كاالعتبار تقع بمجرد اتخاذ

سمكؾ مف شأنو اإلنقاص مف االحتراـ المرتبط بمكانة الفرد االجتماعية سكاء أكاف ىذا اإلنقاص كبي انر
(ُ) عمر سالـ ،نحك قانكف جنائي لمصحافة ،الكتاب األكؿ – القسـ العاـ ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُٗٗٓ ،ص ّٗ.
(ِ) ساىر إبراىيـ الكليد ،األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني ،الجزء األكؿ :الجريمة كالمسؤكلية الجزائية ،ط(ُ) ،بدكف دار نشر،
ََُِ ،ص ُُٕ ك ص ُِِ.
(ّ) عمر سالـ ،مرجع سابؽ ،ص ْْ.
(ْ) رمسيس بيناـ ،النظرية العامة لمقانكف الجنائي ،مرجع سابؽ ،ص َٔٓ.
(ٓ) رمسيس بيناـ ،الجرائـ المضرة بآحاد الناس ،دار المعارؼ ،اإلسكندرية ،بدكف سنة نشر ،ص ّٕٓ كما بعدىا.
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أك قميبلن ،سكاء تـ اإلىدار الفعمي لشرؼ كاعتبار الفرد أـ مجرد تيديده بالخطر ،فيكفي لعقاب المجني

عميو أف يككف سمككو مف شأنو أف يحدث ضر انر لمشرؼ كاالعتبار دكف أف يتحقؽ الضرر فعميان(ُ)،
كعميو فإف جريمة القذؼ ىي جريمة مادية ككف اإلسناد العمني لمادة القذؼ تشكؿ مساسان بالشرؼ

ضار بذاتو ،إذ
كاالعتبار أك تعريضو لمخطر ،يضيؼ عمى ىذا الرأم البعض عندما يقرر بأف القذؼ ه
يترتب عميو حتما بمجرد كقكعو تعريض سمعة المجني عميو لؤلذل(ِ).
كيؤيد الباحث ما ذىب إليو الرأم الثاني في أف جريمة القذؼ جريمة مادية كليست جريمة

شكمية ككف الجريمة تقع بإسناد عمني عمدم لمادة القذؼ التي مف شأنيا الحاؽ الضرر بشرؼ أك
اعتبار المجني عميو أك تعرض ىذه المصمحة المحمية لمخطر ،فالقانكف ىنا لـ يجرـ مجرد سمكؾ

الجاني بتحقؽ اإلسناد العمني كانما ىدؼ المشرع ىك حماية شرؼ كاعتبار األفراد مف التأثر بالمادة

المسندة سكاء بالمس أك الخطر.

جريمة القذؼ بيف جرائـ الضرر ك الخطر:
مف التقسيمات الفقيية لمجرائـ تقسيميا إلى جرائـ ضرر كجرائـ خطر ،فجريمة الضرر ىي

التي " يحقؽ فييا السمكؾ اإلجرامي ضر انر بالمصمحة المحمية محؿ الحماية الجنائية كىذا الضرر
يتطمبو المشرع لكجكد الجريمة قانكنان"(ّ) ،أما جريمة الخطر فيي التي يكتفى المشرع بتحقؽ حالة
الخطر بالنسبة لمحؽ أك المصمحة محؿ الحماية الجنائية كنتيجة لتمؾ الجريمة ،أم أف " آثار السمكؾ

اإلجرامي في جريمة الخطر يتمثؿ في العدكاف المحتمؿ عمى الحؽ أم تيديده بالخطر ،كليس األثر

ىك العدكاف الفعمي الحاؿ عمى الحؽ"(ْ).

كيذىب رأم إلى أف الجرائـ التعبيرية جرائـ خطر كذلؾ في الحاالت التي تمس فييا ىذه

الجرائـ أمف الدكلة الداخمي أك أمنيا الخارجي(ٓ) ،كلكف يرل الباحث أف جريمة القذؼ كالمصمحة محؿ

الحماية فييا شرؼ كاعتبار األفراد تعتبر أيضا جريمة خطر فبل يتطمب المشرع لقياـ الجريمة قانكناى
تحقؽ الضرر الفعمي لسمعة المقذكؼ كانما مجرد تعرض شرفو أك اعتباره لمخطر.

(ُ) محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،مرجع سابؽ ،ص َُٕ.
(ِ) محمكد محمكد مصطفى ،شرح قانكف العقكبات ،القسـ الخاص ،ط (ٖ) ،مطبعة جامعة القاىرة ،القاىرة ،ُْٖٗ ،ص َّٕ.
(ّ) مأمكف محمد سبلمة ،قانكف العقكبات القسـ العاـ ،ط (ّ) ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،َُٗٗ ،صَُِ.
(ْ) محمكد نجيب حسني ،عبلقة السببية في قانكف العقكبات ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُّٖٗ ،ص ْٖ.
(ٓ) رمزم رياض عكض ،القيكد الكاردة عمى حرية التعبير في قانكف العقكبات كالقكانيف المكممة لو " دراسة مقارنة " ،دار النيضة العربية،
القاىرة ،َُُِ ،ص ْٖ.
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المبحث الثالث
تمييز جريمة القذؼ عما شابييا مف الجرائـ
يقتضي تكضيح ذاتية جريمة القذؼ تمييزىا عما شابييا مف الجرائـ التعبيرية(ُ) ،كذلؾ مف

خبلؿ المطالب الثبلثة التالية:

المطمب األكؿ :التمييز بيف القذؼ كالسب.
المطمب الثاني :التمييز بيف القذؼ كبيف التحقير كالببلغ الكاذب.
المطمب الثالث :التمييز بيف القذؼ كالنيؿ مف ذكم المقامات.
المطمب األكؿ

التمييز بيف القذؼ كالسب
قبؿ إبراز عناصر التمييز بيف جريمة القذؼ كجريمة السب ،البد مف إلقاء بعض الضكء عمى

المطبؽ في المحافظات الشمالية كمشركع قانكف العقكبات
المعالجة التشريعية لكؿ مف قانكف العقكبات
ٌ
المطبؽ في المحافظات الجنكبية منيا ،كذلؾ في
الفمسطيني مف جريمة السب ،كمكقؼ قانكف العقكبات
ٌ

فرعيف عمى النحك التالي:

الفرع األكؿ :المعالجة التشريعية لجريمة السب.

الفرع الثاني :أكجو التمييز بيف القذؼ كالسب.

الفرع األكؿ

المعالجة التشريعية لجريمة السب
عرؼ قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) جريمة السب

(ِ)

تحت ( مسمى القدح ) بما

يمي" :ىك االعتداء عمى كرامة الغير أك شرفو أك اعتباره كلك في معرض الشؾ كاالستفياـ مف دكف
بياف مادة معينة"(ّ).

أما مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (ََِّ) فقد ميز بيف السب العمني كالسب غير

العمني كعرؼ السب العمني بأنو " كؿ سب ال يشتمؿ عمى إسناد كاقعة معينة بؿ يتضمف بأم كجو
(ُ) سنبحث في التمييز بيف القذؼ كأىـ الجرائـ التعبيرية الماسة بشرؼ كاعتبار األفراد كىي :السب كالتحقير كالببلغ الكاذب كالنيؿ مف ذكم
المقامات.
(ِ) لق د آثر الباحث اختيار اسـ جريمة السب كىي التسمية التي درج عمييا قانكف العقكبات المصرم ،كسار عمى دربو مشركع قانكف العقكبات
الفمسطيني ،كذلؾ لتجنب الخمط بيف جريمة القدح في القانكف رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) ،كىي التي تقابؿ جريمة السب كبيف القدح كأحد صكر
جريمة القذؼ في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
(ّ) راجع :المادة ( ُٖٖ  )ِ /مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
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خدشا لمشرؼ أك االعتبار بأية كسيمة عمنية"(ُ) ،أما السب غير العمني فيك " كؿ مف ابتدر شخصا

بسب غير عمني أك بطريؽ الياتؼ"(ِ).

كيعرؼ الفقو السب بعدة تعريفات مف بينيا أنو "ىك كؿ تعبير يحط مف قدر الشخص فيخدش

شرفو كاعتباره دكف إسناد كاقعة معينة شائنة إليو"(ّ).

كيتفؽ السب مع القذؼ في أف كمييما يفترضاف التعبير عف معنى فيو خدش لشرؼ المجني

عميو أك اعتباره(ْ) ،فجريمة السب جريمة تعبيرية عمة تجريميا حماية شرؼ كاعتبار األفراد كيترتب

عمى ذلؾ أحكاـ مشتركة عديدة تجمع بيف جريمة القذؼ كجريمة السب ،منيا أف جريمة السب تقع كلك

في معرض الشؾ كاالستفياـ ،ككذلؾ عدـ اشتراط ذكر اسـ المجني عميو صراحة كلكف حتى لك كاف

اإلسناد مبيماى فتقع الجريمة ما دامت القرائف تؤكد نسبة اإلسناد إلى الشخص المعتدل عميو(ٓ) ،كما
يشترؾ القذؼ مع السب في بعض أحكاـ أسباب إباحة القذؼ(ٔ).

كرغـ االعتراؼ لمعرؼ بدكر كبير في تحديد معاني عبارات السب كمرامييا كذلؾ بالرجكع

لعرؼ الجية التي استعمؿ فييا المفظ(ٕ) ،إال أف الفقو يذىب إلى أف النشاط الذم يتحقؽ بو الركف
المادم لمسب يتحقؽ في حاالت اربع كىي:

أكل :إسناد عيب معيف أم نقيصة معينة بغير تعييف الكقائع سكاء نقيصة أخبلقية كمف يصؼ غيره
بانو لص ،أـ نقيصة بدنية ككصؼ شخص بأنو أعمى أك قبيح الكجو.

ثانيا :إسناد عيب غير معيف بؿ مجرد التعبير عف االزدراء كالتحقير لممجني عميو كالقكؿ عف شخص
بأنو حيكاف أك ابف كمب(ٖ).

ثالثا :تمني الشر لممجني عميو بالدعاء عميو باليبلؾ أك الخراب.

رابعا :تكجيو عبارات الغزؿ إلى امرأة سكاء في صكرة اطراء أك تجاكز ذلؾ بحثيا عمى سمكؾ مخؿ
بالحياء ،كالعمة ىنا أف االطراء أك غيره يتضمف افتراض ابتذاؿ المرأة كتقبؿ اإلطراء كىك أمر ال تقبؿ
بو المرأة الشريفة(ُ).

(ُ) راجع :المادة (ُّْ) مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (ََِّ).
(ِ) راجع :المادة (ُّٓ) مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (ََِّ).
كيالحظ اف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني قد نقؿ المكاد المجرمة لمسب حرفيا عف قانكف العقكبات المصرم مع تغيير بسيط كىك النص

عمى العالنية ،كعدـ الحالة إلى نص المادة (ُُٕ ) مف قانكف العقكبات المصرم التي عالجت العالنية ،فيذه المكاد تقابؿ المكاد (َّٔ)
لمسب العمني كالمادة (ّٕٖ) مف قانكف العقكبات المصرم لمسب غير العمني.
(ّ) فكزية عبد الستار ،مرجع سابؽ ،ص ُٖٔ.
(ْ) عمر السعيد رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص ّٗٗ.
(ٓ) راجع :المادة (ُٖٖ )ّ /مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ٔ) راجع :المكاد (ُْٗ )ُٖٗ ،مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ٕ) حسف صادؽ المرصفاكم ،المرصفاكم في قانكف العقكبات الخاص ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،ُُٗٗ ،ص َٖٔ.
(ٖ) فكزية عبد الستار ،مرجع سابؽ ،ص َِٔ.
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كقد حددت محكمة االستئناؼ األردنية طبيعة الركف المادم لجريمة السب بأنو" :ىك التعبير

عف معنى فيو اعتداء عمى كرامة المجني عميو أك شرفو أك اعتباره ،كلك في معرض الشؾ كاإلستفياـ
كليس فيو إسناد مادة حقيقة ،مثؿ أف يككف بإسناد نقيصة أك عيب معيف بغير تعييف كقائع ،كمف
يصؼ آخر بأنو نصاب أك مزكر أك عربيد أك أف يقكؿ عنو أنو حيكاف أك خنزير"(ِ).

كتجدر اإلشارة إلى االختبلؼ في المعالجة التشريعية لجريمة السب بيف قانكف العقكبات رقـ

(ُٔ) لسنة (َُٔٗ) كبيف قانكف العقكبات المصرم الذم تـ نقؿ األحكاـ المنظمة لجريمة السب منو
حرفيان في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني ،حيث إف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) جرـ
السب العمني دكف السب غير العمني ،فقد أكجب في المادة (ُٖٗ) منو أف يقع الذـ أك القدح حتى
يستمزـ العقاب في صكر محددة يجمع بينيا اشتراط تكفر عنصر العبلنية في السب ،بينما قانكف

العقكبات المصرم يعاقب عمى السب غير العمني كلكف يميز بينو كبيف جريمة السب العمني في
العقكبة فيشدد عقكبة الجريمة األخيرة ،كينزؿ باألكلى إلى المخالفة.

مكقؼ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) مف جريمة السب:
باستعراض نصكص قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) نجدىا قد خمت مف أم تجريـ
لمسب سكاء السب العمني أك غير العمني ،ففي حاؿ أسند شخص إلى آخر مادة تخدش شرفو أك
اعتباره كلكف دكف أف يتضمف اإلسناد كاقعة معينة فإنو ال يخضع لممسائمة القانكنية لتخمؼ أحد

عناصر جريمة القذؼ ،كىنا نسجؿ الفراغ التشريعي بالنسبة لجريمة السب فبل تمتد الحماية الجنائية
لباقي جكانب حؽ األفراد في الشرؼ كاالعتبار كاقتصار نطاؽ الحماية عمى ما يندرج تحت جريمة

القذؼ.

الفرع الثاني

أكجو التمييز بيف القذؼ كالسب
بالرغـ مف أكجو التشابو العديدة بيف جريمتي القذؼ كالسب إال إنو ليس مف العسير إيجاد

عناصر التمايز بينيما ،كالتي تحمؿ كجكه عدة أبرزىا:

(ُ) محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،مرجع سابؽ ،ص ٕٗٗ.
كتجدر اإلشارة إلى أف ىذه الصكرة مف صكر السب كفؽ الفقو المصرم  ،جرميا قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) في
حث في مكاف عاـ شخصان آخر عمى أمكر
المادة (ُٕٔ )ُ/منو تحت عنكاف "
الحث عمى اإلخالؿ بالحياء عمنان " ،كالتي تنص  " :كؿ مف ٌ
ٌ
مخمة بالحياء بقكؿ أك إيماء ،يعتبر أنو ارتكب جنحة كيعاقب بالحبس مدة شير كاحد أك بغرامة قدرىا خمس جنييات" .

(ِ) قرار محكمة استئناؼ عماف األردنية رقـ ِْٕٖٓ ،ََِٗ/كالصادر بتاريخ َُ ،ََِٗ/ٔ/عف مكقع شبكة قانكني األردف ،منتدل
األحكاـ كالق اررات الدستكرية كالتمييزية ،عمى اإلنترنت عمى رابط.) http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?25151-( :
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أكلن :معيار التمييز األساسي بيف الجريمتيف ىك أف يككف مكضكع اإلسناد في جريمة القذؼ كاقعة
محددة ،بينما ال يشترط في جريمة السب أف يككف مكضكع اإلسناد كاقعة محددة بؿ مجرد عيب معيف
أك غير معيف أك غزؿ أك تمني الشر لممجني عميو ،ففي جريمة القذؼ يشترط في مضمكف الكاقعة
محؿ اإلسناد أف تككف تستكجب عقاب المجني عميو أك احتقاره ،بينما ال يشترط ذلؾ في جريمة السب

بؿ مجرد خدش شرؼ أك اعتبار المجني عميو(ُ).

ثانيان :العبلنية ركف أساسي في جريمة القذؼ بتخمفو ال تكتمؿ أركاف الجريمة كذلؾ عمى خبلؼ جريمة
السب التي تحمؿ صكرتيف أحدىما تتحقؽ بالسب غير العمني(ِ) ،كبسبب اشتراط العبلنية كاف تككف
الكاقعة محددة فإف تأثير جريمة القذؼ أشد خطكرة عمى شرؼ كاعتبار المجني عميو مف جريمة السب

حيث يميؿ الناس أكثر لتصديؽ الكاقعة المحددة مف الحكـ العاـ(ّ) ،كلذلؾ عقكبة القذؼ أشد مف
عقكبة السب.

ثالثان :كما ال تنطبؽ العديد مف أحكاـ أسباب اإلباحة المخصصة لجريمة القذؼ عمى جريمة السب
كعمة كجكد أغمب أسباب اإلباحة في جريمة السب ىك ارتباطيا بجريمة القذؼ ،لكؿ ما سبؽ ذىب

بعض الفقو إلى أف كؿ قذؼ يتضمف سبان كليس العكس صحيحان فالقذؼ أخص مف السب طالما أنو
يتضمف إسناد كاقعة معينة(ْ).

المطمب الثاني

التمييز بيف القذؼ كبيف التحقير ك البالغ الكاذب
نتناكؿ في ىذا المطمب التمييز بيف جريمة القذؼ كبيف جريمة التحقير كجريمة الببلغ الكاذب،

كذلؾ في فرعيف عمى النحك التالي:

الفرع األكؿ :تمييز القذؼ عف التحقير.

الفرع الثاني :تمييز القذؼ عف الببلغ الكاذب.

(ُ) عمي حسف طكالبة ،مرجع سابؽ ،ص ِٓ.
(ِ) كذلؾ حسب المعالجة التشريعية لقانكف العقكبات المصرم لجريمة السب ،بينما في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) جريمة السب
تستكجب العمنية.
(ّ)عادؿ عزاـ سقؼ الحيط ،مرجع سابؽ ،ص ٖٕ.
(ْ) كامؿ السعيد ،مرجع سابؽ ،ص ُّٓ.
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الفرع األكؿ

تمييز القذؼ عف التحقير
نظـ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) أحكاـ جريمة التحقير ضمف الفصؿ الخامس

عشر تحت عنكاف " الجرائـ المختمفة التي تقع عمى السمطة العامة " كالتي نصت المادة (ُْْ) منو
عمى ما يمي " :كؿ مف حقر أم مكظؼ مف مكظفي الخدمة العامة أك أم قاض أك مكظؼ في محكمة

ابتدائية أثناء القياـ بكاجباتو أك فيما يتعمؽ بيا سكاء أكاف ذلؾ بإيماء أـ ألفاظ أك أفعاؿ ،يعتبر أنو
ارتكب جنحة كيعاقب بالحبس مدة ستة أشير أك بغرامة قدرىا عشركف جنييان " ،كبذلؾ يككف قانكف

العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) قد جرـ تحقير المكظفيف دكف أف يعرؼ ىذه الجريمة.

أما قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) فقد عرؼ جريمة التحقير بصريح نص المادة

(َُٗ) منو " :التحقير :ىك كؿ تحقير أك سباب – غير الذـ كالقدح – يكجو إلى المعتدل عميو كجيا

لكجو بالكبلـ أك الحركات أك رسـ لـ يجعبل عمنييف أك بمخابرة برقية أك ىاتفية اك بمعاممة غميظة "،

المطبؽ في المحافظات الجنكبية في تسمية
كيتفؽ قانكني العقكبات
المطبؽ في المحافظات الشمالية ك ٌ
ٌ
الجريمة بالتحقير ،بينما يتفؽ مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني مع قانكف العقكبات المصرم في
تسمية الجريمة باإلىانة(ُ).

حيث جرـ مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (ََِّ) التحقير في المادة (ُْٔ) منو

كالتي تنص عمى ما يمي " :كؿ مف أىاف باإلشارة أك القكؿ أك التيديد مكظفا عاما أثناء تأدية كظيفتو
أك بسبب تأديتيا يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف ثبلثة أشير كبغرامة ال تجاكز مائة دينار أك بإحدل

ىاتيف العقكبتيف" ،مع تشديد العقكبة في حاؿ كانت االىانة مكجية إلى قاضي أك عضك ىيئة

قضائية(ِ).

كيبلحظ عمى المعالجة التشريعية لجريمة التحقير أف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ)

قد كسع نطاؽ جريمة التحقير كجعميا تشمؿ تحقير األفراد حماية لشرفيـ كاعتبارىـ ،بينما حصر قانكف

العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) كمشركع قانكف لسنة (ََِّ) العقكبات الحماية الجنائية مف خبلؿ
جريمة التحقير عمى المكظفيف العمكمييف

(ّ)

كالقضاة ككذا أعضاء السمطة التشريعية ،كحرما األفراد

مف نطاؽ الحماية الجنائية التي تبسطو جريمة التحقير في إطار حماية الشرؼ كاالعتبار.

(ُ) راجع :المادة (ُّّ ) مف قانكف العقكبات المصرم ،كتكاد تتطابؽ نص المادة المذككرة مع نص المادة (ُْٔ) مف مشركع قانكف العقكبات
الفمسطيني لسنة (ََِّ).
(ِ) راجع :المادة (ُُٔ) مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (ََِّ).
(ّ) عرفت المادة (ِ) مف القانكف التفسيرم رقـ (ٗ) لسنة (ُْٓٗ) المنشكر في الكقائع الفمسطينية في الممحؽ (ُ) مف العدد (ََُْ)
المكظؼ العاـ " بأنو كؿ مكظؼ انيط بو القياـ بكاجبات ذات صبغة عمكمية  ،سكاء أكانت تحت إشراؼ المندكب السامي مباشرة أـ لـ تكف ".
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كيبلحظ أيضا التشابو الكبير بيف جريمتي السب كالتحقير ،كرغـ ذلؾ تتميز جريمة القذؼ عف

جريمة التحقير بكجكه عدة أىميا:

أكلن :التحقير ال يتضمف إسناد كاقعة محددة إلى المجني عميو ،كما أف التحقير ال يقع إال كجاىيا كال
يقع التحقير غيابيا كما في القذؼ أك السب ،كما تعد المعاممة الغميظة مف صكر التحقير كىك األمر

الذم ال تقكـ بو جريمة القذؼ(ُ) ،كما أف اإليماء ال يصمح كسمكؾ إجرامي في جريمة القذؼ عمى

خبلؼ التحقير فتتحقؽ جريمة التحقير بكاسطة اإليماء كالحركات.

ثانيان :العبلنية ركف أساسي في جريمة القذؼ ،أما في جريمة التحقير فبل يشترط عنصر العبلنية،
فالعبلنية ىي أبرز مظاىر التمييز بيف السب العمني كبيف التحقير ،حيث ذىب بعض الفقو األردني

إلى اعتبار التحقير ىك سب غير عمني كاعتبر أف كؿ قذؼ يتضمف سبان ككؿ سب يتضمف تحقي انر

كالعكس ليس صحيحان(ِ).

ثالثا :جريمة القذؼ تقع عمى األفراد كالمكظفيف ،أما جريمة التحقير في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ)
لسنة (ُّٔٗ) كمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (ََِّ) ككذلؾ قانكف العقكبات المصرم
لسنة (ُّٕٗ) ال تقع إال عمى المكظؼ العاـ أك القضاة كأعضاء المحاكـ أك اعضاء السمطة
التشريعية أثناء تأديتيـ ألعماليـ أك بمناسبتيا؛ أم أف المشرع تطمب في المجني عميو صفة معينة
خصيا بنص ،فالعمة التي مف أجميا جرـ المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ)  -ككذا

في قانكف العقكبات المصرم -تحقير المكظؼ ىي تكفير الحماية كاالحتراـ لممكظؼ العاـ ككرامتو
أكثر منيا حماية لشرفو كاعتباره ،حيث يذىب جانب مف الفقو إلى أف مجاؿ الركف المادم لئلىانة

أكسع مف مجاؿ السب فكؿ سب إىانة كليس كؿ إىانة سبان ،فبعض العبارات التي تشكؿ سمككان إجراميان
في التحقير ال تمس الشرؼ كاالعتبار كلكنيا تحمؿ معنى اإلساءة كالغض مف كرامة المكظؼ كتتنافي

مع االحتراـ كالطمأنينة التي تتطمبيا الكظيفة العامة كخاصة القضائية فتشمؿ اإلىانة كؿ فعؿ أك قكؿ

يمس الييبة كالكقار أك الكرامة أك يقمؿ مف االحتراـ كلك لـ يمس الشرؼ كاالعتبار(ّ).

كيرل جانب مف الفقو كبحؽ أف العمة مف تجريـ التحقير في القانكف رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ)

ىك إلكماؿ سياج الحماية القانكنية لمشرؼ كاالعتبار ،فتجريـ التحقير كاف احتياطيا لكي ال يفمت أحد

مف العقاب في حاؿ مسو لشرؼ كاعتبار األفراد دكف أف يقع تحت طائمة جريمتي القذؼ أك السب(ْ).

(ُ) فخرم عبد الرزاؽ الحديثي ،كخالد حميدم الزغبي ،مرجع سابؽ ،ص َُٔ.
(ِ) عادؿ عزاـ سقؼ الحيط ،مرجع سابؽ ،ص ّٖ.
(ّ) طارؽ سركر ،قانكف العقكبات ،القسـ الخاص ،جرائـ االعتداء عمى األشخاص ،ط (ِ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ََُِ ،ص ِْٗ.
(ْ) كامؿ السعيد ،مرجع سابؽ ،ص ُِٔ.
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الفرع الثاني

تمييز القذؼ عف البالغ الكاذب
نظـ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) أحكاـ جريمة الببلغ الكاذب ضمف الفصؿ

الثالث عشر تحت عنكاف الجرائـ المتعمقة بسير العدالة ،فقد نصت المادة (ُِّ) تحت مسمى "
األخبار الكاذبة " :كؿ مف أعطى النائب العاـ أك أحد مأمكرم البكليس أك أم مكظؼ آخر يممؾ

صبلحية إقامة الدعاكل الجزائية ،إخبا انر تحريريان عف كقكع جرـ يستكجب العقكبة بمقتضى القانكف ،كىك
يعمـ أف ذلؾ اإلخبار غير صحيح ،يعتبر أنو ارتكب جنحة ،كال عبرة في ذلؾ أكاف المرجع الذم تمقى
اإلخبار يممؾ صبلحية تمقى ذلؾ اإلخبار أك لـ يكف ،كال عبرة أيضان أتي ًخ ىذت اإلجراءات بناء عمى ذلؾ

اإلخبار أـ لـ تتخذ" .

بينما نظـ قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) جريمة الببلغ الكاذب تحت مسمى

"االفتراء" فقد نصت المادة (َُِ) منو عمى ما يمي - ُ" :مف قدـ شكاية أك إخبا انر كتابيان إلى السمطة
القضائية أك أية سمطة يجب عمييا إببلغ السمطة القضائية ،فع از إلى أحد الناس جنحة أك مخالفة كىك

يعرؼ براءتو منيا أك اختمؽ عميو أدلة مادية تدؿ عمى كقكع مثؿ ىذا الجرـ عكقب بحسب أىمية ذلؾ

اإلسناد بالحبس مف أسبكع إلى ثبلث سنكات -ِ .كاذا كاف الفعؿ المعزك يؤلؼ جناية ،عكقب المفترم
باألشغاؿ الشاقة المؤقتة".

أما مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (ََِّ) فقد نظـ أحكاـ جريمة الببلغ الكاذب

عندما نصت المادة (ُٗٔ) منو عمى ما يمي" :كؿ مف أخبر النيابة العامة أك الشرطة أك إحدل
الجيات اإلدارية بأمر كاذب نسبو زك انر إلى أحد األشخاص مع عممو ببراءتو منو ،أك اختمؽ عميو أدلة
مادية يمكف أف تؤدم إلى إدانتو عف فعؿ لـ يرتكبو ،يعاقب بالحبس"(ُ).

كيعرؼ الفقو الببلغ الكاذب بانو ":إخبار بكاقعة غير صحيحة تستكجب عقاب مف تسند إليو

مكجو إلى أحد الحكاـ القضائييف أك اإلدارييف كمقترف بالقصد الجنائي"(ِ).

يتضح مف تعريؼ جريمة الببلغ الكاذب كالنصكص المنظمة ليا أف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف

الببلغ الكاذب كبيف القذؼ ،ففي الببلغ الكاذب يتـ إسناد إلى المجني عميو مادة تستكجب عقابو كذلؾ
أماـ جيات قضائية أك إدارية ،كما أف اإلببلغ عف المخالفات اإلدارية كالجرائـ ىي أحد أسباب التبرير

التي تبيح القذؼ كذلؾ كفؽ ضكابط معينة أىميا حسف نية.
(ُ) ثـ اردؼ مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (ََِّ) ىذه المادة بمادة تالية تعتبر سبب إباحة الببلغ الكاذب عندما نصت المادة
(َُٕ ) " :ال يسرم حكـ المادة السابقة عمى ما يسنده أحد الخصكـ إلى خصمو في الدفاع الشفكم أك الكتابي أماـ المحاكـ ،إذا كاف ذلؾ مف
مستمزمات الدفاع ".
(ِ) محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،مرجع سابؽ ،ص ُٖٗ.
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كاذا كانت حماية الشرؼ كاالعتبار ىي عمة تجريـ القذؼ فإف العمة مف تجريـ الببلغ الكاذب

ىي حماية شرؼ كاعتبار األفراد مف جية ،كحماية الكظيفة القضائية مف االستيانة بيا ،كىدر كقتيا
كجيد القائميف عمييا تحقيقا لنكايا سيئة مف المبمغ ،فقد تقع جريمتي الببلغ الكاذب كالقذؼ معان كذلؾ

عندما ينشر الجاني ببلغو إلى أحد الحكاـ عمنان ،كىنا نككف أماـ تعدد معنكم بيف جريمتي القذؼ
كالببلغ الكاذب فتكقع عقكبة كاحدة عمى المتيـ(ُ) ،كرغـ ما سبؽ إال أف جريمة القذؼ تختمؼ عف

جريمة الببلغ الكاذب مف عدة كجكه أبرزىا:

أكل :العبلن ية شرط لقياـ جريمة القذؼ أما الببلغ الكاذب فبل يتكافر لو العبلنية ،كما أف الببلغ ال
يككف إال ألحد الجيات المختصة بتمقي الببلغات كتحريؾ الدعكل الجنائية أك التأديبية ،أما جريمة

القذؼ فبل يشترط فييا ما سبؽ(ِ).

ثانيا :يتفؽ الفقو كالقضاء عمى أف جريمة الببلغ الكاذب جريمة عمدية تتطمب قصد خاص لدل
الجاني" فيشترط لتحققيا ثبكت كذب الكقائع المبمغ عنيا كأف يككف الجاني عالما بكذبيا كمنتكيا السكء

كاإلضرار بالمجني عميو"(ّ) ،فالببلغ الصادر عف خفة كطيش أك خطأ ال تقكـ بو جريمة الببلغ

الكاذب(ْ) ،أما جريمة القذؼ فتتطمب القصد العاـ فقط.

ثالثا  :الكاقعة محؿ اإلسناد في القذؼ تشمؿ أحد كجييف ؛ إما أف تستكجب عقاب المجني عميو كفي
ذلؾ يتفؽ القذؼ مع الببلغ الكاذب ،أما الكجو اآلخر كىك أف تككف الكاقعة تستكجب احتقار المجني
عميو كىك ما ال تقكـ بو جريمة الببلغ الكاذب التي يشترط فييا أف يعزك الجاني لممجني عميو جريمة
كىك يعرؼ براءتو منيا(ٓ).

رابعا :ال يشترط كذب الكاقعة في القذؼ فتقع الجريمة سكاء كانت الكاقعة صحيحة أك غير صحيحة،
أما في الببلغ الكاذب ال تقع الجريمة إال إذا كانت الكاقعة المسندة غير صحيحة(ٔ) ،كما أنو كفؽ

المطبؽ في المحافظات الشمالية كفي المحافظات الجنكبية الببلغ الكاذب ال يككف إال
قانكني العقكبات
ٌ
خطيان أك كتابيان(ٕ) ،أما جريمة القذؼ فيمكف أف يشكؿ القكؿ سمككان إجراميان تقكـ بو تمؾ الجريمة.

(ُ) فكزية عبد الستار ،مرجع سابؽ ،ص ِّٔ.
(ِ) حسف صادؽ المرصفاكم ،مرجع سابؽ ،ص ٓٗٔ.
(ّ) حكـ محكمة االستئناؼ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل الجزائية رقـ َٕٗ لسنة ُٔٗٗ عف :منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف،
معيد الحقكؽ ،جامعة بيرزيت ،مكقع المقتفي ،عمى رابط.)/http://muqtafi.birzeit.edu( :
(ْ) محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،مرجع سابؽ ،ص ّْٖ.
(ٓ) حكـ محكمة االستئناؼ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل الجزائية رقـ ِْٓ لسنة ُٖٗٗ عف مكقع المقتفي ،مرجع سابؽ.
(ٔ) عمي حسف طكالبة ،مرجع سابؽ ،ص َٔ.
(ٕ) راجع المادة (ُِّ) قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كالمادة (َُِ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
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المطمب الثالث

التمييز بيف القذؼ كبيف النيؿ مف ذكم المقامات
نعرض في ىذا المطمب لكجكه التمييز بيف جريمة القذؼ كبيف جريمة النيؿ مف ذكم المقامات

في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،ثـ في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ)(ُ)،

كذلؾ في فرعيف عمى النحك التالي:

الفرع األكؿ :جريمة النيؿ مف ذكم المقامات في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).

الفرع الثاني :جريمة النيؿ مف ذكم المقامات في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
الفرع األكؿ

جريمة النيؿ مف ذكم المقامات في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ)
نظـ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗـ) جريمة النيؿ مف ذكم المقامات ضمف الفصؿ

العاشر تحت عنكاف "الجرائـ التي تتناكؿ العبلقات مع الدكؿ األجنبية كاألمف الخارجي" ،فقد نصت

المادة (ٕٕ) عمى ما يمي " :كؿ مف نشر شيئان بقصد أف يقرأه الناس ،أك نشر مرسكمات مرئية مف
شأنيا النيؿ مف مقاـ أك كرامة أم أمير أك حاكـ أك ممؾ أك سمطاف أك سفير أك شخص مف ذكم
المقامات في ببلد أك حككمة أجنبية أك تعريض ذلؾ الشخص لمكراىية كاالحتقار دكف أف يككف لديو

مبرر أك عذر كاؼ يبرز فعمو ىذا فيما لك كاف التحقير مكجيان ضد أحد أفراد الناس ،يعتبر أنو ارتكب

جنحة كيعاقب بغرامة قدرىا مائة جنيو كاذا كاف الشيء أك المرسكمات المرئية التي نشرىا مف شأنيا أف
تكدر أك ترمي إلى تكدير صفك السبلـ كالعبلقات الكدية بيف فمسطيف كتمؾ الحككمة أك الببلد ،فيعتبر

الفاعؿ بأنو ارتكب جنحة".

جريمة النيؿ مف ذكم المقامات(ِ)ىي جريمة تعبيرية ،محؿ الحماية فييا ىك شرؼ كاعتبار

ذكم صفة معينة ،المجني عميو في ىذه الجريمة ذك صفة تطمبيا القانكف خركجا عف األصؿ ،فاألصؿ
في نص التجريـ أنو يحمي أم شخص دكف أف يتطمب صفة معينة في المجني عميو ،كلكنو في بعض

الجرائـ كمنيا جريمة النيؿ مف ذكم المقامات خرج المشرع عف ىذه القاعدة بحيث ال يككف مجنيان عميو
في ىذه الجريمة إال مف تكفرت فيو صفة معينة(ّ).

(ُ) لـ يرد أم نص في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (ََِّ) ينظـ جريمة النيؿ مف ذكم المقامات.
(ِ) تقابؿ ىذه الجريمة في التشريع الفمسطيني جريمتي العيب في حؽ ممؾ أك رئيس دكلة أجنبية ك العيب في حؽ ممثؿ لدكلة اجنبية معتمد
في مصر المجرمتيف بالمكاد (ُُٖ )ُِٖ -مف قانكف العقكبات المصرم.
(ّ) محمكد نجيب حسني ،النظرية العامة لمقصد الجنائي ،دراسة تأصيمية مقارنة لمركف المعنكم في الجرائـ العمدية ،ط (ّ) ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،ُٖٖٗ ،ص َٔ.
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كعمة المشرع مف تجريـ النيؿ مف ذكم المقامات ىك حماية العبلقات الخارجية مع الدكلة

كالحفاظ عمييا مف خبلؿ حماية شرؼ كاعتبار ذكم المقامات ،كتعد ىذه الجريمة مف الجرائـ التي تمس

أمف الدكلة الخارجي أكثر منيا حماية الشرؼ كاالعتبار لؤلشخاص المحمييف ،كيتطمب المشرع في ىذه

الجريمة العبلنية مف خبلؿ النشر ،ففي حاؿ تـ النيؿ مف مقاـ أك كرامة ،أك التعريض لمك ارىية أك
االحتقار بدكف عذر و
كاؼ كانت العقكبة ىي الغرامة ،كلكف تمؾ العقكبة تشدد في حاؿ كانت النتيجة
المحتممة لنشر المادة ىك تكدير العبلقة بيف فمسطيف كدكلة أخرل أك كاف اليدؼ لمجاني ىك تكدير

تمؾ العبلقة فيعاقب الفاعؿ بعقكبة الجنحة.

كما تختمؼ جريمة النيؿ مف ذكم المقامات عف جريمة التحقير ،كالتي تتطمب صفة خاصة

في المجني عميو كىك أف يككف مكظفان أك قاضيان كالتي العمة مف تجريميا تكفير الحماية كالطمأنينة
لممكظؼ أك القاضي أثناء ادائو لميامو ،أم الختبلؼ طبيعة الصفة المطمكبة في المجني عميو ،كفي

العمة مف التجريـ ،ككذلؾ في اشتراط العبلنية في جريمة النيؿ مف ذكم المقامات.

كباستعراض أحكاـ جريمة النيؿ مف المقامات في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ)

نضع أيدينا عمى جكانب التمييز بيف ىذه الجريمة كبيف جريمة القذؼ كأبرز تمؾ الجكانب:

أكل :جريمة القذؼ ال تتطمب صفة خاصة في المجني عميو ،أما جريمة النيؿ مف ذكم المقامات
فتتطمب صفة خاصة فيجب أف يككف المجني عميو " أمي انر أك حاكمان أك ممكان أك سمطانان أك سفي انر أك
شخصان مف ذكم المقامات في ببلد أك حككمة أجنبية ".

ثانيان :السمكؾ اإلجرامي في جريمة النيؿ مف المقامات أكسع نطاقان مف القذؼ فبل يتطمب فيو إسناد

كاقعة محددة تستكجب العقاب أك االحتقار ،بؿ جريمة النيؿ مف ذكم المقامات تقترب مف جريمة

التحقير مف ناحية السمكؾ اإلجرامي التي تقكـ بو الجريمة ،كقد سبؽ أف بينا أف كؿ قذؼ يتضمف سب
ككؿ سب يتضمف تحقير كالعكس غير صحيح ،كبذلؾ فنطاؽ السمكؾ اإلجرامي في القذؼ أضيؽ مف

نطاقو في جريمة النيؿ مف ذكم المقامات.

الفرع الثاني

جريمة النيؿ مف ذكم المقامات في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ)
نظـ قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) جريمة النيؿ مف ذكم المقامات في مكضعيف
منفصميف بالنظر لصفة ذكم المقامات ىؿ ىـ أجانب أـ كطنييف ،كقد اجتيد الباحث في تقسيـ جريمة

النيؿ مف ذكم المقامات إلى صكرتيف؛ األكلى :النيؿ مف ذكم المقامات األجانب ،كالصكرة الثانية:

النيؿ مف ذكم المقامات الكطنييف ،كىك ما سنتناكلو عمى النحك التالي:
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الصكرة األكلى

جريمة النيؿ مف ذكم المقامات األجانب
نظمت المادة (ُِِ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) جريمة النيؿ مف ذكم

المقامات األجانب ضمف الفصؿ األكؿ مف الباب الخاص بالجرائـ التي تقع عمى أمف الدكلة كذلؾ
تحت عنكاف " الجرائـ التي تقع عمى أمف الدكلة الخارجي" ،كذلؾ بالنص عمى ما يمي " :يعاقب

بناء عمى شككل الفريؽ المتضرر مف أجؿ الجرائـ التالية،
بالعقكبات نفسيا المبينة في المادة السابقة ن
إذا ارتكبت دكف مبرر كاؼ -ُ .تحقير دكلة أجنبية أك جيشيا أك عمميا أك شعارىا الكطني عبلنية.

ِ -القدح أك الذـ أك التحقير الكاقع عبلنية عمى رئيس دكلة أجنبية أك كزرائيا أك ممثمييا السياسييف
في المممكة .ال يجكز إثبات الفعؿ الذم كاف مكضكع الذـ ".

كعمة تجريـ النيؿ مف ذكم المقامات األجانب في القانكف رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) ىك الحفاظ

عمى العبلقات الكدية بيف الدكؿ بعضيا مع بعض كالحيمكلة دكف استعداء الدكؿ األجنبية كلكي تمنع

الدكلة رعاياىا مف تجاكز مجاؿ حؽ النقد المشركع إلى الحط مف اعتبارات الدكؿ األخرل ممثمة في

رئيسيا كجيشيا كعمميا ك ككزرائيا كممثمييا السياسييف(ُ).

يبلحظ اختبلؼ المعالجة التشريعية بيف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كبيف قانكف

العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) بخصكص أحكاـ جريمة النيؿ مف ذكم المقامات األجانب ،فقد
كضع المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) شرطيف لقياـ الجريمة األكؿ أف يتقدـ

الفريؽ المتضرر مف الجريمة بشككل ،كالشرط الثاني ىك المعاممة بالمثؿ بالنص عمى تجريـ تمؾ
الجريمة في تشريع الدكلة ذات الشأف أك مف خبلؿ اتفاقية دكلية معيا(ِ).

كيمكف تقسـ ىذا النص إلى شقيف :الشؽ األكؿ مف جريمة النيؿ مف ذكم المقامات األجانب

في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) كيشمؿ تجريـ تحقير دكلة أجنبية أك جيشيا أك عمميا أك

شعارىا الكطني بشكؿ عمني(ّ).

أما الشؽ الثاني مف جريمة النيؿ مف ذكم المقامات األجانب فتشمؿ أم سمكؾ إجرامي تقكـ بو

جرائـ القذؼ أك السب أك التحقير المكجية إلى ذكم صفة خاصة ىـ :رئيس دكلة أجنبية أك كزرائيا أك

ممثمييا السياسييف ،مع اشتراط العبلنية ،كقد استبعد المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة
(ُ) محمد عكدة الجبكر ،الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة كجرائـ اإلرىاب في القانكف األردني كالقكانيف العربية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
عماف ،ط (ّ) ،َُُِ ،ص ُّٖ.
(ِ) راجع :المادة (ُِّ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ّ) يقابؿ ىذا الشؽ المادة (ٖٔ /ب) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) كالتي نصت عمى " :كؿ مف انزؿ أك أتمؼ عمنان عمـ أم

دكلة متحابة أك أم شعار مف شعاراتيا أك ارتكب أم فعؿ لئلضرار بو قاصدان بذلؾ إظيار كراىيتو أك ازدرائو لتمؾ الدكلة .يعتبر أنو ارتكب

جنحة ".
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(َُٔٗ) تطبيؽ حاالت اباحة القذؼ  -في حاؿ تكفرىا – في جريمة النيؿ مف ذكم المقامات
األجانب ،كبذلؾ يككف ىذا المشرع قد غمب الحفاظ عمى العبلقات الكدية بيف الدكلة كالدكؿ االخرل
عمى اطبلؽ حرية التعبير كعدـ االعتماد عمى أسباب اإلباحة التي يعترؼ بيا القانكف لؤلفراد .كما

تفترؽ جريمة النيؿ مف ذكم المقامات األجانب عف جريمة القذؼ في اشتراط صفة معينة في المجني

عميو كفي اتساع نطاؽ ىذه الجريمة لتشمؿ كؿ قذؼ أك سب أك تحقير ،مع تسجيمنا أف المشرع في
قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) كاف أكثر تكفيقان مف المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ)

لسنة (ُّٔٗ) عند صياغة النص المجرـ ليذه الجريمة ،كذلؾ مف خبلؿ تحديد السمكؾ اإلجرامي بدقة
أكبر ( قذؼ ،سب ،تحقير ) كمف خبلؿ تحديد ذكم المقامات أكثر انضباطان كتحديدان.
الصكرة الثانية

جريمة النيؿ مف ذكم المقامات الكطنييف
نظمت المادة (ُٓٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) جريمة النيؿ مف ذكم
المقامات الكطنييف ضمف الفصؿ الثاني مف الباب الخاص بالجرائـ التي تقع عمى اإلدارة كذلؾ تحت

عنكاف " الجرائـ الكاقعة عمى السمطة العامة " ،كذلؾ تحت مسمى " المس بكرامة الممؾ اك الممكة "
بالنص عمى ما يمي" :يعاقب بالحبس مف سنة إلى ثبلث سنكات كؿ مف:

ُ -ثبتت جرأتو بإطالة المساف عمى جبللة الممؾ.

ِ -أرسؿ أك حمؿ غيره عمى أف يرسؿ أك يكجو إلى جبللتو أية رسالة خطية أك شفكية أك أية صكرة
أك رسـ ىزلي مف شأنو المس بكرامة جبللتو أك أف يضع تمؾ الرسالة أك الصكرة أك الرسـ بشكؿ يفيد

المس بكرامة جبللتو ككؿ مف يذيع ما ذكر أك يعمؿ عمى إذاعتو بيف الناس.

ّ -يعاقب بالعقكبة نفسيا إذا كاف ما ذكر مكجيان ضد جبللة الممكة أك كلي العيد أك أحد أكصياء
العرش أك أحد أعضاء ىيئة النيابة".

(ُ)

كيذىب جانب كبير مف الفقو إلى اعتبار جريمة النيؿ مف ذكم المقامات الكطنييف

ىي

إحدل حاالت تشديد العقاب في جريمة الذـ كالقدح (ِ) ،إال أف الباحث يتفؽ مع الرأم الذم يعتبر ىذه

الجريمة جريمة خاصة مستقمة عف جريمة الذـ كالقدح ،حيث تستقؿ بأركانيا كظركفيا الخاصة عف

الذـ كالقدح(ّ) ،كالتي يمكف أف نذكر أىـ جكانب التمييز بينيا كبيف القذؼ في ما يمي:

(ُ) يطمؽ المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) عمى ىذه الجريمة اسـ جريمة المس بكرامة الممؾ أك الممكة.
(ِ) عادؿ عزاـ سقؼ الحيط ،مرجع سابؽ ،ص ٕٖ .عمي حسف طكالبة ،مرجع سابؽ ،ص ُُٖ .أشرؼ فتحي الراعي ،مرجع سابؽ،
صُُّ.
(ّ) كامؿ السعيد ،مرجع سابؽ ،ص ٖٓ.
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أكلن :تتطمب ىذه الجريمة صفة معينة في المجني عميو ،أف تككف الجريمة مكجية إلى الممؾ أك الممكة

أك كلي العيد أك أحد أكصياء العرش أك أحد أعضاء ىيئة النيابة ،بينما جريمة القذؼ ال تتطمب صفة
معينة في المجني عميو بؿ تبسط الحماية لجميع األفراد ،كىذه الصفة ىي العمة مف العقكبة الشديدة

مقارنة بالقذؼ كالسب كالتحقير(ُ) ،فالمعتدل عميو  -الممؾ – ىك رئيس الدكلة المصكف مف كؿ تبعة

أك مسؤكلية بمقتضى الدستكر األردني(ِ).

كتطبيقان لذلؾ قررت محكمة التمييز األردنية بأف" :تعبير (الصمح مع الغاصبيف خيانة

لممسمميف) الكارد عمى الممصؽ الذم كضعو الظنيف عمى أحد شبابيؾ المستشفى ،ليس فيو خصكصية

االساءة الى جبللة الممؾ بإطالة المساف عميو خبلفان لما تكصمت إليو محكمة أمف الدكلة"(ّ).

ثانيان :استخدـ المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) مصطمح " ثبتت جرأتو بإطالة
المساف " كأحد عناصر السمكؾ اإلجرامي إلى جانب إرساؿ الرسائؿ ،كىك مصطمح محؿ انتقاد لدل
الفقو حيث الجدؿ حكؿ مدلكلو المغكم كالقانكني ،حيث أكصى البعض كبحؽ بتعديؿ النص إلى " ثبكت

جرأتو بالذـ أك القدح " بدالن مف ذلؾ المصطمح الذم يشمؿ القذؼ كالسب كالتحقير(ْ) ،كعميو فيتسع
السكؾ اإلجرامي لمجريمة ليشمؿ باإلضافة لمسمكؾ اإلجرامي الذم تقكـ بو جريمة القذؼ كذلؾ السمكؾ

اإلجرامي في جريمتي السب كالتحقير ،كدكف اشتراط كاقعة تستكجب العقاب اك االحتقار.

ثالثان :ساكل المشرع بيف التحريض عمى الجريمة كبيف القياـ بيا ،كما أف العبلنية ليست ركنا مف

أركاف الجريمة بخبلؼ القذؼ الذم يتطمب العبلنية لقياـ الجريمة(ٓ).

كتجدر اإلشارة إلى أف النصكص المنظمة لجريمة النيؿ مف ذكم المقامات الكطنييف ،تبرز

عدـ مكاكبة قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) لمتطكرات الدستكرية في فمسطيف(ٔ) ،فالمحافظات
الشمالية حيث يطبؽ ىذا القانكف ،ىي إحدل محافظات دكلة فمسطيف ،حيث تطبؽ أحكاـ القانكف

األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِّ) ،كالذم حدد نظاـ الحكـ في فمسطيف بأنو نظاـ ديمقراطي
نيابي ينتخب فيو رئيس السمطة الكطنية انتخابان مباش انر مف قػبؿ الشعب(ٕ) .فبل كجكد لنظاـ كراثي أك

ممؾ أك أسرة حاكمة في المحافظات الشمالية حيث نطاؽ سرياف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة
(ُ) أشرؼ فتحي الراعي ،مرجع سابؽ ،صُُّ.
(ِ) كفؽ أحكاـ الدستكر األردني المنشكر في الجريدة الرسمية األردنية في العدد رقـ (َُّٗ) بتاريخ ٖ :ُِٗٓ/ُ/عرش المممكة األردنية
الياشمية كراثي في اسرة الممؾ عبد اهلل بف الحسيف ،راجع المكاد ( ِٖ.)َّ ،
(ّ) قرار محكمة التمييز األردنية (جزائية) رقـ ِِٖ ،ُٗٗٓ/الصادر بتاريخ ٖ ،ُٗٗٓ/ٔ/مكقع شبكة قانكني األردف ،مرجع سابؽ.

(ْ) عادؿ عزاـ سقؼ الحيط ،مرجع سابؽ ،ص ٖٖ.
(ٓ) كامؿ السعيد ،مرجع سابؽ ،ص ْٖ.
(ٔ) أنظر في التطكرات الدستكرية في فمسطيف كالكضع الدستكرم لمضفة الغربية لدل :فتحي عبد النبي الكحيدم ،التطكرات الدستكرية في

فمسطيف (ُُٕٗ ُٗٗٓ -ـ) ،ط (ِ) ،مطابع الييئة الخيرية بقطاع غزة ،غزة ،ُٗٗٔ ،ص ّٔٓ كما بعدىا ،فتحي عبد النبي الكحيدم،
المبادئ الدستكرية العامة مع شرح التطكرات الدستكرية في فمسطيف (ُٔٗٗ ََُِ -ـ) ،ط (ٓ) ،مطابع المقداد  -قطاع غزة ،غزة،َُُِ ،
ص ُٕٕ كما بعدىا.
(ٕ) راجع :المادة (ٓ) مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ).
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(َُٔٗ) ،مما يكجب تعديؿ المادة (ُٓٗ) مف ىذا القانكف كتحديد صفة المجني عميو في ىذه

الجريمة برئيس السمطة الكطنية الفمسطينية ،كقبؿ ىذا التعديؿ يرل الباحث أف السيد رئيس السمطة

الكطنية الفمسط ينية ال يمكف اعتباره مف ذكم المقامات العميا الكطنيف الذيف شرفيـ كاعتبارىـ محؿ
الحماية بأحكاـ المادة (ُٓٗ) فيك ال يعد ممكا ،كال يرل الباحث صحة القياس في مكاد التجريـ إال في
مجاؿ اإلباحة أك لمصمحة المتيـ كليس ضد مصمحتو.

كبناء عمى ما سبؽ يرل الباحث كجكب أف تككف نص المادة (ُٓٗ) مف قانكف العقكبات رقـ

(ُٔ) لسنة (َُٔٗ) معطبلن في المحافظات الشمالية ،كلكف الكاقع العممي يشير إلى عكس ذلؾ
فبتاريخ ِٖ َُِّ/ّ/أيدت محكمة االستئناؼ الفمسطينية المنعقدة في بيت لحـ حكـ محكمة صمح
بيت لحـ التي قضت بمعاقبة صحفي بالحبس لمدة سنة بتيمة نشر صكرة تمس برئيس السمطة

الكطنية خبلفا لممادة (ُٓٗ )ِ /مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) ،ككذا بتيمة إذاعة
انباء كاذبة كذـ كقدح مف شأنو إشاعة بذكر الكراىية ،كقد أصدر السيد رئيس السمطة الكطنية عفكان

خاصان عف ىذا الصحفي في ذات يكـ صدكر حكـ محكمة االستئناؼ(ُ).

(ُ) حكـ محكمة استئناؼ بيت لحـ في القضية رقـ ُِٖ َُِِ/بتاريخ ِٖ ،َُِّ/ّ/حكـ عير منشكر .بياف صحفي بعنكاف " مركز مدل
يعرب عف قمقو البالغ مف تثبيت الحكـ بالسجف عمى الصحفي ،" .. .صادر عف المركز الفمسطيني لمتنمية كالحريات اإلعبلمية (مدل) بتاريخ

ِٖ َُِّ/ّ/عمى مكقع المركز عمى اإلنترنت عمى رابط.) http://www.madacenter.org/report.php?id(:
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الفصل الثاوي

أركان جزمية القذف واملسؤولية
اجلىائية عىها وجزاؤها
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الفصؿ الثاني
أركاف جريمة القذؼ كالمسؤكلية الجنائية عنيا كجزاؤىا
تمييد:
لكؿ جريمة قرر ليا المشرع جزاء ركنيف مادم كمعنكم -إضافة إلى ركنيا الشرعي كاألركاف

المفترضة إف كجدت  -بتكافرىما تتحدد المسائمة الجنائية لمجاني(ُ) ،كعميو نتناكؿ بالدراسة في ىذا

الفصؿ لمركف المادم لجريمة القذؼ مف فعؿ إسناد كمكضكع اإلسناد كعبلنيتو ،كما سنبحث في الركف

المعنكم لجريمة القذؼ ،كطبيعة القصد الجنائي المطمكب لقياـ الجريمة كعناصره ،كما سنتناكؿ

بالدراسة المسؤكلية الجنائية في تمؾ الجريمة كمدل انطباؽ القكاعد العامة عمييا ،كأخي انر نكضح الجزاء

القانكني المقرر لجريمة القذؼ ،كقيد الشككل عف دعكل جريمة القذؼ ،كذلؾ مف خبلؿ المباحث

الثبلثة التالية:

المبحث األكؿ :الركف المادم لجريمة القذؼ.
المبحث الثاني :الركف المعنكم لجريمة القذؼ.

المبحث الثالث :المسؤكلية الجنائية عف جريمة القذؼ كالجزاء المقرر ليا.

(ُ) ساىر إبراىيـ الكليد ،محاضرات في القانكف الجنائي مع التعمؽ لطمبة الدراسات العميا ،جامعة االزىر بغزة.َُِّ -َُِِ ،
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المبحث األكؿ
الركف المادم لجريمة القذؼ
تمييد:
ال تقكـ الجريمة بدكف الركف المادم الذم يشكؿ المظير الخارجي المممكس ليا ،فالعمة مف
التجريـ كالعقاب ىي حماية حؽ أك مصمحة ذات أىمية اجتماعية ،كال يتحقؽ االعتداء عمى المصمحة

أك الحؽ المحمي قانكنان بدكف كاقعة مادية كسبب مادم أحدثيا(ُ) ،أما األفكار كالنكايا ما لـ تتخذ

مظي انر خارجيان معب انر عنيا فبل عقاب عمييا ،فبل سمطاف لمقانكف عمى ضمائر الناس كأفكارىـ الحسنة

أك الشريرة أك نكاياىـ الخيرة أك الخبيثة ،كلذلؾ فإف التحقؽ مف تكافر الركف المادم ىك الشرط األساسي
لمعرفة مدل تكافر الجريمة مف عدمو ،كما أف اشتراط تكافر ركف مادم لمجريمة أىمية قصكل ،فإقامة

الدليؿ عمى تكافره ميسك انر بإثبات عناصره المادية ،مما يشكؿ ضمانة لؤلفراد ضد تعسؼ السمطات
العامة كمحاسبتيـ عمى األفكار أك النكايا بدكف أم سمكؾ مادم محدد (ِ).

كقد قررت محكمة االستئناؼ األردنية بأف " الركف المادم لجرـ الذـ يتحقؽ بإسناد الجاني إلى

المجني عميو كاقعة معينة سكاء أكانت تستمزـ العقاب أـ ال ،عمى أف يتـ الذـ بصكرة مف الصكر التي

حددتيا المادة ُٖٗ مف قانكف العقكبات " (ّ) ،كعميو كباستعراض النصكص المجرمة لجريمة القذؼ،
يتضح أف السمكؾ اإلجرامي المككف لمركف المادم لجريمة القذؼ يتمثؿ في فعؿ اإلسناد الذم ينصب
عمى الكاقعة التي يتـ إسنادىا إلى المجني عميو ،كالتي مف شأنيا المساس بشرؼ المجني عميو

كاعتباره ،كاف يتـ ىذا اإلسناد بشكؿ عمني لكي يتسنى لمغير العمـ بالكاقعة التي تشكؿ القذؼ ،كىك ما
نعرض لو بالبحث ،ثـ نتناكؿ انطباؽ أحكاـ حالة الشركع عمى جريمة القذؼ ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
المطمب األكؿ :فعؿ اإلسناد كمكضكعو.

المطمب الثاني :عبلنية اإلسناد.

المطمب الثالث :المحاكلة (الشركع) في جريمة القذؼ.

(ُ) باإلضافة إلى الكاقعة المادية  ،قد يتككف الركف المادم لمجريمة باإلمتناع الذم يرتب آثار مادية .
(ِ) سمير عالية ،أصكؿ قانكف العقكبات – القسـ العاـ – دراسة مقارنة ،ط (ِ) ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت،
ُٔٗٗ ،ص ُٓٗ ،عبد القادر صابر جرادة ،مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني ،ط (ِ) ،مكتبة آفاؽ ،غزة ،َُِّ ،ص ُٗٔ.
(ّ) صياغة الحكـ كفؽ قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) ،قرار محكمة استئناؼ عماف رقـ ََُْٖ ،ََِٗ/الصادر بتاريخ
ُّ ،ََِٗ/ٗ/مكقع شبكة قانكني األردف ،مرجع سابؽ.
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المطمب األكؿ

فعؿ اإلسناد كمكضكعو
يتطمب لتحقؽ الركف المادم في جريمة القذؼ تكافر ثبلثة عناصر كىي :نشاط إجرامي يتمثؿ

في فعؿ اإلسناد ،كمكضكع ينصب عميو ىذا اإلسناد كيتمثؿ في الكاقعة المسندة ،كأخي انر عبلنية

اإلسناد ،كعميو سنكضح في ىذا المطمب عنصرم فعؿ اإلسناد كمكضكع اإلسناد ،عمى أف نكضح
عنصر عبلنية اإلسناد في مطمب مستقؿ ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
الفرع األكؿ :فعؿ اإلسناد.

الفرع الثاني :مكضكع اإلسناد.
الفرع األكؿ

فعؿ اإلسناد
يقصد باإلسناد في جريمة القذؼ نسبة كاقعة معينة إلى شخص معيف تناؿ مف شرفو أك

اعتباره ،كىك يتحقؽ بأم كسيمة مف كسائؿ التعبير(ُ) ،كالتعبير يعني الكشؼ عما يدكر في الذىف
كاالفصاح بو سكاء بالكبلـ أك الصكر أك غيرىا كي يعمـ بو الغير ،فيك كسيمة لنقؿ الفكر مف شخص

إلى آخر(ِ).

فجريمة القذؼ تقكـ عمى تكافر عنصريف جكىرييف ،كىما اإلفصاح عف الكاقعة أم التعبير

عنيا ،كاذاعتيا أم إعطائيا العبلنية التي تفترضيا الجريمة ،كاجتماع العنصريف معان شرط أساس
لتحقؽ الركف المادم لجريمة القذؼ ،كسكاء ارتكب الفعميف ( االفصاح ك العبلنية ) شخص كاحد ،أك

ارتكب الفعميف شخصيف كؿ منيما ارتكب فعبلن كاحدان فكبلىما فاعؿ لمجريمة (ّ).

ككسائؿ التعبير متنكعة عدد قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) بعض تمؾ الكسائؿ

بقكلو " . .الطبع أك الكتابة أك الرسـ أك التصكير أك بأية كسيمة أخرل غير مجرد اإليماء .".. .ككذا ".

 ..كمف نشر شفكيان.)ْ( ". .

(ُ) محمد صبحي نجـ ،الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ُْٗٗ ،ص ُّٔ .فخرم عبد الرازؽ
الحديثي كخالد حميدم الزعبي ،شرح قانكف العقكبات – القسـ الخاص – الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
عماف ،ََِٗ ،ص ُْٕ.
(ِ) عدلي أمير خالد ،المستحدث في جرائـ االعتداء عمى األشخاص ،ط (ُ) ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،َُِِ ،ص َّٓ.
(ّ) رأفت جكىرم رمضاف ،المسئكلية الجنائية عف أعماؿ كسائؿ اإلعبلـ ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،َُُِ ،ص ٓٓ.
(ْ) راجع  :المادة (َُِ )ُ/كالمادة (َِِ )ُ/مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
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فقد يككف التعبير بالقكؿ كيقصد بو كؿ تعبير عف المعنى عف طريؽ الصكت سكاء اتخذ

صكرة الكبلـ أك الصياح ،كيستكم في الكبلـ أف يككف بالمغة الكطنية أك بغيرىا ،كأف يككف بعبارات
عديدة أك بعبارات مقتضبة أك بمفظ كاحد ما داـ يؤدم المعنى المقصكد(ُ).

كقد يككف التعبير بالكتابة كيقصد بيا كؿ إفراغ لممعنى في حركؼ متعارؼ عمييا ،كال ييـ

المغة التي تمت بيا الكتابة ،كال ييـ الكسيمة التي تحققت بيا فيستكم أف يتـ ذلؾ عف طريؽ استخداـ
اليد أـ عف طريؽ الطباعة ،كما ال ييـ نكع المادة التي انصبت عمييا الكتابة فيستكم أف يككف مف

الكرؽ أك مف القماش أك مف الخشب أك المعدف أك عمى الحائط(ِ).

كيدخؿ في نطاؽ الكتابة الرمكز كالرسكـ كخاصة الرسكـ الكاريكاتكرية كالصكر ،كيقصد

بالرمكز العبلمات االصطبلحية التي ليا داللة عرفية لدل فئة مف الناس كاف كانت محدكدة ،كأبرز

مثاؿ ليا رمكز الشفرة ،أما الصكر فتتسع لكؿ ما تنتجو فنكف التصكير ،فتدخؿ في ذلؾ األفبلـ

السينمائية كالتمفزيكنية(ّ).

كعميو فإف كافة الكسائؿ التي تصمح لمتعبير عف المعاني كتصكيرىا عمى نحك يمكف الغير مف

فيميا كادراكيا يصح أف يتحقؽ بيا عنصر فعؿ اإلسناد في جريمة القذؼ(ْ).

ككما " يتحقؽ اإلسناد في القذؼ بكؿ صيغة كبلمية أك كتابية تككيدية ،يتحقؽ أيضان بكؿ

صيغة كلك تشكيكية مف شأنيا أف تمقي في أذىاف الجميكر عقيدة كلك كقتية أك ظنان أك احتماالن كلك
كقتييف في صحة األمكر المسندة"(ٓ) ،فيتحقؽ القذؼ باإلسناد أك باإلخبار الذم يتضمف تقديـ الكاقعة

دكف نسبة مصدرىا إلى شخصو(ٔ) ،فبل يشترط أف يككف اإلسناد عمى سبيؿ الجزـ كالقطع ،بؿ يتحقؽ
كلك كاف اإلسناد مقركنا بعبارة " كالعيدة عمى الراكم " أك عف طريؽ الركاية عف الغير ،كترديد كبلمو

(ُ) فكزية عبد الستار ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص كفقا ألحدث التعديبلت ،ط (ّ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،َُِِ ،ص ُْٓ.
(ِ) مجدم محمكد حافظ ،جرائـ القذؼ كالسب كفقا ألحدث التعديبلت في قانكف العقكبات كفى ضكء الفقو كاحكاـ القضاء في مائو عاـ ،دار
محمكد لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،ُٗٗٔ ،صَُ.
(ّ) جميؿ عبد الباقي الصغير ،قانكف العقكبات – القسـ الخاص – جرائـ العرض كاآلداب العامة كاالعتبار ،ط (ِ) ،دار النيضة العربية،
القاىرة ،ُٖٗٗ ،ص ُِٖ.
(ْ) عمر السعيد رمضاف ،شرح قانكف العقكبات ،القسـ الخاص ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُٖٗٔ ،صّٗٔ.
(ٓ) نقض مصرم ُٕ ُُٗٔ/ُ/مجمكعة أحكاـ محكمة النقض ،س ُِ ،رقـ ُٓ ،ص ْٗ  ،أشار إليو :جميؿ عبد الباقي الصغير ،مرجع
سابؽ ،ص ِِٖ.
كأيضا قضت محكمة النقض المصرية بأنو " ال عبرة باألسمكب الذم تصاغ فيو عبارات القذؼ ،فمتى كاف المفيكـ مف عبارة الكاتب أنو يريد
بيا إسناد أمر شائف إلى شخص المقذكؼ بحيث لك صح ذلؾ األمر ألكجب عقاب مف أسند إليو أك احتقاره عند أىؿ كطنو فإف ذلؾ اإلسناد
يككف مستحؽ العقاب أيان كاف القالب أك األسمكب الذم صيغ فيو" .أنظر :الطعف رقـ ّْ لسنة ْ ؽ ،جمسة ُُ ُّّٗ/ُِ/اشار إليو:
معكض عبد التكاب ،القذؼ كالسب كالببلغ الكاذب ،ط (ِ) ،بدكف دار أك مكاف نشر ،َََِ ،صِِ.

(ٔ) داكد زمكرة ،الحؽ في اإلعبلـ كقرينة البراءة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ القانكف الجنائي كالعمكـ الجنائية ،كمية الحقكؽ بف عكنكف،
جامعة الجزائر ،الجزائر ،ََُِ ،ص ُٕ.
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عمى أنو إشاعة ،أك أف يشير مف قاـ باإلسناد انو ال يضمف صحة ما يقكؿ كؿ ذلؾ ال يمنع مسائمة

القاذؼ(ُ).

كىك ما أكده قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) بالنص عمى أنو " ليس مف الضركرم

إلثبات القدح أك الذـ أف يككف معنى القذؼ معب انر عنو مباشرة أك بصراحة بؿ يكفي أف يككف في
اإلمكاف استنتاج معنى القذؼ ،)ِ(".. .ككذا نص قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) صراحة
عمى عدـ اشتراط الصيغة التأكيدية عندما عرؼ الذـ بأنو" :ىك إسناد مادة معينة إلى شخص كلك في

معرض الشؾ كاالستفياـ مف شأنيا أف تناؿ مف شرفو"(ّ).

كعمى ىذا فإف القذؼ يتحقؽ سكاء أكانت العبارات المشينة المستخدمة دالة داللة كاضحة

كمباشرة كصريحة عمى المعنى المراد تكصيمو لمقارئ أك المستمع ،أـ عمى سبيؿ التمميح أك التعريض

أك التكرية بحيث يستخمص المعنى ضمنيان مف مجمكع العبارات المستخدمة(ْ) ،كيستكم في ذلؾ أف
تككف العبارات في صيغة استفيامية أك افتراضية أك في قالب المدائح أك باستخداـ أساليب مجازية(ٓ).
الفرع الثاني

مكضكع اإلسناد
لتحقؽ العنصر الثاني في السمكؾ اإلجرامي لجريمة القذؼ يجب أف ينصب فعؿ اإلسناد عمى
مكضكع معيف مؤداه الكاقعة المحددة ،التي يسندىا المتيـ إلى المجني عميو كيككف مف شأنيا المساس

بشرفو أك اعتباره ،كالكاقعة ىي كؿ ما يتصكر حدكثو سكاء حدث فعبلن أـ كاف ممكنان حدكثو ،كيشترط
في الكاقعة مكضكع فعؿ اإلسناد شرطيف األكؿ :أف تككف الكاقعة محددة ،كالثاني :أف تككف الكاقعة

مستكجبة العقاب أك االحتقار(ٔ) ،كىك ما سنكضحو عمى النحك اآلتي:
الشرط األكؿ

أف تككف الكاقعة محددة
يشترط في األمر المسند إلى المجني عميو أف يككف معينان كمحددان عمى نحك يمكف إقامة
(ُ) عبد الحكـ فكدة ،جرائـ اإلىانة العمنية ،ط (ُ) ،دار المطبكعات الجامعية ،االسكندرية ،ُٖٗٗ ،ص ُِ .شريؼ الطباخ ،التعكيض عف
جرائـ السب كالقذؼ كجرائـ النشر في ضكء القضاء كالفقو ،ط (ُ) ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،ََِٔ ،ص ٔٔ.
(ِ) راجع :المادة (َِّ )ّ/مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
(ّ) راجع :المادة (ُٖٖ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ْ) طارؽ سركر ،دركس في جرائـ النشر ،ط (ِ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،َََِ ،صَِّ.
(ٓ) عدلي أمير خالد ،مرجع سابؽ ،ص َّٓ.
(ٔ) عصاـ عفيفي عبد البصير ،حقكؽ اإلنساف كتشريعات النشر كاإلعبلف ( حؽ النقد كالتعبير) دراسة مقارنة ،بدكف دار نشر ،ََِٗ ،ص
ُّٗ كما بعدىا.

74

الدليؿ عميو ،فالقذؼ ال يقكـ إال بإسناد كاقعة معينة كمحددة إلى المجني عميو ،كتطبيقان لذلؾ فإنو يعد
قذفان إسناد شخص إلى مكظؼ أنو اختمس ماالن معينان في عيدتو(ُ).

فبل يكفي أف يككف مكضكع اإلسناد أم انر شائنان ،بؿ يجب أف يككف كاقعة محددة كالتي تشكؿ

كؿ حادث إيجابي (كارتكاب جريمة التزكير) أك سمبي ( كعدـ سداد الديف) ،أك مادم (كالسرقة) أك

أدبي (كانتكاء ارتكاب جرـ معيف) ،بحيث يككف ىذا الحادث أك األمر يترتب عميو مساس بالشرؼ

كاالعتبار ،كبدكف كجكد تمؾ الكاقعة ال يقع القذؼ(ِ) ،كىك كجو التمييز األساسي بيف القذؼ كأغمب

الجرائـ الماسة بالشرؼ كاالعتبار كالسب أك التحقير ،كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة االستئناؼ العميا

الفمسطينية " :أف تمفظ المتيـ تجاه مكظؼ معيف في دائرة التمكيف بمدينة غزة بقكلو (( أنا قدمت طمب

لمقرد كأنا كيف ما أكرح أشكؼ قركد )).. .كذلؾ أماـ جميع المراجعيف كالمكظفيف ،أف ىذا السمكؾ ال
يندرج ضمف جريمة القذؼ ،كقامت بتعديؿ التيمة كادانة المتيـ طبقا لممادة ُْْ مف قانكف العقكبات

رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كقررت المحكمة أف العبارات التي تفكه بيا المتيـ تنطكم عمى " تحقير

المكظؼ المختص"(ّ) ،أم تككف جريمة تحقير كليس جريمة قذؼ لعدـ استيفاء شرط الكاقعة المحددة.

كاذا كاف يشترط في الكاقعة مكضكع اإلسناد أف تككف محددة ،فإنو ال يقصد بذلؾ أف تككف

محددة تحديدان دقيقان تفصيميان كمعينة تعيينان تامان يحيط بظركفيا كمبلبساتيا ،مف حيث مكاف حدكث

الكاقعة كزمانيا كطبيعة ككمية المحؿ الذم انصبت عميو كاسـ المجني عميو ،كانما يكفي في ذلؾ أف
تحدد الكاقعة تحديدان نسبيان ،فيتحقؽ القذؼ إذا نسب شخص آلخر أنو سرؽ مبمغان مف الماؿ ،كاف لـ
يحدد المبمغ المسركؽ أك مكاف ارتكاب السرقة أك زمانيا(ْ).

كيرتبط بتحديد الكاقعة تحديد شخص المجني عميو ،فبل يتحقؽ القذؼ إال بإسناد الكاقعة إلى

شخص معيف ،أما إذا لـ يكف اإلسناد مكجو إلى شخص محدد ،أك إذا لـ يكف التعييف كافيان لتحديد
المسند إليو الكاقعة فبل تقكـ جريمة القذؼ

(ٓ)

كتكجيو عبارات القذؼ لمذىب فكرم أك سياسي معيف.

كيستفاد ذلؾ مف المادة (َِّ )ُ/مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) كالتي

أكدت ذلؾ بقكليا " تعتبر المادة مككنة قذفان إذا أسند فييا إلى شخص ".. .أم أف يككف إسناد الكاقعة

إلى شخص معيف بالذات ،كىك ما قرره أيضان قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) عندما بيف أف

(ُ) مجدم محب حافظ ،مرجع سابؽ ،صُّ كما بعدىا.
(ِ) عبد الحميد الشكاربي ،جرائـ الصحافة كالنشر كقانكف حماية المؤلؼ كالرقابة عمى المصنفات الفنية في ضكء الفقو كالقضاء ،ط (ّ) ،منشأة
المعارؼ ،اإلسكندرية ،ُٕٗٗ ،ص ْ.
(ّ) القضية رقـ ْٖ ٖٓ /استئناؼ عميا جزاء ،جمسة ُٕ  ،ُٗٓٗ /ُ /مجمكعة كليد حممي الحايؾ ،مجمكعة مختارة مف أحكاـ محكمة
االستئناؼ العميا ،ج (ُٕ) ،غزة ،ُٖٗٗ ،ص َُُ كما بعدىا.
(ْ) فخرم عبد الرازؽ الحديثي كخالد حميدم الزعبي ،مرجع سابؽ ،ص َُٓ.
(ٓ) أشرؼ فتحي الراعي ،جرائـ الصحافة كالنشر ،ط(ُ) ،دار الثقافة لمنشر ،عماف ،ََُِ ،ص ُُٖ.
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الذـ " :ىك إسناد مادة معينة إلى شخص.)ُ("...

كلكف ليس مف البلزـ أف يككف محددان باسمو ،كانما يكفي أف يككف معينان تعيينان نسبيان ،بحيث

تتضمف عبارات القذؼ ما يفيـ منو كلك لدل فئة قميمة مف الناس مف ىك الشخص المقصكد بو،

كتطبيقان لذلؾ يعتبر التحديد كافيان إذا ذكر المتيـ األحرؼ األكلى مف اسـ المجني عميو أك حدد مينتو
أك القرية أك الحي الذم كلد كنشأ فيو ،بحيث يككف المجني عميو معينان تعيينان نافيان لمجيالة ،أك كضع

صكرتو إلى جانب المقاؿ الذم تضمف عبارات القذؼ(ِ).

كيعكد لمحكمة المكضكع كفي حدكد سمطتيا التقديرية تقدير ما إذا كاف تحديد الكاقعة المسندة

إلى المجني عميو قد بمغ القدر الكافي لقياـ جريمة القذؼ ،ككذا تقدير تعييف الشخص المقذكؼ في

حقو ،كيفصؿ في ذلؾ قاضي المكضكع في ضكء عبارات القذؼ كالظركؼ الخاصة بالقضية
كالمبلبسات التي اكتنفتيا ،كمدخبلن في اعتباره مدل قابمية الكاقعة لئلثبات كمدل تحديد شخص

المقذكؼ(ّ) ،كىك ما يعد متسقان مع المبدأ الذم قررتو محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية بأنو " مف
كاجب المحكمة أف تقدر الظركؼ المحيطة بكؿ قضية"(ْ).

كتطبيقان لذلؾ قررت محكمة االستئناؼ األردنية بأنو " إذا لـ يتضمف الخبر أم إشارة ترد عمى

شخصية المشتكي حيث لـ يحدد الخبر الشخصية ،كلـ يدلؿ عمييما بأم داللة يمكف أف تفيـ منيا أف

المقصكد ىك المشتكي ،كأف معرفو المشتكي بيا ال تعنى بأم حاؿ أنو ىك المقصكد .. .كما أنو لكي
يتحقؽ جرـ الذـ كالقدح ال بد مف تكافر التحديد لشخص المجني عميو ،كأف يككف المجنى عميو معينان

تعيينان كافيان ال محؿ لمشؾ معو في معرفو شخصيتو ،كحيث إف مثؿ ىذا األمكر غير متكفرة في ىذا
الخبر فاف ما كرد بالخبر المنشكر كالذم لـ يحدد فيو شخص المشتكي فيككف ركف تحديد شخص

المجني عميو غير متكفر بالخبر المذككر" )ٓ(.

كتطبيقان لذلؾ أيضان قررت محكمة االستئناؼ األردنية بأنو" كبالرجكع الى عبارات المادة

الصحفية فإنيا تضمنت إسناد الى قاضي ،كحددت بأف القاضي ىك قاضي في محكمة شماؿ عماف،

ككذلؾ جاءت بإسناد يخص القضاة بشكؿ عاـ كالقاضي المعني بشكؿ خاص ،كحيث إف الذـ الذم

يكجو الى األشخاص كمنيـ القضاة ال يشترط فيو أف يعيف اسـ القاضي تحديدان كانما يكفي أف يعيف

(ُ) راجع :المادة (ُٖٖ )ُ/مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ِ) محمكد نجيب حسني ،المكجز في شرح قانكف العقكبات ،مرجع سابؽ ،صِٔٓ
(ّ) عمر السعيد رمضاف ،مرجع سابؽ ،صِّٕ
(ْ) القضية رقـ ٕٔ ِٓ /استئناؼ عميا جزاء ،جمسة ِ  ،ُِٗٓ /َُ /مجمكعة كليد حممي الحايؾ ،مجمكعة مختارة مف أحكاـ محكمة
االستئناؼ العميا ،ج (ُٔ) ،غزة ،ُٕٗٗ ،ص ٔٓ.
(ٓ) قرار محكمة استئناؼ عماف األردنية رقـ ِْٕٖٓ ،ََِٗ/كالصادر بتاريخ َُ ، ََِٗ/ٔ/عف مكقع شبكة قانكني األردف ،مرجع سابؽ،
سبؽ اإلشارة إليو.
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تعيينان يمكف االستدالؿ عميو ،كعميو فعدـ ذكر اسـ القاضي ال ينفي تكفر الركف المادم لمجريمة " (ُ).

كىنا يثار التساؤؿ حكؿ مف يصمح أف يككف مجنيان عميو في جريمة القذؼ؟ ىؿ ىك الشخص
الطبيعي فقط أـ تمتد الحماية الجنائية لمشخص المعنكم كالجماعات؟ اإلجابة عف ىذا التساؤؿ

تحتاج بعض التفصيؿ:

 -1الشخص الطبيعي:
سبؽ القكؿ بأف نطاؽ الحماية لمحؽ في الشرؼ كاالعتبار يشمؿ كؿ شخص طبيعي ،كذلؾ

استنادان لممعيار المكضكعي لمشرؼ كاالعتبار كارتباطيا بالمكانة االجتماعية ،لك لـ ير ذلؾ الشخص
أف الكاقعة المسندة إليو تمس شرفو كاعتباره ،كالقكؿ عف عاىرة إنيا تكسب عيشيا مف الدعارة ،فأم

شخص طبيعي يصمح أف يككف مجنيان عميو في جريمة القذؼ ،كالتي تشكؿ أحد أكجو الحماية الجنائية

لمحؽ في الشرؼ كاالعتبار بصرؼ النظر عف جنسو أك سنو أك مينتو أك أىميتو المدنية أك جنسيتو،

فالطفؿ كالمجنكف كحتى المجرـ يظؿ يحمي القانكف شرفو كاعتباره(ِ).

ِ  -الشخص المعنكم كالييئات كالتنظيمات:

لـ يحصر قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) المجني عميو في جريمة القذؼ بالشخص

الطبيعي ،بؿ يمكف أف يككف مجنيان عميو بيذه الجريمة إحدل الييئات الرسمية أك المحاكـ أك اإلدارات
العامة أك الجيش(ّ).

أما قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) فمـ يكف صريحان في إعتبار الجمعيات كالييئات

تصمح أف تككف مجنيان عمييا بجريمة القذؼ ،كلكف كفؽ القانكف التفسيرم رقـ (ٗ) لسنة (ُْٓٗ) الذم

اعتبر أف لفظة ( شخص ) " تشمؿ كؿ شركة أك جمعية أك ىيئة مف األشخاص سكاء أكانت ليا

شخصية معنكية أـ لـ تكف "(ْ) ،كعميو استنادان عمى القانكف التفسيرم يمكف مد الحماية الجنائية عف

جريمة القذؼ عمى الشركات كالجمعيات كالييئات سكاء تكفرت ليا الشخصية المعنكية أـ ال.

كلكف الفقو لـ يجمع عمى مكقؼ كاحد مف ىذه المسألة مع غياب النص التشريعي الذم يحسـ
(ٓ)

ىذه المسألة ،فقد ذىب جانب مف الفقو إلى عدـ االعتراؼ لمشخص المعنكم

أيان كاف نكعو باألىمية

(ُ) قرار محكمة استئناؼ عماف األردنية رقـ ََُْٖ ،ََِٗ/الصادر بتاريخ ُّ ،ََِٗ/ٗ/مكقع شبكة قانكني األردف ،مرجع سابؽ ،سبؽ
اإلشارة إليو.
(ِ) محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،مرجع سابؽ ،ص ٗٗٔ.
(ّ) راجع :المادة (ُُٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ْ) راجع :المادة (ِ) مف القانكف التفسيرم رقـ (ٗ) لسنة (ُْٓٗ) .
(ٓ) يعرؼ الشخص المعنكم بأنو :جماعة مف األشخاص أك المكاؿ تستيدؼ تحقيؽ غرض معيف ،كيعترؼ ليا القانكف بالشخصية

القانكنية  .أنظر :محمد حساـ لطفي ،المدخؿ لدراسة القانكف ،ط (ٔ) ،بدكف دار نشر ،القاىرة ،ََِٖ ،ص َٓٔ .كيضيؼ البعض عمى ذلؾ
التعريؼ بأف الشخص المعنكم يتمتع بالشخصية القانكنية بالقدر الالزـ لتحقيؽ الغرض منو ،كىذه الشخصية القانكنية تمنحو استقاللن تامان
عف الشخصية القانكنية لألشخاص الطبيعييف المككنيف لو ،مثؿ الشركات كالجمعيات كالمؤسسات الخاصة .أنظر :سكزاف عمي حسف ،الكجيز

في القانكف المدني ،ط (ُ) ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية ،ََِْ ،ص ُِْ.
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ألف يككف مجنيان عميو في جرائـ الشرؼ كاالعتبار ،الفتقاره لما يتصؼ بو الشخص الطبيعي مف

االستقبلؿ النفسي كالجسدم ،كما ينتج عنو مف فضائؿ كرذائؿ كادراؾ(ُ).

بينما ذىب بعض الفقو إلى اشتراط تمتع األشخاص كالييئات بالشخصية القانكنية لكي يصمح

أف يككف مجنيان عميو في جريمة القذؼ(ِ).

كفي المقابؿ يذىب جانب كبير مف الفقو إلى اعتبار الييئات كالتنظيمات تصمح أف تككف

مجنيان عمييا في جريمة القذؼ سكاء تمتعت بالشخصية القانكنية أـ ال ،فبالنسبة لمشخص المعنكم الذم
يتمتع بالشخصية القانكنية فإنو يصمح أف يككف مجنيان عميو في جريمة القذؼ لعدة أسباب أىميا :تمتع
الشخص المعنكم بالشخصية القانكنية ينتج عف ذلؾ االعتراؼ لو بالحقكؽ المتفرعة عف ىذه الشخصية

كمف بينيا الحؽ في الشرؼ كاالعتبار ،ككذا ارتباط الحؽ في الشرؼ كاالعتبار بالمكانة االجتماعية

كباألىمية لمقياـ بكظيفة اجتماعية ،كقد يككف لمشخص المعنكم كظيفة اجتماعية أكثر أىمية مف كظيفة

الشخص الطبيعي ،لذلؾ يصمح أف يككف مجنيان عميو في جريمة القذؼ(ّ) ،كيضيؼ بعض الفقو حجة

أخرل تتمثؿ في اعتراؼ القانكف بصبلحية الشخص المعنكم أف يككف جانيان في الجرائـ التي يرتكبيا

ممثمو القانكني باسمو أك لحسابو ،فإف القانكف يعترؼ بصبلحيتو أف يككف مجنيان عميو إال إذا نص

القانكف عمى خبلؼ ذلؾ ،حيث إف الغرـ بالغنـ(ْ).

كيعد الشخص المعنكم كحده ىك المجني عميو في جريمة القذؼ ،ىذا إال إذا ثبت أف القاذؼ

قد مس كذلؾ أعضاء معينيف ممف يديركف ىذا الشخص (شركة مساىمة مثبلن) ،فإنو في ىذه الحالة

يككف ىؤالء بدكرىـ مجنيان عمييـ ،كيحؽ لكؿ شخص منيـ االدعاء المباشر عمى الجاني استقبلالن عف

الشخص المعنكم نفسو ،الذم يحؽ لو االدعاء المباشر أيضان بسبب ما أصابو مف ضرر نتيجة ليذا

القذؼ(ٓ).

أما بالنسبة لمييئات كاألشخاص كالتنظيمات التي ال تتمتع بالشخصية القانكنية ،فيذىب جانب

مف الفقو إلى صبلحيتيا ألف تككف مجنيان عمييا في جريمة القذؼ ،إذا كاف نظاميا القانكني قد عيد
(ُ) أنظر في ىذا الرأم لدل  :محمد ناجي ياقكت ،فكرة الحؽ في السمعة ،ط (ُ) ،مكتبة الجبلء الجديدة ،المنصكرة ،ُٖٗٓ ،ص ْْ ػ عماد
حمدم حجازم ،الحؽ في الخصكصية كمسئكلية الصحفي (في ضكء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كالقانكف المدني) ،ط (ُ) ،دار الفكر الجامعي،
االسكندرية ،ََِٖ ،ص َِٔ.
(ِ) معكض عبد التكاب ،مرجع سابؽ ،صُٔ كما بعدىا.
(ّ) أنظر في ذلؾ :فكزية عبد الستار ،مرجع سابؽ ،ص ُٕٓ .محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،مرجع سابؽ ،ص
ٖٗٔ .عمي حسف طكالبة ،جريمة القذؼ دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية ،ط (ُ) ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
عماف ،ُٖٗٗ ،ص َٕ .محمد صبحي نجـ ،مرجع سابؽ ،ص ُٓٔ .عبد الحكـ فكدة ،مرجع سابؽ ،ص ُّ.
(ْ) كامؿ السعيد ،شرح قانكف العقكبات ،الجرائـ الكاقعة عمى الشرؼ كالحرية " دراسة تحميمية مقارنة " ،ط (ُ) ،الدار العالمية الدكلية كدار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ََِِ ،ص ُِ .فايز الظفيرم ،المسؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم ،مجمة الحقكؽ ،جامعة الككيت ،ممحؽ
العدد (ْ) ،سنة (ِٔ) ،بدكف دار نشر ،الككيت ،ديسمبر ََِِ ،ص ٔٔ كما بعدىا .عائشة بشكش ،المسؤكلية الجنائية لؤلشخاص المعنكية،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الجزائر ،الجزائر ،ََِِ ،ص ّْ.
(ٓ) فكزية عبد الستار ،مرجع سابؽ ،ص ِٕٓ.
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ليا بكظيفة اجتماعية يقتضي أدائيا االعتراؼ ليا بمكانة اجتماعية معينة كقدر مف االحتراـ ،كنظ انر
الرتباط الحؽ في الشرؼ كاالعتبار بالمكانة االجتماعية كاألىمية لمقياـ بكظيفة اجتماعية ،فبل يتصكر

االعتراؼ بتمؾ الكظيفة دكف االعتراؼ بمقكمات أدائيا ،كما أف بعض التشريعات حمت صراحة شرؼ

بعض الييئات التي ال تتمتع بالشخصية القانكنية(ُ).

ّ -الجماعات:

أما الجماعات أك الميف التي ال تشكؿ كيانا معنكيا كال تتمتع بالشخصية القانكنية ،فإذا اسندت
إلييا عبارات القذؼ فينا ،كجب التفريؽ بيف ككف الجماعة التي تـ قذفيا تتككف مف مجمكعة مف الناس

يمكف حصرىا ،ففي ىذه الحالة يعد القذؼ مكجيا إلى كؿ فرد مف أفراد تمؾ المجمكعة ،كيمكف أم
منيـ أف يقاضي القاذؼ عمى ما كجيو مف عبارات القذؼ ،أما إذا كانت الجماعة أك المينة تتككف مف

عدد كبير يتعذر حصره ،ككجيت عبارات القذؼ لمجماعة بصكرة عامة مجممة بحيث تنصرؼ عبارات

القذؼ لكؿ أفراد الجماعة دكف تعييف ،فينا يفقد القذؼ شرط تعييف شخص المقذكؼ ،كال يمكف ألم
فرد مف أفراد الجماعة الشككل عف القذؼ بصفة شخصية ،كقذؼ كؿ الماسكنييف أك كؿ الشكاذ جنسيا

أك عارضات األزياء(ِ).

ْ -قذؼ الميت:

لـ ينص قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة ُّٔٗ عمى حكـ قذؼ المكتى ،بينما تصدل قانكف

العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) ليذه الحالة عندما نظـ طريؽ إقامة الدعكل الناشئة عف قذؼ

المكتى ،كذلؾ في المادة (ّٔٔ) التي نصت " :إذا كجو الذـ أك القدح إلى ميت ،يحؽ لكرثتو دكف
سكاىـ إقامة الدعكل" ،كبذلؾ يككف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) قد اعترؼ بصبلحية

الشخص الميت أف يككف مجنيان عميو في جريمة القذؼ.

أما عف مكقؼ الفقو بيذا الشأف ،يشير جانب مف الفقو المصرم  -مع غياب نص في

القانكف المصرم ينظـ ىذه المسألة  -فاألصؿ في القكانيف أنيا تكضع لحماية األحياء دكف المكتى،

فضبلن عف ىذا فإف مف عناصر القذؼ أف يككف مكجيان إلى شخص معيف كأف الميت لـ يعد شخصان،
كما داـ القانكف يحمي بتجريـ القذؼ حؽ اإلنساف في شرفو كاعتباره ،ككاف ىذا الحؽ كسائر الحقكؽ

المصيقة بشخص اإلنساف تنقضي بكفاة صاحبيا ،فإنو ينبغي القكؿ بأف القذؼ ال يقع عمى المكتى كال
عقاب عمى الطعف في ذكرل الميت ،كمع ذلؾ فإنو إذا امتد أثر القذؼ إلى أقارب المتكفي األحياء،

فإنو عندئذ يصبح قذفان في حؽ ىؤالء يكقع مف أجمو العقاب ،كذلؾ إذا كانت الصمة بيف الميت كبعض

األحياء تجعؿ مف عبارات القذؼ في ذكرل الميت يمتد اثرىا إلى المساس بشرؼ كاعتبار األحياء،
(ُ) محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،مرجع سابؽ ،ص ٗٗٔ كما بعدىا.
(ِ) محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ ،مفيكـ الشرؼ كاالعتبار في ج ارئـ القذؼ كالسب ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ََِِ ،ص َٕ كما

بعدىا.
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كفي ىذه الحالة محؿ الحماية ىك شرؼ كاعتبار األحياء ال شرؼ كاعتبار المتكفى ،كمثاؿ ذلؾ العقاب

عمى إسناد عبارات القذؼ في حؽ جدكد بعض العائبلت مست شرؼ كاعتبار أقاربيـ األحياء(ُ).

بينما يذىب جانب مف الفقو إلى كجكب تدخؿ المشرع بمنح كرثة المتكفى حؽ الرد أك

التصحيح في حاؿ االعتداء عمى ذكرل مكرثيـ المتكفى ،كاتخاذ اإلجراءات القانكنية لكقؼ االعتداء

عمى ذكراه بكقؼ النشر ،مع عدـ السماح ليـ بالمطالبة بالتعكيض عف الضرر ،كاف لـ يتعدل أثر
القذؼ مف الميت لؤلحياء ،كذلؾ استنادان لمتضامف العائمي كفكرة التضامف المعنكم في الشرؼ الذم
يربط بيف أفراد األسرة الكاحدة ،كبحؽ الكرثة في حفظ حؽ المتكفى في سمعتو ،كفي الدفاع عف التركة

المعنكية لممتكفى المتمثمة في الشرؼ كاالعتبار العائمي(ِ) ،كيضيؼ بعض الفقو حجة أخرل بحيث تقع
جريمة القذؼ في حاؿ كجيت إلى شخص ميت ،ذلؾ أف حماية ذكرل األمكات استقبلالن عف حماية

شرؼ كاعتبار كرثتيـ االحياء ،يتصؿ بحقيـ في حماية شرفيـ كاعتبارىـ كىـ أحياء ما داـ األحياء
يكرىكف ذميـ كالتعرض ألعراضيـ كىـ أحياء ،كىك ما أخذ بو المشرع الفرنسي حديثا بتجريمو االعتداء

الذم يمس االحتراـ الكاجب لذكرل المكتى(ّ).

كيتفؽ الباحث مع ما ذىب إليو الرأم األخير في كجكب مد الحماية الجنائية لمحؽ في الشرؼ

كاالعتبار بتجريـ القذؼ الكاقع عمى األحياء كاألمكات دكف تمييز ،كيؤيد المعالجة التشريعية ليذه

المسالة في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) ،فإذا كاف الشخص الحي يستحؽ الحماية
الجنائية كيصمح أف يككف مجنيان عميو في جريمة القذؼ فذكرل الميت أكثر حاجة إلى تمؾ الحماية

الجنائية ،حتى ال تصبح سمعتو بضاعة رخيصة تتناقميا األلسف كالصفحات دكف حسيب أك رقيب،
تيدر فييا ذكرل الميت بعيدان عف الحقيقة كالمصمحة العامة ،كىك ما يتفؽ مع مقاصد الشريعة
اإلسبلمية ،كحديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ(( :ا ٍذ يكركا مح ً
اس ىف ىم ٍكتىا يك ٍـ ،ىك يكفُّكا ىع ٍف ىم ىس ًاكي ًي ٍـ))(ْ).
ي ىى
الشرط الثاني

أف تككف الكاقعة مستكجبة العقاب أك الحتقار
يشترط في الكاقعة المسندة أف تككف جريمة أم فعبلن يستكجب العقاب ،أك أف يككف مف شأنيا

اإلساءة إلى سمعة المجني عميو كاحتقاره كبغضو ،كسنكضح ذلؾ عمى النحك التالي:

(ُ) محمكد محمكد مصطفى ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،ط (ٖ) ،مطبعة جامعة القاىرة ،القاىرة ،ُْٖٗ ،صّْٓ .حمدم
االسيكطي ،السب كالقذؼ كحرية الرأم كالتعبير ،منشكرات الشبكة العربية لمعمكمات حقكؽ اإلنساف ،بدكف دار نشر ،القاىرة ،ََِٕ ،ص َِ،
( نسخة إلكتركنية ).
(ِ) محمد ناجي ياقكت ،مرجع سابؽ ،ص ٕٓ.
(ّ) عماد حمدم حجازم ،مرجع سابؽ ،ص ِِّ .محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ ،مفيكـ الشرؼ كاالعتبار ،مرجع سابؽ ،ص ٕٓ كما بعدىا.
(ْ) أنظر :سنف الترمذم باب الجنائز رقـ (َُُٗ) ،ك سنف ابك داكد في باب اآلداب رقـ (ََْٗ).
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الحالة األكلى  -إسناد ما يستكجب العقاب:
كىي الحالة التي يتطمب اإلسناد فييا ما يكجب العقاب قانكنان كىك ما يتضمف إسناد فعؿ يعد

(ُ)

جريمة

يقدر ليا القانكف عقكبة جنائية ،يستكم أف تككف جناية أك جنحة أك مخالفة ،كما ال ييـ أف

تككف ىذه الجريمة تامة أك مجرد الشركع ،عمدية أك غير عمدية فكؿ ما تطمبو المشرع أف يككف الفعؿ

المسند جريمة تكجب عقاب مف أسندت إليو(ِ).
(ّ)

كما يرل الفقو أف الجريمة التأديبية

تصمح ألف تككف محبلن لفعؿ اإلسناد في جريمة القذؼ

فاألفعاؿ التي قرر ليا القانكف عقكبة تستكعب األفعاؿ التي تستكجب العقكبات التأديبية(ْ) ،كقد نص

قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عمى صكرة مف صكر األفعاؿ المستكجبة لعقكبة تأديبية بعد
أف بيف أف إسناد ارتكاب جريمة إلى شخص يشكؿ قذفا ،كذلؾ عندما عرؼ مادة القذؼ بأنيا " :إذا

أسند فييا إلى شخص ارتكاب جريمة أك سكء تصرؼ في كظيفة عامة.)ٓ("...

فإذا كاف الفعؿ ال يعد جريمة فإنو ال يقكـ بإسناده جريمة القذؼ ،كاذا لـ تكف الكاقعة مكجبة

لبلحتقار فبل يرتكب قذفان مف يقكؿ عف شخص أنو أصاب آخر دفاعان عف نفسو ،إذ يعتبر الدفاع

الشرعي سبب إباحة يزيؿ عف الفعؿ صفة عدـ المشركعية ،كبالتالي يجعمو غير مستكجب العقاب

فإسناد فعؿ مجرـ انطبؽ عميو أحد أسباب اإلباحة ال يقكـ بيذا اإلسناد السمكؾ اإلجرامي لجريمة
القذؼ(ٔ).

أما قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) فقد انتيج معالجة تشريعية مختمفة في ىذا الشأف

بأف بنى االعتبار األىـ لمكضكع الكاقعة المسندة أف يككف مف شأنيا النيؿ مف شرؼ ككرامة أك سمعة

الشخص أك تعرضو لبغض أك احتقار الناس لو سكاء أكانت الكاقعة المسندة تشكؿ جريمة أـ ال(ٕ).

(ُ) حددت المادة (َِّ )ّ/مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) المقصكد بمفظة " جريمة " بأنو :كؿ جرـ يستكجب العقكبة بمقتضى
ىذا القانكف ككؿ فعؿ يستكجب العقكبة بمكجب أحكاـ أم تشريع معمكؿ بو في فمسطيف"... .
كما عرفت المادة (ِ) مف القانكف التفسيرم رقـ (ٗ) لسنة (ُْٓٗ) الجرـ بأنو  " :كؿ فعؿ أك محاكلة أك ترؾ يستكجب العقكبة بحكـ
القانكف" .كيعرؼ الفقو الجريمة بأنيا :كؿ فعؿ أك امتناع يحرمو النظاـ القانكني ،كيقرر لو جزاء جنائي كتطبقو الدكؿ عف طريؽ اإلجراءات

القضائية التي رسميا المشرع " .أنظر :يسر أنكر عمي ،كأماؿ عبد الرحيـ عثماف ،أصكؿ عممي االجراـ كالعقاب ،ج (ُ) ،عمـ االجراـ ،بدكف
دار نشر ،القاىرة ،ُْٗٗ ،ص ْٕ.
(ِ) محمكد نجيب حسني ،المكجز في شرح قانكف العقكبات ،مرجع سابؽ ،صِٗٓ كما بعدىا.
(ّ) يطمؽ الفقو عمى الجريم ة التأديبية عدة تسميات أخرل منيا المخالفة التأديبية ،أك الخطأ التأديبي أك الذنب التأديبي ،كتعرؼ الجريمة
التأديبية بأنيا " :كؿ فعؿ أك امتناع يرتكبو العامؿ أك المكظؼ يجافي كاجبات منصبو " ،كما تعرؼ أيضان بأنيا :مخالفة المكظؼ العاـ

لمكاجبات الكظيفية التي تنص ع مييا القكانيف كالمكائح ،أك الخركج بسمككو عف مقتضى الكاجب في أعماؿ الكظيفة أك الظيكر بمظير مف

شانو الخالؿ بكرامة الكظيفة "  ،أنظر :سميماف محمد الطماكم ،الجريمة التأديبية " دراسة مقارنة " ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،بدكف دار

نشر ،القاىرة ،ُٕٗٓ ،ص ُْ .مجدم مدحت النيرم ،المكظؼ العاـ ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُٗٗٔ ،ص ُّٕ.

(ْ) طارؽ سركر ،قانكف العقكبات -القسـ الخاص جرائـ االعتداء عمى األشخاص ،ط (ِ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ََُِ ،ص ُّٔ.
(ٓ) راجع :المادة (َِّ )ُ/مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
(ٔ) فكزية عبد الستار ،مرجع سابؽ ،صْٓٓ.
(ٕ) راجع :المادة (ُٖٖ )ُ/مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
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كقد كانت ىذه المعالجة التشريعية مكضع انتقاد شديد مف قبؿ بعض الفقو كخاصة في حاؿ

كاف اإلسناد بجريمة ال تخالؼ القيـ األخبلقية كالجرائـ غير العمدية كبعض الجرائـ العمدية التي ال
تخالؼ القيـ األخبلقية كالقتؿ بدافع الشرؼ أك جرائـ المركر أك الضرائب ،بحيث ال تؤدم إلى احتقار

الشخص أك بغضو مف قبؿ الناس ،فينا يفمت الجاني مف العقاب كيككف بكضع أفضؿ ممف أسند

كاقعة ال تشكؿ جريمة ،كلكنيا تؤدم إلى احتقار المجني عميو كىك أمر يتنافى مع المنطؽ كركح

العدؿ(ُ) ،كيتفؽ الباحث مع ىذا الرأم فالعمة مف تجريـ القذؼ ىك حماية الشرؼ كاالعتبار الذم يمس

بإسناد كاقعة تستكجب العقاب لك صحت ،فإسناد جريمة إلى شخص يتحقؽ بيا العمة مف تجريـ

القذؼ.

الحالة الثانية -الكاقعة التي تسيء إلى السمعة كتؤدم إلى الحتقار كالبغض:
ال تعد الكاقعة المستكجبة لمعقاب ىي الحالة الكحيدة التي تقكـ بإسنادىا جريمة القذؼ ،بؿ

تتحقؽ جريمة القذؼ بإسناد كاقعة تسيء إلى السمعة أك تؤدم إلى االحتقار أك البغض أك السخرية.

كىك ما أكد عميو قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عندما حدد ماىية مادة القذؼ " أك

مف شأنو أف يسيء إلى سمعتو في مينتو أك صناعتو أك كظيفتو أك يعرضو إلى بغض الناس

كاحتقارىـ كسخريتيـ"(ِ) ،ككذا قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) عندما عرؼ الذـ بأنو" :إسناد
مادة مف شأنيا أف تناؿ مف شرفو ككرامتو أك تعرضو إلى بغض الناس كاحتقارىـ ،)ّ("..كعميو ففي ىذه

الحالة نككف أماـ عدة صكر لمكاقعة كىي:
الكاقعة التي تؤدم لالحتقار كالنفكر:

كتتحقؽ ىذه الصكرة إذا كانت الكاقعة المسندة تكجب احتقار المسند إليو ،كيقصد بيا الكاقعة

التي يككف مف شأنيا اإلقبلؿ كالحط مف شأف كمف قدر المجني عميو ،كمف مقدار االحتراـ الكاجب لو

أك اإلخبلؿ بمكانتو في الكسط الذم يعيش فيو ،بحيث تؤدم إلى نفكر الناس مف معاممتو كيصرفيـ

عف مقاربتو(ْ) .كالنفكر يعني أف نسبة الكاقعة لشخص ما ،تؤدم إلى ابتعاد الناس عنو مخافة أف
يصيبيـ بسبب صمتيـ بو ضرر مادم أك معنكم كإسناد الجنكف أك اإلصابة بمرض اإليدز لشخص

معيف(ٓ).

كتطبيقان لذلؾ يعد القذؼ متحققان إذا نسب شخص إلى تاجر أنو يغش في الميزاف ،أك نسب
و
محاـ أنو أىمؿ في الدفاع عف متيـ ألف النقابة انتدبتو لذلؾ ،أك نسب إلى طالب أنو يغش في
إلى

(ُ) كامؿ السعيد ،مرجع سابؽ ،ص ّْ.
(ِ) راجع :المادة (َِّ )ُ/مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ)
(ّ) راجع :المادة (ُٖٖ )ُ /مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ)
(ْ) عمر السعيد رمضاف ،مرجع سابؽ ،صّّٕ .محمكد محمكد مصطفى ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،مرجع سابؽ.ّٓٓ ،
(ٓ) محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،مرجع سابؽ.ُٕٗ ،
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االمتحاف ،أك إلى طبيب أنو يكىـ مرضاه بأنيـ مصابكف بأمراض كىمية ،أك نسب إلى شخص أنو
يعاشر النساء معاشرة غير شرعية(ُ).

الكاقعة التي تؤدم لمبغض:

كىي الكاقعة التي بإسنادىا لممجني عميو يبغضو الناس كاف لـ تكف تمؾ الكاقعة مؤدية إلى

االحتقار ،كفي ذلؾ تكسيع مف نطاؽ الكقائع التي بإسنادىا يقكـ بيا القذؼ ،فميست كؿ كاقعة تككف

سببان لمبغض تؤدم بالضركرة إلى االحتقار أك النفكر ،كمثاؿ الكاقعة التي تؤدم إلى البغض ىك إسناد
تغيير شخص دينو مف أجؿ ارضاء مديره في العمؿ كالكصكؿ إلى كظيفة معينة ،أك القكؿ عف زعيـ

ديني مسمـ أنو يديف بديف آخر س انر(ِ).
الكاقعة التي تؤدم إلى السخرية:

تتحقؽ الكاقعة المؤدية إلى السخرية إذا كانت الكاقعة المسندة إلى المجني عميو مف شأنيا أف

تعرضو إلى اليزء بو كالسخرية منو عمى نحك يجعؿ الناس يشعركف بأنو ال يفيدىـ االتصاؿ بو ،فإذا

كاف ذا مكانة اجتماعية معينة فيك عاجبلن سيفقد ىذه المكانة أك المركز ،كتعد أيضان مف صكر

النفكر(ّ).

كاذا لـ يتكافر في الكاقعة كصفيا بأنيا تكجب االحتقار أك البغض أك السخرية ،فإنو ال يقكـ

بيا القذؼ ،كلك كاف الشخص الذم أسندت إليو ال يرغب في ذيكعيا ،إذ العبرة بما تحدثو الكاقعة لدل

الغير مف احتقار أك بغض لممجني عميو ،كليس بما تحدثو لدل المسند إليو ،كعمى ذلؾ فإنو ال يعد

قذفان أف ينسب إلى شخص أنو مريض (ما لـ تكف طبيعة المرض تكلد النفكر) ،أك أنو رسب في
االمتحاف ،أك إذا قيؿ عف تاجر أنو أكشؾ عمى اإلفبلس ،فالكاقعة في تمؾ األمثمة ال تكجب احتقار

الناس لمف تنسب إليو(ْ).

كتطبيقان لذلؾ قررت محكمة االستئناؼ األردنية بأنو " إذا كانت المادة المنشكرة في جريدة.. .

بناء عمى طمب الظنينة شركة ،.. .ككانت عبارات اإلعبلف ال
ىي عبارة عف إعبلف بأجر منشكر ن
تتضمف إسناد مادة معينة الى المشتكي مف شأنيا أف تناؿ مف شرفو ككرامتو أك تعرضو إلى بغض
الناس كاحتقارىـ ،كانما تضمنت إعبلف عف تغيبو عف العمؿ ،كأف ىناؾ معامبلت مالية مع عمبلء
(ُ) شريؼ الطباخ ،مرجع سابؽ ،ص ّٕ.
(ِ) كامؿ السعيد ،مرجع سابؽ ،ص ِٕ كما بعدىا.
(ّ) جميؿ عبد الباقي الصغير ،مرجع سابؽ ،ص ِٕٖ.
(ْ) فخرم عبد الرازؽ الحديثي كخالد حميدم الزعبي ،مرجع سابؽ ،ص ُْٗ.

كىنا تكمف أحد أىـ أكجو الخالؼ بيف الحماية الجنائية لمحؽ في الشرؼ كالعتبار كمف صكرىا تجريـ القذؼ ،كبيف الحؽ في الخصكصية،
فالعمة مف الحؽ في الخصكصية ىك حماية الحياة الخاصة ،كيتحقؽ العتداء عمييا بمجرد نشر ما يتصؿ بالحياة الخاصة ،حتى لك لـ

يستكجب ام احتقار لمشخص أم يتعمؽ بالجانب الشخصي مف الحياة ،فاليدؼ مف الحؽ في الخصكصية ىك تحقيؽ السالـ الشخصي

لمشخص كليس السالـ الجتماعي  ،أنظر :أحمد محمد حساف ،نحك نظرية عامة لحماية الحؽ في الحياة الخاصة في العبلقة بيف الدكلة
كالفرد ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ََُِ ،ص ََُ كما بعدىا.
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لمشركة حتى ال تتـ أم معاممة معو ،باعتبار أنو لـ يعد يعمؿ لدييا كليس لو أم صفة بالتعامؿ ،كبذلؾ

فيذه العبارة ال يمكف أف تككف ذمان لممشتكي ،كليس في ىذا االعبلف أم مساس بشرؼ المشتكي أك
تشكيؾ بذمتو المالية ،كبالتالي فإف الركف المادم لجريمة الذـ غير متكافر بحؽ الظنينة ... .كبالتالي

فإف جرـ الذـ غير متكافر بحقيا" (ُ).

كما قررت محكمة التمييز األردنية أنو " :اذا طمب المحامي مف القاضي إميالو لتقديـ طمب

لرده عف رؤية القضية ،ألف القاضي أصدر أم انر بمنعو مف الدخكؿ إلى غرفتو في اليكـ المعيف لرؤية
القضية في حيف أنو سمح لككيؿ الخصـ بالدخكؿ ،معتب انر ىذه الكاقعة تخؿ بمظاىر العدالة كثـ رجع

المحامي عف طمبو ،فبل يستنتج مف أقكاؿ المحامي أنو قصد تكجيو ذـ أك قدح لمقاضي " )ِ(.

كال يشترط أف تككف الكاقعة المسندة محتقرة أك مشينة في نظر كافة أىؿ الكطف الذم ينتمي

إليو المجني عميو ،بؿ يكفي أف يككف مف شأف الكاقعة اإلخبلؿ بمكانة المجني عميو في عرؼ الجماعة

مف الناس التي ينتمي إلييا أك المينة التي ينتمي إلييا(ّ) ،فالشخص ال يككف معركفان إال لدل عدد

محدكد مف الناس مف أقارب كأصدقاء كزمبلء ،كيكفي أف تككف الكاقعة مف شأنيا احتقار أك بغض أك
سخرية الشخص متى تـ ذلؾ بيف عدد مف الناس في الكسط الذم يعيش فيو ،كلك لـ يكف ىك مف أبناء

الكطف الذم يقيـ فيو(ْ).

كيستكل في تحقؽ جريمة القذؼ أف تككف الكاقعة المسندة إلى المجني عميو صحيحة أك غير

صحيحة ،فالقذؼ يقكـ كلك أسندت إلى المجني عميو كاقعة صحيحة (ٓ) ،فصحة الكاقعة المسندة كحدىا
ال تبرر جريمة القذؼ كانما يتطمب شركط أخرل سنتناكليا تفصيبلن خبلؿ تناكلنا ألسباب التبرير(ٔ).

(ُ) قرار محكمة استئناؼ عماف رقـ َّٓٔٓ ،ََِٖ/كالصادر بتاريخ ِٔ ،ََِٗ/ُ/عف مكقع شبكة قانكني األردف ،مرجع سابؽ.
(ِ) قرار محكمة التمييز األردنية رقـ ِٓ ،ُٗٔٔ/كالمنشكر في عدد مجمة نقابة المحاميف األردنييف بتاريخ ُ ،ُٗٔٔ/ُ/ص ََُٕ ،عف
مكقع شبكة قانكني األردف ،مرجع سابؽ.
(ّ) عمي حسف طكالبة ،مرجع سابؽ ،ص ّٕ.
(ْ) محمكد محمكد مصطفى ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،مرجع سابؽ ،صُّٓ.
(ٓ) محمكد نجيب حسني ،المكجز في شرح قانكف العقكبات ،مرجع سابؽ ،صّْٓ.
(ٔ) كيعكد لمحكمة المكضكع كفي حدكد سمطتيا التقديرية تقدير تكافر الشركط المتطمبة في مكضكع الكاقعة لقياـ جريمة القذؼ ،كتطبيقا لذلؾ
قضت محكمة االستئناؼ األردنية " اذا كانت المقاالت المنسكبة لؤلظناء تحتكم عمى عبارات عديدة لـ تتناكليا محكمة الدرجة األكلى ،كلـ
تستعرضيا كاكتفت باستعراض العناكيف فقط ،كحيث ينبغي استعراض العبارات التي تضمنتيا المقاالت مكضكع الدعكل كمناقشتيا كمف ثـ بياف
فيما إذا كانت تشكؿ ذمان أك قدحان أك تحقي انر ،فإف قياـ محكمة الدرجة األكلى باستعراض عناكيف تمؾ المقاالت كمناقشتيا مناقشة عامة " يجعؿ

قرارىا معيب كجب فسخو ،أنظر :قرار محكمة استئناؼ عماف األردنية رقـ ُْٕٗ ،ََِٗ/كالصادر بتاريخ َّ ،ََِٗ/ّ/عف مكقع شبكة

قانكني األردف ،مرجع سابؽ.
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المطمب الثاني

عالنية اإلسناد
نعرض لمفيكـ عبلنية اإلسناد ككسائمو ،كذلؾ مف خبلؿ الفرعيف التالييف:

الفرع األكؿ :مفيكـ عبلنية اإلسناد.
الفرع الثاني :كسائؿ العبلنية.

الفرع األكؿ

مفيكـ عالنية اإلسناد
خبلؼ السرية كىي الجير بالشيء كتعميمو أك إظياره ،أم إحاطة الناس عممان بو(ُ).
العبلنية
ه
كعبلنية القذؼ تعني " كسيمة عمـ أك كصكؿ أك قابمية كصكؿ عبارات القذؼ إلى مدارؾ اآلخريف مف

أشخاص يصدؽ عمييـ أنيـ جميكر أفراد دكف تمييز"(ِ).

كتتمثؿ خطكرة القذؼ في إعبلف عبارات القذؼ ،إذ يتيح ذلؾ أف يحيط عمـ كثير مف الناس

بالكاقعة الشائنة المنسكبة إلى المجني عميو(ّ) ،فاإلسناد العمني ىك شرط أساسي لمعقاب عمى جريمة
القذؼ ،فاآلراء كالمكاقؼ ميما كانت خطكرتيا أك ضررىا ال سبيؿ لمقانكف عمييا إال اذا تـ الجير بيا
عمنا ،فالعبلنية ىي أحد عناصر الركف المادم لجريمة القذؼ(ْ).

كقد عرؼ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عبلنية الفعؿ بأنيا:

(أ) أف ذلؾ الف عؿ قد كقع في مكاف عاـ بصكرة يمكف معيا ألم شخص أف يشاىده سكاء أكاف ذلؾ
الشخص مكجكدا في مكاف عاـ أـ لـ يكف ،أك

(ب)

أف ذلؾ الفعؿ قد كقع في مكاف ليس ىك بالمكاف العاـ غير أنو جرل عمى صكرة يستطيع

معيا أف يشاىده شخص مكجكد في مكاف عاـ(ٓ).

كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية" :أف ىذه الجريمة ال تقكـ بالرغـ مف

صياغات عبارات الذـ ،إذا لـ يقـ الفاعؿ بإذاعتيا بما ينشر أك يذاع بيف الناس ،أك بما يكزع عمى فئة
منيـ مف الكتابات أك الرسكـ أك بما يرسؿ لممعتدل عميو مف الكتابات غير المغمفة " المفتكحة"

(ُ) طارؽ سركر ،دركس في جرائـ النشر ،مرجع سابؽ ،صَُ.
(ِ) أحمد الميدم ،كأشرؼ الشافعي ،جرائـ الصحافة كالنشر ،دار الكتب القانكنية ،المحمة الكبرل – مصر ،ََِٓ ،ص ّٔ .داكد زمكرة،
مرجع سابؽ ،ص ِٕ.
(ّ) فكزية عبد الستار ،مرجع سابؽ ،صَٓٓ.
(ْ) عبد الحميد الشكاربي ،مرجع سابؽ ،ص َٓ.
(ٓ) راجع :المادة (ٓ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ)
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كبطاقات البريد ،أم أف ىذه الجريمة ال تقكـ إال بتسميـ المعتدل عميو مادة القذؼ كاطبلع الغير عمييا،
فإذا بقيت بيف يدم القاذؼ كلـ يطمع عمييا أحد فبل تقكـ الجريمة"(ُ).

كتتحقؽ العبلنية في جريمة القذؼ متى تـ التعبير عف المعنى الذم يعاقب القانكف عمى إذاعتو

عمى نحك يسمح بكصكلو إلى عمـ الجميكر مفيكمان عمى أنو خميط مف أفراد غير معنييف ال تربطيـ
بالجاني صبلت مباشرة تفرض عمييـ كاجب االحتفاظ بما يقاؿ أك يدكر بينيـ(ِ).

كاألصؿ في العبلنية أف تككف حقيقية أك عبلنية فعمية كذلؾ بكصكؿ المعنى بالفعؿ إلى عمـ

الجميكر ،كلكف قد تككف العبلنية حكمية أك مفترضة إذا كاف المشرع قد افترض تحققيا بتحقؽ قرينة
ينص عمييا المشرع ،كفي جريمة القذؼ اكتفى المشرع بالعبلنية المفترضة ،التي تفترض كصكؿ
المعنى إلى عمـ الجميكر متى تـ التعبير عنو بإحدل الكسائؿ التي حددىا القانكف ،كمثاليا حاالت

العبلنية التي حددىا قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) في المادة (ٓ) منو ،أما إذا كانت
العبلنية في غير الحاالت التي حددىا المشرع فيجب أف تككف عبلنية فعمية كليست حكمية(ّ).

كلقد بيف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) الكسائؿ التي تقكـ عمييا جريمة القذؼ،

كىذه الكسائؿ متعددة كمتنكعة قد جاءت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،كىي " :كؿ مف نشر بكاسطة

الطبع أك الكتابة أك الرسـ أك التصكير بقكلو " كؿ مف نشر بكاسطة الطبع أك الكتابة أك الرسكـ أك
التصكير أك بأم كاسطة أخرل غير مجرد اإليماء ".ك " كؿ مف نشر شفكيا كبكجو غير مشركع"(ْ).
كما عرؼ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) النشر بأنو(ٓ):

(أ) تعني في حالة القكؿ ،الجير بو أك ترديده بإحدل الكسائؿ الميكانيكية في مجتمع عاـ أك شارع
عاـ أك في أم مكاف آخر مطركؽ مف الناس ،أك الجير بو أك ترديده بطريقة يستطيع معيا أف

يسمعو مف كاف في مثؿ ذلؾ الشارع أك المكاف.
(ب)

تعني في حالة الكتابة أك الرسكـ أك الصكر الشمسية أك الصكر أك التصاكير ،تكزيعيا عمى

عدد مف األشخاص أك عرضيا بطريقة يستطيع معيا أف يراىا مف كاف في شارع عاـ كفي ام

مكاف عاـ مطركؽ ،أك بيعيا أك عرضيا أك تقديميا لمبيع في أم مكاف.

كمف خبلؿ ذلؾ يتضح لنا أف كسائؿ العبلنية تتمثؿ في القكؿ أك الطبع أك الرسـ أك التصكير أك بأية

كسيمة أخرل غير مجرد اإليماء كالذم يقصد بو" :اإلشارة التي تصدر عف الشخص بأحد أعضائو أك

جكارحو " ،كااليماء ىك تطبيؽ لمفيكـ الفعؿ كالذم ىك" الحركة اإلرادية التي يصدرىا اإلنساف بأحد
(ُ) حكـ محكمة االستئناؼ المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل الجزائية رقـ ُٕٔ لسنة ُْٗٗ ،عف منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف ،معيد
الحقكؽ ،جامعة بيرزيت ،مكقع المقتفي ،عمى رابط.)/http://muqtafi.birzeit.edu( :
(ِ) عمر السعيد رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص َّٔ.
(ّ) محسف فؤاد فرج ،جرائـ الفكر كالرأم كالنشر ،النظرية العامة لمجرائـ التعبيرية ،ط (ِ) ،دار الغد العربي ،القاىرة ،ُّٗٗ ،ص َُٓ.
(ْ) راجع :المادة (َُِ )ُ/كالمادة (َِِ )ُ/مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
(ٓ) راجع :المادة (ٓ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
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اعضاء جسده"(ُ) ،كبذلؾ يككف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) قد استبعد اإليماء في نشر
مادة القذؼ ،كلـ يذكر اإليماء ككسيمة مف كسائؿ العبلنية في جريمة القذؼ.

أما قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) فمـ يستبعد االيماء صراحة مف كسائؿ تحقيؽ

العبلنية في القذؼ ،كلكف اإليماء كاإلشارة ال يتحقؽ بيا جريمة القذؼ حيث حدد المشرع في قانكف

العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) صكر القذؼ كىي :القذؼ الكجاىي كالغيابي كالخطي كالقذؼ
بكاسطة المطبكعات(ِ) ،ككاف تحديده ىذا عمى سبيؿ الحصر كليس المثاؿ فبل يجكز التكسع في تمؾ

الصكر أك القياس عمييا ،كحيث إف تمؾ الصكر ال تقبؿ اإليماء كالحركات كاإلشارات ككسيمة تتحقؽ
بيا العبلنية فإف المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) ال يقبؿ كقكع القذؼ أك السب

بكاسطة اإلشارة كاف كاف يعاقب عميو بصفتو جريمة تحقير ،كفي ذلؾ تضييؽ مف نطاؽ كسائؿ

العبلنية التي قررىا المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) كالتي مف بينيا األعماؿ
كالحركات إذا حصمت في مكاف عاـ أك بصكرة يمكف لمغير أف يشاىدىا(ّ).

كرغـ ذلؾ كاف كاف ناد انر ما يرتكب القذؼ عف طريؽ الفعؿ أك اإليماء إال أنو يمكف تصكر

ذلؾ في حالة ما إذا سأؿ سائؿ عمف ارتكب جريمة معينة ،أك قاـ بفعؿ مف شأنو أف يكجب االحتقار

فأشار الجاني إلى شخص معيف إشارة يفيـ فييا أنو ارتكب ىذا الفعؿ(ْ).

كعمى ىذا يرل الباحث ضركرة تعديؿ نص المادة (َُِ )ُ/مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة

(ُّٔٗ) بحيث يتضمف النص نشر مادة القذؼ بكاسطة اإليماء ألنو ال يعدك أف يككف فعبلن يمكف
مشاىدتو بالرؤية كاف كاف نادر الكقكع إال أنو يتصكر ارتكاب القذؼ بكاسطتو ،كال نرل مبر ار الستثناء
اإليماء مف الكسائؿ التي تتحقؽ بيا العبلنية.

ككذا ينتقد الباحث حصر المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) لكسائؿ

العبلنية في صكر محددة عمى سبيؿ الحصر بحيث ال تسمح بإدراج االيماء كاإلشارة ككسيمة لمعبلنية،
كما ال تسمح بتطبيؽ أحكاـ القذؼ عمى الكسائؿ المستحدثة التي يمكف أف تكفر العبلنية لمادة القذؼ

كالتي تفرزىا االياـ كالتطكر المستمر في حياة اإلنساف ،كالجيد الجييد الذم يعانيو الشراح كالعاممكف
في ىذا المجاؿ في محاكلتيـ إلدراج أم كسيمة جديدة لمعبلنية تحت صكر القذؼ المحددة حص انر

كسمفا.

كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع في قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) قد اعتبر

(ُ) كيعرؼ الفعؿ أيض نا بأنو :كؿ مظير تنفيذم إلرادة اإلنساف كالتعبير عف أفكاره  .أنظر :عمر سالـ ،نحك قانكف جنائي لمصحافة ،الكتاب

األكؿ – القسـ العاـ ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُٗٗٓ ،ص ٕٓ.
(ِ) راجع :المادة (ُٖٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).

(ّ) كامؿ السعيد ،مرجع سابؽ ،ص ٖٓ كما بعدىا ،راجع :كسائؿ العبلنية في المادة (ّٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ْ) فكزية عبد الستار ،مرجع سابؽ ،صٖٓٓ.
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التظاىر أحد كسائؿ نشر القذؼ خبلؿ تنظيمو لقكاعد التعكيض عف القذؼ

(ُ)

 -كىك ما يعد أحد

عقكبات القذؼ كفؽ المادة (ّٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) كالتي تعتبر دفع
التعكيض أحد أنكاع العقكبات التي تحكـ بيا المحكمة ، -كىك ما يعد أحد القيكد عمى الحؽ في

التجمع السممي .

الفرع الثاني

كسائؿ العالنية
نعرض فيما يمي كسائؿ العبلنية كىي :القكؿ ،كالكتابة كما في حكميا ،ثـ نمقي بعض الضكء

عمى القذؼ بكسائؿ غير تقميدية كمنيا القذؼ اإللكتركني ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

أكلن  :عالنية القكؿ

نظـ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) صراحة القذؼ الذم يعتمد عمى القكؿ ككسيمة

لتحقيؽ العبلنية كأحد صكرتي القذؼ كىي الذـ كالتي تقكـ بحؽ " كؿ مف نشر شفكيان بكجو غير

مشركع أم انر يككف قذفان بحؽ شخص آخر ". .كذلؾ " إذا تمفظ بألفاظ الذـ عبلنية في حضكر الشخص
المعتدل عميو ،أك في مكاف يمكف لغيره مف الناس أف يسمعو فيو ،أك فعؿ ذلؾ في غياب الشخص
المعتدل عميو بكاسطة إببلغ ألفاظ الذـ إلى شخصيف أك أكثر ،سكاء أكانكا مجتمعيف أـ منفرديف"(ِ).

أما قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) فقد نظـ عبلنية القكؿ في القذؼ بصكرة غير

مباشرة عند تنظيمو لصكرتي القذؼ الكجاىي كالغيابي ،فالقذؼ الكجاىي يتحقؽ في مجمس بمكاجية

المقذكؼ ،أك في مكاف يمكف ألشخاص آخريف سماع عبارات القذؼ(ّ).

مما سبؽ يتضح أف عبلنية القكؿ تتحقؽ إذا تـ النطؽ بعبارات القذؼ بصكت مسمكع سكاء

حصؿ ذلؾ في حضكر المعتدل عميو ،أـ في غيابو بحيث يستطيع سماعو عدد مف األشخاص ممف
يتكاجدكف في المكاف الذم صدرت فيو عبارات القذؼ ،كيستكم في ذلؾ أف تككف صادرة مباشرة مف
الشخص أك يتـ ترديدىا بإحدل الكسائؿ الميكانيكية كمكبر الصكت أك ترديده بطريقة يستطيع معيا أف

يسمعو أشخاص آخريف سكاء كانكا مجتمعيف أك منفرديف.

كلـ يشترط المشرع تحديد معيف لممكاف الذم صدرت فيو عبارات أك ألفاظ القذؼ ،فيستكم في

ذلؾ أف يككف المكاف عامان بطبيعتو أك بالتخصيص أك بالمصادفة أك مكانان خاصان بحيث يمكف
(ُ) تنص المادة (ُٕ) مف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ)  " :يعتبر الشخص أنو نشر مادة مككنة لمقذؼ إذا تسبب في
تداكؿ المادة المطبكعة أك المكتكبة أك المرسكمة أك المصكرة أك الكسيمة األخرل التي تنطكم عمى القذؼ ،إما بطريؽ العرض أك القراءة أك
اإللقاء أك الكصؼ أك التسميـ أك اإليصاؿ أك التكزيع أك التظاىر أك التعبير أك التفكه أك غير ذلؾ ،فأدل بذلؾ إلى جعؿ معنى القذؼ الذم
تنطكم عميو معمكمان ،أك مف المحتمؿ أف يككف معمكمان ألم شخص خبلؼ:الشخص المقذكؼ في حقو. "... ،
(ِ) راجع :المادة (َِِ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
(ّ) راجع :المادة (ُٖٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
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سماعيا في ذلؾ المكاف(ُ) ،فالعبرة في تحديد العبلنية ليست بطبيعة المكاف الذم يصدر الجاني

نشاطو فيو كانما بطبيعة المكاف الذم تحققت فيو آثاره(ِ).

كقد قضت محكمة النقض المصرية بأف "العبلنية المنصكص عمييا في المادة (ُُٕ) مف

قانكف العقكبات ( المصرم ) ال تتكفر إال إذا كقعت ألفاظ السب كالقذؼ في مكاف عاـ سكاء بطبيعتو

أك بالمصادفة"(ّ).

كلـ يحصر المشرع طرؽ ترديد الصكت كايصاؿ عبارات القذؼ بكسيمة محددة ،كانما يمكف أف

تتحقؽ اذاعة عبارات القذؼ مف االستديك أك مف المسرح المغمؽ عبر اإلذاعة البلسمكية لنقؿ الصكت
بمكجات معينة عبر األثير ،فتتحقؽ عبلنية القذؼ بإيصاؿ عبارات القذؼ بكاسطة أجيزة اإلذاعة

المسمكعة كالمرئية ،ككؿ كسيمة أخرل يقدميا العمـ كالبث عبر األقمار الصناعية بإرساؿ الصكت
كالصكرة لمجميكر(ْ).

ثانيان :عالنية الكتابة كما في حكميا كالطباعة كالرسـ كالتصكير

الصكرة األخرل لمقذؼ التي نص عمييا قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ىي القدح

كتقكـ بتحقؽ عبلنية اإلسناد بكسيمة " الطبع أك الكتابة أك الرسـ أك التصكير " أك بأم كسيمة أخرل مع
استبعاد كسائؿ القكؿ أك الصكت أك اإليماء ك" يعتبر الشخص أنو نشر " قدحا " إذا تسبب في عرض
أك تبميغ أك تكزيع المادة المطبكعة أك المحررة أك الرسـ أك الصكرة أك الشيء اآلخر الذم يككف القذؼ

إلى شخصيف أك أكثر مجتمعيف كانكا أـ منفرديف ،كيعتبر التبميغ بكتاب مفتكح أك ببطاقة بريد نش انر
سكاء أرسؿ الكتاب أك البطاقة إلى المقذكؼ في حقو أـ إلى شخص آخر"(ٓ).

كقد قضت محكمة النقض المصرية بأف " العبلنية في جريمة القذؼ مناط تحققيا ،أف يككف

تكزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذؼ عمى عدد مف الناس بغير تمييز كلك كاف قميبلن سكاء عف طريؽ
تداكؿ نسخة كاحدة منو أك عدة نسخ أك صكر منيا كانتكاء الجاني إذاعة ما ىك مكتكب"(ٔ).

(ُ) المكاف العاـ بطبيعتو :ىك ا لمكاف المفتكح لمجميكر عمى نحك دائـ كمطمؽ ،اما المكاف العاـ بالتخصيص :ىك المكاف الذم يمكف لكؿ
شخص اف يدخمو كيقضي فيو كقتا معينا كليس بشكؿ دائـ إما بال قيد أك بقيكد معينة سكاء باجر اك بدكنو ،اما المكاف العاـ بالمصادفة

فيك في الصؿ مكاف خاص تتحقؽ العالنية فيو بالنظر إلى كجكد عدد مف األشخاص فيو بطريؽ المصادفة اك التفاؽ ،أنظر :رمزم رياض
عكض ،القيكد الكاردة عمى حرية التعبير في قانكف العقكبات كالقكانيف المكممة لو " دراسة مقارنة " ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
َُُِ ،ص ٗٓ كما بعدىا.
(ِ) معكض عبد التكاب ،مرجع سابؽ ،صّٕ.
(ّ) طعف نقض مصرم رقـ َِِٖٔ لسنة ٗٓ القضائية ،جمسة َّ ،ََُِ/ْ/مكسكعة احكاـ النقض المصرية ،ص ْٖٔ كما بعدىا (
نسخة إلكتركنية ).
(ْ) رأفت جكىرم رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص ُٕٕ.
(ٓ) راجع :المادة (َُِ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
(ٔ) طعف نقض مصرم رقـ َُِِِ لسنة ِٔ القضائية ،جمسة ٗ ،ََُِ/ُ/مكسكعة أحكاـ النقض المصرية ،ص ُُِ كما بعدىا،
( نسخة إلكتركنية ).
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أما قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) فقد نظـ عبلنية الكتابة كما في حكميا عندما

حصر القذؼ في عدد مف الصكر مف بينيا القذؼ الخطي " بنشر كتكزيع الكتابات كالرسكمات

كالصكر عمى الناس ،كالقذؼ الذم يقع بكاسطة المطبكعات ككسائؿ نشر كجرائد كصحؼ"(ُ).

مما سبؽ يتضح أف عبلنية الكتابة كما في حكميا كالطبع كالرسـ كالصكر يتحقؽ بالتكزيع

عمى عدد مف األشخاص ،كيقصد بالتكزيع المحقؽ لمعبلنية تسميـ الكتابة أك الرسكـ كما إلييا إلى عدة
أشخاص ال تربطيـ بالجاني صمة خاصة تبرر اختصاصيـ باالطبلع عمى المكتكب ،فاالطبلع الذم

يحقؽ معنى التكزيع ىك االطبلع عمى المكتكب نفسو أك رؤية نسختو أك تحصيؿ معناه مباشرة مف ىذه

الرؤية ،كال يمزـ أف يككف التكزيع لعدد معيف مف األشخاص كانما يكفي إعطاء المكتكب إلى شخصيف
أك أكثر(ِ).

كقد قضت محكمة االستئناؼ الفمسطينية" :إف كاقعة قياـ المستأنؼ عميو بإرساؿ رسالة إلى

أحد أصدقاء المشتكي ذكر فييا أف المشتكي غير قادر عمى اإلنجاب ،لذا أخذ زكجتو إلى مستشفى

ىداسا كقاـ بإجراء عممية تمقيح ليا مف شخص ييكدم ،كما كأنو أرسؿ رسائؿ مماثمة إلى أشخاص

آخريف بنفس المحتكل ،ىذه الكاقعة تشكؿ جريمة ذـ"(ّ).

كما يعتبر التبميغ بكتاب مفتكح أك ببطاقة بريد نش انر سكاء أرسؿ الكتاب أك البطاقة إلى

المقذكؼ في حقو أـ إلى شخص آخر ،فتتحقؽ العبلنية سكاء كاف التكزيع عف طريؽ تسميـ المطبكع
يدكيان أـ عف طريؽ البريد ،أك بإلقائو في صناديؽ البريد الخاصة باألفراد ،أك بترؾ نسخة أماـ كؿ

منزؿ ،كليس بالضركرة أف يتـ التكزيع في األماكف العامة ،فتتحقؽ عبلنية المطبكع في حالة التكزيع في

أماكف خاصة(ْ).

كما تتحقؽ عبلنية الكتابة بتكزيعيا عمى النحك السابؽ فإنيا تتحقؽ أيضا بعرضيا في مكاف

ظاىر بحيث يمكف أف يراىا عدد مف األشخاص ،فبل تتحقؽ العبلنية إذا كانت المادة المكتكبة داخؿ

مظركؼ كلك كاف مكضكعان في الطريؽ العاـ(ٓ) ،كالعبرة في تحقؽ العبلنية في ىذه الصكرة ليست

بالمكاف الذم تعرض فيو الكتابة أك الرسكـ كما يمحؽ بيا ،كانما بالمكاف الذم يمكف رؤيتيا فيو ،فبل

يشترط العرض أف يككف في مكاف عاـ ،فقد يحصؿ العرض في مكاف خاص ،كمع ذلؾ تتكافر
(ُ) راجع :المادة (ُٖٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ِ) عمر السعيد رمضاف ،مرجع سابؽ ،صّٔٔ.
المطبؽ في المحافظات الشمالية ،أنظر :حكـ محكمة االستئناؼ المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل الجزائية
(ّ) جريمة ذـ كفقان لقانكف العقكبات
ٌ
رقـ ُِّٖ لسنة ُٔٗٗ ،عف مكقع المقتفي ،مرجع سابؽ.
(ْ) طارؽ سركر ،دركس في جرائـ النشر ،مرجع سابؽ ،صِّ ،ما بعدىا.
(ٓ) عرفت محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية المنعقدة في غزة الطريؽ العاـ بأنو " :ىك كؿ مكاف أك ممر يككف لمناس حؽ المركر فيو أك
الدخكؿ إليو " .أنظر :القضية رقـ ِِ ٓٔ /استئناؼ عميا جزاء ،جمسة َّ  ،ُٗٓٔ /ْ /مجمكعة كليد حممي الحايؾ ،مجمكعة مختارة مف
أحكاـ محكمة االستئناؼ العميا ،ج (ُٕ) ،مرجع سابؽ ،ص ّْ.
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العبلنية إذا أمكف رؤية المكتكب أك الرسـ لمف يككف في مكاف عاـ(ُ).

كيستكم في تحقيؽ العبلنية العرض لمبيع كىك طرح المكتكب لمبيع كلك لـ يعرضو الجاني

لؤلنظار ،كال عبرة لذلؾ بمكاف العرض كلك حصؿ في مكاف خاص ،فيكتفي لتحقيؽ العبلنية عمـ
الناس بو كاستطاعة شرائو(ِ).

ثالثان :القذؼ اإللكتركني

شيد العالـ في السنكات األخيرة ثكرة تكنكلكجية ىائمة في مجاؿ االتصاالت كالمعمكمات كقدمت

أجياؿ متبلحقة مف األجيزة الذكية كالحاسبات اآللية(ّ) ،مما أنتج كسائؿ جديدة يتحقؽ بيا القذؼ ،الذم
لـ يعد محصك انر في الكسائؿ التقميدية ،بؿ أصبحت الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة أكثر الكسائؿ استخدامان
في عدد مف الجرائـ كمنيا القذؼ ،بكاسطة الحاسكب كاليكاتؼ النقالة ،كذلؾ بعد االندماج بيف

الحاسكب كاالتصاالت مف خبلؿ شبكة اإلنترنت(ْ) ،مما أفرز نكعان جديدان مف الجرائـ تسمى الجريمة

المعمكماتية أك الجريمة اإللكتركنية أك جرائـ الحاسكب أك اإلنترنت(ٓ).

فيمكف استخداـ التكنكلكجية الحديثة لمنيؿ مف شرؼ كاعتبار األفراد ،فتتحقؽ عبلنية اإلسناد

بكسائؿ غير تقميدية ،كىك ما أصبح شائعان كفي متناكؿ الكثيريف ،باستخداـ األجيزة الذكية كالحاسبات

المتاحة بيف أيدم األفراد لمتعرض لشرؼ كاعتبار اآلخريف بإسناد عبارات القذؼ ليـ ،كىك ما سنعرض
بإيجاز ألىـ صكره عمى النحك اآلتي:

عالنية القذؼ باستخداـ شبكة الكيب العالمية:
شبكة الكيب العالمية ( )Web Wide Wedأك( )WWWتحتكم كـ ىائؿ مف المستندات

المحفكظة كمبلييف الصفحات كالمكاقع ،التي يمكف االطبلع عمييا كتنزيؿ الصكر كالممفات الصكتية
كالفيديكىية كالمعمكمات كالبيانات المكتكبة منيا ،فالكصكؿ إلييا مباح لمجميكر كأم شخص يمكنو أف
(ُ) عبد الحميد الشكاربي ،مرجع سابؽ ،ص ٗ.
(ِ) محمكد محمكد مصطفى ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،مرجع سابؽ ،صّٓٔ.
(ّ) يعرؼ الحاسكب :بأنو جياز ألي إلكتركني يتككف مف عنصريف مادم ( مف مككنات مادية أم اجيزة ) ك معنكم مف برامج تشغيؿ،
كيقكـ باستقباؿ البيانات كمعالجتيا بإجراء العمميات المختمفة بغية الكصكؿ إلى نتائج محددة ،أم تحكيؿ البيانات إلى معمكمات يمكف

الستفادة منيا ،أنظر :محمد حماد الييتي ،جرائـ الحاسكب ( دراسة تحميمية ) ،ط(ُ) ،دار المناىج ،عماف ،ََِٓ ،ص َّ.

(ْ) شبكة اإلنترنت شبكة عالمية تتخطى الحدكد الجغرافية يتـ مف خالليا تبادؿ المعمكمات بسرعة مذىمة ،كيعرؼ اإلنترنت بأنو شبكة
ضخمة مف الحكاسيب المتصمة فيما بينيا حكؿ العالـ ال تي يتـ مف خالليا تبادؿ المعمكمات ،كاإلنترنت مكتبة عالمية ىائمة حركفيا عبارة
عف نبضات إلكتركنية ،أنظر :نيبل عبد القادر المكمني ،الجرائـ المعمكماتية ،ط (ِ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ََُِ ،ص ّْ.

(ٓ) تتحقؽ الجريمة المعمكماتية بعدة صكر أىميا :أف تقع الجريمة بكاسطة الحاسب اآللي كالتقنيات الحديثة بحيث تككف كسيمة لرتكاب
الجريمة ،التي يختمؼ محميا بحسب الشيء الذم ينصب عميو سمكؾ الفاعؿ كالذم يشك ؿ محؿ المصمحة المحمية ،كاإلساءة إلى سمعة

األفراد عبر الكسائؿ اإللكتركنية .أنظر :عمي جبار الحسناكم ،جرائـ الحاسكب كاإلنترنت ،ط (ُ) ،دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع،
عماف ،ََِٗ ،ص َِ .آماؿ قارة ،الجريمة المعمكماتية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية الحقكؽ بف عكنكف ،جامعة الجزائر ،الجزائر،
ََِِ ،ص ُِ.

91

يقكـ بتنزيؿ نسخ عف محتكيات تمؾ الصفحات كالمكاقع كاالحتفاظ بيا ،فيمكف أف تحتكم تمؾ

الصفحات أك المكاقع عمى بيانات مكتكبة تشكؿ جريمة قذؼ ،أك ممفات صكتية تتضمف إسناد مادة
القذؼ أك التسجيبلت الفيديكىية التي تحتكم مادة القذؼ(ُ) ،كىي أكثر الكسائؿ شيكعان ،كما أف
المؤسسات اإلعبلمية كالصحفية قد اتجيت نحك اإلعبلـ اإللكتركني كالقياـ بنشر االخبار كالتقارير

كالمعمكمات عبر اإلنترنت(ِ) ،باإلضافة إلى أف أم شخص يمكنو أف ينشئ لو مكقعان ( )Siteينشر فيو

ما يشاء ،فباستخداـ شبكة الكيب العالمية التي يمكف الكصكؿ إلييا عبر الحكاسيب كاليكاتؼ النقالة،
يمكف نشر كعرض كبيع كتكزيع مادة القذؼ كتحقيؽ عبلنية القذؼ.

عالنية القذؼ باستخداـ البريد اإللكتركني:

يمكف تكفير عبلنية القذؼ باستخداـ البريد اإللكتركني ( ،)Electronic Mailكغالبان ما يتـ

استخداـ المادة المكتكبة التي يمكف إرساليا إلى صندكؽ بريد المجني عميو كغيره مف األفراد ،بحيث

يتسمـ الرسالة التي تتضمف مادة القذؼ عدد مف مستخدمي شبكة اإلنترنت قؿ أك كثر ،كعند استبلـ

تمؾ الرسالة كالقياـ باسترجاع محتكيات الرسالة كفؽ ما يسمى التحميؿ التحتي (،)Down Loading

يتـ االطبلع عمى محتكل الرسالة كيتحقؽ عمـ كاعبلف مادة القذؼ لؤلفراد كتتحقؽ عبلنية القذؼ(ّ).

عالنية القذؼ باستخداـ المستند المعالج آليا:

المستند المعالج آليان ىك" كؿ دعامة مادية مييأة الستقباؿ المعمكمات كالتي تسجؿ عمييا

المعطيات مف خبلؿ تطبيؽ نظاـ المعالجة اآللية لممعمكمات ،كبذلؾ يتـ تحكيؿ المعطيات المسجمة

( ْ)

عمييا مف معمكمات أك أراء إلى لغة اآللة ،كيستكم أف يككف ىذا المستند قرصان أك شريطان ممغنطان"

أك بطاقة ذاكرة الكتركنية ،كيتـ استخداـ البيانات كالمعمكمات المكجكدة عمى المستند المعالج آليان كقراءة

كنقؿ كتسجيؿ البيانات عميو بكاسطة أجيزة الحاسكب أك اليكاتؼ الذكية ،كبذلؾ يمكف أف يتـ

نشربيانات صكتية أك مكتكبة أك مرئية تحتكم مادة القذؼ دكف الحاجة إلى االتصاؿ بشبكة اإلنترنت.
عالنية القذؼ باستخداـ برامج المحادثات كمجمكعات األخبار:

مجمكعات األخبار ىي عبارة عف مناطؽ كمساحات افتراضية لمقاء يمكف مف خبلليا تبادؿ
(ُ) جبلؿ محمد الزعبي ،كأسامة أحمد المناعسة ،جرائـ تقنية نظـ المعمكمات اإللكتركنية " دراسة مقارنة " ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
عماف ،ََُِ ،ص ِٖٓ كما بعدىا.
(ِ) كقد دفع إلى ىذا التحكؿ نحك اإلعالـ اللكتركني عدة اعتبارات سياسية كتقنية كاقتصادية ،كأبزر مظاىره المدكنات كالصحافة
اإللكتركنية ،كالتي أصبحت تنافس الصحافة التقميدية بما تممكو مف نقؿ األخبار كتعديميا عمى مدار الساعة كمالحقة التطكرات المختمفة،

كبما يمكف المستخدـ مف تصفح الصحيفة اإللكتركنية كالبحث داخؿ المكقع كفي الرشيؼ بسيكلة كسرعة ،كقراءة النسخة المطبكعة مف
الصحيفة كغيرىا مف الخدمات ،أنظر :انتصار إبراىيـ عبد الرازؽ ،كصفد حساـ السامكؾ ،االعبلـ الجديد . .تطكر األداء كالكسيمة كالكظيفة،

سمسمة مكتبة االعبلـ الجامعي  -جامعة بغداد ،الدار الجامعية لمطباعة كالنشر كالترجمة ،بغداد( َُُِ ،نسخة إلكتركنية ) ،ص ِٕ كما
بعدىا.
(ّ) محمد أميف الشكابكة ،جرائـ الحاسكب كاإلنترنت  -الجريمة المعمكماتية ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ََِْ ،ص ّّ.
(ْ) آماؿ قارة ،مرجع سابؽ ،ص ٔٓ.
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اآلراء كالتعميقات حكؿ أم مكضكع مف قبؿ مستخدمي شبكة اإلنترنت مف ذكم االىتمامات المشتركة

ممف يشكمكف مجمكعات نقاش ،مع امكانية تبادؿ الصكر كالمعمكمات كالبيانات الصكتية أك المقركءة
أك السمع بصرية ،أما برامج المحادثات أك غرؼ المحادثات كالدردشة فيي عبارة عف مساحات عبر

اإلنترنت تتيح لمستخدمييا االشتراؾ في محادثات بيف بعضيـ البعض ،كارساؿ رسائؿ بريد الكتركني
يمكف قراءتو مف قبؿ الشخص المشترؾ في غرفة المحادثة ،كباستخداـ لكحة المفاتيح يقكـ المستخدـ

بكتابة رسالة يمكف لؤلخريف رؤية ما تحتكييا كالرد عميو مباشرة(ُ).

كقد تـ دمج برامج المحادثات كمجمكعات األخبار في برامج مكحدة تسمح بتبادؿ األخبار

كالمعمكمات كالصكر كالممفات ،كفي نفس الكقت تبادؿ الرسائؿ بيف المستخدميف المشتركيف في

البرنامج ،ككذا تبادؿ المحادثات سكاء النصية أك المسمكعة أك المرئية كبرنامج (الفيس بكؾ).

ىذه التقنيات الحديثة تكفر كسائؿ جديدة لعبلنية القذؼ ،فيمكف لمجاني استخداـ اإلنترنت

إلذاعة مادة القذؼ كنشرىا ،مف خبلؿ تبادؿ الصكر كالممفات كالكتابات التي تحتكم مادة القذؼ،
كالتعميؽ عمييا أك إعادة نشرىا كالجير بيا بكاسطة الحاسكب ،سكاء تمقاىا المستخدـ مف مكاف عاـ أـ

مكاف خاص ،كبذلؾ يتحقؽ عنصر عبلنية القذؼ قياسان عمى القذؼ الذم يتـ عبر الياتؼ ،كالذم
عدتو بعض التشريعات صراحة أحد كسائؿ ارتكاب جريمة القذؼ كقانكف العقكبات المصرم(ِ).

عالنية القذؼ باستخداـ اليكاتؼ النقالة:

لـ يعد تمقي كنشر المعمكمات كاألخبار عف الصفحات كالمكاقع عف شبكة الكيب ،كارساؿ
كاستقباؿ البريد االلكتركني ،كاالتصاؿ بشبكات التكاصؿ االجتماعي ،كعمميات الدردشة كالمحادثات

مقتصرة عمى الحكاسيب فقط ،بؿ امتدت تمؾ العمميات كتطبيقاتيا بحيث يككف الياتؼ النقاؿ كخاصة
األجياؿ المتقدمة منو كسيمة لتمؾ العمميات كمتداخؿ كمشترؾ فييا ،فيمكف مف خبلؿ الياتؼ النقاؿ

استقباؿ كارساؿ البيانات عمى شكؿ رسالة قصيرة ( ،)Massageكما يمكنو الكلكج إلى شبكة اإلنترنت
كتصفحيا كاستعراض صفحاتيا ،ككذا ارساؿ كاستقباؿ البريد اإللكتركني ،كاالتصاؿ بأم مكقع عمى

الشبكة(ّ) ،فيمكف مف خبلؿ الياتؼ النقاؿ إسناد عبارات القذؼ كنشر كتكزيع مادة القذؼ المكتكبة كما
في حكميا ،كما يمكف تمقي الرسائؿ كالبيانات التي تحتكم مادة القذؼ كتحقؽ العبلنية مف خبلؿ

الياتؼ النقاؿ.

(ُ) نيبل عبد القادر المكمني ،مرجع سابؽ ،ص َْ كما بعدىا.
(ِ) رأفت جكىرم رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص ُٖٕ.
(ّ) محمد أميف الشكابكة ،مرجع سابؽ ،ص ْٕ.
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المطمب الثالث

المحاكلة (الشركع) في جريمة القذؼ
نبحث في ىذا المطمب في مدل انطباؽ قكاعد المحاكلة ( الشركع) عمى جريمة القذؼ ،كذلؾ

بعد أف نبيف بإيجاز ماىية المحاكلة ( الشركع)  ،كذلؾ في فرعيف عمى النحك اآلتي:
الفرع األكؿ :ماىية المحاكلة ( الشركع).

الفرع الثاني :انطباؽ أحكاـ المحاكلة ( الشركع) عمى جريمة القذؼ.
الفرع األكؿ

ماىية المحاكلة ( الشركع)
يثير عجز الجاني عف تحقيؽ النتيجة المادية لمجريمة مسألة المحاكلة ( الشركع)  ،كالتي تحدد

المحظة التي يبدأ القانكف فييا تجريـ األفعاؿ المادية المككنة لمجريمة ،فقد يككف فشؿ الجاني في تحقيؽ
النتيجة اإلجرامية راجعان لعامؿ خارجي أكقؼ نشاطو المادم ،أك منعو مف االستمرار في نشاطو ،أك

في خيبة الجاني في إحداث تمؾ النتيجة ،كىنا يككف الجاني قد تجاكز مراحؿ التفكير كالتصميـ

اإلجرامي كالتحضير لبدء تنفيذ الجريمة(ُ).

كقد عرفت المادة (َّ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) المحاكلة بأنيا  " :يعتبر

الشخص بأنو حاكؿ ارتكاب الجرـ إذا ما شرع في تنفيذ نيتو عمى ارتكاب ذلؾ الجرـ باستعماؿ كسائؿ
تؤدم إلى كقكعو كاظير نيتو ىذه بفعؿ مف األفعاؿ الظاىرة كلكنو لـ يتمكف مف تنفيذ نيتو إلى حد

إيقاع الجرـ" .

كقد عرفت محكمة التمييز األردنية الشركع بالجريمة بأنو" :ىك البدء بتنفيذ فعؿ مف األفعاؿ

الظاىرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أك جنحة"(ِ).

فالشركع في الجريمة ال يتحقؽ إال إذا بدأ الجاني في ارتكاب األفعاؿ التي ترمي مباشرة إلى

اقترافيا ،كىك ما يسمى بالبدء في تنفيذ السمكؾ اإلجرامي كعدـ إتماـ الجريمة لظركؼ خارجة عف إرادة

الفاعؿ ،فالجريمة لـ تتـ برغـ استيفائيا لسائر األركاف كالعناصر البلزمة لتماـ الجريمة ،إال أف النتيجة
لـ تتحقؽ(ّ).

(ُ) أحمد فتحي سركر ،الكسيط في قانكف العقكبات القسـ العاـ ،ط (ٓ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة .،بدكف سنة نشر ،ص ِّّ.
(ِ) قرار محكمة التمييز األردنية رقـ ُِٔ ٖٔ/صفحة ْْٓ سنة ُٖٗٗ ،مجمكعة األحكاـ الجزائية ،المبادئ القانكنية لمحكمة التمييز(
األردنية) في القضايا الجزائية مف بداية ُٖٖٗ حتى نياية ُٓٗٗ ،محمد خبلد ،كيكسؼ خبلد ،الجزء الثاني ،ط (ُ) ،ككالة التكزيع األردنية،
عماف ،ُٗٗٔ ،ص َّٔ.
(ّ) محمد زكي أبك عامر ،قانكف العقكبات القسـ العاـ ،الدار الجامعية ،بيركت ،ُّٗٗ ،ص ُُُ.
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كلممحاكلة ( الشركع) ثبلثة صكر ،األكلى :الجريمة المكقكفة أك الشركع الناقص ،كالصكرة

الثانية :الجريمة الخائبة أك الشركع التاـ ،كالصكرة األخيرة :الجريمة المستحيمة (ُ) ،كما أف لمشركع
ثبلثة أركاف كىي:

 البدء في التنفيذ كىنا تنازع الفقو مذىبيف لتحديد بدء التنفيذ ،المذىب المكضكعي كالمذىب



المطبؽ في المحافظات الشمالية أك
الشخصي ،كقد أخذ المشرع الجزائي سكاء في قانكف العقكبات
ٌ
المطبؽ في المحافظات الجنكبية بالمذىب الشخصي.
ٌ
الكقؼ البلإرادم لمتنفيذ أك عدـ تحقؽ النتيجة.

 القصد الجنائي(ِ).

الفرع الثاني

انطباؽ أحكاـ المحاكلة ( الشركع) عمى جريمة القذؼ
يحمي المشرع مف العدكاف الكامؿ عمى المصمحة المحمية ،كذلؾ يحمي مف العدكاف الناقص

عمى تمؾ المصمحة أم الشركع ،فالخطر االجتماعي المترتب عمى الشركع ىك عمة تجريمو (ّ) ،كمع
ذلؾ فبل ينطبؽ الشركع كالعقاب عميو عمى جميع الجرائـ ،كقد ثار خبلؼ فقيي حكؿ تصكر المحاكلة

( الشركع) في جريمة القذؼ مف عدمو ،كذلؾ بيف اتجاىيف:
التجاه األكؿ:

كيرل أنصار ىذا االتجاه عدـ تصكر المحاكلة ( الشركع) في جريمة القذؼ مع االختبلؼ

حكؿ السند في ذلؾ ،فقد أستند البعض عمى أف شرط العبلنية تقكـ بو جريمة القذؼ كبغيابو ال تتحقؽ

الجريمة ،فإذا انتفت العبلنية ال نككف أماـ جريمة قذؼ ،أما الحجة الثانية أف جريمة القذؼ ىي جريمة

شكمية ككفقا لمقكاعد العامة ال شركع في الجرائـ الشكمية التي ال تتطمب نتيجة محددة بؿ تتحقؽ

الجريمة بمجرد كقكع السمكؾ المادم(ْ).

بينما استند البعض عمى أف جريمة القذؼ ىي مف جرائـ الخطر ،التي ال تقبؿ

المحاكلة (الشركع) ،فالمشرع يعاقب عمييا تحت كصؼ الجريمة التامة قبؿ تحقؽ النتيجة ،فالشركع في

(ُ) مبارؾ عبد العزيز النكيبت ،نظرية الشركع في الجريمة دراسة مقارنة ،ط (ِ) ،بدكف دار نشر ،الككيت ،ُْٗٗ ،ص َِ.
(ِ) ساىر إبراىيـ الكليد ،األح كاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني ،الجزء األكؿ :الجريمة كالمسؤكلية الجزائية ،ط (ُ) ،بدكف دار نشر،
ََُِ ،ص َِٕ .عبد القادر صابر جرادة ،مرجع سابؽ ،ص ُِِ .محمكد محمكد مصطفى ،شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ،ط (َُ)،
دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُّٖٗ ،ص ِٗٗ كما بعدىا.
(ّ) أحمد فتحي سركر ،الكسيط في قانكف العقكبات القسـ العاـ ،مرجع سابؽ ،ص ِّّ.
(ْ) رأفت جكىرم رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص ْٗ كما بعدىا.
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حد ذاتو خطر ،فبل يتصكر العقاب عمى الشركع بالتيديد بالخطر(ُ).

في حيف استند البعض عمى أف جريمة القذؼ ىي جريمة فكرية آنية تقع كتنتيي في لحظة

زمنية قصيرة ال يمتد تنفيذىا إلى ما بعد ىذه المحظة ،فالقذؼ مف جرائـ الفعؿ الكاحد التي تقع كاممة

أك ال تقع عمى االطبلؽ ،فبل يتصكر أف يكقؼ التنفيذ أك أف يخيب أثرىا ،فتقع الجريمة بمجرد تفكه

الجاني بألفاظ كعبارات القذؼ(ِ).

التجاه الثاني:

كيرل أصحاب ىذا االتجاه إمكانية تصكر قياـ حالة المحاكلة ( الشركع) في جريمة القذؼ،

كذلؾ استنادان إلى ترجيح المذىب الشخصي عمى المذىب المكضكعي في تحديد البدء في التنفيذ،

كالذم يمنع إفبلت المجرميف مف العقاب كتعطيؿ نصكص القانكف عمى أساس اعتبار أفعاؿ الجناة
كفؽ المذىب المكضكعي تندرج ضمف األعماؿ التحضيرية غير المعاقب عمييا كليس بدءا في التنفيذ

(ّ) ،كيدعـ ىذا الجانب مف الفقو رأيو في تصكر الشركع في جريمة القذؼ باعتبارىا إحدل جرائـ النشر
التي تتطمب العبلنية ،بحكـ صادر عف محكمة النقض المصرية حكؿ كاقعة تضمنت عزـ عدد مف

الجناة عمى نشر منشكرات تتضمف مكاد غير مشركعة أم تتطمب العبلنية ،كقامكا بطباعة االالؼ مف
تمؾ المنشكرات كقبؿ قياميـ بإلصاؽ أم منشكر تـ ضبطيـ ،فاعتبرت المحكمة ذلؾ شركعان في

الجريمة(ْ).

كىك ما أخذت بو محكمة التمييز األردنية عندما قررت بأف " ضبط منشكرات مع الظنيف قبؿ

أف يقكـ بإلصاقيا ،كاف تضمف بعضيا ما يسيء الى جبللة الممؾ ،إال أف القبض عمى الظنيف قبؿ أف
يقكـ بإلصاقيا ىك شركع بالجرـ"ٓ).

رأم الباحث:

يميؿ الباحث إلى ما ذىب إليو االتجاه الثاني في تصكر قياـ حالة المحاكلة ( الشركع) في

جريمة القذؼ كذلؾ في صكرة القدح أم القذؼ بطريؽ غير قكلية ،مع األخذ بعيف االعتبار طبيعة
الجريمة باعتبارىا جريمة خطر ،ككجكب تكفر العبلنية إلى جانب فعؿ اإلسناد لقياـ الجريمة ،كعميو
فيجب أف تقدر كؿ كاقعة عمى حدل ،كالبحث في انطباؽ المحاكلة عمييا مف عدمو ،ففي الكثير مف

الحاالت ال تنطبؽ حالة المحاكلة أك الشركع عمى جريمة القذؼ ،كخاصة في حاؿ عدـ تطمب مدة
زمنية طكيمة لتحقؽ العبلنية فإما أف تتحقؽ أك ال ،فمثبل في الكسائؿ الحديثة تتحقؽ العبلنية بمجرد
(ُ) رمزم رياض عكض ،مرجع سابؽ ،ص ْٖ كما بعدىا.
(ِ) عمي حسف طكالبة ،مرجع سابؽ ،ص ٕٖ.
(ّ) سعد صالح الجبكرم ،مسؤكلية الصحفي الجنائية عف جرائـ النشر " دراسة مقارنة " ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،َُِّ ،ص ّٖ،
عمر سالـ ،مرجع سابؽ ،ص َٗ.
(ْ) نقض مصرم رقـ ُٔ لسنة ُّٓٗ ،اكرده عمر سالـ ،مرجع سابؽ ،ص َٗ.
(ٓ) قرار محكمة التمييز األردنية (جزائية) رقـ ِِٖ ،ُٗٗٓ/الصادر بتاريخ ٖ ،ُٗٗٓ/ٔ/مكقع شبكة قانكني األردف ،مرجع سابؽ.
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كبسة زر عمى لكحة المفاتيح الخاصة بالحاسكب أك الياتؼ النقاؿ يتـ نشر مادة القذؼ كتداكليا أك

تكزيعيا أك عرضيا ،كمع ذلؾ فيمكف تصكر الشركع في القذؼ كمثاؿ ذلؾ :محاكلة شخص اختراؽ

مكقع إخبارم عمى شبكة اإلنترنت كبث مكاد تتضمف ما تقكـ بو جريمة القذؼ ،كخبلؿ تحميؿ الجاني

لتمؾ المكاد عمى المكقع ،تمكف القائمكف عمى المكقع بكسائؿ فنية مف منع عرض المكاد التي يتـ

تحميميا ،قبؿ أف يتمكف المشتركيف في المكقع مف االطبلع عمى مضمكف المكاد المراد نشرىا.

كىنا البد مف الرد عمى بعض حجج االتجاه األكؿ ،فقد بينا سابقان خبلؿ بحثنا في طبيعة

جريمة القذؼ أننا نرجح اعتبار جريمة القذؼ جريمة مادية كليست جريمة شكمية ،كما أنو في الغالب

ما تعد جريمة القذؼ جريمة كقتية ،كلكف تحتمؿ أف تككف جريمة القذؼ جريمة مستمرة ،كذلؾ إذا

استغرؽ الركف المادم لجريمة القذؼ فترة زمنية طكيمة ،كعرض مادة القذؼ عمى لكحة إعبلنية بشكؿ

مستمر في مكاف معيف أك عمى مكاقع اإلنترنت(ُ) ،كعميو فنرل تصكر قياـ حالة المحاكلة ( الشركع)

في جريمة القذؼ.

مكقؼ التشريع الفمسطيني مف العقاب عمى المحاكلة ( الشركع) في جريمة القذؼ:
كفقان لقانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) ال عقاب عمى المحاكلة ( الشركع) في الجنح

إال في حاؿ النص عمى ذلؾ صراحة في صمب القانكف (ِ) ،كحيث إف جريمة القذؼ ىي جنحة ،كقد

أكدت محكمة التمييز األردنية أنو " ال عقاب عمى الشركع في الجنح إال بنص خاص عمبلن بالمادة

(ُٕ) مف قانكف العقكبات ،اذ لـ ينص القانكف عمى العقاب في حالة الشركع بالجنح المتعمقة بجرائـ
الذـ كالقدح كالتحقير الكاقعة عمى السمطة العامة المنصكص عمييا في المكاد ُٖٖ كما بعدىا مف

قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ)(ّ) ،كعميو فبل عقاب عمى المحاكلة في جريمة القذؼ في
المحافظات الشمالية حيث تطبؽ أحكاـ قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).

أما بالنسبة لقانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) فخطتو في العقاب عمى المحاكلة

المطبؽ في
المطبؽ في المحافظات الشمالية ،فقد استثنى القانكف
تختمؼ عف خطة قانكف العقكبات
ٌ
ٌ
المحافظات الجنكبية مف العقاب عمى الشركع المخالفات فقط (ْ) ،كعميو فالجنايات كالجنح يعاقب عمى
الشركع فييا في حاؿ انطباؽ أحكاـ المحاكلة عمييا ،كعميو فيمكف العقاب عمى الشركع في جنح القذؼ

التي يتصكر انطباؽ حالة المحاكلة ( الشركع) فييا في المحافظات الجنكبية حيث تطبؽ أحكاـ قانكف

العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).

(ُ) أنظر في الطبيعة القانكنية لجريمة القذؼ ،الفصؿ األكؿ مف ىذه الرسالة ،ص َٓ كما بعدىا.
(ِ) عبد القادر صابر جرادة ،مرجع سابؽ ،ص ِِْ.
(ّ) قرار محكمة التمييز األردنية (جزائية) رقـ ِِٖ ،ُٗٗٓ/الصادر بتاريخ ٖ ،ُٗٗٓ/ٔ/مكقع شبكة قانكني األردف ،مرجع سابؽ ،سبؽ
االشارة إليو.
(ْ) ساىر إبراىيـ الكليد ،األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني ،الجزء األكؿ ،مرجع سابؽ ،ص ِٕٗ.
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المبحث الثاني
الركف المعنكم لجريمة القذؼ
نتناكؿ في ىذا المبحث طبيعة الركف المعنكم لجريمة القذؼ ،كعناصر القصد الجنائي
المطمكب تكافرىا لقياـ جريمة القذؼ ،كذلؾ في مطمبيف عمى النحك اآلتي:
المطمب األكؿ :صكرة الركف المعنكم لجريمة القذؼ.

المطمب الثاني :عناصر القصد الجنائي في جريمة القذؼ.
المطمب األكؿ

صكرة الركف المعنكم لجريمة القذؼ
يقتضي البحث في صكرة الركف المعنكم لجريمة القذؼ ،تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف عمى
النحك التالي:

الفرع األكؿ :القذؼ جريمة عمدية.

الفرع الثاني :طبيعة القصد الجنائي في جريمة القذؼ.
الفرع األكؿ

القذؼ جريمة عمدية
تتشكؿ الجريمة مف كيانيف ،كياف مادم يعبر عنو الركف المادم ،ككياف نفسي يتمثؿ في الركف
المعنكم ،فالركف المعنكم ىك األصكؿ اإلرادية لماديات الجريمة كالسيطرة عمييا ،كىك كجو الجريمة
الباطني كالنفساني ،فالركف المعنكم يستمزـ إرادة ماديات الجريمة ،كال مسائمة جنائية بدكف صمة بيف
ماديات الجريمة كارادتيا(ُ).

كبالرجكع لمركف المعنكم لمجريمة تنقسـ الجرائـ إلى جرائـ مقصكدة يتخذ ركنيا المعنكم صكرة

القصد كىك األصؿ في الجرائـ ،أك جرائـ غير قصدية يتمثؿ ركنيا المعنكم في الخطأ غير القصدم

فالجاني يريد الفعؿ كال يريد الكاقعة اإلجرامية ،كىي االستثناء الذم ال يقرر إال بنص القانكف(ِ).

(ُ) كامؿ السعيد ،شرح األحكاـ العامة في قانكف العقكبات دراسة مقارنة ،ط (ِ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ََِٗ ،ص ِٕٕ.
كالسائد في التشريعات الجنائية الحديثة ىك مبدأ شخصية المسؤكلية الجنائية ،كالقانكف ل يعاقب عمى ماديات الجريمة فالبد مف تكافر
اإلرادة اآلثمة لدل الجاني باتجاه ارادتو كنيتو إلى إرادة السمكؾ اإلجرامي كالنتيجة المترتبة عمييا  ،أنظر :نبيو صالح ،النظرية العامة لمقصد
الجنائي ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ََِْ ،ص ٕ.
(ِ) محمد صبحي نجـ ،قانكف العقكبات ،القسـ العاـ ( النظرية العامة لمجريمة ) ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ََِٓ ،ص
ُّّ كما بعدىا .محمد زكي أبك عامر ،مرجع سابؽ ،ص ُٕٓ.
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كباستعراض المكاد القانكنية المنظمة لجريمة القذؼ في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة

(ُّٔٗ) نجد أف جريمة القذؼ بصكرتييا القدح كالذـ مف الجرائـ العمدية التي يتخذ الركف المعنكم

فييا صكرة القصد الجنائي فبل تتحقؽ إال بتكافر القصد الجنائي " أم العمـ بعناصر الجريمة ك إرادة
متجية إلى تحقيؽ ىذه العناصر أك قبكليا"(ُ) ،ككذا األمر بالنسبة لجريمة الذـ في قانكف العقكبات رقـ

(ُٔ) لسنة (َُٔٗ) فيي جريمة عمدية تتطمب تكفر النية الجرمية كالتي عرفتيا محكمة التمييز
األردنية بأنيا "إرادة ارتكاب الجريمة عمى ما عرفيا القانكف كمعمكـ أف القصد عمـ كارادة كىك يقكـ عمى
ىذيف العنصريف معان"(ِ).

كيترتب عمى ذلؾ أنو ال يتصكر قياـ جريمة القذؼ بطريؽ الخطأ فانتفاء القصد الجنائي في

جريمة القذؼ يؤدم بالضركرة إلى عدـ تحقؽ تمؾ الجريمة بدكف البحث في تحقؽ الجريمة بصكرة

الخطأ ،كقد قضت محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية أف الجريمة العمدية " تتطمب تداخؿ إرادة المتيـ
(ّ)

في ارتكابيا"

أم يشترط لقياـ الجريمة العمدية اتجاه اإلرادة إلى السمكؾ كالنتيجة كليس فقط اتجاه

اإلرادة لمسمكؾ دكف النتيجة كما في الخطأ غير العمدم الذم ال يكفي لقياـ جريمة القذؼ ،فمف أسند

إلى غيره كاقعة محقرة جاىبلن داللتيا ال يسأؿ عف جريمة قذؼ ،كما ال يسأؿ مف كتب في مذكرة

خاصة عبارة تشكؿ قذفان فاطمع عمييا بإىمالو شخص آخر قاـ ىذا األخير بنشرىا فبل يسأؿ األكؿ عف

جريمة القذؼ(ْ).

الفرع الثاني

طبيعة القصد الجنائي في جريمة القذؼ
الثابت أف جريمة القذؼ جريمة عمدية مقصكدة تتطمب القصد الجنائي ،كمع ذلؾ فالقصد

الجنائي في الجرائـ ال يتخذ صكرة كاحدة بؿ يحتمؿ صكرتيف :القصد العاـ " باتجاه إرادة الجاني إلى

مباشرة الركف المادم لمجريمة مع العمـ بو كبسائر ما يتطمبو القانكف مف عناصر قانكنية لمجريمة" ،كىك

ما عبرت عنو محكمة التمييز األردنية بقكليا " :أف يتـ الفعؿ المادم المككف لمجريمة بإرادة الجاني

(ُ) محمكد نجيب حسني ،النظرية العامة لمقصد الجنائي ،دراسة تأصيمية مقارنة لمركف المعنكم في الجرائـ العمدية ،ط (ّ) ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،ُٖٖٗ ،ص ِْ.
(ِ) قرار محكمة التمييز األردنية رقـ ُِٕ ٖٖ/صفحة ِٕٓ سنة ُُٗٗ ،مجمكعة األحكاـ الجزائية ،المبادئ القانكنية لمحكمة التمييز ،مرجع
سابؽ ،ص َٗٗ.
(ّ) القضية رقـ ٗ ّٔ /استئناؼ عميا جزاء ،جمسة ُٓ  ،ُّٗٔ /ٔ /مجمكعة كليد حممي الحايؾ ،مجمكعة مختارة مف أحكاـ محكمة
االستئناؼ العميا ،ج (ُٖ) ،غزة ،ُٗٗٗ ،ص ٖٔ.
(ْ) محمكد نجيب حسني ،الكجيز في شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُّٗٗ ،ص ْٗٓ.
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كاختياره كأف تككف النتيجة متكقعة مف قبؿ الجاني قبؿ إقدامو عمى ارتكاب الفعؿ"(ُ) ،أما القصد

الخاص :كيتحقؽ عندما ال يكتفي القانكف بالقصد العاـ بؿ" يتطمب فكؽ ذلؾ اتجاه إرادة الجاني نحك
تحقيؽ كقائع بعيدة عف الركف المادم ،كىك ما يككف الباعث الذم يدفعو إلى ارتكاب الجريمة ،فيعتد

القانكف بالباعث فيجعمو عنص انر في القصد الجنائي"(ِ).

كىنا يثار التساؤؿ عف نكع القصد الجنائي المطمكب تكافره لقياـ جريمة القذؼ ىؿ ىك

القصد الجنائي العاـ ،أـ القصد الخاص؟ كليذه التفرقة قيمة قانكنية كعممية كبيرة ،كذلؾ لتحديد
دكر حسف النية ىؿ ىك عنصر يؤدم إلى ىدـ الركف المعنكم لجريمة القذؼ اذا تطمب القانكف

قصدان خاصان ،أـ أف حسف النية يعتبر أحد شركط أسباب اإلباحة التي تنصب عمى الركف الشرعي

لمجريمة ،كذلؾ في حالة القصد العاـ ،كىك ما سنحاكؿ الجابة عنو في التكضيح اآلتي:

ذىبت بعض التشريعات كقانكف العقكبات البمجيكي لمنص صراحة عمى كجكب تكافر القصد
الجنائي الخاص في جريمة القذؼ ،كاعتبار قصد اإلضرار ركنان جكىريان في جريمة القذؼ ،كما ذىب
القضاء الفرنسي في أحكاـ قديمة لو إلى عدـ االكتفاء بالقصد العاـ بؿ يتطمب القصد الخاص أم

قصد اإلضرار أك إرادة األذل أك سكء النية لقياـ جريمة القذؼ ،كأف يككف القاذؼ مدفكعان إلى النشر

بشيكة ممقكتة مف كره أك رغبة تشيير أك كسب ،كاعتبر ىذا القضاء تكافر حسف النية يؤدم إلى نفي

القصد الجنائي(ّ) ،أم أف القضاء الفرنسي يتطمب في جريمة القذؼ القصد العاـ مضافا إليو قصد
خاص مفترض يقبؿ االنتفاء بالدليؿ العكسي باستبعاد سكء النية مف خبلؿ أسباب معقكلة(ْ).

كما يذىب جانب مف الفقو إلى أنو كفقان لقانكف الصحافة الفرنسي تمعب حسف النية دكريف

األكؿ :كيمثؿ الجانب السمبي لمركف المعنكم لجريمة القذؼ ،فالقانكف يفترض سكء نية القاذؼ ،كيقع
عمى عاتؽ القاذؼ إثبات حسف نيتو فإذا نجح في إثبات ذلؾ ينفي قرينة سكء النية ،كينفي معيا القصد

الجنائي لجريمة القذؼ ،أما الدكر الثاني لحسف النية فيك كشرط مف شركط أسباب اإلباحة(ٓ).

كقد فسر البعض ما ذىب إليو القضاء الفرنسي إلى االستناد أساسان عمى الغرض المشركع،

حيث لـ يعتد ىذا القضاء بالباعث قدر اعتداده بالغاية مف إسناد عبارات القذؼ ،كذلؾ بتحقيؽ

مصمحة عامة ،أك أداء كاجب ،أك استعماؿ حؽ  -كىك ما يندرج ضمف أسباب اإلباحة.)ٔ(-

(ُ) قرار محكمة التمييز األردنية رقـ ُّٖ ٖٕ/صفحة ِّٖٔ سنة ُٖٗٗ ،مجمكعة األحكاـ الجزائية ،المبادئ القانكنية لمحكمة التمييز،
مرجع سابؽ ،ص َٖٔ.
(ِ) أحمد فتحي سركر ،الكسيط في قانكف العقكبات القسـ العاـ ،مرجع سابؽ ،ص ِْٖ.
(ّ) جماؿ الديف العطيفي ،األساس القانكني إلباحة القذؼ في حالة نشر أخبار الجرائـ كالتحقيقات الجنائية ،مجمة القانكف كاالقتصاد لمبحث في
الشئكف القانكنية كاالقتصادية ،جامعة القاىرة ،العدد (ّ) ،سنة (ّٗ) ،سبتمبر ُٗٔٗ ،ص ٔ ص ُِ.
(ْ) محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ ،حسف نية القاذؼ في حالتي نشر األخبار كالنقد ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ََِّ ،ص ْْ.
(ٓ) عمر سالـ ،الدفع بالحقيقة في جريمة القذؼ ضد ذكم الصفة العمكمية دراسة مقارنة ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُٗٗٓ ،ص
ٖٓ ص َٗ.
(ٔ) جماؿ الديف العطيفي ،مرجع سابؽ ،ص ُٔ.
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كمع ذلؾ فإف عدـ االكتفاء بالقصد العاـ في جريمة القذؼ كاف مكضع انتقاد كبير مف الفقو،

حيث إف قصد الضرر ىك باعث ال يختمؼ عف أم باعث يدفع الجاني الرتكاب أم جريمة أخرل
كالسرقة أك االيذاء ،كمع ذلؾ ال يعد الباعث عنص انر في القصد الجنائي لتمؾ الجرائـ ،كما أف جريمة
القذؼ ىي مف جرائـ الخطر التي يكفي لقياميا اتجاه إرادة الفاعؿ الرتكاب السمكؾ اإلجرامي مع عممو

بأف مف شأف ىذا السمكؾ أف يمس شرؼ كاعتبار الغير ،بصرؼ النظر عف تحقؽ الضرر ذاتو(ُ).

أما ال أرم السائد في الفقو كما استقرت عميو محكمة النقض المصرية أف القصد الجنائي

المطمكب تكافره لقياـ جريمة القذؼ ىك القصد الجنائي العاـ" أم العمـ بعناصر الجريمة كارادة متجية
(ِ)

إلى تحقيؽ ىذه العناصر أك قبكليا"

دكف اشتراط تكافر القصد الخاص ،فبل يشترط في الركف

المعنكم في جريمة القذؼ تكفر قصد خاص بنية اإلضرار بالمجني عميو في شرفو أك اعتباره ،فبل

كبناء عميو ال يقبؿ مف القاذؼ الدفع بأنو لـ يقصد النيؿ مف المقذكؼ،
محؿ الشتراط نية اإلضرار،
ن
فنية اإلضرار ىي مف البكاعث التي ال يعتد بيا القانكف في قياـ القصد الجنائي لمجريمة(ّ).
المطبؽ في المحافظات
المطبؽ في المحافظات الشمالية ،ككذلؾ
كقد أخذ قانكف العقكبات
ٌ
ٌ
الجنكبية باشتراط القصد العاـ دكف الخاص لقياـ الركف المعنكم في جريمة القذؼ ،أم اتجاه إرادة
الجاني إلى إسناد ألفاظ كعبارات القذؼ إلى المجني عميو مع عممو بأف مف شأف إعبلف ىذه العبارات
أف تؤدم إلى احتقار المجني عميو أك النيؿ مف سمعتو أك كرامتو عند أفراد مجتمعو

عنو قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عنو بقصد القذؼ

(ٓ)

(ْ)

كىك ما عبر

"كبتخمؼ القصد الجنائي لدل

المتيـ كىك أحد أركاف الجريمة األساسية الذم ال تقكـ الجريمة إال بتكافره"(ٔ).

كمع ذلؾ فقد أكرد قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة ( ُّٔٗ) صكرة مف صكر جريمة القذؼ،

يتطمب قياـ الركف المعنكم فييا تكافر القصد الجنائي الخاص ،كىي حالة نشر القدح أك التيديد بنشره

بقصد ابتزاز ماؿ أك اجتناء منفعة مادية(ٕ) ،كىنا تطمب المشرع إلى جانب القصد العاـ أف تتجو نية

الجاني إلى ابتزاز ماؿ أك اجتناء منفعة مادية مف المجني عميو.
(ُ) محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ ،حسف نية القاذؼ ،. .مرجع سابؽ ،ص ِْ كما بعدىا.
(ِ) محمكد نجيب حسني ،النظرية العامة لمقصد الجنائي ،دراسة تأصيمية مقارنة لمركف المعنكم في الجرائـ العمدية ،ط(ّ) ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،ُٖٖٗ ،ص ِْ.
(ّ) محمكد محمكد مصطفى ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،مرجع سابؽ ،صَّٕ.

(ْ) أنظر :محمد صبحي نجـ ،الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص ،مرجع سابؽ ،ص َُٕ .فخرم عبد الرازؽ الحديثي كخالد حميدم الزعبي،
مرجع سابؽ ،ص ُٓٓ  .كامؿ السعيد ،شرح قانكف العقكبات ،الجرائـ الكاقعة عمى الشرؼ كالحرية ،مرجع سابؽ ،ص ٔٔ .عمي حسف طكالبة،
مرجع سابؽ ،ص ّٗ.
(ٓ) راجع :المادة (َُِ ) ُ /مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).

(ٔ) راجع :القضية رقـ ُِِ ّٔ /استئناؼ عميا جزاء ،جمسة ُُ  ،ُّٗٔ /ٗ /مجمكعة كليد حممي الحايؾ ،مجمكعة مختارة مف أحكاـ
محكمة االستئناؼ العميا ،ج (ُٓ) ،غزة ،ُٕٗٗ ،ص ْٔ .كالقضية رقـ ِٕ ٕٓ /استئناؼ عميا جزاء ،مجمكعة كليد حممي الحايؾ ،ج (ِ)،
ط (ِ) ،مرجع سابؽ ،ص ْٗ.
(ٕ) تنص المادة (َِْ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عمى ما يمي " :كؿ مف نشر قدحان بحؽ شخص آخر أك ىدده بنشره أك
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المطمب الثاني

عناصر القصد الجنائي في جريمة القذؼ
تتكافر عناصر القصد الجنائي بانصراؼ إرادة الجاني نحك السمكؾ الذم يأتيو كالى النتيجة

المقصكدة مع اإلحاطة عممان بالعناصر األخرل لمجريمة(ُ) ،كقد قضت محكمة االستئناؼ األردنية أنو

" حيث إف الذـ ( القذؼ) جريمة عمدية ال بد لقياميا مف ثبكت القصد الجنائي كيتكافر ىذا القصد متى
اتجيت إرادة الذاـ إلى إذاعة األمكر المتضمنة لمذـ ،مع عممو بأنيا لك كانت صادقة ألكجبت مسؤكلية

المذمكـ جزائيان أك احتقاره ،كىك بذلؾ يتككف مف عنصريف ىما :عمـ الذاـ بحقيقة األمكر التي يسندىا
الى المجني عميو ،كانصراؼ إرادتو إلى إذاعة ىذه األمكر"(ِ) ،كعميو لتبياف عناصر القصد الجنائي في

جريمة القذؼ بشقيو العمـ كاإلرادة ،نفرد لكؿ عنصر فرعان مستقبلن كذلؾ عمى النحك التالي:
الفرع األكؿ :العمـ.

الفرع الثاني :اإلرادة.

الفرع األكؿ
العمـ

أكؿ عناصر القصد الجنائي في جريمة القذؼ ىك تكافر العمـ الذم يعتبر مرحمة ميمة لتككيف
اإلرادة ،فبل إرادة ببل عمـ ،كالعمـ المطمكب في جريمة القذؼ ىك العمـ بالعناصر الجكىرية لجريمة

القذؼ(ّ) ،التي بانتفاء العمـ بإحدل تمؾ العناصر يقع الغمط أك الخطأ فينتفي القصد الجنائي فبل تقع
جريمة القذؼ كتنتفي المسؤكلية الجنائية " فيجب الحكـ ببراءة المتيـ حاؿ ثبكت انتفاء القصد الجنائي

لديو"(ْ) ،حيث كما أسمفنا جريمة القذؼ ىي جريمة عمدية ال تقع بطريؽ الخطأ ،كالعناصر الجكىرية
المطمكب العمـ بيا ىي :العمـ بالحؽ المعتدل عميو بارتكاب الجريمة ،كالعمـ بعناصر الركف المادم
كتكقع نتيجة الركف المادم كعبلقة السببية بينو كبيف النتيجة(ٓ).

=ىدده مباشرة أك غير مباشرة بطبع أك بنشر أم أمر أك شيء يمس شخصو ،أك عرض مباشرة أك غير مباشرة أف يحجـ عف طبع أك نشر ذلؾ
األمر أك الشيء بقصد ابتزاز مبمغ مف الماؿ أك الحصكؿ عمى تأميف بدفع مبمغ مف الماؿ أك الحصكؿ عمى أم شيء ذم قيمة مف ذلؾ
الشخص أك مف غيره أك فعؿ ما تقدـ ذكره بقصد إغراء أم شخص عمى تعييف شخص آخر في كظيفة أك مركز ذم ايراد أك اعتماد أك بقصد
إغرائو عمى تدبير ذلؾ لو ،يعتبر أنو ارتكب جنحة ".

(ُ) محمكد محمكد مصطفى ،شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ،مرجع سابؽ ،ص ِْٕ.
(ِ) قرار محكمة استئناؼ عماف رقـ َّٓٔٓ ،ََِٖ/كالصادر بتاريخ ِٔ ،ََِٗ/ُ/عف مكقع شبكة قانكني األردف ،مرجع سابؽ.
(ّ) طارؽ سركر ،قانكف العقكبات  -القسـ الخاص  ،.. .مرجع سابؽ ،ص ّْٗ.

(ْ) القضية رقـ ّْ َٓ /استئناؼ عميا جزاء ،جمسة ٗ  ،َُٗٓ /َُ /مجمكعة كليد حممي الحايؾ ،مجمكعة مختارة مف أحكاـ محكمة
االستئناؼ العميا ،ج (ُٖ) ،مرجع سابؽ ،ص َُٔ.
(ٓ) محمكد نجيب حسني ،النظرية العامة لمقصد الجنائي ،مرجع سابؽ ،ص ْٗ كما بعدىا.
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كعميو فأىـ العناصر الجكىرية المطمكب العمـ بيا في جريمة القذؼ ىي:

أكلن :العمـ بما يسند لممقذكؼ

يجب تكافر عمـ الجاني بداللة كحقيقة األمكر التي يسندىا إلى المجني عميو ،أم أف يعمـ أف

ىذه األمكر مف شأنيا أف تكجب عقاب الجاني أك أف تحقره(ُ) ،فينا نككف أماـ أحد صنفيف مف األمكر

الكاجب اإلحاطة بيما عممان ،إما كاقعة تستكجب العقاب فنككف أماـ تكييؼ قانكني ،أك كاقعة محقرة
تستكجب عمـ بالكقائع ،كذلؾ كما يمي:

الصنؼ األكؿ – الكقائع:

يجب تكافر عمـ الجاني بداللة كحقيقة الكاقعة المحقرة التي ينسبيا إلى المجني عميو ،كىنا يثار

التساؤؿ حكؿ طبيعة العمـ المطمكبة فيما يسند لممقذكؼ ىؿ ىك عمـ مفترض أك حقيقي يقيني؟

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ التفريؽ بيف طبيعة العبارات المستخدمة في القذؼ ،ىؿ ىي مف النكع

التي تعتبر شائنة بذاتيا ،أـ ىي عبارات تحمؿ أكثر مف معنى أك العبارات التي يمكف تأكيميا أك
تستخدـ بطريؽ الكناية كليست مباشرة.

النكع األكؿ:

في ىذا النكع مف عبارات القذؼ التي تككف شائنة بذاتيا يرل جانب كبير مف الفقو أف العمـ

بيا ىك عمـ مفترض كالقصد الجنائي في ىذه الحالة قصد مفترض ،كال يككف عمى عاتؽ النيابة العامة
عندئذ سكل إثبات صدكر ىذه العبارات مف المتيـ ،كأف تككف العبارات المستخدمة مما يخدش الشرؼ

كيمس العرض ،كمع ذلؾ فاالفتراض قابؿ إلثبات العكس فيجكز لممتيـ أف يدحض ىذا االفتراض

بإقامة الدليؿ مثبل عمى أف لعبارات القذؼ في بيئتو داللة غير شائنة ،كأنو يجيؿ معناىا في البيئة

التي أذيعت فييا(ِ).

(ّ)

كقد أخذت كؿ مف محكمة النقض المصرية

(ْ)

كمحكمة االستئناؼ األردنية

بيذا الرأم أم

افتراض العمـ في ىذه النكع مف العبارات.

(ُ) عمر السعيد رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص ّْٕ.
(ِ) جميؿ عبد الباقي الصغير ،مرجع سابؽ ،ص َُّ.
(ّ) قضت محكمة النقض المصرية أنو " لما كاف مف المقرر أف القصد الجنائي في جريمة القذؼ يتكافر إذا كانت المطاعف الصادرة مف
القاذؼ محشكة بالعبارات الخادشة لمشرؼ كاأللفاظ الماسة باالعتبار ،فيككف عممو عندئذ مفترضا" ،أنظر :طعف نقض مصرم رقـ ِْٕٗٓ
لسنة ٗٔ القضائية جمسة ُ ،ََُِ/ٕ/مكسكعة أحكاـ محكمة النقض ،ص ُُٔ ( نسخة إلكتركنية ).
(ْ) قضت محكمة االستئناؼ األردنية أنو " يتكفر القصد الجنائي ( في جريمة القذؼ كالسب ) بانصراؼ إرادة الجاني إلى إذاعة األمكر التي
تشكؿ اعتداء عمى كرامة المجني عميو كشرفو أك اعتباره ،مع عممو بمعناىا إذ ال بد أف يعمـ الجاني بمعنى األمكر المتضمنة القدح ،كىذا العمـ
يككف مفترضان متى كانت عبارات القدح شائنو كمقذعو بذاتيا" ،أنظر :قرار محكمة استئناؼ عماف األردنية رقـ ِْٕٖٓ ،ََِٗ/كالصادر

بتاريخ َُ ،ََِٗ/ٔ/عف مكقع شبكة قانكني األردف ،مرجع سابؽ ،سبؽ اإلشارة إليو.
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بينما يرل جانب مف الفقو أف نقؿ عبء اإلثبات مف النيابة العامة إلى المتيـ ىك إجراء غير

دستكرم ،فيبقى المتيـ يحمؿ قرينة البراءة ،كال يجكز نقؿ عبء اإلثبات لممتيـ بداعي العمـ

المفترض(ُ).

كيميػػؿ الباحػػث لم ػرأم األخيػػر ،فحتػػى فػػي الحػػاالت التػػي يكػػكف محػػؿ القػػذؼ اسػػتخداـ عبػػارات

شػػائنة بػػذاتيا ،إال أف ذلػػؾ ال يبػػرر نقػػؿ عػػبء اإلثبػػات مػػف النيابػػة العامػػة إلػػى المػػتيـ ،كذلػػؾ اسػػتنادان
لمضمانات الدستكرية التي يكفميا الدستكر لممتيـ ،كأىميا اعتباره بريئان حتى تثبت إدانتو ،كىك ما ضمنو

القػػانكف األساس ػي الفمسػػطيني المعػػدؿ لسػػنة (ََِٓ) لممػػتيـ ،كأم إج ػراء يخػػالؼ ىػػذه الضػػمانة يكػػكف
إج ػراء غيػػر دس ػتكرم(ِ) .كمػػا أف ىػػذا الحػػؽ يجػػد سػػندان لػػو فػػي اإلعػػبلف العػػالمي لحقػػكؽ اإلنسػػاف الػػذم
اعتبر اإلنساف بريئان حتى تثبت إدانتو(ّ).
النكع الثاني:

أما في النكع الثاني مف األمكر المسندة لممجني عميو ،أم العبارات غير الشائنة بذاتيا التي
تستكجب احتقار المجني عميو عند أىؿ كطنو ،كىذه الكقائع ذات تكييؼ غير قانكني أم ما يمكف
استخبلص تكييفيا مف خبلؿ تطبيؽ أفكار غير ذات طابع قانكني عمييا ،بؿ ذات طابع أخبلقي أك

اجتماعي فيككف العمـ بيا فعميان يقينيان كليس مفترضان كال يكفي استطاعة العمـ (ْ) ،كاستخبلص كقائع
القذؼ مف عناصر الدعكل ىك أمر مكضكعي ببحث الكاقعة محؿ القذؼ لتتبيف مناحييا كمرامي
عباراتيا ،كىك ما حددت أكلى خطكاتو محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية عندما أكدت أنو" :ال تكتمؿ
(ٓ)

أركاف جريمة القذؼ طالما لـ يتبيف نص األقكاؿ المتمفظ بيا الجاني"

الصنؼ الثاني  -التكييؼ القانكني:

.

فإذا كانت الكاقعة المسندة مف الجاني لممجني عميو تستكجب عقاب األخير ،فالتكييؼ ليذه
الكاقعة ىك تكييؼ قانكني يتطمب تطبيؽ فكرة قانكنية عمى الكاقعة محؿ التكييؼ ،كىي ىنا كاقعة

تستكجب عقاب المجني عميو بالعقكبات المقررة لذلؾ قانكنا ،كالعمـ بالتكييؼ القانكني لمكاقعة مف

(ُ) ساىر إبراىيـ الكليد ،محاضرات في القانكف الجنائي ،مرجع سابؽ.
(ِ) تنص المادة (ُْ) مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ) " :المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانكنية تكفؿ لو
فييا ضمانات الدفاع عف نفسو ،ككؿ متيـ في جناية يجب أف يككف لو و
محاـ يدافع عنو ".
(ّ) تنص المادة (ُُ )ُ /مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر عاـ (ُْٖٗ)" كؿ شخص متيـ بجريمة يعتبر بريئان إلى أف تثبت

إدانتو قانكن نا بمحاكمة عمنية تؤمف لو فييا الضمانات الضركرية لمدفاع عنو".

(ْ) تجعؿ نظرية استطاعة العمـ مف امكاف العمـ بالمادة معادلن لمعمـ الفعمي بيا ،كذلؾ اذا كاف القانكف يكجب عمى الشخص العمـ بيذه
المادة كالعمـ بالقانكف بحيث يعد الجيؿ بو مناقضان لمكاجبات التي يمزـ بيا القانكف ،كخالصة ىذه النظرية انو حيث ينتفي العمـ كلكف يثبت

امكانو يعد القصد الجنائي متكفران .أنظر :محمكد نجيب حسني ،النظرية العامة لمقصد الجنائي ،مرجع سابؽ ،ص ُُُ كما بعدىا ص ُُٗ
كما بعدىا.

(ٓ) القضية رقـ ُِِٔ  ُٗٗٔ /استئناؼ عميا جزاء ،لدل محكمة االستئناؼ المنعقدة في راـ اهلل ،جمسة ّ  ،ُٕٗٗ /ُ /حكـ غير منشكر.
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األمكر المطمكب العمـ بيا(ُ) ،كلكف القانكف الفمسطيني أخذ بنظرية العمـ المفترض بالقانكف فيفترض

ىذا العمـ ،كما قررت محكمة االستئناؼ الفمسطينية أف " االعتذار بالجيؿ بالقانكف غير مقبكؿ " (ِ)،
كالعمـ ىنا ال يشترط أف يمتد ليشمؿ العمـ بنص قانكف العقكبات الذم يعطي الكاقعة كصؼ التجريـ،

كانما العمـ المفترض في ىذا الصدد أم فيما يتعمؽ بجريمة القذؼ أساسو أف الكاقعة المسندة تمس حقان

أساسيان لؤلفراد أك المجتمع ،كال يتصكر أف شخصان ذا تفكير متكسط يجيؿ أف القانكف ال يترؾ ذلؾ
الحؽ بدكف حماية كيجرـ مف يمسو كيستكجب عقابو(ّ).

ثانيان :العمـ بالعالنية

مف األمكر الجكىرية التي بانتفاء العمـ بيا ينتفي القصد الجنائي ىك العمـ بعبلنية اإلسناد ،مما

حدل بجانب مف الفقو إلى اعتبار العبلنية ركنان مستقبلن في جريمة القذؼ إلى جانب الركف المادم
بإسناد القذؼ كالركف المعنكم بقصد اإلسناد(ْ).

فيجب أف ينصرؼ عمـ الجاني إلى عنصر العبلنية فإذا جيؿ ذلؾ كاعتقد أف نشاطو متجرد

مف العبلنية كلكنو في حقيقتو كاف عمنيان ،فإف القصد ال يعتبر متكاف ار لديو ،كمثاؿ ذلؾ تمفظ المتيـ
بألفاظ القذؼ في مكاف يجيؿ أف الصكت فيو ينتقؿ بكاسطة البلسمكي أك مكبر الصكت أك غيرىا مف

الكسائؿ التكنكلكجية ليصؿ بتمؾ األلفاظ إلى مسامع العديد مف األشخاص كيحقؽ عنصر العبلنية(ٓ).

كما ينتفي القصد الجنائي كالمسؤكلية الجنائية إذا جير المتيـ بألفاظ القذؼ في مكاف خاص ،كىك

يجيؿ تحكلو إلى مكاف عاـ بدخكؿ أشخاص عديديف إليو بالمصادفة(ٔ).
الفرع الثاني
اإلرادة

عنصر اإلرادة في جريمة القذؼ يجب أف يشمؿ إرادة اإلسناد كارادة العبلنية.

(ُ) محمكد نجيب حسني ،النظرية العامة لمقصد الجنائي ،مرجع سابؽ ،ص ُُُ كما بعدىا.
(ِ) القضية رقـ ٖٕ ّٓ /استئناؼ عميا جزاء ،جمسة ِٖ ،ُْٗٓ /ِ/مجمكعة كليد حممي الحايؾ ،مجمكعة مختارة مف أحكاـ محكمة
االستئناؼ العميا ،ج (ُٔ) ،مرجع سابؽ ،ص ُُِ .القضية رقـ ُِِ ّٔ /استئناؼ عميا جزاء ،جمسة ُُ ،ُّٗٔ /ٗ/مجمكعة كليد حممي
الحايؾ ،مجمكعة مختارة مف أحكاـ محكمة االستئناؼ العميا ،ج (ُٓ) ،مرجع سابؽ ،ص ْٔ.
(ّ) ساىر إبراىيـ الكليد ،محاضرات في القانكف الجنائي ،مرجع سابؽ.
(ْ) حسف صادؽ المرصفاكم ،مرجع سابؽ ،ص َٖٔ كما بعدىا.
(ٓ) سالـ أحمد الكرد ،قانكف العقكبات القسـ الخاص ،الكتاب الثاني ،جرائـ االعتداء عمى األشخاص ،ط (ُ) ،مكتبة القدس ،غزة،ََِِ ،
ص ّّْ.
(ٔ) محمكد نجيب حسني ،الكجيز في شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،مرجع سابؽ ،ص ُٓٓ.
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أكلن -إرادة اإلسناد:

بعد تكافر العمـ بالعناصر الجكىرية لجريمة القذؼ لكي يتحقؽ القصد الجنائي يجب أف تتجو

إرادة الجاني إلى إتياف الفعؿ المككف لجريمة القذؼ ،أم أف تتجو إرادة القاذؼ إلى نسبة أمر مكجب

لمعقاب أك االحتقار إلى المقذكؼ في حقو ،كىك ما يعبر عنو بقصد اإلسناد أك قصد القذؼ(ُ).

فيجب أف تنصرؼ إرادة الجاني إلى تحقيؽ العناصر المادية لمجريمة باتجاه إرادتو نحك النطؽ

بالعبارات التي تتضمف القذؼ ،أك تتجو إرادتو نحك تدكينيا بشكؿ كتابي أك غيره مف صكر اإلسناد،
كما يجب أف يككف الجاني بكامؿ إرادتو كحريتو السميمة كالخالية مف العيكب التي تعدميا ،فإذا صدر

مف الجاني عبارات القذؼ كىك تحت تأثير اإلكراه المعنكم فبل يتكفر القصد الجنائي في حقو(ِ).

ثانيان -إرادة العالنية:

ال يكفي تكفر إرادة اإلسناد لدل الجاني ليسأؿ عف جريمة القذؼ ،بؿ يجب أف تتجو إرادة

الجاني إلى إذاعة عبارات القذؼ كتكفير العبلنية لتمؾ العبارات ،فتحقؽ عبلنية اإلسناد أك اإلذاعة ال

يكفي الكتماؿ القصد الجنائي ،فمثبل إذا كاف المتيـ لـ يقصد اإلذاعة كانما حصمت بطريقة عرضية
فبل تككف إرادتو قد اتجيت نحك عبلنية اإلسناد ،كقصد اإلذاعة تستخمصو محكمة المكضكع مف

ظركؼ الدعكل (ّ) ،كأف ييمس إعبلمي مع زميمو بعبارات القذؼ قبؿ االنتقاؿ لبث كممتو عمى اليكاء

مباشرة فيسجؿ عباراتو أحد األشخاص كيقكـ بنشر تمؾ العبارات عمى شبكة اإلنترنت دكف أف يتكفر

لئلعبلمي قصد إذاعتيا لعمكـ الناس ،فينا يتخمؼ عنصر إرادة العبلنية.

فقد تدؿ ظركؼ الكاقعة عمى تخمؼ قصد اإلذاعة رغـ تكافر العبلنية ،كحينئذ يتعيف الحكـ

بامتناع مسؤكلية المتيـ ،كأف يضمف مكظؼ عبارات القذؼ في شككل ضد زميمو كيرسميا لرئيسو

اإلدارم كيضعيا في رسالة مكتكب عمييا سرم كشخصي ،فيطمع شخص آخر عمى الرسالة كيقكـ
باستخراج نسخ ضكئية عف الرسالة كيكزعيا عمى باقي المكظفيف (ْ).

(ُ) رمسيس بيناـ ،قانكف العقكبات جرائـ القسـ الخاص ،مرجع سابؽ ،ص َُٕٓ.
(ِ) سالـ أحمد الكرد ،مرجع سابؽ ،ص ّْْ.
(ّ) أحمد الميدم ،كأشرؼ الشافعي ،مرجع سابؽ ،ص ََِ.
(ْ) عمر السعيد رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص كّْٕ كما بعدىا.
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المبحث الثالث
المسؤكلية الجنائية عف جريمة القذؼ كالجزاء المقرر ليا
تمييد  :يخضع المتيـ لممسؤكلية الجنائية الناشئة عف تحريؾ الدعكل الجنائية في جريمة القذؼ بناء
عمى القكاعد العامة المسؤكلية الجنائية سكاء كاف الفاعؿ منفردان ،أك كاف الجناة متعدديف فاعميف أك

فاعؿ كشركاء ،كفي الكقت نفسو قد يخضع لممسؤكلية الجنائية عف جريمة القذؼ أشخاص كفؽ قكاعد

خاصة تشكؿ خركجان عف القكاعد العامة المنظمة لممساىمة الجنائية كالمسؤكلية الجنائية ،كبدكف اكتماؿ

أركاف جريمة القذؼ تجاىيـ ،كىك ما سنتناكلو في ىذا المبحث ،كما سنتناكؿ الجزاء المقرر لجريمة
القذؼ ،بعد اف نبيف مسألة قيد الشككل فيما يتعمؽ بتحريؾ الدعكل الجنائية عف جريمة القذؼ ،كذلؾ
بتقسيـ ىذا المبحث لممطالب الثبلثة التالية:

المطمب األكؿ :القكاعد العامة لممسؤكلية الجنائية في جريمة القذؼ.

المطمب الثاني :القكاعد الخاصة لممسؤكلية الجنائية في جريمة القذؼ.

المطمب الثالث :تحريؾ الدعكل الجزائية في جريمة القذؼ كالجزاء المقرر ليا.
المطمب األكؿ

القكاعد العامة لممسؤكلية الجنائية في جريمة القذؼ
نتناكؿ القكاعد العامة لممسؤكلية الجنائية في جريمة القذؼ مف خبلؿ الفرعيف التالييف:

الفرع األكؿ :ماىية القكاعد العامة لممسؤكلية الجنائية.

الفرع الثاني :تطبيؽ القكاعد العامة لممسؤكلية الجنائية عمى جريمة القذؼ.
الفرع األكؿ

ماىية القكاعد العامة لممسؤكلية الجنائية
تفترض الصكرة العادية لمجريمة أف تككف الجريمة كبمادياتيا كنتائجيا ثمرة نشاط شخص كاحد

تكفر لديو القصد الجنائي الرتكاب تمؾ الجريمة ،كىنا تتركز المسئكلية الجنائية في ىذا الشخص،

كتكقع عميو كحده العقكبة كال يتحمؿ المسؤكلية الجنائية معو أك عنو شخص آخر(ُ).

(ُ) محمكد نجيب حسني ،المساىمة الجنائية في التشريعات العربية ،محاضرات القاىا عمى طمبة قسـ الدراسات القانكنية ،معيد الدراسات
العربية العالية ،جامعة الدكؿ العربية ،القاىرة ،ُُٗٔ-َُٗٔ ،ص ٓ .
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فالمسؤكلية الجزائية شخصية ال يتحمميا إال مف كاف فاعبلن لمجريمة أك مشاركان فييا ،كال يسأؿ

الشخص عف جريمة ارتكبيا غيره كال مسؤكلية عف سمكؾ الغير(ُ) ،كىك ما قررتو محكمة االستئناؼ
العميا الفمسطينية عندما أكدت أنو " :يتعيف براءة المتيـ حاؿ ثبكت انتفاء مسئكليتو الجنائية عف الفعؿ

المنسكب إليو "(ِ) ،كما يتفؽ مع المبدأ الدستكرم " شخصية المسئكلية الجنائية " ،كما يترتب عميو مف

شخصية العقكبة ،فمكي يعتبر شخص مسئكالن جنائيان يجب أف يتكافر لديو اإلسناد المادم كاإلسناد
المعنكم لمسمكؾ المجرـ ،فبل تنعقد المسؤكلية الجنائية إال عف الفعؿ الشخصي الذم يثبت إسناده إلى

الجاني مع اتجاه إرادة الجاني المسند إليو الفعؿ ماديان نحك ارتكابو(ّ).

كقد أخذ المشرع الفمسطيني في القانكف األساسي بمبدأ شخصية المسئكلية الجنائية كما يتفرع

عنيا مف شخصية العقكبة بالنص صراحة عمى " أف العقكبة شخصية ،كتمنع العقكبات الجماعية"(ْ).

كلكف قد يتعدد الجناة الذيف يرتكبكف نفس الجريمة ،كىنا نككف أماـ المساىمة الجنائية بتعدد

الجناة مع كحدة الجريمة المادية كالمعنكية ،كحدة مادية بأف تككف أفعاؿ المساىميف قد أفضت إلى
نتيجة الجريمة كارتباطيا بكؿ فعؿ ارتكب في سبيميا مف قبؿ المساىميف بعبلقة سببية ،ككذا كحدة
معنكية أم أف تجمع بيف الجناة رابطة معنكية أك ذىنية تتحقؽ بيا كحدة الركف المعنكم لمجريمة

الكاحدة(ٓ) ،كتحقؽ كحدة الركف المعنكم لمجريمة "يتطمب تحديد عناصره كالتيقف مف انصراؼ كؿ

عنصر إلى األفعاؿ التي ساىـ بيا مرتكبكىا في الجريمة كالنتيجة التي تحققت ثمرة ليذه األفعاؿ"،
كبدكف تمؾ الكحدة تنعدـ الرابطة الذىنية بيف الجناة كتنتفي المساىمة الجنائية ،فيعد كؿ شخص مرتكبان

لجريمة قائمة بذاتيا كيانيا نشاطو كنيتو اإلجرامية ،فتتعدد الجرائـ بتعدد األفعاؿ التي ارتكبت كبتعدد

النكايا اإلجرامية(ٔ).

كقد أكدت محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية عمى ىذه الكحدة المعنكية عندما قضت بأف:

"االشتراؾ في الجريمة يقتضي أف يتجو قصد الشريؾ إلى المساىمة كالمشاركة في ارتكابيا مع فاعميا

بأم صكرة مف صكر المساىمة"(ٕ).

(ُ) عبد القادر صابر جرادة ،مرجع سابؽ ،ص ِْْ.
(ِ) القضية رقـ ُٗ ُٔ /استئناؼ عميا جزاء ،جمسة ُٔ ،ُُٗٔ /ٕ /مجمكعة كليد حممي الحايؾ ،مجمكعة مختارة مف أحكاـ محكمة
االستئناؼ العميا ،ج (ُٖ) ،مرجع سابؽ ،ص َِ.
(ّ) أحمد فتحي سركر ،القانكف الجنائي الدستكرم ،ط (ِ) ،دار الشركؽ ،القاىرة ،ََِِ ،ص ُٕٗ .
كتجدر الشارة إلى أف المسؤكلية الجنائية التي تقع عمى الممثؿ القانكني لمشخص المعنكم ل تعد خركجان عف مبدأ شخصية العقكبة .

(ْ) راجع :المادة (ُٓ) مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ).

(ٓ) ساىر إبراىيـ الكليد ،األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني ،مرجع سابؽ ،ص ِِٗ ص ِٓٗ.
(ٔ) محمكد نجيب حسني ،المساىمة الجنائية في التشريعات العربية ،مرجع سابؽ ،ص ِٖ ص ّّ.
(ٕ) القضية رقـ ّْ ّٓ /استئناؼ عميا جزاء ،جمسة ُّ ،ُّٗٓ /ٓ /مجمكعة كليد حممي الحايؾ ،مجمكعة مختارة مف أحكاـ محكمة
االستئناؼ العميا ،ج (ُٔ) ،مرجع سابؽ ،ص ِٗ.
تجدر اإلشارة إلى أف المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) يعرؼ ما يسمى بالمساىمة في الجريمة بعد كقكعيا كىي صكرة
شاذة خارجة عف القكاعد العامة لممساىمة الجنائية ،نظميا المشرع صراحة في المادة (ِٔ) منو تحت عنكاف المشترككف في الجرـ بعد =
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الفرع الثاني

تطبيؽ القكاعد العامة لممسؤكلية الجنائية عمى جريمة القذؼ
جريمة القذؼ تقكـ عمى فعميف كىما اإلفصاح عف الكاقعة ،أم التعبير عنيا ،كاذاعتيا :أم
إعطائيا العبلنية التي تفترضيا الجريمة ،كغالبان ما يرتكب الفعميف شخص كاحد ،كلكف إذا ارتكب أم

منيما شخص عمى حده ،فيما فاعبلف لمجريمة ،كيعني ذلؾ أف مف اقتصر نشاطو عمى مجرد إعطاء

العبلنية لكاقعة ذكرىا غيره يعد معو فاعبلن لمقذؼ(ُ) ،أم أنيا جريمة مركبة.

ككما بينا يمكف أف تقع جريمة القذؼ بأم طريؽ يكفر ليا العبلنية ،مف قذؼ شفيي أك مكتكب

أك منقكؿ عبر األثير أك مشاىد عمى الشاشات أك عبر اإلنترنت كالكسائط التكنكلكجية ،كتحقؽ القذؼ
في العديد مف تمؾ الصكر يحتاج تدخؿ كمشاركة أكثر مف شخص كاحد لتحقؽ عبلنية إسناد مادة

القذؼ ،كدكر رئيس التحرير بمكافقتو عمى النشر في حالة الجرائـ التي تقع بكاسطة الصحافة المكتكبة،
ككذا دكر دار النشر في طبع كتكزيع الكتاب الذم يحتكم مادة القذؼ ،ككذا مساىمة عدد كبير مف
الفنييف كالمصكريف كالمعديف كالمخرج كمالؾ الكسيمة اإلعبلمية في حالة القذؼ الذم يتـ عبر الكسائؿ

االعبلمية المرئية كغيرىا مف تمؾ الكسائؿ ،فيؿ كؿ مف شارؾ بأم نشاط في تحقؽ عبلنية اإلسناد
يتحمؿ المسؤكلية الجنائية مع الفاعؿ األصمي؟

كفقان لمقكاعد العامة لممسؤكلية الجنائية ال يتحمؿ تمؾ المسؤكلية عف جريمة القذؼ سكل الفاعؿ

األصمي كالمساىميف الجنائييف في حاؿ تكفر لدييـ أركاف المساىمة الجنائية ،فبل يكفي ارتباط نشاط
أم شخص برابطة سببية بالنتيجة اإلجرامية ،بؿ يجب تكفر كحدة الركف المعنكم بيف المساىميف
كاشتمالو عمى العمـ بالعناصر الجكىرية لجريمة القذؼ كانصراؼ إرادة كؿ مساىـ نحك النشاط الذم

يقكـ بو كأف يتكقع نتيجة األفعاؿ التي يقكـ بيا ىك كباقي المساىميف كيريد تحققيا ،كبدكف ذلؾ ال

تتحقؽ المساىمة الجنائية كال تتحقؽ المسؤكلية الجنائية عف جريمة القذؼ ،فبل مسؤكلية عف خطأ

الغير ،فيكفي نفي تكفر القصد الجنائي لدل أم متيـ لنفي المسؤكلية الجنائية عف جريمة القذؼ (ِ).

= كقكعو كالتي تنص " :كؿ مف آكل شخصا كىك يعمـ أنو ارتكب جرما أك ساعده بقصد تمكينو مف تجنب العقاب .. .يعاقب بالحبس.".. .
أنظر :ساىر إبراىيـ الكليد ،محاضرات في القانكف الجنائي ،مرجع سابؽ.

(ُ) جميؿ عبد الباقي الصغير ،مرجع سابؽ ،ص ُِٖ.
(ِ) عادؿ عمي المانع ،طبيعة المسؤكلية الجزائية لرئيس التحرير" تعميؽ عمى حكـ المحكمة الدستكرية الككيتية رقـ (ٕ) لسنة (ُٖٗٗ) " مجمة
الحقكؽ ،العدد (ْ) ،سنة (ِْ) ،ديسمبر َََِ ،ص َِّ .محمكد نجيب حسني ،المساىمة الجنائية في التشريعات العربية ،مرجع سابؽ،
ص ِٔ .رأفت جكىرم رمضاف ،مرجع سابؽ ،صَِْ.
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المطمب الثاني

القكاعد الخاصة لممسؤكلية الجنائية في جريمة القذؼ
تمييد :نبحث في القكاعد الخاصة لممسؤكلية الجنائية في جريمة القذؼ ،مف خبلؿ تكضيح مبررات
الخركج عف القكاعد العامة كاألسانيد التي قدمت لتدعيمو ،ثـ المكقؼ مف تمؾ القكاعد الخاصة ،كذلؾ

مف خبلؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى الفرعيف اآلتييف:

الفرع األكؿ :مبررات الخركج عف القكاعد العامة كأسانيده.

الفرع الثاني :المكقؼ مف القكاعد الخاصة لممسؤكلية الجنائية.
الفرع األكؿ

مبررات الخركج عف القكاعد العامة كأسانيده
تقع جريمة القذؼ بصكر كأساليب متعددة مف بينيا الصحافة كالنشر ،كقد درجت العديد مف

التشريعات(ُ) ،كمف بينيا قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني عمى تقرير قكاعد خاصة لممسؤكلية
الجنائية تشكؿ خركجا عمى القكاعد العامة لممسؤكلية الجنائية ،فقررت المسؤكلية الجنائية عمى الفاعؿ

األصمي عف جرائـ القذؼ التي تقع بكاسطة الصحافة كالنشر كالمطبكعات(ِ) ،ككذلؾ تقرر مسئكلية

جنائية كفاعؿ أصمي أك شريؾ عمى رئيس التحرير أك الناشر أك الطابع ،فكفقان ألحكاـ قانكف
المطبكعات كالنشر الفمسطيني ":يككف رئيس التحرير مسئكال عما ينشر في المطبكعة التي يرأس

تحريرىا ،كما يعتبر مالؾ المطبكعة ككاتب المقاؿ الذم نشر فييا مسئكليف عما كرد فيو"(ّ) ،كذلؾ
(ُ) كمف بينيا :قانكف العقكبات المصرم قبؿ تعديمو ،كقانكف الصحافة الككيتي ،كقانكف التحادم الماراتي بشأف المطبكعات كالنشر،
كقانكف المطبكعات كالنشر األردني ،كقانكف العقكبات الفرنسي لسنة ُُٖٖ بشأف الصحافة قبؿ أف يتـ تعديمو عاـ ُٕٗٗ ،كالتخمي عف
نظرية المسئكلية الجنائية عف فعؿ الغير في فرنسا ،حيث نصت المادة (ُُِ )ُ/مف قانكف العقكبات الفرنسي الجديد " :ل يجكز مسائمة
الشخص جنائيا إل عف فعمو الشخصي" .أنظر :ساىر إبراىيـ الكليد ،األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني ،الجزء الثاني :الجزاء

الجنائي ،ط (ِ) ،بدكف دار نشر ،َُِِ ،ص ُٓ.

(ِ) كىنا تعد جريمة القذؼ إحدل الجرائـ الصحفية كالتي تعرؼ بأنيا " :جرائـ فكر كرأم كتعبير تنطكم عمى سمكؾ غير مشركع ،سكاء كاف
فعال أك امتناعا عف فعؿ ،مرتكب بكاسطة كسيمة مف كسائؿ اإلعالـ أك ما يماثميا ،كفيو اعتداء عمى مصمحة خاصة أك عامة محمية قانكنا

كمقرر ليا جزاء جنائيا " .أنظر :الطي ب بكاضح ،حؽ الرد كالتصحيح في جرائـ النشر الصحفي كأثره عمى المسؤكلية الجنائية في ظؿ قانكف
اإلعبلـ الجزائرم رقـ ٕ لسنة َُٗٗ  ،رسالة دكتكراه غير منشكرة في الحقكؽ تخصص قانكف جنائي ،جامعة بسكرة ،الجزائر ،َُِّ ،ص
ِٓ.
(ّ) راجع :المادة (ُِ) مف القانكف رقـ (ٗ) لسنة (ُٓٗٗ) بشأف المطبكعات كالنشر.
كقد نظمت المادة (ِْ  /ب ج د ) مف القانكف رقـ (ٗ) لسنة (ُٓٗٗ) بشأف المطبكعات كالنشر القكاعد الخاصة بالمسؤكلية الجنائية عف
جرائـ المطبكعات كالنشر كذلؾ عمى النحك التالي " :ب -تقاـ دعكل الحؽ العاـ في جرائـ المطبكعات الدكرية المنصكص عمييا في ىذا القانكف
عمى رئيس التحرير المسئكؿ لممطبكعة كعمى كاتب المقاؿ كفاعميف أصمييف ،كيككف مالؾ المطبكعة الصحفية مسئكال بالتضامف معيما عف
الحقكؽ الشخصية الناجمة عف تمؾ الجرائـ ،كفي نفقات المحاكمة كال يترتب عميو أم مسؤكلية جزائية إال إذا ثبت اشتراكو أك تدخمو الفعمي في
الجريمة.

111

خركجان عف القكاعد العامة لممسؤكلية الجنائية ،كبدكف اشتراط تكفر القصد الجنائي لدل مف قررت
قكاعد مسؤكلية جنائية خاصة تجاىيـ.

كقد سيقت مبررات عدة لتقرير القكاعد الخاصة لممسؤكلية الجنائية عف جرائـ القذؼ التي

تقع بكاسطة الصحافة كالنشر أىميا:

 رغبة المشرع في تنظيـ عمؿ المؤسسات الصحفية نظ انر لمدكر الياـ الذم تمعبو في المجتمعات،
كتحقيؽ التكازف بيف حرية التعبير عف الرأم كبيف حقكؽ كحريات اآلخريف ،بيدؼ فرض نكع مف
المسئكلية ييدؼ بالدرجة األكلى إلى معاقبة المسؤكؿ عف النشر غير المشركع قبؿ معاقبة مؤلؼ

الكتابة أك كاضع الرسـ(ُ) ،بتشديد قكاعد المسؤكلية الجنائية كعدـ االكتفاء بعقاب الفاعؿ األصمي
أك المساىـ في الجريمة ،كانما امتداد العقاب ليشمؿ مف لو اإلشراؼ كالرقابة ،حيث كاف يتعيف
عمى ىذا األخير منع ذلؾ النشر ،كذلؾ بيدؼ تيديده بالعقاب لدفعو لتشديد الرقابة ليككف لو

مصمحة شخصية في منع أم جرائـ تقع بكاسطة النشر(ِ).

 الجرائـ التي تقع بكاسطة النشر كمنيا القذؼ تتطمب تدخؿ عدد كبير مف األشخاص لتكفير النشر
كبير مف العامميف
كالعبلنية ليا ،فبل تقتصر عمى المؤلؼ كالناشر كالطابع كالمالؾ ،بؿ تضـ عددان ان

في تمؾ المؤسسات يساىمكف بأدكار مختمفة كمتفاكتة في خركج الصحيفة أك المطبكعة،

كيخضعكف لنظاـ رئاسة لتنظيـ العمؿ ،كىذه الرئاسة يككف بيدىا زماـ الصحيفة أك المؤسسة(ّ).

 صعكبة تطبيؽ القكاعد العامة لممسؤكلية الجنائية عمى الجرائـ التي تقع بكاسطة الصحافة كالنشر
نظ انر لتعدد المتداخميف في نشر الفكرة ككذا األخذ بنظاـ االسمية أك سر التحرير(ْ) ،فيصعب معرفة

المؤلؼ أك الكاتب ،أك معرفة مدل مساىمتو في الجريمة ،فتطبيؽ القكاعد العامة في ىذا المجاؿ

ج -تقاـ دعكل الحؽ العاـ في جرائـ المطبكعات غير الدكرية المنصكص عمييا في ىذا القانكف عمى مؤلفيا كفاعؿ أصمي كعمى ناشرىا
كشريؾ لو كاذا لـ يكف مؤلؼ المطبكعة أك الناشر معركف نا فيبلحؽ مالؾ المطبعة.

د -يعتبر أصحاب المطا بع كالمكتبات كدكر النشر كالتكزيع مسئكليف بالتضامف عف الحقكؽ الشخصية كنفقات المحاكمة التي يحكـ بيا عمى
مستخدمييـ في قضايا المطبكعات التي تنطبؽ عمييا أحكاـ ىذا القانكف" .
(ُ) خالد رمضاف سمطاف ،المسئكلية الجنائية عف جرائـ الصحافة " دراسة مقارنة " ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ََِِ ،ص ُّٕ.
غانـ محمد غانـ ،الجكانب اإلجرائية لمدعكل الجزائية عف جرائـ السب كالقذؼ بطريؽ الصحافة في القانكف الككيتي ،مجمة الحقكؽ ،العدد (ِ)،
سنة (َِ) ،يكنيك ُٔٗٗ ،ص ُِ.
(ِ) مدحت رمضاف ،األساس القانكني لممسؤكلية الجنائية لرئيس التحرير عف الجرائـ التي تقع بطريؽ الصحؼ ( دراسة مقارنة ) ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،ََِّ ،ص ْ.
(ّ) محمد عبد اهلل محمد بؾ ،تنظ يـ المسئكلية الجنائية في جرائـ النشر ،مجمة القانكف كاالقتصاد لمبحث في الشئكف القانكنية كاالقتصادية،
جامعة القاىرة ( جامعة فؤاد األكؿ سابقا) ،العدد (ُ) ،سنة (ُٖ) ،مارس ُْٖٗ ،ص ٓٔ كما بعدىا.
(ْ) أم حرية الصحفي في كتابة خبر أك رأم بدكف ذكر اسمو ،فيتـ نشر تمؾ المادة بدكف اسـ مؤلفو أك باسـ مستعار ،ككذا حؽ الصحفي في
عدـ االفصاح عف مصدر معمكماتو ،أنظر :الطيب بكاضح ،مرجع سابؽ ،ص ْٕ ص ٕٔ.
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يعني اىدار العقاب لتعذر معرفة الفاعؿ األصمي أك لعدـ تكافر القصد الجنائي لدل المتداخميف(ُ).

كنتيجة لتمؾ المبررات درجت بعض التشريعات عمى تقرير القكاعد الخاصة لممسؤكلية

الجنائية مستنديف في ذلؾ عمى نظريات كأفكار عدة ،أىميا:

المسؤكلية المفترضة :كبمقتضى ىذه الفكرة يسأؿ رئيس التحرير أك غيره عف الجريمة بكصفو فاعبلن
لككنو صاحب الرئاسة الفعمية عمى ما ينشر باإلشراؼ الفعمي أك استطاعة اإلشراؼ ،كبدكنو ال يتـ

النشر فيك بحكـ كظيفتو يسمح بالنشر أك يمنعو ،فمسؤكليتو مفترضو بافتراض عممو بمضمكف ما ينشر

كمكافقتو عميو ،كال يستطيع أف يد أر ىذه المسؤكلية بعدـ تحقؽ عممو أك مكافقتو عمى النشر ،أم بدكف

الحاجة لتكفر الركف المعنكم تجاىو(ِ).

الفاعؿ المعنكم :يبني أنصار ىذه الفكرة المسؤكلية الجنائية عمى خطأ رئيس التحرير باإلشراؼ عمى
النشر فبدكنو ال تتحقؽ الجريمة ،كخطأ رئيس التحرير سابؽ عمى خطأ كاتب المقاؿ ،أم أف رئيس

التحرير ىك التابع كخطؤه كاشؼ لخطأ كاتب المقاؿ كىك المتبكع ،كمف ثـ فإف خطأ رئيس التحرير

ميد معنكيان الرتكاب الركف المادم مف قبؿ كاتب المقاؿ ،فرئيس التحرير يستعير إجرامو مف الركف

المادم الصادر مف المتبكع(ّ).

المسؤكلية القائمة عمى اإلىماؿ :ىنا يستند في مسؤكلية رئيس التحرير أك مدير التحرير أك الناشر
عمى أساس إىماؿ أم منيـ في القياـ بكاجبو ،فيقكـ بحقو مسئكلية مستقمة عف مسؤكلية الفاعؿ

االصمي الكاتب ،كقد أخذ بعض التشريعات بيذه الفكرة في حاؿ عدـ معرفة شخصية الكاتب أك عرؼ
كلكنو كاف غائبا(ْ).

المسؤكلية المبنية عمى فكرة التضامف :كىنا يسأؿ رئيس التحرير أك المحرر المسؤكؿ أك الناشر
بصفتو فاعبل أصميا كمسؤكليتو مفترضة ،استنادان إلى أنو بدكنو ال يقع النشر الذم يباشركنو ،كىك نكع

مف التضامف في العمؿ يترتب عميو تضامف في المسؤكلية الجنائية(ٓ).

المسؤكلية الجنائية بالتتابع :ككفؽ ىذه الفكرة يتـ حصر المسؤكليف في نظر القانكف كترتيبيـ عمى
نحك معيف ،فبل يسأؿ منيـ شخص ما داـ يكجد غيره ممف قدمو القانكف عميو في الترتيب ،فعندما ال
يعرؼ المؤلؼ يسأؿ عف جريمتو الناشر أك رئيس التحرير ،فإف لـ يكجد أم منيما سأؿ الطابع ك إال

انتقمت المسؤكلية إلى المعمنيف أك المكزعيف(ُ).

(ُ) أريج سعيد العزاي زة ،المسؤكلية الجزائية عف الجرائـ الصحفية " دراسة تحميمية مقارنة " ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية الحقكؽ – قسـ
القانكف العاـ ،جامعة االزىر بغزة ،غزة ،َُِّ ،ص ُُٕ كما بعدىا .عمر سالـ ،مرجع سابؽ ،ص ُّْ كما بعدىا.
(ِ) رأفت جكىرم رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص َِِ كما بعدىا.
(ّ) عادؿ عمي المانع ،مرجع سابؽ ،ص َّْ.
(ْ) محمد عبد اهلل محمد بؾ ،مرجع سابؽ ،ص ّٕ.
(ٓ) عمر سالـ ،مرجع سابؽ ،ص ُّٕ.
(ُ) عبد الحميد الشكاربي ،مرجع سابؽ ،ص ُُْ.
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كقد أخذ قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني بفكرتي التتابع كالتضامف في المسؤكلية الجنائية

عف الجرائـ التي تتـ بكاسطة الصحافة كالنشر كالمبنية عمى فكرة االىماؿ بكاجب الرقابة عمى النشر،
كما يفيـ مف نص المادة (َِٖ/ب) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) أنو يأخذ بالمسؤكلية
عف فعؿ الغير عمى أساس المسؤكلية المفترضة ،إذ يفترض عمى الناشر أف يككف قد أعمؿ رقابتو

عمى عممية النشر كاال كاف مقص ار في ميامو(ُ).

المطبؽ في المحافظات الشمالية عف
كما خرج قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ)
ٌ
القكاعد العامة لممسؤكلية الجنائية في جرائـ النشر كالصحافة بأف اعتبر كؿ مف كاتب المقاؿ ،ككذلؾ
الناشر مسئكال جنائيان عف الجرائـ التي تتـ بكاسطة الصحافة كالنشر بصفتيـ شركاء ،فيخضع لممسؤكلية
الجنائية إلى جانب الفاعؿ األصمي كؿ مف مدير الصحيفة المسؤكؿ فإف لـ يكجد فالمحرر أك رئيس

التحرير ،كيعفى الناشر مف المسؤكلية إذا أثبت أف النشر تـ دكف رضاه(ِ).

كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة االستئناؼ األردنية بأنو " يعتبر كاتب المادة الصحفية أك معدىا

فاعبلن أصميان لجريمة النشر ،...ككذلؾ فإف رئيس التحرير يعتبر أيضان فاعبلن أصميان .. .باعتباره الجية
التي كافقت عمى النشر ،كبالتالي قاـ بأحد األحكاـ المككنة لمجريمة ،كحيث إف قانكف المطبكعات

كالنشر قد نص عمى عقكبة رئيس التحرير بصفتو فاعبلن أصميان مما يجعمو مسؤكالن مسؤكلية مفترضة

نص عمييا المشرع ،كال يستطيع التخمص مف المسؤكلية بادعائو أنو لـ يطمع عمى الخبر أك المقاؿ ،أك

أنو كاف غائبان كقت حصكؿ النشر ألف المشرع يفترض أنو قد اطمع عمى كؿ ما نشر في الجريدة،
كلديو بحكـ كظيفتو سمطة اإلذف بالنشر أك عدـ السماح بو"(ّ).
الفرع الثاني

المكقؼ مف القكاعد الخاصة لممسؤكلية الجنائية
نعرض المكقؼ الفقيي مف القكاعد الخاصة لممسؤكلية الجنائية عف جرائـ القذؼ التي تقع

بكاسطة الصحافة كالنشر ،ثـ المكقؼ القضائي ،كرأينا منيا ،عمى النحك اآلتي:

مكقؼ الفقو:

لـ تحظ األسانيد التي قدمت لتدعيـ القكاعد الخاصة لممسؤكلية الجنائية عف جرائـ القذؼ التي

تقع بكاسطة الصحافة كالنشر بتأييد جانب مف الفقو الذم اعترض عمى تمؾ األسانيد:

(ُ) ساىر إبراىيـ الكليد ،األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني ،الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،ص ُٕ .أريج سعيد العزايزة ،مرجع
سابؽ ،ص ُِٔ.
(ِ) راجع :المادة (ٕٕ) كالمادة (ٖٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ّ) قرار محكمة استئناؼ عماف األردنية رقـ َُّٖٓ ،ََِٗ/بتاريخ ِِ ،ََِٗ/ّ/عف مكقع شبكة قانكني األردف ،مرجع سابؽ.
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فافتراض المسؤكلية بدكف خطأ انتقد لتعارضو مع شخصية العقكبة كشخصية المسؤكلية

الجنائية كاشتراط تكفر الركف المادم لمجريمة كمبدأ افتراض البراءة ،كما أف فكرة المسؤكلية عف فعؿ

الغير كالتي استعيرت مف قكاعد القانكف المدني تشكؿ خط انر عمى مبدأ شخصية المسؤكلية الجنائية،
ككذلؾ فكرة الفاعؿ المعنكم تخمط بيف صكرتيف لمركف المادم بسمكؾ سمبي باإلىماؿ كسمكؾ ايجابي

يصدر عف كاتب المقاؿ عف قصد جنائي ،كما أف فكرة الفاعؿ المعنكم ىي استثناء ال يجكز التكسع

فييا(ُ) .كما أف المسؤكلية المبنية عمى اإلىماؿ ال تستقيـ في الجرائـ العمدية التي تتطمب القصد
الجنائي فبل يمكف أف يفسر العمد باإلىماؿ ،كما أف التضامف فكرة غريبة عف مجاؿ المسؤكلية الجنائية
ككذا فكرة التتابع التي تقيـ مسؤكلية جنائية عمى أشخاص ال يعرفكف شيء عف الجريمة كالمكزعيف

كالمعمنيف أك أشخاص ال يتكفر لدييـ عمـ كارادة نحك الجريمة ،كمسؤكليتيـ تحكـ بمحض الصدفة
بسبب كجكد أك غياب مف يسبؽ الشخص في المسؤكلية(ِ).

المكقؼ القضائي:

قضت المحكمة الدستكرية العميا المصرية بعدـ دستكرية ما نصت عميو المادة (ُٓٗ) مف قانكف

العقكبات المصرم مف معاقبة رئيس تحرير الجريدة أك المحرر المسؤكؿ بصفتو فاعبلن أصميان لمجرائـ
التي ترتكب بكاسطة الصحيفة ،كذلؾ بعد أف رفعت إلى تمؾ المحكمة قضية اتيـ فييا كاتب مقاؿ في

جريدة بجريمة السب كالقذؼ ،كما اتيـ رئيس تحرير تمؾ الجريدة عمى أساس افتراض المسئكلية
الجنائية لرئيس التحرير ،كأسندت المحكمة الدستكرية في حكميا عمى أسانيد عدة أىميا(ّ):

 الجريمة العمدية تقتضي القصد الجنائي بشأنيا ،كال يتصكر أف تتمخض ىذه الجريمة عف إىماؿ
يقكـ مقاـ العمد ،كاعتبار رئيس التحرير فاعبلن أصميان لجريمة عمدية ال يستقيـ مع افتراض القصد

الجنائي بشأنيا ،كاال كاف ذلؾ تشكييا لخصائص الجريمة العمدية.

 ال يتصكر أف يككف رئيس تحرير الجريدة محيطان بكافة صفحات الجريدة ممحصان بعيف ثاقبة كؿ
جزئياتيا ،كال أف يزف كؿ عبارة تضمنتيا بافتراض سكء نية مف كتبيا.

 المسؤكلية الجنائية ال تقبؿ المسؤكلية التقصيرية كافتراض الخطأ ،فالمسؤكلية الجنائية ال يجكز فييا
أف يككف الدليؿ منتحبلن كال ثبكتيا مفترضان ،كما أف القكؿ بأف مسؤكلية رئيس التحرير مفترضة بناء

عمى كظيفتو كمناطيا اإلىماؿ في إدارة الجريدة ،كحيث إف اإلىماؿ كالقصد نقيضاف ال يتبلقياف،

(ُ) كقد أكدت محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية أنو " ال يجكز التكسع في تفسير النصكص الجنائية " كذلؾ في القضية رقـ ِ ّٔ /استئناؼ
عميا جزاء ،جمسة ُٔ  ،ُّٗٔ /ٔ /مجمكعة كليد حممي الحايؾ ،ج (ُٖ) ،غزة ،مرجع سابؽ ،ص ِٖ.
(ِ) رأفت جكىرم رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص ُِِ كما بعدىا .عادؿ عمي المانع ،مرجع سابؽ ،ص ِٔٗ ص ِٗٗ .عمر سالـ ،مرجع
سابؽ ،ص ُّٔ كما بعدىا .مدحت رمضاف ،ص ُْ ص ِِ.
(ّ) حكـ المحكمة الدستكرية العميا المصرية في الطعف رقـ ّٓ سنة ُٖ قضائية في الجمسة ُ ،ُٕٗٗ/ِ/مكسكعة أحكاـ المحكمة الدستكرية
العميا " مف عاـ ُُٕٗ حتى عاـ ََِٖ " ،الجزء الثالث ،مجدم محمكد حافظ ،دار محمكد لمنشر كالتكزيع ،ك المكتبة القانكنية ،القاىرة،
ََِٖ ،ص َُٔٓ حتى ُُٕٓ.
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فإف ىذه المسؤكلية تتنافى كشخصية المسؤكلية الجنائية ،كشخصية العقكبة ،كافتراض البراءة،

كصكف الحرية الشخصية مف كؿ عدكاف.

بينما قضت المحكمة الدستكرية الككيتية برفض الدعكل الدستكرية المحالة إلييا بشأف تحديد

الكقكؼ عمى حقيقة مسؤكلية رئيس التحرير عما يرتكب مف جرائـ في صحيفتو ،كالبت في شبية عدـ

دستكرية المادة (ِٖ) مف قانكف المطبكعات كالنشر الككيتي رقـ ّ  ،ُٔ/كقضت بأف المادة المذككرة

التي تنظـ المسؤكلية الجنائية لرئيس التحرير عف جرائـ المطبكعات كالنشر ال تمثؿ خركجان عمى

القكاعد العامة لممسؤكلية الجنائية ،بؿ تتفؽ كأحكاـ القانكف الجنائي ،كال تخالؼ مكاد الدستكر الككيتي
كقاعدتي شخصية العقكبة كالمسؤكلية كافتراض براءة المتيـ ،كأسست المحكمة الدستكرية الككيتية

حكميا عمى اختبلؼ الصياغة عف القانكف المصرم ،كأف رئيس التحرير يتحمؿ مسؤكلية شخصية
ناتجة عف خطئو الشخصي غير المفترض ،كمسؤكليتو مستقمة عف مسؤكلية كاتب المقاؿ ،كقكاميا

اإلخبلؿ بااللتزاـ بمراقبة ما ينشر في الصحيفة ،كامتناعو عف الرقابة المانعة لمخالفة القانكف إما عف
قصد جنائي أك اىماؿ في القياـ بكاجبو القانكني في الرقابة(ُ).

رأم الباحث:

يؤيد الباحث ما ذىبت إليو المحكمة الدستكرية العميا المصرية في عدـ دستكرية النصكص

القانكنية التي ترتب مسؤكلية مفترضة لرئيس التحرير عمى الجرائـ  -كمنيا القذؼ  -التي تقع بكاسطة

الجريدة ،نظ انر ألىمية األسانيد التي قدمتيا تمؾ المحكمة كباألخص مخالفتيا لشخصية المسؤكلية
الجنائية كافتراض البراءة ،ككذا النتقادات الفقو ألسانيد القكاعد الخاصة لممسؤكلية الجنائية ،كيضيؼ
عمى ذلؾ ما يأتي:

 إف تمؾ القكاعد الخاصة تيدر الركف المعنكم في الجرائـ العمدية فيي إما تيمؿ عناصر القصد
الجنائي أك تفترضو ،أك تقيمو عمى أساس الخطأ الذم ال تقكـ بو الجرائـ العمدية ،كفي ذلؾ إىدار
لضمانات المتيـ كحقكقو في الدفاع ،كسمب المتيـ ألحد أىـ كسائؿ الدفاع عف نفسو بنفي القصد

الجنائي لديو.

 كما نرل أف القكاعد الخاصة لممسؤكلية الجنائية تتعارض كمبدأ المساكاة الدستكرم الذم أقره
القانكف األساسي الفمسطيني (ُ) ،فالمبررات ذاتيا التي سيقت لؤلخذ بيذه القكاعد الخاصة تتكفر
لدل الجرائـ التي تقع بكاسطة كسائؿ اإلعبلـ األخرل كالمذياع أك المحطات التمفزيكنية ،فالعبلنية
في تمؾ الكسائؿ ال تتحقؽ بمجرد فعؿ الجاني كحده بإسناده مادة القذؼ ،بؿ تتطمب مساعدة تقنية

(ُ) حكـ المحكمة الدستكرية الككيتية في الطعف الدستكرم رقـ ٕ لسنة ُٖٗٗ بتاريخ َُ ،ُٖٗٗ/ُُ/اكرده كعمؽ عميو :عادؿ عمي المانع،
مرجع سابؽ ،ص ِٔٗ ،ص ِْٖ حتى ص ُِٗ.
(ُ) تنص المادة (ٗ) مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ ) " :الفمسطينيكف أماـ القانكف كالقضاء سكاء ال تمييز بينيـ بسبب
العرؽ أك الجنس"... .
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كمادية مف مساعديف كمشرفيف كمحرريف كمعديف كثر ،كمكافقة كم ارقبة منتج كمخرج كمالؾ

الكسيمة اإلعبلمية ،كحيث إف القكاعد الخاصة لممسؤكلية الجنائية ال تتحقؽ إال بالنص عمى ذلؾ
صراحة في صمب القانكف(ُ) ،كمع غياب أم تشريع يقر ىذه المسؤكلية الجنائية عمى الجرائـ التي
تقع بكاسطة اإلذاعة أك المحطات التمفزيكنية أك اإلنترنت ،فنرل في ذلؾ ىدمان لمبدأ المساكاة أماـ

القانكف في التبعات كالمسؤكليات ،كتجعؿ المشتغؿ في الصحافة المكتكبة خبلؿ ممارستو لحقو في
التعبير عف الرأم في كضع أسكء مف زميمو العامؿ في المؤسسات اإلعبلمية األخرل.
المطمب الثالث

تحريؾ الدعكل الجزائية في جريمة القذؼ كالجزاء المقرر ليا
نتناكؿ في ىذا المطمب الجزاء المقرر قانكنان لجريمة القذؼ ،بعد أف نبحث في اشتراط الشككل

لقياـ الدعكل الجنائية عف جريمة القذؼ ،كذلؾ مف خبلؿ الفرعيف اآلتييف:
الفرع األكؿ :قيد الشككل في جريمة القذؼ.
الفرع الثاني :جزاء جريمة القذؼ.

الفرع األكؿ

قيد الشككل في جريمة القذؼ
تحريؾ الدعكل الجزائية كمباشرتيا يعتبر اختصاصان أساسيان تقكـ بو النيابة العامة ،كالقاعدة أف

النيابة العامة ليا الحرية في تحريؾ الدعكل الجزائية متى كصؿ إلى عمميا خبر كقكع الجريمة ،كىك ما
قررتو محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية بقكليا " :لمنيابة العامة حؽ الكالية العامة عمى الدعكل

العمكمية"(ُ) ،كلكف المشرع تدخؿ في بعض الحاالت فجعؿ يد النيابة مغمكلة مف رفع الدعكل في
حاالت معينة منيا اشتراط تقديـ شككل مف المجني عميو ،كالحكمة مف ىذا القيد ىك أنو في بعض

الجرائـ رفع دعكل بشأنيا فيو مساس بسمعة المجني عميو ،أك تمحؽ بو ضرر يفكؽ الضرر المترتب

عمى معاقبة الجاني ،فيترؾ لممجني عميو تقدير مدل مبلئمة رفع الدعكل الجنائية مف عدمو (ِ).

(ُ) كقد استقر في أ حكاـ محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية أنو ال يجكز التكسع في تفسير النصكص الجنائية ك ال يجكز التكسع في
االستثناء عمى النص ،أنظر القضية رقـ ِ ،ّٔ/مجمكعة كليد حممي الحايؾ ،ج (ُٖ) ،مرجع سابؽ ،ص ،ّٖ :كالقضايا رقـ،ٕٔ ،ٕٓ :
ٕٕ ،ْٔ/مجمكعة كليد حممي الحايؾ ،ج (ُٗ) ،غزة ،ُٗٗٗ ،ص.ّْ :
(ُ) القضية رقـ ٕٔ ِٓ /استئناؼ عميا جزاء ،جمسة ِ  ،ُِٗٓ /َُ /مجمكعة كليد حممي الحايؾ ،ج (ُٔ) ،مرجع سابؽ ،ص ٔٓ.
(ِ) ساىر إبراىيـ الكليد ،الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،الجزء األكؿ ،ط (ِ) ،بدكف دار نشر ،ََِٖ ،ص ّٗ كما
بعدىا.
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كيقصد بالشككل الببلغ الذم يقدمو المجني عميو إلى السمطة العامة المختصة طالبا تحريؾ

الدعكل الجنائية في الجرائـ ،التي تتكقؼ فيو حرية النيابة العامة في ىذا التحريؾ عمى تكافر ىذا

االجراء(ُ).

كفي ىذا السياؽ لـ يقيد قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) رفع الدعكل الجنائية عف

جريمة القذؼ عمى تقديـ شككل سكاء كتابية أك شفيية مف المجني عميو إلى النيابة العامة أك مأمكر

المطبؽ في المحافظات الشمالية (ِ) ،ككذلؾ
الضبط القضائي ،كذلؾ خبلؼ ما انتيجو قانكف العقكبات
ٌ
مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (ََِّ) الذم اشترط تقديـ شككل كتابية ،خبلؿ ثبلثة أشير
مف يكـ عمـ المجني عميو بالجريمة كبمرتكبيا إلقامة الدعكل(ّ).

رغـ أف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ (ّ) لسنة (ََُِ) قد نص عمى أنو ال

يجكز لمنيابة العامة إجراء التحقيؽ أك إقامة الدعكل الجزائية التي عمؽ القانكف مباشرتيا عمى شككل أك
ادعاء مدني إال بناء عمى شككل كتابية أك شفيية مف المجني عميو أك ككيمو الخاص(ْ) ،إال أف قانكف

المطبؽ في المحافظات الجنكبية لـ يحدد الجرائـ التي تستمزـ تحريكيا تقديـ شككل أك طمب،
العقكبات
ٌ
أما في المحافظات الشمالية فإف قيد الشككل مطبؽ مف الناحية العممية استنادا لحدد قانكف العقكبات

رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) لجرائـ الشككل(ٓ).

كأماـ ىذا الفراغ التشريعي في المحافظات الجنكبية  -في ىذا المجاؿ -تدخؿ الحاكـ اإلدارم

المصرم عمى قطاع غزة عندما كاف القطاع خاضعان لرقابة القكات المصرية ،بإصدار أمر عسكرم
يقضي بتقييد إقامة الدعكل الجنائية عف عدد مف الجرائـ ؛ كمف بينيا جريمة القذؼ عمى تقديـ شككل

شفيية أك كتابية مف المجني عميو أك مف ككيمو الخاص ،إلى النيابة العامة أك إلى أحد مأمكرم الضبط

القضائي(ُ).

(ُ) أحمد فتحي سركر ،الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية ،ط (ٖ) مطكرة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،َُِِ ،ص ُِٔ.
(ِ) تنص المادة (ّْٔ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ ) عمى ما يمي " :تتكقؼ دعاكل الذـ كالقدح كالتحقير عمى اتخاذ المعتدل
عميو صفة المدعي الشخصي ".
(ّ) تنص المادة (ْٗٓ) مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني عمى" :
بناء عمى شككل كتابية مف
 .1ال يجكز إقامة الدعكل الجزائية في الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد (َْٓ )ّْٓ ،ّْٓ ،ُْٓ ،إال ن
المجني عميو أك مف ككيمو الخاص تقدـ إ لى النيابة العامة أك إلى أحد مأمكرم الضبط القضائي ،كال تقبؿ الشككل بعد مركر ثبلثة أشير
مف يكـ عمـ المجني عميو بالجريمة كبمرتكبيا.
ِ -إذا كجو القذؼ إلى ميت يحؽ لكرثتو دكف سكاىـ إقامة الدعكل.
(ْ) راجع :المادة (ْ) مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ (ّ) لسنة (ََُِ).
(ٓ) ساىر إبراىيـ الكليد ،التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي بحفظ الدعكل الجزائية في التشريع الفمسطيني " دراسة مقارنة" ،دار النيضة العربية،
القاىرة ،ََِٖ ،ص ُِٖ ىامش رقـ ِ.
( )1تنص المادة (ّ) مف (األمر رقـ )َِٔ -لسنة (ُّٓٗ) ":تسرم أحكاـ المادة الثالثة مف قانكف اإلجراءات الجنائية رقـ (َُٓ لسنة
َُٓٗ) فيما يتعمؽ بالجرائـ المنصكص عمييا في المادتيف (ِْٕ )ِٕٕ ،المشار إلييما في المادة األكلى ،كتنص :ال يجكز أف ترفع الدعكل
الجنائية إال بناء عمى شككل شفيية أك كتابية مف المجني عميو أك مف ككيمو الخاص إلى النيابة العامة أك إلى أحد مأمكرم الضبط القضائي =
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كقد استقرت أحكاـ محكمة االستئناؼ العميا المنعقدة في راـ اهلل عمى اشتراط الشككل لمدعكل

الجزائية عف جريمة القذؼ في المحافظات الشمالية ،كقد قضت بأنو " :في جرائـ الشتـ كالتحقير كالذـ
إذا لـ يدعي المشتكي بالحؽ الشخصي فإف عمى المحكمة أف تقرر كقؼ المبلحقة ،كال يعتبر الشاكي

مدعيان بالحؽ الشخصي إال إذا قاـ بدفع الرسكـ القانكنية المترتبة عمى ادعائو"(ُ) ،كىك ما أخذت بو

محكمة النقض الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل بأف " الشككل في ىذه الجريمة مقيدة بقيد خاص ىك
اتخاذ المعتدل عميو صفة المدعي الشخصي كشرط لممبلحقة"(ِ).
الفرع الثاني

جزاء جريمة القذؼ
المطبؽ في المحافظات الجنكبية،
نتناكؿ الجزاء المقرر لجريمة القذؼ في قانكف العقكبات
ٌ
المطبؽ في المحافظات الشمالية(ّ) ،كذلؾ عمى النحك التالي:
ككذا في قانكف العقكبات
ٌ

المطبؽ في المحافظات الجنكبية
أكل :الجزاء المقرر لجريمة القذؼ في قانكف العقكبات
ٌ
المطبؽ في المحافظات
جريمة القذؼ كفؽ أحكاـ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة ُّٔٗ
ٌ
الجنكبية ىي مف الجنح التي حدد القانكف عقكبتيا ،كالذم فرؽ بيف صكرتي القذؼ مف حيث العقكبة.

الصكرة األكلى :القدح

كقد اعتبر المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة ُّٔٗ القذؼ في صكرة القدح جنحة،

كلـ يفرض ليا عقكبة محددة خاصة(ُ).

= في الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد (ُٖٓ )َّٖ ،َّٕ ،َّٔ ،َّّ ،ِّٗ ،ِِٗ ،ِٕٗ ،ِٕٕ ،ِْٕ ،مف قانكف العقكبات ككذلؾ
في األ حكاؿ األخرل التي ينص عمييا القانكف كال تقبؿ الشككل بعد ثبلثة أشير مف يكـ عمـ المجني عميو بالجريمة كبمرتكبييا ما لـ ينص
القانكف عمى خبلؼ ذلؾ " .كالصادر عف القائمقاـ محمد عبد المنعـ صالح مدير عاـ سبلح الحدكد الممكي كالحاكـ اإلدارم العاـ لممناطؽ
الخاضعة لرقابة القكات المصرية بفمسطيف بتاريخ ُُ.ُّٗٓ/ّ/
(ُ) أنظر :حكـ محكمة االستئناؼ المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل الجزائية رقـ ُُِِ لسنة ُٓٗٗ ،كحكـ محكمة االستئناؼ المنعقدة في راـ
اهلل في الدعكل الجزائية رقـ ِِٔ لسنة ُْٗٗ ،كحكـ محكمة االستئناؼ المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل الجزائية رقـ َِْ لسنة ُْٗٗ،
كحكـ محكمة االستئناؼ المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل الجزائية رقـ ُّْٕ لسنة ُٓٗٗ ،مكقع المقتفي ،مرجع سابؽ.
(ِ) نقض جزاء فمسطيني رقـ ُِٖ  ََِٗ /صادر عف محكمة النقض الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل بتاريخ ٕ ،ََُِ/ّ/غير منشكر.
كىك ما أكدتو محكمة التمييز األردنية في قرارىا رقـ ْٖٓ ُٗٗٓ/بتاريخ ُِٔٗٗٓ/َُ/عندما قررت بأنو " يتطمب جرـ الذـ كالقدح ضركرة
ابتداء لقبكؿ الشككل ،كحيث إف أم طرؼ مف أطراؼ ىذه الشككل لـ يتخذ صفة االدعاء
اتخاذ المعتدل عميو صفة االدعاء بالحؽ الشخصي
ن
بالحؽ الشخصي فعميو كعمبلن بالمادة (ِٓ) مف قانكف العقكبات تقرر المحكمة كقؼ مبلحقة الظنيف عف ىذا الجرـ" ،مكقع شبكة قانكني
االردف ،مرجع سابؽ.

(ّ) يقرر مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (ََِّ ) عقكبة الحبس مدة ال تزيد عف سنة كبغرامة ال تتجاكز خمسمائة دينار أك بإحدل
العقكبتيف في حاؿ القذؼ المكجو ألحاد الناس ،اما اذا كاف القذؼ مكجيا إلى مكظفا عاما أك ذم صفة نيابية عامة أك مكمؼ بخدمة عامة
بسبب اعماؿ الكظيفة أك النيابة أك الخدمة شددت العقكبة إلى الحبس كالغرامة التي ال تتجاكز ألؼ دينار أك بإحدل العقكبتيف ،راجع :المادتيف
(ُُّ )ُِّ -مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (ََِّ).
(ُ) تنص المادة (َُِ )ُ /مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ ) عمى أنو " كؿ مف نشر بكاسطة الطبع أك الكتابة أك الرسـ أك
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كعمى ذلؾ فإنو باالستناد إلى نص المادة (ْٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ)

كالتي جاءت بقكليا " إذا لـ يكف ىذا القانكف قد فرض عقكبة معينة ألم جنحة مف الجنح ،فيحكـ عمى
الشخص الذم يداف بارتكاب تمؾ الجنحة بالحبس مدة ثبلث سنكات أك بغرامة مائة جنيو أك بكمتا

ىاتيف العقكبتيف معا" ،كعميو فإف عقكبة القذؼ في ىذا الصكرة التي عرفت بالقدح تككف الحبس مدة

ثبلث سنكات ،أم الحبس الذم يبدأ مف أسبكع حتى ثبلث سنكات ،أك الغرامة مائة جنيو ،أك بكمتا
العقكبتيف معان.

أما الصكرة الثانية :الذـ
كقد حدد قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عقكبة القذؼ في صكرة الذـ صراحة كىي

الحبس مدة سنة كاحدة (ُ) ،أم الحبس الذم يبدأ مف أسبكع حتى سنة كاحدة.

كبذلؾ يككف المشرع قد شدد مف عقكبة القذؼ في الحالة التي عرفت فييا الجنحة بالقدح عما

ىك محدد مف عقكبة لمجنحة التي تعرؼ " بالذـ".

المطبؽ في المحافظات الشمالية
ثانيا :الجزاء المقرر لجريمة القذؼ في قانكف العقكبات
ٌ
المطبؽ في المحافظات الشمالية بيف نكعيف
فرؽ قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ)
ٌ

مف عقكبة القذؼ ،عقكبة القذؼ البسيط كعقكبة القذؼ المشدد.
عقكبة القذؼ البسيط:

القذؼ البسيط كىك القذؼ الذم يمس آحاد الناس ،كحدد القانكف سالؼ الذكر العقكبة بالحبس

مف شيريف إلى سنة(ِ).

عقكبة القذؼ المشدد:

كىي الحبس مف ثبلثة أشير إلى سنتيف ،كيرجع سبب التشديد إلى صفة المجني عميو ،حيث
إف المجني عميو في ىذه الصكرة ىك مجمس األمة أك أحد أعضائو أثناء عممو أك بسبب ذلؾ العمؿ،
أك إحدل الييئات الرسمية أك المحاكـ أك اإلدارات العامة أك الجيش أك أم مكظؼ أثناء قيامو بكظيفتو

أك بسبب أعماؿ تمؾ الكظيفة(ُ).

= التصكير أك بأية كاسطة أخرل غير مجرد اإليماء أك المفظ أك الصكت كبكجو غير مشركع مادة تككف قذفان بحؽ شخص آخر ،كبقصد القذؼ
بحؽ ذلؾ الشخص ،يعتبر أنو ارتكب جنحة كتعرؼ تمؾ الجنحة " بالقدح".

(ُ) تنص المادة (َِِ )ِ /مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عمى أنو " كؿ مف نشر شفكيا كبكجو غير مسمكع أم انر يككف قذفان

بحؽ شخص آخر قاصدان بذلؾ القذؼ في حؽ ذلؾ الشخص يعتبر أنو ارتكب جنحة كيعاقب بالحبس مدة سنة كاحدة كتعرؼ ىذه الجنحة
"بالذـ".

(ِ) تنص المادة (ّٖٓ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) ما يمي " :يعاقب كؿ مف ذـ آخر بإحدل الصكر المبينة في المادة
(ُٖٖ) بالحبس مف شيريف إلى سنة " .كيالحظ ىنا أف المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) قد أخطأ في تحديد رقـ المادة
التي تحدد صكر القذؼ كىي المادة (ُٖٗ) ليس المادة (ُٖٖ).

(ُ) راجع :المادة (ُُٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
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كيجمع بيف المجني عمييـ في القذؼ المشدد ىك أف تمؾ الفئات أعضاؤىا مف ذكم الصفة

العمكمية ،كعمة التشديد ىك أف حماية المصمحة العامة تتطمب تكفير الحماية لذكم الصفة العمكمية
فالقذؼ المكجو إلييـ يصيبيـ بصفتيـ أفرادان عادييف كيصيبيـ أيضا بصفتيـ عامميف في الدكلة

كممثميف ليا ،كما أف تشديد عقكبة المس ببعض الييئات ىدفو حفظ ىيبة كسيادة كاستقبلؿ مؤسسات

الدكلة(ُ).

يبلحظ أف المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) قد استبعد الغرامة مف عقكبة

القذؼ سكاء بصكرتو البسيطة أك المشددة.

كقد أكرد المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) عذ انر مخففان لمعقكبة في عدد

مف جرائـ مف بينيا القذؼ بحيث تممؾ المحكمة أف تحط مف العقكبة بمقدار الثمث أك الثمثيف أك أف

تسقط العقكبة بتماميا ،في حاؿ كاف المعتدل عميو قد جمب الحقارة لنفسو بعممو فعبل غير محؽ أك

قابؿ ما كقع عميو مف حقارة بمثميا أك استرضى فرضي(ِ).

(ُ) كامؿ السعيد ،شرح قانكف العقكبات ،الجرائـ الكاقعة عمى الشرؼ كالحرية ،مرجع سابؽ ،ص َٖ.
يرل الباحث أف العقكبة المقرر في المادة (ُٓٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) بالحبس مف سنة إلى ثالث سنكات بسبب
المساس بكرامة الممؾ أك الممكة كاطالة المساف عمى الممؾ ل تعتبر عقكبة مشددة لجريمة القذؼ ،بؿ نرل انيا جريمة قائمة بذاتيا كقد

سبؽ اإلشارة إلى ذلؾ.

(ِ) راجع :المادة (ّّٔ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
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الفصل الثالث

أسباب تربيز القذف
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الفصؿ الثالث
أسباب تبرير القذؼ
تمييد  :يعد انتفاء أسباب اإلباحة أك التبرير عنصر مف عناصر الركف الشرعي لكؿ جريمة ،فبل
يعتبر سمكؾ الفرد غير شرعي إال إذا كاف ىناؾ نص يقضي بتجريمو ،كفي نفس الكقت ال يكجد سبب

تبرير ينطبؽ عمى ىذا السمكؾ(ُ).

المطبؽ في المحافظات
المطبؽ في المحافظات الجنكبية أك
كقد قرر قانكف العقكبات سكاء
ٌ
ٌ
الشمالية ،ككذا مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني ،قكاعد كحاالت يغدك فييا القذؼ مباحان ،كينزع عف

السمكؾ المرتكب صفة التجريـ فيخرجو مف نطاؽ عدـ المشركعية ،كذلؾ كفؽ تنظيـ قانكني متفاكت،
فقد أدرؾ المشرع في القانكنيف ككذا المشركع أف لحقكؽ األفراد كحرياتيـ ككاجباتيـ ،ككذا المحافظة

عمى المصمحة العامة اعتبارات ،ال تقؿ أىمية عف حؽ األفراد في حفظ شرفيـ كاعتبارىـ التي أضفى
عمييا الحماية بتجريمو لمقذؼ ،فبادر إلى تقرير أسباب اإلباحة في القذؼ.

كقد تعددت األسماء التي أطمقت عمى أسباب التبرير بيف " أسباب اإلباحة في القذؼ (ِ)،

ك"القذؼ المباح"(ّ) ،ك" استثناءات مف أحكاـ القذؼ"(ْ) ،أما قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ)
فقد أدرجيا تحت عنكاف " النشر المشركع كأسباب االستثناء مف المؤاخذة"(ٓ) ،بينما نظـ قانكف العقكبات

رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) أسباب التبرير تحت مسمى " حاالت مشركعية نشر مكاد الذـ كالقدح"(ٔ).

كعميو نعرض في ىذا الفصؿ لحاالت تبرير القذؼ كالشركط المطمكبة لتحققيا ،كىي حاالت

تنقسـ بيف تبرير مطمؽ كتبرير مقيد نفرد لكؿ نكع مف تمؾ الحاالت مبحثان مستقبلن ،كذلؾ بعد أف نبيف

األساس القانكني ألسباب تبرير القذؼ ،كالعمة منيا ،كالقاعدة العامة في تبرير القذؼ ،كاألحكاـ
المشتركة بيف أسباب التبرير المقيد ،كىك ما تطمب تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلثة مباحث ،عمى النحك
اآلتي:

المبحث األكؿ :التنظيـ القانكني ألسباب تبرير القذؼ.

المبحث الثاني :حاالت تبرير القذؼ المقيدة.

المبحث الثالث :حاالت تبرير القذؼ المطمقة.

(ُ) عبد الرحمف تكفيؽ أحمد ،شرح قانكف العقكبات – القسـ العاـ ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،َُِِ ،ص ِّٔ.
(ِ) محمكد نجيب حسني ،الكجيز في شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُّٗٗ ،ص ٗٓٓ .عمر السعيد
رمضاف ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُٖٗٔ ،ص ُّٖ.
(ّ) محمكد محمكد مصطفى ،شرح قانكف العقكبات ،القسـ الخاص ،ط (ٖ) ،مطبعة جامعة القاىرة ،القاىرة ،ُْٖٗ ،ص ِّٕ.
(ْ) حسف صادؽ المرصفاكم ،المرصفاكم في قانكف العقكبات الخاص ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،ُُٗٗ ،صَٗٔ.
(ٓ) راجع :المادة (َِٓ /ب) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
(ٔ) راجع :المادة (ُٖٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
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المبحث األكؿ
التنظيـ القانكني ألسباب تبرير القذؼ
باستعراض األحكاـ المنظمة ألسباب التبرير في التشريع الفمسطيني نبلحظ التشابو الكبير بيف

المطبؽ في المحافظات الشمالية مع أحكاـ قانكف العقكبات
المعالجة التشريعية لقانكف العقكبات
ٌ
المطبؽ في المحافظات الجنكبية ،حيث إف قانكف العقكبات األكؿ استمد العديد مف المعالجات
ٌ
التشريعية كاالحكاـ مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ذا األصؿ االنجميزم(ُ) ،فيك يعد

األصؿ التاريخي لقانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) ،كقد نقؿ عنو بشكؿ شبو حرفي أحكاـ
التبرير المطمؽ ،كالقاعدة العامة لمنشر المشركع كبعض أحكاـ التبرير المقيد ،كلكف المشرع في قانكف
العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) ترؾ بعض أحكاـ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) في
ىذا المجاؿ ،كتأثر بالمعالجة التشريعية لقانكف العقكبات المصرم في بعض أسباب التبرير ،حيث زاكج

بيف معالجتيف تشريعيتيف مختمفتيف انعكست عمى خطتو في أسباب التبرير ،كىك ما سنكضحو في ثنايا

ىذا الفصؿ ،أما مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني فقد نقؿ أغمب األحكاـ المنظمة ألسباب التبرير
عف قانكف العقكبات المصرم ،مفترقا بشكؿ كبير عف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).

كىك ما دفعنا لتناكؿ التنظيـ القانكني ألحكاـ التبرير بالتركيز بشكؿ خاص عمى قانكف

العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) حيث المعالجة التشريعية المتسقة ،كالذم لـ ينؿ حقو في البحث

كالدراسة فالمكتبة القانكنية تفتقر لدراسات كافية في ىذا المجاؿ ،كعميو يتطمب تناكؿ التنظيـ القانكني

ألسباب التبرير البحث في األساس القانكني لتمؾ األسباب ،كمعيار تقسيميا ،كالعمة منيا ،كدكر حسف
النية فييا ،ككذا عرض القاعدة العامة في إباحة القذؼ ،كأخي انر البحث في حصرية تمؾ األسباب مف
عدمو ،كىك ما سنتناكلو في المطمبيف التالييف:

المطمب األكؿ :األساس القانكني ألسباب تبرير القذؼ كالعمة منيا.

المطمب الثاني :القاعدة العامة في تبرير القذؼ كحصرية أسباب التبرير.

(ُ) يذىب جانب مف الفقو إلى أف لمقانكف النجميزم في مجاؿ أسباب اإلباحة ف ي القذؼ معالجة تشريعية تتسـ بالدقة كالعرض الكافي
لمغرض ،بشكؿ أكفى كأدؽ مف أحكاـ قانكف العقكبات الفرنسي في ىذا المجاؿ ،كالذم نص عمى بعض حالت اإلباحة في القذؼ تاركا

لمقضاء استخالص حالت اإلباحة الخرل ،كقد تأثر المشرع الجنائي المصرم كالعربي عمكمان بأحكاـ قانكف العقكبات الفرنسي .أنظر :أحمد
أميف بؾ ،شرح قانكف العقكبات األىمي ،المجمد الثالث ،ط (ّ) ،الدار العربية لممكسكعات ،بيركت ،ُِٖٗ ،ص ٕٗٓ.
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المطمب األكؿ

األساس القانكني ألسباب تبرير القذؼ كالعمة منيا
نتناكؿ األساس القانكني ألسباب تبرير القذؼ كالعمة منو ،كدكر حسف النية في أسباب تبرير

القذؼ ،مف خبلؿ الفركع الثبلثة التالية:

الفرع األكؿ :األساس القانكني ألسباب تبرير القذؼ.
الفرع الثاني :العمة مف أسباب التبرير.

الفرع الثالث :دكر حسف النية في تبرير القذؼ.
الفرع األكؿ

األساس القانكني ألسباب تبرير القذؼ
يقتضي البحث في األساس القانكني ألسباب تبرير القذؼ ،أف نفرؽ بيف نكعيف مف أسباب

التبرير ،كردت تباعان بعد القاعدة العامة لئلباحة التي نفرد ليا فرع مستقؿ.
النكع األكؿ :أسباب التبرير المطمؽ

أكرد قانكف العقكبات سكاء
المطبؽ في المحافظات الشمالية أك في المحافظات الجنكبية ،عددان
ٌ
مف الحاالت تحت مسمى االستثناء المطمؽ (ُ) أك النشر المشركع (ِ) كيجمع بيف تمؾ الحاالت أف

اإلباحة تتحقؽ سكاء تكفر في الحالة حسف النية أك تخمؼ.

كاألساس القانكني لحاالت التبرير المطمؽ يتكزع بيف نص القانكف كبدكف االستناد إلى تكفر

المطبقيف في
أحد أسباب اإلباحة كفؽ القكاعد العامة ألسباب اإلباحة التي يعترؼ بيا قانكني العقكبات
ٌ
محافظات الكطف الشمالية كالجنكبية ،كبيف تكفر سبب اباحة كفؽ تمؾ القكاعد في البعض اآلخر مف
حاالت التبرير المطمؽ.

أما النكع الثاني :أسباب التبرير المقيد
اشترط المشرع في الحاالت التي تندرج ضمف أسباب التبرير المقيد لتحقؽ اإلباحة عددان مف

الشركط ،يجمع بينيا شرط مشترؾ في جميع تمؾ الحاالت ،كىك كجكب حسف نية القاذؼ(ّ).

أما األساس القانكني ألسباب التبرير في جميع حاالت التبرير المقيد ىك االستناد إلى تكفر

أحد أسباب اإلباحة ،كالتي تخرج الفعؿ مف دائرة التجريـ كعدـ المشركعية إلى دائرة اإلباحة كعدـ
(ُ) راجع :المادة (َِٔ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
(ِ) راجع :المادة (ُٖٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ّ) راجع :المادة (َِٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
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التجريـ ،كتنزع عف الفعؿ صفة عدـ المشركعية ،كيفترض سبب اإلباحة خضكع الفعؿ ابتداء لمتجريـ
كاكتسابو الصفة غير المشركعة ،كيؤدم سبب اإلباحة إلى نفي الركف الشرعي لمجريمة كنفي الجريمة

تبعان لذلؾ ،كلسبب اإلباحة طابع مكضكعي ،باعتباره ينصب عمى الفعؿ ذاتو فيحكؿ تكييفو القانكني
مف تكييؼ غير مشركع إلى تكييؼ مشركع ،كتحقؽ أثر اإلباحة منكط بتكافر جميع شركطو فانتفاء

أحد ىذه الشركط يبقي الفعؿ عمى عدـ مشركعيتو(ُ).

كأىـ أسباب اإلباحة التي تجد تطبيقان ليا في أسباب التبرير سكاء المطمؽ أك المقيد ىك أداء

الكاجب كممارسة الحؽ ،فالتبرير المبني عمى أداء الكاجب يجد صكر لو في قياـ الناشر بنشر المادة

بناء عمى كاجب قانكني أك اجتماعي ،أك قياـ الشاىد بأداء كاجب تقديـ الشيادة أثناء اإلجراءات

القضائية ،...بينما أسباب التبرير المبنية عمى ممارسة حؽ تجد ليا تطبيقات متعددة ،كممارسة حؽ
الدفاع أك التقاضي أك حؽ النقد كابداء الرأم ،أك حؽ نشر األخبار كالتعميؽ عمييا ،كغيرىا مف

التطبيقات.
الفرع الثاني

العمة مف أسباب التبرير
العمة مف إباحة الفعؿ مرتبطة بالعمة مف تجريمو ،فالمشرع عندما يجرـ فعؿ إنما يريد مف كراء

ذلؾ حماية حؽ أك مصمحة جديرة بالحماية مف أم ضرر أك تيديد ،فإذا رأل المشرع تقرير إباحة
الفعؿ كنفي الصفة التجريمية عنو ،فإف ذلؾ معناه أف المشرع قرر انتفاء عمة التجريـ كزكاؿ مبرر ىذا

التجريـ ،كيرجع ذلؾ لسببيف :إما ألف الفعؿ الذم أصبح مباحان ال يناؿ باالعتداء حقا أك مصمحة أم
ينتفي معو الضرر الذم كاف يمكف أف يمحؽ بالحؽ أك المصمحة المحمية ،أك ألف ىذا الفعؿ يحقؽ

مصمحة أكلى باالعتبار(ِ) ،فترد عمة اإلباحة إلى نظرية ترجيح المصالح ،أم ترجيح المصمحة التي
يصكنيا الفعؿ عمى المصمحة التي ييدرىا ،ألف المصمحة المصانة أكلى بالرعاية مف المصمحة

الميدرة ،فيؤثر المشرع حماية المصمحة األكلى عف الثانية بعد أف يكازف بيف المصمحتيف فييدر
المصمحة الثانية صكنان لممصمحة األكلى(ّ).

فإذا كاف قانكف العقكبات قد جرـ القذؼ حماية لحؽ األفراد في سبلمة الشرؼ كاالعتبار ،فإف

القانكف ذاتو أسبغ صفة اإلباحة عمى بعض األفعاؿ التي تصنؼ جرائـ قذؼ ،كذلؾ لكجكد حؽ أك
(ُ) محمكد نجيب حسني ،الفقو الجنائي اإلسبلمي – الجريمة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ََِٕ ،ص َِِ كما بعدىا ( نسخة الكتركنية).
محمد عمي الحمبي ،شرح قانكف العقكبات – القسـ العاـ ،ط (ّ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،َُُِ ،ص َُْ.
(ِ) نظاـ تكفيؽ المجالي ،شرح قانكف العقكبات – القسـ العاـ " دراسة تحميمية في النظرية العامة لمجريمة كالمسؤكلية الجزائية " ،ط (ّ) ،دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ََُِ ،ص ُّْ.
(ّ) طبلؿ أبك عفيفة ،شرح قانكف العقكبات – القسـ العاـ ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،َُِِ ،ص ُِٗ.
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مصمحة أكلى باالعتبار كاالىتماـ كالرعاية مف حؽ األفراد في صكف شرفيـ أك اعتبارىـ ،كمصمحة
المجتمع في الحماية مف الجرائـ بالتبميغ عف مرتكبييا ،أك الحفاظ عمى المصمحة العامة بكشؼ

المخالفات اإلدارية لممكظفيف العمكمييف ،أك حؽ أطراؼ الدعاكل القضائية في تقديـ الدفكع كاستيفاء

حقيـ في الدفاع ،كغيرىا مف الحقكؽ التي تسمك في مكانتيا كأىميتيا االجتماعية كالقانكنية بحيث
تكجب تضمينيا ضمف أسباب تبرير القذؼ.

الفرع الثالث

دكر حسف النية في إباحة القذؼ
قيد قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) أسباب التبرير التي عددتيا المادة (َِٕ) بشرط
مشترؾ يجمع بيف كؿ أسباب التبرير الكاردة في تمؾ المادة ،كىك سبلمة النية أك حسف النية فبانتفاء

سبلمة النية يعكد الفعؿ لعدـ المشركعية كيكجب مساءلة كعقاب القاذؼ ،كقد نقؿ المشرع في قانكف

العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) الفقرة األكلى مف تمؾ المادة مع االحتفاظ بشرط سبلمة النية في

النشر(ُ).

كلـ يعرؼ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) حسف النية كلكف ىناؾ العديد مف المكاد

في ىذا القانكف تشير إلى حسف النية سكاء استخدـ المشرع حسف النية أك المعنى العكسي ليا أم سكء

النية ،كمف بينيا الحاالت المستثناة مف المؤاخذة في المادة (َِٕ) إعماال لسبب ممارسة الحؽ كسبب
لئلباحة بشرط أف تتـ تمؾ الحاالت بحسف نية(ِ).

كيكضح الفقو مفيكـ حسف النية أف غاية القاذؼ مف إسناد مادة القذؼ ىك خدمة المصمحة

العامة ال التشيير كالتجريح شفاء لضغائف أك أحقاد شخصية أك نية اإلضرار بالمجني عميو ،كذلؾ

عندما يبني القاذؼ تصرفو بناء عمى اعتقاد بصحة كقائع القذؼ كلخدمة المصمحة العامة(ّ) ،كمف
تطبيقات حسف النية ،االتجاه نحك الكشؼ عف مخالفات إدارية أك التبميغ عف جريمة ،أك غيرىا مف

الغايات التي تيدؼ لممصمحة العامة ،كالنقد األدبي المكضكعي كالنقد العممي كالنقد السياسي ،أك
الخبر الصحفي عف كاقعة صحيحة ذات أثر اجتماعي.

كقد أكرد قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) حاالت ثبلث تنفي حسف النية عف القاذؼ

كتجعمو مستحقان المساءلة الجزائية كىذه الحاالت ىي(ْ):
(ُ) راجع :المادة (ُٗٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).

(ِ) ساىر إبراىيـ الكليد ،األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني  ،الجزء األكؿ :الجريمة كالمسؤكلية الجزائية ،ط (ُ) ،بدكف دار نشر،
ََُِ ،ص ُٕٓ.
(ّ) حسف صادؽ المرصفاكم ،مرجع سابؽ ،ص ِٗٔ
(ْ) راجع :المادة (َِٖ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
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 .1إذا ظير أف مادة القذؼ غير صحيحة ،كأف القاذؼ الذم أعطى ليا العبلنية لـ يكف يعتقد
بصحتيا.

 .2إذا ثبت أف مادة القذؼ غير صحيحة ،كأف القاذؼ لـ يبذؿ الجيد الكافي كالعناية البلزمة لمتأكد
مف صحة تمؾ المادة مف عدمو.

 .3إذا ظير أف القاذؼ قد قصد إيذاء المجني عميو إلى درجة تفكؽ القدر المعقكؿ الذم تتطمبو
المصمحة العامة ،أك القدر الذم تتطمبو المحافظة عمى الحقكؽ ،أك المصمحة الشخصية التي
يدعي القاذؼ أنيا تخكلو التمتع باالستثناء مف المساءلة كتجعؿ النشر مشركعان.

فتكفر أم حالة مف تمؾ الحاالت الثبلث يشكؿ قرينة عمى انتفاء حسف النية المطمكب في

جميع حاالت التبرير المقيد ،فالحالة األكلى كالثانية ىي تخفيؼ مف شركط القاعدة العامة لمقذؼ كىي
(ثبكت صحة مادة القذؼ مع تحقيؽ النشر الفائدة عمى المصمحة العامة) ،فحتى مع عدـ ثبكت صحة

مادة القذؼ يتكفر لدل القاذؼ شرط حسف النية إال في حاؿ اعتقاد القاذؼ أف المادة كانت غير

صحيحة ،أك في حاؿ أف القاذؼ لـ يبذؿ الجيد المطمكب مف أجؿ التحقؽ مف صدؽ مادة القذؼ،
كىك ما يدؿ عمى أف إسناد مادة القذؼ كاف بناء عمى طيش كخفة كبدكف تأكد كافي مف صحتو كىك

ما ال تتحقؽ بو المصمحة العامة ،كبحكـ المخالفة تعد سبلمة النية متكفرة لدل الناشر في حاؿ اعتقاده

بصحة مادة النشر كاىتمامو االىتماـ البلزـ لمتأكد مف صحة المادة (ُ) ،أما الحالة الثالثة فتنتفي حسف

النية لتجاكز القاذؼ حدكد ممارسة حقو في النشر ،فعدـ التزاـ مف يمارس الحؽ حدكد ذلؾ الحؽ يخرج

فعمو مف دائرة اإلباحة كيعده إلى دائرة عدـ المشركعية.

كىنا يثمف الباحث ما أخذ بو قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) في ىذا المجاؿ عندما أكرد

نصان يجعؿ سبلمة النية قرينة إلى أف تثبت عكسيا ،كذلؾ إذا أقيـ الدليؿ بالنيابة العامة عف المتيـ
عمى أف نشر مادة القذؼ قد كقع في أحكاؿ تبرر نشرىا فيما لك كانت نشرت بسبلمة نية ،فيؤخذ ذلؾ

كقرينة عمى أف النشر قد كقع بسبلمة نية ،كتبقى ىذه القرينة قائمة إلى أف يثبت العكس(ِ) ،حيث

انسجـ المشرع مع القكاعد الدستكرية العامة في عدـ نقؿ عبء اإلثبات مف النيابة العامة إلى المتيـ،
كىك ما يشكؿ ضمانة ىامة لممتيـ الستيفاء حقو في الدفاع ،فمـ يزد المشرع مف الشركط المطمكبة

لتحقؽ حالة إباحة القذؼ.

كما تجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائي في فمسطيف بمحافظاتيا الشمالية كالجنكبية حدد دكر

حسف النية بككنو أحد شركط تحقؽ بعض أسباب اإلباحة في ضكء تطمبو لمقصد العاـ لجريمة القذؼ،

كلـ يتبف المشرع ما أخذت بو بعض التشريعات بتطمب قصد جنائي خاص في القذؼ بافتراض سكء

(ُ) كامؿ السعيد ،شرح قانكف العقكبات ،الجرائـ الكاقعة عمى الشرؼ كالحرية " دراسة تحميمية مقارنة " ،ط (ُ) ،الدار العالمية الدكلية كدار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ََِِ ،ص ُِّ.
(ِ) راجع :المادة (َِٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
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دكر في نفي الركف
نية القاذؼ كعمى األخير إثبات عكس ىذا االفتراض ،كىنا تمعب حسف النية ان

المعنكم لجريمة القذؼ كىك ما أخذ بو المشرع الفرنسي(ُ).

المطمب الثاني

القاعدة العامة في إباحة القذؼ كحصرية أسباب التبرير
نتناكؿ في ىذا المطمب بالتحميؿ القاعدة العامة إلباحة القذؼ في التشريع الفمسطيني ،ثـ

نعرض لحصرية أسباب التبرير مف عدمو ،كذلؾ بتقسيـ ىذا المطمب إلى الفرعيف اآلتييف:
الفرع األكؿ :القاعدة العامة في إباحة القذؼ.
الفرع الثاني :حصرية أسباب التبرير.

الفرع األكؿ

القاعدة العامة في اباحة القذؼ
يتطابؽ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) مع قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة

(َُٔٗ) في تقرير قاعدة عامة تبرر القذؼ كتزيؿ عنو التجريـ ،كتعتبر الفعؿ مشركعان ،كىي إذا كاف
نشر مادة القذؼ يعكد بالنفع عمى المصمحة العامة مع اشتراط صحة مادة القذؼ(ِ).

المطبؽ في المحافظات الجنكبية أك المحافظات الشمالية ىذه
عد قانكف العقكبات سكاء
كقد ٌ
ٌ
الحالة مف حاالت اإلباحة قاعدة عامة لئلباحة ،دكف اشتراط صفة معينة في المجني عميو ،مخالفان
بذلؾ اتجاه عاـ لدل أغمب قكانيف العقكبات العربية ،التي تضع قيدان عمى إثبات صحة ما يسنده المتيـ

إلى المجني عميو ،بأف يككف ىذا األخير يتصؼ بصفة معينة (مكظؼ عاـ أك مف في حكمة ،أك
شخص ذم صفة نيابية عامة ،أك مكمؼ بخدمة عامة)(ّ).

(ُ) عمر سالـ ،الدفع بالحقيقة ف ي جريمة القذؼ ضد ذكم الصفة العمكمية دراسة مقارنة ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُٗٗٓ ،ص
ٖٓ.
تككف ذمان
(ِ) تنص المادة (ُٖٗ ) ُ/مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) " :إيفاء لمغاية المقصكدة مف ىذا القسـ ،إف نشر أية مادة ٌ
أك قدحان يعتبر نش انر غير مشركع ،إال -ُ :إذا كانت مكضكع الذـ أك القدح صحيحان كيعكد نشره بالفائدة عمى المصمحة العامة ".

كىذه المادة منقكلة عف المادة (َِٓ /أ ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) كالتي تنص " :إيفاء لمغاية المقصكدة مف ىذا الفصؿ،

تككف قذف نا بحؽ شخص آخر نش انر غير مش ركع ،إال(:أ) إذا كانت مادة القذؼ صحيحة كيعكد نشرىا بالفائدة عمى المصمحة
يعتبر نشر أية مادة ٌ
العامة ".
(ّ) مف بيف تمؾ القكانيف :قانكف العقكبات العراقي المادة (ّّْ) ،كقانكف العقكبات الميبي المادة (َْْ) ،كقانكف العقكبات المبناني المادة

(ّٕٖ) ،كقانكف العقكبات المصرم المادة (َِّ)  .أنظر :عمي حسف طكالبة ،جريمة القذؼ دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف
الكضعية ،ط (ُ) ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ُٖٗٗ ،ص ُُٓ.
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كمع ذلؾ فيذه القاعدة ليست غريبة عف الفقو كالتشريع ،فقد أخذ بيا قانكف الصحافة الفرنسي

بعد تعديؿ عاـ ُْْٗ بحيث أصحبت القاعدة العامة في فرنسا ىي إمكاف الدفع بالحقيقة كاثبات
حقيقة الكقائع المنسكبة إلى المجني عميو ،إال في حاالت محددة عمى سبيؿ الحصر ،كدكف اشتراط

صفة معينة في المجني عميو(ُ).

كتحقؽ ىذه القاعدة أثرىا كتزيؿ عف السمكؾ اإلجرامي صفة التجريـ سكاء أكاف اإلسناد كاقعان

بطريؽ النشر عف طريؽ الصحؼ كالمطبكعات كما في حكميا مف قذؼ إلكتركني ،أك كقع القذؼ

بطريؽ شفيي ،ألف النشر يتضمف إسناد كليس كؿ إسناد يقع بطريؽ النشر ،فإذا أضفى قانكف
العقكبات المشركعية عمى النشر في ىذه القاعدة كىك األكثر شيكعان كذيكعان كأث انر ،فالقانكف مف باب

أكلى يضفى المشركعية عمى القذؼ بطرؽ أخرل أقؿ تأثي انر كالقذؼ الشفيي(ِ).

فيشترط إلباحة القذؼ في ىذه القاعدة العامة تكفر شرطيف ،األكؿ :صحة مادة القذؼ ،أما

الثاني :أف يككف نشر تمؾ المادة يعكد بالفائدة عمى المصمحة العامة.

الشرط األكؿ :إثبات صحة مادة القذؼ

يجب أف يثبت مف يتمسؾ بيذه القاعدة لتبرير القذؼ كؿ ما أسنده إلى المجني عميو ،فإذا
تعددت الكقائع التي أسندىا يجب عميو أف يثبت ىذه الكقائع جميعان ،فإذا استطاع أف يثبت أحدىا أك

بعضيا دكف البعض اآلخر لـ يستفد مف قاعدة اإلباحة ىذه ،فيقع عبء اإلثبات ىذا عمى عاتؽ

المتيـ ،كلو أف يثبت صحة ما يسنده إلى المجني عميو بكافة طرؽ اإلثبات القانكنية سكاء بشيادة

الشيكد أك القرائف كغيرىا ،كلممحكمة أف تقدر كفاية األدلة التي قدميا المتيـ إلثبات مادة القذؼ كفؽ

سمطتيا التقديرية ككفؽ مبدأ إقناعية األدلة ،فإذا قدرت أف األدلة غير كافية أك أف األدلة غير منتجة
أك منقطعة الصمة عف مادة القذؼ ال يستفيد المتيـ مف إباحة ىذه القاعدة(ّ).

كتطبيقان لذلؾ قررت محكمة التمييز األردنية بأف " تضمف المقاؿ المنشكر في الصحؼ أف

المكاطنيف ال يصمكف إلى حقكقيـ عف طريؽ المحاكـ كأف المآسي كالمظالـ تتكرر يكميا أماميا كعف
كجكد ضعؼ عاـ في المستكل العممي لمقضاة كضعؼ في تسبيب األحكاـ فإف فعؿ المشتكى عمييما
= كقد نقؿ مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني تمؾ المعالجة التشريعية مف قانكف العقكبات المصرم ،حيث تنص المادة (َّٗ) مف مشركع
قانكف العقكبات الفمسطيني " :كال يقبؿ مف القاذؼ إقامة الدليؿ إلثبات صحة ما قذؼ بو" ،كتنص المادة (َُّ) مف المشركع " :ال يسرم حكـ

المادة السابقة عمى حالة الطعف في أعماؿ مكظؼ عاـ أك شخص ذم صفة نيابية عامة أك مكمؼ بخدمة عامة ".
(ُ) تنص المادة (ّٓ )ّ /مف قانكف الصحافة الفرنسي – قانكف ٔ :-ُْْٗ/ٓ/حقيقة كقائع القذؼ يمكف دائما إثبات صحتيا إل في
الحالت التالية :أ -إذا كاف إسناد ىذه الكقائع يتعمؽ بالحياة الخاصة لمشخص .ب -إذا كاف اإلسناد يتعمؽ بكقائع انقضى عمييا أكثر مف

عشر سنكات .ج -إذا كاف اإلسناد يتعمؽ بكاقعة تعد جريمة كلكنيا انقضت بالعفك الشامؿ أك التقادـ أك انقضى حكـ الدانة فييا برد
العتبار .". .أنظر :عمر سالـ ،الدفع بالحقيقة في جريمة القذؼ ،مرجع سابؽ ،ص ْ ص ّٓ.
(ِ) كامؿ السعيد ،مرجع سابؽ ،ص ُُْ.

(ّ) مدحت رمضاف ،الحماية الجنائية لشرؼ كاعتبار الشخصيات العامة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُٗٗٗ ،ص َُٔ .طارؽ سركر،
قانكف العقكبات ،القسـ الخاص ،جرائـ االعتداء عمى األشخاص ،ط (ِ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ََُِ ،ص َِْ.
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– كاتب المقاؿ كالمحرر المسؤكؿ في الصحيفة – يشكؿ جريمة نشر طعف بحؽ المحاكـ بقصد
تعريض مجرل العدالة لمشؾ كالتحقير ،كما يشكؿ جريمة الذـ كالقدح بحؽ المحاكـ ،ككاف عمى محكمة

المكضكع إدانة المشتكى عميو طالما لـ يثبت صحة ما ذكره في المقاؿ"(ُ) ،كلكف لك تمكف المشتكى
عميو مف إثبات ما تضمنو المقاؿ ألفمت مف المسؤكلية الجنائية.

كما قررت محكمة التمييز األردنية بأنو " إذا لـ تقدـ المميزة ما يثبت أف مكضكع الذـ كالقدح

المنشكر في صحيفتيا كاف صحيحان كأف نشره يعكد بالفائدة عمى المصمحة العامة ،فيككف استنادىا في

أسباب الطعف الى نص المادة ُٖٗ ُ /عقكبات في غير محمو"(ِ).

كيرل بعض الفقو أف عبء اإلثبات ال يقع عمى المتيـ كحده ،كانما الصياغة التشريعية لمقاعدة

تحتمؿ أف تقكد المحكمة تحقيقان مكضكعيان لمكصكؿ لحقيقة كصحة المادة المنشكرة كالعبارات المستخدمة

في القذؼ مف عدمو ،كيتعيف عمى النيابة كاألصؿ فييا أنيا خصـ شريؼ أف تساعد المحكمة كالمتيـ
في التطبيؽ السميـ لمقانكف كالكصكؿ لمحقيقة ،كالتأكد مف صحة مادة القذؼ(ّ).

بينما يرل جانب آخر مف الفقو أف تدخؿ القاضي كفؽ الرأم الفقيي السابؽ يخالؼ مبدأ حياد

القاضي ،كيخالؼ القكاعد العامة التي تقتضي المكازنة بيف مصالح الخصكـ ،كعدـ السعي الدانة

طرؼ كتبرأة طرؼ آخر مف أطراؼ اإلجراءات القضائية في مرحمة المحاكمة (ْ).

كيؤيد الباحث الرأم الفقيي األكؿ فالمتيـ كاف كاف لو مصمحة في إثبات صحة المادة المسندة

ليتخمص مف المسؤكلية الجنائية عف جريمة القذؼ ،كعميو أف يبادر إلى تقديـ األدلة التي تساىـ في
إثبات صحة مادة القذؼ كاستيدافو مف كراء النشر المصمحة العامة ،إال أف المحكمة إذا رأت أف األدلة
التي قدميا المتيـ منتجة كجدية كأنو يستيدؼ المصمحة العامة ،أف تقدـ لو يد المساعدة لمكصكؿ

لمحقيقة كالكصكؿ لما يحقؽ المصمحة العامة ،فمثبل :إذا أسند شخص إلى تاجر معيف أنو استكرد مكاد

غذائية ضارة بالصحة ،كقدـ في معرض الدفاع عف نفسو خبلؿ المحاكمة ما يدعـ صحة ما يدعيو،

فينا يمكف لمقاضي الجنائي أف يقكـ بالتحقيؽ في ىذه الكقائع منعان باإلضرار بصحة المكاطنيف كلمنع
تداكؿ تمؾ البضاعة كىك ما تتحقؽ بو المصمحة العامة ،كيرل الباحث أف ىذا الرأم يستند أيضا إلى

الدكر االيجابي لمقاضي الجنائي ،ككما أف القاضي في ىذه الحالة ال يسعى إلدانة طرؼ لمصمحة
طرؼ آخر  ،كانما يسعى لتحقيؽ المصمحة العامة كالكصكؿ لمحقيقة .

(ُ) قرار محكمة التمييز األردنية رقـ ِٔٓ َٗ/صفحة ُِٓٔ سنة ُِٗٗ ،مجمكعة األحكاـ الجزائية ،المبادئ القانكنية لمحكمة التمييز(
األردنية) في القضايا الجزائية مف بداية ُٖٖٗ حتى نياية ُٓٗٗ ،محمد خبلد ،كيكسؼ خبلد ،الجزء الثاني ،ط (ُ) ،ككالة التكزيع األردنية،
عماف ،ُٗٗٔ ،ص َٔٔ.
(ِ) قرار محكمة التمييز األردنية رقـ ٖٔٗ ،ُٖٗٗ/بتاريخ ِٗ ،َُٗٗ/ّ/مكقع شبكة قانكني األردف ،مرجع سابؽ.
(ّ) كامؿ السعيد ،مرجع سابؽ ،ص ُِٖ.
(ْ) رأم الدكتكر عبد اهلل الفرا ،مقابمة شخصية أجراىا الباحث مع الدكتكر /عبد اهلل الف ار أستاذ قانكف المرافعات المشارؾ ،في جامعة االزىر
بتاريخ َِ.َُِْ/ٓ/
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كيرل الباحث أف ىذا التفسير لنص ىذه القاعدة يتكافؽ مع الدكر الياـ لحرية التعبير عف

الرأم في مجاؿ السعي لمتحقيؽ المصمحة العامة كالدفع نحك اإليجابية كالمبادرة لصكف تمؾ المصمحة
كعدـ التياكف مع ما ييددىا.

الشرط الثاني :تحقيؽ المصمحة العامة
إف تحقؽ الشرط الثاني كىك أف يعكد النشر بالنفع عمى المصمحة العامة ،ىي العمة التي مف

أجميا تـ اقرار ىذه القاعدة  -بالسماح لممتيـ بإثبات حقيقة ما يسنده إلى المجني عميو ،-فاإلباحة
قررت ىنا رعاية لمصمحة عامة ،فيذا النشر يجب أف يحقؽ الفائدة كالمصمحة العامة في الكشؼ عف

االنحراؼ عف السمكؾ القكيـ الذم يمس أك ييدد المصمحة العامة(ُ) ،ال أف يككف النشر بيدؼ التشفي
أك االنتقاـ أك شفاء الضغائف كاألحقاد الشخصية أك بالخكض في الحياة الخاصة لؤلفراد بعيدان عف

خدمة المصمحة العامة ،كال تكجد قاعدة ثابتة تحدد ما يعكد نشره بالنفع عمى المصمحة العامة ،كانما
ىي مسألة متعمقة بالكقائع يترؾ تقديرىا لقاضي المكضكع تحت رقابة محكمة النقض(ِ) ،كالمجاالت

التي يعكد النشر في نطاقيا بالنفع عمى المصمحة العامة متعددة مف أىـ صكرىا المشاركة في الرقابة

الشعبية المعترؼ بيا في األنظمة الديمقراطية بقصد إطبلع الرأم العاـ عمى ما خفي مف إساءة أك
ىدر لممصالح العامة كاألمكاؿ العامة كمصالح المكاطنيف سكاء تعمقت بسمككيات القائميف بالخدمة

العا مة الرسمية أك دكف ذلؾ مف سمككيات المكاطنيف العادييف التي ترتبط بالمصمحة العامة كالشركات
المعتمدة عمى االدخار كاالئتماف العاـ(ّ) ،كالكشؼ عف حاالت الغش التجارم كالصناعي كعدـ

صبلحية بعض المكاد الغذائية التي تنتجيا بعض الشركات أك تقكـ باستيرادىا لبلستيبلؾ البشرم،

كغيرىا مف صكر الغش(ْ).

كيجب تكفر الشرطيف معان كال يكفي تكفر أحدىما كتخمؼ الشرط االخر لقياـ ىذه القاعدة،

كالشرطيف ليما مف االرتباط بحيث إف كؿ شرط ضركرم لتحقؽ الشرط االخر ،فمف غير المتصكر أف
يستيدؼ المصمحة العامة مف يعمـ بعدـ صحة ما ينسبو إلى المجني عميو ،كما أف المصمحة العامة

تتأذل كمف باب أكلى ال تتحقؽ بإسناد كقائع عف خفة كطيش ،فمف يستيدؼ المصمحة العامة يجب

أف يتحرل كيتأكد مف صحة ما ينسبو إلى المجني عميو(ٓ).

(ُ) محمد صبحي نجـ ،الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص ،ط(ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ُْٗٗ ،صُْٕ.
(ِ) أحمد أميف بؾ ،مرجع سابؽ ،ص ٕٗٓ ،ص ٕٔٔ.
(ّ) فريد الزغبي ،المكسكعة الجزائية ،المجمد الرابع ،الحقكؽ الجزائية العامة ( أسباب التبرير) ،ط (ّ) ،دار صادر لمطباعة كالنشر ،بيركت،
ُٓٗٗ ،ص ّْٕ كما بعدىا.
يذىب جانب مف الفقو كبحؽ اف حصر الدفع بالحقيقة عمى فئات محددة كما ىك الحاؿ في مصر حاؿ دكف الرقابة الشعبية عمى الشركات
المختمفة كمنيا الشركات المعتمدة عمى الدخار كالئتماف العاـ في مرحمة التأسيس أك الستغالؿ ،كىك كاف احد األسباب التي أدت إلى

كارثة شركات تكظيؼ األمكاؿ في فترات سابقة في مصر .أنظر :عمر سالـ ،مرجع سابؽ ،ص ِٓ.
(ْ) محمد صبحي نجـ ،مرجع سابؽ ،ص ُْٕ.

(ٓ) محمكد نجيب حسني ،قضاء محكمة النقض في مجاؿ إباحة الطعف في أعماؿ المكظؼ العاـ ،مجمة القانكف كاالقتصاد لمبحكث القانكنية
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كتطبيقان ليذه القاعدة قضت محكمة بداية جزاء عماف األردنية ببراءة كاتب اتيـ بجريمة قذؼ

كاعتبرت أف الكاتب تناكؿ في مقالو الصحفي شأنان عامان كىك كجكد تجاكزات إدارية كمالية في إحدل
الدكائر اليامة في المممكة األردنية دكف أف يتعرض الكاتب لشخص المشتكي بصفة شخصية كانما

بصفة كظيفية ،كاعتبرت أف فعؿ المشتكى عميو ال يشكؿ جرمان استنادا لكجكد استثناء مف تجرـ القذؼ،
اذا كاف مكضكع النشر صحيحا كيعكد نشره بالفائدة عمى المصمحة العامة (ُ).
الفرع الثاني

حصرية أسباب التبرير
المطبؽ في المحافظات الشمالية أك المحافظات
نظـ المشرع في قانكف العقكبات سكاء
ٌ
الجنكبية عدد مف أسباب اإلباحة كحاالتيا كشركطيا ،كىنا يثار التساؤؿ ىؿ تمؾ األسباب كاردة عمى

سبيؿ الحصر أـ ال؟

يرل جانب مف الفقو أف الحاالت الكاردة في المكاد المنظمة ألسباب التبرير ىي حاالت

حصرية ،أم أف المكاد التي نصت عمى أسباب تبرير القذؼ ىي كفؽ شركط كحاالت حصرتيا تمؾ

المكاد حص انر كال يجكز القياس عمييا أك التكسع فييا(ِ).

بينما يرل جانب آخر مف الفقو أف حاالت إباحة التبرير ىي حاالت غير محصكرة في مكاد

معينة ،بؿ إف تكفر أم سبب إباحة غير الحاالت الكاردة في المكاد المنظمة لجريمة القذؼ كأسباب
تبريرىا ،يمكف اعتباره سببا إلباحة القذؼ بشرط تكافر جميع شركط سبب اإلباحة ،كال يكجد في قانكف
العقكبات ما يقضي باستبعاد سرياف سبب معيف مف أسباب اإلباحة عمى جريمة القذؼ(ّ).

كما يكرد الفقو أمثمة ألسباب إباحة أخرل تصمح لتككف سببا إلباحة القذؼ كمنيا:

الدفاع الشرعي :يصمح الدفاع الشرعي كسبب إلباحة القذؼ إذا تكافرت جميع شركطو كذلؾ لقاء
عدكاف كشيؾ الكقكع ،كما يتصكر في الدفاع عف النفس كاسترعاء نظر اآلخريف إلى العدكاف الكشيؾ

كمف يشير في كجيو سبلحان ناريان ،فيذا يبيح لممجني عميو أك لمغير أف يقكؿ لمجاني ":ىذا الرجؿ

مجنكف كىارب مف مستشفى األمراض النفسية فأمسككه" ،فينا يككف الدفاع الشرعي سببان إلباحة القذؼ

= كاالقتصادية ،جامعة القاىرة ،العدد (ّٕ) ،القاىرة ،ََِّ ،ص ِِ.
(ُ) حكـ رقـ ِِّْ لسنة ََِِ بداية جزاء عماف ،أ كرده :عادؿ عزاـ سقؼ الحيط ،جرائـ الذـ كالقدح كالتحقير المرتكبة عبر الكسائط
اإللكتركنية ،دراسة قانكنية مقارنة ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،َُُِ ،ص ُٗ كما بعدىا.
(ِ) محمد صبحي نجـ ،مرجع سابؽ ،ص ُْٕ.
(ّ) محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص كفقا ألحدث التعديبلت التشريعية ،ط (ْ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
َُِِ ،ص ٕٔٓ.
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إذا ثبت أف تكجيو المدافع عباراتو إلى المعتدم ىي التي صرفتو عف البدء في اعتدائو أك االستمرار

فيو(ُ).

حؽ التأديب :كما يمكف أف يككف حؽ تأديب الصغير سببان إلباحة القذؼ ،كأف يستعمؿ القذؼ كسيمة

لتأديب الصغير ،إذا ثبت أف تكجيو عبارات معينة عمى شيء مف الخشكنة تتضمف تذكيره بكقائع

محقرة مف شأنيا تيذيبو ،ألنو إذا كاف التأديب عف طريؽ الضرب جائ انز فمف باب أكلى يككف جائ از

بكسيمة أقؿ جسامة(ِ).

عبارت القذؼ ككسيمة عبلجية في بعض األمراض
ا
الكسائؿ العالجية كمنع الجرائـ :يمكف استعماؿ
العصبية ،حيث يمكف أف تحدث العبارات القاسية صدمة نفسية أك عصبية مطمكبة لعبلج بعض

الحاالت ،ككما يمكف أف يباح استعماؿ عبارات القذؼ لرجاؿ السمطة العامة اذا كاف مف شأف تمؾ
العبارات أف تحكؿ دكف ارتكاب سمكؾ مجرـ ،فإذا أجاز المشرع القتؿ أك اإليذاء دفعان لجرائـ تصمح

محبلن لمدفاع الشرعي فمف باب أكلى يمكف لو استعماؿ عبارات شفيية لتككف كسيمة لدفع الجرائـ
بكسيمة أقؿ جسامة كخطكرة أم كسيمة قكلية(ّ).

كيميؿ الباحث لمرأم األخير الذم يعتبر تكافر شركط أم سبب مف أسباب اإلباحة كافيان لتبرير

القذؼ حتى في حاؿ عدـ النص عمييا صراحة في المكاد التي حددت حاالت تبرير القذؼ ،كذلؾ
لطبيعة أسباب القذؼ المكضكعية كالتي بتحققيا تحدث أثرىا ،أم تخرج الفعؿ مف دائرة عدـ

المشركعية ،كما أف أسباب اإلباحة مصدرىا التشريع بمعناه الكاسع أم نصكص القانكف سكاء كردت

في مكاد قانكف العقكبات أك غيره مف القكانيف ،ككذا مبادئ النظاـ القانكني ككؿ كركحو ،ككذا المصادر

االخرل التي يعترؼ بيا القانكف كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية أك العرؼ(ْ).

(ُ) محسف فؤاد فرج ،جرائـ الفكر كالرأم كالنشر ،النظرية العامة لمجرائـ التعبيرية ،ط (ِ) ،دار الغد العربي ،القاىرة ،ُّٗٗ ،ص ْٔٓ كما
بعدىا.
(ِ) محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف العقكبات ،مرجع سابؽ ،ص ٕٔٓ.
(ّ) كامؿ السعيد ،مرجع سابؽ ،ص ُُْ.
(ْ) أنظر في طبيعة أسباب اإلباحة لدل :عبد الرؤكؼ ميدم ،شرح القكاعد العامة لقانكف العقكبات ،دار النيضة العربية ،القاىرة ََِٗ ،ص
ْٗٔ ص ُٓٔ .عبد القادر صابر جرادة ،مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني ،ط (ِ) ،مكتبة آفاؽ ،غزة ،َُِّ ،ص ِّٓ .طبلؿ أبك
عفيفة ،مرجع سابؽ ،ص ُٔٗ .محمد عمي الحمبي ،مرجع سابؽ ،ص َُٔ.
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المبحث الثاني
حالت تبرير القذؼ المقيدة
نصت المادة (َِٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عمى ثماني (ٖ) حاالت
يككف القذؼ فييا مبر انر ،كيككف النشر فييا مستثنى مف المؤاخذة أك المساءلة القانكنية ،كىذه الحاالت
ىي ( :أداء كاجب بالنشر ،النشر لمحفاظ عمى مصمحة أك حؽ ،نقد أعماؿ المكظفيف العمكمييف ،نقد

أعماؿ األشخاص في المسائؿ العامة ،التعميؽ عمى سمكؾ أشخاص أك أطراؼ دعكل أثناء اإلجراءات
القضائية ،حؽ النقد المكجو لمكتب كالمؤلفات كاألعماؿ التي تتصؼ بالعبلنية ،حؽ التكجيو كاإلشراؼ،

تقديـ شككل أك اإلببلغ عف تيمة) ،كما نصت المادة (َِ) مف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ)

لسنة (ُْْٗ) عمى عدد مف حاالت التبرير المقيد تقبؿ في معرض الدفاع في دعكل التعكيض عف
النشر الذم يتضمف قذفان  ،كذلؾ كفؽ تنظيـ قانكني متقارب جدان مع ما نصت عميو المادة (َِٕ) مف
قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ)  ،بينما اكتفى المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة

(َُٔٗ) بنقؿ حالتيف فقط مف تمؾ الحاالت كىك النشر بناء عمى كاجب قانكني ،كالنشر لمحفاظ عمى
مصمحة ،كلـ ينقؿ باقي الحاالت الكاردة في المادة (َِٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة

(ُّٔٗ) ،كىك ما كاف محؿ انتقاد مف الفقو ،حيث تحمؿ الحاالت التي تـ تجاىميا أسباب تبرير ليا
أىميتيا لتدعيـ حقكؽ لؤلفراد ليا اعتبارىا ،أبرزىا حؽ النقد كصكره كغيرىا مف الحقكؽ اليامة ،مما

جعؿ خطة المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) محؿ ارتباؾ كتشكيش كنقص (ُ).

كعميو سنتناكؿ بالدارسة كالتحميؿ لتمؾ الحاالت ،كذلؾ مف خبلؿ ثبلثة مطالب ،باستثناء حالة

(التعميؽ عمى سمكؾ أشخاص أك أطراؼ دعكل أثناء اإلجراءات القضائية) ،التي سيحيؿ الباحث
دراستيا إلى مكضع آخر مف ىذه الدراسة (ضمف المبحث األخير مف ىذا الفصؿ :حاالت التبرير

المطمؽ) ،كذلؾ نظ ار لبلرتباط بيف ىذه الحالة كبيف بعض حاالت التبرير المطمؽ المتعمقة بالنشر
خبلؿ اإلجراءات القضائية ،بيدؼ تكامؿ العرض كعدـ التكرار ،كالمطالب الثبلثة كما يمي:
المطمب األكؿ :أداء كاجب بالنشر كالنشر لمحفاظ عمى مصمحة أك حؽ.

المطمب الثاني :حؽ النقد.

المطمب الثالث :حؽ التكجيو كاإلشراؼ كتقديـ شككل أك اإلببلغ عف تيمة.

(ُ) كامؿ السعيد ،مرجع سابؽ ،ص ُِّ.
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المطمب األكؿ

أداء كاجب بالنشر ك النشر لمحفاظ عمى مصمحة أك حؽ
يحمؿ ىذا المطمب حالتيف مف حاالت تبرير القذؼ المقيدة كىما :النشر استنادان ألداء كاجب،

ككذا حالة النشر لمحفاظ عمى مصمحة أك حؽ ،كسنفرد فرع مستقؿ لكؿ حالة عمى النحك اآلتي:
الفرع األكؿ :أداء الكاجب بالنشر.

الفرع الثاني :النشر لمحفاظ عمى مصمحة أك حؽ.
الفرع األكؿ

أداء الكاجب بالنشر
النص القانكني:
تنص المادة (َِٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عمى ما يمي " :يككف نشر

المادة المككنة لمقذؼ مستثنى مف المؤاخذة بشرط كقكعو بسبلمة نية إذا كانت العبلقة المكجكدة بيف
الناشر كصاحب المصمحة بالنشر مف شأنيا أف تجعؿ الناشر إزاء كاجب قانكني أك أدبي أك اجتماعي

يقضي عميو بنشر تمؾ المادة لصاحب المصمحة بالنشر "  ،كىك سبب تبرير مقيد أخذ بو قانكف

المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) في معرض الدفاع في دعكل التعكيض عف النشر الذم
يتضمف قذفان (ُ).

كقد نقؿ المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) أحكاـ المادة سالفة الذكر بشكؿ

شبو حرفي عندما نص في المادة (ُٗٗ) منو عمى ما يمي ":يككف نشر المكضكع المككف لمذـ ،كالقدح
مستثنى مف المؤاخذة بشرط كقكعو بسبلمة نية إذا كانت العبلقة المكجكدة بيف الناشر كصاحب

المصمحة بالنشر مف شأنيا أف تجعؿ الناشر إزاء كاجب قانكني يقضي عميو بنشر ذلؾ المكضكع
لصاحب المصمحة بالنشر".

سند اإلباحة:

سند اإلباحة في ىذه الحالة ىك أداء الكاجب الذم يعتبر أحد أسباب اإلباحة التي يأخذ بو كؿ

(ُ) تنص المادة (َِ )ُ/مف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) " :يككف نشر المادة المككنة لمقذؼ مستثنى مف المؤاخذة في
أم حاؿ مف األحكاؿ التالية :إذا كانت العبلقة القائمة بيف الناشر كصاحب المصمحة في النشر ،مف شأنيا أف تجعؿ الناشر إزاء كاجب قانكني
أك أدبي أك اجتماعي يقضي عميو بنشر تمؾ المادة لصاحب المصمحة في النشر.
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المطبؽ في المحافظات الشمالية ،كالتي تجد
مف قانكف العقكبات
المطبؽ في المحافظات الجنكبية ك ٌ
ٌ
أساسان ليا في النصكص القانكنية التي تعتبر أنو مف حاالت انتفاء المسؤكلية الجزائية إتياف الشخص
ألم سمكؾ تنفيذان لمقانكف أك إطاعة ألمر صدر مف جية يكجب القانكف إطاعتيا(ُ).

كالعمة مف ىذه اإلباحة أنو في ىذه الحالة يفترض أف شخصان قد أتى فعبلن أىدر بو حقان لغيره،

كمف ثـ كاف األصؿ في ىذا الفعؿ أف تقكـ بو جريمة ،كلكنو كاف بو مؤديان كاجبان يمتزـ بو أك يعتقد أنو

ممتزـ بو ،كفي ىذا الكضع يككف مف التناقض أف يسأؿ ىذا الشخص عف جريمة ،إذ ال يجكز أف
يعتبر مؤديان كاجبان مفركضان عميو كأف يعتبر بو مرتكبان جريمة ،إذ ال يتصكر أف يعتبر الفعؿ في ذاتو

مشركعان ،كأف يعتبر في ذات الظركؼ غير مشركع فيقتضي المنطؽ أف تغمب الصفة المشركعة لمفعؿ
باعتبار أف األصؿ في كؿ فعؿ أنو مشركع (ِ).

فإذا كقع الفعؿ أك الترؾ تنفيذان لمقانكف أك طاعة ألمر بناء عمى كاجب فإنو يككف مباحان دكف

حاجة إلى كركد نص خاص بإباحتو ،كاف كاف أكضح صكر اإلباحة بناء عمى أداء كاجب ما تعمقت
بأعماؿ المكظفيف العمكميف حيث يقع عمى المكظؼ كاجب طاعة أكامر الرؤساء المختصيف ما يشكؿ

العمكد الفقرم لكؿ عمؿ إدارم فالمسؤكلية مبلزمة لمسمطة ،فيعفى المكظؼ مف المسؤكلية الجنائية عف
(ّ)

الجريمة التي يرتكبيا بناء عمى أمر رئيسو

بشرط أف يككف ىذا األمر شرعيان غير مخالؼ لمقانكف

كصادر عف جية مختصة كأف يككف مكجيان إلى مف عميو كاجب الطاعة(ْ) ،كرغـ ذلؾ لـ يقصر

القانكف اإلباحة عمى المكظفيف بؿ تمتد اإلباحة إلى المكاطف العادم ،كاالعتقاد الخاطئ في كجكب
الطاعة أك حدكد االختصاص ال يحكؿ دكف اعتبار السمكؾ المبني عمى ذلؾ االعتقاد الخاطئ يتمتع

بعدـ المسؤكلية كيبقى في دائرة اإلباحة بشرط حسف النية(ٓ).

شركط اإلباحة:

 -سبلمة النية ،فيشترط في الناشر أف يعتقد بأف النشر مشركع أم أف يعتقد بصحة مادة النشر

(ُ) تنص المادة (ُٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ ) تحت عنكاف " حاالت انتفاء المسؤكلية الجزائية " :ال يعتبر اإلنساف
مسؤكال جزائيا عف أم فعؿ أك ترؾ إذا كاف قد أتى ذلؾ الفعؿ أك الترؾ في أم حاؿ مف األحكاؿ التالية :أ -تنفيذا لمقانكف.
ب -إطاعة ألمر صدر لو مف مرجع ذم اختصاص يكجب عميو القانكف اطاعتو إال إذا كاف األمر غير مشركع بصكرة ظاىرة.
أما ككف األمر مشركعا أك غير مشركع بصكرة ظاىرة فيك مسألة مف المسائؿ القانكنية.
كتقابميا المادة (ُٔ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) التي تنص تحت عنكاف " حاالت عدـ المسؤكلية الجزائية" :ال
يعتبر اإلنساف مسؤكالن جزائيان عف أم فعؿ إذا كاف قد أتى ذلؾ الفعؿ في أم مف األحكاؿ التالية -ُ :تنفيذان لمقانكف.

ِ -إطاعة ألمر صدر إليو مف مرجع ذم اختصاص يكجب عميو القانكف إطاعتو إال إذا كاف األمر غير مشركع.
(ِ) محمكد نجيب حسني ،الفقو الجنائي في اإلسبلـ ،مرجع سابؽ ،ص ُّٕ.

(ّ) حكمت مكسى سمماف ،طاعة األكامر كأثرىا في المسؤكلية الجزائية " دراسة مقارنة " ،ط (ُ) ،بدكف دار نشر ،بغداد ،ُٕٖٗ ،ص ُٔ،
ص َّ.
(ْ) فريد الزغبي ،مرجع سابؽ ،ص ِِٓ كما بعدىا.
(ٓ) ساىر إبراىيـ الكليد ،األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني ،مرجع سابؽ ،ص ُٕٗ ك ص ُِٖ.
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كاىتمامو االىتماـ الكافي لمتأكد مف ذلؾ ،أم أف يعتقد الناشر بمشركعية األمر أك الكاجب بناء عمى

أسباب معقكلة ،مع اتخاذه الحيطة المناسبة خبلؿ تنفيذ النشر بناء عمى ىذا الكاجب(ُ).

 كجكد عبلقة بيف الناشر كصاحب المصمحة بالنشر ،تجعؿ الناشر عميو كاجب قانكني أك أدبي أكاجتماعي يكجب النشر لمصمحة األخير.

كنمحظ ىنا أف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) قد كسع مف حاالت اإلباحة المبنية عمى

أداء الكاجب الكاردة في المادة (ُٗ) مف ذات القانكف ،كالتي حصرت أسباب اإلباحة بتنفيذ القانكف أك
إطاعة مرجع يكجب القانكف طاعتو ،باعتبار أف اإلباحة تشمؿ النشر المبني عمى كاجب أدبي أك
كاجب اجتماعي كليس فقط كاجب قانكني(ِ) ،كىنا عمى القاضي البحث في طبيعة العبلقة التي تربط

الناشر بصاحب المصمحة بالنشر ،كالتأكد مف كجكد الكاجب األدبي أك االجتماعي أك القانكني،
فمصدر الكاجب أك االلتزاـ بالنشر إما أف يككف القانكف ،أك العقد ،أك العرؼ ،أك العبلقات األدبية

كاالجتماعية ،كمف األمثمة عمى ذلؾ النشر المبرر بناء عمى الكاجب القائـ عمى صحيفة يكمية بنشر

مادة معينة بناء عمى عقد مع جية معينة.

كما ال بد مف اإلشارة إلى أف اإلباحة في ىذه الحالة ال تمتد لتبرير القذؼ الصادر مف صاحب

الكبلـ األساسي أك المادة المكتكبة األساسية ككاتب المقاؿ أك مؤلؼ الكتاب أك راسـ الصكر ،كانما
تقتصر اإلباحة عمى الناشر بحسف نية بناء عمى كاجب قانكني أك أدبي أك اجتماعي كالصحيفة أك

المجمة أك غيرىا ،أم يجب التمييز بيف كاجب النشر كىك محؿ اإلباحة كبيف المسؤكلية الجنائية عمى

الشيء المنشكر بالنسبة لمفاعؿ األصمي.

الفرع الثاني

النشر لمحفاظ عمى مصمحة أك حؽ
النص القانكني:
تنص المادة (َِٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عمى ما يمي " :يككف نشر

المادة المككنة لمقذؼ مستثنى مف المؤاخذة ،... .أك إذا كاف لمناشر مصمحة شخصية مشركعة في
نشره تمؾ المادة عمى ىذا الكجو ،بشرط أف ال يتجاكز حد النشر ككيفيتو القدر المعقكؿ الذم تتطمبو

المناسبة ،ككذلؾ يككف النشر مستثنى مف المؤاخذة في األحكاؿ اآلتي بيانيا:

(ُ) راسـ مسير الشمرم ،أداء الكاجب كحالة الضركرة في قانكف العقكبات " دراسة مقارنة " ،ط (ُ) ،دار المناىج لمنشر كالتكزيع ،عماف،
َُُِ ،ص ُِٓ ص ُِٗ كما بعدىا.
(ِ) بينما حصر المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) تبرير القذؼ في ىذه الحالة بكجكد عالقة قائمة عمى الكاجب
القانكني فقط دكف الكاجب األدبي أك الجتماعي.
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(ز) إذا كانت المادة قد نشرت بسبلمة نية ألجؿ المحافظة عمى حقكؽ أك مصمحة الشخص الذم

نشرىا أك حقكؽ أك مصمحة الشخص الذم جرل النشر مف أجمو أك أم شخص آخر ييـ أمره ىذا
الشخص األخير " .كما أف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) اعتبر الحالتيف
السابقتيف مف ضمف أسباب تبرير القذؼ المقيدة ،كالتي تقبؿ في معرض الدفاع في دعكل التعكيض

عف القذؼ (ُ).

يرل الباحث أف ىاتيف الحالتيف مف حاالت التبرير المقيد تحمبلف نفس الكضع القانكني

كبينيما تكامؿ ،كال يرل فصؿ كؿ منيما في حالة مستقمة متباعدة " ،أكؿ فقرة في المادة كآخر فقرة في
المادة ".

كما تنص المادة (ُٗٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) عمى ما يمي " :يككف

نشر المكضكع المككف لمذـ ،كالقدح مستثنى مف المؤاخذة ،.. .أك إذا كاف لمناشر مصمحة شخصية
مشركعة في نشره ذلؾ المكضكع عمى ىذا الكجو ،بشرط أف ال يتجاكز حد النشر ككيفيتو ،القدر

المعقكؿ الذم تتطمبو المناسبة".
سند اإلباحة:

سند اإلباحة في ىذه الحالة ىك ممارسة الحؽ أك استعماؿ الحؽ فالمصمحة المشركعة تككف

مبنية عمى حؽ مشركع ،فالنشر في ىذه الحالة ىك لمدفاع كلمحفاظ عمى حؽ مشركع لمناشر أك لمف

ييمو أمره ،فمف طبيعة األمكر أف القانكف إذا اعترؼ لشخص بحؽ معيف يعترؼ لو بحؽ الدفاع عنو

كالمحافظة عميو ،حتى يتمكف الشخص مف ممارسة ذلؾ الحؽ كالحفاظ عميو(ِ).

كقد كاف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) صريحان في اعترافو باإلباحة المبنية عمى

ممارسة الحؽ عندما قرر أف " :الفعؿ المرتكب في ممارسة حؽ دكف إساءة استعمالو ال يعد

جريمة"(ّ) ،بينما لـ يكرد المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) نص يقرر مبدأ استعماؿ

استعماؿ الحؽ كسبب لئلباحة ،كال يعد ذلؾ عيبان أك فراغان تشريعيان الف استعماؿ الحؽ كسبب لئلباحة

مف المبادئ المسمـ بيا مف غير نص ،كألف مف العبث أف يقرر المشرع حقان ثـ يجرـ كسيمة التمتع بو،

(ُ) تنص المادة (َِ )ُ/مف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ)  " :يككف نشر المادة المككنة لمقذؼ مستثنى مف المؤاخذة في
أم حاؿ مف األحكاؿ التالية  :إذا كانت لمناشر مصمحة شخصية شرعية في نشره تمؾ المادة عمى ىذا الكجو ،كجرل نشرىا عمى الكجو المذككر
بسبلمة نية كدكف قصد سيئ  :كيشترط في ذلؾ أف ال يتجاكز حد النشر كمادتو ،القدر المعقكؿ الذم تقتضيو المناسبة "
ح -إذا كا نت المادة المنشكرة قد نشرت بسبلمة نية لممحافظة عمى حقكؽ أك مصمحة الشخص الذم نشرىا أك حقكؽ أك مصمحة الشخص الذم

جرل النشر مف أجمو أك أم شخص آخر ييـ أمره ىذا الشخص األخير.

(ِ) عكض محمد عكض ،كسميماف عبد المنعـ ،النظرية العامة لمقانكف الجزائي كفقا ألحكاـ قانكف العقكبات في مصر كلبناف ،ط (ُ)،
المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت.ُْْ ،ُٗٗٗ ،
(ّ) راجع :المادة (ٗٓ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) تحت عنكاف " ممارسة الحؽ ".
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لذا اعتبر استعماؿ الحؽ سببان عامان لئلباحة(ُ) ،فإذا أقر الشارع حقان لشخص اقتضى ذلؾ حتما إباحة
الكسيمة إلى استعماؿ ذلؾ الحؽ ،أم إباحة األفعاؿ التي تستيدؼ االستعماؿ المشركع لمحؽ كلتحقيؽ "
االتساؽ بيف األحكاـ " فميس مف المنطؽ أف يخكؿ الشارع حقا ثـ يعاقب مف يأتي الفعؿ الذم يستعمؿ

بو ذلؾ الحؽ(ِ).

شركط اإلباحة:

 سبلمة النية.
 كجكد مصمحة مف النشر سكاء كانت ىذه المصمحة مادية أك معنكية ،كما يجب أف تككف ىذه
المصمحة مشركعة أك حقان مشركعان ،أم أف يككف النشر استعماالن لحؽ مشركع أك لمدفاع
كالمحافظة عمى مصمحة مشركعة أك حؽ مشركع ،كغير مخالؼ لمقانكف بأف ال يككف النشر

مخالفان لمنظاـ العاـ أك اآلداب العامة....

 اشترط المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) في المصمحة المبررة لمنشر مف أجؿ
المحافظة عمييا ،أف تككف مصمحة شخصية أم متعمقة بشخص الناشر كليس بأم شخص آخر
ميما كانت درجة القرابة بينيما(ّ).

بينما كسع المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) مف نطاؽ ىذه الحالة مف حاالت

تبرير القذؼ ،كذلؾ بعدـ اشتراط المصمحة الشخصية لمناشر فقط ،بؿ يمتد التبرير ليشمؿ النشر
لممحافظة عمى مصمحة أك حقكؽ متعمقة بالشخص الذم نشر المادة ،ككذلؾ النشر لممحافظة عمى

حقكؽ أك مصمحة شخص آخر جرل النشر مف أجمو ،أك مف أجؿ شخص ييمو أمر مف جرل النشر

مف أجمو(ْ).

 التزاـ الناشر بحدكد ممارسة الحؽ أثناء النشر ،بعدـ تجاكز القدر المعقكؿ الذم يتطمبو الحفاظ
عمى المصمحة أك الحؽ المشركع ،بحيث ال يمتد النشر لما يتجاكز ىذا القدر سكاء بالتيكيؿ أك

التضخيـ لؤلمكر أك المساس بحقكؽ كحريات اآلخريف ،فيجب عمى الناشر استخداـ القدر المبلئـ
كالعبارات المناسبة كالمبلئمة ليذه الحالة ،كعمى قاضي المكضكع تقدير مبلئمة العبارات مف

عدمو ،كتناسب قدر النشر مع المحافظة عمى الحؽ أك المصمحة المشركعة ،فيقدر تجاكز حدكد
ممارسة الحؽ مف عدمو فقد تككف العبارات القاسية ضركرية إلظيار الحؽ كالمحافظة عمى

المصمحة ،كقد تككف العبارات اليادئة الرقيقة كافية لمكصكؿ إلى ذلؾ حسب مقتضى الحاؿ(ٓ).
(ُ) ساىر إبراىيـ الكليد ،األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني ،مرجع سابؽ ،ص ْٕ.
(ِ) محمكد نجيب حسني ،الفقو الجنائي في اإلسبلـ ،مرجع سابؽ ،ص ِِْ.
(ّ) كامؿ السعيد ،مرجع سابؽ ،ص ُِْ.
(ْ) راجع :المادة (َِٕ  /ز ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
(ٓ) مدحت رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص ّٗ.
كيذىب جانب مف الفقو إلى أف تجاكز حدكد استعماؿ الحؽ يككف في حاؿ قصد ممارس الحؽ اإلضرار بالغير أك في حاؿ عدـ تناسب

139

كشرط المبلئمة كعدـ تجاكز حدكد القدر المناسب مرتبط بالشرط األكؿ كىك سبلمة النية ،فمف

القرائف التي تنفي سبلمة النية ىك تجاكز حدكد النشر أك حدكد ممارسة الحؽ ،فعدـ التزاـ مف يمارس
الحؽ حدكد ذلؾ الحؽ يخرج فعمو مف دائرة اإلباحة كيعيده إلى دائرة عدـ المشركعية ،كيظير قصد

القاذؼ إيذاء المجني عميو كليس تحرم المصمحة المشركعة ،كاستخداـ عبارات قاسية جدان أك غير

الئقة أك تمس خصكصيات اآلخريف ال يبررىا سياؽ ممارسة الحؽ(ُ).
المطمب الثاني
حؽ النقد

تمييد  :نتناكؿ في ىذا المطمب عددان مف حاالت التبرير المقيدة المستندة عمى ممارسة الحؽ في النقد،

المطبؽ في المحافظات الجنكبية ،كىي نقد أعماؿ المكظفيف العمكميف(ِ)،
التي نظميما قانكف العقكبات
ٌ
كنقد أعماؿ غير المكظفيف في المسائؿ العامة ،ثـ نتناكؿ نقد أعماؿ المكظفيف العمكميف كفؽ أحكاـ

المطبؽ في المحافظات الشمالية ،كأخي انر نعرض لمنقد المكجو لؤلعماؿ التي تتصؼ
قانكف العقكبات
ٌ
بالعبلنية ،كىك ما سنتناكلو في الفركع الثبلثة التالية:
الفرع األكؿ :نقد أعماؿ المكظفيف العمكميف أك غيرىـ في المسائؿ العامة كفؽ قانكف العقكبات

رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).

الفرع الثاني :نقد أعماؿ المكظفيف العمكميف كفؽ قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).

الفرع الثالث :النقد المكجو لؤلعماؿ التي تتصؼ بالعبلنية.

= المصمحة مف استعماؿ الحؽ مع ما ينجـ عنيا مف ضرر بالغير باف يككف التفاكت شاسعا ،كاخي ار عدـ مشركعية المصالح المقصكدة
تحقيقيا مف استعماؿ الحؽ .أنظر :نزيو نعيـ شبلال ،دعاكل التعسؼ كاساءة استعماؿ الحؽ " دراسة مقارنة مف خبلؿ الفقو كاالجتياد

كالنصكص القانكنية " ،ط (ُ) ،منشكرات الحمبي القانكنية ،بيركت ،ََِٔ ،ص َُِ كما بعدىا.
(ُ) راجع :المادة (َِٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
(ِ) يذىب جانب كبير مف الفقو إلى تسمية ىذه الحالة مف حالت اإلباحة بالطعف في أعماؿ المكظؼ العاـ ،أنظر في ذلؾ :محمكد نجيب
حسني ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص كفقا ألحدث التعديبلت التشريعية ،ط (ْ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،َُِِ ،ص ٕٕٓ .فكزية
عبد الستار ،شرح قانكف العقكبات  -القسـ الخاص كفقا ألحدث التعديبلت ،ط (ّ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،َُِِ ،ص ٓٗٓ .طارؽ
سركر ،قانكف العقكبات  -القسـ الخاص ،مرجع سابؽ ،ص ّٕٖ .كامؿ السعيد ،مرجع سابؽ ،ص ٖٖ .شريؼ الطباخ ،التعكيض عف جرائـ
السب كالقذؼ كجرائـ النشر في ضكء القضاء كالفقو ،ط (ُ) ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،ََِٔ ،ص ٖٕ.
كلكف الباحث آثر استخداـ مصطمح نقد أعماؿ المكظؼ العاـ ككف ىذا الطعف في حقيقتو كتأصيمو القانكني ل يعدك أف يككف ممارسة لحؽ
النقد كفؽ شركط معينة ،كيرل الباحث أف الفقو أطمؽ عمى ىذه اإلباحة مصطمح الطعف كذلؾ تميي ازن ليا عف اباحة القذؼ استنادا لحؽ النقد
كفؽ المبادئ العامة لمقانكف مع غياب نص جنائي ينظـ اباحة النقد في جريمة القذؼ في بعض القكانيف المقارنة.
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الفرع األكؿ

نقد أعماؿ المكظفيف العمكميف أك غيرىـ في المسائؿ العامة
كفؽ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ)

النص القانكني:
تنص المادة (َِٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عمى ما يمي " :يككف نشر

المادة المككنة لمقذؼ مستثنى مف المؤاخذة"... .

(أ) إذا كانت ال مادة المنشكرة عبارة عف إبداء الرأم بسبلمة نية حكؿ سمكؾ شخص يشغؿ كظيفة
قضائية أك رسمية أك أية كظيفة عمكمية أخرل ،أك تتعمؽ بأخبلقو الشخصية بقدر ما يظير أثر

تمؾ األخبلؽ في سمككو ذاؾ ".
(ب)

إذا كانت المادة المنشكرة عبارة عف إبداء الرأم بسبلمة نية فيما يتعمؽ بسمكؾ شخص في أية

مسألة عمكمية أك بأخبلؽ الشخصية بقدر ما يظير أثرىا في ذلؾ السمكؾ ".

تقتضي قكاعد التفسير السميمة لمنصكص التشريعية عدـ فصؿ النصكص عف سياقيا العاـ ،كمف

ىذا المنطمؽ رأل الباحث أف يعرض في مكضع كاحد حالتيف مف حاالت التبرير المقيد نص عمييما

المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) تباعان في فقرات مستقمة ،مع ربط ىاتيف الحالتيف
بالقاعدة العامة لتبرير القذؼ.

المطبؽ في المحافظات الجنكبية ،يككف القذؼ مبر انر كيفمت مسنده مف
كعميو فكفقان لقانكف العقكبات
ٌ
المسائمة الجنائية ،في حاؿ تناكلو بحسف نية بالكشؼ كالنقد لسمكؾ المكظفيف العمكميف ،ككذا لسمكؾ
غير المكظفيف العمكميف بشرط تعمؽ ذلؾ السمكؾ بالشأف العاـ كالمسائؿ العامة ،ككذا التعرض ألخبلؽ

مف تـ نقد سمككيـ بالقدر المتصؿ بيذا السمكؾ.

كما أف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) اعتبر ىاتيف الصكرتيف لمنقد مف ضمف

أسباب تبرير القذؼ المقيدة ،كالتي تقبؿ في معرض الدفاع في دعكل التعكيض عف القذؼ (ُ).

كقد عرؼ الفقو النقد بأنو " :ىك تعميؽ عمى تصرؼ كقع فعبلن أك ىك حكـ عمى كاقعة مسممة"(ِ)،

أك ىك " :إصدار حكـ عمى تصرؼ أك كاقعة معينة"(ّ) ،كيحسب لقانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة

(ُ) تنص المادة (َِ /ُ/ج) مف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ)  " :يككف نشر المادة المككنة لمقذؼ مستثنى مف المؤاخذة
في أم حاؿ مف األحكاؿ التالية :إذا كانت المادة المنشكرة عبارة عف إبداء الرأم بسبلمة نية حكؿ سمكؾ شخص يشغؿ كظيفة قضائية أك رسمية
أك كظيفة عمكمية أخرل ،أك حكؿ أخبلقو الشخصية بالقدر الذم يظير فيو أثر تمؾ األخبلؽ في سمككو ذاؾ ،أك إذا كانت المادة المنشكرة
عبارة عف إبداء الرأم بسبلمة نية حكؿ شخص مف األ شخاص فيما يتعمؽ بمسألة أك قضية عمكمية ،أك حكؿ أخبلقو الشخصية بقدر ما يظير
أثرىا في سمككو ذاؾ".
(ِ) محمكد محمكد مصطفى ،مرجع سابؽ ،ص ّٖٗ.
(ّ) أحمد السعيد الزقرد ،الحؽ في النقد كتطبيقو في مجاؿ المنتجات المطركحة لمبيع "دراسة في القانكف المصرم كالقانكف المقارف" ،مجمة
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(ُّٔٗ) أنو اعترؼ بشكؿ صريح بالحؽ في النقد كسبب إلباحة القذؼ كنظـ شركط ممارسة ىذا

الحؽ ،كلـ يتجاىؿ تنظيمو كما ىك الحاؿ في بعض قكانيف العقكبات المقارنة ،حيث ترؾ لمقضاء
تنظيـ حؽ النقد كبياف شركطو رجكعان لممبادئ العامة كالقكاعد المنظمة لممارسة الحؽ لغياب النص

الجزائي الصريح(ُ).

كقد حددت محكمة بداية جزاء عماف األردنية شركط ممارسة حؽ النقد عندما قررت بأنو " :كما

تجد المحكمة أف حؽ النقد يتطمب لقيامو تكافر خمسة شركط كىي ،أكال :يجب أف يرد النقد عمى كاقعة

ثابتة كمعمكمة لمجميكر ،ثانيان :أف يستند النقد الى الكاقعة الثابتة كينحصر فييا ،ثالثان :أف تككف الكاقعة

محؿ النقد ذات أىمية اجتماعية ،رابعان :أف يستعمؿ الناقد عبارات مبلئمة في الحكـ أك التعميؽ عمى

الكاقعة ،خامسان :أف يككف الناقد حسف النية"(ِ).
عمة اإلباحة:

أكلن :في حالة المكظؼ العاـ

لقد رأل المشرع أف األعماؿ التي يقكـ بيا المكظفكف العمكميكف تتصؼ بالخطكرة كاألىمية

االجتماعية ،فيذه األعماؿ ىي في صميميا ممارسة الختصاص الدكلة في ميادينيا المتنكعة،
كلممجتمع مصمحة جكىرية في أف تؤدل تمؾ األعماؿ عمى الكجو السميـ ،لذلؾ أخضع تمؾ األعماؿ

لمرقابة الشعبية ،فأعطى لممكاطف العادم حؽ كشؼ االنحرافات كالعيكب التي يرتكبيا المكظفكف

العمكميكف أثناء مزاكلتيـ لنشاطيـ ،كذلؾ الكتشاؼ ما أستتر كخفي مف إخبلؿ بأعماؿ الكظيفة ،كما
يترتب عميو مف إضرار بالمصمحة العامة (ّ) ،كبما يم ٌكف الجيات الرسمية مف تدارؾ الخمؿ في النشاط

الحككمي األمر الذم يعكد بالنفع عمى الصالح العاـ ،فمف أجؿ حماية المصمحة العامة التي مف

المفترض أف يسير المكظؼ عمى رعايتيا ،فقد تـ التضحية بمصمحتو الشخصية بعدـ التعرض لشرفو
كاعتباره في سبيؿ تمكيف المجتمع مف حماية المصمحة العامة كصيانتيا (ْ).

ثانيان :في حالة غير المكظؼ العاـ

كما أجاز المشرع نقد أعماؿ المكظؼ العاـ نظ ار لؤلىمية االجتماعية التي يؤدييا المكظؼ

= البحكث القانكنية كاالقتصادية كالشرعية ،دكرية عممية محكمة (تصدر عف كمية الحقكؽ  -جامعة المنصكرة) ،دار الفكر كالقانكف ،المنصكرة،
العدد (ٗ) ،أبريؿ ُُٗٗ ،ص ِٓٔ.
(ُ) كمف ىذه القكانيف :قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) ،ككذا قانكف العقكبات المصرم الذم لـ ينص عمى الحؽ في النقد
إلباحة القذؼ ،خارج نطاؽ الطعف ف ي اعماؿ المكظفيف العمكمييف كمف في حكميـ كفؽ شركط محددة ،أنظر :محمكد نجيب حسني ،قضاء
محكمة النقض في مجاؿ إباحة الطعف في أعماؿ المكظؼ العاـ ،مرجع سابؽ ،ص ٖ.

(ِ) قرار محكمة بداية جزاء عماف األردنية رقـ ِِٔٓ ََِٕ/الصادر بتاريخ ِٖ ،ََِٖ/ُ/مكقع المستشػار زىيػر خميػؿ ،بكابػة القػانكف ،عمػى
شبكة اإلنترنت ،عمى رابط.)http://zuheirkhalil.com/old/modules.php?name=News&file=article&sid=91 ( :
(ّ) محمكد نجيب حسني ،الكجيز في شرح قانكف العقكبات ،مرجع سابؽ ،ص َٔٓ كما بعدىا.
(ْ) جميؿ عبد الباقي الصغير ،قانكف العقكبات – القسـ الخاص – جرائـ العرض كاآلداب العامة كاالعتبار ،ط (ِ) ،دار النيضة العربية،
القاىرة ،ُٖٗٗ ،ص ِّٕ.
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العاـ كالحاجة لمرقابة الشعبية عمى ذلؾ األداء تحقيقا لممصمحة العامة ،ففي ذات السياؽ أقر قانكف

العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) بأىمية األعماؿ كاألدكار االجتماعية التي يؤدييا أشخاص ال
يحممكف صفة المكظؼ العاـ ،كلكنيـ يمارسكف أعماؿ تمس المصمحة العامة كتككف ذات بعد كأثر

اجتماعي ،كمنيـ قادة الفكر أك العاممكف في المجتمع المدني أك السياسي كالحزبي ممف تتصؿ أعماليـ
بمسائؿ عمكمية ،كذلؾ مف منطمؽ المشاركة في إدارة شؤكف الكطف كمكاجية مشاكمو كبياف أكجو

القصكر كالمشاركة في الحياة العامة.

سند الباحة:

سند اإلباحة في ىذه الحالة ىك الحؽ في النقد الذم ينصب ىنا عمى أعماؿ المكظؼ العاـ أك
عمى أعماؿ األشخاص غير المكظفيف فيما اتصؿ منيا بالشؤكف العامة ،فيككف التبرير مستندان عمى
ممارسة الحؽ كىك أحد أسباب اإلباحة العامة.

كيجد حؽ نقد أعماؿ المكظؼ العاـ ،ككذا األشخاص العادييف فيما يتعمؽ بالمسائؿ العمكمية

سندان لو في أحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ ) رغـ غياب النص الصريح عمى
الحؽ في النقد في ىذا القانكف ،حيث يجد ىذا الحؽ أساسان لو في اعتراؼ القانكف األساسي الفمسطيني

بحؽ األفراد في حرية الرام كالتعبير عنو (ُ) ،حيث يعد حؽ النقد أحد صكر حرية التعبير عف الرأم،
فاإلباحة ىنا كانت ثمرة المفاضمة بيف حرية التعبير عف الرأم لخدمة المصمحة العامة كبيف حماية

شرؼ كاعتبار األشخاص كالمكظفيف ،فكانت األفضمية لدل المشرع لصالح حؽ النقد (ِ) ،كما تجد ىذه

الحالة مف حاالت التبرير سندان ليا في المبدأ الدستكرم " سيادة القانكف" الذم ىك كفؽ القانكف األساسي
الفمسطيني أساس الحكـ في فمسطيف ،بحيث يخضع لمقانكف جميع السمطات كاألجيزة كالييئات
كالمؤسسات كاألشخاص (ّ) ،فمف منطمؽ سيادة القانكف عمى جميع األشخاص ك السمطات كالمؤسسات

كمنيا الجياز الحككمي ،بحيث يمنح المشرع الحؽ في مراقبة أعماؿ المكظفيف العمكمييف التي يحظر
تحصينيا مف المساءلة القضائية كفؽ أحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني (ْ).

كما يجد الحؽ في النقد سندان لو في قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني فبعد أف اطمؽ ىذا

القانكف حرية الصحافة كاإلعبلـ ،بيف أنو مف مشتمبلت حرية الصحافة تحميؿ المعمكمات كاألخبار
التي تيـ المكاطنيف مف مصادرىا المختمفة ككذا التعميؽ عمييا في حدكد القانكف (ٓ).

(ُ) راجع :المادة (ُٗ) مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ ).
(ِ) طارؽ سركر ،قانكف العقكبات  -القسـ الخاص ،مرجع سابؽ ،ص ِّٕ.

(ّ) راجع :المادة (ٔ) مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ).

(ْ) تنص المادة (َّ  )ِ /مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ)" يحظر النص في القكانيف عمى تحصيف أم قرار أك عمؿ
إدارم مف رقابة القضاء".
(ٓ) راجع :المادة (ْ /ج) مف القانكف رقـ (ٗ) لسنة ُٓٗٗبشأف المطبكعات كالنشر الفمسطيني.
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شركط اإلباحة:
 سبلمة النية أم أف يعتقد الناشر بصحة المادة المنشكرة مع اىتمامو االىتماـ الكافي لمتأكد مف
صحتيا.

 إذا كاف المقذكؼ بحقو مكظفان عامان كالذم عرفو المشرع الفمسطيني بأنو " :ىك الشخص المعيف
بقرار مف جية مختصة لشغؿ كظيفة مدرجة في نظاـ تشكيبلت الكظائؼ المدنية عمى مكازنة

إحدل الدكائر الحككمية أيان كانت طبيعة تمؾ الكظيفة أك مسماىا"(ُ) ،كما عرفو الفقو بأنو ":كؿ

شخص يباشر طبقا لمقانكف جزءا مف اختصاص الدكلة"(ِ) ،فينا يجب االلتزاـ بحدكد األعماؿ

المتعمقة بالكظيفة العمكمية ،كىي األعماؿ التي حددىا المشرع عند تعريفو لمكظيفة بأنيا ":مجمكعة
المياـ التي تككميا جية مختصة إلى المكظؼ لمقياـ بيا بمقتضى ىذا القانكف أك أم تشريع آخر
أك تعميمات أك ق اررات إدارية كما يتعمؽ بيا مف صبلحيات كما يترتب عمى تمؾ المياـ مف

مسؤكليات"(ّ) ،فيجب التزاـ حدكد ممارسة الحؽ في النقد أثناء النشر ،كأف ال يتـ التعرض لحياة
المكظؼ الخاصة ،إال بما يتعمؽ بنشاط كظيفتو كأعمالو ،كأف ال يتجاكز النقد القدر البلزـ كالمبلئـ

=كقد ذىبت محكمة ال نقض المصرية في حكـ قديـ ليا " أف الطعف في الخصكـ السياسييف يجكز قبكلو في الببلد الدستكرية بشكؿ أكسع كأعـ
مف الطعف في مكظؼ عاـ لما قد تنكشؼ عنو ىذه المساجمة كاف اشتدت مف جبلء الشؤكف التي تيـ مصمحة الببلد " ،نقض مصرم بتاريخ
ُ ُِٖٗ/ٓ/المجمكعة الرسمية س ِٗ ؽ ٕٕ ص ُٕٕ  ،اكرده :حسف صادؽ المرصفاكم ،المرصفاكم في قانكف العقكبات تشريعا كقضاء
في مائة عاـ ،ط (ّ) ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية ،ََُِ ،ص ُُِٕ.
(ُ) راجع :المادة (ُ) مف قانكف الخدمة المدنية رقـ (ْ) لسنة ُٖٗٗ ،بينما عرؼ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) "المكظؼ " في
المادة (ٓ ) منو بأنو :كؿ شخص يشغؿ كظيفة مف الكظائؼ المشار إلييا فيما يمي أك يقكـ بأعبائيا بالككالة أك بصكرة أخرل ،أم:
(أ) كؿ كظيفة مدنية ،بما في ذلؾ منصب المندكب السامي ،أنيطت صبلحية التعييف ليا أك العزؿ منيا بجبللة الممؾ أك بالمندكب السامي ،أك
بالمندكب السامي في المجمس التنفيذم ،أك بأية لجنة أك ىيئة عامة ،أك
(ب) كؿ كظيفة يعيف أك يختار ليا الشخص الذم يشغميا ،بحكـ القانكف ،أك
(ج) كؿ كظيفة مدنية أنيطت صبلحية التعيي ف ليا أك العزؿ منيا بأم شخص أك جماعة مف األشخاص يشغمكف كظيفة مف الكظائؼ المشار
إلييا في الفقرتيف السابقتيف مف ىذه المادة ،أك
(د) كؿ حكـ أك فيصؿ في أية إجراءات أك قضية أحيمت لمتحكيـ بقرار مف المحكمة أك بمكافقتيا أك بمقتضى أم تشريع مف التشاريع.
كتشمؿ ىذه العبارة أيضان:
.1

أم عضك مف أعضاء لجنة تحقيؽ عينت بمقتضى أم تشريع مف التشاريع أك كفاقان ألحكامو.

.2

الشخص المنكط بو تنفيذ إجراءات أية محكمة مف المحاكـ.

.3

جميع األشخاص الذم ينتسبكف لمقكل العسكرية أك لقكات بكليس فمسطيف.

.4

جميع األشخاص المستخدميف في أية دائرة مف دكائر الحككمة.

.5

كؿ رجؿ مف رجاؿ الديف أي نا كانت الطائفة التي ينتمي إلييا ،عند قيامو بإشيار زكاج مقبؿ أك بعقد زكاج بحفظ سجؿ بالزكاج

.6

الشخص المستخدـ لدل سمطة بمدية.

كالمكاليد كالعماد كالكفيات كالدفف كاصدار شيادات بيا ،كلكف ليس بأية صفة أخرل.
 .7مختار القرية.
(ِ) محمكد نجيب حسني ،قضاء محكمة النقض ،مرجع سابؽ ،ص ُِ.
(ّ) راجع :المادة (ُ) مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( ْ ) لسنة ُٖٗٗ.
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لتحقيؽ الغاية مف النقد ،كاال أخؿ بشرط أساسي لمشركعية استعماؿ الحؽ كىك االلتزاـ بحدكد

الحؽ(ُ).

 أما في حاؿ كاف المقذكؼ في حقو ليس مكظفان عامان فيجب أف تككف مادة القذؼ المنشكرة متعمقة
بمسألة عمكمية ،أم تتصؿ بالمصمحة العامة كاألثر االجتماعي كالكظيفة االجتماعية ،كيجب التزاـ

حدكد ممارسة الحؽ في النقد أثناء النشر ،كأف ال يتـ التعرض لمحياة الخاصة كالصفات كاألعماؿ
الخاصة بالشخص محؿ النقد كالتي ال تتصؿ بالمسألة العمكمية ،كالتزاـ حدكد الحؽ شرط أساسي

الستمرار التمتع باإلباحة.

كىنا البد لنا مف اإلشادة بخطة المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) في ىذا

المجاؿ ،كتكسيعو مف مساحة ممارسة الحؽ في النقد كأحد أبرز جكانب حرية التعبير ،ككذا الحؽ في
الرقابة الشعبية كالمشاركة في الحياة العامة بيدؼ تحقيؽ المصمحة العامة ،كتخفيفو مف القيكد عمى

ممارسة تمؾ الحقكؽ ،فمـ يشترط المشرع صفة خاصة في المطعكف في حقو لبلستفادة مف ىذه اإلباحة
فكما يسمح بنقد أعماؿ المكظؼ العاـ ،فكذلؾ يسمح المشرع بنقد أعماؿ غير المكظؼ العاـ ما اتصؿ

منيا في المسائؿ العمكمية ،ككذلؾ لـ يشترط المشرع إثبات صحة مادة القذؼ.

كيرل الباحث أف تنظيـ المشرع إلباحة نقد أعماؿ المكظفيف كغيرىـ فيما يتصؿ بالمسائؿ العامة

يأتي تخفيفا مف شركط القاعدة العامة إلباحة القذؼ ( بكجكب صحة مادة القذؼ مع تحقيؽ نشرىا
الفائدة عمى المصمحة العامة ) ،ككذا استكماالن لخطة المشرع في ىذا المجاؿ ،فبعد أف قرر المشرع
ىذه القاعدة ،أدرؾ أىمية الرقابة الشعبية عمى أعماؿ المكظفيف ككذا المكاطنيف العادييف فيما اتصؿ
بالمسائؿ العمكمية – ىي ما تندرج باألصؿ تحت إطار استيداؼ المصمحة العامة  -فخفؼ مف
شركط تطبيؽ ىذه القاعدة باكتفائو بتكفر حسف نية الناشر مع االلتزاـ بحدكد ىذه اإلباحة ،فينا يفمت

الناشر مف المسؤكلية مع عدـ ثبكت صحة مادة النشر في حاؿ اعتقاد الناشر بصحة المادة كاىتمامو
االىتماـ الكافي لمتأكد مف صحتيا ،كىك ما يعزز حقكؽ كحريات األفراد تحقيقا لممصمحة العامة ،كىك

ما زاد حسبما أرل في تكامؿ كاتساؽ خطة المشرع في ىذا المجاؿ.
الفرع الثاني

نقد أعماؿ المكظفيف العمكميف كفؽ قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ)
النص القانكني:
تنص المادة (ُِٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) عمى ما يمي -ُ :إذا طمب
الذاـ أف يسمح لو بإثبات صحة ما عزاه إلى المكظؼ المعتدل عميو ،فبل يجاب إلى طمبو إال أف يككف
(ُ) عبد الرحمف تكفيؽ أحمد ،مرجع سابؽ ،ص ِٕٓ كما بعدىا.
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ما عزاه متعمقان بكاجبات كظيفة ذلؾ المكظؼ أك يككف جريمة تستمزـ العقاب قانكنان.

ِ -فإذا كاف الذـ يتعمؽ بكاجبات الكظيفة فقط كثبتت صحتو فيب أر الذاـ ،كاال فيحكـ عميو بالعقكبة
المقررة لمذـ.

ّ -كاذا كاف مكضكع الذـ جريمة كجرت مبلحقة ذلؾ المكظؼ بيا كثبت أف الذاـ قد ع از ذلؾ كىك
يعمـ براءة المكظؼ المذككر انقمب الذـ افتراء ككجب عندئذ العمؿ بأحكاـ المكاد القانكنية المختصة

باالفتراء.

شركط اإلباحة:
يشترط لتكفر ىذه الحالة مف اإلباحة أف يثبت المتيـ الكقائع التي أسندىا إلى المكظؼ

العاـ(ُ) ،كالتي يجب أف تككف متصمة بكاجبات المكظؼ العاـ ،كيقع عبء اإلثبات عمى المتيـ كحده
دكف مساعدة مف المحكمة أك النيابة ،عمى خبلؼ طرؽ اإلثبات في القاعدة العامة لئلباحة السالؼ

ذكرىا ،فإذا استطاع إثبات الكقائع المسندة كجب عمى المحكمة أف تبرأه ،أما إف عجز عف ذلؾ ككانت
الكقائع متصمة بكاجبات كظيفتو عكقب بالعقكبة المقررة لجريمة القذؼ في صكرتيا المشددة ،أما إف

كانت الكقائع التي عجز المتيـ عف إثبات صحتيا تشكؿ جريمة ككاف ىذا األخير يعمـ بأف المكظؼ
المجني عميو برمء منيا ،يتحكؿ التكييؼ القانكني لمنشر مف جريمة القذؼ إلى جريمة االفتراء كعكقب
بالعقكبة المقررة لجريمة االفتراء(ِ).

باستعراض النصكص المنظمة لنقد أعماؿ المكظفيف العمكميف كفؽ أحكاـ قانكف العقكبات رقـ

(ُٔ) لسنة (َُٔٗ) ،نبلحظ أف المشرع سعى إلى تكفير قدر أكبر مف الحماية لممكظؼ العاـ مف
المساس بشرفو كاعتباره ،كذلؾ حفاظان عمى ىيبة الدكلة كتكفير الطمأنينة لمكظفييا أثناء أدائيـ

لمياميـ ،كلمنع االخبلؿ باالحتراـ كالثقة التي كضعت فيو(ّ) ،ففي البداية شدد العقكبة المقررة لجريمة
القذؼ في حاؿ كاف المجني عميو يحمؿ صفة المكظؼ العاـ(ْ) ،ثـ أفرد نصكصان خاصة في حاؿ دفع

المتيـ باإلباحة في حاؿ قذفو لذلؾ المكظؼ ،كصكالن إلى تشديد العقكبة في حاؿ عجز المتيـ عف

إثبات الكقائع المسندة إذا كانت تمؾ الكقائع تشكؿ جريمة كعاقبو بالعقكبة المقرر لجريمة االفتراء(ٓ)،
(ُ) بينت محكمة التمييز األردنية المقصكد بالمكظؼ العاـ في ىذا مجاؿ القذؼ كاباحتو بأنو " :يعد مكظفا بالمعنى المقصكد في ىذا الباب
كؿ مكظؼ عمكمي في السمؾ اإلدارم أك القضائي ككؿ ضابط مف ضباط السمطة المدنية أك العسكرية أك فرد مف أفرادىا ككؿ عامؿ أك

مستخدـ في الدكلة أك في إدارة عامة " .أنظر :قرار رقـ ُِٕ ٖٔ/صفحة ُّٕٓ سنة ُٖٖٗ ،مجمكعة األحكاـ الجزائية ،المبادئ القانكنية
لمحكمة التمييز ،مرجع سابؽ ،ص ّٔٗ.
(ِ) محمد صبحي نجـ ،مرجع سابؽ ،ص ُِٕ.
(ّ) طارؽ سركر ،قانكف العقكبات  -القسـ الخاص ،مرجع سابؽ ،ص ّٖٓ.
(ْ) تنص المادة (ُُٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) عمى ما يمي " :يعاقب عمى الذـ بالحبس مف ثبلثة أشير إلى سنتيف إذا
كاف مكجيان إلى مجمس األمة أك أحد أعضائو أثناء عممو أك بسبب ما أجراه بحكـ عممو أك إلى إحدل الييئات الرسمية أك المحاكـ أك اإلدارات
العامة أك الجيش أك إلى أم مكظؼ أثناء قيامو بكظيفتو أك بسبب ما أجراه بحكميا".

(ٓ) تنص المادة (َُِ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) تحت عنكاف " االفتراء " عمى ما يمي -ُ" :مف قدـ شكاية أك إخبا انر
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كفي سبيؿ تحقيؽ ىذه الغاية ضحى ىذا المشرع بانسجاـ خطتو التشريعية المستندة أساسان عمى

المعالجة التشريعية لقانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كمتأث انر باالتجاه الذم سمكو قانكف
العقكبات المصرم فيما يتعمؽ بنقد أعماؿ المكظفيف العمكمييف ،كالذم اشترط إثبات حقيقة كؿ فعؿ

أسند إلى المكظؼ العاـ أك مف في حكمو(ُ) ،مما جعؿ خطة المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ)

لسنة (َُٔٗ) تتصؼ باالرتباؾ ،فبعد أف نقؿ ىذا المشرع عف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة

(ُّٔٗ) القاعدة العامة في تبرير القذؼ كىي صحة الكاقعة مع تحقيؽ النشر الفائدة لممصمحة العامة،
إال أنو في حاؿ كاف المقذكؼ في حقو مكظفان عامان نظميا بنصكص خاصة تتسـ بالتشدد ،في حيف
خطة المشرع في قانكف العقكبات المصرم تجعؿ مف القاعدة العامة ىي عدـ جكاز إثبات صحة مادة

القذؼ إال في حاؿ كاف القذؼ مكجيان نحك مكظؼ عاـ.

كعند مقارنة المعالجة التشريعية في نقد أعماؿ المكظفيف العمكمييف ،يميؿ الباحث إلى أف ما

أخذ بو قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) كيعتبره أكلى باالتباع مف النيج الذم سمكو كؿ مف

قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) ،ككذا مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (ََِّ) ،أك
قانكف العقكبات المصرم ،كذلؾ تحقيقان لمغاية التي أكجد المشرع فييا سبب إباحة القذؼ في حالة نقد
أعماؿ المكظؼ العاـ ،كىك تحقيؽ الرقابة الشعبية عمى أعماؿ الكظيفة العامة ،كتحقيؽ المصمحة
العامة مف خبلؿ كشؼ ما خفي مف الخمؿ أك تجاكز القانكف أك سكء اإلدارة كالتكسع في نطاؽ حرية

التعبير عف الرأم ،أما اشتراط إثبات صحة كؿ ما يسند لممكظؼ يقيد مف ىذا الحؽ ،ففي كثير مف
الظركؼ ال يمكف لمقاذؼ مف االطبلع عمى السجبلت كالمستندات الرسمية التي تمكف القاذؼ مف

إثبات صحة ما ينشر ،ففي بعض األحياف تعجز الجيات الرقابية كالمحاسبية بما ليا مف سمطة في
االطبلع عمى األكراؽ كاألعماؿ اإلدارية الرسمية مف اكتشاؼ التجاكزات كالمخالفات اإلدارية ،فما باؿ

المكاطف العادم الذم يفتقر ألم صفة رسمية تمكنو مف إثبات ما يدعي ،فيرل الباحث االكتفاء

باشتراط حسف النية الذم يؤكد سعي القاذؼ لتحقيؽ الصالح العاـ كعدـ قصده اإلساءة أك التجريح في

المكظؼ العاـ ،كذلؾ باعتقاده بصحة المادة المسندة كاىتمامو االىتماـ البلزـ لمتأكد مف ذلؾ،
كىك ما يمنح المكظؼ الحماية مف اإلساءة كالتجريح كفي نفس الكقت يمكف المكاطف مف المشاركة في
= كتابيان إلى السمطة القضائية أك أية سمطة يجب عمييا إببلغ السمطة القضائية ،فع از إلى أحد الناس جنحة أك مخالفة كىك يعرؼ براءاتو منيا
أك اختمؽ عميو أدلة مادية تدؿ عمى كقكع مثؿ ى ذا الجرـ عكقب بحسب أىمية ذلؾ اإلسناد بالحبس مف أسبكع إلى ثبلث سنكات -ِ .كاذا كاف

الفعؿ المعزك يؤلؼ جناية ،عكقب المفترم باألشغاؿ الشاقة المؤقتة".
(ُ) تنص المادة (َِّ) مف قانكف العقكبات المصرم " :يعد قاذفا كؿ مف اسند لغيره بكاسطة إحدل الطرؽ المبينة بالمادة ُُٕ مف ىذا
القانكف أمك ار لك كانت صادقة ألكجبت عقاب مف أسندت إليو بالعقكبات المقررة لذلؾ قانكنا أك أكجبت احتقاره عند أىؿ كطنو .كمع ذلؾ فالطعف
في أعماؿ مكظؼ عاـ أك شخص ذم صفة نيابية عامة أك مكمؼ بخدمة عامو ال ي دخؿ تحت حكـ الفقرة السابقة إذا حصؿ بسبلمة نية ككاف
ال يتعدل أعماؿ الكظيفة أك النيابة أك الخدمة العامة كبشرط أف يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كؿ فعؿ اسند إليو كال يغنى عف ذلؾ اعتقاده
صحة ىذا الفعؿ .كال يقبؿ مف القاذؼ إقامة الدليؿ إلثبات ما قذؼ بو إال في الحالة المبينة في الفقرة السابقة".
كىك ما يقابؿ نص المادة (َّٗ) مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (ََِّ).
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المحافظة عمى المصمحة العامة ،كيعزز سيادة القانكف التي ينص عمييا القانكف األساسي الفمسطيني.

كتجدر اإلشارة إلى أف اشتراط الجمع بيف حسف النية كاثبات كاقعة القذؼ لتكافر شرط اإلباحة

في حالة الطعف في مكظؼ عاـ ،ىك محؿ انتقاد مف جانب بعض الفقو في مصر الذم يرل بأنو عمى
القضاء أف ينظر في صحة الكاقعة المسندة لممكظؼ ،فإذا ثبت كذبيا انتقمت المحكمة لمبحث في شرط

حسف النية ،فإذا كاف متكاف انر حكمت ببراءة القاذؼ ،عمى أساس انتفاء القصد الجنائي بناء عمى فكرة

الغمط في اإلباحة ،كىذا الرأم ليس محؿ إجماع الفقو في مصر(ُ).
الفرع الثالث

النقد المكجو لألعماؿ التي تتصؼ بالعالنية
النص القانكني:
تنص المادة (َِٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عمى ما يمي " :يككف نشر المادة

المككنة لمقذؼ مستثنى مف المؤاخذة"... .

(د) إذا كانت المادة المنشكرة عبارة عف إبداء الرأم بسبلمة نية بشأف مزايا كتاب أك محرر أك صكرة

أك رسـ أك خطاب أك أم أثر آخر أك تمثيؿ أك فعؿ نشر أك جرل عمنان ،أك عرضو شخص لحكـ

الجميكر ،أك بشأف أخبلؽ الشخص بقدر ما يظير أثرىا في أم شيء مف األشياء المذككرة فيما تقدـ".
كقد اعتبر قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) ىذه الصكرة مف صكر النقد

سبب تبرير يعتد بو في أكجو الدفاع في دعكل التعكيض عف القذؼ ،كبألفاظ متقاربة تحمؿ نفس

التكييؼ القانكني (ِ).

مفيكـ اإلباحة كذاتيتيا:
يقصد بالنقد المكجو لؤلعماؿ التي تتصؼ بالعبلنية تقييـ كضع أك عمؿ معيف ببياف محاسنو

كمثالبو ،كيعني ذلؾ أف النقد يحقؽ مصمحة عامة إذ يسمط الضكء عمى كاقعة معينة ثابتة كمعمكمة،
بالتعميؽ عمييا كابداء الرأم فييا حتى يستطيع الجميكر أف يفيميا كيدرؾ حقيقتيا كقيمتيا ،كما قد
يشكبيا مف عيكب لمكاجية تمؾ العيكب ،كىذه المصمحة العامة تربك عمى مصمحة مف قد ينالو النقد

في شرفو كاعتباره ،كمف ىنا كانت العمة مف إباحة ىذه النكع مف النقد

(ّ)

 ،أما إذا انصب النقد عمى

(ُ) محمكد محمكد مصطفى ،مرجع سابؽ ،ص ّٕٔ كما بعدىا ،كأنظر في الرام المخالؼ :رمسيس بيناـ ،قانكف العقكبات جرائـ القسـ
الخاص ،ط (ُ) ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية ،ُٗٗٗ ،ص ََُٔ كما بعدىا.
( )2تنص المادة (َِ/ُ/ق ) مف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) " :فإذا كانت المادة المنشكرة عبارة عف إبداء الرأم
بسبلمة نية حكؿ مزايا أم كتاب أك أثر كتابي أك صكرة أك رسـ أك خطاب أك أم أثر آخر ،أك تمثيؿ أك فصؿ تمثيمي نشر أك ألقي أك مثؿ
عمنان ،أك عرضو شخص لحكـ الجميكر ،أك حكؿ أخبلؽ أم شخص بقدر ما يظير أثرىا في أم شيء مف األشياء المذككرة فيما تقدـ ".
(ّ) فكزية عبد الستار ،مرجع سابؽ ،ص ٖٔٓ.
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حكـ عاـ ال يتضمف كاقعة محددة ،أك اذا كاف مكضكع النقد ال يتعرض لشخص معيف؛ فإنو في ىذه

الحالة ال يعد النقد مجرمان؛ لككف أركاف جريمة القذؼ لـ تكتمؿ لعدـ تحديد الكاقعة أك لعدـ نسبة
الكاقعة لشخص محدد(ُ).

كما يميز ىذه الصكرة مف صكر ممارسة الحؽ في النقد عف نقد أعماؿ المكظفيف أك غيرىـ

فيما اتصؿ بالمسائؿ العمكمية ،أنو في حالة نقد األعماؿ التي تتصؼ بالعبلنية أف األشخاص الذيف
يعرضكف أعماليـ عمى جميكر الناس ،كناشر الكتاب أك مخرج المسرحية أك الممقي لمخطاب مف
عمماء أك أدباء أك فنانيف أك غيرىـ ،أف ىؤالء يكفركف العبلنية ألعماليـ فيفترض فييـ أنيـ يقبمكف

تقييـ اآلخريف ألعماليـ كالحكـ عمييا كنقدىا ،فيؤالء أعماليـ تيـ الجميكر الذم تعرض عميو،

فيرتضي أصحاب تمؾ األعماؿ كالذيف يحممكف صفة اجتماعية معينة حكـ كؿ مف لو قدرة عمى نقد
كتقييـ العمؿ كصاحبو ،فيدخؿ ىذا العمؿ كتقييمو في الرصيد العاـ لممجتمع(ِ).

أما النقد المكجو ألعماؿ المكظفيف أك غيرىـ فيما اتصؿ منيا بالمسائؿ العامة ،أنو يمكف لمناقد

أف يكشؼ ما خفي مف سمكؾ ىؤالء أك ينشر كاقعة ال يعمميا إال عدد قميؿ مف األفراد ،بؿ أف العمة مف
تبرير ىذا النكع مف القذؼ ىك الكشؼ عف تمؾ الكقائع التي تقع خمؼ ستار ،فيي كقائع يفترض فييا

عادة أنيا غير ثابتة كغير معمكمة(ّ) ،بما يحقؽ الرقابة الشعبية ككشؼ الخمؿ االدارم كتجاكز القانكف،

فيؤالء المكظفكف كغيرىـ ال يشترط في أعماليـ لكي يطاليا النقد أف تتصؼ بالعبلنية ،كال يفترض فييـ
أنيـ قامكا بعرضيا لكي يقيميا الناس.

كتجد ىذه الحالة مف حاالت إباحة النشر أساسا ليا في القانكف األساسي الفمسطيني ،كالذم

يؤكد عمى حرية األفراد في البحث العممي كاإلبداع األدبي كالثقافي كالفني(ْ) ،ككذلؾ في حؽ األفراد

في حرية التعبير عف الرأم بما يتكافؽ مع أحكاـ القانكف(ٓ).
شركط اإلباحة:

يشترط لتكفر اإلباحة في ىذه الحالة باإلضافة إلى سبلمة النية عددان مف الشركط في محؿ

النقد كفي كسيمتو ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

محؿ النقد :يشترط في الكاقعة محؿ النقد العناصر التالية:
أف يككف محؿ النشر كاقعة ثابتة كليست افتراضية أك خيالية أك متكىمة أك ممفقة ،فإذا كانت

كاقعة ممفقة كادعى ناشرىا أنيا صحيحة كنسبيا كذبان عف الغير ،فإف نقد تمؾ الكاقعة ىك مف صكر
(ُ)أنظر  :عناصر الركف المادم لجريمة القذؼ ضمف الفصؿ الثاني مف ىذه الرسالة ،ص ُٕ كما بعدىا.
(ِ) محمكد نجيب حسني ،قضاء محكمة النقض ،مرجع سابؽ ،ص ٔ.

(ّ) عمر سالـ ،مرجع سابؽ ،ص َِ.
(ْ) تنص المادة (ِْ ) ّ /مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ )" يكفؿ القانكف استقبللية الجامعات كالمعاىد العميا كمراكز

البحث العممي ،كيضمف حرية البحث العممي كاإلبداع األدبي كالثقافي كالفني ،كتعمؿ السمطة الكطنية عمى تشجيعيا كاعانتيا".
(ٓ) راجع :المادة (ُٗ) مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ ).
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خداع ال أرم العاـ كتضميمو ،مع تصكر أف يككف محؿ النقد كاقعة يثار شؾ أك جدؿ حكليا مع االعتقاد
بصحة تمؾ الكاقعة ،كيجب أف تككف الكاقعة قد تكفرت ليا العبلنية أم كاقعة معمكمة(ُ).

كأف تككف الكاقعة ذات أىمية اجتماعية أم تشغؿ الجميكر كتيمو ،كذلؾ لتحقيؽ اليدؼ مف

النقد كىك الكشؼ لمرأم العاـ عف ما ييمو كيعنيو كتحديد قيمتو االجتماعية ،فبل تتحقؽ ىذه الغاية كال
مصمحة يجنييا المجتمع مف نقد الكقائع كالتصرفات المتعمقة بالحياة الخاصة لؤلفراد كأسرارىـ

الشخصية ،مع السماح بشيء مف النقد يمكف أف يتعرض ألخبلؽ الشخص محؿ النقد بالقدر الذم
يتصؿ فيو بالعمؿ ذم األىمية االجتماعية (ِ).

كسيمة النقد:

يجب عمى مف يمارس حقو في النقد في ىذه الحالة االلتزاـ بحدكد ممارسة الحؽ في النقد ،فبل

يمتد التعميؽ عمى الكاقعة إلى حد السب كاإلىانة لصاحب الكاقعة ،فبل يعد نقدان اختراع الكقائع المشينة
أك مسخ الكقائع الصحيحة بشي يجعميا مشينة ،كقد سمح المشرع ىنا بشيء مف التعرض لشخص

المنتقد كأعمالو كىك ما عبر عنو المشرع " إبداء ال أرم .. .أك بشأف أخبلؽ الشخص بقدر ما يظير
أثرىا في أم شيء مف األشياء المذككرة فيما تقدـ " ،كىك ما ينسجـ مع طبيعة النقد فمف القكؿ النظرم

اعتبار النقد حكـ عمى تصرؼ دكف أف يمس المسند إليو ،ففي أغمب أحكاؿ النقد يمتد النقد مف

التصرؼ أك الفعؿ إلى صاحبو(ّ) ،فمف الصعب الفصؿ بيف الشخص كتصرفاتو ،كلكف المعيار ىنا
ىك البحث فيما كاف الناقد يركز عمى صاحب التصرؼ إبتغاء التشيير بو أك تحقيره؛ فينا ال يككف

التعميؽ عمى الكاقعة إال سبيبل لممساس بصاحبو كىك ما ال يبرره النقد ،كىك متركؾ لقاضي المكضكع

أف يقدره في كؿ قضية مرجحان أم قصد اتجو إليو الناشر(ْ) ،كلكف النقد يجب أف ينصب عمى الكاقعة

محؿ النقد ،كأف ال يتجاكز ما ىك ضركرم لمحكـ عمى الكاقعة ،كأف يككف الرأم كالتعميؽ مستندان عمى
الكاقعة كليس عمى كقائع أخرل ال تتكفر فييا شركط محؿ النقد ،كما يجب أف تصاغ عبارات النقد

بطريقة مناسبة كمبلئمة ،كاف كانت قاسية كمريرة إال أنو يجب عدـ التجاكز في ذلؾ(ٓ) ،فاستعماؿ
العبارات الغير مناسبة كالعبارات المسيئة يدؿ عمى انتفاء سبلمة النية كىك أحد شركط تبرير النقد.

كقد أكد المشرع الفمسطيني في قانكف المطبكعات كالنشر عمى ىذا الشرط عندما حدد كاجبات

كآداب مينة الصحافة ،فقد اكجب عمى العامميف في مجاؿ الصحافة:

أ -احتراـ حقكؽ األفراد كحرياتيـ الدستكرية كعدـ المساس بحرية حياتيـ الخاصة.

ب -تقديـ المادة الصحفية بصكرة مكضكعية كمتكاممة كمتكازنة.

(ُ) أحمد السعيد الزقرد ،مرجع سابؽ ،ص ّٕٗ كما بعدىا ،طارؽ سركر ،قانكف العقكبات ،مرجع سابؽ ،ص ّٕٓ كما بعدىا.
(ِ) محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ ،حسف نية القاذؼ في حالتي نشر األخبار كالنقد ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ََِّ ،ص ُّٔ.
(ّ) محمكد محمكد مصطفى ،مرجع سابؽ ،ص َّٗ
(ْ) عمر سالـ ،مرجع سابؽ ،ىامش رقـ (ِ) ص ُٗ.
(ٓ) محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ ،مرجع سابؽ ،ص ُّٕ ص ُُْ كما بعدىا.
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ج -تكخي الدقة كالنزاىة كالمكضكعية في التعميؽ عمى األخبار كاألحداث(.)1
كتطبيقان لممارسة حؽ النقد قررت محكمة بداية عماف األردنية براءة رئيس تحرير إحدل

الصحؼ مف تيمة ذـ كقدح ىيئة رسمية (الحككمة األردنية) بسبب مقاؿ عنكانو " تقدير مكقؼ. .

انتياء مدة الصبلحية لمحككمات الكربكنية كالكرتكنية" ،كقررت المحكمة " أف ما تضمنو المقاؿ مف نقد

قد انصب عمى كاقعة ثابتة معمكمة لمجميكر كالمتمثمة في األداء الحككمي كاألزمات المتعاقبة

كالمشكبلت االقتصادية كاالىتماـ بيمكـ المكاطنيف كآلية التعامؿ مع أزمات معيشية مرت بيا المممكة.،
 ..كما تجد المحكمة أف الظنيف (كاتب المقاؿ) قد استعمؿ العبارات المبلءمة في عرض الكاقعة محؿ

النقد كفي التعميؽ عمييا ،كلـ يتجاكز القدر المعقكؿ الذم يقتضيو إبداء الرأم أك التعميؽ عمى الكاقعة،
حتى كلك كانت ىذه العبارات قاسية ما دامت الكاقعة التي انصب عمييا النقد تبرر استعماؿ مثؿ تمؾ

العبارات ،حيث أنو أماـ مناقشة أمر مف األمكر اليامة كالحيكية كالتي تتعمؽ باألداء السياسي
كاالقتصادم كاإلدارم لمحككمة ،كالتي يتكقؼ عمييا مستقبؿ البمد كأمنو يجب أف يدلي كؿ صاحب رأم
برأيو كتبيف الحقيقة كاضحة فإذا خرج المفظ في مثؿ ىذه الحالة مف الميف الى النقد المر العنيؼ كجب

أف يغتفر لصاحب الرأم (الظنيف)"(ِ).

صكر النقد:

يشمؿ نطاؽ ممارسة حؽ النقد إبداء الرأم تجاه ما ينشره الكتاب كالمؤلفكف مف كتب متنكعة
أك الفنانكف مف صكر أك رسكـ أك السياسيكف كالمفكركف مف خطب كآراء أك الممثمكف مف تمثيؿ بأفبلـ

أك مسرحيات أك غيرىا ،أك التعميؽ كابداء الرأم تجاه األحداث التي تقع كتجرم بشكؿ عمني أك أم
حدث قدمو صاحبو لمجميكر إلبداء الرأم فيو ،فمف أىـ صكر النقد:

البحث العممي :كذلؾ بإبداء الرأم في المؤلفات كالنظريات كاألفكار ،كمنيا البحث القانكني بالكشؼ
عف العيكب في التشريعات أك اآلراء الفقيية أك األحكاـ القضائية ،كنقد " بعض ق اررات المحاكـ في

معرض رأم يعبر عف القمؽ مف السمطة التقديرية الكاسعة التي منحيا المشرع لمقضاة في مجاؿ الحبس

االحتياطي أك غيره ،دكف التعرض لشخص القاضي" (ّ).

النقد السياسي  :كىك النقد المتعمؽ بكقائع تتصؼ باألىمية االجتماعية ذات الطابع السياسي ،كالتعميؽ
عمى خطب الزعماء السياسييف كمكاقفيـ الحزبية كآرائيـ ككعكدىـ كبرامجيـ ككؿ عمؿ أك قرار يصدر
عف ممثمي الدكلة أك أحزاب المعارضة أك أصحاب النفكذ كالقيادييف الحزبييف كالمرشحيف لبلنتخابات،

كيزدىر ىذا النكع مف النقد في األنظمة الديمقراطية ذات التعددية الحزبية كبالتزامف مع المعارؾ

(ُ) راجع :المادة (ٖ) مف القانكف رقـ (ٗ) لسنة ُٓٗٗبشأف المطبكعات كالنشر الفمسطيني.
(ِ) قرار محكمة بداية جزاء عماف رقـ ِِٔٓ ََِٕ/بتاريخ ِٖ ،ََِٖ/ُ/سبؽ اإلشارة إليو ،عف مكقع المستشار زىير خميؿ ،مرجع سابؽ.
(ّ) محمكد محمكد مصطفى ،مرجع سابؽ ،ص ّّٗ .محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ ،مرجع سابؽ ،ص ُّٕ.
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االنتخابية ،بيدؼ تنكير الرأم العاـ خدمة لممصمحة العامة(ُ).

النقد التاريخي :فيك الذم يتناكؿ بالنقد لمشخصيات التاريخية محددان دكرىا كقيمتيا أك المقارنة بينيا
كبيف شخصيات تاريخية أخرل ،فيباح لممؤرخ أف يتناكؿ سيرة إحدل الشخصيات العامة ،كيحكـ عمى

أفعاليا ،بشرط االلتزاـ بالمكضكعية كالصدؽ في الركاية بما يحقؽ المصمحة العامة(ِ).

النقد األدبي كالفني كالثقافي :كيشمؿ بالنقد لمكتب كالقكؿ عمى مؤلؼ كتاب أنو لـ يطمع عمى المراجع

المتصمة بمكضكع بحثو ،أك أف خطتو ال تتفؽ مع المنيج العممي كنتائجو غير عممية كصكالن إلى أف
المؤلؼ لـ يعد نفسو اإلعداد الكافي لمبحث العممي كامكانياتو الذىنية محدكدة (ّ) ،أك أف يرل الناقد في

نشر أحد الكتاب لقصة فاحشة ما يشيد عمى أخبلقو بأنيا سيئة أك عمى ذكقو بأنو فاسد ،أك القكؿ
عمى فيمـ سينمائي أنو مأخكذ عف فيمـ أجنبي بالمشيد كبكؿ تفاصيمو ما يفقد صفة اإلبداع عف مخرج

الفيمـ كمؤلفو(ْ) ،أك التعميؽ عمى معرض صكر فتكغرافية أك رسكمات أنو يضـ الكثيرة مف
المعركضات التي اتسمت بالخبلعة كقمة الحشمة كاالحتراـ ،أك التعميؽ عمى أداء فريؽ رياضي كتناكؿ
أسباب خسارتو لمسابقة رياضية كانخفاض المستكل الفني لبلعبيو.

كغيرىا مف صكر النقد التي تتعرض ألمكر تيـ الجميكر كليا أىميتيا االجتماعية ،كأعماؿ

اصحاب الميف الحرة كالمحاميف كاألطباء كالتجار ،ككذا تصرفات كسمكؾ أىؿ العمـ كالفف التي تيـ

الجميكر ،رغـ عدـ اتصاؿ تمؾ األعماؿ بالشؤكف العامة لممجتمع(ٓ).
المطمب الثالث

حؽ التكجيو كاإلشراؼ كتقديـ شككل أك اإلبالغ عف تيمة
نتناكؿ في ىذا المطمب تبرير القذؼ استنادان إلى الحؽ في التكجيو كاإلشراؼ ،ككذا استنادان إلى

الحؽ في تقديـ الشكاكم أك االببلغ عف الجرائـ ،كذلؾ في فرعيف كما يمي:
الفرع األكؿ :حؽ التكجيو كاإلشراؼ.

الفرع الثاني :حؽ تقديـ شككل أك االببلغ عف تيمة.

(ُ) فريد الزغبي ،مرجع سابؽ ،ص ّٕٓ.
(ِ) أحمد أميف بؾ ،مرجع سابؽ ،ص ّٕٔ.
(ّ) محمكد نجيب حسني ،الدستكر كالقانكف الجنائي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ُِٗٗ ،ص ْٓ.
(ْ) محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ ،مرجع سابؽ ،ص ُّٗ.
(ٓ) مدحت رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص ِٗ.
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الفرع األكؿ

حؽ التكجيو كاإلشراؼ
تنص المادة (َِٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عمى ما يمي " :يككف نشر

المادة المككنة لمقذؼ مستثنى مف المؤاخذة"... .

(ىػ )إذا كانت المادة المنشكرة عبارة عف انتقاد كجيو شخص بسبلمة نية إلى سمكؾ شخص آخر

في مسألة يممؾ فييا سمطة عمى ذلؾ الشخص إما بمقتضى عقد أك بغيره ،أك كجيو إلى أخبلؽ

ذلؾ الشخص بقدر ما يظير أثرىا في سمككو".

كقد نقؿ المشرع في قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) أحكاـ تمؾ المادة بشكؿ

متطابؽ ،خبلؿ تنظيمو ألكجو الدفاع في دعكل التعكيض عف القذؼ (ُ).

سند اإلباحة:

سند اإلباحة في ىذه الحالة مف حاالت تبرير القذؼ ىك ممارسة حؽ النقد في مجاؿ الرقابة

كاالشراؼ كالتكجيو لمف لو سمطة عمى مف ىك تحت سمطتو ،كأف يقكـ الرئيس بتكجيو االنتقاد لسمكؾ

مرؤكسو خبلؿ أداء ىذا األخير لكاجباتو ،فينا يككف االنتقاد ضمف اإلباحة استنادان لممارسة الحؽ
كسبب مف أسباب اإلباحة ،كمثالو االنتقاد بحسف نية الصادر مف مدير البنؾ إلى مكظؼ الصندكؽ

لديو فيما يتعمؽ بسمككو خبلؿ العمؿ ،أك مف القاضي ألحد مكظفي المحكمة لتياكنو في مياـ

كظيفتو(ِ).

كالعمة مف ىذا التبرير ىك تمكيف الرؤساء مف ضماف حسف سير العمؿ بالكفاءة المطمكبة

بضبط سمكؾ العامميف ،كبياف أكضاع ممارسة الكاجبات الكظيفية بالصيغة المثمى ،كبما يحقؽ
المصمحة العامة ،ككذلؾ لمكاجية استيانة العامؿ أك المكظؼ بالتعميمات كاالكامر أك التنفيذ الخاطئ
ليا أك تجاكز حدكدىا أك الخركج عف مقتضاىا ،ما يشكؿ معكؿ ىدـ في أم عمؿ(ّ).

شركط اإلباحة :تتمثؿ شركط اإلباحة في ىذه الحالة باإلضافة إلى سبلمة النية بما يأتي:

 كجكد صمة أك عبلقة بيف المنتقد كالمكجو إليو االنتقاد ،كأف تككف ىذه الصمة تجعؿ ممف يكجو
االنتقاد يممؾ سمطة عمى المكجو إليو االنتقاد ،كىذه العبلقة التي نتج عنيا تمؾ السمطة قد تككف
عبلقة تعاقدية بيف العامؿ كرب العمؿ ،أك كفؽ لكائح تنظيمية إدارية كالمكظؼ كرئيسو ،أك بناء

( )1تنص المادة (َِ/ُ/ك) مف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) " :إذا كانت المادة المنشكرة عبارة عف انتقاد كجيو شخص
بسبلمة نية إلى سمكؾ شخص آخر في أية مسألة يممؾ فييا سمط ة عمى ذلؾ الشخص اآلخر ،بمقتضى عقد أك غيره ،أك كجيو إلى أخبلؽ ذلؾ
الشخص اآلخر بقدر ما يظير أثرىا في سمككو ذاؾ ".
(ِ) كامؿ السعيد ،مرجع سابؽ ،ص ُّٕ.
(ّ) حكمت مكسى سمماف ،مرجع سابؽ ،ص ُُ.
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عمى العرؼ كعبلقة رب المنزؿ بمف يعكؿ ،كغيرىا مف العبلقات التي ينشأ عنيا سمطة التكجيو

كالرقابة.

 التزاـ حدكد ممارسة حؽ النقد في مجاؿ الرقابة كالتكجيو ،كاستعماؿ العبارات المبلئمة ،كىك قيد
مكضكعي يرد عمى ممارسة أم حؽ بعدـ تجاكز القدر الضركرم لممارسة ىذا الحؽ ،كعدـ

مخالفة مقتضيات استعماؿ الحؽ (ُ).

الفرع الثاني

تقديـ شككل أك اإلبالغ عف تيمة
النص القانكني(ِ):

تنص المادة (َِٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عمى ما يمي " :يككف نشر

المادة المككنة لمقذؼ مستثنى مف المؤاخذة"... .

(ك) إذا كانت المادة المنشكرة عبارة عف شككل أك تيمة كجييا شخص بسبلمة نية بحؽ شخص آخر

فيما يتعمؽ بسمككو في أية مسألة أك بأخبلقو بقدر ما يظير أثرىا في ذلؾ السمكؾ ،إلى شخص ثالث

يممؾ سمطة عمى ذلؾ الشخص اآلخر إما بمقتضى عقد أك بغير ذلؾ فيما يتعمؽ بسمككو أك بمكضكع

الشككل أك التيمة أك يممؾ بحكـ القانكف سمطة تخكلو التحقيؽ فيما يعرض عميو مف الشكاكل بشأف
مثؿ ىذا السمكؾ أك المكضكع أك سماع تمؾ الشكاكل.

كقد نقؿ المشرع في قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) أحكاـ تمؾ المادة بشكؿ

متطابؽ ،خبلؿ تنظيمو ألكجو الدفاع في دعكل التعكيض عف القذؼ (ّ).

سند اإلباحة:

سند اإلباحة في ىذه الحالة ىك ممارسة حؽ مخاطبة السمطات لئلببلغ عف المخالفات اإلدارية

أك الجرائـ كتقديـ الشكاكل ،كما تجد سندان ليا في أداء كاجب قانكني باإلببلغ عف الجرائـ(ُ)،
كحؽ مخاطبة السمطات لئلببلغ عف الجرائـ كالمخالفات اإلدارية ييدؼ إلى تمكيف السمطات مف العمـ

(ُ) طبلؿ أبك عفيفة ،مرجع سابؽ ،ص ُٖٗ.
(ِ) نظـ مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (ََِّ) حالة اإلباحة المبنية عمى حؽ مخاطبة السمطات لئلببلغ عف الجرائـ ،فقد نصت
المادة (ُّّ ) عمى ما يمي " :ال عقاب عمى مف اخبر بالصدؽ كدكف سكء النية السمطات العامة أك الجيات اإلدارية أك األشخاص المكمفيف
بخدمة عامة عف أمر يستكجب عقاب فاعمو ".
(ّ) تنص المادة (َِ /ُ/ز) مف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ)  " :إذا كانت المادة المنشكرة عبارة عف شككل أك تيمة
كجييا شخص بسبلمة نية بحؽ شخص آخر فيما يتعمؽ بسمككو ذاؾ ،إلى شخص ثالث يممؾ سمطة عمى ذلؾ الشخص اآلخر ،إما بمقتضى
عقد أك بغير ذلؾ ،فيما يتعمؽ بسمككو أك بمكضكع الشككل أك التيمة ،أك يممؾ ،بحكـ القانكف ،سمطة تخكلو التحقيؽ فيما يعرض عميو مف
الشكاكل بشأف مثؿ ىذا السمكؾ أك المكضكع أك سماع تمؾ الشكاكل ".
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بالجرائـ ،حتى تتعقب مرتكبييا عف طريؽ اتخاذ اإلجراءات القضائية التي ينص عمييا القانكف،

كخاصة اذا كانت ىذه الج ارئـ كالمخالفات تتسـ بالخفاء ،فيككف النشر ىنا ىك كسيمة العمـ بيا(ِ) ،ككذا
العمة مف تقديـ الشككل ىك أف مف مصمحة المجتمع العمـ بالكقائع ذات االىمية االجتماعية كي تتخذ

في شأف تمؾ الكقائع اإلجراءات التي تقتضييا المصمحة ،فالسمطات العامة المكجو الييا تمؾ الكقائع
ىي ممثمة لممجتمع كعاممة باسمو كمكمفة كفؽ اختصاصاتيا بصيانة مصالحو(ّ).

كحؽ مخاطبة السمطات سكاء لتقديـ الشكاكم أك لئلببلغ عف جرائـ يجد سند لو في القانكف

األساسي الذم كفؿ لؤلفراد الحؽ في االلتجاء لمقضاء باالدعاء أك الشككل أك االتياـ(ْ).

كما أف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ (ّ) لسنة (ََُِ) أكد عمى حؽ األفراد في

تقديـ الشكاكم كاإلببلغ عف الجرائـ ،كأكجب عمى السمطات المعنية قبكؿ تمؾ الشكاكم كالببلغات

كالقياـ باإلجراءات القانكنية المناسبة ،فقد أكجب عمى النيابة العامة تحريؾ الدعكل الجزائية إذا أقاـ

مدعيان بالحؽ المدني كفقا لمقكاعد المعينة في القانكف(ٓ) ،كما أكجبت عمى مأمكرم
المتضرر نفسو ٌ
الضبط القضائي قبكؿ الببلغات كالشكاكم التي ترد إلييـ بشأف الجرائـ ،كعرضيا دكف تأخير عمى

النيابة العامة (ٔ).

كفي الكقت الذم أعطى القانكف األساسي الفمسطيني كقانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

لؤلفراد الحؽ في االلتجاء لمقضاء كتقديـ الشكاكم كاإلببلغ عف الجرائـ ،فقد رتب قانكف اإلجراءات

الجزائية الفمسطيني عمى األفراد كالمكظفيف كاجب اإلببلغ عف الجرائـ في حاؿ العمـ بيا(ٕ).

كجدير بالذكر أف قانكف الخدمة المدنية يرتب كاجبات عمى المكظؼ العاـ في حاؿ أخؿ بيا

يعرض لممسائمة التأديبية أك الجنائية أك كبلىما ،فيمكف لؤلفراد تقديـ الشكاكم ضد المكظفيف نتيجة

(ُ) كقد رتب قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) في المادة (ّّ) منو ،التزاـ قانكني عمى األفراد في حاؿ االخبلؿ بو يعتبر صاحبو
مرتكب جنحة عقكبتيا الحبس مدة سنتيف ،كذلؾ عمى كؿ مف عمـ بأف شخصا يعزـ عمى ارتكاب جناية كلـ يستعمؿ جميع الكسائؿ المعقكلة
دكف كقكع ذلؾ الجرـ أك إتمامو.
(ِ) فكزية عبد الستار ،مرجع سابؽ ،ص ٖٕٓ كما بعدىا.
(ّ) محمكد نجيب حسني ،الدستكر كالقانكف الجنائي ،مرجع سابؽ ،ص ِٓ.
(ْ) تنص مادة ( َّ  ) ُ /مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِّ )" التقاضي حؽ مصكف كمكفكؿ لمناس كافة ،كلكؿ
فمسطيني حؽ االلتجاء إلى قاضيو الطبيعي ،كينظـ القانكف إجراءات التقاضي بما يضمف سرعة الفصؿ في القضايا".
(ٓ) راجع :المادة (ّ) مف قانكف اإلج ارءات الجزائية الفمسطيني رقـ (ّ) لسنة (ََُِ).
(ٔ) راجع :المادة (ِِ) مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ (ّ) لسنة (ََُِ).
(ٕ) فقد نصت المادة (ِْ) مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني " :لكؿ مف عمـ بكقكع جريمة أف يبمغ النيابة العامة أك أحد مأمكرم
الضبط القضائي عنيا ما لـ يكف القانكف قد عمؽ تحريؾ الدعكل الجزائية الناشئة عنيا عمى شككل أك طمب أك إذف".
كما نصت المادة (ِٓ) مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني " :يجب عمى كؿ مف عمـ مف المكظفيف العمكمييف أك المكمفيف بخدمة عامة
أثناء تأدية عممو أك بسبب تأديتو بكقكع جريمة أف يبمغ عنيا السمطات المختصة ما لـ يكف القانكف قد عمؽ تحريؾ الدعكل الجزائية الناشئة عنيا
عمى شككل أك طمب أك إذف".
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مخالفاتيـ اإلدارية(ُ).

شركط اإلباحة:

 حسف النية لدل مف يمارس حؽ مخاطبة السمطات ،كذلؾ بأف يستيدؼ الناشر معاكنة السمطات
العامة في الكشؼ عف الجرائـ كالمخالفات كالكقائع االجتماعية ،كتنتفي سبلمة النية اذا كاف المتيـ

يعمـ كذب الكقائع المبمغ عنيا ،أك أنو يستيدؼ التشيير بالمجني عميو كالذم يستخمص مف

العبارات المستخدمة ،كعدـ مبلئمة العبارات أك اقحاـ المتيـ لكقائع مشينة غير متصمة بالجريمة
المبمغ عنيا ،أك المبالغة في إعطاء العبلنية لمكاقعة(ِ) ،مما يتطمب االلتزاـ بحدكد ممارسة حؽ
االببلغ عف الجرائـ أك تقديـ الشكاكل.

 أف يكجو اإلببلغ لمسمطات العامة المختصة بتمقي الببلغات كالشكاكل كاتخاذ اإلجراءات التي تنشأ
عنيا ،سكاء بالتحقيؽ ك المحاكمة أـ لممساءلة التأديبية(ّ).

(ُ) تنص المادة (ِٕ) مف قانكف الخدمة المدنية رقـ (ْ) لسنة ُٖٗٗ ـ" :إذا نسب لممكظؼ ما مف شأنو تكقيفو أك احتجازه أك التحقيؽ معو
في شأف يخرج عف نطاؽ كظيفتو فعمى الجية القائمة عمى ىذا اإلجراء إببلغ الدائرة الحككمية التابع ليا المكظؼ فك انر لمنظر في شأنو كفقان
ألحكاـ ىذا القانكف".

(ِ) جميؿ عبد الباقي الصغير ،مرجع سابؽ ،ص ّّٓ.
(ّ) محمكد نجيب حسني ،الدستكر كالقانكف الجنائي ،مرجع سابؽ ،ص ْٓ.
تجدر اإلشارة أف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني عند تنظيم و لحالة اإلباحة المبنية عمى حؽ مخاطبة السمطات لإلبالغ عف الجرائـ لـ
يكتفي بشرط حسف نية لدل مف يمارس حؽ مخاطبة السمطات المختصة ،بؿ كضع شرط اضافي كىك اف تككف المادة المنشكرة صحيحة

كصادقة ،كما حصر اإلباحة في التبميغ عف الجرائـ ،كل تمتد اإلباحة في حاؿ مخاطبة السمطات لتقديـ شككل عف الكقائع التي ليا أىمية

اجتماعية تتطمب مف السمطات العامة العمـ بيا لتخاذ الجراء المناسب تجاىيا .راجع :المادة (ُّّ) مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني
لسنة (ََِّ).
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المبحث الثالث
حالت تبرير القذؼ المطمقة
عددت المادة (َِٔ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) حاالت اإلباحة المطمقة،

كاعتبر ىذا القانكف أف حاالت التبرير ىذه كالمسماة استثناء مطمؽ حاالت إباحة بنص القانكف ترتب

عدـ المساءلة الجنائية لمف يرتكب جريمة القذؼ كتندرج جريمتو تحت أحكاـ االستثناء المطمؽ سكاء
أكاف حسف النية أك سيء النية ،كسكاء أكانت مادة القذؼ صحيحة أك غير صحيحة ،فبل يشترط حسف
النية أك صحة الكاقعة أك محؿ النشر لتتحقؽ اإلباحة ،كما اعتبر ىذا القانكف إعادة نشر إم مادة

تتمتع باإلباحة استنادا لبلستثناء المطمؽ ىك نشر مباح كغير مجرـ كال يرتب مسؤكلية جنائية.

كقد أخذ المشرع في المادة (ُٗ) قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) بأسباب

التبرير المطمؽ المشار إلييا في المادة (َِٔ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ)  ،ككجو
لمدفاع في دعكل التعكيضات عف القذؼ بشكؿ متقارب جدان مع النص عمى حالة تبرير أخرل .

كقد نقؿ المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) أحكاـ التبرير المطمؽ عف

المادة (َِٔ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كأكردىا في المادة (ُٖٗ) منو تحت
مسمى حاالت مشركعية نشر مكاد الذـ كالقدح.

كحاالت االستثناء المطمؽ ىي (:النشر المتعمؽ بالسمطة التنفيذية كالتشريعية ،النشر المتعمؽ

بالعسكرييف الصادر مف رؤسائيـ ،النشر مف قبؿ طرؼ مشترؾ في اجراءات قضائية ،نشر أخبار

المحاكمات العمنية ،النشر بناء عمى كاجب قانكني

(ُ)

) ،كعميو سنقكـ بتناكؿ تمؾ الحاالت بالدراسة

مف خبلؿ المطالب الثبلثة التالية:

المطمب األكؿ :النشر المتعمؽ بالسمطة التنفيذية كالتشريعية.

المطمب الثاني :النشر المتعمؽ بالعسكرييف أك بناء عمى كاجب قانكني.
المطمب الثالث :النشر المتعمؽ باإلجراءات القضائية.

(ُ) كقد أكرد المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ ) الحالت الربعة األكلى ،كلكنو لـ يكرد الحالة الخامسة كىي النشر
بناء عمى كاجب قانكني ،كذلؾ ككف ىذه الحالة الخيرة تطبيؽ مباشر لمقكاعد العامة ألداء الكاجب كسبب عاـ لإلباحة.
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المطمب األكؿ

النشر المتعمؽ بالسمطة التنفيذية كالتشريعية
تنص المادة (َِٔ )ُ/مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) :يككف نشر القذؼ

مستثنى مف المؤاخذة استثناء مطمقان كال يعاقب ناشره عميو بمقتضى ىذا القانكف في كؿ حاؿ مف

المككنة لمقذؼ قد نشرت مف قبؿ المندكب السامي أك المجمس
األحكاؿ اآلتية( :أ) إذا كانت المادة
ٌ
التنفيذم أك المجمس التشريعي أك المجمس االستشارم في مستند أك محضر رسمي ،أك

المككنة لمقذؼ قد نشرت في المجمس التنفيذم أك المجمس التشريعي أك المجمس
(ب) إذا كانت المادة
ٌ
االستشارم مف قبؿ المندكب السامي أك مف قبؿ عضك مف أعضاء أم مجمس مف ىذه المجالس ،أك

المككنة لمقذؼ قد نشرت بأمر صدر مف المندكب السامي في المجمس التنفيذم،
(ج) إذا كانت المادة
ٌ
أك."...
(ك) إذا كانت المادة المنشكرة ىي في الكاقع بياف صحيح ألم أمر قيؿ أك جرل أك أذيع في المجمس

التنفيذم أك المجمس التشريعي أك المجمس االستشارم ،أك."...

كقد أخذ قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) بيذه الحاالت كأسباب تبرير

مطمؽ تقبؿ ككجو لمدفاع في دعكل التعكيضات عف القذؼ (ُ).

تنص المادة (ُٖٗ )ِ/مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) :إيفاء لمغاية المقصكدة

مف ىذا القسـ ،إف نشر أية مادة تككف ذمان أك قدحان يعتبر نش انر غير مشركع إال:

ِ -إذا كاف مكضكع الذـ أك القدح مستثنى مف المؤاخذة بناء عمى أحد األسباب اآلتية:
أ -إذا كاف مكضكع الذـ أك القدح قد نشر مف قبؿ الحككمة أك مجمس األمة أك في مستند أك محضر

رسمي ،أك

د -إذا كاف مكضكع الذـ أك القدح ىك في الكاقع بياف صحيح ألم أمر قيؿ أك جرل أك أذيع في
مجمس األمة ،أك

كعميو فقد أكردت المكاد السابقة حاالت يككف النشر فييا متمتعان باستثناء مطمؽ مف المساءلة

الجنائية عف جريمة القذؼ ،فيككف النشر مباحان ،كىي حاالت يككف النشر فييا متعمقان بالسمطة التنفيذية

(ُ) تنص المادة (ُٗ) مف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) " :يككف نشر القذؼ مستثنى مف المؤاخذة استثناء مطمقان في

كؿ حاؿ مف األحكاؿ التالية  :إذا كانت المادة المككنة لمقذؼ قد نشرت مف قبؿ المندكب السامي ،أك المجمس التنفيذم أك المجمس االستشارم،
أك أية ىيئة تشريعية قد تؤلؼ فيما بعد ،في مستند أك محضر رسمي ،أكاذا كانت المادة المككنة لمقذؼ قد نشرت في المجمس التنفيذم أك
المجمس االستشارم ،أك في أية ىيئة تشريعية قد تؤلؼ فيما بعد ،ككاف قد نشرىا عمى ىذا الكجو المندكب السامي أك أم عضك مف أعضاء

ذلؾ المجمس ،أك الييئة التشريعية ،أك) ج) إذا كانت المادة المككنة لمق ذؼ قد نشرت بأمر أصدره المندكب السامي ،أك) ك) إذا كانت المادة
المنشكرة ىي في الكاقع بياف معقكؿ ألمر قيؿ أك جرل أك أذيع عمنان في المجمس التنفيذم أك المجمس االستشارم ،أك في أية ىيئة تشريعية قد

تؤلؼ فيما بعد" .

158

أك السمطة التشريعية ،كيقتضي تكضيح تمؾ الحاالت ،تقسيـ ىذا المطمب لمفركع الثبلثة التالية:
الفرع األكؿ :النشر مف قبؿ السمطة التنفيذية.

الفرع الثاني :النشر مف قبؿ السمطة التشريعية.

الفرع الثالث :نشر أخبار المجالس الرسمية.

الفرع األكؿ

النشر مف قبؿ السمطة التنفيذية
كفقان لمنصكص السابقة يككف النشر المتعمؽ بالسمطة التنفيذية مستثنى مف المسائمة الجنائية

عف جريمة القذؼ كيتمتع بتبرير مطمؽ في حالتيف كىما:

الحالة األكلى :إذا كاف النشر بأمر مف المندكب السامي.

الحالة الثانية :كتشمؿ التالي:

 إذا كاف النشر مف قبؿ المندكب السامي في المجمس التنفيذم ( الحككمة ).

 إذا كاف النشر مف قبؿ المجمس التنفيذمً أك المجمس االستشارم في محضر رسمي أك مستند
رسمي.

 إذا كاف النشر في المجمس التنفيذم أك المجمس االستشارم ،أك إذا تـ النشر مف قبؿ أحد
أعضاء المجمس التنفيذم أك المجمس االستشارم.

سند اإلباحة:

الحالة األكلى :إذا كاف النشر تـ بأمر مف المندكب السامي في المجمس التنفيذم ففي ىذه الحالة سند
التبرير ىك أداء الكاجب كسبب إباحة معترؼ بو في قانكف العقكبات ،كيككف الناشر سمككو غير مجرـ
ككنو ينفذ أمر صدر مف جية تكجب عميو طاعتيا كفؽ القانكف

(ُ)

 ،كقد أكضح القانكف التفسيرم بأف

عبارة المندكب السامي تشمؿ " الشخص الذم يضطمع في الكقت المبحكث عنو بإدراة الحككمة " (ِ).

أما في الحالة الثانية :اذا كاف النشر مف قبؿ المندكب السامي أك مف قبؿ السمطة التنفيذية ( المجمس
التنفيذم أك الحككمة ،كالمجمس االستشارم) سكاء كمجالس رسمية أك أعضاء في تمؾ المجالس ،فإف

الناشر ىنا ىك السمطات العامة المختصة.

كيرل الباحث أف تبرير النشر في ىذه الحالة قرره المشرع لمجرد أف الناشر ىك السمطة

التنفيذية أك الحككمة أك أحد كزرائيا أك ك ازراتيا أك دكائرىا الحككمية ،فيك تبرير بنص القانكف كال يجد
(ُ) أنظر :أداء الكاجب كسبب عاـ لئلباحة لدل :جندم عبد الممؾ ،المكسكعة الجنائية ،الجزء األكؿ ،ط (ِ) ،دار العمـ لمجميع ،بيركت،
بدكف سنة نشر َٖٓ ،كما بعدىا .محمد عمي الحمبي ،مرجع سابؽ ،ص ُّّ.
(ِ) راجع المادة (ِ) مف القانكف التفسيرم رقـ (ٗ) لسنة (ُْٓٗ).

159

سندان لو في القكاعد العامة المنظمة ألسباب اإلباحة المعترؼ بيا في قانكف العقكبات ،فمـ يشترط

المشرع تكفر شرط حسف النية أك شرط صحة الكاقعة محؿ النشر ،كىنا ال بد مف اإلشارة إلى أف أم

قرار أك إ جراء صادر عف اإلدارة أك السمطة التنفيذية يتطمب فيو شركط عدة لتتكفر لو المشركعية مف
أىميا عدـ مخالفتو لمقانكف كابتغاء المصمحة العامة مف كرائو.

عدـ تكافؽ ىذه الحالة مف التبرير مع التطكرات الدستكرية في فمسطيف:
يرل الباحث أف النصكص المنظمة لحالة النشر مف قبؿ السمطة التنفيذية كسبب إلباحة القذؼ

ىي نصكص ال تتكافؽ مع التطكرات الدستكرية في فمسطيف ،فقد تغيرت األكضاع الدستكرية في
فمسطيف عف الفترة التي صدر فييا قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كىي فترة االنتداب

البريطاني لفمسطيف كالتي استمرت حتى نكبة عاـ ُْٖٗ ،كىي الفترة التي كاف يحدد مبلمحيا

الدستكرية مرسكـ دستكر فمسطيف لسنة (ُِِٗ) ،كالذم بمكجبو قاـ نظاـ الحكـ في فمسطيف عمى
أساس الحكـ المطمؽ ،إذ انفرد المندكب السامي بالسمطة كتركزت في يديو جميع السمطات كىك يقكـ
(ِ)

بإدارة حككمة فمسطيف(ُ) ،أما المجمس التنفيذم

فيك معيف إلسداء المشكرة لممندكب السامي ،كما

نصت المادة (ُٗ) مف مرسكـ دستكر فمسطيف لسنة (ُِِٗ) عمى تشكيؿ سمطة تشريعية تتألؼ مف

(ِِ) عضك برئاسة المندكب السامي (َُ) أعضاء مكظفيف كباقي األعضاء غير مكظفيف ،كأماـ
رفض الشعب الفمسطيني االشتراؾ في انتخابات المجمس التشريعي ،قررت السمطات البريطانية تشكيؿ

مجمس استشارم تككف السمطة الفعمية بيديو(ّ).

تمؾ األكضاع الدستكرية قد تغيرت بشكؿ جذرم فمـ يعد ىناؾ كجكد لمنصب المندكب السامي

أك المجمس االستشارم ،كما تغيرت طريقة تشكيؿ كصبلحيات المجمس التشريعي كذلؾ بعد تأسيس
السمطة الكطنية الفمسطينية عمى أرض الكطف عاـ ُْٗٗ بعد تكقيع االتفاقيات االنتقالية بيف منظمة

التحرير الفمسطينية كاسرائيؿ ،كصدكر القانكف األساسي الفمسطيني عاـ ََِّ كتعديمو عاـ ََِٓ.

كعميو فأصبح مف الطبيعي كالضركرم تعديؿ المادة (َِٔ /أ – ب – ج – ك ) مف قانكف

العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) لكي يتحقؽ التكافؽ بيف قانكف العقكبات كبيف القانكف األساسي
المعدؿ لسنة (ََِٓ) كلمجاراة التطكرات الدستكرية في فمسطيف.

(ُ) راجع :المادة (ِ) مف مرسكـ دستكر فمسطيف لسنة (ُِِٗ).
(ِ) راجع :المادة (َُ) مف مرسكـ دستكر فمسطيف لسنة (ُِِٗ).
(ّ) فتحي عبد النبي الكحيدم ،التطكرات الدستكرية في فمسطيف (ُُٕٗ ُٗٗٓ -ـ) ،ط (ِ) ،مطابع الييئة الخيرية بقطاع غزة ،غزة،
ُٔٗٗ ،ص َِٕ.
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الفرع الثاني

النشر مف قبؿ السمطة التشريعية
يتكفر لمنشر التبرير المطمؽ إذا كاف النشر مف قبؿ المجمس التشريعي ( أك مجمس األمة ) أك
في المجمس التشريعي أك مف قبؿ أحد أعضائو ،فما يصدر عف أعضاء المجمس التشريعي مف أقكاؿ

أك مراسبلت أك محاضر اجتماعات أك تقارير لجاف أك مسكدات مشاريع قكانيف أك تكصيات أك غيره

يتكفر ليا التبرير المطمؽ ،فبل يخضع عضك المجمس التشريعي أك مقرر المجنة أك أعضاؤىا

لممسؤكلية الجنائية عف جريمة القذؼ ،أك عف غيرىا مف الجرائـ التي تنشأ عف تمؾ األقكاؿ كالعبارات
أك المكاد المكتكبة ،كما ال تنشأ مسؤكلية جنائية عمى مف ينقؿ ذلؾ النشر أك يعيد نشره ،كتجد ىذه

امتياز مطمقان لمف ينشر مادة منقكلة عف
اإلباحة صدل ليا مف قانكف القذؼ اإلنجميزم الذم يعطي
ان
مناقشات مجمسي البرلماف ،أك البيانات التي تضمنتيا األكراؽ الصادرة منو ،كذلؾ استنادان إلعبلف

الحقكؽ الصادر عاـ ُٖٖٔ ،ككذا قانكف األكراؽ البرلمانية الصادر عاـ َُْٖ(ُ).
سند اإلباحة:

سندان اإلباحة في ىذه الحالة ىك مبدأ عدـ المسؤكلية البرلمانية التي أكد عمييا القانكف

األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ) ،كالذم قرر عدـ جكاز مساءلة أعضاء المجمس التشريعي
جزائيان أك مدنيان بسبب اآلراء التي يبدكنيا ،أك الكقائع التي يكردكنيا ،كما يحظر مطالبة النائب باإلدالء
بشيادة عف أمر يتعمؽ بأفعالو أك أقكالو ،كما ال يجكز لمنائب التنازؿ عف ىذه الحصانة إال بإذف مف

المجمس التشريعي(ِ).

كالعمة مف عدـ المسؤكلية البرلمانية ىي تمكيف عضك المجمس التشريعي مف القياـ بميمتو في

التعبير عف إرادة الشعب بحرية تامة ،كبمنعة مطمقة مف المساءلة عما يصدر عمى لسانو مف أقكاؿ

ميما كاف مضمكنيا يعد قذفا أك يشكؿ جريمة اخرل ،كىي حصانة لؤلقكاؿ دكف األفعاؿ كيتمتع بيا

(ُ) حمدم حمكدة ،التنظيـ القانكني لحرية الصحافة في مصر كالمممكة المتحدة " دراسة مقارنة " ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
ََِٖ ،ص َِٓ.
(ِ) تنص المادة (ّٓ  )ٓ - ّ – ُ /مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ) عمى:
ُ -ال تجكز مساءلة أعضاء المجمس التشريعي جزائيان أك مدنيان بسبب اآلراء التي يبدكنيا ،أك الكقائع التي يكردكنيا ،أك لتصكيتيـ عمى
نحك معيف في جمسات المجمس التشريعي أك في أعماؿ المجاف ،أك ألم عمؿ يقكمكف بو خارج المجمس التشريعي مف أجؿ تمكينيـ مف

أداء مياميـ النيابية.
ّ -ال يجكز مطالبة عضك المجمس التشريعي باإلدالء بشيػادة عف أمر يتعمؽ بأفعالو أك أقكالو أك عف معمكمات حصؿ عمييا بحكـ
عضكيتو في المجػمس التشريعي أثناء العضكية أك بعد انتيائيا إال برضائو كبمكافقة المجمس المسبقة.
ٓ -ال يجكز لعضك المجمس التشريعي التنازؿ عف الحصانة مف غير إذف مسبؽ مف المجمس ،كال تسقط الحصانة بانتياء العضكية كذلؾ
في الحدكد التي كانت تشمميا مدة العضكية.
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أعضاء المجمس التشريعي دكف باقي مكظفي المجمس(ُ) ،كىذه الحصانة مطمقة ال يبطميا أف يككف

عضك المجمس المتمتع بيا سيء النية أك كاذبان أك ميمبلن إىماالن جسيمان كال يحدىا حؽ الرد أك

التصحيح ،كىي متعمقة بالنظاـ العاـ ال يجكز التنازؿ عنيا ،كتمتد الحصانة لتشمؿ نشر ما يجرم في
جمسات المجمس العمنية ميما تضمنت مف أمكر ماسة بالغير أك معاقب عمييا(ِ).

كىذه الحصانة تندرج ضمف الحصانة اإلجرائية الدائمة التي تمنع تحريؾ الدعكل الجزائية ضد

عضك المجمس التشريعي ،بسبب ما يبديو مف آراء أك أفكار كاف شكمت جرائـ كالقذؼ ،فنطاؽ ىذه

الحصانة ىي حرية الكبلـ كابداء الرأم في المجمس التشريعي ،كال تمتد إلى األفعاؿ المجرمة قانكنا،
التي تندرج ضمف الحصانة اإلجرائية المؤقتة ،التي تقيد النيابة العامة في تحريؾ الدعكل الجزائية
بسببيا عمى الحصكؿ عمى إذف إال في حالة التمبس بجناية(ّ).

كتطبيقا لذلؾ اعتبرت محكمة التمييز األردنية أف " محاكمة عضك البرلماف عف جنحة إصدار

شيؾ بدكف رصيد كادانتو كحبسو ال يعد خرقان لمحصانة البرلمانية كالتي تقيد أم إجراء مف إجراءات
التكقيؼ أك المحاكمة ،التي م ف شأنيا أف تقيد عضك البرلماف في حرية الكبلـ كابداء الرأم في مجمس

األمة"(ْ).

الفرع الثالث

نشر أخبار المجالس الرسمية
المطبؽ في المحافظات الجنكبية تبرير النشر تبري انر مطمقان ،إذا
قرر المشرع في قانكف العقكبات
ٌ
كاف النشر ألمر حدث ،أك قيؿ أك أذيع في المجمس التنفيذم أك المجمس التشريعي أك المجمس

المطبؽ في المحافظات الشمالية فقد
االستشارم بشرط صحة ما نشر ،أما المشرع في قانكف العقكبات
ٌ
حصر التبرير ىنا في النشر المتعمؽ بما حدث أك قيؿ في مجمس االمة فقط.
سند اإلباحة:

سند اإلباحة في نشر ما يدكر في المجالس الرسمية التنفيذية كالتشريعية مف كقائع أك آراء أك

مناقشات ،ىك حؽ النشر كبالتحديد حؽ نشر األخبار ،فيككف التبرير في ىذه الحالة مستندان عمى

ممارسة حؽ نشر األخبار أم إحدل تطبيقات ممارسة الحؽ كأحد األسباب العامة لئلباحة.

كالعمة مف ىذه اإلباحة ىك أف مف مصمحة أفراد المجتمع االطبلع كالعمـ كمعرفة األخبار

كالمكضكعات ذات الطابع العاـ ،كاألصؿ أف ما يدكر داخؿ المجالس الرسمية متعمؽ بالمصمحة
(ُ) رمسيس بيناـ ،الجرائـ المضرة بآحاد الناس ،دار المعارؼ ،اإلسكندرية ،بدكف سنة نشر ،ص ِٕٗ كما بعدىا.
(ِ) محسف فؤاد فرج ،مرجع سابؽ ،ص َّٗ كما بعدىا.
(ّ) ساىر إبراىيـ الكليد ،الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،الجزء األكؿ ،ط (ِ) ،بدكف دار نشر ،ََِٖ ،ص ُُِ كما
بعدىا.
(ْ) قرار محكمة التمييز األردنية رقـ ُِٖٖٗ/صفحة ٖٓٓ سنة ُِٗٗ ،مجمكعة األحكاـ الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص ِٗٔ.
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العامة ،التي يفترض في القائميف عمى تمؾ المجالس السير عمى صيانتيا كالحفاظ عمييا ،فينا رجح
المشرع مصمحة افراد المجتمع بالعمـ باألحداث ،كالكقائع التي تدكر داخؿ تمؾ المجالس الرسمية عمى

مصمحة مف نالو النشر في شرفو كاعتباره(ُ).

ككسائؿ اإل عبلـ ىي أكثر الجيات التي تستفيد مف ىذه اإلباحة في نشرىا ألخبار المجالس

الرسمية ،كسندىا في ذلؾ حرية كسائؿ اإلعبلـ في النشر كىي حرية كفميا القانكف األساسي
الفمسطيني(ِ) ،كالتي أقرىا كنظميا قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني ،فحدد أف مف مياـ الصحافة
تقديـ األخبار كالمعمكمات كاطبلع المكاطنيف عمى الكقائع كاألفكار كاالتجاىات ،ككذا البحث عف
المعمكمات كاألخبار كاإلحصائيات التي تيـ المكاطنيف مف مصادرىا المختمفة في حدكد القانكف بما

يسيـ في نشر الفكر(ّ) ،كما أكجب ىذا القانكف عمى الجيات الرسمية تسييؿ ميمة الصحفي كالباحث
في االطبلع عمى برامجيا كمشاريعيا(ْ) ،كما اعتبر أف مف المحظكر نشره كقائع الجمسات السرية

لممجمس الكطني كمجمس كزراء السمطة(ٓ) ،كبحكـ المخالفة فالجمسات العمنية لتمؾ المجالس يباح نشر
كقائعيا.

شركط اإلباحة:

نطاؽ النشر :يتحدد نطاؽ التبرير المطمؽ في ىذه الحالة بنشر أخبار الكقائع التي تمت داخؿ المجمس
التشريعي أك المجمس التنفيذم أك المجمس االستشارم كليس خارج نطاؽ ىذه المجالس ،مع مبلحظة

أف المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) قد حصر اإلباحة عمى النشر لما تـ داخؿ

مجمس األمة أم مجمس النكاب كاألعياف ،دكف الكقائع التي تمت في مجمس الكزراء ،كىك مسمؾ

تشريعي محؿ نقد مف كجية نظر الباحث؛ حيث إف العمة التي مف أجميا تـ تقرير ىذه اإلباحة كىي

مصمحة أفراد المجتمع باالطبلع عمى ما يدكر تحت قبة البرلماف ،ىذه العمة متحققة أيضان بمصمحة

أفراد المجتمع في معرفة ما يدكر في مجمس الكزراء مف ق اررات أك نقاشات أك آ ارء أك مكاقؼ غير

سرية ،فيي تيـ الرأم العاـ كاألصؿ فييا أنيا تسعى لتحقيؽ المصمحة العامة.

صحة مادة النشر :إف حؽ نشر األخبار يقابمو حؽ الحصكؿ عمى أخبار صحيحة ،فنشر األخبار
غير الصحيحة ال يحقؽ المصمحة العامة ،بؿ يعرض المصمحة االجتماعية لمخطر كيعرض االستقرار
السياسي لبلىتزاز ،كيقتضي صحة الخبر المنشكر أف تككف الكاقعة المسندة صحيحة في ذاتيا

(ُ) عمي حسف طكالبة ،مرجع سابؽ ،ص ُٗٓ كما بعدىا.
(ِ) تنص المادة (ِٕ )ِ/مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ) عمى ما يمي " :حرية كسائؿ اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة
كالمكتكبة كحرية الطباعة كالنشر كالتكزيع كالبث ،كحرية العامميف فييا ،مكفكلة كفقان ليذا القانكف األساسي كالقكانيف ذات العبلقة ".

(ّ) راجع :المكاد (ّ ) ْ -مف القانكف رقـ (ٗ) لسنة ُٓٗٗبشأف المطبكعات كالنشر الفمسطيني.
(ْ) راجع :المادة (ٔ) مف القانكف رقـ (ٗ) لسنة ُٓٗٗبشأف المطبكعات كالنشر الفمسطيني.

(ٓ) راجع :المادة (ّٕ )ْ /مف القانكف رقـ (ٗ) لسنة ُٓٗٗبشأف المطبكعات كالنشر الفمسطيني.
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كصحيحة في نسبتيا إلى مف أسندت إليو (ُ) ،ال أف تنسب لجية غير الجية الحقيقية التي صدرت

عنيا الكاقعة ،أما في حاؿ عدـ صحة المادة المنشكرة فبل يكفي االعتقاد بصحة الخبر المنشكر لتقكـ

حالة التبرير ىذه.
المطمب الثاني

النشر المتعمؽ بالعسكرييف أك بناء عمى كاجب قانكني
نعرض لحالتي النشر المتعمؽ بالعسكرييف أك النشر بناء عمى كاجب قانكني في فرعيف ،كذلؾ

عمى النحك التالي:

الفرع األكؿ :النشر المتعمؽ بالعسكرييف الصادر مف رؤسائيـ.
الفرع الثاني :النشر بناء عمى كاجب قانكني.
الفرع األكؿ

النشر المتعمؽ بالعسكرييف الصادر مف رؤسائيـ
النص القانكني:
نصت المادة (َِٔ )ُ/مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عمى أف " :يككف نشر

القذؼ مستثنى مف المؤاخذة استثناء مطمقان ... .في كؿ حاؿ مف األحكاؿ اآلتية:

المككنة لمقذؼ قد نشرت بحؽ شخص تابع إذ ذاؾ لبلنضباط العسكرم أك البحرم
(د) إذا كانت المادة
ٌ
أك النضباط البكليس ككاف يتعمؽ بسمككو كشخص تابع لذلؾ االنضباط ككقع النشر مف شخص ذم
سمطة عميو فيما يتعمؽ بسمككو ذاؾ إلى شخص آخر لو عميو نفس تمؾ السمطة".

كىي حالة تبرير أخذ بيا قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) بشكؿ شبو حرفي،

في معرض الدفاع في دعكل التعكيض عف القذؼ (ِ).

كقد نقؿ المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) أحكاـ المادة السابقة بشكؿ شبو

حرفي(ّ).

(ُ) محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ ،مرجع سابؽ ،ص ُُُ كما بعدىا.
(ِ) تنص المادة (ُٗ /د) مف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) " :إذا كانت المادة المككنة لمقذؼ قد نشرت بحؽ شخص كاف
حينذاؾ تابعان لبلنضباط العسكرم أك البحرم أك النضباط البكليس ،ككانت تتعمؽ بسمككو كشخص تابع لذلؾ االنضباط ،كجرل نشرىا مف
شخص ذم سمطة عميو فيما يتعمؽ بسمككو ذلؾ بأف اطمع عمييا شخصان آخر لو عميو نفس تمؾ السمطة ".

(ّ) تنص المادة (ُٖٗ )ِ/مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) - ِ :إذا كاف مكضكع الذـ أك القدح مستثنى مف المؤاخذة بناء عمى
أحد األسباب اآلتية :ب -إذا كاف مكضكع الذـ أك القدح قد نشر بحؽ شخص تابع لبلنضباط العسكرم أك النضباط الشرطة أك الدرؾ ككاف
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سند اإلباحة:
تجد ىذه اإلباحة سندان ليا في قانكف الخدمة لقكل األمف الفمسطيني رقـ (ٖ) لسنة ََِٓ

حيث أكجب عمى قكل األمف كاجبات كميمات ،كرتب عمى مخالفتيا عقكبات انضباطية كتأديبية

كغيرىا ،فمنح لمقادة الحؽ في التكجيو كالرقابة كتكقيع العقكبات ،كالتبميغ عف المخالفات كالجرائـ

لمرؤساء(ُ).

شركط اإلباحة:

 أف يككف المكجو إليو مادة القذؼ يخضع لبلنضباط العسكرم أك البحرم أك الشرطي كىك ما يشكؿ
نطاؽ ىذه اإلباحة فبل تشمؿ تكجيو مادة القذؼ لشخص ال يتمتع بتمؾ الصفة ،كما يجب أف

تتعمؽ مادة النشر بسمكؾ المرؤكس في نطاؽ ميامو ككاجباتو الرسمية ،كغير متعمقة بحياتو
الخاصة خارج نطاؽ العمؿ العسكرم أم خارج نطاؽ الضبط كالربط العسكرم.

 أف تككف مادة القذؼ صادرة عف شخص يممؾ سمطة عمى الشخص المنشكر بحقو تمؾ المادة،
إلى شخص آخر يممؾ سمطة عمى المكجية إلييا مادة القذؼ ،سكاء كانت سمطة أعمى أك مساكية

لسمطة مف صدرت منو المادة المنشكرة أك أقؿ منيا ،كما يشترط لتحقؽ العمة مف ىذه اإلباحة أف

يككف الشخص المقذكؼ في حقو مازاؿ عمى أرس عممو كلـ يخرج مف الخدمة(ِ).
الفرع الثاني

النشر بناء عمى كاجب قانكني
النص القانكني:
نصت المادة (َِٔ )ُ/مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عمى أف" :يككف نشر

القذؼ مستثنى مف المؤاخذة استثناء مطمقان ... .في كؿ حاؿ مف األحكاؿ اآلتية:
(ط) إذا كاف الشخص الذم نشر المادة مجب انر عمى نشرىا بحكـ القانكف.

كىك تبرير مطمؽ لمقذؼ أخذ بو قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ)

(ّ)

.

= يتعمؽ بسمككو كشخص تابع لذلؾ االنضباط ككقع النشر مف شخص ذم سمطة عميو فيما يتعمؽ بسمككو ذلؾ إلى شخص آخر لو عميو تمؾ
السمطة نفسيا.
(ُ) راجع :المكاد (ٖٗ )ٖٗ ،ٗٔ ،ٗٓ ،ْٗ ،ُٗ ،َٗ ،مف قانكف الخدمة لقكل األمف رقـ (ٖ) لسنة ََِٓ كالمتعمقة بكاجبات الضباط
كاألعماؿ كالمحظكرة كالعقكبات.
(ِ) كامؿ السعيد ،مرجع سابؽ ،ص ُُٕ.
(ّ) تنص المادة (َِ /ط) مف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ)  ":إذا كاف الشخص الذم نشر المادة ممزمان بنشرىا بحكـ

القانكف ".
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سند اإلباحة:
سند اإلباحة في ىذه الحالة ىك التطبيؽ المباشر كالصريح لمقكاعد العامة ألسباب اإلباحة

كبالتحديد أداء الكاجب كسبب مف أسباب اإلباحة (ُ) ،كالذم أكد عميو قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة
(ُّٔٗ) كالذم يعتبر أنو مف حاالت انتفاء المسؤكلية الجزائية إتياف الشخص ألم سمكؾ تنفيذان
لمقانكف(ِ).

كمثاؿ ذلؾ :النشر الذم تقكـ بو صحيفة ذات طابع رسمي لببلغ أك بياف رسمي أك حكـ

قضائي ،فيتمتع ىذا النشر بتبرير مطمؽ ،كاف تضمف ما يمس شرؼ أك اعتبار أحد األشخاص ،ذلؾ
ككف الصحيفة ىنا ممزمة بذلؾ النشر ،كمف ثـ يعتبر قياميا بو أداء لكاجب فرضو القانكف(ّ).

كقد قضت محكمة النقض المصرية " :تنتفي المسؤكلية عف المكظؼ العاـ إذا حسنت نيتو

كارتكب فعبل تنفيذا لما أمرت بو القكانيف أك ما اعتقد أف إجراءه مف اختصاصو"(ْ).

كالبد ىنا مف اإلشارة إلى إف المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عند

استخدامو لمصطمح انتفاء المسؤكلية الجزائية ال يقصد مف ذلؾ أف أداء الكاجب ىك مانع مف مكانع

المسؤكلية ،كانما المشرع ىنا يعتبر أداء الكاجب سببان مف أسباب اإلباحة ،ذلؾ أف المشرع في قانكف

العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ىك قانكف أصمو إنجميزم ،يخمط بيف المصطمحات التي تعبر عف
أسباب اإلباحة كمكانع المسؤكلية(ٓ).

كيرل الباحث أف المعالجة التشريعية لقانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) خبلؿ تنظيمو

لتبرير النشر بناء عمى أداء الكاجب كانت محؿ ارتباؾ كعدـ كضكح ،فقد اعتبر المشرع النشر بناء

عمى أداء كاجب قانكني إحدل حاالت التبرير المقيد إلى جانب النشر بناء عمى كاجب أدبي أك

اجتماعي(ٔ) ،بينما عدىا المشرع في ىذا المكضع إحدل حاالت التبرير المطمؽ ،كىك مسمؾ تشريعي
محؿ نظر حيث يعطي لنفس الكاقعة ( النشر بناء عمى كاجب قانكني) تكييفيف مختمفيف بشركط

مختمفة ،األكؿ تبرير يشترط فيو حسف النية كالثاني تبرير مطمؽ ال يشترط فيو حسف النية ،كىك األمر
الذم تجنبو المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) عندما لـ ينقؿ ىذه الحالة مف حاالت

التبرير المطمؽ عف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) كتركيا لمقكاعد العامة ألسباب اإلباحة.
(ُ) عبد الرؤكؼ ميدم ،مرجع سابؽ ،ص َُٕ كما بعدىا.

(ِ) تنص المادة (ُٗ /أ ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) حاالت انتفاء المسؤكلية الجزائية :ال يعتبر اإلنساف مسؤكال جزائيا عف
أم فعؿ أك ترؾ إذا كاف قد أتى ذلؾ الفعؿ أك الترؾ في أم حاؿ مف األحكاؿ التالية :أ  -تنفيذا لمقانكف.
(ّ) محمكد نجيب حسني ،الدستكر كالقانكف الجنائي ،مرجع سابؽ ،ص ّٖ.
(ْ) نقض مصرم بتاريخ ُٓ – ُِٕٗ/ٓ/احكاـ النقض ،س ِّ ،ؽ ُّٔ ،ص ِْٕ ،أكرده :حسف صادؽ المرصفاكم ،المرصفاكم في
قانكف العقكبات تشريعا كقضاء في مائة عاـ ،مرجع سابؽ ،ص ِْٕ.
(ٓ) ساىر إبراىيـ الكليد ،محاضرات في القانكف الجنائي مع التعمؽ لطمبة الدراسات العميا ،جامعة االزىر بغزة.َُِّ -َُِِ ،
(ٔ) راجع :المادة (َِٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
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المطمب الثالث

النشر المتعمؽ باإلجراءات القضائية
تمييد  :نتناكؿ في ىذا المطمب حاالت التبرير المطمؽ كالمقيد المتعمقة بالنشر المتصؿ باإلجراءات
القضائية ،سكاء كاف الناشر ىك طرؼ مشترؾ في تمؾ اإلجراءات أك نشر أخبار المحاكمات ،كأخي انر
التعميؽ عمى سمكؾ شخص يعد طرفان في اجراءات قضائية ،مما يقتضي تقسيـ ىذا المطمب إلى الفركع

الثبلثة التالية:

الفرع األكؿ :النشر مف قبؿ طرؼ مشترؾ في إجراءات قضائية.
الفرع الثاني :نشر أخبار المحاكمات العمنية.

الفرع الثالث :التعميؽ عمى سمكؾ طرؼ مشترؾ في إجراءات قضائية.
الفرع األكؿ

النشر مف قبؿ طرؼ مشترؾ في إجراءات قضائية
النص القانكني:
نصت المادة (َِٔ )ُ/مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عمى أف " :يككف

نشر القذؼ مستثنى مف المؤاخذة استثناء مطمقان ... .في كؿ حاؿ مف األحكاؿ اآلتية:

المككنة لمقذؼ قد نشرت أثناء إجراءات قضائية مف قبؿ شخص اشترؾ في تمؾ
(ىػ) إذا كانت المادة
ٌ
كقاض أك حاكـ صمح أك و
و
محاـ أك شاىد أك فريؽ في الدعكل".
اإلجراءات
كقد أخذ قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) بيذا التبرير بشكؿ متطابؽ مع

المادة السابقة ،كذلؾ في معرض الدفاع في دعكل التعكيض عف القذؼ(ُ).

كما نقؿ المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) أيضا في ىذه الحالة احكاـ

المادة السابقة بشكؿ شبو حرفي (ِ).

( )1تنص المادة (ُٗ/ق) مف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ)  " :إذا كانت المادة المككنة لمقذؼ قد نشرت في سياؽ إجراءات
قضائية مف شخص مشترؾ في تمؾ اإلجراءات بصفتو قاضيان أك حاكـ صمح أك محاميان أك شاىدان أك فريقان في اإلجراءات " .

(ِ) تنص المادة (ُٖٗ )ِ/مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) - "ِ :إذا كاف مكضكع الذـ أك القدح مستثنى مف المؤاخذة بناء عمى

و
كقاض
أحد األسباب اآلتية :ج -إذا كاف مكضكع الذـ أك القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية مف قبؿ شخص آخر اشترؾ في تمؾ اإلجراءات
أك و
محاـ أك شاىد أك فريؽ في الدعكل".

أما مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (ََِّ) فقد نظـ ىذه الحالة مف حاالت التبرير كفؽ احكاـ المادة (ُّٔ) كالتي نصت عمى ما
يمي " :ال تسرم أحكاـ مكاد (القذؼ كالسب) عمى ما يسنده أحد ال خصكـ إلى خصمو في الدفاع الشفكم أك الكتابي أماـ المحاكـ إذا كاف ذلؾ
مف مستمزمات الدفاع ،كفي ىذه الحالة ال يترتب عمى ما ذكر إال الحؽ في التعكيض إف كاف لو مقتضى ".
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ككفقان ليذه الحالة مف حاالت التبرير المطمؽ يككف النشر مستثنى مف المسؤكلية الجنائية عف

جريمة القذؼ إذا:

 -1تـ النشر مف قبؿ القاضي الذم يباشر اإلجراءات القضائية ،أك مف قبؿ ممثؿ النيابة العامة.
 -2تـ النشر مف قبؿ شاىد يدلي بشيادتو خبلؿ اإلجراءات القضائية.
 -3تـ النشر مف قبؿ و
محاـ أك فريؽ في دعكل أثناء اإلجراءات القضائية.

شرط اإلباحة:

الشرط المتطمب لتكفر اإلباحة في ىذه الحالة أف يتـ النشر أثناء اإلجراءات القضائية كليس

قبؿ أك بعد تمؾ اإلجراءات فيجب التزامف بيف النشر كبيف اإلجراءات القضائية ،كقد عرؼ قانكف
العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) اإلجراءات القضائية بأنيا " :كافة اإلجراءات التي تتخذ أك تقاـ

أماـ أية محكمة أك مجمس قضائي أك لجنة تحقيؽ أك شخص يجكز أداء الشيادة أماميا أك أمامو بعد
حمؼ اليميف ،سكاء أقامت المحكمة أك المجمس القضائي أك المجنة أك ذلؾ الشخص بسماع الشيادة
بعد اليميف أك بدكف يميف"(ُ) ،فتشمؿ اإلجراءات القضائية المتخذة خبلؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائي أك

في مرحمة المحاكمة.

سند اإلباحة:

في حالة النشر مف قبؿ القاضي أك ممثؿ النيابة العامة:
سند إ باحة النشر مف قبؿ القاضي ىك ممارسة الصبلحيات كالسمطات الممنكحة لمقاضي قانكنا

لممارسة الكظيفة القضائية ،فقد أكجب القانكف عمى القاضي الفصؿ في الدعاكل التي ترفع إليو فإذا

انطكل الحكـ أك اإلجراءات الصادرة عف القاضي ما يعد قذفا فيككف قذفان مباحان(ِ) ،كىك ما أكدتو

محكمة النقض الفمسطينية عندما قررت بأف " :جميع ما يتخذه القاضي مف إجراءات عند نظر الدعكل
سكاء في مكاجية المتيـ أك في غيابو – إذا تقرر إجراء محاكمتو غيابيان -يقررىا بما لو مف سمطة

قضائية"(ّ) ،ككذا بالنسبة لما يسنده ممثؿ النيابة العامة إلى المتيـ أك إلى غيره مف الخصكـ مف أمكر
شائنة أثناء المرافعة الشفيية أك في المذكرات التحريرية فسنده القكاعد العامة التي تبيح ألعضاء النيابة

العامة أف يقكلكا أك يكتبكا كؿ ما تمميو عمييـ ضمائرىـ في سبيؿ أداء الكاجبات القضائية المككمة إلييـ

بحكـ القانكف(ْ) ،فيككف سند القاضي أك ممثؿ النيابة العامة في النشر أثناء اإلجراءات القضائية ىك

أداء الكاجب تنفيذان لمقانكف ،كىك سبب إباحة عاـ أقر بو قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ)
(ُ) راجع :المادة (ٓ ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
(ِ) عكض محمد عكض ،كسميماف عبد المنعـ ،مرجع سابؽ ،ص ُٕٓ.
(ّ) نقض جزاء رقـ ِٓ ََِْ/صادر عف محكمة النقض الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل بتاريخ ُّ ،ََِْ/َُ/مجمكعة األحكاـ القضائية
كالمبادئ القانكنية الصادرة عف محكمة النقض المنعقدة في راـ اهلل في الدعاكل الجزائية (ََِْ ،)ََِٔ -إعداد كترتيب راسـ أحمد البدكم،
ط (ُ) ،إصدار جمعية القضاة الفمسطينية رقـ (ِ) ،بدكف دار نشر ،راـ اهلل ،ََِٕ ،ص ُِٔ.
(ْ) أحمد أميف بؾ ،مرجع سابؽ ،ص ٖٕٔ.
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إلنتفاء المسؤكلية الجنائية(ُ) ،مع التأكيد أف النشر ىنا ال يمتد إلى ما يجرم في المداكلة التي ال
تخضع لمبدأ العبلنية ،فيي سرية بطبيعتيا كال يجكز لمقضاة إفشاء أسرارىا(ِ).

في حالة النشر مف قبؿ الشاىد:

عند قياـ الشاىد بإدالء شيادتو أماـ المحكمة أك أماـ الجيات المختصة أثناء التحقيؽ

االبتدائي فيتـ نشر ما تضمنتو تمؾ الشيادة ،سند اإلباحة في ىذه الحالة ىك أداء الكاجب كسبب مف

أسباب اإلباحة ،كما أف شيادة الشيكد ىي إحدل كسائؿ ممارسة حؽ الدفاع " ،كعدـ سماع شيكد
الدفاع يعتبر إخبلالن جكىريان بحقكؽ الدفاع"(ّ).

حيث يقع عمى الشاىد كاجب قانكني بأداء الشيادة كذلؾ كفؽ أحكاـ قانكف اإلجراءات الجزائية

الفمسطيني رقـ (ّ) لسنة (ََُِ) ،حيث أكجب ىذا القانكف عمى الشاىد كجكب المثكؿ أماـ الجيات

المختصة ألداء الشيادة ،كرتب عقكبة عمى امتناعو عف أداء ىذا الكاجب ،سكاء كاف ذلؾ في مرحمة
التحقيؽ االبتدائي(ْ) ،أك في مرحمة المحاكمة(ٓ).

كتطبيقان لذلؾ قررت محكمة التمييز األردنية بأنو " إذا كاف قكؿ المتيـ عف المشتكي بالحؽ

الشخصي بأنو جار سكء كيفسد عمالو عميو ،قد تـ في معرض اإلدالء بشيادتو المأخكذة بعد القسـ
أماـ محكمة الجنايات ،كحيث مف كاجب كؿ إنساف أف يحضر كيؤدم الشيادة أماـ المحكمة إذا دعي
إلى ذلؾ كيدعـ القانكف ىذا االلتزاـ بعقاب مف يمتنع عف الحضكر أك أداء الشيػادة ،كقد ينسب الشاىد

بشيادتو إلى المتيـ كقائع تعد ذمان أك تحقي انر كلكنو ال يككف مسؤكالن عف ذلؾ كتعتبر أقكالو مبررة قانكنان

طالما أنو لـ يخرج بشيادتو عما يتعمؽ بمكضكع الدعكل"(ٔ).
في حالة النشر مف قبؿ و
محاـ أك فريؽ في الدعكل:

أم أف يككف نش انر إلجراءات قضائية مف قبؿ المحامي أك فريؽ في الدعكل أم الفرقاء

كاألطراؼ في الدعكل مف خصكـ سكاء مدعيف أك مدعى عمييـ أك متدخميف ،سكاء أماـ محاكـ مدنية

أك جزائية أك ىيئات ذات اختصاص قضائي ،فإف ىذه الحالة يككف سند اإلباحة فييا ىك ممارسة
(ُ) راجع :المادة (ُٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
(ِ) أحمد فتحي سركر ،الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية ،ط (ٖ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،َُِِ ،ص َُٕٓ.
(ّ) القضية رقـ ْٓ ٕٖ /استئناؼ عميا جزاء ،مجمكعة كليد حممي الحايؾ ،مرجع سابؽ ،ص ِٕٔ.
(ْ) راجع :المكاد ( ٕٕ ) ٖٓ ،ٕٖ ،مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ (ّ) لسنة (ََُِ) ،كما تنص مادة (ٖٖ) " :إذا حضر
الشاىد كامتنع عف أداء الشيادة ،أك عف حمؼ اليميف بدكف عذر مقبكؿ ،يعاقب مف قبؿ المحكمة المختصة بغرامة ال تقؿ عف خمسيف دينا انر كال

تزيد عمى مائة دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان ،أك الحبس مدة أسبكع أك بكمتا العقكبتيف ،فإذا عدؿ الشاىد عف امتناعو قبؿ

انتياء المحاكمة جاز إعفاؤه مف العقكبة".

(ٓ) راجع :المكاد (ُِّ )ِِّ ،مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ (ّ) لسنة (ََُِ) ،كما تنص مادة (ِّّ) " :إذا امتنع الشاىد
شير
بغير مبرر قانكني عف أداء اليميف ،أك عف اإلجابة عمى األسئمة التي تكجييا إليو المحكمة ،يجكز ليا أف تحكـ بحبسو مدة ال تتجاكز
ان

كاحدان ،كاذا قبؿ أثناء مدة إيداعو مركز اإلصبلح كالتأىيؿ (السجف) كقبؿ اختتاـ اإلجراءات أف يحمؼ اليميف ،كأف يجيب عمى األسئمة التي
تكجو إليو ،يفرج عنو في الحاؿ بعد قيامو بذلؾ".

(ٔ) قرار محكمة التمييز األردنية رقـ ُِٓ ََِْ/بتاريخ ِّ  ،ََِْ/ٓ/مكقع شبكة قانكني األردف ،مرجع سابؽ.
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الحؽ ،حؽ التقاضي بالنسبة لممتداعيف(ُ) ،ككذا حؽ الدفاع المشركع أماـ القضاء كأماـ سمطات
التحقيؽ.

فبل يمكف أف نتصكر محاكمة عادلة دكف دفاع حر ،كلذلؾ حرص القانكف عمى تقرير مبدأ "

حؽ الدفاع " تكفي انر لعدالة المحاكمة فمممتداعيف الحرية في استعماؿ الكسائؿ الكتابية كالشفيية في

الدفاع عف أنفسيـ كحقكقيـ كذكر ما يؤيد كجية نظرىـ كدفع التيمة عنيـ أك تكجيييا لخصكميـ ،ثـ
سدان لباب مف الكيد كاف ينفتح لك ترؾ لكؿ خصـ أف يتخذ مف دفاع خصمو ذريعة لتقاض جديد
كخصكمة أخرل بحجة قمع ما نالو مف االفتراء أك القذؼ مما يضاعؼ عدد الخصكمات كيتفاقـ بو

أذاىا حتما(ِ).

كقد كفؿ القانكف األساسي الفمسطيني حؽ التقاضي لجميع الناس(ّ) ،كما أضفى القانكف

األساسي الحماية الدستكرية لحؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو(ْ).

كلتتحقؽ إباحة النشر ممارسة لحؽ التقاضي أك الدفاع يتطمب القانكف أف يقع اإلسناد أثناء

الدفاع ،كلكي يككف الكبلـ دفاعان يجب أف يقكلو قائمو عمى نية إسماعو لمقاضي في مجمس القضاء ىذا

في حالة الدفاع الشفيي ،أما في الدفاع الكتابي فيشمؿ كؿ كرقة يقدميا الخصـ لمقاضي في سبيؿ

الدفاع سكاء عمى شكؿ طمبات أك مبلحظات أك دفكع أك غيرىا(ٓ).
رأم الباحث في اإلباحة:

كيرل الباحث أف حالة اإلباحة المستندة لحؽ الدفاع ىي محؿ نظر؛ فقد أكردىا المشرع في
كؿ مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ك كذا قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ)
دكف ضكابط كافية تضمف عدـ إساءة استخداـ حؽ الدفاع خبلؿ اإلجراءات القضائية ،فمـ يشترط
المشرع االلتزاـ بحدكد ممارسة حؽ الدفاع المشركع خبلؿ تمؾ اإلجراءات ،بأف يككف اإلسناد مف خصـ

إلى خصمو في الدعكل كليس تجاه أشخاص آخريف ال عبلقة ليـ بالدعكل ،أك أف تككف عبارات

القذؼ مما يستمزمو الدفاع أم التزاـ حدكد حؽ الدفاع كعدـ تجاكزىا ،بحيث ال تغدك ساحات القضاء

مسرحان لممياترات كالتقاذؼ بغير مكجب خركجان عف ضركرات الدفاع ،كما أف المشرع لـ يشترط حسف
نية ممارس حؽ الدفاع ،فالمشرع في ىذه الحالة مف حاالت التبرير خرج عف القكاعد العامة المنظمة

لممارسة الحؽ كسبب عاـ لئلباحة ،كأدرج ىذه الحالة ضمف حاالت التبرير المطمؽ دكف اشتراط حسف
(ُ) شريؼ الطباخ ،مرجع سابؽ ،ص ُِٔ كما بعدىا.
(ِ) محسف فؤاد فرج ،مرجع سابؽ ،ص ّٔٗ .فريد الزغبي ،مرجع سابؽ ،ص َّٕ.
(ّ) تنص المادة (َّ  )ُ /مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ) عمى " :التقاضي حؽ مصكف كمكفكؿ لمناس كافة ،كلكؿ
فمسطيني حؽ االلتجاء إلى قاضيو الطبيعي ،كينظـ القانكف إجراءات التقاضي بما يضمف سرعة الفصؿ في القضايا ".
(ْ) تنص المادة (ُْ) مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِٓ) عمى أف " :المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانكنية
تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو ،ككؿ متيـ في جناية يجب أف يككف لو محاـ يدافع عنو".
(ٓ) فكزية عبد الستار ،مرجع سابؽ ،ص َٖٔ.
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النية أك االلتزاـ بحدكد ممارسة الحؽ ،فيتـ االستفادة مف ىذا التبرير سكاء كاف مف صدر منو النشر

حسف النية أك غير ذلؾ ،كسكاء كانت الكاقعة المنشكرة صحيحة أـ ال ،رغـ أف القكاعد العامة تشترط
فيمف يستعمؿ الحؽ أف يستيدؼ بفعمو الغرض الذم مف أجمو قرر الحؽ لو كليس غرضان آخر يعد بو
سيء النية بحيث إذا تحقؽ الفرض األخير يخرج فعمو مف دائرة المشركعية ،كعميو فبل نرل داعي

لمخركج عف القكاعد العامة كالشركط العامة في ممارسة الحؽ بإسقاط شرط أساسي مف شركط ممارسة
الحؽ إلى جانب كجكد الحؽ كالتزاـ حدكده (ُ) ،كعميو فيرل الباحث أنو كاف أجدر بالمشرع الجزائي أف

يدرج ىذه الحالة مف حاالت التبرير ضمف التبرير المقيد بشرط حسف النية كليس ضمف التبرير

المطمؽ.

كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع كاف عد ىذه الحالة مف حاالت تبرير القذؼ المطمؽ؛ فتنتفي

تبعان لتحققيا المسؤكلية الجنائية عف جريمة القذؼ ،إال أف المشرع الجزائي جرـ أنماط سمكؾ مختمفة
لتكفير الحماية لحسف سير العدالة؛ كمف بينيا تجريـ الشيادة الكاذبة كالتحريض عمييا كتضميؿ

المحكمة كاليميف الكاذبة(ِ) ،كتجريـ النشر لمتأثير عمى القضاة أك الشيكد(ّ) ،أك النشر الكاذب

إلجراءات المحكمة(ْ) ،فإذا تحققت أركاف أم مف تمؾ الجرائـ فتتحقؽ المسؤكلية الجنائية عنيا ،كليس
عف جريمة القذؼ فأسباب التبرير الكاردة في الفصؿ العشريف مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة

(ُّٔٗ) ال تمنع مف إنطباؽ أحكاـ أم مادة قانكنية أخرل خارج نطاؽ ىذا الفصؿ كتكقيع العقكبة
بناء عمييا (ٓ).

(ُ) أنظر في شرط حسف النية في مف يمارس الحؽ لدل :ساىر إبراىيـ الكليد ،األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني ،مرجع سابؽ،
ص ُٔٓ .محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،مرجع سابؽ ،ص ِٕٔ كما بعدىا .كأنظر في شركط ممارسة حؽ
الدفاع المشركع أماـ القضاء لدل :فريد الزغبي ،مرجع سابؽ ،ص ّٗٔ حتى ّّٕ.
كقد استقرت أحكاـ محكمة النقض المصرية إف اإلباحة المبنية عمى حؽ الدفاع مناطيا " :أف تككف عبارات السب كالقذؼ التي كجيت مف
الخصـ لخصمو في المرافعة مما يستمزمو الدفاع عف الحؽ مثار النزاع " كأف ىذه اإلباحة " ىي تطبيؽ لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذم يستمزمو
مرتبطان بالضركرة الداعية إليو ،كتقدير ما إذا كانت عبارات القذؼ مما يستمزمو الدفاع مكضكعي " ،أنظر :طعف نقض مصرم رقـ

ُُْٕٓلسنة ٗٓ ؽ ،جمسة ُِ َُٗٗ/ْ/س ُْ ص ُِٔ ،طعف نقض مصرم رقـ ُُْٖٔ ،جمسة ِْ ُّٗٗ/َُ/س ْْ ص ْٖٓ،

اكرده :معكض عبد التكاب ،القذؼ كالسب كالببلغ الكاذب كافشاء االسرار كالشيادة الزكر ،ط (ّ) ،مكتبة عالـ الفكر كالقانكف لمنشر كالتكزيع،
طنطا ،مصر ،ََِّ ،ص ِّٕ ص ِٕٓ.
(ِ) راجع :المكاد (ُُٕ )َُِ -ُُٗ -مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كيقابميا المكاد ( ُِْ )ُِِ- ُِٕ -مف قانكف
العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ّ) راجع :المادة (ُِٔ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كالمادة (ِِْ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ْ) راجع :المادة (ُِٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،كالمادة (ِِٓ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ).
(ٓ) راجع المادة (َِٔ )ِ/مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) كالتي تنص  " :كيشترط في ذلؾ أف ال تعفي أحكاـ ىذه المادة أم
شخص مف العقكبة التي يككف معرضان ليا بمكجب أحكاـ أم فصؿ آخر مف ىذا القانكف أك أحكاـ أم تشريع آخر" .
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الفرع الثاني

نشر أخبار المحاكمات العمنية
النص القانكني:
نصت المادة (َِٔ )ُ/مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عمى أف" :يككف نشر

القذؼ مستثنى مف المؤاخذة استثناء مطمقان ...في كؿ حاؿ مف األحكاؿ اآلتية:

(ز) إذا كانت المادة المنشكرة ىي في الكاقع بياف صحيح عف أم شيء أك أمر قيؿ أك جرل أك أبرز

أثناء إج ارءات قضائية متخذة أماـ أية محكمة .كيشترط في ذلؾ أنو إذا حظرت المحكمة نشر أم أمر

أك شيء قيؿ أك أبرز أماميا بداعي أنو يتضمف فسادان أك إخبلالن باآلداب أك تجديفان فبل يككف نشره
مستثنى مف المؤاخذة.

كما نقؿ المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) في ىذه الحالة أيضا أحكاـ

المادة السابقة بشكؿ شبو حرفي(ُ) ،ككذا فعؿ المشرع في قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة

(ُْْٗ) مع بعض التعديؿ (ِ).

يعد نشر أخبار المحاكمات كما يدكر فييا مف أحداث أك إجراءات أك أقكاؿ كغيره يتمتع بتبرير

مطمؽ كفؽ شركط معينة.

سند اإلباحة:

إف مف أىـ الضمانات الدستكرية لتحقيؽ العدالة القضائية أف تككف المحاكمات بشكؿ عمني
إال في أحكاؿ استثنائية تكجب عقد جمسات المحاكمة بشكؿ سرم ،فمبدأ عبلنية المحاكمة ضماف

ضركرم إلرضاء شعكر الجماعة بعدالة المحاكمات ،فحضكر الجميكر كقت المحاكمة ىك مف أفضؿ
ضمانات الحيدة ككفاءة إدارة العدالة ،كأفضؿ كسيمة لكسب ثقة الجميكر كاحترامو ،فيك يجعؿ مف

الجميكر رقيبا عمى سبلمة إجراءات المحاكمة كيدعـ الثقة في عدالة القضاء ،كليذا فقد أصبح مف

األصكؿ المقررة في كافة التشريعات كجكب إجراء المحاكمات في جمسة عمنية(ّ) ،كلـ يشذ قانكف

(ُ) تنص المادة (ُٖٗ )ِ/مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) - ِ :إذا كاف مكضكع الذـ أك القدح مستثنى مف المؤاخذة بناء
عمى أحد األسباب اآلتية :ىػ -إذا كاف مكضكع الذـ أك القدح ىك في الكاقع بياف صحيح عف أم شيء أك أمر قيؿ أك جرل أك أبرز أثناء
إجراءات قضائية متخذة أماـ أية محكمة بشرط أف ال تككف المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أك المحاكمة التي تمت فييا تمؾ اإلجراءات تمت
بصكرة سرية.
( )2تنص المادة (ُٗ /ز) مف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) " :إذا كانت المادة المنشكرة ىي في الكاقع بياف معقكؿ ألمر
قيؿ أك جرل أك أبرز في إجراءات قضائية عمنية قائمة أماـ محكمة أك ىيئة قضائية ،كلـ تحظر تمؾ المحكمة أك الييئة ذلؾ النشر:
كيشترط في ذلؾ أنو ليس في أحكاـ ىذه المادة ما يجيز نشر أية مادة تتضمف فسادان أك تجديفان أك بذاءة " .

(ّ) فتحي الكحيدم ،القانكف الدستكرم ،الحقكؽ كالحريات العامة كفقا لمقانكف األساسي كالمكاثيؽ الدكلية ،دار المقداد لمطباعة ،غزة،َُُِ ،

ص ُِٗ .عمر السعيد رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص ّٓٗ.
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اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عف مبدأ عبلنية المحاكمة بؿ أكد عميو كنظمو(ُ) ،كبناء عمى مبدأ

عبلنية المحاكمة كحؽ األفراد في االطبلع عمى سير المحاكمات يتفرع عف ىذا الحؽ االعتراؼ لؤلفراد
بالحؽ في نشر ما يجرم في المحاكمات دكف أف تمحؽ الناشر مسؤكلية عما قد يتضمنو ىذا النشر مف

أمكر يعد نشرىا في ذاتو جريمة قذؼ.

فتبرير نشر ما يجرم في المحاكمات العمنية ىك أحد تطبيقات مبدأ ممارسة الحؽ كسبب مف

أسباب اإلباحة.
شركط اإلباحة:

كشركط اإلباحة في ىذه الحالة ىي:
 صحة مادة النشر ،بحيث يتحقؽ مف نشر المادة الصحيحة العمة مف ىذه اإلباحة ،كقد سبؽ
الحديث عف ىذا الشرط عند تناكؿ شركط نشر أخبار المجالس الرسمية(ِ).

 نطاؽ النشر :يجب أف ينصب النشر عمى إجراء أك حدث تـ أثناء اإلجراءات القضائية في مرحمة
المحاكمة كبالتحديد المحاكمات العمنية كليست المحظكر النشر فييا أك الجمسات السرية ،كىنا

يككف المشرع قد حصر إباحة نشر أخبار اإلجراءات القضائية بتمؾ التي تتـ أماـ المحاكـ كاستبعد
بذلؾ نشر أخبار اإلجراءات خبلؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائي ،كذلؾ انسجاما مع طبيعة تمؾ المرحمة

التي ينبغي أف يككف التحقيؽ خبلليا سريان تجاه الكافة عدا الخصكـ ،فيحظر إذاعة ما تتضمنو
محاضر التحقيؽ كما يسفر عنو مف نتائج أك أكامر ،كذلؾ ضمانا لسبلمة سير التحقيؽ كضمانا

لممتيـ مف التشيير بو(ّ).

كعميو فيجكز نشر ما يجرم في المحاكمات العمنية دكف الجمسات السرية مف أقكاؿ كمرافعات

كق اررات كأحكاـ ،كمما يصدر عف القضاة أك أعضاء النيابة العامة أك الخصكـ أك ككبلئيـ أك الشيكد

أك المترجميف أك الخبراء في الدعكل المنظكرة(ْ).

 أف يككف النشر معاص انر لتاريخ المحاكمة حتى يمكف اعتباره امتداد لعبلنيتيا أم في كقت قريب

مف نظر الدعكل كليس فقط في نفس تاريخ المحاكمة أك تاريخ الحكـ(ٓ) ،فبل يباح تكرار نشر
الحكـ بعد صدكره بزمف طكيؿ بيدؼ التشيير بالمحككـ عميو أك ترديد ذكرل الجريمة التي ارتكبيا

(ُ) تنص المادة (ِّٕ) مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ (ّ) لسنة (ََُِ) " :تجرل المحكمة بصكرة عمنية ،ما لـ تقرر
المحكمة إجراءىا سرية العتبارات المحافظة عمى النظاـ العاـ أك األخبلؽ ،كيجكز في جميع األحكاؿ منع األحداث أك فئة معينة مف األشخاص
مف حضكر المحاكمة ".
(ِ) مع مبلحظة أف المشرع في قانكف المخالفات المدنية لـ يشترط أف يككف النشر صحيحان كانما أف يككف بياف معقكؿ ألمر قيؿ أك ابرز أك

جرل خبلؿ اجراءات المحاكمة العمنية  ،راجع  :المادة (ُٗ /ز) مف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ).

(ّ) ساىر إبراىيـ الكليد ،الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص ِّٔ كما بعدىا.
(ْ) محسف فؤاد فرج ،مرجع سابؽ.ِْٓ ،
(ٓ) محمكد محمكد مصطفى ،مرجع سابؽ ،ص ّٕٗ.
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تشفيا فيو مما يشكؿ قرينة عمى انتفاء حسف النية لدل الناشر ،كما أف شرط معاصرة النشر لتاريخ

الحكـ ال يمتد ليشمؿ النشر المتعمؽ بالتكثيؽ كالبحث العممي بتجميع االحكاـ القضائية أك التعميؽ
عمييا في البحكث العممية كالمجبلت العممية مف خبلؿ استخبلص المبادئ القانكنية(ُ).

كتجدر اإلشارة إلى أف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني خبلؿ تنظيمو لحدكد النشر قاـ بحظر

نشر محاضر المحاكـ في أم قضية معركضة عمييا قبؿ صدكر الحكـ القطعي فييا ،ككذا حظر نشر
تمؾ المحاضر في كؿ قضية تتعمؽ بطفؿ لـ يبمغ ُٔ سنة إال إذا أجازت المحكمة نشرىا (ِ) ،فجعؿ

قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني مف حظر النشر ىك القاعدة العامة بالنسبة لمحاضر المحاكـ
كاالستثناء ىك ما تجيز نشره المحكمة ،كىك مسمؾ تشريعي محؿ نظر في شقو األكؿ  -أم بخبلؼ

النشر المتعمؽ بقضية طفؿ  -حيث يتعارض الشؽ األكؿ مع حؽ النشر كالعمة مف عبلنية المحاكمة
كىك المبدأ الذم يحكـ جمسات المحاكمة (ّ) ،كما ال يتكافؽ مع القيكد الجنائية عمى حرية التعبير

الكاردة في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ،بكضع قيد غير ضركرم كغير مبرر.
الفرع الثالث

التعميؽ عمى ما يجرم أثناء اإلجراءات القضائية
النص القانكني:
تنص المادة (َِٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) عمى ما يأتي" :يككف نشر
المادة المككنة لمقذؼ مستثنى مف المؤاخذة"... .

ج  -إذا كانت المادة المنشكرة عبارة عف إبداء الرأم بسبلمة نية بشأف سمكؾ شخص بحسب ما

أظيرتو شيادة أديت في إجراءات قضائية عمنية ،حقكقية كانت أك جزائية ،أك بشأف سمكؾ أم فريؽ

في الدعكل أك شاىد أك شخص آخر أثناء تمؾ اإلجراءات أك بشأف أخبلؽ أم شخص بقدر ما يبدك

أثرىا في سمككو في األحكاؿ المذككرة في ىذه الفقرة ".

كما نقؿ المشرع في قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) في ىذه الحالة أيضان

أحكاـ المادة السابقة مع بعض التعديؿ (ْ).
(ُ) أحمد أميف بؾ ،مرجع سابؽ ،ص ُٕٔ.

(ِ) راجع :المادة (ّٗ) مف القانكف رقـ (ٗ) لسنة ُٓٗٗبشأف المطبكعات كالنشر الفمسطيني.
(ّ) تنص المادة (ّ) مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ (ٓ) لسنة ََُِ -ُ " :تككف جمسات المحاكـ عمنية إال إذا قررت المحكمة مف
بناء عمى طمب أحد الخصكـ عقدىا سرية مراعاة لآلداب أك لممحافظة عمى النظاـ العاـ ،كيككف النطؽ بالحكـ في جميع
تمقاء نفسيا أك ن
األحكاؿ في جمسة عمنية - ِ .نظاـ الجمسة كضبطيا منكطاف برئيس المحكمة.
(ْ) تنص المادة (َِ /د) مف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) " :إذا كانت المادة المنشكرة عبارة عف إبداء الرأم بسبلمة نية
حكؿ سمكؾ شخص بحسب ما أظيرتو شيادة أديت في إجراءات قضائية عمنية ،حقكقية كانت أك جزائية ،أك حكؿ سمكؾ أم فريؽ مف الفرقاء
أك شاىد أك شخص آخر في تمؾ اإلجراءات أك حكؿ أخبلؽ أم شخص بقدر ما يظير أثرىا في سمككو في األحكاؿ المذككرة في ىذا البند" .
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سند اإلباحة:
سند اإلباحة في ىذه الحالة ىك ممارسة حؽ النقد الذم ينصب عمى سمكؾ أطراؼ الدعكل مف

متداعيف أك شيكد أك أشخاص آخريف أثناء اإلجراءات القضائية العمنية.

لـ يقصر المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) اإلباحة عمى مجرد النشر

الذم يتمثؿ في سرد الكقائع كركاية األحداث دكف التعميؽ عمييا ،كىك ما انتيجو المشرع المصرم الذم

جعؿ اإلباحة مقصكرة عمى مجرد النشر(ُ) ،بحيث ال يمتد النشر إلى إضافة تعميقات عمى الخبر،
كاعتبر في مصر أف نشر خبر عف إجراءات قضائية أعقبو القكؿ "أف الكثيريف ال يزالكف يعتقدكف
بإدانة المتيـ" بأف ىذا النشر مجرـ لتجاكزه حدكد حؽ النشر(ِ) ،فكفؽ خطة المشرع المصرم ال يجكز

التعميؽ عمى سمكؾ القاضي بمناسبة دعكل ينظرىا حماية لو مف الحرج أك التأثير ،ككذا يحظر التعميؽ

عمى المتيـ فإذا كاف التعميؽ ضده قد يخؿ ذلؾ بحقو في الدفاع كيؤثر عمى األدلة ،مما قد يؤدم إلى

حرجو أك اضطرابو مما يؤثر في سير العدالة ،أك التعميؽ لصالح المتيـ كمناصرتو كتأكيد براءتو مف
شأنو التأثير عمى الشيكد ،ككذا التعميؽ عمى الشاىد قد يدفعو لتغيير شاىدتو حيث تأثير النشر عميو

أقكل مف تأثيره عمى القاضي أك المتيـ(ّ) ،عمى عكس ذلؾ النيج جعؿ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ)
لسنة (ُّٔٗ) اإلباحة تمتد إلبداء الرأم حكؿ تمؾ اإلجراءات القضائية بالتعميؽ كابداء الرام حكؿ
سمكؾ أم شخص ،أك أم فريؽ في الدعكل مف كاقع اإلجراءات القضائية أثناء المحاكمة.
شركط اإلباحة:

سبلمة النية :ىك الشرط المشترؾ بيف جميع حاالت التبرير المقيد.
نطاؽ النقد :أف ينصب النقد عمى سمكؾ أطراؼ الدعكل مف متداعيف أك شيكد أك أشخاص آخريف

أثناء اإلجراءات القضائية العمنية ،كقد استبعد المشرع مف نطاؽ النقد التعميؽ عمى سمكؾ القاضي
كحصره في سمكؾ أطراؼ الدعكل اآلخريف ،كذلؾ خبلؿ اإلجراءات القضائية العمنية أم التي تتـ في

مرحمة المحاكمة ،فكفقا لمقكاعد العامة األصؿ في المحاكمة أف تتـ بصكرة عمنية ،في حيف أف إجراءات
التحقيؽ االبتدائي ينبغي أف تككف سرية تجاه الكافة عدا الخصكـ(ْ).

(ُ) أنظر :المادة (ُٖٗ) مف قانكف العقكبات المصرم التي تنص " :يعاقب بالحبس مدة ال تجاكز سنة كبغرامة .. .كؿ مف نشر بإحدل
الطرؽ المتقدـ ذكرىا ما جرل في الدعاكل المدنية أك الجنائية التي قررت المحاكـ سماعيا في جمسة سرية أك في الدعاكل المتعمقة بالجرائـ
المنصكص عمييا في ىذا الباب "... .كل عقاب عمى مجرد نشر مكضكع الشككل أك عمى مجرد نشر الحكـ." ... . .

(ِ) جماؿ الديف العطيفي ،األساس القانكني إلباحة القذؼ في حالة نشر أخبار الجرائـ كالتحقيقات الجنائية ،مجمة القانكف كاالقتصاد لمبحث في
الشئكف القانكنية كاالقتصادية ،جامعة القاىرة ،العدد (ّ) ،سنة (ّٗ) ،سبتمبر ُٗٔٗ ،ص ُٕٔ.
(ّ) عبد الحميد الشكاربي ،جرائـ الصحافة كالنشر كقانكف حماية المؤلؼ كالرقابة عمى المصنفات الفنية في ضكء الفقو كالقضاء ،ط (ّ) ،منشأة
المعارؼ ،اإلسكندرية ،ُٕٗٗ ،ص َُّ كما بعدىا.
(ْ) أحمد فتحي سركر ،الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص َْٕ ص َُٓٓ.
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حدكد ممارسة الحؽ :أم أف ينصب النقد عمى سمكؾ األشخاص المتصمة باإلجراءات المتخذة خبلؿ

اإلجراءات القضائية العمنية ،كليس حياتيـ الخاصة أك التعميؽ عمى سمككيـ خارج نطاؽ تمؾ
اإلجراءات ،ككذا استخداـ العبارات المناسبة لممارسة ىذا الحؽ (ُ).

يرل الباحث أف النشر المبني عمى ىذه اإلباحة يجب أف يمارس بحذر كحيطة عالية كفي

نطاؽ ضيؽ كبدكف غمك أك إفراط ،فالناشر كالممارس لحؽ النقد قد تكفر لو ىذه الحالة تبرير مف
المسؤكلية الجنائية عف أحكاـ جريمة القذؼ في حاؿ تكفرت جميع شركط ىذه الحالة ،كلكف ىذا

األخير في حاؿ لـ يتكخ الحذر كالحيطة الكافية ،كتجاكز النقد البناء الذم يخدـ المصمحة العامة
كحسف سير العدالة ،بحيث امتد نقده إلى ما مف شأنو التأثير عمى القاضي أك الشاىد أك أحد أطراؼ
الدعكل بما يؤثر في حقكقيـ في الدفاع أك التقاضي أك يؤثر عمى ىيبة القضاء ،فإنو قد يخضع

لممسائمة الجنائية عف جريمة التأثير في سير العدالة ،كىي الجنحة المعاقب عمييا بالحبس مدة ستة
أشير كفؽ أحكاـ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) في حاؿ تضمف النشر أخبار أك معمكمات

أك انتقادات مف شأنيا التأثير عمى القاضي أك عمى الشيكد أك تمنع أم شخص مف المساىمة في

الكصكؿ إلى العدالة(ِ).

( )1كتجدر اإلشارة إلى المشرع في قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) قد كضع شرطان إضافيان لما نص عميو قانكف العقكبات

رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) في ىذا المجاؿ ؛ كذلؾ عندما نصت المادة (َِ /د) مف قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ) " :
كيشترط في ذلؾ أف ال يعتبر النشر مستثنى مف المؤاخذة ،ضمف ا لمعنى المقصكد مف ىذا البند ،إذا جرل في كقت تككف فيو اإلجراءات التي

أبدل الرأم بشأنيا كما ذكر آنفان ،قيد النظر أماـ أية محكمة مف المحاكـ ،كأجحؼ ذلؾ النشر بتمؾ اإلجراءات مما سبب ضي انر ألحد الفرقاء
فييا ،أك كاف المقصكد منو ،أك كاف مف شأنو ،أف يجحؼ بيا عمى ذلؾ الكجو ".

(ِ) تنص المادة (ُِٔ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ":كؿ مف نشر بإحدل كسائؿ النشر أخبا انر أك معمكمات أك انتقادات مف

و
قاض أك حاكـ صمح أك مأمكر تسكية قد يعيد إليو الفصؿ في دعكل أك إجراءات قضائية معمقة ،أك مف شأنيا أف تؤثر
شأنيا أف تؤثر عمى أم
عمى الشيكد أك أف تمنع أم شخص مف اإلفضاء بما لديو مف المعمكمات ألكلي األمر ،يعتبر أنو ارتكب جنحة كيعاقب بالحبس مدة ستة

أشير".
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الخاتمة

عمي بتكفيؽ مف عنده كأعانني عمى تقديـ ىذه الدراسة التي ال أدعي فييا
بعد أف ٌ
مف اهلل ٌ
الكماؿ كلكنني تحريت الصكاب ما استطعت ،خمصت إلى عدد مف النتائج كالتكصيات أبرزىا:

أكلن :النتائج:

 .1اعترفػت المكاثيػػؽ الدكليػػة بشػػرعية كجػػكد قيػػكد عمػػى حريػػة التعبيػػر عػػف الػرأم عمػػى أف يكػػكف أم قيػػد
بنص القانكف كأف يككف ضركريان الحتراـ حقكؽ األفػراد أك لمحفػاظ عمػى النظػاـ العػاـ كاألمػف العػاـ،
كبما ال يؤدم لشؿ حرية التعبير ،فمممشرع سػمطة تنظػيـ حريػة التعبيػر بمػا ال يتعػارض مػع المبػادئ

الدستكرية ،كأىميا أف يككف القيد عمى حريػة التعبيػر بػنص قػانكني يتصػؼ بصػياغة دقيقػة كمحػددة
كلتحقي ػػؽ ى ػػدؼ مش ػػركع سػ ػكاء حماي ػػة لحق ػػكؽ األفػ ػراد أـ ص ػػكنان لممص ػػمحة العام ػػة ككف ػػؽ معي ػػارم

الضركرة كالتناسب ،كتخضع السمطة التقديرية لممشرع في ذلؾ لرقابة القضاء الدستكرم.

 .2تظير الدراسة الحاجة لمراجعة شاممة لمقيػكد الػكاردة عمػى حريػة التعبيػر فػي التشػريع الفمسػطيني فػي
إطار حماية المصمحة العامة كالنظاـ العاـ ،لما تتسـ بو تمؾ القيػكد مػف الغمػكض كالعمكميػة ،ككػذا
التش ػػدد ف ػػي العق ػػاب كالمس ػػؤكلية ب ػػدكف ض ػػركرة أك تناس ػػب ،بش ػػكؿ يرى ػػؽ حري ػػة التعبي ػػر كيص ػػادرىا
كيخالؼ المعايير الدكلية كالدستكرية.

 .3انقسػػـ الفقػػو فػػي تحديػػد مفيػػكـ الشػػرؼ كاالعتبػػار إلػػى اتجػػاىيف ،األكؿ :يميػػز بػػيف مفيػػكـ الشػػرؼ
كمفيكـ االعتبار بحيث يتعمػؽ الشػرؼ بػالمركز األدبػي أك األخبلقػي كك ارمػة اإلنسػاف ،أمػا االعتبػار

فيرتكز عمى المكانػة االجتماعيػة ،أمػا االتجػاه الثػاني فػبل يميػز بػيف الشػرؼ كاالعتبػار كيرتكػز عمػى
المكانػػة االجتماعيػػة كيغفػػؿ أم دكر لمشػػعكر ،أك يقػػر بػػدكر الشػػعكر كيجعػػؿ منػػو المػػدلكؿ الشخصػػي

لمشرؼ كاالعتبار ،مع اإلقرار بأف المكانة االجتماعية ىي المدلكؿ المكضكعي ،كيذىب إلى ترجيح

المدلكؿ المكضكعي ،كيميؿ الباحث إلى األخذ باالتجػاه األكؿ حيػث أف لكػؿ مػف الشػرؼ كاالعتبػار
مضمكنو الخاص ،كما أف القانكف لـ يشترط أف تمس الكاقعة الشرؼ كاالعتبار في ذات الكقت مما
يستمزـ التمييز بينيما.

 .4تمفػػت الد ارسػػة إلػػى خطػػكرة غمػػكض كمركنػػة نطػػاؽ الحمايػػة الجنائيػػة لمشػػرؼ كاالعتبػار كعػػدـ كجػػكد
حدكد منضبطة لنطاؽ الحماية كترؾ تقديره لمقاضي ،مما يؤدم إلى الحد مف حرية التعبير ،كجعػؿ

المرء يقعد عف إبداء رأيو خكفا مف الكقكع تحت المسائمة القانكنية.

 .5لـ يكفؽ قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) عندما حصر القػذؼ فػي أربػع صػكر يجمػع بػيف
القػػذؼ الكجػػاىي كالغيػػابي أف كسػػيمة اإلسػػناد فييمػػا قكليػػة ،أمػػا الصػػكرتيف البػػاقيتيف فتتحقػػؽ عبلنيػػة
اإلسناد فييما بكسائؿ كتابية ،كتحمؿ كؿ تمؾ الصكر نفس التكييؼ القػانكني كالعقكبػة ،بينمػا يعتبػر

الباح ػػث أف تنظ ػػيـ ق ػػانكف العقكب ػػات رق ػػـ (ْٕ) لس ػػنة (ُّٔٗ) لص ػػكر الق ػػذؼ أكث ػػر تكفيق ػػا كأكث ػػر
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بساطة ،حيث قسـ القذؼ إلى قذؼ بكسػائؿ قكليػة كقػذؼ بكسػائؿ كتابيػة كدكف حصػر ،كرتػب عمػى
تمؾ التفرقة نتيجة عممية في مقدار العقكبة.

 .6يؤيػػد الباحػػث تصػػنيؼ جريمػػة القػػذؼ كجريمػػة تعبيريػػة كلػػيس كجريمػػة رأم ،حيػػث تػػـ تج ػريـ القػػذؼ
لتجاكز حدكد حرية التعبير ،أما حرية الرأم فيي حرية غير قابمة ألف ترد عمييا قيكد جنائية.

 .7يػػرجح الباحػػث اعتبػػار جريمػػة القػػذؼ جريمػػة ماديػػة كليسػػت جريمػػة شػػكمية ،فالمشػػرع لػػـ يجػػرـ مجػػرد
سمكؾ الجاني المتمثؿ في اإلسناد العمني ،كانما ىدؼ المشرع ىك حماية شػرؼ كاعتبػار األفػراد مػف

التأثر بالمادة المسندة سكاء بالمس أم بالضرر أك الخطر.

 .8تسػػجؿ الد ارسػػة الف ػراغ التش ػريعي فػػي قػػانكف العقكبػػات رقػػـ (ْٕ) لسػػنة (ُّٔٗ) بالنسػػبة لمحمايػػة
الجنائيػػة لبػػاقي جكانػػب حػػؽ األفػراد فػػي الشػػرؼ كاالعتبػػار ،كاقتصػػار نطػػاؽ الحمايػػة عمػػى مػػا ينػػدرج

تحػػت جريمػػة القػػذؼ ،أمػػا مػػا تقػػكـ بػػو جريمػػة السػػب فيػػك غيػػر مجػػرـ فػػي ىػػذا القػػانكف ،بينمػػا كفػػؿ
المشرع في قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) إكماؿ سياج الحماية الجنائية لشرؼ كاعتبػار
األفراد بتجريـ السب كالتحقير المكجو لؤلفراد.

 .9تظيػ ػػر الد ارسػ ػػة أف المػ ػػدكنتيف العقػ ػػابيتيف فػ ػػي فمسػ ػػطيف ليسػ ػػتا م ػ ػكاكبتيف لمتطػ ػػكرات الدسػ ػػتكرية فػ ػػي
فمسػػطيف ،ب ػػرز ذلػػؾ ف ػػي النصػػكص المنظم ػػة ألسػػباب تبري ػػر القػػذؼ ف ػػبل كجػػكد لمنص ػػب المن ػػدكب
السامي أك المجمس االستشارم أك مجمس األمة في محافظات الكطف ،كما برز ذلؾ في النصكص

المطبػػؽ فػػي المحافظػػات الشػػمالية،
المنظمػػة لجريمػػة النيػػؿ مػػف ذكم المقامػػات فػػي قػػانكف العقكبػػات
ٌ
حي ػػث ال كج ػػكد لمم ػػؾ أك أسػ ػرة حاكم ػػة ىن ػػاؾ ،كي ػػرل الباح ػػث أن ػػو ال يمك ػػف اعتب ػػار رئ ػػيس الس ػػمطة
الكطنيػػة الفمسػػطينية مػػف ذكم المقامػػات العميػػا الػػكطنييف الػػذيف ش ػرفيـ كاعتبػػارىـ ىػػك محػػؿ الحمايػػة

كف ػػؽ ق ػػانكف العقكب ػػات رق ػػـ (ُٔ) لس ػػنة (َُٔٗ) في ػػك ال يع ػػد ممك ػػا ،كال ص ػػحة لمقي ػػاس ف ػػي ى ػػذا

المكضع.
.11

كفؿ قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) صراحة مد الحماية الجنائية لمحؽ فػي الشػرؼ

كاالعتبػػار عمػػى األحيػػاء كاألمػكات بتجػريـ القػػذؼ الكاقػػع عمػػييـ ككػػذا الكاقػػع عمػػى الشػػخص المعنػػكم
بشكؿ صريح كمباشر ،بينما أغفؿ قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) ذلؾ.
.11

يميؿ الباحث إلى تصكر قياـ حالة المحاكلة أك الشركع في جريمػة القػذؼ بصػكر أخػرل غيػر

الكسائؿ القكلية  ،مع األخػذ بعػيف االعتبػار طبيعػة الجريمػة كعناصػرىا ،فيبحػث ذلػؾ فػي كػؿ كاقعػة
عمى حدل ،استنادا عمى اعتبار القذؼ جريمة مادية قد تككف مستمرة ،أما في المحافظات الشمالية

فبل عقاب عمى الشركع في القذؼ ككنو جنحة.
.12

الدرسػػة الخػػركج الص ػريح لكػػؿ مػػف قػػانكف المطبكعػػات كالنشػػر الفمسػػطيني ،ككػػذا قػػانكف
تظيػػر ا

العقكبػػات رقػػـ (ُٔ) لسػػنة (َُٔٗ) عػػف القكاعػػد العامػػة لممسػػؤكلية الجنائيػػة فػػي الج ػرائـ التػػي تػػتـ
بكاسطة الصحافة كالنشر كمنيا القذؼ.
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.13

يتفػػؽ الباحػػث مػػع االتجػػاه الػػذم يػػرل عػػدـ دسػػتكرية النصػػكص القانكنيػػة التػػي ترتػػب مسػػؤكلية

مفترضػػة ع ػػف فع ػػؿ الغي ػػر عم ػػى الجػ ػرائـ الت ػػي تقػػع بكاس ػػطة الص ػػحؼ كمني ػػا الق ػػذؼ ،لمخالف ػػة تم ػػؾ
النصكص لمبدأ شخصية المسؤكلية الجنائيػة كافتػراض البػراءة ،كاىػدراىا لمػركف المعنػكم فػي الجػرائـ

العمدية كغيرىا مف األسباب.
.14

جػػاء تقريػػر أسػػباب تبريػػر القػػذؼ اعت ارف ػان م ػف المشػػرع الجنػػائي ب ػأف لحقػػكؽ األف ػراد كحريػػاتيـ

كاسػػتعماؿ تمػػؾ الحقػػكؽ ،ككػػذا المحافظػػة عمػػى المصػػمحة العامػػة كأداء الكاجبػػات أىميػػة ،ال تقػػؿ عػػف
حؽ األفراد في حفظ شرفيـ كاعتبارىـ التي أضفى عمييا الحماية بتجريمو لمقذؼ.

.15

يتبػػيف مػػف الد ارسػػة تػػأثر المشػػرع فػػي قػػانكف العقكبػػات رق ػـ (ُٔ) لسػػنة (َُٔٗ) بشػػكؿ كبيػػر

بالمعالجػة التشػريعية لقػانكف العقكبػػات رقػػـ (ْٕ) لسػنة (ُّٔٗ) ،كذلػػؾ فػػي تنظػيـ األخيػػر ألسػػباب

التبرير التي انقسمت بيف تبرير مقيد كتبرير مطمؽ استنادان لمعيار اشتراط سبلمة النية مف عدمو.
.16

قرر المشرع الجزائي في فمسطيف قاعدة عامة تبرر القذؼ كتػدعـ الػدكر اليػاـ لحريػة التعبيػر،

كذلؾ إذا كاف نشر مادة القذؼ يعػكد بػالنفع عمػى المصػمحة العامػة مػع اشػتراط صػحة مػادة القػذؼ،
دكف اشػػتراط صػػفة معينػػة فػػي المجنػػي عميػػو ،كيؤيػػد الباحػػث تفسػػير القاعػػدة بأنيػػا تحتمػػؿ أف تقػػكد

المحكمػػة تحقيقػان مكضػػكعيان لبحػػث صػػحة المػػادة المنشػػكرة تسػػاعدىا فػػي ذلػػؾ النيابػػة العامػػة ،بعػػد أف
يبادر المتيـ إلى تقديـ األدلة التي تساىـ في إثبات صحة مادة القذؼ كاستيدافو المصمحة العامة.

.17

شػػاب خطػػة المشػػرع فػػي قػػانكف العقكبػػات رقػػـ (ُٔ) لسػػنة (َُٔٗ) االرتبػػاؾ كالػػنقص كعػػدـ

االنسجاـ عند تنظيمو لنقػد أعمػاؿ المكظػؼ العػاـ ككػذا عنػدما اكتفػى بنقػؿ حػالتيف فقػط مػف حػاالت
التبريػر المقيػد عػػف قػانكف العقكبػػات رقػـ (ْٕ) لسػنة (ُّٔٗ) كتجاىػػؿ بػاقي الحػػاالت رغػـ أىميتيػػا

لتدعيـ حقكؽ لؤلفراد ليا اعتبارىا أبرزىا حؽ النقد كغيره مف الحقكؽ.
.18

إف تنظػيـ قػانكف العقكبػات رقػػـ (ْٕ) لسػنة (ُّٔٗ) لتبريػر النشػر بنػػاء عمػى أداء كاجػب ىػػك

محؿ نظر ،فقد عد المشرع النشر بناء عمى أداء كاجب قانكني إحدل حاالت التبريػر المطمػؽ ،كمػا
عػدىا أيضػا إلػػى جانػب النشػر المبنػػي عمػى كاجػب أدبػػي أك كاجػب اجتمػاعي إحػػدل حػاالت التبريػػر

المقيد بحسف النية ،مكسعا بذلؾ مف نطاؽ اإلباحة بناء عمػى أداء الكاجػب ،بينمػا التػزـ المشػرع فػي

قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) بحدكد القكاعد العامة لئلباحة.
.19

إف شرط المبلئمة كعدـ تجػاكز حػدكد القػدر المناسػب عنػد اسػتعماؿ الحػؽ فػي حػاالت التبريػر

المقيد مرتبط بشػرط سػبلمة النيػة ،فمػف القػرائف التػي تنفػي سػبلمة النيػة تجػاكز حػدكد ممارسػة الحػؽ
كيظير قصد القاذؼ إيذاء المجني عميو كليس استيداؼ صكف المصمحة المشركعة.

.21

يشػػيد الباحػػث بتكامػػؿ كاتسػػاؽ خطػػة المشػػرع فػػي قػػانكف العقكبػػات رقػػـ (ْٕ) لسػػنة (ُّٔٗ)

عندما كسع مػف مسػاحة ممارسػة الحػؽ فػي النقػد كأحػد ابػرز جكانػب حريػة التعبيػر ،ككػذا الحػؽ فػي

الرقابػػة الشػػعبية كالمشػػاركة فػػي الحيػػاة العامػػة بيػػدؼ تحقيػػؽ المصػػمحة العامػػة ،كتخفيفػػو مػػف شػػركط
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ممارسػة تمػؾ الحقػكؽ ،فكمػػا أبػاح نقػد أعمػاؿ المكظػػؼ العػاـ ،أبػاح أيضػا نقػػد أعمػاؿ غيػر المكظػػؼ
العاـ ما اتصؿ منيا بالمسائؿ العمكمية ،كلـ يشترط المشرع إثبات صحة مادة القذؼ.

.21

أكرد المشرع الجنائي في فمسطيف حاالت تبرير مطمػؽ تتعمػؽ بحػؽ الػدفاع كأداء الشػيادة أمػاـ

المح ػػاكـ دكف أف يحيطي ػػا بالضػ ػكابط الكافي ػػة ،أم دكف كض ػػع ح ػػدكد لممارس ػػة ح ػػؽ ال ػػدفاع أك أداء

الشيادة كدكف اشتراط حسف النية أثناء النشر ،كذلؾ في نطاؽ جريمة القذؼ.
.22

لػػـ يكتػػؼ قػػانكف العقكبػػات رقػػـ (ْٕ) لسػػنة (ُّٔٗ) بإباحػػة نشػػر كسػػرد أخبػػار المحاكمػػات

العمنية ،بؿ سمح بالتعميؽ بحسف نية عمى ما يجرم في تمػؾ المحاكمػات ،كىػي اإلباحػة التػي يجػب
أف تمارس بحكمة كحذر حتى ال يشكؿ التعميؽ جريمة التأثير عمى سير العدالة.
.23

خمصت الدراسة إلى أف تكفر أم سبب مف أسباب اإلباحة يعد كافيان لتبرير القذؼ ،رغػـ عػدـ

الػػنص عميػػو صػراحة فػػي حػػاالت تبريػػر القػػذؼ ،كذلػػؾ لمطبيعػػة المكضػػكعية ألسػػباب اإلباحػػة كالتػػي
مصدرىا التشريع بمعناه الكاسع.

ثانيان :التكصيات
يتقدـ الباحث بعدد مف التكصيات تتكزع في ثبلث اتجاىات ،كذلؾ عمى النحك التالي:

التجاه األكؿ:

يكصي الباحث بتكحيد قانكف العقكبات في فمسطيف ،كتجاكز العقبات السياسية كالدستكرية التي
تحكؿ دكف ذلؾ لكضع مبدأ المساكاة في مكضع التنفيذ ،كبحيث يككف قانكنان متكافقان مع المعايير

الدكلية كالدستكرية في قيكده عمى حرية التعبير عف الرأم ،كالتخمي عف القيكد المرىقة لحرية التعبير

المطبقيف في
في إطار عبلقتيا مع النظاـ العاـ كالمصمحة العامة ،كالكاردة في قانكني العقكبات
ٌ
محافظات الكطف كالتي يكصي الباحث بإلغائيا ،كيرل الباحث أف المعالجات التشريعية لقانكف

العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) في تنظيمو لجريمة القذؼ ،كباألخص أسباب التبرير تشكؿ أساسان

متينان يمكف البناء عميو مع بعض التعديبلت.
التجاه الثاني:

إلى حيف تكحيد قانكف العقكبات في فمسطيف ،يكصي الباحث بإجراء التعديبلت التالية عمى

المطبقيف في فمسطيف ،كىي:
قانكني العقكبات
ٌ
التعديالت المقترحة عمى قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ)
 )1تعديؿ المادة (َُِ )ُ/كالتي تنص:

كؿ مف نشر بكاسطة الطبع أك الكتابة .. .أك بأية كاسطة أخرل غير مجرد اإليماء أك المفظ أك
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الصكت كبكجو غير مشركع مادة تككف قذفا بحؽ ،.. .يعتبر أنو ارتكب جنحة كتعرؼ" . .بالقدح".

التعديؿ :حذؼ عبارة " مجرد اإليماء " مف نص المادة.
العمة مف التعديؿ:

عدـ استثناء اإليماء مف كسائؿ نشر مادة القذؼ كاف كاف يندر كقكع القذؼ بو إال أنو يتصكر ارتكاب
القذؼ بكاسطتو ،كال مبرر الستثناء اإليماء مف الكسائؿ التي تتحقؽ بيا العبلنية.

 )2حذؼ المادة (َِٔ /ق) كنقميا بعد التعديؿ إلى المادة (َِٕ) ،أم نقميا مف أسباب
التبرير المطمؽ إلى أسباب التبرير المقيد ،كالتي تنص:

المككنة لمقذؼ قد نشرت أثناء إجراءات قضائية مف قبؿ شخص اشترؾ في تمؾ
إذا كانت المادة
ٌ
و
كقاض أك حاكـ صمح أك محاوـ أك شاىد أك فريؽ في الدعكل.
اإلجراءات
التعديؿ بإضافة فقرة (ح) لممادة (َِٕ) كتنص:

المككنة لمقذؼ قد نشرت بسبلمة نية أثناء إجراءات قضائية مف قبؿ شخص اشترؾ
إذا كانت المادة
ٌ
كقاض أك و
و
محاـ أك شاىد أك فريؽ في الدعكل ،كفي حدكد الخصكمة.
في تمؾ اإلجراءات

العمة مف التعديؿ:

تقييد استخداـ حؽ الدفاع كحؽ أداء الشيادة في المحاكمات العمنية بحدكد الخصكمة كأطرافيا
كباستخداـ العبارات البلزمة ،أم االلتزاـ بحدكد الحؽ كضركرة اشتراط سبلمة النية.
 )3إضافة مادة تنص:

يمكف أف يككف الشخص الميت مجنيان عميو في جريمة القذؼ.

العمة مف اضافة النص:

 مد الحماية الجنائية لمحؽ في الشرؼ كاالعتبار في نطاؽ جريمة القذؼ إلى المكتى.
 )4إضافة مادة تنص:

يعاقب بالحبس (المدة التي يحددىا المشرع) أك بالغرامة كؿ مف اعتدل بشكؿ عمني عمى كرامة الغير

أك شرفو أك اعتباره كلك في معرض الشؾ كاالستفياـ مف دكف بياف مادة معينة.

العمة مف إضافة المادة:

تجريـ السب العمني المكجو لؤلفراد ككنو يمس حؽ األفراد في صكف شرفيـ كاعتبارىـ كإلكماؿ سياج

الحماية ليذا الحؽ.

 )5حذؼ مادة (َِٔ /ُ /ط) كالمنظمة إلحدل حالت التبرير المطمؽ كالتي تنص:
إذا كاف الشخص الذم نشر المادة مجب انر عمى نشرىا بحكـ القانكف.

العمة مف حذؼ المادة:

تجنب ارتباؾ تنظيـ أداء الكاجب كسبب لتبرير القذؼ كاالكتفاء باعتباره إحدل حاالت التبرير المقيد.
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التعديالت المقترحة عمى قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ)

 )1إلغاء المادتيف ( ٕٕ – ٖٕ ) كالتي تنص:

المادة (ٕٕ) :الشريكاف في الجريمة المقترفة بالكبلـ المنقكؿ بالكسائؿ اآللية عمى ما كرد في الفقرة
الثانية مف المادة (ّٕ) أك في الجريمة المقترفة بإحدل الكسائؿ المذككرة في الفقرة الثالثة مف المادة
نفسيا ىما صاحب الكبلـ أك الكتابة كالناشر إال أف يثبت األكؿ أف النشر تـ دكف رضاه.

المادة (ٖٕ) :عندما تقترؼ الجريمة بكاسطة الصحؼ يعد ناش انر مدير الصحيفة المسؤكؿ ،فإذا لـ يكف
مف مدير ،فالمحرر أك رئيس تحرير الصحيفة.
العمة مف اللغاء:

عدـ دستكرية تمؾ النصكص حيث ترتب مسؤكلية جنائية مفترضة عف فعؿ الغير كىك ما يتعارض مع

شخصية المسؤكلية الجنائية ،كقرينة البراءة كغيرىا مف المبادئ الدستكرية كالقانكنية.

 )2تعديؿ المادة (ُٖٗ) تحت عنكاف " صكر الذـ كالقدح المعاقب عمييا " كالتي تنص:

لكي يستمزـ الذـ أك القدح العقاب ،يشترط فيو أف يقع عمى صكرة مف الصكر اآلتية... .:

النص بعد التعديؿ:

يقع الذـ أك القدح المعاقب عميو بأحد الصكر التالية أك بأم كسيمة أخرل كالصكر ىي.. . :

كما يتمنى الباحث تبني صكر القذؼ الكاردة في المادتيف (َُِ )َِِ ،مف قانكف العقكبات رقـ

(ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
العمة مف التعديؿ:

التخمي عف حصرية الصكر لتحتمؿ اإليماء ككسيمة لئلسناد كلتسمح بمجاراة القانكف ألم كسيمة جديدة

يقدميا العمـ كالتطكر ،كاالستفادة مف بساطة ككضكح صكر القذؼ في قانكف العقكبات لسنة (ُّٔٗ).
 )3إلغاء المادة (ُِٗ) كالتي تنظـ نقد أعماؿ المكظؼ العاـ.

التعديؿ بإضافة مادة:

تتضمف باقي حاالت التبرير المقيد الكاردة في المادة (َِٕ) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة

(ُّٔٗ ) التي تـ تجاىميا كالتي تنظـ ممارسة حقكؽ كحريات مف بينيا النقد كمف صكره نقد أعماؿ
المكظؼ العاـ.

العمة مف التعديؿ:
المحافظة عمى انسجاـ خطة المشرع في أسباب تبرير القذؼ كالتي اخمت بيا المادة (ُِٗ) كالتي

اربكت خطة المشرع ،ككذلؾ تجاىؿ نقؿ باقي أسباب التبرير المقيد مف (َِٕ) مف قانكف العقكبات
رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ) كالتي تنظـ استعماؿ حقكؽ كحريات ىامة جديرة بالترجيح كالرعاية.
 )4تصحيح الخطأ المادم الكارد في المادة (ّٖٓ) كالتي تنص:

يعاقب كؿ مف ذـ آخر بإحدل الصكر المبينة في المادة (ُٖٖ) بالحبس مف شيريف إلى سنة.
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التعديؿ :تصحيح رقـ المادة التي تبيف صكر الذـ كىي المادة (ُٖٗ) كليس المادة (ُٖٖ).
المطبقيف في فمسطيف
التعديالت المقترحة عمى قانكني العقكبات
ٌ
كالمتعمقة بالتطكرات الدستكرية

المطبقيف في فمسطيف ،كذلؾ لتحقيؽ
يكصي الباحث بتعديؿ بعض المكاد الكاردة في قانكني العقكبات
ٌ
التكافؽ بيف قانكف العقكبات كبيف نظاـ الحكـ كالسمطات الثبلث التي رسميا القانكف األساسي
الفمسطيني المعدؿ لسنة (ََِّ) كلمكاكبة التطكرات الدستكرية في فمسطيف ،كالمكاد ىي:

 )1تعديؿ المادة (َِٔ /أ – ب – ج  -ك) مف قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ)
كالتي تتضمف عدد مف أسباب التبرير المطمؽ.

التعديؿ - :استبداؿ عبارة "المندكب السامي" بعبارة "رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية".
 -استبداؿ عبارة "المجمس التنفيذم" بعبارة "مجمس الكزراء" ،كحذؼ عبارة "المجمس االستشارم".

 )2تعديؿ المادة (ُٓٗ) مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) كالتي تتضمف تجريـ
اطالة المساف عمى جاللة الممؾ أك الممكة أك كلي العيد:

التعديؿ - :استبداؿ عبارة "جبللة الممؾ" بعبارة "رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية".
 حذؼ المادة (ُٓٗ )ّ /كالتي تنص :يعاقب بالعقكبة نفسيا إذا كاف ما ذكر مكجيان ضدجبللة الممكة أك كلي العيد أك أحد أكصياء العرش أك أحد أعضاء ىيئة النيابة.

 استبداؿ عبارة (إطالة المساف ) بعبارة (ثبكت جرأتو بالذـ أك القدح أك التحقير) كذلؾ لضبطالصياغة.

 )3تعديؿ المادة (ُٖٗ )ِ /مف قانكف العقكبات رقـ (ُٔ) لسنة (َُٔٗ) كالتي تتضمف حالة
مف حالت النشر المشركع لمادة القذؼ.

التعديؿ - :استبداؿ عبارة "مجمس األمة" بعبارة "المجمس التشريعي الفمسطيني".
التجاه الثالث:

يكصي الباحث بإجراء التعديالت التالية عمى قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني:
 )1إلغاء المادة (ّٗ) كالتي تنص:
يحظر نشر محاضر المحاكـ في أم قضية معركضة عمييا قبؿ صدكر الحكـ القطعي فييا ،كفي كؿ

قضية تتعمؽ بمكاطف يقؿ عمره عف ُٔ عامان إال إذا أجازت المحكمة نشرىا.

العمة مف التعديؿ بالحذؼ:

ىذا الحظر يتعارض مع حؽ النشر كالعمة مف عبلنية المحاكمة ،كىك المبدأ الذم يحكـ جمسات

المحاكمة كيجعؿ مف حظر نشر محاضر المحاكـ القاعدة كاالستثناء ىك ما تجيز نشره المحكمة ،ما
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يشكؿ قيد غير ضركرم يجرـ حؽ أباحو قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
 )2إلغاء المكاد (ُِ) ك (ِْ /ب -ج ) كالتي تنص:

المادة (ُِ) :يككف رئيس التحرير مسؤكالن عما ينشر في المطبكعة التي يرأس تحريرىا كما يعتبر مالؾ
المطبكعة ككاتب المقاؿ الذم نشر فييا مسئكليف عما كرد فيو.

المادة (ِْ) :ب -تقاـ دعكل الحؽ العاـ في جرائـ المطبكعات الدكرية المنصكص عمييا في ىذا
القانكف عمى رئيس التحرير المسئكؿ لممطبكعة كعمى كاتب المقاؿ كفاعميف أصمييف ،كيككف مالؾ

المطبكعة الصحفية مسئكال بالتضامف معيما عف الحقكؽ الشخصية الناجمة عف تمؾ الجرائـ ،كفي

نفقات المحاكمة كال يترتب عميو أم مسؤكلية جزائية إال إذا ثبت اشتراكو أك تدخمو الفعمي في الجريمة.

ج -تقػػاـ دعػػكل الحػػؽ العػػاـ فػػي ج ػرائـ المطبكعػػات غيػػر الدكريػػة المنصػػكص عمييػػا فػػي ىػػذا القػػانكف عمػػى

مؤلفيا كفاعؿ أصمي كعمى ناشرىا كشريؾ لو كاذا لـ يكف مؤلػؼ المطبكعػة أك الناشػر معركفػان فيبلحػؽ

مالؾ المطبعة.

العمة مف اللغاء:

خركج تمؾ النصكص عف القكاعد العامة لممسؤكلية الجنائيػة كالتػي تقػرر مسػؤكلية مفترضػة عػف فعػؿ الغيػر

في جريمة القذؼ كغيرىا مف الجرائـ لعدـ دستكرية تمؾ النصكص عمى التفصيؿ السابؽ.

 )3تعديؿ المكاد /ٕ( :أ) /ٖ( ،د) ،)ّ /ّٕ( ،كذلؾ بحذؼ العبارات التالية مف تمؾ المكاد:

المػػادة (ٕ /أ) :عمػػى المطبكعػػات أف تمتنػػع عػػف نشػػر مػػا يتعػػارض مػػع مبػػادئ الحريػػة كالمسػػؤكلية الكطنيػػة
كحقكؽ اإلنساف.

المادة (ٖ /د) :االمتناع عف نشر كؿ ما مف شأنو أف يذكي العنؼ كالتعصب كالبغضاء.
المادة (ّٕ :)ّ /يحظر نشر المقػاالت التػي مػف شػأنيا اإلسػاءة إلػى الكحػدة الكطنيػة أك زرع األحقػاد كبػذر
الكراىية كالشقاؽ كالتنافر بيف أفراد المجتمع.

العمة مف الحذؼ:

تخمػيص تمػؾ المػكاد مػف الصػػياغات الغامضػة كالفضفاضػة التػي تيػدر حريػػة التعبيػر بحجػة المحافظػة عمػػى

المصمحة العامة كاألمف العاـ.

 -تـ بحمد اهلل. -
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المصادر كالمراجع
 القرآف الكريـ.

 الحديث الشريؼ.
المراجع كالمصادر مرتبة ترتيبان ىجائيان مع حفظ األلقاب كالرتب العممية

الكتب العامة:

 .1أحمد أميف بؾ ،شرح قانكف العقكبات األىمي ،المجمد الثالث ،ط (ّ) ،الدار العربية
لممكسكعات ،بيركت.ُِٖٗ ،

 .2أحمد فتحي سركر ،الكسيط في قانكف العقكبات القسـ العاـ ،ط (ٓ) ،دار النيضة العربية،
القاىرة ،بدكف سنة نشر.

 الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية ،ط (ٖ) مطكرة ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
َُِِ ،ص ُِٔ.

 .3جابر إبراىيـ الراكم ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية في القانكف الدكلي كالشريعة اإلسبلمية،
ط (ُ) ،دار كائؿ لمطباعة كالنشر ،عماف.ُٗٗٗ ،

 .4جميؿ عبد الباقي الصغير ،قانكف العقكبات – القسـ الخاص – جرائـ العرض كاآلداب العامة
كاالعتبار ،ط (ِ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ُٖٗٗ ،

 .5جندم عبد الممؾ ،المكسكعة الجنائية ،الجزء األكؿ ،ط (ِ) ،دار العمـ لمجميع ،بيركت ،بدكف
سنة نشر.

 .6حسف صادؽ المرصفاكم ،المرصفاكم في قانكف العقكبات الخاص ،منشأة المعارؼ
باإلسكندرية.ُُٗٗ ،

 المرصفاكم في قانكف العقكبات تشريعا كقضاء في مائة عاـ ،ط (ّ) ،منشأة المعارؼ،
االسكندرية.ََُِ ،

 .7رمسيس بيناـ ،النظرية العامة لمقانكف الجنائي ،ط (ّ) ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.ُٕٗٗ ،
 قانكف العقكبات جرائـ القسـ الخاص ،ط (ُ) ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.ُٗٗٗ ،

 .8ساىر إبراىيـ الكليد ،األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني ،الجزء األكؿ :الجريمة
كالمسؤكلية الجزائية ،ط (ُ) ،بدكف دار نشر.ََُِ ،

 األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني ،الجزء الثاني :الجزاء الجنائي ،ط (ِ)،
بدكف دار نشر.َُِِ ،

 الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،الجزء األكؿ ،ط (ِ) ،بدكف دار
نشر.ََِٖ ،
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 .9سالـ أحمد الكرد ،قانكف العقكبات القسـ الخاص الكتاب الثاني ،جرائـ االعتداء عمى
األشخاص ،ط (ُ) ،مكتبة القدس ،غزة.ََِِ ،
 .11سمير عالية ،أصكؿ قانكف العقكبات – القسـ العاـ – دراسة مقارنة ،ط (ِ) ،المؤسسة
الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت.ُٗٗٔ ،

 .11سكزاف عمي حسف ،الكجيز في القانكف المدني ،ط (ُ) ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية،
ََِْ.

 .12طارؽ سركر ،قانكف العقكبات ،القسـ الخاص ،جرائـ االعتداء عمى األشخاص ،ط (ِ) ،دار
النيضة العربية ،القاىرة. ََُِ ،

 .13طبلؿ أبك عفيفة ،شرح قانكف العقكبات – القسـ العاـ ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
عماف.َُِِ ،

 .14عبد الرحمف تكفيؽ أحمد ،شرح قانكف العقكبات – القسـ العاـ ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع ،عماف.َُِِ ،

 .15عبد الرؤكؼ ميدم ،شرح القكاعد العامة لقانكف العقكبات ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
ََِٗ.

 .16عبد العظيـ عبد السبلـ عبد الحميد ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو العامة كفقا ألحدث الدساتير
العالمية كالمكاثيؽ الدكلية ،ط (ُ) ،ج (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ََِٓ ،

 .17عبد القادر صابر جرادة ،مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني ،ط (ِ) ،مكتبة آفاؽ ،غزة،
َُِّ.

 .18عبد القادر عكدة ،التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانكف الكضعي ،المجمد األكؿ ،دار
الكتب العممية ،بدكف سنة نشر ( ،نسخة إلكتركنية ).

 .19عمي محمد جعفر ،قانكف العقكبات الخاص ،ط (ُ) ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر
كالتكزيع ،بيركت.ُٖٕٗ ،

 .21عمر السعيد رمضاف ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
ُٖٔٗ.

 .21عكض محمد عكض ،كسميماف عبد المنعـ ،النظرية العامة لمقانكف الجزائي كفقا ألحكاـ
قانكف العقكبات في مصر كلبناف ،ط (ُ) ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع،

بيركت.ُٗٗٗ ،

 .22فتحي عبد النبي الكحيدم ،القانكف الدستكرم ،الحقكؽ كالحريات العامة كفقا لمقانكف األساسي
كالمكاثيؽ الدكلية ،دار المقداد لمطباعة ،غزة.َُُِ ،
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 .23فخرم عبد الرزاؽ الحديثي ،كخالد حميدم الزغبي ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص،
الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.ََِٗ ،

 .24فريد الزغبي ،المكسكعة الجزائية ،المجمد الرابع ،الحقكؽ الجزائية العامة( أسباب التبرير) ،ط
(ّ) ،دار صادر لمطباعة كالنشر ،بيركت.ُٗٗٓ ،

 .25فكزية عبد الستار ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص كفقا ألحدث التعديبلت ،ط (ّ) ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.َُِِ ،

 .26كامؿ السعيد ،شرح األحكاـ العامة في قانكف العقكبات دراسة مقارنة ،ط (ِ) ،دار الثقافة
لمنشر كالتكزيع ،عماف.ََِٗ ،

 .27مأمكف محمد سبلمة ،قانكف العقكبات القسـ العاـ ،ط (ّ) ،دار الفكر العربي ،القاىرة،
َُٗٗ.

 .28محمد حساـ لطفي ،المدخؿ لدراسة القانكف ،ط (ٔ) ،بدكف دار نشر ،القاىرة.ََِٖ ،
 .29محمد زكي أبك عامر ،قانكف العقكبات القسـ العاـ ،الدار الجامعية ،بيركت.ُّٗٗ ،

 .31محمد سامي عبد الحميد ،كمصطفى سبلمة حسيف ،القانكف الدكلي العاـ ،الدار الجامعية،
بيركت.ُٖٖٗ ،

 .31محمد صبحي نجـ ،الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
عماف.ُْٗٗ ،

 قانكف العقكبات ،القسـ العاـ ( النظرية العامة لمجريمة ) ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع ،عماف.ََِٓ ،

 .32محمد عمي الحمبي ،شرح قانكف العقكبات – القسـ العاـ ،ط (ّ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
عماف.َُُِ ،

 .33محمكد محمكد مصطفى ،شرح قانكف العقكبات ،القسـ الخاص ،ط (ٖ) ،مطبعة جامعة
القاىرة ،القاىرة.ُْٖٗ ،

 شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ،ط (َُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ُّٖٗ ،

 .34محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص كفقا ألحدث التعديبلت التشريعية،
ط (ْ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.َُِِ ،

 الكجيز في شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ُّٗٗ ،

 الفقو الجنائي اإلسبلمي – الجريمة ،دار النيضة العربية ،القاىرة (ََِٕ ،نسخة
الكتركنية ).

 .35مكريس نخمة ،الحريات ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت.ُٗٗٗ ،
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 .36نظاـ تكفيؽ المجالي ،شرح قانكف العقكبات – القسـ العاـ "دراسة تحميمية في النظرية العامة
لمجريمة كالمسؤكلية الجزائية " ،ط (ّ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.ََُِ ،

الكتب الخاصة:
 .1إبراىيـ أنس ،كآخركف ،المعجـ الكسيط ،ط (ِ) ،ج (ِ) ،دار احياء التراث العربي ،بيركت،
لبناف ،بدكف سنة نشر.

 .2أحمد أبك الكفا ،الحماية الدكلية لحقكؽ االنساف في إطار منظمة األمـ المتحدة كالككاالت
الدكلية المتخصصة ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.َََِ ،

 .3أحمد عبد الحميد الرفاعي ،المسؤكلية الجنائية الدكلية لممساس بالمعتقدات كالمقدسات الدينية،
دراسة في ضكء حرية الرأم كالتعبير ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ََِٕ ،

 .4أحمد فتحي سركر ،الحماية الدستكرية لمحقكؽ كالحريات ،ط (ِ) ،دار الشركؽ ،القاىرة،
َََِ.

 القانكف الجنائي الدستكرم ،ط (ِ) ،دار الشركؽ ،القاىرة. ََِِ ،

 .5أحمد محمد حساف ،نحك نظرية عامة لحماية الحؽ في الحياة الخاصة في العبلقة بيف الدكلة
كالفرد ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ََُِ ،

 .6أحمد الميدم ،كأشرؼ الشافعي ،جرائـ الصحافة كالنشر ،دار الكتب القانكنية ،المحمة الكبرل
– مصر.ََِٓ ،

 .7أحمد نصر المنكفي ،حرية الرأم كالتعبير كأصؿ مف أصكؿ الحريات العامة ،دراسة صادرة
عف كحدة البحث كالتطكير التشريعي ،المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف ،مصر ،بدكف دار

نشر.َُِّ ،

 .8أشرؼ تكفيؽ شمس الديف ،الصحافة كالحماية الجنائية لمحياة الخاصة " دراسة مقارنة " ،ط
(ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ََِٕ ،

 .9أشرؼ فتحي الراعي ،جرائـ الصحافة كالنشر ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر ،عماف.ََُِ ،
 .11انتصار إبراىيـ عبد الرازؽ ،كصفد حساـ السامكؾ ،االعبلـ الجديد . .تطكر األداء كالكسيمة
كالكظيفة ،سمسمة مكتبة االعبلـ الجامعي  -جامعة بغداد ،الدار الجامعية لمطباعة كالنشر

كالترجمة ،بغداد( َُُِ ،نسخة إلكتركنية ).

 .11جبلؿ محمد الزعبي ،كأسامة أحمد المناعسة ،جرائـ تقنية نظـ المعمكمات اإللكتركنية " دراسة
مقارنة " ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.ََُِ ،

 .12جيرار ككرنك ،معجـ المصطمحات القانكنية ،ترجمة منصكر القاضي ،ط (ُ) ،ج (ِ)،
المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،لبناف.ُٖٗٗ ،
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 .13حكمت مكسى سمماف ،طاعة األكامر كأثرىا في المسؤكلية الجزائية " دراسة مقارنة " ،ط
(ُ) ،بدكف دار نشر ،بغداد.ُٕٖٗ ،

 .14حمدم االسيكطي ،السب كالقذؼ كحرية الرأم كالتعبير ،منشكرات الشبكة العربية لمعمكمات
حقكؽ اإلنساف ،بدكف دار نشر ،القاىرة ( ،ََِٕ ،نسخة إلكتركنية ).

 .15حمدم حمكدة ،التنظيـ القانكني لحرية الصحافة في مصر كالمممكة المتحدة " دراسة مقارنة
" ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ََِٖ ،

 .16حمدم عطية عامر ،حماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو العامة األساسية في القانكف الكضعي
كالفقو اإلسبلمي ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ط (ُ).ََُِ ،

 .17خالد رمضاف سمطاف ،المسئكلية الجنائية عف ج ارئـ الصحافة " دراسة مقارنة " ،ط (ُ) ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.ََِِ ،

 .18خالد مصطفى فيمي ،حرية الرأم كالتعبير ،ط (ِ) ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية،
َُِِ.

 .19خيرم أحمد الكباش ،الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف دراسة مقارنة في ضكء أحكاـ الشريعة

اإلسبلمية كالمبادئ الدستكرية كالمكاثيؽ الدكلية ،ط (ِ) ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية،

ََِٖ.

 .21راسـ مسير الشمرم ،أداء الكاجب كحالة الضركرة في قانكف العقكبات "دراسة مقارنة" ،ط
(ُ) ،دار المناىج لمنشر كالتكزيع ،عماف.َُُِ ،

 .21رأفت جكىرم رمضاف ،المسئكلية الجنائية عف أعماؿ كسائؿ اإلعبلـ ،ط (ُ) ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.َُُِ ،

 .22رشاد تكاـ ،التنظيـ القانكني لحرية اإلعبلـ في فمسطيف ،دراسة صادرة عف المركز الفمسطيني
لمتنمية كالحريات اإلعبلمية ( مدل ) ،بدكف دار نشر( نسخة إلكتركنية ) ،راـ اهلل.َُُِ ،

 .23رمسيس بيناـ ،الجرائـ المضرة بآحاد الناس ،دار المعارؼ ،اإلسكندرية ،بدكف سنة نشر.

 .24رمزم رياض عكض ،القيكد الكاردة عمى حرية التعبير في قانكف العقكبات كالقكانيف المكممة
لو " دراسة مقارنة " ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.َُُِ ،

 .25ساىر إبراىيـ الكليد ،محاضرات في القانكف الجنائي مع التعمؽ لطمبة الدراسات العميا،
جامعة االزىر بغزة.َُِّ -َُِِ ،

 التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي بحفظ الدعكل الجزائية في التشريع الفمسطيني " دراسة
مقارنة" ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ََِٖ ،

 .26سعد صالح الجبكرم ،مسؤكلية الصحفي الجنائية عف جرائـ النشر " دراسة مقارنة " ،دار
الجامعة الجديدة ،االسكندرية.َُِّ ،
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 .27سميماف محمد الطماكم ،الجريمة التأديبية " دراسة مقارنة " ،معيد البحكث كالدراسات
العربية ،بدكف دار نشر ،القاىرة.ُٕٗٓ ،

 .28شريؼ الطباخ ،التعكيض عف جرائـ السب كالقذؼ كجرائـ النشر في ضكء القضاء كالفقو ،ط
(ُ) ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية.ََِٔ ،

 .29طارؽ سركر ،جرائـ النشر كاإلعبلـ ،الكتاب األكؿ ( األحكاـ المكضكعية ) ،ط (ِ) ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.ََِٖ ،

 دركس في جرائـ النشر ،ط (ِ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.َََِ ،

 .31عبد الحكـ فكدة ،جرائـ اإلىانة العمنية ،ط (ُ) ،دار المطبكعات الجامعية ،االسكندرية،
ُٖٗٗ.

 .31عبد الحميد الشكاربي ،جرائـ الصحافة كالنشر كقانكف حماية المؤلؼ كالرقابة عمى المصنفات
الفنية في ضكء الفقو كالقضاء ،ط (ّ) ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.ُٕٗٗ ،

 .32عبد الغني بسيكني عبد اهلل ،النظـ السياسية اسس التنظيـ السياسي( الدكلة – الحككمة –
الحقكؽ كالحريات العامة ) ،الدار الجامعية ،بيركت.ُْٖٗ ،

 .33عبد العزيز محمد سالماف ،ضكابط كقيكد الرقابة الدستكرية " منيج المحكمة الدستكرية العميا
في رقابتيا لدستكرية القكانيف كالمكائح " ،ط (ُ) ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.َُُِ ،

 .34عبد الفتاح بيكمي حجازم ،المبادئ العامة في جرائـ الصحافة كالنشر( دراسة متعمقة في
جرائـ الرأم في قانكف العقكبات كقانكف الصحافة) ،دار الفكر العربي ،االسكندرية.ََِٔ ،

 .35عبد الكاحد محمد الفار ،قانكف حقكؽ اإلنساف في الفكر الكضعي كالشريعة اإلسبلمية ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.ُُٗٗ ،

 .36عادؿ عزاـ سقؼ الحيط ،جرائـ الذـ كالقدح كالتحقير المرتكبة عبر الكسائط اإللكتركنية،
دراسة قانكنية مقارنة ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.َُُِ ،

 .37عدلي أمير خالد ،المستحدث في جرائـ االعتداء عمى األشخاص ،ط (ُ) ،دار الفكر
الجامعي ،االسكندرية.َُِِ ،

 .38عصاـ عفيفي عبد البصير ،حقكؽ اإلنساف كتشريعات النشر كاإلعبلف ( حؽ النقد كالتعبير)
دراسة مقارنة ،بدكف دار نشر.ََِٗ ،

 .39عصاـ عمي الدبس ،النظـ السياسية ،الكتاب السادس ،الحقكؽ كالحريات العامة كضمانات
حمايتيا ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.َُُِ ،

 .41عمي جبار الحسناكم ،جرائـ الحاسكب كاإلنترنت ،ط (ُ) ،دار اليازكرم العممية لمنشر
كالتكزيع ،عماف.ََِٗ ،
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 .41عمي حسف طكالبة ،جريمة القذؼ دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية ،ط
(ُ) ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.ُٖٗٗ ،

 .42عمي شكرم ،حقكؽ اإلنساف بيف النظرية كالتطبيؽ :دراسة في الشريعة اإلسبلمية كالمكاثيؽ

الدكلية كالدستكر العراقي لسنة ََِٓ ،ط (ُ) ،إيتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة،

ََِٗ.

 .43عماد حمدم حجازم ،الحؽ في الخصكصية كمسئكلية الصحفي ( في ضكء أحكاـ الشريعة
اإلسبلمية كالقانكف المدني) ،ط (ُ) ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية.ََِٖ ،

 .44عمر سالـ ،نحك قانكف جنائي لمصحافة ،الكتاب األكؿ – القسـ العاـ ،ط (ُ) ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.ُٗٗٓ ،

 الدفع بالحقيقة في جريمة القذؼ ضد ذكم الصفة العمكمية دراسة مقارنة ،ط (ُ) ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.ُٗٗٓ ،

 .45عيسى بيرـ ،الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف بيف النص كالكاقع ،ط (ُ) ،دار المنيؿ
المبناني ،بيركت.ُٖٗٗ ،

 .46فاركؽ عبد البر ،دكر المحكمة الدستكرية المصرية في حماية الحقكؽ كالحريات ،ط (ُ)،
دار النيضة العربية ،القاىرة.ََِْ ،

 .47فتحي عبد النبي الكحيدم ،الفقو السياسي كالدستكرم في اإلسبلـ " دراسة مقارنة " ،ط (ُ)،
مطابع الييئة الخيرية بقطاع غزة ،غزة.ُٖٖٗ ،

 التطكرات الدستكرية في فمسطيف (ُُٕٗ ُٗٗٓ -ـ) ،ط (ِ) ،مطابع الييئة الخيرية
بقطاع غزة ،غزة.ُٗٗٔ ،

 القضاء الدستكرم في فمسطيف كفقا ألحكاـ القانكف األساسي المعدؿ كمشركع قانكف
المحكمة الدستكرية العميا " دراسة مقارنة " ،ط(ُ) ،مطابع المقداد بقطاع غزة ،غزة،

ََِْ.

 المبادئ الدستكرية العامة مع شرح التطكرات الدستكرية في فمسطيف (ُٔٗٗ ََُِ -ـ)،
ط (ٓ) ،مطابع المقداد بقطاع غزة ،غزة.َُُِ ،

 .48كامؿ السعيد ،شرح قانكف العقكبات ،الجرائـ الكاقعة عمى الشرؼ كالحرية " دراسة تحميمية
مقارنة " ،ط (ُ) ،الدار العالمية الدكلية كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.ََِِ ،

 .49محسف فؤاد فرج ،جرائـ الفكر كالرأم كالنشر ،النظرية العامة لمجرائـ التعبيرية ،ط (ِ) ،دار
الغد العربي ،القاىرة.ُّٗٗ ،

 .51مبارؾ عبد العزيز النكيبت ،نظرية الشركع في الجريمة دراسة مقارنة ،ط (ِ) ،بدكف دار
نشر ،الككيت.ُْٗٗ ،
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 .51مجدم محمكد حافظ ،جرائـ القذؼ كالسب كفقا ألحدث التعديبلت في قانكف العقكبات كفى
ضكء الفقو كاحكاـ القضاء في مائو عاـ ،دار محمكد لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.ُٗٗٔ ،

 .52مجدم مدحت النيرم ،المكظؼ العاـ ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ُٗٗٔ ،

 .53معكض عبد التكاب ،القذؼ كالسب كالببلغ الكاذب كافشاء االسرار كالشيادة الزكر ،ط (ّ)،
مكتبة عالـ الفكر كالقانكف لمنشر كالتكزيع ،طنطا ،مصر.ََِّ ،


القذؼ كالسب كالببلغ الكاذب ،ط (ِ) ،بدكف دار نشر ،طنطا ،مصر.َََِ ،

 .54محمد أسد ،منياج اإلسبلـ في الحكـ ،ترجمة منصكر محمد ماضي ،ط (ٓ) ،دار العمـ
لممبلييف ،بيركت.ُٕٖٗ ،

 .55محمد أميف الشكابكة ،جرائـ الحاسكب كاإلنترنت الجريمة المعمكماتية ،ط (ُ) ،دار الثقافة
لمنشر كالتكزيع ،عمافََِْ ،

 .56محمد حماد الييتي ،جرائـ الحاسكب ( دراسة تحميمية ) ،ط(ُ) ،دار المناىج ،عماف،
ََِٓ.

 .57محمد سعيد أميف ،حرية الصحافة ضماف ممارستيا كضكابط تنظيميا ،ط (ُ) ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.ََِٓ ،

 .58محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ ،مفيكـ الشرؼ كاالعتبار في جرائـ القذؼ كالسب ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.ََِِ ،

 حسف نية القاذؼ في حالتي نشر األخبار كالنقد ،ط (ُ) ،دار النيضة العربية،
القاىرة.ََِّ ،

 .59محمد عكدة الجبكر ،الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة كجرائـ اإلرىاب في القانكف األردني
كالقكانيف العربية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط (ّ).َُُِ ،

 .61محمد المبارؾ ،نظاـ اإلسبلـ الحكـ كالدكلة ،ط (ْ) ،دار الفكر ،بيركت.ُُٖٗ ،

 .61محمد ناجي ياقكت ،فكرة الحؽ في السمعة ،ط (ُ) ،مكتبة الجبلء الجديدة ،المنصكرة،
ُٖٓٗ.

 .62محمد يكسؼ عمكاف ،كمحمد خميؿ المكسى ،القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ،الحقكؽ
المحمية ،الجزء الثاني ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط (ُ).ََِٕ ،

 .63محمكد نجيب حسني ،النظرية العامة لمقصد الجنائي ،دراسة تأصيمية مقارنة لمركف المعنكم
في الجرائـ العمدية ،ط (ّ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ُٖٖٗ ،

 عبلقة السببية في قانكف العقكبات ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ُّٖٗ ،

 المساىمة الجنائية في التشريعات العربية ،محاضرات القاىا عمى طمبة قسـ الدراسات
القانكنية ،معيد الدراسات العربية العالية ،جامعة الدكؿ العربية ،القاىرة.ُُٗٔ-َُٗٔ ،
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الدستكر كالقانكف الجنائي ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ُِٗٗ ،

مدحت رمضاف ،الحماية الجنائية لشرؼ كاعتبار الشخصيات العامة ،دار النيضة

.64

العربية ،القاىرة.ُٗٗٗ ،

 األساس القانكني لممسؤكلية الجنائية لرئيس التحرير عف الجرائـ التي تقع بطريؽ الصحؼ
( دراسة مقارنة ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ََِّ ،

 .65منتصر سعيد حمكدة ،قانكف اإلعبلـ الدكلي " دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي " ،دار الفكر
الجامعي ،االسكندرية.َُِِ ،

 .66نبيو صالح ،النظرية العامة لمقصد الجنائي ،ط (ُ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
ََِْ.

 .67نزيو نعيـ شبلال ،دعاكل التعسؼ كاساءة استعماؿ الحؽ " دراسة مقارنة مف خبلؿ الفقو
كاالجتياد كالنصكص القانكنية " ،ط (ُ) ،منشكرات الحمبي القانكنية ،بيركت.ََِٔ ،

 .68نيبل عبد القادر المكمني ،الجرائـ المعمكماتية ،ط (ِ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
ََُِ.

 .69يكسؼ محمكد صبح ،حقكؽ اإلنساف في القانكف كالشريعة اإلسبلمية( ،طُ) ،دار الثقافة
الجديدة ،القاىرة.ُِٗٗ ،

 .71يسر أنكر عمي ،كأماؿ عبد الرحيـ عثماف ،أصكؿ عممي االجراـ كالعقاب ،ج (ُ) ،عمـ
االجراـ ،بدكف دار نشر ،القاىرة.ُْٗٗ ،

األبحاث العممية المنشكرة في مجالت كمؤتمرات عممية محكمة:
 .1أبك الكبلـ آزاد ،حرية التعبير عف الرأم الضكابط كالشركط ،بحث مقدـ لمجمع الفقو اإلسبلمي

الدكلي المنعقد في دكرتو اؿ (ُٗ) في إمارة الشارقة ،دكلة اإلمارات العربية المتحدة ،بيف ِٔ

– َّ ابريؿ ََِٗـ.

 .2أحمد السعيد الزقرد ،الحؽ في النقد كتطبيقو في مجاؿ المنتجات المطركحة لمبيع " دراسة في
القانكف المصرم كالقانكف المقارف " ،مجمة البحكث القانكنية كاالقتصادية كالشرعية ،دكرية

عممية محكمة ( تصدر عف كمية الحقكؽ  -جامعة المنصكرة ) ،دار الفكر كالقانكف،

المنصكرة ،العدد (ٗ) ،ابريؿ ُُٗٗ.

 .3أسعد السحمراني ،حرية التعبير عف الرأم الضكابط كاألحكاـ ،بحث مقدـ لمجمع الفقو
اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرتو اؿ (ُٗ) في إمارة الشارقة ،دكلة اإلمارات العربية

المتحدة ،بيف ِٔ – َّ ابريؿ ََِٗـ.
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 .4جماؿ الديف العطيفي ،األساس القانكني إلباحة القذؼ في حالة نشر أخبار الجرائـ كالتحقيقات

الجنائية ،مجمة القانكف كاالقتصاد لمبحث في الشئكف القانكنية كاالقتصادية ،جامعة القاىرة،

العدد (ّ) ،سنة (ّٗ) ،سبتمبر ُٗٔٗ.

 .5جكاد راغب الدلك ،كقفة مع قانكف المطبكعات كالنشر لسنة ُٓٗٗ ،كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر
العممي :اإلعبلـ الفمسطيني كاقع كتطمعات ،بدكف دار اك مكاف نشر.ََِٕ ،

 .6حمداتي شبيينا ماء العينيف ،حرية الرأم في القكانيف الكضعية كالشريعة اإلسبلمية ،بحث مقدـ
لمجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرتو اؿ (ُٗ) في إمارة الشارقة ،دكلة اإلمارات

العربية المتحدة ،بيف ِٔ – َّ ابريؿ ََِٗـ.

 .7عادؿ عمي المانع ،طبيعة المسؤكلية الجزائية لرئيس التحرير" تعميؽ عمى حكـ المحكمة
الدستكرية الككيتية رقـ(ٕ) لسنة (ُٖٗٗ)" مجمة الحقكؽ( مجمة فصمية محكمة تصدر عف

مجمس النشر العممي ،جامعة الككيت) ،العدد(ْ) ،سنة(ِْ) ،بدكف دار نشر ،الككيت،

ديسمبرَََِ.

 .8غانـ محمد غانـ ،الجكانب اإلجرائية لمدعكل الجزائية عف جرائـ السب كالقذؼ بطريؽ
الصحافة في القانكف الككيتي ،مجمة الحقكؽ ( مجمة فصمية محكمة تصدر عف مجمس النشر

العممي ،جامعة الككيت ) ،العدد (ِ) ،سنة (َِ) ) ،بدكف دار نشر ،الككيت ،يكنيك ُٔٗٗ.

 .9فايز الظفيرم ،المسؤكلية الجنائية لمشخص االعتبارم ،مجمة الحقكؽ ( مجمة فصمية محكمة
تصدر عف مجمس النشر العممي ،جامعة الككيت ) ،ممحؽ العدد (ْ) ،سنة (ِٔ) ،بدكف دار

نشر ،الككيت ،ديسمبر ََِِ.

 .11محمد عبد اهلل محمد بؾ ،تنظيـ المسئكلية الجنائية في جرائـ النشر ،مجمة القانكف كاالقتصاد

لمبحث في الشئكف القانكنية كاالقتصادية ،جامعة القاىرة ( جامعة فؤاد األكؿ سابقان) ،العدد

(ُ) ،سنة (ُٖ) ،مارس ُْٖٗ.

 .11محمكد احمد غازم ،حرية التعبير عف الرأم مفيكميا ،حدكدىا ،كضكابطيا في الشريعة
اإلسبلمية ،بحث مقدـ لمجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرتو اؿ (ُٗ) المشار إلييا

سابقا.

 .12محمكد نجيب حسني ،قضاء محكمة النقض في مجاؿ إباحة الطعف في أعماؿ المكظؼ
العاـ ،مجمة القانكف كاالقتصاد لمبحكث القانكنية كاالقتصادية ،جامعة القاىرة ،العدد (ّٕ)،

القاىرة.ََِّ ،

الرسائؿ الجامعية:

 .1أحمد فتحي أبك عكدة ،أثر الحكـ الجزائي عمى الكظيفة العامة ،رسالة ماجستير غير منشكرة،
كمية الحقكؽ– قسـ القانكف العاـ ،جامعة االزىر بغزة ،غزة.َُِْ ،
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 .2أريج سعيد العزايزة ،المسؤكلية الجزائية عف الجرائـ الصحفية " دراسة تحميمية مقارنة " ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،كمية الحقكؽ– قسـ القانكف العاـ ،جامعة االزىر بغزة ،غزة.َُِّ ،

 .3الطيب بكاضح ،حؽ الرد كالتصحيح في جرائـ النشر الصحفي كأثره عمى المسؤكلية الجنائية
في ظؿ قانكف اإلعبلـ الجزائرم رقـ ٕ لسنة َُٗٗ ،رسالة دكتكراه في الحقكؽ تخصص

قانكف جنائي ،جامعة بسكرة  -الجزائر ،رسالة غير منشكرة ،الجزائر.َُِّ ،

 .4آماؿ قارة ،الجريمة المعمكماتية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ القانكف الجنائي كالعمكـ
الجنائية ،كمية الحقكؽ بف عكنكف ،جامعة الجزائر ،الجزائر.ََِِ ،

 .5داكد زمكرة ،الحؽ في اإلعبلـ كقرينة البراءة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ القانكف
الجنائي كالعمكـ الجنائية ،كمية الحقكؽ بف عكنكف ،جامعة الجزائر ،الجزائر.ََُِ ،

 .6عائشة بشكش ،المسؤكلية الجنائية لؤلشخاص المعنكية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ
القانكف الجنائي كالعمكـ الجنائية ،كمية الحقكؽ بف عكنكف ،جامعة الجزائر ،الجزائر.ََِِ ،

 .7عمر مرزكقي ،حرية الرأم كالتعبير في الجزائر في ظؿ التحكؿ الديمقراطي(ُٖٗٗ-
ََِْ) ،رسالة ماجستير ،كمية العمكـ السياسية كاإلعبلـ ،جامعة بف يكسؼ بف خدة،

الجزائر.ََِٓ ،
التقارير:

 .1أحمد نياد الغكؿ ،حرية الرأم كالتعبير في المكاثيؽ الدكلية كالتشريعات المحمية ،سمسمة تقارير
قانكنية رقـ (ٓٔ) ،الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف ،راـ اهلل. ََِٔ ،

 .2الحؽ في حرية التعبير كالحؽ في التجمع السممي في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية ،حالة
قطاع غزة ( مايك ُْٗٗ – ديسمبر ُٖٗٗ) ،تقرير صادر عف المركز الفمسطيني لحقكؽ

االنساف ،صمف سمسمة الدراسات رقـ (ُٖ) ،غزة.ُٖٗٗ ،

 .3مبلحظات انتقادية عمى قانكف المطبكعات كالنشر لعاـ ُٓٗٗ الصادر عف السمطة الكطنية

الفمسطينية ،تقرير صادر عف المركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف( نسخة إلكتركنية ) ،غزة،
ُٓٗٗ.

األحكاـ القضائية:
 .1مكسكعة أحكاـ المحكمة الدستكرية العميا " مف عاـ ُُٕٗ حتى عاـ ََِٖ " ،الجزء الثالث،
مجدم محمكد حافظ ،دار محمكد لمنشر كالتكزيع ،كالمكتبة القانكنية ،القاىرة.ََِٖ ،
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 .2مجمكعة األحكاـ الجزائية ،المبادئ القانكنية لمحكمة التمييز( األردنية) في القضايا الجزائية

مف بداية ُٖٖٗ حتى نياية ُٓٗٗ ،محمد خبلد ،كيكسؼ خبلد ،الجزء الثاني ،ط (ُ)،
ككالة التكزيع األردنية ،عماف.ُٗٗٔ ،

 .3منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف ،معيد الحقكؽ ،جامعة بيرزيت ،مكقع المقتفي ،عمى
رابط ،)/http://muqtafi.birzeit.edu( :تاريخ الدخكؿ.َُِّ/ٕ/ُِ :

 .4مجمكعة كليد حممي الحايؾ ،مجمكعة مختارة مف أحكاـ محكمة االستئناؼ العميا ،القسـ
الجزائي ،عدد مف االجزاء.

 .5مجمكعة األحكاـ القضائية كالمبادئ القانكنية الصادرة عف محكمة النقض المنعقدة في راـ اهلل

في الدعاكل الجزائية (ََِْ ،)ََِٔ -إعداد كترتيب راسـ أحمد البدكم ،ط (ُ) ،إصدار
جمعية القضاة الفمسطينية رقـ (ِ) ،بدكف دار نشر ،راـ اهلل.ََِٕ ،

 .6مكقع شبكة قانكني األردف ،منتدل األحكاـ كالق اررات الدستكرية كالتمييزية ،عمى اإلنترنت عمى
رابط ،) http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?25151-( :تاريخ الدخكؿ
َِ.َُِْ/ْ/

 .7مكقع المستشار زىير خميؿ ،بكابة القانكف ،عمى شبكة اإلنترنت ،عمى رابط:

( ،)http://zuheirkhalil.com/old/modules.php?name=News&file=article&sid=91تاريخ

الدخكؿ ُِ.َُِْ/ْ/
المكاثيؽ الدكلية:
 .1اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر عاـ ُْٖٗ
 .2االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف لسنة (َُٓٗ).

 .3العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية لسنة (ُٔٔٗ).
 .4االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف لسنة ُٗٔٗ.

 .5الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لسنة ُُٖٗ.
 .6الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف لسنة ََِْ.
القكانيف كاألكامر:
 .1قانكف العقكبات رقـ (ْٕ) لسنة (ُّٔٗ).
 .2قانكف العقكبات المصرم لسنة ُّٕٗ.

 .3قانكف المخالفات المدنية رقـ (ّٔ) لسنة (ُْْٗ).
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