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إهداء
إىل مً أمحل مسُ بهل فخس...
إىل مً أفتكدِ مير لصغس...
إىل مً ٓستعش قليب لرنس ِ...
إىل مً مل متَلُ لدىٔا زتْٖ مً حياىُ...
إىل مً أّدعتين هلل أٍدٓو ٍر لبحح ...أبٕ حلبٔب
إىل مً علنتين لصنْد مَنا تبدلت لظسّف...
إىل مً عاىت لصعاب صل إىل ما أىا فُٔ...
إىل ضيدٖ ّقْتٕ ّمالذٖ بعد هلل...
إىل ٓيبْع لصرب ّ لتفاؤل ّ مل ...أمٕ لغالٔ٘
إىل صاحب لكلب لطٔب ّ ليْ ٓا لصادق٘...
إىل تْأو زّحٕ ّزفٔل دزبٕ ...شّجٕ
إىل مً آثسّىٕ عل ٙىفطَه...
إىل مً أظَسّ لٕ ما ٍْ أمجل مً حلٔاٗ  ...أخْتٕ
إىل مً قصست يف حكَا طٔل٘ فرتٗ إعد د لدز ض٘...
إىل مً ضهيت زّحَا زّحٕ ...بييت "جْدٖ"

أٍدٖ مثسٗ ٍر جلَد ملتْ ضع
لباحج٘

ب

شكر وتقدير
البد لنا ونحن نخطو خطواتنا ألاخيرة في كتابة طرزوتتنةا طن نتمةدأ بىضةيا اةاك الالاةتز و تنةان
والتمداز واملحب إلى الذان تملوا طقدص رضال في الحياة ،و هدوا لنةا رزقةا الملةا واملمز ة  ،إلةى مية

طضاتذتي ألا اضل...
وطخص بالالاتز والتمداز-:
* ال ددور /سا م ددمل لكر ددو ال د  ،لزعاات ةةي ل ةةي ف ةةي حراض ةةتب و حط ةةب ،وت ب ةةي خط ةةوة بخط ةةوة  ،وطوال ب ةةىو ،
وملطةةاعدتي لةةي فةةي التىلةةع عاةةى الممبةةاك ةةن خةةل التواجةةل الامةةا  ،ولتو خراتةةي التةةب طحك إلةةى إخ ةزا
هذا الممل املتواض في جورتي الحالي .
ً
ً
ً
اخليم" ،والور /سا طمسق الوي اويً "منمقشم
ً
*الور /سا عبو ال كرن لب النص "منمقشم
ً
خمسجيم" عاى ا بذلوه ن هد ووقت في قزاءة هذا البحث وتموقمي .
ً
*ألام/مذ الور /سا محرو ب الب جي  ،عاى زا متي اللىوق لهذا البحث تبا وكزا .
كةةذلش رالاةةتز س ةةل ةةن ض ةةاعد عاةةى إتم ةةاأ هةةذه ألارزوت ة وقةةدأ لن ةةا اةةد الم ةةون واملطةةاعدة ،وسوحن ةةا
باململو اك اللس إلتما ها حون طن يالامزوا بذلش لها نا سل الالاتز ونخص بالذكز-:
*ألام/مذات فيق لب قةً .
*ألام/مذا لنس لب نوا ً
كما وطتمةدأ بخةالص الالاةتز والتمةداز واملحبة إلةى ط ةي المشقةشة ط ةد
شاركنب الجهد والمناء ،ولا اىلوا هدا في تمداا اد المون واملطاعدة لي.

فةي عمزهةا ،وإلةى سو ةي الةذ

وطخي ةرا نننةةا نتو ةةي بالالاةةتز طاكةةا إلةةى سةةل ةةن لةةا امةةف إلةةى ان نةةا ،و ةةن وقةةف فةةي رزقمنةةا وعزقةةل
طةةيرة بحانةةا وسرش الالاةةور فةةي رزقمنةةا  ،لةةوال و ةةوحها ملةةا طتططةةنا بمتمة البحةةث وال تةةلوة املنا ط ة
إلااجابي  ،ولوالها ملا وجلنا إليي ،لها نا سل الالاتز والتمداز.

و

ولي التو يا

الباتا /طرقج ضميد المشااشة

ج

ممخص البحث
تيعد الصحافة مف أىـ كسائؿ النشر ،كأبرز طرؽ العبلنية كأخطرىا عمى كجو اإلطبلؽ،
نظ انر لما تحققو الصحافة مف سرعة في نقؿ األخبار كالمكضكعات ،كنظ انر لما تممكو الصحؼ مف

إمكانيات ضخمة تجعميا أكثر تتبعان لما يحدث في كافة المجاالت.

كقد ارتأينا دراسة مكضكع المسئكلية الجزائية عف الجرائـ الصحفية؛ لما لو مف أىمية في

تبياف ما يقع مف جرائـ صحفية أماـ قصكر النصكص التشريعية التي تعيؽ فيـ كتحديد الجرـ

الصحفي ،كقدر المسئكلية الجزائية التي تقع عمى عاتؽ الجناة في الجرائـ الصحفية.

كقد تناكلنا في الفصؿ األكؿ مف ىذه الدراسة ،المبلمح الرئيسية كاألركاف العامة لمجرائـ

الصحفية كذلؾ مف خبلؿ تقسيمو إلى مبحثيف اثنيف :تناكلنا في المبحث األكؿ منو المبلمح
الرئيسية لمجرائـ الصحفية ،كذلؾ مف خبلؿ إلقائنا الضكء عمى المقصكد بالجرائـ الصحفية
كطبيعتيا القانكنية كمكقعيا مف الجرائـ المختمفة ،كتناكلنا في المبحث الثاني األركاف العامة

لمجرائـ الصحفية.
أما في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة؛ فقد تناكلنا بالبياف الجناة كالفاعميف األصمييف في
الجرائـ الصحفية كذلؾ في مباحث ثبلثة ،حيث تناكلنا في المبحث األكؿ الكاتب باعتباره أحد

الفاعميف األصمييف كذلؾ مف خبلؿ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ،تناكلنا في المطمب األكؿ
تعريؼ الكاتب كالشركط الكاجب تكافرىا فيو ،أما في المطمب الثاني فقد تناكلنا أبرز الج ارئـ التي
يرتكبيا الكاتب كالمعتبرة كجرائـ صحفية كذلؾ مف خبلؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف ،تناكلنا

في الفرع األكؿ الجرائـ الصحفية المضرة بالمصمحة العامة ،أما في الفرع الثاني فقد تناكلنا الجرائـ
الصحفية المضرة باألفراد ،كباالنتقاؿ لممبحث الثاني الذم خصصناه لرئيس التحرير باعتباره فاعؿ

أصمي في الجرائـ الصحفية ،فقد قمنا بتقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف سمطنا الضكء في المطمب
األكؿ عمى صفة رئيس التحرير في الجرائـ الصحفية ،كفي المطمب الثاني تناكلنا األفعاؿ التي

تجعؿ رئيس التحرير جانيان في الجرائـ الصحفية  ،كأخي انر قمنا بتناكؿ الناشر باعتباره فاعؿ أصمي
في الجرائـ الصحفية كذلؾ في مبحث ثالث  ،كانتيينا إلى اعتبار الناشر ىك الشخص الذم قاـ
بنفسو بتحمؿ نشر المؤلؼ عمى نفقتو حيث تتكافر صفة الناشر في جميع الكتابات الدكرية.
كأخي انر تناكلنا في الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة ،تنظيـ المسئكلية الجزائية عف الجرائـ

الصحفية في التشريع الفمسطيني كالمقارف كذلؾ في ثبلثة مباحث ،تناكلنا في المبحث األكؿ

الصعكبات التي تكاجو تنظيـ المسئكلية الجزائية كالمتمثمة(بكثرة المتداخميف في إعداد المطبكع

د

كنشره ،كنظاـ البلاسمية في التحرير ،كسرية التحرير) كالحمكؿ التشريعية لمتغمب عمييا ،أما في

المبحث الثاني فقد تناكلنا تنظيـ المسئكلية الجزائية عف الجرائـ الصحفية في التشريع الفمسطيني
كالمصرم كذلؾ بتقسيمو إلى خمسة مطالب حددنا فييا طبيعة المسئكلية الجزائية ل و
كؿ مف الكاتب،
كرئيس التحرير ،كمالؾ المطبكعة ،كالناشر ،كمالؾ المطبعة "الطابع" ،أما في المبحث الثالث
كاألخير مف ىذه الدراسة فقد تناكلنا أسباب اإلباحة في الجرائـ الصحفية ،حيث تبيف لنا أف معظـ
التشريعات كمنيا القكانيف المطبقة في فمسطيف كالقانكف المصرم قد كازنت بيف حرية الرأم

كالتعبير كبيف الحقكؽ كالحريات األخرل التي تتأذل بالنشر ،لذلؾ أباحت القكانيف المذككرة حؽ
النقد كحؽ نشر األخبار كحؽ الطعف في أعماؿ المكظؼ العاـ كمف في حكمو كذلؾ تحقيقان

لمصمحة المجتمع العامة ضمف شركط محددة .

سائلين اهلل العلى القدير التوفيق

ه

ABSTRACT OF RESEARCH
Press is considered one of the most important means of publishing and
one of the most prominent and dangerous methods of publicity at all. This
is because of the speed that press realizes in transmit news and subjects,
and because what journals have of great capabilities that make them the
most readable to what happened in all fields.
We see study of criminal responsibility for press crimes is important
because of the importance in showing what press crimes occur in front of
shortage of legislative texts which hinder understanding and determining
the press crime; and the value of criminal responsibility which occurs on
the responsibility of criminals in press crimes.
In the first section of this study we dealt with the main features and
general basic elements of press crimes through dividing it into two
subjects, in the first subject we dealt with the main features of press
crimes through throwing the light on the intent of press crimes, their legal
nature and their location among various crimes. In the second subject we
dealt with the general basic elements of press crimes.
As for second section of this study we dealt by statement the criminals
and original doers of press crimes in three subjects where in the first
subject we dealt with the writer being one of the original doers through
dividing this subject into two requests. In the first request we dealt with
identification of the writer and the conditions that should be available in
him. As for the second request we dealt with the most prominent crimes
which the writer perpetrates and considered as press crimes through
dividing this request into two branches . In the first branch we dealt with
press crimes that are detrimental to public interest. But as for second
branch we dealt with press crimes which are detrimental to individuals.
To tackle the second subject which we allocated to editor-in-chief for
being an original doer in press crimes therefore we divide the subject into
two requests. We threw the light in the first request on the quality of
editor-in-chief in press crimes, and in the second request we dealt with
the actions that make the editor-in-chief a part in press crimes. Recently
we dealt with the publisher being an original doer in press crimes and that
was in a third subject. We came to an end by considering the publisher is
the person who was himself responsible to publish the book on his own
expense where the quality of the publisher is available in all periodic
writings.
Last but not least we dealt with the third section of this study , organizing
the criminal responsibility for press crimes in the Palestinian and
comparative legislation, in three subjects. In the first subject we dealt with
و

the difficulties which face organization of criminal responsibility
represented in ( multiple of interventionists in preparing the printed
material and its publishing, non-nominal system in editorship and
confidential of editorship ) and legislative solutions to overcome them. As
for the second subject we dealt with organization of criminal
responsibility for press crimes in the Palestinian and Egyptian legislation
by dividing it into five requests where we determined the nature of
criminal responsibility in it for every writer, editor-in-chief, owner of
printed matter, publisher and owner of the printing house (Printer). As
regards the third and last subject of this study we dealt with the reasons of
divulgence in press crimes where we found out that most of the
legislations among of which the laws applied in Palestine and the
Egyptian law have balanced between freedom of opinion and expression
and the rights of other freedoms which are harmed by publishing.
Therefore the said laws permitted the right of criticism, the right of news
publishing and the right of refutation in the works of public employee and
those subject to in order to maintain to general interest of society within a
determined conditions.

We ask his almighty God to grant us success
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المقــــــدمــــــــة
أوالً :موضوع واشكاليات الدراسة:
الحمد هلل الذم عمـ بالقمـ ،عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف

كسيد األكليف كاآلخريف نبينا محمد بف عبد اهلل المبعكث رحمة لمعالميف كعمى آلو كأصحابو كمف
سار عمى منكاؿ شريعتو كاتبع منياج دينو إلى يكـ الديف.
كبعد،،،
تيعد الصحافة صكرة مف صكر حرية الرأم كالتعبير الجماىيرية القادرة عمى إيصاؿ كجية
نظر الشعب كالحككمة  ،كذلؾ مف خبلؿ نشر العديد مف المعمكمات كاألفكار كاألنباء المتعمقة
ج

بالنشاط العاـ لؤلشخاص أك بنشاطيـ الخاص ،كالى نقؿ األحداث السياسية كاالجتماعية

كاالقتصادية إلى المبلييف مف األشخاص في كؿ قطر مف ىذه األرض ،كذلؾ بكاسطة التطكر
التكنكلكجي لكسائؿ اإلعبلـ مثؿ اإلذاعة كالتمفزيكف كاإلنترنت ،كال يقتصر النشر عمى ذكر ما

سبؽ ،بؿ يمتد إلى التعميؽ كابداء الرأم ،كذلؾ إلقامة التكازف بيف حرية الرأم كالصحافة ،كبيف
الحقكؽ كالحريات التي كفميا القانكف باعتبارىا سمطة رابعة.

فحرية التعبير كالصحافة إحدل المرتكزات األساسية التي ال غنى عنيا إلقامة مجتمع عادؿ
تؤدم فيو الصحافة كاجباتيا كمسئكلياتيا االجتماعية تجاه المجتمع ،فالتشريعات اإلعبلمية التي

سير عمؿ الصحفييف كتحفظ النظاـ؛ لكي تؤدم بذلؾ الصحافة رسالتيا مف دكف عكائؽ أك
تي ٌ
حكاجز ،ال يجكز الخركج عنيا ألننا نككف بذلؾ قد خرجنا مف نطاؽ المباح إلى نطاؽ المحظكر،
كمف ثـ تترتب عمى ذلؾ المسئكلية الجزائية ،كالمسئكلية الجزائية كقاعدة عامة تتميز بأنيا

شخصية تقع عمى عاتؽ الشخص المرتكب لمفعؿ المادم لمجريمة ،كلكف المشرع يخرج أحيانان عف
ىذه القاعدة كيفترضيا بصفة استثنائية في ىذا المتيـ ،كىك ما يعرؼ بالمسئكلية المفترضة أك

المطمقة.

كنظ انر لككف مكضكع المسئكلية الجزائية عف الجرائـ الصحفية ذات أىمية في تبياف ما يقع

مف جرائـ صحفية ،كاف كثي انر مف النصكص التشريعية التي تعيؽ فيـ كتحديد الجرـ الصحفي،
كقدر المسئكلية الجزائية التي تقع عمى عاتؽ الصحفي كرئيس التحرير كالناشر ،كىذا بطبيعة

الحاؿ يثير العديد مف التساؤالت أك اإلشكاليات حكؿ المسئكلية الجزائية عف الجرائـ الصحفية،
كالتي دفعتني إلى البحث في ىذا المكضكع كلعؿ أبرز ىذه التساؤالت ما يمي:

ح

-1ماىية الجريمة الصحفية؟ كما ىي األركاف كالعناصر األساسية كالتي مف خبلليا يمكف اعتبار
الجريمة مف الجرائـ الصحفية مف عدمو؟

-2مف الفاعميف األصمييف في الجرائـ الصحفية؟
-3ما الطبيعة القانكنية لمسئكلية الجناة في الجرائـ الصحفية؟
-4ىؿ مسئكلية رئيس التحرير المفترضة أك المطمقة كالمنصكص عمييا في التشريع الفمسطيني
كالمصرم تتعارض مع المبدأ الدستكرم كالمعركؼ "بمبدأ شخصية العقكبة"؟

-5كيؼ يتـ التنظيـ القانكني لمسئكلية الجناة في الجرائـ الصحفية كفؽ القانكف الفمسطيني
كالمقارف؟

ثانياً :أىمية الدراسة:
إف البحث في مجاؿ المسئكلية الجزائية عف الجرائـ الصحفية ،لو أىمية عظيمة كفائدة

كبيرة ،كتنبع ىذه األىمية كالفائدة مف أىمية حؽ النشر باعتباره صكرة مف صكر حرية ال أرم
كالتعبير ،الذم كاف محؿ اىتماـ التقنينات المختمفة كالتشريعات المتعددة ،التي حرصت عمى

تحديد ضكابطو كتنظيـ ممارستو حتى ال يساء استخدامو في غير المكاطف التي يجب أف يتقيد بيا

حؽ النشر مف ناحية أكلى ،كحتى ال يتحكؿ ىذا الحؽ إلى أداة ىدـ في المجتمع تناؿ مف

أعراض الناس كتنيش في حرماتيـ ،كالى قمب نظاـ الحكـ أك دمار أك تيديد أمف الدكلة مف

ناحية ثانية.

كنظ انر لغياب الكعي القانكني كقاعدة عامة لدل الصحفييف كاإلعبلمييف الفمسطينييف ،مما

أدل إلى عدـ الممارسة السميمة لحقكقيـ المكفكلة بالقانكف األساسي الفمسطيني ،كلتحفيز
المشتغميف في مجاؿ القانكف كالباحثيف مف أجؿ االىتماـ بقضايا حرية الرأم كالتعبير لخكض
غمار البحث القانكني المتخصص في قضايا الحريات الصحفية ،كانت الحاجة إلى كضع دراسة

متكاممة كمعمقة حكؿ المسئكلية الجزائية عف الجرائـ الصحفية ،كلعؿ ىذه الدراسة تفرض نفسيا

كبقكة في ظؿ التشريع الفمسطيني ككف ىذه الدراسة األكلى في فمسطيف مف نكعيا كفي حدكد عمـ

الباحث.

ط

ثالثاً :نطاق ومنيج الدراسة:
سنعتمد في بحث ىذا المكضكع عمى التشريع الفمسطيني ،مقارنةن بنظيره في التشريع

المصرم ،مع إطبللة عمى بعض القكانيف األخرل ،مسترشدة في ذلؾ بما استقر عميو القضاء كما
أبداه الفقو المقارف مف آراء في ىذا المجاؿ ،كما أنني سأتبع المنيج التحميمي مف خبلؿ تتبع
النصكص بحسب المكضكعات كتحميميا كصكالن إلى األىداؼ التي قصد مف خبلليا البحث في
ىذا المكضكع.

رابعاً :الخطة اإلجمالية لمدراسة:
رأينا تقسيـ دراستنا ىذه إلى ثبلثة فصكؿ  ،كذلؾ عمى النحك اآلتي-:
انفصم األول -:املالمح انرئيسيخ واألركبن انعبمخ نهجرائم انصحفيخ.
املجحث األول -:املالمح انرئيسيخ نهجرائم انصحفيخ.
املجحث انابي -::األركبن انعبمخ نهجرائم انصحفيخ.
انفصم انابي -::اجلنبح يف اجلرائم انصحفيخ.
املجحث األول -:انكبتت.
املجحث انابي -::رئيس انتحرير.
املجحث انابنث -:اننبشر.
انفصم انابنث -:تنظيم املسئىنيخ اجلزائيخ عن اجلرائم انصحفيخ يف انتشريع انفهسطيين واملقبرن.
املجحث األول -:انصعىثبد انيت تىاجه تنظيم املسئىنيخ اجلزائيخ واحلهىل انتشريعيخ نهتغهت عهيهب.
املجحث انابي -::تنظيم املسئىنيخ اجلزائيخ عن اجلرائم انصحفيخ يف انتشريع انفهسطيين واملصري.
املجحث انابنث -:أسجبة اإلثبحخ يف اجلرائم انصحفيخ.
اننتبئج وانتىصيبد .

ي

الفصل األول
المالمح الرئيسية واألركان العامة لمجرائم الصحفية

تساىـ الصحافة في تطكر المجتمعات مف خبلؿ نفكذىا الكاضح فييا  ،كىذا النفكذ يحدث
مف خبلؿ الكظائؼ التي تقكـ بيا الصحافة في خدمة المجتمع  ،باعتبارىا كسيمة لتككيف الرأم

العاـ كالتعبير عنو في كافة المجاالت ،كىي كسيمة لبث األفكار كخمؽ مناخ ذىني كنفسي
لؤلشخاص المخاطبيف بيا باعتبارىا كسيمة لجمع األخبار كنشرىا كتفسيرىا بالتعميؽ عمييا.

كقد تبدك الصمة بيف الصحافة كالحياة الخاصة كثيقة ،كعمة ذلؾ ترجع إلى أف العمؿ

الصحفي يقؼ دائمان عمى الخط الفاصؿ بيف ما يجكز الخكض فيو مف مسائؿ تدخؿ في نطاؽ
الحياة الخاصة لؤلفراد ،كما يجب أف يبتعد عنو لمساسو بيذا الحؽ ،بحيث يترتب عمى تجاكزىا

المسئكلية الجزائية الناتجة عف تجاكز حدكد العمؿ الصحفي التي تي ٌككف جرائـ الصحافة.

لذلؾ تثار العديد مف التساؤالت حكؿ ماىية جرائـ الصحافة  ،كما إذا كانت ىذه الجرائـ

تتميز مف حيث طبيعتيا عف تمؾ التي تقع بغير كسائؿ العبلنية  ،كأركاف ىذه الجرائـ الصحفية،

كلئلجابة عف ىذه التساؤالت نرل تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف كذلؾ عمى النحك اآلتي -:

المبحث األول :المبلمح الرئيسية لمجرائـ الصحفية .
المبحث الثاني :األركاف العامة لمجرائـ الصحفية.

المبحث األول
المالمح الرئيسية لمجرائم الصحفية

عمى غرار معظـ التشريعات التي قمما تيعنى بتعريؼ فكرة معينة تاركة ىذه الميمة لمفقو
كالقضاء ،جاء قانكف العقكبات األردني المطبؽ في المحافظات الشمالية" الضفة الغربية "خاليان مف
أم نص يتعرض لتعريؼ الجريمة  ،كعمى ىذا النيج سار المشرع في مشركع قانكف العقكبات

الفمسطيني( )1ككذلؾ المشرع المصرم ،كلكف الكضع عمى عكس ذلؾ في قانكف العقكبات
الفمسطيني المطبؽ في المحافظات الجنكبية" قطاع غزة "،حيث عرفت المادة الخامسة الجريمة
بقكليا ":كتعني لفظة الجرـ الفعؿ أك المحاكلة أك الترؾ الذم يستكجب العقاب بحكـ القانكف".

أما جانب الفقو فقد اختمؼ في تعريؼ الجريمة  ،حيث عرفيا البعض "بأنيا الكاقعة التي

ترتكب إض ار انر بمصمحة حماىا المشرع في قانكف العقكبات كرتب عمييا أث انر جنائيان متمثبلن في

العقكبة"(.)2

كقد ذىب رأم آخر إلى تعريؼ الجريمة بأنيا "نكع مف السمكؾ البشرم يفصمو قانكف

العقكبات عف مجمكع األنشطة البشرية إلىداره أك تيديده مصمحة يراىا جديرة بالحماية فيحظر
إتيانو كيقرر لمف يرتكبو عقابان"(.)3

كقد ذىب جانب آخر مف الفقو إلى تعريؼ الجريمة بأنيا " فعؿ غير مشركع صادر عف

إرادة جنائية يقرر لو القانكف عقكبة أك تدبي انر احت ارزيان"(.)4

كيعرؼ جانب مف الفقو الجريمة بأنيا" كؿ أمر يحظره الشارع عف طريؽ العقاب الجنائي إذا

لـ يقع استعماالن لحؽ أك أداء لكاجب"(.)5

ىذا مف ناحية  ،كمف ناحية أخرل؛ فإف المشرع الفمسطيني لـ يفرد نصكصان في قانكف

العقكبات الفمسطيني رقـ( )74لسنة  1936لمجرائـ الصحفية ،عمى غرار ما فعؿ المشرع المصرم

حيث خصص ىذا األخير الباب الرابع عشر مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات المصرم

لمجرائـ الصحفية ،في المقابؿ فإف المشرع الفمسطيني قد تناكؿ الجرائـ الصحفية في القانكف رقـ

( )9لسنة  1995بشأف المطبكعات كالنشر الفمسطيني ،كذىب المشرع المصرم إلى سف القانكف
رقـ ( )96لسنة  1996بشأف تنظيـ الصحافة.
 - 1د .ساىر إبراىيم شكري الوليد  ،األح كام العامة يف قانون العقوبات الفلسطيٍت ،اجلزء األول  ،اجلرمية وادلسؤولية اجلزائية ،الطبعة الثانية،
 ،2011ص 86
 - 2د .مأمون زلمد سبلمة ،قانون العقوبات ،القسم العام ،دار الفكر العريب ،القاىرة،1979،ص84
 - 3د.عبد الرءوف مهدي،شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ،بدون دار نشر،2004،ص183
 - 4د.زلمود صليب حسٍت  ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام،الطبعة الرابعة،دار النهضة العربية،1977،رقم،32ص45
 - 5د .رءوف عبيد،مبادئ القسم العام من التشريع العقايب،الطبعة الثالثة،دار الفكر العريب،1966،ص133
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لقد اىتـ المشرع في الدكؿ المختمفة بالصحافة كالتأكيد عمى حريتيا ،فكضعت التشريعات

المنظمة لمينة الصحافة ،ككاف لممشرع الفرنسي السبؽ في ذلؾ حيث أصدر قانكف الصحافة في
عاـ ،1881كتضمف القانكف السابؽ معظـ الجرائـ الصحفية باستثناء جريمة تحريض العسكرييف
عمى العصياف بأم كسيمة سكاء في ذلؾ العسكريكف أك مف يخضعكف بأم شكؿ لمخدمة الكطنية

داخؿ الببلد(.)1

كلئللماـ بالمبلمح الرئيسية لمجرائـ الصحفية ،البد لنا أف نتعرض لتعريؼ الجرائـ الصػحفية،

ثـ نبيف طبيعتيا القانكنية ،كيقتضي ذلؾ تقسيـ ىذا المبحث إلػى ثبلثػة مطالػب ،كذلػؾ عمػى النحػك
اآلتي-:

المطمب األول :التعريؼ بالجرائـ الصحفية.

المطمب الثاني :الطبيعة القانكنية لمجرائـ الصحفية.

المطمب الثالث :مكقع الجريمة الصحفية مف الجرائـ المختمفة.

 - 1قام ادلشرع الفرنسي بإلغاء ادلادة ( )25من قانون الصحافة الصادر يف عام  1881وذلك مبقتضى القانون الصادر يف  16ديسمرب
1992وأصبح الفعل رلرماً وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي اجلديد مشار إليو لدى :ادلستشار الدكتور .زلمد الشهاوي ،وسائل اإلعبلم
واحلق يف اخلصوصية  ،دراسة مقارنة  ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية ،القاىرة  ، 2010،ص  43وىامش ص 43
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المطمب األول
التعريف بالجرائم الصحفية

كما سبؽ أف أسمفنا بأف الجريمػة ىػي" :سػمكؾ غيػر مشػركع سػكاء كػاف فعػبلن أك امتناعػان كػاف

يمكف إسناده لمرتكبو كيقرر لو القانكف عقكبة أك تدبي انر احت ارزيان سػكاء فػي ذلػؾ كػاف السػمكؾ عمػديان
أـ نتيجة إىماؿ"(.)1

ويثار تساؤل في ىذا المقام حول مدى اخـتالف الجـرائم الصـحفية فـي مفيوميـا وجوىرىـا

عن الجرائم العادية؟

في كاقع األمر ،فإف الجريمة الصحفية ال تختمؼ في جكىرىا عف غيرىا مف الجػرائـ العاديػة،

إال أف معظـ التشريعات الجزائية تتجنب استعماؿ اصطبلح "جرائـ الصػحافة" كتفضػؿ عميػو تعبيػر
" الجرائـ التي ترتكب بكاسطة الصحؼ أك غيرىا مف طرؽ النشر "  ،فالمشرع الفمسطيني لـ يطمؽ
تعبي ػ انر محػػددان بذات ػػو س ػكاء فػػي ق ػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني رق ػػـ( )74لسػػنة ،1936أك حتػػى ف ػػي

الق ػػانكف رق ػػـ ( )9لس ػػنة  1995بشػ ػأف المطبكع ػػات كالنش ػػر  ،كك ػػذلؾ المش ػػرع األردن ػػي ف ػػي قػ ػانكف
العقكب ػػات رق ػػـ ( )16لس ػػنة  1960كالمطب ػػؽ ف ػػي الض ػػفة الغربي ػػة ،أم ػػا ق ػػانكف الص ػػحافة الفرنس ػػي

الصػػادر فػػي عػػاـ  1881قػػد اسػػتعمؿ عبػػارة " الجنايػػات كالجػػنح التػػي تقػػع بكاسػػطة الصػػحؼ أك
غيرىػػا مػػف طػػرؽ النشػػر ،كقػػانكف العقكبػػات المصػػرم اسػػتعمؿ تعبيػػر " الجػػنح التػػي تقػػع بكاسػػطة

الصحؼ كغيرىا".

كق ػػد اس ػػتخدمنا ف ػػي بحثن ػػا مص ػػطمح "الجػ ػرائـ الص ػػحفية" ،إذ أن ػػو كعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف اعتب ػػار

الصػػحافة كسػػيمة مػػف كسػػائؿ العبلنيػػة كالتعبيػػر عػػف الػرأم ،إال أنيػػا تحتػػؿ أىميػػة كبيػرة بػػيف كسػػائؿ
النشر المختمفة كبخاصة في العصر الحػديث كػأثر لمتقػدـ العممػي كالتكنكلػكجي فػي كسػائؿ اإلعػبلـ

الحديثة بمختمؼ أنكاعيا(.)2

كممػػا الشػػؾ فيػػو أف الصػػحافة مػػف أىػػـ كسػػائؿ النشػػر ،كأبػػرز طػػرؽ العبلنيػػة كأخطرىػػا عمػػى

كجػػو اإلطػػبلؽ ،نظ ػ انر لمػػا تحققػػو الصػػحافة مػػف سػػرعة فػػي نقػػؿ األخبػػار كالمكضػػكعات ،كنظ ػ انر لمػػا
تممكو الصحؼ مف إمكانيات ضخمة تجعميا أكثر تتبعان لما يحدث في كافة المجاالت (.)3

ففػػي كاق ػػع األمػػر ،ف ػػإف االسػػتعانة بالمطبكع ػػات ككسػػيمة الرتك ػػاب بعػػض الجػػرائـ ال يجعمي ػػا

ػى خاصػان ممكػف
بالضركرة مف جرائـ النشر ،ذلؾ ألف لجريمة النشر فػي نظػر قػانكف العقكبػات معن ن
التعرؼ عميو كبياف حدكده إذا ربطنا جريمة النشر بفكرة حرية النشر كدكر الصحافة في المجتمػع،
- 1أ .أمحد عبد ا هل بشَت ،القانون اجلنائي العام ،اجلزء األول "يف اجلرمية" ،مطبعة مقداد،غزة،1997،ص23
 - 2د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية ،القاىرة،1994- 1993،ص7-6
 - 3القاضي.شريف سيد كامل،اجلرائم الصحفية،بدون طبعة وال دار نشر،1984،ص86-85
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كبػػالنظر إلػػى الخصػػائص المشػػتركة لج ػرائـ النشػػر ،كالػػى طبيعػػة المسػػئكلية الخاصػػة كالمقػػررة فػػي

المػ ػ ػػادة(/42(،)12ب ،ج ،د )مػ ػ ػػف القػ ػ ػػانكف رقػ ػ ػػـ( )9لسػ ػ ػػنة  1995بش ػ ػ ػأف المطبكع ػ ػ ػات كالنشػ ػ ػػر
الفمسػػطيني ،كػػذلؾ المػػادة ( )61مػػف قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني المطبػػؽ فػػي قطػػاع غ ػزة ،كالم ػادة

(" )195قبؿ أف يتـ إلغاؤىا كاستبداليا بالقانكف رقـ  147لسنة ،"2006كالمادة ( )196مػف قػانكف
العقكبات المصرم ،يظير لنا بأف الجرائـ الصحفية تتميز بالخصائص اآلتية)1( -:

-1جػ ػرائـ النش ػػر تتض ػػمف إعبلنػ ػان ع ػػف فكػ ػرة أك رأم أك معمكم ػػات أك أخب ػػار أك ش ػػعكر في ػػو إس ػػاءة

الستعماؿ حرية النشر.

-2إذا كاف ىذا اإلعبلف معاقبان عميو في ذاتو كمعتب انر ركنان مف أركاف الجريمة.
-3حصكؿ ىذا اإلعبلف عف طريؽ المطبكعات.

كترتيبػان عمػػى مػػا سػػبؽ ذكػره ،فإننــا نتفــق مػػع مػػا ذىػػب إليػػو بعػػض الفقػػو مػػف تعريػػؼ الجريمػػة

الصحفية بأنيا " :نشر غير مشركع لمفكرة يتمثؿ في عمؿ أك امتناع عف عمؿ نػص عميػو المشػرع
في قانكف الصحافة الفرنسي  1881أك الباب ال اربػع عشػر مػف الكتػاب الثػاني مػف قػانكف العقكبػات

المصرم صادر عف إرادة جنائية يقرر ليا المشرع عقكبة جنائية"(.)2

كيعتبر التعريؼ السابؽ شامبلن ،ذلؾ ألنو لـ يخرج الجػرائـ الصػحفية مػف النطػاؽ العػاـ عنػد

تعريفػػو لمجريمػػة ،معتب ػ انر ج ػرائـ الصػػحافة مػػف ج ػرائـ القػػانكف العػػاـ إذا مػػا خالفػػت القػػانكف ،كمػػا إنػػو
يؤكد ما تتميز بو الجرائـ الصحفية مف خصائص ،فكؿ جريمة لػيس فييػا إعػبلف عػف فكػرة أك رأم

أك معمكمػػات أك أخبػػار أك شػػعكر فيػػو إسػػاءة السػػتعماؿ حريػػة النشػػر ال تعػد مػػف الجػرائـ الصػػحفية،

كمػػا يخػػرج أم جريمػػة ال يكػػكف النشػػر ركن ػان أساسػػيان فييػػا إذ إنيػػا تنعػػدـ بانعدامػػو ،كبالتػػالي تصػػبح
مجرد ظرؼ عارض ال تأثير لكجكده أك عدـ كجكده عمى قياـ الجريمة كتكافر أركانيا.

كقػػد عرفػػت محكمػػة الػػنقض البمجيكيػة ىػػذا النػػكع مػػف الجػرائـ بأنيػا" :كػػؿ نػػكع يشػػمؿ ضػػركب

االعتداء عمى حقكؽ المجمكع أك األفراد التي يحصؿ نتيجة إساءة استعماؿ حؽ التعبير عف الرأم
في محرر مطبكع حصؿ نشره بالفعؿ"(.)3

 - 1القاضي .شريف كامل  ،اجلرائم الصحفية ،ادلرجع السابق،ص  87وما بعدىا
 - 2د.خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلسئولية اجلنا ئية عن جرائم الصحافة،دراسة مقارنة،الطبعة األوىل،دار النهضة العربية،القاىرة
،2002،ص272
 - 3حكم 10يوليو،سنة ،1871منشور يف البازكريزي،1871-1-17،مشار إليو لدى احملامي.زلمد عبد ا هل زلمد بك،يف جرائم
النشر،دار النشر للجامعات ادلصرية ،القاىرة،1951،ص146
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المطمب الثاني
الطبيعة القانونية لمجرائم الصحفية

الجريمػػة -بصػػفة عامػػة -تتمثػػؿ فػػي "عمػػؿ أك امتنػػاع عػػف عمػػؿ صػػادر عػػف إرادة إنسػػانية
نص عمييا المشرع في قانكف العقكبات أك القكانيف المكممة لو كقرر لو جزاء جنائيػان بسػبب الضػرر

االجتماعي الذم ترتب عميو"(.)1

لذلؾ أثيرت العديد مف التساؤالت حكؿ جرائـ الصحافة ،ىؿ ىي إحدل جػرائـ القػانكف العػاـ

بحيػػث تخضػػع ليػػذا األصػػؿ العػػاـ فػػي تعريػػؼ الجريمػػة ،أـ إنيػػا جػرائـ متميػزة ذات طبيعػػة خاصػػة،
نتج ػػت ع ػػف تميزى ػػا ب ػػبعض األحك ػػاـ الخاص ػػة الت ػػي تخ ػػالؼ القكاع ػػد العام ػػة ف ػػي تنظ ػػيـ المس ػػئكلية

الجزائية؟

ذىب جانب مف الفقو إلى القكؿ بأف الجريمة الصحفية ليا ذاتية مستقمة كطبيعة خاصة،

تجعميا خارج نطاؽ جرائـ القانكف العاـ ،كيستند ىذا الرأم إلى مجمكعة مف الحجج تتمثؿ فيما

يمي-:

أوالً :إف ىذه الجرائـ تقع بفعؿ غير مادم أم بعمؿ عقمي ،كمف ثـ يترتب عمييا ضرر غير مادم
"أم ضرر معنكم" يصعب قياسو أك تحديد مداه ،كذلؾ عمى خػبلؼ جػرائـ القػانكف العػاـ التػي تقػع

عادة بأفعاؿ مادية كترتب أثا انر مادية يسيؿ إثباتيا ،ومردود عمى ىذا القول بأف كؿ الجرائـ يترتب

عمييا أض ار انر غير ماديػة يصػعب تحديػدىا كاثباتيػا ،كذلػؾ إلػى جانػب الضػرر المػادم الػذم تحدثػو

في بعض األحياف فبل فارؽ حيف إذف بيف جريمة ترتكب بكاسطة صحافة أك غيرىا(.)2

ثاني ـاً :إف مػػا يميػػز الجريمػػة الصػػحفية ،أنيػػا قائمػػة عمػػى إبػػداء الػرأم كالفكػرة كاالعتقػػاد بقصػػد سػػي

يعاقػػب عميػػو القػػانكف ،أم إف المشػػرع يجػػرـ بمقتضػػاىا الػرأم كاإلعػػبلف عنػػو ،أمػػا فػػي نطػػاؽ جػرائـ

القانكف العاـ فػإف المشػرع ال يقتصػر عمػى تجػريـ الػرأم كاإلعػبلف عنػو ،كلكػف يجػرـ كػؿ فعػؿ غيػر

مشركع صادر عف إرادة جنائية( )3بغض النظر عف كقكع الجريمة في الخفاء أـ العبلنية.

ثالثاً :إف المشرع قد أحاط المسئكلية الجزائية الناشئة عف الج ارئـ الصػحفية بمجمكعػة مػف القكاعػد

المكضكعية كاإلجرائية الخاصة ،التي تخالؼ القكاعد العامػة بحيػث تظيػر الجريمػة الصػحفية عمػى

 - 1د .عمر سامل ،ضلو قانون جنائي للصحافة ،الكتاب األول ،القسم العام ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية،القاىرة،1995،ص25
- 2د.عمر سامل،ادلرجع السابق،ص28
 - 3أ .أ محد أمُت ود .علي راشد،شرح قانون العقوبات،القسم اخلاص ،اجلزء األول،اجلرائم ادلضرة بادلصلحة العمومية،مطبعة جلنة التأليف
والًتمجة،1949،ص102
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أف ليػػا ذاتيػػة كطبيعػػة خاصػػة()1ىػػدفيا إيجػػاد ضػػمانة لممػػتيـ ،فمػػف الناحيػػة المكضػػكعية نػػص فػػي

الفقرة (ب) مػف المػادة( )42مػف قػانكف المطبكعػات كالنشػر الفمسػطيني رقػـ ( )9لسػنة  1995عمػى
أنو" :تقاـ دعكل الحؽ العاـ في جرائـ المطبكعات الدكرية المنصكص عمييا في ىذا القانكف عمى
رئػػيس التحريػػر المسػػئكؿ لممطبكعػػة كعمػػى كاتػػب المقػػاؿ كفػػاعميف أصػػمييف كيكػػكف مالػػؾ المطبكعػػة

الصػحفية مسػػئكالن بالتضػػامف معيمػػا عػػف الحقػػكؽ الشخصػػية الناجمػػة عػػف تمػػؾ الجػرائـ ،كفػػي نفقػػات
المحاكمة كال يترتب عميو أم مسؤكلية جزائية إال إذا ثبت اشتراكو أك تدخمو الفعمي في الجريمة".

كنص ػػت ف ػػي الم ػػادة ( )61م ػػف ق ػػانكف العقكب ػػات الفمس ػػطيني المطب ػػؽ ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة عم ػػى ":عن ػػد
محاكمة أم شخص بصفتو الفاعؿ األصمي لنشر ألفاظ بكاسطة ككيمو يزعـ أنيػا تنطػكم عمػى نيػة

الفسػػاد حسػػب المعنػػى المحػػدد ليػػا فػػي المػػادة ( )60مػػف ىػػذا القػػانكف أك لنشػػر أم أمػػر مػػف األمػػكر
التي تعد قذفان مما ىك مػذككر فػي الفصػؿ العشػريف مػف ىػذا القػانكف ،يحػؽ لػذلؾ الشػخص أف يتبػ أر
ممػػا أسػػند إليػػو إذا أثبػػت( :أ) أف النشػػر كقػػع دكف تفكيضػػو أك مكافقتػػو أك عممػػو(.ب) كأف النشػػر لػػـ
يتسػػبب عػػف قمػػة احتػ ارزه أك عنايتػػو( .ج) كأنػػو فعػػؿ كػػؿ مػػا فػػي كسػػعو لممسػػاعدة عمػػى معرفػػة ىكيػػة

األشخاص الذيف كتبكا كنشركا تمؾ األلفاظ".

كنصت في المادة ( )2()195مف قانكف العقكبات المصرم قبؿ إلغاؤىػا عمػى أنػو" :مػع عػدـ

اإلخ ػػبلؿ بالمس ػػئكلية الجنائي ػػة بالنس ػػبة لمؤل ػػؼ الكتاب ػػة أك كاض ػػع الرس ػػـ أك غي ػػر ذل ػػؾ م ػػف ط ػػرؽ
التمثيؿ ،يعاقب رئػيس تحريػر الجريػدة أك المحػرر المسػئكؿ عػف قسػميا الػذم حصػؿ فيػو النشػر إذا
لػػـ يكػػف ثمػػة رئػػيس تحريػػر بصػػفتو فػػاعبلن أصػػميان لمجػرائـ التػػي ارتكبػػت بكاسػػطة صػػحيفتو كمػػع ذلػػؾ
يعفى مف المسئكلية الجنائيػة-1:إذا ثبػت أف النشػر حصػؿ بػدكف عممػو كقػدـ منػذ بػدء التحقيػؽ كػؿ

ما لديو مف المعمكمات المساعدة عمى معرفة المسئكؿ عما نشر.

 -2أك إذا أرشد في أثناء التحقيؽ عف مرتكػب الجريمػة كقػدـ كػؿ مػا لديػو مػف المعمكمػات كاالكراؽ
إلثبات مسئكليتو أك أثبت فكؽ ذلؾ أنو لك لـ يقـ بالنشر لعرض نفسػو لخسػارة كظيفتػو فػي الجريػدة

أك لضرر جسيـ آخر".

كنصت في المادة ( 200مكرر أ) كالمضافة بالقانكف  147لسنة  2006مف قانكف العقكبات

المصػػرم عمػػى ...":كتكػػكف مسػػئكلية رئػػيس التحريػػر أك مػػف يقػػكـ مقامػػو فػػي اإلش ػراؼ عمػػى النشػػر
 - 1وقد عرفت زلكمة النقض البلجيكية ىذا النوع بقوذلا "انو يشمل ضروب االعتداء على حقوق اجملموع أو األفراد اليت حتصل نتيجة
إساءة استعمال حق التعبَت عن الرأي يف زلرر مطبوع حصل نشره بالفعل" حكم  10يوليو  1871مشار إليو لدى :احملامي.زلمد عبد ا هل
زلمد بك،ادلرجع السابق،ىامش ص 146
 - 2جتدر اإلشارة يف ىذا ادلقام إىل أن ادلادة ( 200مكرر أ) وادلضافة بالقانون  147لسنة  2006جاءت وألغت ادلادة ( )195من
قانون العقوبات ادلصري واليت تقرر مسئولية رئيس التحرير عن أفعال غَته ،وقد عرضت على احملكمة الدستورية العليا واليت قضت يف الطعن
رقم  59لسنة  18قضائية بتاريخ  1فرباير  1997بعدم دستوريتها على أساس أهنا تتناقض مع شخصية ادلسئولية اجلزائية ،وعلى أثر ىذا
القضاء مت إلغاء ادلادة ( )195من قانون العقوبات ادلصري مبوجب القانون رقم  147لسنة 2006
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مسئكلية شخصية كيعاقب عمى أم مف الجػرائـ المشػار إلييػا فػي الفقػرة السػابقة بغ ارمػة ال تقػؿ عػف

خمسػػة آالؼ جنيػػو كال تتجػػاكز عش ػرة آالؼ جنيػػو  ،كذلػػؾ إذا ثبػػت أف النشػػر كػػاف نتيجػػة إخبللػػو
بكاجب اإلشراؼ".

أمػػا مػػف الناحيػػة اإلجرائيػػة فقػػد خػػرج المشػػرع المصػػرم عمػػى القكاعػػد العامػػة فػػي االختصػػاص

النػػكعي بالنسػػبة لمجػػنح التػػي تقػػع بكاسػػطة الصػػحؼ أك غيرىػػا مػػف طػػرؽ النشػػر عمػػى غيػػر األف ػراد،
حيػث جعػػؿ الفصػؿ فييػػا مػف اختصػػاص محكمػػة الجنايػات ،كمػػا إنػو حظػػر الحػبس االحتيػػاطي فػػي

جػ ػرائـ الص ػػحافة المي ػػـ إال ف ػػي ح ػػاالت مح ػػددة عم ػػى س ػػبيؿ الحص ػػر كمني ػػا جريم ػػة إىان ػػة رئ ػػيس
الجميكريػػة المنصػػكص عمييػػا فػػي المػػادة( )179مػػف قػػانكف العقكبػػات المصػػرم ،كتظيػػر أيضػان فػػي

عدـ جكاز القبض عمى الصحفي أك التحقيػؽ معػو أك تفتػيش مقػره إال بكاسػطة أحػد أعضػاء النيابػة

العامة(.)1

كمػػع ذلػػؾ فقػػد نظػػـ المشػػرع الفرنسػػي قكاعػػد المسػػئكلية الناتجػػة عػػف ىػػذه الجػرائـ فػػي المػػادتيف

( )43،42م ػ ػػف ق ػ ػػانكف الصػ ػ ػحافة الفرنس ػ ػػي الص ػ ػػادر ف ػ ػػي  29يكلي ػ ػػك س ػ ػػنة  ،1881كف ػ ػػي الم ػ ػػادة
( )1/121مف قانكف العقكبات الفرنسي الجديد التي نصػت عمػى أنػو " :ال يجػكز مسػائمة الشػخص
جنائيان إال عف فعمو الشخصي ".

بينمػػا يػػذىب رأم آخػػر إلػػى اعتبػػار الجػرائـ الصػػحفية مػػف جػرائـ القػػانكف العػػاـ  ،كيسػػتند ىػػذا

الرأم إلى الحجج اآلتية-:

أوالً :بالرغـ مػف أف الجريمػة الصػحفية ترتكػب عػف طريػؽ النشػر ،إال أف ىػذه الكسػيمة ال تغيػر مػف
طبيعتيا ،حيث تجعميػا جريمػة ذات كيػاف خػاص مختمفػة عػف جػرائـ القػانكف العػاـ ،فالعبلنيػة شػرط

لكقكع الجريمة ،كليست عنص انر في ركنيا المادم(،)2فجرائـ السب كالقذؼ كالتيديد كالتحريض تقػكـ
عمى ذات العناصر كاألركاف سكاء ارتكبت عف طريؽ الصحافة أـ بطريؽ آخر(.)3

فػاالختبلؼ كاف كػػاف قاصػ انر عمػػى الكسػػائؿ المرتكبػػة بيػا ،إال إنػػو يجػػب عػػدـ اعتبػػار الكسػػائؿ

سػػندان لمتمييػػز بػػيف الج ػرائـ ،فالجريمػػة الكاحػػدة ممكػػف أف ترتكػػب بعػػدة كسػػائؿ كطػػرؽ كاف اختمفػػت

الكسيمة الكاحدة ،فالقتؿ ىك القتؿ كاف اختمفت كسيمة ارتكابو ،فالكسيمة تجعؿ ضرر بعض الجرائـ

أشد أث انر ،كرغـ ذلؾ فبل تأثير ليػا فػي طبيعػة كجػكىر الجريمػة التػي تػـ ارتكابيػا بكاسػطتيا( ، )4أمػا

 -1د .طارق سرور ،جرائم النشر واإلعبلم ،األحكام ادلوضوعية ،الكتاب األول ،الطبعة الثانية،دار النهضة العربية،القاىرة،2008،ص.63
 - 2د.آمال عثمان ،جرمية القذف ،رللة القانون واالقتصاد،س،38العدد،4ص.740
 -3احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق ،ص 146وما بعدىا .
 - 4د.زلمود صليب حسٍت ،شرح قانون العقوبات ،القسم اخلاص،1986،رقم،476ص.360
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عف الضػرر المعنػكم النػاتج عػف الجريمػة فقػد يتحقػؽ فػي الجريمػة الصػحفية مثممػا يقػع فػي الجػرائـ

األخرل(.)1

ثاني ـاً :اسػػتخداـ المشػػرع المصػػرم فػػي البػػاب ال اربػػع عشػػر مػػف الكتػػاب الثػػاني مػػف قػػانكف العقكبػػات
لعبػػارة الجنايػػات كالجػػنح التػػي تقػػع بكاسػػطة الصػػحؼ أك غيرىػػا مػػف طػػرؽ النشػػر ،كمػػا فعػػؿ المشػػرع

الفرنسػػي فػػي القػػانكف الصػػادر فػػي 29يكليػػك لسػػنة  1881الخػػاص بالصػػحافة ،كتجنبيمػػا اسػػتخداـ
اصطبلح "جرائـ الصحافة" أك "الجرائـ الصحفية" ،كالتعبيرات السابقة تدلؿ عمى أف جكىر الجريمة
الصحفية ال يختمؼ عف غيرىا مف الجرائـ فاالختبلؼ قاصر عمى الكسيمة المرتكبة بيا ،فقد ذىب

الػػبعض إلػػى القػػكؿ ب ػأف الجريمػػة ال تكػػكف مػػف قبيػػؿ ج ػرائـ النشػػر إال إذا كقعػػت بطريػػؽ المطبػػكع
كالمطبعػػة بػػالمعنى المعتػػاد ليػػذيف المفظػػيف ،فػػإذا حػػدثت الجريمػػة بطريػػؽ الصػػحافة المسػػمكعة أك

المرئية فبل تعتبر جريمة نشر تسرم عمييا األحكاـ المقػررة ليػذه الجريمػة( ، )2ومـردود ىـذا القـول
بأف ىذا الرأم كاف كاف يتفؽ مع معطيات الماضي حيث كانت الكتابة تمثؿ التعبير األكثر انتشا انر

إال إنػػو ال يتفػػؽ مػع الحيػػاة الحديثػػة كالمعاص ػرة ،حيػػث أصػػبحت الصػػحافة المرئيػػة كالمسػػمكعة ىػػي
السائدة ،كيضاؼ إلى أف ىذا الرأم يخالؼ التشريعات الحالية ،فالمشػرع المصػرم كالفرنسػي حينمػا
تحدثا عف جرائـ النشر ذك ار "الجرائـ التي تقع بكاسطة الصحؼ كغيرىا".

نخمــص ممــا ســبق ب ػأف الج ػرائـ الصػػحفية ال تخػػرج مػػف نطػػاؽ األصػػؿ العػػاـ عنػػد تعريفنػػا

لمجريمػػة ،فيػػي ال تمثػػؿ جريمػػة ذات طبيعػػة خاصػػة يقتضػػي إخضػػاعيا ألحكػػاـ خاصػػة(،)3فج ػرائـ
الصػػحافة مػػف ج ػرائـ القػػانكف العػػاـ كال تجعػػؿ منيػػا كسػػيمة ارتكابيػػا جريمػػة جديػػدة ،فالكسػػيمة التػػي

استخدمت فػي ارتكػاب جػرائـ الصػحافة ال تغيػر شػيئان فػي طبيعػة الجريمػة ،فكػؿ مػا ىنالػؾ أف ركػف

العبلنيػػة يكػػكف فػػي بعػػض ج ػرائـ العبلنيػػة ظرف ػان مشػػددان شػػأنيا شػػأف غالبيػػة الج ػرائـ التػػي رصػػد ليػػا
الشػػارع عقكبػػة مغمظػػة ،نظػ انر العتبػػارات معينػػة تتصػػؿ بجسػػامة الفعػػؿ أك النتيجػػة أك صػػفة المجنػػي
عميو.

 - 1د.عمر سامل،ادلرجع السابق،ص.28
 -2د.عمر سامل،ادلرجع السابق،ص، 28احملامي.زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق،ص.154
 - 3د .طارق سرور،جرائم النشر واإلعبلم ،الكتاب االول ،ادلرجع السابق ،ص .61-60
يذىب جان ب من الفقو الفلسطيٍت وعلى رأسهم القاضي الدكتور  /عبد القادر جرادة إىل التأكيد على عدم وجود أي اختبلف ما بُت
اجلرمية اإلعبلمية واجلرائم اليت قررىا قانون العقوبات ،إذ ال مربر لوجود ىذا اإلختبلف ،فهي تنتهك محاية جديرة باحلماية اجلزائية ،وعدم
اإلختبلف يف الطبي عة بينهما ال مينع من التغيَت يف بعض األحكام اخلاصة بكل منهما ،وال غرابة يف ذلك؛ ألنو يف نطاق قانون العقوبات
توجد فوارق بُت سلتلف اجلرائم ،يًتتب عليها اختصاص بعضها بأحكام ال توجد بالنسبة لغَتىا .مشار إليو لدى :القاضي الدكتور .عبد
القادر جرادة  ،اإلعبلم واإلجرام  ،رللة العدالة والقانون ،العدد السادس عشر ،غزة ،أب /أغسطس  ،2011ص .99-98
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كترتيبان عمى ذلؾ؛ تدرج المشرع في العقكبة نظ انر لتعاظـ الضرر الػذم يصػيب المجنػي عميػو

بفعػػؿ العبلنيػػة ،فعقكبػػة القػػذؼ أك السػػب غيػػر العمنػػي تختمػػؼ عػػف عقكبػػة القػػذؼ أك السػػب العمنػػي
،كالذم يختمؼ بدكره عف القذؼ كالسب المذيف يقعاف عف طريؽ الصحؼ.

كغنػػي عػػف البيػػاف ،ب ػأف كػػؿ جريمػػة تقػػع بكاسػػطة الصػػحافة لػػيس مػػف الضػػركرة اعتبارىػػا مػػف

جرائـ الصحافة كالتي أحاطيا المشرع بأحكػاـ خاصػة ،فجػرائـ االبتػزاز كالنصػب كالتيديػد كالتػي تػتـ
بكاسطة الصحافة ال يمكف اعتبارىا مف جرائـ الصحافة؛ كذلؾ ألنيا ال تعبر عف فكػر معػيف ،كمػا

أف العبلنيػػة ليسػػت ركن ػان فييػػا ،إذ تتػػكافر أركانيػػا كاممػػة بمجػػرد كقكعيػػا س ػكاء تحققػػت بالعبلنيػػة أـ
بالخفاء(.)1

 - 1د .عمر سامل،ادلرجع السابق ،ص 29
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المطمب الثالث
موقع الجريمة الصحفية من الجرائم المختمفة

يقسـ فقياء القانكف الجنائي الجرائـ إلى مجمكعات كفئات ،إذ يميزكف بيف الجريمة السياسية
كالجريم ػػة العادي ػػة ،كب ػػيف الجريم ػػة الكقتي ػػة كالجريم ػػة المس ػػتمرة ،كب ػػيف الجريم ػػة البس ػػيطة كالجريم ػػة

المتتابعة األفعاؿ.

لػػذلؾ سػػكؼ نحػػاكؿ بيػػاف كضػػع الجريمػػة الصػػحفية مػػف ىػػذه التقسػػيمات ،كعميػػو سػػكؼ نقسػػـ

دراستنا في ىذا المطمب إلى أفرع كذلؾ عمى الشكؿ التالي -:

الفرع األول -:الجريمة الصحفية بيف الجرائـ العادية كالجرائـ السياسية.

الفرع الثاني -:الجريمة الصحفية بيف الجرائـ الكقتية كالجرائـ المستمرة.

الفرع الثالث -:الجريمة الصحفية بيف الجرائـ البسيطة كالجرائـ المتتابعة األفعاؿ.
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الفرع األول
الجريمة الصحفية بين الجرائم العادية والجرائم السياسية

لػـ يضػع كػ هؿ مػف المشػػرع الفمسػطيني كالمصػرم كالفرنسػػي تعريفػان محػػددان لمجريمػة السياسػػية ،

كذلؾ لـ يحاكؿ المشرع كضع معيا انر فاصبلن لمتمييز بيف الجرائـ السياسية كالجرائـ العادية ؛ كيرجع

ذلػػؾ لض ػآلة النتػػائج التػػي تترتػػب عمػػى ىػػذه التفرقػػة فػػي مصػػر كفمسػػطيف إذ إنيػػا تكػػاد تنحصػػر فػػي
قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( )74لعاـ  1936حيث تظير أىمية التفرقة بيف الجرائـ السياسػية

كالجرائـ العادية ،مف حيث مجاؿ تطبيؽ كتقدير العقكبة كمف ناحية تسميـ المجرميف  ،حيث قررت

المػػادة ( )49مػػف القػػانكف المػػذككر أعػػبله عقكبػػة اإلعػػداـ عمػػى كػػؿ مػػف أشػػير حرب ػان عمػػى الدكلػػة،

ككذلؾ عقكبػة الحػبس المؤبػد لمػف يتػآمر عمػى إشػيار الحػرب ،أمػا فػي مجػاؿ تسػميـ المجػرميف فػإف

الدكلة ممتزمة بتسميـ المجرميف الفاريف ،أما بالنسبة لممجرميف السياسييف فقد استثنكا مف ذلؾ(.)1

 - 1أ .أمحد عبد ا هل بشَت ،ادلرجع السابق ،ص 35
مل ي ر ر رررد يف الق ر ر ررانون األساس ر ر رري الفلس ر ر ررطيٍت ن ر ر ررس يم ر ر ررر تس ر ر ررليم اجمل ر ر رررم السياس ر رري ولك ر ررن ادل ر ررادة ( )28من ر ررو ق ر ررررت حم ر ررر تس ر ررليم
الفلسر ررطيٍت ألي جهر ررة أجنبير ررة سر رواء كانر ررت اجلرمي ر ررة سياسر ررية أو غر ررَت سياسر ررية حير ر نصر ررت بقوذلر ررا  ":ال ر رروز إبعر رراد أي فلسر ررطيٍت عر ررن
أرض ال ر رروطن أو حرمانر ررو م ر ررن الع ر ررودة إلير ررو أو منعر ررو م ر ررن ادلغ ر ررادرة أو جتري ر ررده م ر ررن اجلنسر ررية أو تسر ررليمو ألي جهر ررة أجنبير ررة ،كر ررذلك مل ير رررد
يف ق ر ررانون العقوب ر ررات الفلس ر ررطيٍت رقر ررم ( )74لس ر ررنة  1936ن ر ررس يم ر ررر تس ر ررليم البلجر ررج السياسر رري ألي دولر ررة أجنبير ررة أسر رروة بالدس ر ررتور
ادلصر ر ررري ،وإمنر ر ررا مت الر ر ررنس علر ر ررى حمر ر ررر تسر ر ررليم البلجر ر ررج السياسر ر رري يف ادل ر ررادة  32م ر ررن ادلس ر ررودة الثالث ر ررة لدس ر ررتور دول ر ررة فلس ر ررطُت ؛راج ر ررع
 ، http://www.khayma.com/bessan/low/dstoor.htmباإلض ر ر ر ر ررافة إىل أن ادل ر ر ر ر ررادة (  )6م ر ر ر ر ررن ق ر ر ر ر ررانون تس ر ر ر ر ررليم
اجمل ر رررمُت الف ر ررارين لس ر ررنة  1927وادلطب ر ررق يف الض ر ررفة الغربير ررة قير رردت يف الفق ر رررة األوىل منهر ررا تسر ررليم اجملر رررم السياسر رري اذا كر رران اذلر رردف مر ررن
تس ررليمو معاقبت ررو عل ررى اجلرمي ررة السياسر ررية ال رريت ق ررام بتنفي ر رذىا ،كمر ررا وأك رردت عل ررى ذل ررك ادل ررادة ( )1/7م ررن ق ررانون تس ررليم اجمل رررمُت (الب رراب
 56لس ر ر ررنة  ) 1926وادلطب ر ر ررق يف قط ر ر رراع غ ر ر ررزة حي ر ر ر نص ر ر ررت عل ر ر ررى  ":تراع ر ر ررى القي ر ررود التالي ر ررة بش ر ررأن تس ر ررليم اجمل ر رررمُت الف ر ررارين  -1 :ال
يسر ررلم رلر رررم فر ررار اذا كر رران اجلر رررم ادلطلر رروب تسر ررليمو مر ررن أجلر ررو ذا صر رربغة سياسر ررية او اذا اثبر ررت لقناعر رة احملكمر ررة الر رريت احضر ررر امامهر ررا مبر ررذكرة
معارض ر ررة علر ر ررى احلر ر رربس او اثبر ر ررت للمن ر رردوب السر ر ررامي ان القص ر ررد مر ر ررن طلر ر ررب تسر ر ررليمو ى ر ررو زلاكمت ر ررو او معاقبت ر ررو عل ر ررى ج ر رررم ذي ص ر رربغة
سياس ر ررية "  ،كم ر ررا ونص ر ررت ادل ر ررادة ( )3/9م ر ررن الق ر ررانون ادلر ررذكور اع ر رربله عل ر ررى  ":اذا رأى ادلنر رردوب السر ررامي ان اجلر رررم ذو صر رربغة سياسر ررية
فيج ر رروز لر ررو اذا استص ر رروب ذل ر ررك ان ير ر ررفض اص ر رردار ى ر ررذا االم ر ررر كم ر ررا ر رروز ل ر ررو ايضر ررا ان ير ررأمر يف أي وقر ررت بر رراإلفراج عر ررن أي رلر رررم فر ررار
مر ررتهم مبثر ررل ىر ررذا اجلر رررم او زلكر رروم علير ررو بر ررو " ،كمر ررا ونصر ررت ادلر ررادة ( )2/11مر ررن القر ررانون ادلر ررذكور اعر رربله علر ررى  ":يسر ررمع القاضر رري كر ررل
بين ررة تعر رررض علير ررو للدالل ررة علر ررى ان اجلرمير ررة ادلسر ررندة اىل السر ررجُت او الر رريت ير رردعي بان ررو زلكر رروم علي ررو مر ررن اجله ررا ىر رري ذات ص رربغة سياسر ررية
او اهنر ر ررا ليسر ر ررت مر ر ررن اجل ر ر ررائم الر ر رريت تسر ر ررتوجب التسر ر ررليم "،كمر ر ررا وقر ر ررررت ىر ر ررذا ادلبر ر رردأ ادل ر ررادة ( )41م ر ررن اتفاقي ر ررة الري ر رراض العربي ر ررة للتع ر رراون
القض ر ررائي فنص ر ررت بقوذل ر ررا ":إذا كان ر ررت اجلرمير ررة ادلطل ر رروب م ر ررن أجله ر ررا التس ر ررليم معت ر ررربة مبقتض ر رى القواعر ررد القانونير ررة النافر ررذة لر رردى الطر رررف
ادلتعاقد ادلطلوب اليو التسليم جرمية ذلا صبغة سياسية"...

02

أمػػا بالنسػػبة لقػػانكف العقكبػػات المصػػرم فتنحصػػر التفرقػػة مػػا بػػيف الج ػرائـ السياسػػية كالج ػرائـ

العادي ػػة ،فيم ػػا ت ػػنص عمي ػػو الم ػػادة( )2/53م ػػف الدس ػػتكر المص ػػرم بقكل ػػو بػ ػأف" :تس ػػميـ البلجئ ػػيف
السياسييف محظكر" ،كعميو فإنو ال يجكز تسميـ المجرـ السياسي الذم يمجأ إلى مصر(.)1

إال أف األمر عمى العكػس تمامػان فػي القػانكف الفرنسػي ،إذ أف المشػرع الفرنسػي قػد رتػب عمػى

التمييز بػيف الجػرائـ السياسػية كالجػرائـ العاديػة العديػد مػف النتػائج كأىميػا أنػو قػد رتػب عمػى الجػرائـ

السياس ػػية بع ػػض العقكب ػػات الخاص ػػة ،كألغ ػػى ك ػػذلؾ عقكب ػػة اإلع ػػداـ ،كأنش ػػأ نظ ػػاـ عق ػػابي خ ػػاص
لممسجكنيف السياسييف ،كما أنو حظر تسميـ المجرـ السياسي.

كترتيبان عمى ذلؾ ،فقد اجتيد ك هؿ مف الفقو كالقضاء فػي كضػع معي و
ػار لتحديػد كتمييػز الجػرائـ

السياسية عف الجرائـ العادية ،كذلؾ لسد الفراغ التشريعي .

كتنقس ػػـ مع ػػايير التميي ػػز فيم ػػا ب ػػيف الجػ ػرائـ السياس ػػية كالجػ ػرائـ العادي ػػة إل ػػى معي ػػارييف ،كىم ػػا

المعيار الشخصي كالمعيار المكضكعي كذلؾ عمى التفصيؿ التالي-:

أوالً -:المعيار الشخصي-:

ىذا الضابط يعتمد في التمييز بيف الجرائـ السياسية كالجػرائـ العاديػة عمػى الػدافع أك الباعػث

مف كراء ارتكاب الجريمة ،فإذا كػاف الباعػث سياسػيان تعتبػر الجريمػة سياسػية ،كتطبيقػان ليػذا المعيػار

فػإف قتػػؿ رئػػيس الدكلػػة لتغييػػر نظػػاـ الحكػػـ أك إضػػعافو ،أك حػػبس إحػدل الشخصػػيات السياسػػية أك
الدبمكماسية كأخذىا كرىينة تعد مف قبيؿ الجرائـ السياسية(.)2

كيؤخػػذ عمػػى المػػذىب الشخصػػي أنػػو يكسػػع مػػف دائ ػرة الج ػرائـ السياسػػية إذ أف أغمػػب الج ػرائـ

العادية سكؼ تتحكؿ إلى جرائـ سياسية لمجرد أف الباعث عمى ارتكابيا كػاف سياسػيان(،)3باإلضػافة

إلى أنو يستند إلى الباعث مف ارتكاب الجريمة في تحديد مفيكـ الجريمة السياسػية ،كىػذا يتعػارض

م ػػع المب ػػادئ الس ػػائدة ف ػػي ق ػػانكف العقكب ػػات الت ػػي تقض ػػي بػ ػأف الباع ػػث ال يعتب ػػر ركنػ ػان م ػػف أرك ػػاف

الجريمة(.)4

ثانياً -المعيار الموضوعي-:

يحػػدد ىػػذا المعيػػار مػػدلكؿ الجريمػػة السياسػػية ،بػػالنظر إلػػى طبيعػػة الحػػؽ المعتػػدل عميػػو ،فػإف

كانت المصمحة سياسية مف كراء ارتكاب الجريمة ،بمعنى أف اليدؼ مف كرائيا تتمثؿ في االعتداء

 - 1د .زلمود صليب حسٍت ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام،الطبعة السادسة ،1989 ،رقم ،287ص،263د .عمر السعيد
رمضان،شرح قانون العقوبات ،القسم العام،1991،رقم ،44ص،74د.فوزية عبد الستار،شرح قانون العقوبات ،القسم العام،1992،رقم
،44ص 45
 -2د .زلمود صليب حسٍت ،شرح قانون العقوبات ،الطبعة السادسة ،ادلرجع السابق ،رقم ،285ص260
 -3د.عمر السعيد رمضان،ادلرجع السابق،رقم ،43ص ،71د.عمر سامل،ادلرجع السابق،ص ،33
 -4د.زلمود صليب حسٍت،شرح قانون العقوبات ،ادلرجع السابق،رقم ،285ص ،260د.عمر سامل ،ادلرجع السابق،ص 33
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عمػػى تنظ ػػيـ ككظيف ػػة الس ػػمطات العامػػة ،أك عم ػػى مص ػػمحة سياس ػػية لمدكلػػة ،أك عم ػػى ح ػػؽ سياس ػػي

لممكاطنيف ،كمف أمثمة ذلؾ الجرائـ المخمة بأمف الدكلة مف الخػارج ،أك التػي تمػس بالنظػاـ الػداخمي
لمحكـ كالحقكؽ العامة لممكاطنيف( ،)1كبعض جرائـ الصحافة(.)2

كيمتاز ىذا المعيار بالكضكح ،ذلػؾ ألف المعيػار الػذم يقػكـ عميػو ىػك طبيعػة الحػؽ المعتػدل

عميو ،الذم يكفؿ تحديد النطاؽ السميـ لمجرائـ السياسية دكف اتساعو ببل مبرر.

السؤال الذي يطرح نفسو ىنا ىل الجريمة الصحفية تعد مـن قبيـل الجـرائم العاديـة أم أنيـا

تعد من قبيل الجرائم السياسية؟

لما كاف المعيار المكضكعي ىك السػائد فػي الفقػو ،كأخػذ بػو القضػاء الفرنسػي فػي الكثيػر مػف

أحكامو(،)3كبتطبيؽ ىذا المعيار عمى الجرائـ الصػحفية يمكننػا القػكؿ بػأف كػكف الجريمػة مػف جػرائـ
الصػػحافة ال يعن ػػي حتمػ ػان اعتبارىػػا م ػػف الجػ ػرائـ السياس ػػية(،)4كذلػػؾ ألف م ػػدلكؿ الجريم ػػة السياس ػػية
يتحدد كفقػان لمكضػكع الجريمػة كطبيعػة الحػؽ المعتػدل عميػو ،كفػي ضػكء ذلػؾ تعتبػر بعػض الجػرائـ

الصػحفية مػػف الجػرائـ السياسػػية ،كمػف ذلػػؾ جريمػػة التحػريض عمػى قمػػب نظػػاـ الحكػػـ ،أك تحبيػػذ أك
تػػركيج المػػذاىب التػػي ترمػػي إلػػى تغييػػر مبػػادئ الدسػػتكر األساسػػية ،أك الػػنظـ السياسػػية بػػالقكة أك

اإلرىاب ،أك بأم كسيمة أخرل غير مشركعة ،كتحريض الجند عمى الخركج عف الطاعػة ،أك عمػى
التحكؿ عف أداء كاجباتيا العسكرية ،كىي جميعان مف األفعاؿ التي تعد مصالح سياسية أساسية.

 -1د .زلمود صليب حسٍت ،شرح قانون العقوبات ،ادلرجع السابق ،رقم ،285ص261
 -2د.عمر السعيد رمضان ،ادلرجع السابق،رقم،43ص،70احملامي.زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق،ص،158د.عمر سامل ،ادلرجع
السابق،ص33
 -3د.عمر سامل،ادلرجع السابق،ص 34
 -4د .صلايت سيد أمحد ،اجلرمية السياسية ،رسالة دكتوراه،القاىرة،1983،ص ،579احملامي.زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق،ص 158
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الفرع الثاني
الجريمة الصحفية بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة

يستند ىذا التقسيـ عمى الركف المادم لمجريمة ،فالجريمة الكقتية ىي التي تككف بفعؿ أك
امتناع عف فعؿ يحدث في فترة زمنية قصيرة كبسيطة ،كقد تككف إيجابية أك قد تككف سمبية،
كمثاؿ ذلؾ جريمة القتؿ كالسرقة كالضرب ،كعمى العكس مف ذلؾ فإف جرائـ إخفاء أشياء

مسركقة ،أك استعماؿ محرر مزكر ،أك إدارة منزؿ دعارة فإنيا تعتبر مف الجرائـ المستمرة ،كذلؾ

ألنيا تعبر عف حالة جنائية متجددة كمستمرة كال تنتيي إال بانتياء الحالة ( )1كيقصد مف ذلؾ

استغراؽ تحقؽ كافة عناصرىا فترة طكيمة نسبيان(.)2

كم ػػؤدل ذل ػػؾ ،أن ػػو لتحدي ػػد م ػػا إذا كان ػػت الجريم ػػة كقتي ػػة أـ مس ػػتمرة ،يتع ػػيف تحدي ػػد عناص ػػر

الجريمػة ،كالتحقػػؽ مػػف أف كافػػة ىػػذه العناصػػر قػد اسػػتمرت فتػرة طكيمػػة مػػف الػػزمف أـ ال ،باإلضػػافة
إلػػى أف الجريمػػة المسػػتمرة يحتػػاج اسػػتمرارىا إلػػى تػػدخؿ مػػف جانػػب المػػتيـ ،أمػػا إذا كػػاف االسػػتمرار
الخارجي لمكاقعة ال يحتاج إلى تدخؿ جديد مف الجاني ،فإف الجريمة تعد كقتية(.)3

كالجريمة المستمرة بالمعنى السابؽ تختمؼ عف الجريمة الكقتية ذات األثر المستمر ،فجريمػة

الضػرب التػػي ينػتج عنيػا عاىػػة مسػتديمة مػػف الجػرائـ الكقتيػػة ،كحػػدكث العاىػة المسػػتديمة ال يجعػػؿ

ػاء دكف تػػرخيص فػػإف جريمتػػو تػػتـ
مػػف ىػػذه الجريمػػة جريمػػة مسػػتمرة ،ككػػذلؾ إذا أقػػاـ شػػخص بنػ ن
كتنتيػػي بإقامػػة البنػػاء كىػػي لػػذلؾ جريمػػة كقتيػػة ،كال يػػؤثر فػػي ذلػػؾ اسػػتمرار البنػػاء قائمػان الف إرادتػػو
تككف قد انفصمت عف الجريمة بعد اقامتيا(.)4

كيترتب عمى التفرقة ما بيف الجرائـ المستمرة كالجرائـ الكقتية ،اختبلؼ األحكاـ التػي تخضػع

ليػػا الجريمػػة المسػػتمرة عػػف تمػػؾ التػػي تخضػػع ليػػا الجريمػػة الكقتيػػة ،كيرجػػع ىػػذا االخػػتبلؼ إلػػى أف

األكلى تفترض تكرار ارتكابيػا خػبلؿ الػزمف الطكيػؿ الػذم تسػتغرقو ،عكػس الثانيػة التػي تتحقػؽ فػي
برىة زمنية قصيرة)5( -:

 -1فمف حيث تطبيؽ القانكف مف حيث الزماف ،فإف القكانيف الجديػدة ال تسػرم إذا كانػت فػي غيػر
صالح المتيـ عمى الجرائـ الكقتية؛ فإذا ارتكبت الجريمة الكقتية في ظؿ القانكف القديـ يسرم عمييا
ىػػذا القػػانكف ،بينمػػا إذا ارتكبػػت بعػػد س ػرياف القػػانكف الجديػػد فػػإف ىػػذا القػػانكف ىػػك الكاجػػب التطبيػػؽ

عمييػػا ،كاذا كانػػت الجريمػػة كقتيػػة كتػػـ النشػػاط فػػي لحظػػة زمنيػػة معينػػة ،كت ارخػػت النتيجػػة عػػف زمػػف
 - 1أ .أمحد عبد ا هل بشَت ،ادلرجع السابق ،ص 32
 -2د.مأمون سبلمة،أصول علم اإلجرام والعقاب ،دار الفكر العريب ،القاىرة،1979،ص 116
 -3د.رؤف عبيد ،مبادئ القسم العام من التشريع العقايب،1979،ص 199
 - 4د .ساىر ابراىيم شكري الوليد ،ادلرجع السابق ،ص 105
 -5أ .أمحد عبد ا هل بشَت ،ادلرجع السابق ،ص 33
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كقػػكع النشػػاط  ،بحيػػث يكػػكف النشػػاط قػػد كقػػع فػػي ظػػؿ نػػص قػػديـ كالنتيجػػة المتراخيػػة فػػي ظػػؿ نػػص
جديػػد ،فػػإف الجريمػػة تكػػكف قػػد كقعػػت بتحقػػؽ النشػػاط أم فػػي ظػػؿ الػػنص القػػديـ( ،)1أمػػا بالنسػػبة

لمجرائـ المستمرة فتسرم عمييا القكانيف الجديدة إذا تـ العمؿ بيا قبؿ انتياء حالة االستمرار.

 -2مف حيث تطبيؽ القانكف مف حيث المكاف ،فيحتمػؿ أف تخضػع الجريمػة المسػتمرة لعػدة قػكانيف
إذا اسػػتمر الفعػػؿ اإلج ارمػػي فػػي دكؿ مختمفػػة ،كلكػػف الجريمػػة الكقتيػػة فيػػي غالب ػان مػػا تقػػع فػػي دكلػػة
كاحػػدة ،ممػػا يعنػػي تطبيػػؽ قػػانكف الدكلػػة التػػي يقػػع فييػػا النشػػاط اإلج ارمػػي ،كتطبيق ػان لػػذلؾ إذا حػػاز

شػػخص بقصػػد االتجػػار أك التكزيػػع أك اإليجػػار أك المصػػؽ صػػك انر مػػف ش ػأنيا اإلسػػاءة إلػػى سػػمعة

الببلد( ،)2ككانت ىذه الحيازة فػي دكائػر محػاكـ متعػددة ،انعقػد االختصػاص المكػاني ليػذه المحػاكـ
جميعان ،أما إذا كانت الجريمة كقتية فإنيا غالبان ما تتحقؽ في نطاؽ دائرة محكمة كاحدة  ،كىذا ما
نصت عميو المادة ( )7،6مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ()74لعاـ .1936

 -3الػػدفاع الشػػرعي غيػػر جػػائز بعػػد كقػػكع الجريمػػة الكقتيػػة ،كلكنػػو جػػائز عمػػى العك ػس بعػػد كقػػكع

الجريمة المستمرة؛ كذلؾ لمحيمكلة دكف استمرار الكضع اإلجرامي.

 -4تقادـ الدعكل الجزائية يسرم مدتو فػي الجريمػة الكقتيػة منػذ اليػكـ التػالي لكقكعيػا ،أمػا الجريمػة

المستمرة فمنذ اليكـ التالي النتياء حالة االستمرار.

 -5االختصػػاص المكػػاني بالجريمػػة الكقتيػػة ،يثبػػت لممحكمػػة التػػي كقعػػت فػػي دائرتيػػا ىػػذه الجريمػػة

،فتختص المحكمة التي كقعػت فػي دائرتيػا العناصػر المككنػة لمػركف المػادم كغالبػان تكػكف المحكمػة
كاحدة في الجرائـ الكقتية ،بينما ينعقد االختصػاص ألكثػر مػف محكمػة فػي الجػرائـ المسػتمرة فيكػكف

ألية محكمة تحقؽ في دائرتيا الكضع اإلج ارمػي أثنػاء امتػداده فػي الػزمف( ،)3كىػذا مػا نصػت عميػو

الم ػػادة ( )7م ػػف ق ػػانكف العقكب ػػات الفمس ػػطيني رق ػػـ( )74لس ػػنة  ،1936كالم ػػادة ( )164م ػػف ق ػػانكف
اإلج ػراءات الجزائيػػة الفمسػػطيني بقكليػػا ...":كفػػي الج ػرائـ المسػػتمرة يعتبػػر مكان ػان لمجريمػػة كػػؿ محػػؿ
تقكـ فيو حالة االستمرار".

 -6الحكػـ النيػائي الصػادر فػي جريمػة كقتيػة ،ال يمنػع المحاكمػة عمػى جريمػة كقتيػة أخػرل حػدثت
قبؿ صدكره ،أما الحكـ النيائي في جريمة مستمرة عمى العكس يمنع المحاكمة عمى أية مرحمة مف

مراحؿ الكضع اإلجرامي الممتد إلى ما قبؿ صدكره.

ىل الجريمة الصحفية من الجرائم الوقتية أم من الجرائم المستمرة؟

الجريمػػة الصػػحفية ليسػػت بطبيعتيػػا مػػف الج ػرائـ الكقتيػػة أك المسػػتمرة ،فالغالػػب إنيػػا ترتكػػب

خ ػػبلؿ برى ػػة يس ػػيرة م ػػف ال ػػزمف ،كبالت ػػالي ال تث ػػكر بش ػػأنيا المش ػػاكؿ القانكني ػػة الخاص ػػة بالجريم ػػة
 -1د .ساىر إبراىيم شكري الوليد ،ادلرجع السابق ،ص  105وما بعدىا
 - 2راجع ادلادة(  178مكرر ثانياً )من قانون العقوبات ادلصري.
 - 3د .ساىر إبراىيم شكري الوليد ،ادلرجع السابق ،ص 107
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المسػػتمرة ،كلكػػف قػػد يحػػدث أف تسػػتغرؽ الجريمػػة الصػػحفية فتػرة طكيمػػة مػػف الػػزمف ،كبالتػػالي تصػػبح

1
جريمػة مسػػتمرة ( ) ،مثػاؿ ذلػػؾ عػرض أحػػد األفػبلـ أك إحػػدل المسػرحيات الطكيمػػة كالمتضػمنة سػػبان

أك قػذفان إلحػدل الشخصػيات العامػة أك الخاصػة  ،أك عػػرض إحػدل الصػكر عمػى شاشػات العػػرض
بطريقة تنطكم عمى إىانة لرئيس الدكلة أك رئيس دكلة أجنبية(.)2

 - 1ذىب جانب من الفقو ادلصري وعلى رأسهم الدكتور /أمحد عوض ببلل ،إىل التأكيد على اختبلف اجلرمية ادلستمرة عن اجلرمية الوقتية
ذات األثر ادلستمر  ،وتطبيقاً لذلك قيام شخس ببناء بناء دون ترخيس فإن جرميتو تتم وتنتهي بإقامة البناء وىي لذلك جرمية وقتية ال يؤثر
يف ذلك استمرار البناء قائماً ألن إرادتو تكون قد انفصلت عن اجلرمية بعد إدتامها .مشار إليو لدى الدكتور /أمحد عوض ببلل ،مبادئ قانون
العقوبات ادلصري ،القسم العام ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،ص274
 - 2د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص  39وما بعدىا
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الفرع الثالث
الجريمة الصحفية بين الجرائم البسيطة والجرائم المتتابعة األفعال

الجرائـ البسيطة ىي تمؾ الجرائـ التي تحدث بفعؿ كاحد بسيط يعتبره القانكف جريمة ،أما
جرائـ االعتياد فيي التي تتككف مف عدة أفعاؿ ،ال يعتبر كؿ منيا جريمة ،كانما االعتياد عمى تمؾ

األفعاؿ يعتبر كذلؾ( ،)1كمف أمثمة ذلؾ أف يقكـ المتيـ بكتابة عدة مقاالت تنطكم عمى قذؼ في
حؽ أحد األشخاص ،أك بسرقة منزؿ المجني عميو عمى دفعات أك يقكـ بتزكير عدة أكراؽ.

كيترتب عمى التمييز ما بيف الجرائـ البسيطة كالجرائـ المتتابعة األفعاؿ العديد مف األحكاـ،

حيث تخضع جرائـ االعتياد لذات األحكاـ التي تخضع ليا الجريمة المستمرة ،التي سبؽ الحديث

عنيا( ،)2أما الجريمة البسيطة فيي نظ انر الرتكابيا بفعؿ كاحد فإنيا ال تثير ىذه المشاكؿ.
ىل تعد الجريمة الصحفية من الجرائم البسيطة أم من جرائم االعتياد؟

الجريمة الصحفية ال تخرج عف ىذا األصػؿ العػاـ ،بمعنػى أنيػا بحسػب األصػؿ العػاـ جريمػة
بسػػيطة ،كلكنيػػا قػػد تتحػػكؿ إلػػى جريمػػة متتابعػػة األفعػػاؿ فػػي بعػػض الظػػركؼ ،فجريمػػة القػػذؼ تقػػكـ

بنسػػبة كاقعػػة لممجنػػي عميػػو لػػك كانػػت صػػادقة ألكجبػػت عقابػػو أك احتقػػاره عنػػد أىػػؿ كطنػػو ،كلكػػف إذ

تحػػكؿ األمػػر إلػػى صػػكرة حممػػة صػػحفية شرسػػة ضػػد إحػػدل الشخصػػيات العامػػة أك الخاصػػة ،كتػػـ
خبلليا نشر العديد مف المقاالت التي تضمنت كقائع القذؼ فإف الجريمة تعد ىنا متتابعة األفعػاؿ

كتخضع ألحكاميا(.)3

نخمـــص ممـــا ســـبق ،إلػػى أف الج ػرائـ الصػػحفية لػػيس بالضػػركرة اعتبارىػػا حتم ػان مػػف الج ػرائـ

السياسية ،إال بالنظر لمكضكع الجريمة كطبيعة الحػؽ المعتػدل عميػو ىػذا مػف ناحيػة  ،كمػف ناحيػة
اخػػرل فػػإف الج ػرائـ الصػػحفية كحسػػب األصػػؿ العػػاـ جريمػػة بسػػيطة ،كلكنيػػا قػػد تتحػػكؿ الػػى جريمػػة
متتابعة االفعاؿ في بعض الظركؼ فترتكب خبلؿ برىة يسيرة مف الػزمف ،كبالتػالي ال تثػكر بشػأنيا

المشاكؿ القانكنية الخاصة بالجريمة المستمرة .

 -1أ .أمحد عبد ا هل بشَت ،ادلرجع السابق ،ص 34
 - 2ضليل اىل ما مت تناولو يف ىذه الدراسة ص 17-15
 - 3د .عمر ر ر ر ر ر ر ررر س ر ر ر ر ررامل،ادلرجع السابق،ص 44
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المبحث الثاني
األركان العامة لمجرائم الصحفية

انقسػػـ الفقػػو اتجػػاىيف بشػػأف د ارسػػة الجريمػػة ،فػػذىب أكليمػػا إلػػى أف الجريمػػة كيػػاف غيػػر قابػػؿ
لمتجزئة ،كيعرؼ بالمذىب المكحد ،كما يميػز ىػذا المػذىب إنػو ينظػر إلػى الجريمػة باعتبارىػا نشػاط
إنساني مف الصعب تقطيع أكصالو كدراستيا عمػى حػدة ،أمػا المػذىب الثػاني فيطمػؽ عميػو المػذىب

التحميمػي الػػذم يقسػـ الجريمػػة إلػى أركػػاف كعناصػػر ،كيتميػز ىػػذا المػذىب بأنػػو يتسػـ بطػػابع عممػػي،
كذلػؾ ألنػػو يقسػـ الجريمػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف األركػػاف كالعناصػػر التػػي تتفػػؽ فػػي الطبيعػػة كيخضػػعيا
ألحكاـ تتناسب معيا(.)1

كالمذىب الثاني ىك الراجح فػي الفقػو الجنػائي ،كاسػتنادان إليػو يػذىب غالبيػة الفقػو إلػى تقسػيـ

الجريمة إلى ثبلثة أركاف كىي الركف المادم كالركف المعنكم كالركف الشرعي ،كىذه األركػاف يتعػيف
أف تتكافر في كؿ الجرائـ أيان كانت طبيعتيا.

كيرل فريؽ آخر ،بأف الجريمة تقكـ عمى ركنيف أكليما مادم كثانييما معنكم حيث اسػتبعدكا

الركف الشرعي مف التككيف القانكني لمجريمة(.)2

كلك ػػف بع ػػض الجػ ػرائـ اش ػػترط فيي ػػا المش ػػرع أركانػ ػان أخ ػػرل ،كم ػػف ى ػػذه الجػ ػرائـ نج ػػد الجػ ػرائـ

الصحفية ،فيذه الجػرائـ يسػتمزـ المشػرع فييػا ركنػان آخػر كىػك ركػف العبلنيػة ،إذ يجػب أف تتػكافر فػي
جرائـ الصحافة األركاف العامة سالفة الذكر باإلضافة إلى ركف العبلنية.

كسنقتصر فػي د ارسػتنا ىػذه عمػى األركػاف الثبلثػة التاليػة كذلػؾ فػي مطالػب ثبلثػة كذلػؾ عمػى

الشكؿ التالي-:

المطمب األول :الركف المػ ػادم لمجرائـ الصحفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة.

المطمب الثاني :العبلنيػ ػ ػ ػ ػة في الجرائـ الصحفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة.

المطمب الثالث :الركف المعنكم في الجرائـ الصحفية.

 - 1د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص 48
 - 2د .عمر السعيد رمضان،قانون العقوبات ،القسم العام،بدون دار نشر ،بدون تاريخ نشر ،رقم ،30ص، 48د .عبد الرءوف مهدي،
ادلرجع السابق،رقم،1ص ،219ادلستشار الدكتور .زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق،ص48
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المطمــــــــــــــــــــــب األول
الركـــــــن المـــــــادي لمجرائم الصحفية

اسػػتنادان لقكاعػػد ارسػػخة فػػي القػػانكف الجنػػائي ،ف ػإف الجريمػػة أي ػان كانػػت طبيعتيػػا ال تكجػػد بغيػػر

ركػػف مػػادم يعبػر عػػف المظيػػر الخػػارجي لػػئلرادة اآلثمػػة ،فالقػػانكف الجنػػائي ال ييػػتـ بمجػػرد األفكػػار

ميمػػا بمغػػت خطكرتيػػا ،كال يعاقػػب عمػػى النكايػػا ميمػػا أضػػمرت الشػػر إال إذا اتخػػذت مظي ػ انر خارجي ػان
يعبر عنيا ،فمكي يعاقب القانكف عمى ىذه األفكار كالنيات فإنو البد أف يتحػكؿ إلػى نشػاط خػارجي

في عالـ الحقيقة.

ككفقػان لمقكاعػػد العامػػة ،فػإف الػػركف المػػادم لمجريمػة يقػػكـ عمػػى مجمكعػة عناصػػر ماديػػة تمحػػؽ

ضر انر ما بمصمحة يحمييػا القػانكف جنائيػان ،كىػذه المصػمحة المعتػدل عمييػا فػي جػرائـ الصػحافة قػد
تكػػكف لؤلف ػراد ،كمػػف أمثمػػة ذلػػؾ االعتػػداء عمػػى الحػػؽ فػػي الحيػػاة الخاصػػة ،أك الحػػؽ فػػي الشػػرؼ

كاالعتبار كغيرىػا مػف الحقػكؽ ،كقػد تكػكف المصػمحة لمدكلػة ،كمػف أمثمػة ذلػؾ االعتػداء عمػى أسػرار

الدكلة كغيرىا مف أعماؿ االعتداء التي تضر بالدكلة.

كلمركف المادم في جرائـ الصحافة عناصر ثبلثة ىي-:

العنصر األول :كىك السمكؾ كالذم يتمثػؿ فػي نشػر الفكػرة ،كبػو يػتـ انتيػاؾ القاعػدة الجنائيػة اآلمػرة
التي تحظر االعتداء عمى المصالح األساسية لؤلفراد كلمدكلة.

العنصر الثاني :كىي النتيجة التي تتحقؽ عمى أثر ىذا السمكؾ.

العنصر الثالث :كتتمثػؿ بعبلقػة السػببية ،التػي تمثػؿ الصػمة بػيف السػمكؾ كالنتيجػة ،كىػي التػي مػف
خبلليا يتضح أف النتيجة ىي أثر السمكؾ(.)1

كعميػػو فإننػػا ارتأينػػا تقسػػيـ ىػػذا المطمػػب إلػػى ثبلث ػة فػػركع نتنػػاكؿ فػػي كػػؿ منيػػا عنص ػ انر مػػف

عناصر الركف المادم عمى النحك اآلتي-:

الفرع األول :فعؿ النش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر.

الفرع الثاني :النتيج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة.

الفرع الثالث :عبلقة السببية.

 - 1د .خالد رمضان عبد العال سلطان،ص  ،276د.يسر أنور علي ،شرح قانون العقوبات ،النمرية العامة،1998،رقم ،189ص 276
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الفــــرع األول
فعــــــــــــــــــــــــــــل النشـــــــــــــــــــــر

يقصد بالسمكؾ اإلجرامي "ىك النشاط المػادم الخػارجي المكػكف لمجريمػة كالسػبب فػي إحػداث

ضػػررىا العػػاـ كالخػػاص إف كجػػد( ،)1كيمثػؿ المظيػػر الخػػارجي إلرادتػػو اآلثمػػة"( ،)2كيمكػػف أف يتخػػذ

صػػكرة الفعػػؿ أك االمتنػػاع  ،كمػػف ذلػػؾ نشػػر مػػا يمثػػؿ اعتػػداء عمػػى الحػػؽ فػػي الشػػرؼ كاالعتبػػار أك
الحػؽ فػػي الحيػاة الخاصػػة لؤلفػراد ،أك عمػى حػػؽ الدكلػػة فػي االحتفػػاظ بأسػرارىا ،الػذم يشػػكؿ إحػػدل
جرائـ الصحافة.

كقد يع ٌرؼ بأنو "حركة الجاني االختيارية التي تحدث تأثي انر في العالـ الخارجي أك في نفسية
المجني عميو"(،)3فالفعؿ يمثؿ النشاط المكجو لبلعتداء عمى الحؽ الذم يحميو القانكف ،لذلؾ فإف
المشرع ال يعاقب إال عمى األعماؿ التنفيذية لمجريمة ،أما النكايا كالرغبات المجردة مف التعبير

بمظير مادم فبل عقاب عمييا ،إذ البد أف يأتي عمبلن خارجيان ماديان ينب

عف تيديد لمصمحة

ميمة ،سكاء أكاف ذلؾ بالقكؿ أك بالفعؿ(،)4كلذلؾ ال عقاب عمى المقاؿ الذم تضمف نشر األخبار
الكاذبة طالما أف الصحفي احتفظ بو في درج مكتبو ،كلـ يرسمو إلى رئيس التحرير لنشره.

أوالً :التعريف بفعل النشر-:

يقصػد بالفعػؿ فػي جػرائـ الصػحافة نشػر الفكػرة ،حيػث يػتـ مػف خبلليػا الخػركج عمػى القكاعػػد

الجزائية التي تحظر االعتداء عمى المصالح األساسية لؤلفراد كالدكلة.

كقد عرفو أحد الفقياء بأنو" النشاط الذم يصدر عف الجاني كيمثؿ المظير الخارجي إلرادتو

اآلثمة"(.)5

كقد ذىب فقيو آخػر :إلػى أف فعػؿ النشػر ىػك" :السػمكؾ الػذم يقػكـ بػو الػركف المػادم لجػرائـ

الصػػحافة ،كيتمثػػؿ فػػي إب ػراز الفك ػرة لمجميػػكر فػػي شػػكؿ يمكنػػو مػػف االط ػبلع عمػػى مضػػمكنيا فػػي
صكرة صحيفة أك مجمة أك منشكر عاـ في مدة منتظمة"(.)6

كيعرفػو فقيػاء القػػانكف الجنػائي بأنػػو ":كػؿ حركػػة عضػكية صػػادرة عػف اإلرادة اإلنسػػانية"(،)7

كيتميز ىذا الفعؿ بعدة خصائص منيا-:
 - 1ادلستشار الدكتور .زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق،ص48
 -2د .خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلرجع السابق،ص277
 -3ادلستشار الدكتور .زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق،ص49
 -4د .خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلرجع السابق،ص277
 -5د.فوزية عبد الستار ،شرح قانون العقوبات،القسم اخلاص،دار النهضة العربية،القاىرة،1988،رقم ،222ص243
 -6د .خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلرجع السابق،ص277
 -7د .عمر سامل ،ادلرجع السابق،ص51
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 -1أف أم فعؿ أك نشاط إجرامي يستند عمى عنصريف كىمػا حركػة عضػكية كارادة إنسػانية،

كبالت ػػالي كج ػػكد إح ػػداىما دكف اآلخ ػػر غي ػػر ك ػػاؼ لقي ػػاـ الفع ػػؿ ف ػػي مدلكل ػػو الجن ػػائي(،)1كذل ػػؾ ألن ػػو
بغيرىمػػا يتجػػرد الفعػػؿ مػػف الماديػػات كبالتػػالي ال يتصػػكر أف تترتػػب عميػػو أم نتيجػػة إجراميػػة أك أف
يحدث عف طريقو مساس بالحقكؽ التي يحمييا القانكف(.)2

 -2يج ػػب ص ػػدكر النش ػػاط ع ػػف إنس ػػاف ،إذ أن ػػو ال يعت ػػد الق ػػانكف الجن ػػائي بأفع ػػاؿ الحيكان ػػات

كككارث الطبيعة إال في نطاؽ اإلباحة كامتناع المسئكلية الجزائية(.)3

كقػػد عػػرؼ المشػػرع الفمسػػطيني "النشػػر" فػػي المػػادة الخامسػػة مػػف قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني

المطبػػؽ ف ػي قطػػاع غ ػزة بقكليػػا  ":لفظػػة نشػػر( :أ) تعنػػي فػػي حالػػة القػػكؿ  ،الجيػػر بػػو أك ترديػػده
بإحػػدل الكسػػائؿ الميكانيكيػػة فػػي مجتمػػع عػػاـ أك شػػارع عػػاـ أك فػػي أم مكػػاف آخػػر مطػػركؽ مػػف

الناس ،أك الجير بو أك ترديده بطريقػة يسػتطيع معيػا أف يسػمعو مػف كػاف فػي مثػؿ ذلػؾ الشػارع أك
المك ػػاف( .ب) تعن ػػي ف ػػي حال ػػة الكتاب ػػة أك الرس ػػكـ أك الص ػػكر الشمس ػػية أك الص ػػكر أك التص ػػاكير،
تكزيعيػا عمػػى عػدد مػػف األشػخاص أك عرضػػيا بطريقػػة يسػتطيع معيػػا أف ي ارىػا مػػف كػاف فػػي شػػارع
عاـ كفي أم مكاف عاـ مطركؽ  ،أك بيعيا أك عرضيا أك تقديميا لمبيع في أم مكاف.".

كلمفعؿ مدلكؿ كاسع يشمؿ الحركة العضكية اإليجابية مثؿ القذؼ كالسب ،كما يشمؿ الحركة

العضػػػكية السػ ػػمبية ،أك االمتنػ ػػاع ،مثػ ػػاؿ ذلػ ػػؾ االمتنػ ػػاع عػ ػػف نشػ ػػر الحكػ ػػـ الصػ ػػادر بالعقكبػ ػػة كفق ػ ػان

لممادة(/43ب) مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني رقـ ( )9لسنة ،1995كالمادة(  )198مف
قانكف العقكبات المصرم في فقرتيا األخيرة.

كالمشرع في جرائـ النشر يعاقب عمى السمكؾ الذم يتضمف أمريف ىما)4( -:

األمر األول :الفكرة أك الرأم الػذم يتضػمف المعنػى المجػرـ فػي شػكؿ قػكؿ أك فعػؿ أك كتابػة أك أم
كسيمة تمثيؿ أخرل.

األمر الثاني :العبلنية المصاحبة ليذه الفكرة أك الرأم(.)5
كبػػدكف فعػػؿ النشػػر ،ال تكجػػد جػرائـ صػػحافة ،كال تنطبػػؽ قكاعػػد المسػػئكلية المنصػػكص عمييػػا

ف ػػي المػ ػكاد (،42/12ب،ج،د) م ػػف ق ػػانكف المطبكع ػػات كالنش ػػر الفمس ػػطيني رق ػػـ( )9لس ػػنة ،1995
كالمػادة ( )61مػف قػانكف العقكبػات الفمسػطيني كالمطبػػؽ فػي قطػاع غػزة ،كالمػكاد ()44/43/42مػػف

 -1د.زلمود صليب حسٍت ،دروس يف علم اإلجرام والعقاب،بدون دار نشر،1982،ص296؛ود.عمر سامل،ادلرجع السابق،ص51
 -2د.رأفت جوىري رمضان ،ادلسئولية اجلنائية عن أعمال وسائل اإلعبلم ،رسالة دكتوراه،حقوق عُت مشس،2009،ص51
 - 3د.عمر سامل،ادلرجع السابق،ص 52
 -4د.رأفت جوىري رمضان،،ادلرجع السابق،ص51؛ود.زلمد زلي الدين عوض،العبلنية يف قانون العقوبات،رسالة دكتوراه ،حقوق
القاىرة،1955،ص 289؛ود .خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلرجع السابق،ص277وما بعدىا
 - 5د.زلمد زلي الدين عوض،ادلرجع السابق،ص208
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قانكف الصحافة الفرنسي سنة ،1881ككذلؾ قكاعد المسػئكلية المنصػكص عمييػا فػي المػكاد( 195

قبؿ أف يتـ إلغاؤىا /200 ،196 ،مكرر أ) مف قانكف العقكبات المصرم(.)1

كال يخرج النشاط فػي الجريمػة الصػحفية عػف األصػؿ العػاـ ،فقػد جػاء المشػرع الفمسػطيني فػي

المادة( )201مف قانكف العقكبػات الفمسػطيني ككػذلؾ المشػرع المصػرم فػي المػادة()171مػف قػانكف
العقكبات المصرم ،كقد أكردكا تطبيقات لمفيكـ النشاط في الجريمة الصحفية كىذه التطبيقات تتفؽ

مػػع طبيعػػة ج ػرائـ الصػػحافة ،باعتبارىػػا تعبي ػ انر عػػف رأم ،أك فك ػرة معينػػة ،كيمكػػف أف تقسػػـ صػػكر
النشػػاط الػػذم نػػص عمييػػا المش ػػرع الفمسػػطيني كالمصػػرم فػػي المػ ػكاد السػػابقة إلػػى الصػػكر الثبلث ػػة

التالية-:

الصورة األولى :القكؿ أك الصياح.

الصورة الثانية :الكتابة كالطبع "المطبكعات" كما يقكـ مقاميا.
الصورة الثالثة  :الفعؿ كاإليماء.

ثانياً :وسائل العالنية وطرق التمثيل-:

تمػػر جريمػػة النشػػر بمػػرحمتيف :تتمثػػؿ المرحمػػة األكلػػى فػػي التعبيػػر عػػف الفكػرة أك الخبػػر ،أمػػا

األخرل فتتحقؽ بإظيار الفكرة كذلؾ بإعبلنيا أك الجير بالخبر(.)2

كتتطمب المرحمػة األكلػى اسػتعماؿ الجػاني كسػيمة مػف كسػائؿ التعبيػر ،بينمػا تقتضػي المرحمػة

الثانية استعماؿ طريقة مف طرؽ العبلنية.

 -1وسائـــــــــــــل التعبيـــــــــــــر-:

كيقصد بكسائؿ التعبير كػؿ مػا يصػمح إلبػراز أفكػار كمشػاعر اإلنسػاف ،كقػد اسػتعمؿ المشػرع

المصرم لمداللة عمى ىذه الكسائؿ لفظ "طرؽ التمثيؿ"( )3أك "كسائؿ التعبير"(،)4كذلؾ لئلشارة إلى
كؿ الكسائؿ التي تصمح إلبراز المعاني كالمشاعر كتصكيرىا كاإلعراب عنيا كالداللة عمييا)5(.

ككسػائؿ التعبيػػر أك طػػرؽ التمثيػػؿ كردت فػػي المػػادة()1/201مػػف قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني

كالمػػادة()171مػػف قػػانكف العقكبػػات المصػػرم عمػػى سػػبيؿ البيػػاف ال الحصػػر ،كذلػػؾ بمناسػػبة تج ػريـ
القذؼ بحؽ شخص ،حيث اعتبر المشرع الفمسطيني في المادة سابقة الذكر" كؿ مف نشر بكاسطة
الطب ػػع أك الكتاب ػػة أك الرس ػػـ أك التص ػػكير أك بأي ػػة كاس ػػطة أخ ػػرل غي ػػر مج ػػرد اإليم ػػاء أك المف ػػظ أك

 - 1د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق،ص278
. - 2د .طارق سرور ،جرائم النشر واإلعبلم ،الكتاب األول ،ادلرجع السابق،ص96
 -3وىو ذات ادلصطلح الذي استعملو ادلشرع الفرنسي يف ادلادة  23من قانون الصحافة الفرنسي الصادر يف  29يوليو سنة .1881
 -4وصلد أيضاً أن ادلادة ( )47من الدستور ادلصري الصادر يف سنة  1971استعملت عبارة " وسائل التعبَت " للداللة على ادلعٌت نفسو.
 -5احملامي.زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق،ص 161
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الصػػكت كبكجػػو غيػػر مشػػركع مػػادة تكػػكف قػػذفان بحػػؽ شػػخص ،بقصػػد القػػذؼ بحػػؽ ذلػػؾ الشػػخص،
يعتبر أنو ارتكب جنحة كتعرؼ تمؾ الجنحة "بالقدح".

أما المادة ( )171مف قانكف العقكبات المصرم فقد جاءت بمناسبة تجريـ التحريض العمني

ككسػػيمة اشػػتراؾ فػػي جنايػػة أك جنحػػة ،فنصػػت المػػادة( )171مػػف قػػانكف العقكبػػات المصػػرم عمػػى
عقػػاب" كػػؿ مػػف أغػػرل كاحػػدان أك أكثػػر بارتكػػاب جنايػػة أك جنحػػة بقػػكؿ أك صػػياح جيػػر بػػو عمنػان أك
بفعؿ أك إيماء صػدر عنػو عمنػان أك بكتابػة أك رسػـ أك صػكرة شمسػية أك رمػكز أك أيػة طريقػة أخػرل

مف طرؽ التمثيؿ جعميا عمنية أك بأية كسيمة أخرل مف كسائؿ العبلنية"...

كيتضػػح مػػف النص ػكص المتقدم ػة ،أف طػػرؽ التعبيػػر أك التمثيػػؿ ثػػبلث :إمػػا القػػكؿ كالصػػياح،

كاما الكتابة كالطبػع أك مػا يقػكـ مقاميػا مػف رسػكـ كصػكر شمسػية كرمػكز ،كأخيػ انر الفعػؿ أك اإليمػاء
كىك ما يقتضي أف نكضح المقصكد بكؿ طريقة مف طرؽ العبلنية.

أ -القول أو الصياح-:

كيقص ػػد ب ػػالقكؿ ك ػػؿ م ػػا ينط ػػؽ ب ػػو م ػػف كمم ػػات أك عب ػػارات مفيكم ػػة ( )1تعب ػػر ع ػػف معن ػػى

معػػيف( ،)2كيسػػتكم فػػي القػػكؿ أف يكػػكف مػػف جمػػؿ عديػػدة أك جممػػة كاحػػدة ،أك لفظػان أك مقطعػان (،)3
طالما أف لو داللة معينة ،كقد يككف القكؿ نظمان أك نث انر( ،)4كقػد يكػكف بمغػة عربيػة أك أجنبيػة ،كقػد
يككف صريحان أك ضمنيان ،كقد يككف بصيغة االقتراح أك التشكيؾ أك االستفياـ(.)5

كال يش ػػترط ف ػػي الق ػػكؿ أف يك ػػكف مص ػػدره إنس ػػانان ،فق ػػد يق ػػكـ الش ػػخص بتس ػػجيؿ أقكال ػػو عم ػػى

أس ػػطكانة أك شػ ػريط كاس ػػيت( ،)6أك أف يق ػػكـ بتمق ػػيف ببغ ػػاء عب ػػارات الق ػػذؼ كالس ػػب ،كبالت ػػالي فػ ػإف

المسجؿ أك الممقف يعتبر مسئكالن عف ىذه العبارات (.)7

أمػػا الصػػياح فيقصػػد بػػو تمػػؾ األص ػكات الصػػادرة مػػف اإلنسػػاف كليسػػت أق ػكاالن كاضػػحة ،كالتػػي

تعبػػر عػػف معنػػى أك مشػػاعر مختمفػػة كاف كانػػت بصػػكرة عنيفػػة( ،)8إذ ال أىميػػة لنب ػرة الصػػكت أك
- 1د .عبد الفتاح بيومي حجازي ،ادلبادئ العامة يف جرائم الصحافة والنشر ،دراسة متعمقة عن جرائم الرأي يف قانون العقوبات وقانون
الصحافة ،بدون طبعة  ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،2000 ،ص 60؛ود .عمر سامل ،ادلرجع السابق،ص53
 - 2د.عمر سامل،ادلرجع السابق،ص،53ود.شريف كامل ،جرائم الصحافة،ادلرجع السابق،ص17
 - 3د.طارق سرور،جرائم النشر واإلعبلم،الكتاب األول،ادلرجع السابق،ص98؛ود .عمر سامل ،ادلرجع السابق،ص53
 - 4د.شريف كامل ،جرائم الصحافة ،ادلرجع السابق،ص17؛ ود .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص53
-5د .عمر سامل،ادلرجع السابق،ص،53ود.شريف كامل،جرائم الصحافة،ادلرجع السابق،ود..زلمد زلي الدين عوض ،ادلرجع السابق،ص
 ،126احملامي.زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق،ص161؛ د.رياض مشس،حرية الرأي وجرائم الصحافة والنشر،اجلزء األول،مطبعة دار
الكتب ادلصرية ،القاىرة،1947،ص 154
 -6د.عمر سامل ،ادلرجع السابق،ص، 53ود.شريف كامل،جرائم الصحافة،ادلرجع السابق،ص ،18ود.رياض مشس،ادلرجع السابق
،ص153
 -7د .رياض مشس،ادلرجع السابق ،ص155
 -8د.شريف كامل ،جرائم الصحافة،ادلرجع السابق،ص18
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1
الحديث ،كالحزف أك الفرح أك الغضب أك االستيجاف أك الدىشة( )،كيدخؿ في باب الصياح أيضػان

الصراخ كالصفير كالكلكلة(.)2

كيجب أف يجير بالقكؿ أك الصياح في أماكف أك اجتماعات عامة كي يتكافر شػرط العبلنيػة

ف ػػي الجريم ػػة الص ػػحفية ،فالح ػػديث الم ػػنخفض ال ػػذم ال يس ػػمعو إال المش ػػترككف في ػػو ،ال تتحق ػػؽ ب ػػو

العبلنيػػة كلػػك حصػػؿ فػػي محػػؿ مطػػركؽ أك محفػػؿ عػػاـ( ،)3كىػػذا مػػا نصػػت عميػػو المػػادة ()2/202
مف قانكف العقكبات الفمسػطيني المطبػؽ فػي قطػاع غػزة بقكليػا ":يعتبػر الشػخص أنػو نشػر ذمػان إذا

تمفظ بألفاظ الذـ عبلنيػة فػي حضػكر الشػخص المعتػدل عميػو أك فػي مكػاف يمكػف لغيػره مػف النػاس

أف يسػػمعو فيػػو أك فعػػؿ ذلػػؾ فػػي غيػػاب الشػػخص المعتػػدل عميػػو بكاسػػطة إبػػبلغ ألفػػاظ الػػذـ إلػػى
شخصيف أك أكثر سكاء أكانكا مجتمعيف أـ منفرديف".

فإذا كاف الكبلـ قد قيؿ بصكت مرتفع يسمعو مف كجو إليو ،كيمكف أف يسمعو معو غيره فقد

تحقؽ معنى الجير ،كلكف إذا كاف الكبلـ قد قيؿ بصػكت لػـ يسػترع انتبػاه أحػد مػف الحاضػريف كلػـ

يسمعو سكل المجني عميو فبل ييعد جي انر بالقكؿ(.)4
كقد سػاكل المشػرع بػيف القػكؿ كالصػياح ،مػف حيػث اعتبارىمػا مػف كسػائؿ التعبيػر عػف الفكػر

إال أف القػػكؿ يعتب ػػر أكث ػػر تعبيػ ػ انر كتػػدليبلن عم ػػى الفكػ ػرة مػ ػف الصػػياح ،في ػػذا األخي ػػر ل ػػيس إال تعبيػ ػ انر
غاضبان قد ال يدؿ عمى شيء(.)5

كتكمػػف خطػػكرة القػػكؿ كالصػػياح فػػي أنيمػػا قػػد يجػػدا طريقيمػػا إلػػى المسػػتمع بسػػرعة ،حيػػث أف

تأثير الكممة المسمكعة أشػد كقعػان مػف الكممػة المكتكبػة  ،كذلػؾ نظػ انر السػتخداـ الصػيم المػؤثرة التػي

ال تجعؿ المرء يشعر بالرغبة في التحقؽ مما يقاؿ(،)6فيستسمـ لما يقاؿ ألنو ال اختيار لو.

ب -الكتابة والطبع "المطبوعات" وما يقوم مقاميما-:

كيراد بالكتابة "كؿ ما ىك مدكف بمغػة مفيكمػة أك يمكػف فيميػا لمتعبيػر عػف معنػى معػيف"(،)7

كلػػك باالسػػتعانة بػػالغير أك بأيػػة كسػػيمة أخػػرل ،كال يي ػػـ فػػي ىػػذا المقػػاـ القالػػب أك األسػػمكب ال ػػذم

أفرغػػت فيػػو ،كال طريقػػة التحريػػر باليػػد أك باآللػػة الكاتبػػة أك مطبكعػان بأيػػة كسػػيمة مػػف كسػػائؿ الطبػػع،
كالكتب كالصحؼ كالمجبلت كغيرىا ،كالتي مف شأنيا أف تخرج عدة نسخ مػف المكتػكب كالمطبعػة

 - 1د.شريف كامل،جرائم الصحافة،ادلرجع السابق،ص ،18و د .زلمد زلي الدين عوض،ادلرجع السابق،ص 127
 -2احملامي .زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق،ص161
 -3احملامي .زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق،ص161
-4احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق،ص162
 -5د.عمر سامل،ادلرجع السابق،ص 54
 -6د.عمر سامل،ادلرجع السابق،ص 54
 -7د .شريف كامل ،جرائم الصحافة ،ادلرجع السابق،ص 18؛ د .زلمد زلي الدين عوض،ادلرجع السابق،ص  ،132د .رياض
مشس،ادلرجع السابق ،ص. 138
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العاديػػة كالطبػػع( ،)1كسػكاء أكانػػت المطبكعػػات دكريػػة كالصػػحؼ أـ غيػػر دكريػػة كالكتػػب المنشػػكرة،
ػزة طالمػػا إنيػػا تػػؤدم فػػي
كس ػكاء كانػػت الكتابػػة منسػػقة فػػي صػػكرة كممػػات فػػي جممػػة أك حػػركؼ مجػ أ

مجمميػػا إلػػى معنػػى يفيػػـ ألكؿ م ػرة ()2أك بعػػد إمعػػاف النظػػر كالتفكيػػر ،كال عب ػرة بنػػكع المػػادة التػػي

أفرغت فييا الكتابة فقػد تكػكف كرقػان أك قماشػان( )3أك حجػ انر أك أيػة مػادة أخػرل تكػكف صػالحة لمكتابػة
عمييا(.)4

كقد ذكر المشرع الفمسطيني في المادة( )1/201مف قانكف العقكبات المطبؽ فػي قطػاع غػزة

لف ػػظ الطب ػػع كالكتاب ػػة ،كك ػػذلؾ المش ػػرع األردن ػػي كذل ػػؾ ف ػػي الم ػػادة ( )4/189م ػػف ق ػػانكف العقكب ػػات
المطبؽ في الضفة الغربية ،كىذا عمػى خػبلؼ المشػرع المصػرم الػذم كػاف مكفقػان فػي الحػديث عػف

الكتابػ ػػة دكف المطبكعػ ػػات ،باعتبػ ػػار أف الكتابػ ػػة تشػ ػػمؿ المطبكعػ ػػات بشػ ػػتى أنكاعيػ ػػا مػ ػػف ص ػ ػحؼ
كمجبلت كاعبلنات.

ككفقػان لمػػا ذىػػب إليػػو القضػػاء الفرنسػػي ف ػإف تعبيػػر المطبكعػػات كالكتابػػات يضػػـ الرسػػكـ التػػي

تتضمنيا المطبكعات أك الكتابات أك التصكير الذم تتـ بو الممصقات كالكتابات كذلؾ لما يتضمنو

مف عرض عمى أنظار العامة(.)5

كيمحػػؽ بالكتابػػة المخطكطػػات كاإلعبلنػػات العاديػػة كالضػػكئية ،كالكتػػب كالصػػحؼ كالمجػػبلت،

كقػػد ذكػػرت المػػادة ( )1/201مػػف قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني" الرسػػـ كالتصػػكير" باعتبارىمػػا مػػف
كسػػائؿ العبلنيػػة ،كيقصػػد بيمػػا التعبيػػر عػػف الفكػرة بكسػػيمة فنيػػة مثػػؿ الرسػػكـ الكاريكاتكريػػة كالصػػكر

الشمسية كالرمكز التي تعبر عف معنى معيف ،كغيرىػا مػف كسػائؿ التمثيػؿ األخػرل التػي تأخػذ حكػـ
الكتابة كمنيا-:

*-الرسم :كيقصد بيا تمثيؿ األشياء أك األشخاص أك المناظر الطبيعية بريشة الفناف كيدخؿ في
ذلؾ الكاريكاتير( ،)6فتعد الرسكـ أحد األكجو الفنية لمتعبير عف الفكرة بكاسطة طبعيا عمى الكرؽ

أك النحت عمى الخشب أك الحفر عمى المعدف أك النقش( ،)7كالرسـ عمى الجمد ،بغض النظر عف

عف طبيعة المادة التي ترسـ عمييا أك طريقة الرسـ ،كيستكم في ذلؾ الفف التقميدم أك التشكيمي،

-1احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق،ص163
- 2ادلستشار الدكتور .زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق،ص52
 -3احملامي.زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق،ص 163؛ د .زلمود صليب حسٍت ،شرح قانون العقوبات  ،القسم اخلاص ،1993 ،رقم
 ،788ص 520
-4د.طارق سرور،قانون العقوبات ،القسم اخلاص،جرائم االعتداء على األشخاص،الطبعة الثانية ،كلية احلقوق ،جامعة القاىرة،2001،ص
القاىرة،2001،ص 326
 - 5د.خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق،ص 280
 - 6د .طارق سرور ،جرائم النشر واإلعبلم ،الكتاب االول ،ادلرجع السابق،ص99
 - 7د.رياض مشس،ادلرجع السابق،ص،139وادلستشار الدكتور .زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق ،ص 52
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كيمكف أف تتـ الجريمة بالرسـ مثؿ التحريض عمى البغض كالعنؼ ضد مف ينتمكف لديانة أك

مذىب معيف ،كىك عيف ما قضت بو محكمة باريس ضد بعض الرسكـ التي تمثؿ تحريضان عمى
مف يعتنقكف المذىب المسيحي الكاثكليكي(.)1

*-الصور :يقصد بيا الرسكـ المكضكعة التي يعتمد فييا عمى األلكاف كالظبلؿ كالتصكير
باألبيض كاألسكد بطريؽ الرش عمى الكرؽ أك الكاريكاتير ،كيستكم أف تمثؿ حقيقة مثؿ صكرة

شخص مشيكر أك خياؿ كصكرة أسرة يائسة ببل مأكل(.)2

*-الصور الشمسية :كيراد بيا صكر األشياء أك األشخاص أك المناظر الطبيعية المثبتة بكاسطة
آلة تصكير فكتكغرافي ،كتعرؼ أيضان بأنيا طبع فني أك نقؿ أك تثبيت لمصكر اعتمادان عمى التأثير
الضكئي سكاء نقمت عمى الزجاج ،أك السيراميؾ ،أك بطريؽ البلسمكي ،عمى شاشة التمفاز أك

شبكات االتصاؿ االلكتركنية(.)3

*-الرمــوز :كتعنػػي كػػؿ األشػػكاؿ الرمزيػػة التػػي تعبػػر عػػف شػػيء أك معنػػى متعػػارؼ عميػػو( ،)4سػكاء

أكاف مصػحكبان بأسػطكرة أك قصػة أـ غيػر مصػحكب بيػا(،)5مثػؿ الميػداليات كالعبلمػات كالحػركؼ
كالتماثيػػؿ كالزخػػارؼ كالحمػػي كغيرىػػا مػػف العبلمػػات التػػي ترمػػز إلػػى فك ػرة أك قصػػة كاقعيػػة أك أم

معنى آخر(،)6كقد ذىبت محكمة النقض المصرية في أحد أحكاميا إلى أف كسائؿ العبلنية الػكاردة
الكاردة في المادة()171مف قانكف العقكبات المصرم ليست عمى سػبيؿ الحصػر كالتعيػيف ،بػؿ ىػي
مف قبيؿ التمثيؿ كالبياف(.)7

كقد تجد الكتابة طريقيا إلى القارئ ،إما عف طريؽ الجريػدة أك المجمػة ،أك عػف طريػؽ كتػاب

8
،كبالرغـ مف أف ىناؾ اختبلؼ جكىرم فيما بينيما مف حيث المضمكف كقكة التأثير( )،إال أف كبلن

كبلن منيما يتجو إلى مخاطبة الجميكر بدكف تمييز بيف أفراده.

كيبلحظ أف جرائـ الصحافة عمكمان ،ترتكب في الغالب عف طريؽ الكتابة ،سكاء في

الصحؼ أك المجبلت أك الكتب أك غير ذلؾ مف المطبكعات( ،)9األمر الذم دفع بعض الشراح
 - 1د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص281
 - 2د .رياض مشس ،ادلرجع السابق،ص140
 - 3د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص 281؛وادلستشار الدكتور ،زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق ،ص 53
 -4ادلستشار الدكتور .زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق ،ص 53؛ د .خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلرجع السابق،ص ،281احملامي.
زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق،ص،163د .طارق سرور ،قانون العقوبات ،ادلرجع السابق326،
- 5د.طارق سرور،قانون العقوبات،ادلرجع السابق،ص326
- 6د رأفت جوىري رمضان ،ادلرجع السابق،ص62؛ وادلستشار الدكتور .زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق ،ص 53
 - 7نقض جنائي مصري،1944/5/8 ،رلموعة القواعد القانونية،س،14رقم ،1024ص .58
 -8د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص55
 - 9د.شريف كامل ،جرائم الصحافة ،ادلرجع السابق،ص19؛ ود.رياض مشس ،ادلرجع السابق،ص138
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إلى القكؿ بأنو لكي تككف الجريمة جريمة صحافة أك نشر ،فإنو يشترط أف تنطكم عمى إساءة
استعماؿ حرية الرأم ،كأف تككف قد كقعت بطريؽ المطبكع كالمطبعة بالمعنى المعتاد ليذيف

المفظيف(، )1فالكاتب قد يحاكؿ إخفاء المعنى المؤذم في لفظ برئ المظير  ،كذلؾ إما لتقكية

المعنى أك لميركب مف المسئكلية أك لتحقيؽ الغرضيف معان ،كلكف طالما تحققت أركاف الجريمة فبل
يفيد الكاتب محاكلة إخفاء المعنى  ،كفي ذلؾ قالت محكمة النقض المصرية في حكـ ليا " ...إف

العبارات أك األساليب الممتكية قد يظف الكاتب أنيا تخفي مراده إال إنيا ال تزيده في أنفس القراء

إال ظيك انر أك تككيدان ،)2("...كمف ثـ فإف كقعت الجريمة بطريؽ غيرىا كاإلذاعة البلسمكية أك
األسطكانات فبل تعتبر الجريمة جريمة نشر ،ما لـ ينص القانكف عمى غير ذلؾ(.)3

ومن جانبنا فإننا نعتقد بػأف العبلنيػة متحققػة فػي جميػع ىػذه الحػاالت ،كذلػؾ ألف المشػرع قػد

أكرد في المادة()1/201مف قانكف العقكبات الفمسطيني عبارة" أك أم كاسطة أخرل "( )4مما يعنػي
يعني أف كسائؿ التعبير عف المعنى التي سبؽ ذكرىا لـ ترد عمى سػبيؿ الحصػر كانمػا كردت عمػى

سبيؿ المثاؿ.

ج-الفعـــــــل واإليمـــــــــــــاء-:
إف التعبير عف فكرة أك معنى معيف يمكف أف يتـ بطرؽ ككسائؿ متعددة ،كقد أحسف مشرعنا

الفمسػػطيني صػػنعان فػػي المػػادة ( )1/201مػػف قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني المطبػػؽ فػػي قطػػاع غ ػزة،
كالمشرع المصرم في المادة ( )171مف قانكف العقكبات المصػرم ،حينمػا ذكػ ار ىػذه الكسػائؿ عمػى

س ػػبيؿ المث ػػاؿ ال الحص ػػر ،حي ػػث يعب ػػر فيي ػػا ع ػػف الفكػ ػرة بطريق ػػة الرس ػػـ أك التص ػػكير ،كذل ػػؾ بغي ػػة
كصكؿ المؤلؼ إلى نقد أك تعميؽ أك مدح أك ذـ أك تحريض إلى غير ذلؾ مف المعاني(.)5

كيقصد بالفعؿ" كؿ حركة عضكية إرادية( )6يصدرىا اإلنساف بأحد أعضاء جسده( )7لمداللػة

لمداللػػة عمػػى معنػػى معػػيف( ،")8كبتعبيػػر آخػػر ىػػك "كػػؿ مظيػػر تنفيػػذم إلرادة اإلنسػػاف كالتعبيػػر عػػف

أفكاره"(.)9

 - 1د.شريف كامل ،جرائم الصحافة،ادلرجع السابق،ص 19
 -2نقض ،1933/4/24رلموعة القواعد القانونية،ج،3رقم ،107ص .170
- 3د شريف كامل،جرائم الصحافة،ادلرجع السابق،ص ،19احملامي.زلمد عبد  هل بك،ادلرجع السابق،ص 154وما بعدىا.
 - 4انمر الفقرة األوىل من ادلادة  171من قانون العقوبات ادلصري واليت تشمل عبارة" أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل "
 -5احملامي.زلمد عبد  هل بك،ادلرجع السابق،ص178؛ود.عمر سامل،ادلرجع السابق،ص 58
 - 6د.شريف كامل،جرائم الصحافة،ادلرجع السابق،ص ،18د.عمر سامل،ادلرجع السابق،ص 57
 - 7د.عمر سامل،ادلرجع السابق،ص 57
 - 8د .عبد الفتاح حجازي ،ادلرجع السابق،ص،66ود.شريف كامل ،جرائم الصحافة ،ادلرجع السابق،ص، 18ود .رياض مشس ،ادلرجع
السابق،ص138؛ د .زلمد زلي الدين عوض ،ادلرجع السابق،ص 132
 - 9د.آمال عثمان ،ادلرجع السابق،ص 742
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كالشؾ أف اعتبار الحركة الجسدية مف كسػائؿ التعبيػر لػو مػا يبػرره ،حيػث أف بعػض األفعػاؿ

تعػػد أكضػػح فػػي الداللػػة عمػػى المعنػػى المػػؤذم مػػف القػػكؿ ،كأكثػػر تعبيػ انر عػػف الفكػرة ،كأشػػد كقعػان مػػف

مجػػرد القػػكؿ أك الكتابػػة التػػي تػػدؿ عمػػى العيػػب كاالحتقػػار كال ػرفض مػػف جانػػب أىػػؿ كطنػػو ،س ػكاء
بالتمثيػػؿ أك الضػػحؾ أك المكاقػػؼ الميينػػة( ،)1فالبصػػؽ فػػي كجػػو إنسػػاف أك تمزيػػؽ صػػكرتو كدىسػػيا
باألقداـ أشد كقعان مػف مجػرد تكجيػو كممػات ميينػة لػو ،كقػد تنخػدش ك ارمػة سػيدة كيمػس شػرفيا عمنػان

إذا عػرض عمييػػا رجػػؿ نقػػكدان أك تتبعيػػا فػػي الطريػػؽ العامػة كفاتحيػػا بمػراده السػػي بألفػػاظ صػريحة،
كلذلؾ البد أف تككف داللة الفعؿ كاضحة ليست مبيمة ،كأف يككف مقصكدان متعمدان(.)2

أم ػ ػ ػػا اإليم ػ ػ ػػاء فيقص ػ ػ ػػد بيػ ػ ػ ػا "اإلش ػ ػ ػػارة الت ػ ػ ػػي تص ػ ػ ػػدر ع ػ ػ ػػف الش ػ ػ ػػخص بأح ػ ػ ػػد أعض ػ ػ ػػائو أك

جكارحػػو"(،)3بمعنػػى آخػػر كػػؿ إشػػارة تعبيريػػة عػػف المعػػاني كالشػػعكر مػػف حركػػات الجػػكارح كأج ػزاء
الجسػػـ ،بحيػػث تك ػػكف ىػػذه اإلشػػارات معركف ػػة كمشػػيكرة الداللػػة عم ػػى االسػػتيزاء أك االس ػػتحقار أك
االستنكار كالتحريض كالمقت كالتحبيذ ( )4كالمنع كالرفض كعمى نسبة العيكب إلى الغير أك تيديده
تيديده ،كمتى كانت اإلشارة مقصكدة ككانت معركفة الداللة خالية مف اإلبياـ فإنيا تككف في نظر

القانكف كالقكؿ كالصياح (،)5كيبػدك أف اإليمػاء ال يعػدك أف يكػكف تطبيقػان لمفيػكـ الفعػؿ كتكػ ار انر لػو،

مثاؿ ذلؾ أف يسػأؿ زيػد عمػف سػرؽ سػاعة بكػر فيشػير إلػى عمػرك كذلػؾ إلظيػار ىػذا األخيػر بأنػو

سارؽ(،)6ىذه اإلشارة تقكـ بيا جريمة القذؼ إذا تكافرت بقية أركانيا(.)7

 - 1ادلستشار الدكتور .زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق،ص،51احملامي..زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق،ص .162
 -2احملامي.زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق،ص 162
 -3د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص 58
 - 4د.شريف كامل،جرائم الصحافة،ادلرجع السابق،ص ،18احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق،ص 162
 - 5احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق،ص  ،162د .عمر سامل ،ادلرجع السابق،ص58
 -6د .فوزية عبد الستار،شرح قانون العقوبات ،القسم اخلاص،القاىرة ،1982 ،رقم  ،612ص 536
 -7د .عمر سامل  ،ادلرجع السابق ،ص 58
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الفـــــــــــــــــرع الثانـــــــــــــــــــــــي
النتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ييدؼ ك هؿ مف المشرعيف الفمسػطيني كالمصػرم مػف كراء تجػريـ الجػرائـ الصػحفية إلػى تبلفػي

األضرار التي قد تصيب الدكلة مف خبلؿ التحريض عمى ارتكاب الجرائـ التي تشػكؿ اعتػداء عمػى
نظػػاـ الدكلػػة السياس ػػي كاالجتمػػاعي كاالقتص ػػادم ،كمػػا أن ػو يح ػػكؿ دكف االعتػػداء ال ػػذم يقػػع عم ػػى

األفراد ،سكاء تمثؿ في االعتداء عمى الشػرؼ كاالعتبػار ،أك عمػى الحيػاة الخاصػة ،أك عمػى حقػكؽ
الدكلة مف خبلؿ عقكبات رادعة تمنع ىذا االعتداء.

كالنتيجػػة اإلجراميػػة ىػػي العنصػػر المػػتمـ لمػػركف المػػادم لمجريمػػة فػػي صػػكرتو الكاممػػة ،كىػػي

الضابط في تماـ الجريمة مع ما يترتب عمى ذلؾ مف آثار مكضكعية كاجرائية.

كقػػد خضػػعت النتيجػػة كعنصػػر فػػي بنػػاء الجريمػػة لمفػػاىيـ متعػػددة  ،فػػالبعض اعتبرىػػا "األثػػر

المادم كالقانكني الذم يترتب عمى السمكؾ الػذم يقػرر المشػرع لػو عقكبػة"( ، )1كيتضػح مػف خػبلؿ

ىذا التعريؼ أف النتيجة تقكـ عمى معنييف  ،المعنى المادم كالمعنى القانكني ،كيكجػد بينيمػا صػمة
كثيقة تجعؿ تحديد مدلكؿ النتيجة كاألحكاـ التي تخضع ليا يقتضياف الرجكع ليما معان.

أوالً :المفيوم المادي-:

فحػكل النتيجػػة كفقػان لممفيػػكـ المػػادم أنيػػا حقيقػػة ماديػػة ،كيقصػػد بيػػا "التغييػػر المممػػكس الػػذم

يظير في العالـ الخارجي كأثر لمنشاط اإلجرامي"( ،)2كىذا التغييػر يمػس األفػراد أك الدكلػة ،كمثػاؿ
التغيير الذم يمس األفراد نتيجة لمنشر المتضمف اعتداء عمػى الحػؽ فػي الشػرؼ كاالعتبػار كالسػب

كالقذؼ ،أك الذم يمس الدكلة مثؿ النشر المتصؿ بأسرار الدفاع.

ككفقػ ػان لممفي ػػكـ الس ػػابؽ فػ ػإف النتيج ػػة اإلجرامي ػػة "ى ػػي ذل ػػؾ التع ػػديؿ ال ػػذم يح ػػدث ف ػػي الع ػػالـ

الخ ػػارجي بع ػػد ارتك ػػاب الفع ػػؿ الجن ػػائي ،في ػػي إذف ذل ػػؾ األث ػػر ال ػػذم يترت ػػب عم ػػى ارتك ػػاب الفع ػػؿ
اإلجرامي"(.)3

كتطبيقان لذلؾ ،ففي جريمػة القتػؿ يفقػد المجنػي عميػو الحػؽ فػي الحيػاة بعػد أف كػاف يػنعـ بيػا،

كفي جريمة السرقة يصبح المسركؽ في حيازة الجاني بعد أف كاف في حيازة المجني عميو.

كيأخػذ عمػى ىػػذا المفيػكـ المػادم ،أنػػو لػـ يحػدد لنػػا األثػر الػذم يتعػػيف أف يؤخػذ فػي االعتبػػار

كعنصر مككف لمنتيجة اإلجرامية  ،خاصة إذا سممنا بأف آثار الفعؿ تتعدد في عالـ األشياء إلى ما
 - 1د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص284
 - 2د .أمحد فتحي سرور ،الوسيط يف قانون العقوبات ،القسم العام ،دار النهضة العربية،1981 ،رقم  ،257ص 430؛ ادلستشار
الدكتور .زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق ،ص 54
 - 3د .عمر السعيد رمضان ،فكرة النتيجة يف قانون العقوبات  ،رللة القانون واالقتصاد ،1961 ،ص104؛ د.عمر سامل ،ادلرجع السابق،
السابق ،ص.62

31

ال نياية ،ففي جريمة القذؼ مثبلن ،قد يترتب عمييا "إذا كػاف المجنػي عميػو مرىػؼ الحػس" كفاتػو أك
قد يترتب عمى ىذه الجريمة فقده لعممو  ،كقطع صبلتو العائمية ،كتشرد أكالده .....الخ(.)1

كىػذه اآلثػػار جميعيػا ال تػػدخؿ بطبيعػة الحػػاؿ فػي تكػػكيف جريمػة القػػذؼ ،فػالمفيكـ المػػادم لػػـ

يبيف لنا األثر الذم يعد نتيجة مف بيف اآلثار البلمتناىية لمفعؿ اإلجرامي( ،)2لذا اتجو بعض الفقو
إلى مفيكـ آخر لمنتيجة ،يعرؼ بالمفيكـ القانكني لمنتيجة اإلجرامية.
ثانياً :المفيوم القانوني-:

يقص ػ ػػد بالنتيج ػ ػػة كفقػ ػ ػان لممفي ػ ػػكـ الق ػ ػػانكني "االعت ػ ػػداء عم ػ ػػى المص ػ ػػمحة الت ػ ػػي يري ػ ػػد المش ػ ػػرع

حمايتيػا"( ،)3فالنتيجػػة فػي جريمػػة القتػػؿ ىػي االعتػػداء عمػػى حػؽ المجنػػي عميػػو فػي الحيػػاة ،كتتمثػػؿ
النتيجة القانكنية في جريمة السرقة في االعتداء عمى حؽ الممكية كالحيازة ،أمػا فػي جريمتػي السػب
كالق ػػذؼ فيتمث ػػؿ االعت ػػداء عم ػػى الش ػػرؼ كاالعتب ػػار ،كتتخ ػػذ النتيج ػػة ف ػػي المعن ػػى الق ػػانكني إح ػػدل

صكرتيف)4( -:

-1ىػي اإلضػرار بالمصػمحة المحميػػة سػكاء عػف طريػػؽ تعطيميػا كميػػة أك إنقاصػػيا ،كمػا ىػػك الحػػاؿ

فػػي النتيجػػة فػػي جريمػػة القػػذؼ كالسػػب عػػف طريػػؽ الصػػحؼ ،التػػي تتمثػػؿ فػػي الحػػؽ فػػي الشػػرؼ
كاالعتبار.

-2ىي مجرد تعريض ىذه المصمحة لمخطر كما ىك الحاؿ في النشر المتصؿ بأسرار الدفاع.

كيترتب عمى األخذ بالمفيكـ القانكني ،التسميـ بأف لكؿ جريمة نتيجة قانكنية(،)5تمثؿ عنص انر

مف عناصر الركف المادم ،كذلؾ ألف االعتػداء عمػى الحػؽ ىػك سػبب تػدخؿ المشػرع لتجػريـ الفعػؿ

ككضع العقكبة لمف يرتكبو.

كتطبيقػان لػػذلؾ  ،فالنتيجػػة القانكنيػػة فػػي جريمػػة امتنػػاع الشػػاىد عػػف أداء الشػػيادة ىػػي االعتػػداء

عمى المجتمع في معرفة حقيقة األمكر كتحقيؽ العدؿ ،أما عػف النتيجػة فػي جريمػة تعػريض الطفػؿ
لمخطر فيي عمى االعتداء المحتمؿ عمى حقو في الحياة كفي سبلمة الجسـ.
ثالثاً :العالقة بين مدلولي النتيجة-:

تكجد ىناؾ صمة بيف النتيجة في المعنى المادم كبينيا في المعنى القانكني ،حيث تضع

النتيجة القانكنية حدكد النتيجة المادية ،كذلؾ مف خبلؿ النمكذج القانكني الذم يجب أف تطابقو
النتيجة المادية ،غير أنو ال يغني كجكد أحدىما عف اآلخر ،حيث يمثؿ المدلكؿ القانكني الجانب
 - 1د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص 63
 - 2د .زلمود صليب حسٍت،عبلقة السببية يف قانون العقوبات ،القاىرة ،1983 ،ص45
 -3ادلستشار الدكتور .زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق ،ص 55
 - 4د .خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلرجع السابق ،ص285
 -5د .زلمود زلمود مصطفى،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،الطبعة العاشرة ،بدون دار نشر،1983 ،رقم ،189ص .279
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المكضكعي مف عدـ المشركعية ،فالحديث عف اعتداء عمى المصمحة التي يحمييا القانكف ىك

تكييؼ قانكني لآلثار الناتجة عف السمكؾ المادم  ،كبالتالي الحديث عف االعتداء عمى الحؽ في

الشرؼ كاالعتبار ،ىك تكييؼ قانكني لمنشر الذم تضمف األلفاظ التي تكجب العقاب أك
االحتقار(.)1

فبػػالرغـ مػػف تعػػدد اآلثػػار الناتجػػة عػػف الفعػػؿ اإلج ارمػػي فػػبل تعػػد نتيجػػة ماديػػة إال مػػا يطػػابؽ

النتيجػػة القانكنيػػة ،التػػي تشػػكؿ االعتػػداء عمػػى الحػػؽ كيحػػدد نطاقػػو(،)2كىػػك السػػبيؿ لتجنػػب اآلثػػار
المادية التي ال تمثؿ أىمية ،ألنيا ال تمثػؿ اعتػداء عمػى حػؽ أك مصػمحة يحمييػا القػانكف ،فجريمػة

القتؿ يترتب عمييا آثار منيا كفاة المجني عميو  ،كمرض زكجتو ،كتشكيو جثتو أحيانان ،كالقانكف ال
يأخػذ مػػف ىػػذه اآلثػار إال بمػػا يطػػابؽ النتيجػػة القانكنيػة كىػػي كفػػاة المجنػػي عميػو ،كفػػي جػرائـ القػػذؼ
كالسب عف طريؽ الصحؼ ما يعنينا ىك االعتداء عمى الحؽ في الشرؼ كاالعتبار ،أمػا إذا ترتػب

عمػػى النشػػر فصػػؿ المجن ػي عميػػو مػػف كظيفتػػو أك طػػبلؽ زكجتػػو  ،فإنيػػا ليسػػت مكضػػع اىتمػػاـ مػػف

جانب القانكف(.)3

كما أف الجرائـ السمبية مثؿ جػرائـ االمتنػاع ،تقػكـ بمجػرد السػمكؾ السػمبي كمػا ىػك الحػاؿ فػي

امتناع القاضي عف الحكـ في الدعكل ،أما في جرائـ الصحافة فإف جريمػة رئػيس التحريػر ال تقػكـ
إال إذا ترتػػب عمػػى النشػػر نتيجػػة ىػػك المسػػاس بحقػػكؽ األف ػراد التػػي تتمثػػؿ فػػي الحػػؽ فػػي الشػػرؼ
كاالعتبار ،أك الحؽ في الحياة الخاصة كغيرىا مف الحقكؽ ،أك بمصمحة الدكلة كما ىك الحاؿ فػي

التعدم عمى أسرارىا.

رابعاً :صور النتيجة اإلجرامية في جرائم الصحافة-:

يختمؼ دكر النتيجة اإلجرامية في كؿ جريمة عف األخرل ،كتتعدد ىذه الصكر كىي-:

الصورة األولى -:تككف فييا النتيجة اإلجرامية عنصر مف عناصر الركف المػادم كمككنػان لمجريمػة
بحيػػث يترتػػب عمػػى انتفائيػػا عػػدـ قيػػاـ الجريمػػة أك تحكليػػا إلػػى شػػركع إذا كػػاف المشػػرع يعاقػػب عمػػى

الشركع في الجريمة محؿ البحث ( ،)4كقد أكجب المشرع ضركرة تحقػؽ النتيجػة ىنػا باعتبارىػا أثػر
لمسمكؾ اإلجرامي ينتج عنو المساس بالحؽ أك المصمحة محؿ الحماية (.)5

كمثػػاؿ ذلػػؾ الجريمػػة المنصػػكص عمييػػا بالمػػادة ( )31مػػف قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني كالتػػي

تتمثؿ في محاكلة كؿ شخص سكاء بنفسو أك عف طريؽ غيره مف خبلؿ تحريضو أك تشكيقو عمػى
 -1د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص .285
 - 2ادلستشار الدكتور .زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق ،ص .56
 - 3د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص.285
 -4د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص.66
 - 5ادلستشار الدكتور .زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق ،ص .56
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ارتكاب فعؿ في فمسطيف أك في الخارج ككػاف ذلػؾ الفعػؿ أك التػرؾ  ،فيمػا لػك تػـ كقكعػو يعػد جرمػان
بمقتضى شرائع فمسطيف  ،....كذلؾ ما نصػت عميػو المػادة ( )171مػف قػانكف العقكبػات المصػرم

التي تتمثؿ في اإلغراء بارتكاب الجنايات كالجنح  ،فيذه الجريمة ال تقكـ إال إذا ارتكبت الجناية أك

الجنح ػ ػ ػػة أك ت ػ ػ ػػـ الب ػ ػ ػػدء ف ػ ػ ػػي تنفي ػ ػ ػػذىا كفقػ ػ ػ ػان ألحك ػ ػ ػػاـ الش ػ ػ ػػركع  ،كذات الش ػ ػ ػػيء بالنس ػ ػ ػػبة لمم ػ ػ ػػادة

(/339أ،ب،ج،د،ق،ك،ز ) كالمادة (/351أ،ب،ج،د،ق،ك) ،كالمادة ( )2/191مف قانكف العقكبات
الفمسطيني  ،كالمادة ( )178مف قانكف العقكبات المصرم ،التي تعاقب عمى صنع أك حيازة بقصد

اإلتجػػار أك التكزيػػع أك اإليجػػار أك المصػػؽ أك العػػرض مطبكعػػات أك مخطكطػػات أك رسػػكمات أك
إعبلنات أك صػك انر محفػكرة أك منقكشػة أك رسػكمات يدكيػة أك فكتكغرافيػة أك إشػارات رمزيػة أك غيػر

ذلؾ مف األشياء أك الصكر إذا كانت منافية لآلداب.

الصــورة الثانيــة -:كفػػي ىػػذه الصػػكر ال يسػػتمزـ المشػػرع التحقػػؽ الفعمػػي لمنتيجػػة اإلجراميػػة  ،كانمػػا
يكتفػي باحتمػاؿ حػدكثيا  ،أم أف المشػػرع يسػاكم بػيف تحقيػؽ النتيجػػة كاحتمػاؿ حػدكثيا ،فمػـ يكجػػب

التحقيؽ الفعمي لمنتيجة اإلجرامية ،بؿ يكفي احتماؿ حدكثيا.

كمثػػاؿ ذلػػؾ مػػا نصػػت عميػػو المػػادة ( )126مػػف قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني بقكليػػا" كػػؿ مػػف

نشر بإحػدل كسػائؿ النشػر أخبػا انر أك معمكمػات أك انتقػادات مػف شػأنيا أف تػؤثر عمػى أم قػاض أك
حاكـ صمح أك مأمكر تسكية قد يعيد إليػو الفصػؿ فػي دعػكل أك إجػراءات قضػائية معمقػة  ،أك مػف

شأنيا أف تؤثر عمى الشػيكد أك أف تمنػع أم شػخص مػف اإلفضػاء بمػا لديػو مػف المعمكمػات ألكلػي
األمر  ،يعتبر أنو ارتكب جنحة كيعاقب بػالحبس مػدة سػتة أشػير " ،ككػذلؾ مػا نصػت عميػو المػادة

(/149أ،ب) مف قػانكف العقكبػات الفمسػطيني بقكليػا ":أ -كػؿ مػف نشػر شػيئان مطبكعػان أك مخطكطػان
أك صكرة أك رسمان أك رم انز مف شأنو أف يؤدم إلى إىانة الشعكر الديني ألشخاص آخريف أك إىانة
معتقدىـ الديني ،ب -أك تفكه في مكاف عاـ كعمػى مسػمع مػف شػخص آخػر بكممػة أك بصػكت مػف

ش ػأنو أف يػػؤدم إلػػى إىانػػة الشػػعكر أك المعتقػػد الػػديني ألشػػخاص آخ ػريف يعتبػػر أنػػو ارتكػػب جنحػػة
كيعاق ػػب ب ػػالحبس م ػػدة س ػػنة" ،كم ػػف أمثم ػػة ذل ػػؾ أيضػ ػان م ػػا نص ػػت عمي ػػو الم ػػادة ( )187م ػػف ق ػػانكف

العقكبػػات المصػػرم التػػي تعاقػػب عمػػى نشػػر أمػػكر مػػف ش ػأنيا التػػأثير فػػي القضػػاة أك الشػػيكد ،فػػبل
تتطمب التأثير الفعمي بؿ مجرد احتماؿ ىػذا التػأثير( ،)1ككػذلؾ مػا نصػت عميػو المػادة ( )176مػف

قانكف العقكبات المصرم التي تعاقب عمى التحريض ،عمى بغض طائفة أك طكائؼ مػف النػاس أك
عمى اإلزدراء بيا إذا كاف مف شأف ىذا التحريض تكدير السمـ العاـ ،فالمشػرع يسػاكم بػيف التكػدير
الفعمي كالمحتمؿ لمسمـ العاـ كنتيجة لسمكؾ التحريض.

 -1د .عمر سامل  ،ادلرجع السابق ،ص  66وما بعدىا.
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الصــورة الثالثــة -:ال تكػػكف فييػػا النتيجػػة اإلجراميػػة عنص ػ انر مػػف عناصػػر الجريمػػة كانمػػا يعتػػد بيػػا
المشرع كظرؼ مشػدد لمعقػاب ،كبالتػالي فػإف عػدـ تحقػؽ النتيجػة ال يػؤثر عمػى قيػاـ الجريمػة ،فيػذه
األخيرة تقكـ كتتكافر كافة عناصرىا بغض النظر عف تحقؽ النتيجة اإلجرامية ،كلكػف المشػرع قػرر

بأ نو إذا حدث كتحققت النتيجة أك إذا كاف مف المحتمؿ تحققيا فيتعيف تشديد العقاب(،)1مثػاؿ ذلػؾ
ما نصت عميو المادة ( )1/62مف قانكف العقكبات الفمسطيني ":كؿ مف نشر أك ردد قكالن مف شأنو

أف يسػػبب خكف ػان أك رعب ػان لمنػػاس أك أف يكػػدر صػػفك الطمأنينػػة العامػػة كىػػك عػػالـ أك لديػػو مػػا يحممػػو
االعتقاد بأف ذلؾ القكؿ أك اإلشاعة أك الخبر عار عف الصحة  ،يعتبر أنػو ارتكػب جنحػة كيعاقػب
بالحبس مدة ثبلث سنكات "(.)2

الصورة الرابعة -:كفييا ال يعتد بتحقؽ النتيجة أك احتماؿ تحققيا سكاء كعنصر مككف لمجريمػة أك

كظػػرؼ مشػػدد لعقابيػػا ،كيطمػػؽ عمػػى ىػػذا النػػكع مػػف التج ػريـ الجػرائـ الشػػكمية ( )3بالمقابمػػة بػػالجرائـ
المادية التي تدخؿ النتيجة عنص انر فييا ( )4كالتي تقكـ عمى السمكؾ فقط دكف االعتداد بنتيجتو.

كمثػػاؿ ذلػػؾ مػػا نصػػت عميػػو المػػادة ( )1/145مػػف قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني التػػي تعاقػػب

عمى التحريض عمى عدـ دفع الضريبة المقررة ،كما نصت عميو المادة( )172مف قانكف العقكبات

المصرم التي تعاقب عمى التحريض المباشر عمى جنايات القتؿ أك النيب أك الحػرؽ أك الجنايػات
المخمة بأمف الحككمة كلـ تترتب عمى تحريضو أم نتيجة.

 - 1د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص67
 - 2انمر كذلك ادلادة(  )1/123من قانون العقوبات الفلسطيٍت ،وادلادة( ) 188من قانون العقوبات ادلصري
 -3ويقصد باجلرمية الشكلية ىي اليت يعاقب عليها جملرد ارتكاب السلوك اإلجرامي الذي يكفي وحده لتحقيق النتيجة يف معناىا القانوين أو
االعتداء على ادلصلحة احملمية دتييزاً ذلا عن اجلرمية ادلادية اليت تستلزم حتقيق نتيجة مادية ،ومبعٌت آخر ىي اجلرائم اليت ال يتطلب القانون
لتمامها نتيجة مادية بل إهنا تقع مبجرد السلوك احملض.
 - 4د .عمر سامل  ،ادلرجع السابق ،ص68
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الفــــــــــــرع الثالث
عالقــــــــــــــة السببيــــــــــــــــة

يقصد بعبلقة السببية ىي تمػؾ الصػمة التػي تػربط مػا بػيف الفعػؿ كالنتيجػة ،كتثبػت أف ارتكػاب
الفعؿ ىك الذم أدل إلى حدكث النتيجػة  ،كاألىميػة القانكنيػة لعبلقػة السػببية فػي غنػى عػف البيػاف،
فيي التي تربط ما بيف عنصرم الركف المادم فتقػيـ بػذلؾ كحدتػو ككيانػو ،كىػي التػي تيسػند النتيجػة

إلى الفعؿ  ،فتقرر بذلؾ تكافر شرط أساسي لمسئكلية مرتكب الفعؿ عف النتيجة ،كىي بذلؾ تساىـ
في تحديد نطاؽ المسئكلية الجزائية باستبعادىا ،حيث ال ترتبط النتيجة بالفعؿ ارتباطان سببيان.

كاذا انتفت عبلقة السببية فإف مسئكلية مرتكب الفعؿ تقتصر عمى الشػركع إذا كانػت جريمتػو

عمديو  ،فإف كانت غير عمديو فبل مسػئكلية عنيػا  ،إذ ال شػركع فػي الجػرائـ غيػر العمديػة ،كعمػى
ىذا النحك كانت عبلقة السببية عنص انر في الركف المادم كشرطان لقياـ المسئكلية الجزائية.

كلعبلقػػة السػػببية كيػػاف قػػانكني مسػػتقؿ  ،كمػػف ثػػـ كػػاف المػػزج بينيػػا كبػػيف العناصػػر األخػػرل

لممسئكلية أك إحبلليا في غيػر الػركف المػادم لمجريمػة تشػكييا لطبيعتيػا ،فعبلقػة السػببية صػمة بػيف
ظاىرتيف ماديتيف الفعؿ كالنتيجة ،كدكرىا بياف ما كاف لمفعؿ مف نصيب في إحػداث النتيجػة ،كمػف
ثـ حتـ المنطؽ القكؿ بأف ليذه العبلقة طبيعة مادية كذلؾ ،كيقتضي ذلؾ أف يككف تحديػد معيارىػا

متسقان مع طبيعتيا معتمدان عمى االعتبارات المادية التي يعتد بيا القانكف ،كال محػؿ لمقػكؿ باحتمػاؿ
أف يػػؤدم ذلػػؾ إلػػى اتسػػاع نطػػاؽ المسػػئكلية عمػػى نحػػك ال تقتضػػيو مصػػمحة المجتمػػع ،إذ ال تقػػكـ

المسئكلية بعبلقة السببية كحدىا ،كانما تتطمب عناصر أخرل  ،أىميا الركف المعنكم لمجريمة(.)1

كتعتبػػر الج ػرائـ الصػػحفية ج ػرائـ ماديػػة ،إذ أنيػػا تتحقػػؽ بمجػػرد مػػركر السػػمكؾ اإلج ارمػػي إلػػى

العالـ الخارجي ،لذلؾ ال يثار بشأنيا كجػكب تػكافر عبلقػة سػببية بػيف الفعػؿ كالنتيجػة حيػث ال يمػزـ

تحقؽ نتيجة محددة لتكافر عناصر الركف المادم ،كمف أمثمة ذلؾ مػا ذىػب إليػو بعػض الفقػو الػذم
اعتبػػر مسػػئكلية رئػػيس التحريػػر أك مػػدير النشػػر ىػػي مػػف الج ػرائـ الماديػػة نظ ػ انر ألف االعتػػداء عمػػى

المصالح المحمية قانكنان الذم يحدث في العالـ الخارجي كأثر لسمكؾ النشر  ،تـ كنتيجة لعدـ قياـ
كؿ منيما بكاجب الرقابة الذم فرضو عميو القانكف  ،ألف لو مف السمطة التي تمكنو مػف منػع نشػر

ما يشكؿ جريمة(.)2

 -1د .رأفت جوىري رمضان ،ادلرجع السابق ،ص  95وما بعدىا.
 - 2د .خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلرجع السابق ،ص 286
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المطمب الثاني
العالنية في الجرائم الصحفية

إف التفكيػػر فػػي ارتكػػاب السػػمكؾ اإلج ارمػػي ىػػك أكؿ خطػػكة يسػػبؽ تنفيػػذ الجريمػػة ،كالػػذم ال
عقاب عميو إال في حالة تجسيده بإحدل كسائؿ التعبيػر كػالقكؿ أك الفعػؿ أك الكتابػة أك بأيػة كسػيمة

مماثمة ،ك ىذا التجسيد يمكف أف يتضمف مساسان بإحػدل المصػالح التػي يحمييػا القػانكف ،كال يمكػف
أف تتحقؽ جريمة النشر إال عندما يتـ التعبيػر عػف الفكػرة بإحػدل طػرؽ العبلنيػة ،مػع تػكافر القصػد

الجنائي بيف النشاط المادم كفاعؿ الجريمة.

دكر ميمػ ػان فػػي حي ػػاة األفػ ػراد ك المجتمػػع ،ك تن ػػتج آث ػػا انر معتب ػرة سػ ػكاء م ػػف
فالعبلنيػػة تمع ػػب
ان

الناحيػػة االجتماعيػػة أك القانكنيػػة ( ،)1كىػػي تقػػكـ بكظػػائؼ اجتماعيػػة متباينػػة ك تترتػػب عمييػػا آثػػار
قانكنيػة سػكاء عنػد تكافرىػا أك تخمفيػا ،ك يعتمػد عمييػػا المشػرع فػي كثيػر مػف المكاضػع المختمفػة فػػي

القانكف( ،)2فالعبلنية قد تتخػذ صػك انر متعػددة :فتكػكف جريمػة بحػد ذاتيػا  ،أك تكػكف ركنػان مػف أركػاف
مشددا ،أك تككف العبلنية كعقكبة(.)3
الجريمة  ،أك قد تككف ظرفان
ن
يتبػػيف لنػػا ممػػا تقػػدـ؛ ب ػأف العبلنيػػة تعتبػػر عنصػػر الزـ فػػي جميػػع الج ػرائـ الصػػحفية ،ل ػذلؾ
سكؼ نتناكؿ دراستيا في ىذا المطمب كذلؾ عمى الشكؿ التالي-:

أوالً -:ماىية العالنية-:

يقصػػد بالعبلنيػػة كىػػي خبلفػان لمسػرية "الجيػػر بالشػػيء كتعميمػػو أك إظيػػاره ،أم إحاطػػة النػػاس

عممان بو"(.)4

كتعني العبلنية في مجػاؿ الصػحافة ،نشػر العبػارات المجرمػة أك إذاعػة األقػكاؿ المجرمػة ،كال

يشترط لتحقؽ العبلنية تكافر مقكمات معينة لممطبكع محؿ النشػر ،فػبل عبػرة بطبيعػة المنشػكرات أك
المطبكعات أكانت دكرية كالصحؼ ،أك غيػر دكريػة كالكتػب ،أك سػكاء ركعيػت فػي شػأنيا األحكػاـ
الخاصة كالمتعمقة باإلصدار أـ تـ تكزيعيا خفية ،كال عبرة بنكع المطبكع سكاء كػاف متخصصػان فػي

مكض ػػكع مع ػػيف ،كال ػػدكريات أك الكت ػػب الطبي ػػة أك القانكني ػػة أـ غي ػػر متخص ػػص ،ك ػػالمجبلت الت ػػي
تحتكم عمى مكضكعات مختمفة كمتنكعة(.)5

 - 1د .أمحد السيد علي عفيفي ،األحكام العامة للعبلنية يف قانون العقوبات .دار النهضة العربية ،الطبعة األوىل ،مصر ،2002 ،ص.1.
- 2د .أمحد السيد علي عفيفي ،ادلرجع السابق ،ص ،67.د.عادل كاظم سعود" ،ركن العبلنية يف جرائم اإلعبلم" ،رسالة ماجستَت ،كلية
احلقوق ،جامعة اجلزائر.2001-2000 ،
 -3أ .الطيب بلواضح  ،ادلسئولية اجلنائية للصحفي بُت الواقع وادلأمول  ،ثح مقدم دلؤدتر " ادلسؤولية ادلهنية " ادلنمم من طرف كلية القانون
جامعة الَتموك،األردن ،نيسان ،2010ص3
 - 4د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر،الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية،القاىرة ،2000،ص17
 - 5د طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص  10وما بعدىا
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كقد عرؼ المشرع الفمسطيني لفظ العبلنية في المادة الخامسة مف قانكف العقكبات المطبؽ

في قطاع غزة بقكليا " :كتعني لفظة "عبلنية بالنسبة إلى فعؿ كقع :

(أ) كؿ فعؿ قد كقع في مكاف عاـ بصكرة يمكف معيا ألم شخص أف يشاىده سكاء أكاف ذلؾ
الشخص مكجكدان في مكاف عاـ أـ لـ يكف .

(ب) كؿ فعؿ قد كقع في مكاف ليس ىك بالمكاف العاـ غير أنو جرل عمى صكرة يستطيع معيا
أف يشاىده شخص مكجكد في مكاف عاـ.

كيتضح مف خبلؿ ىذا النص أف المشرع اعتبر عبلنية الفعؿ المرتكب في مكاف عاـ
متحققة بالنسبة إلى الشخص الذم يشاىده في إحدل حالتيف -:
الحالة األولى :أف يككف الشخص مكجكدان في المكاف العاـ  ،كيستكم في ذلؾ أف يككف كجكد
الشخص في نفس المكاف العاـ الذم يرتكب فيو الفعؿ  ،أك في مكاف عاـ آخر بحيث يتمكف مف

مشاىدة الفعؿ.
الحالة الثانية :أف يككف الشخص مكجكدان في مكاف خاص بحيث يتمكف مف مشاىدة الفعؿ
المرتكب في المكاف العاـ ،كأف يككف الشخص في شقتو كيتمكف مف مشاىدة الفعؿ مف خبلؿ

الشرفة .

ثانياً :أىمية العالنية-:
العبلنية شرط لتحقؽ الجرائـ التي تقع بكاسػطة الصػحؼ  ،كىػي التػي تحػدد القكاعػد القانكنيػة

المطبقة فيما يتعمؽ بالمسئكلية الجزائية عف ىذه الجرائـ  ،كبشأف المحػاكـ المختصػة بيػذه الجػرائـ،
حيػػث تخػػتص بيػػذا النػػكع مػػف الج ػرائـ فػػي مصػػر محػػاكـ الجنايػػات س ػكاء كانػػت الجريمػػة جنايػػة أك

جنحة كذلؾ عمى خبلؼ القكاعد العامة (.)1

كيستبعد غياب العبلنية كفقان لممعنى القانكني كؿ تطبيؽ لنظاـ خاص يستند لحرية الصحافة

كيعفػػى أحيان ػان مػػف المسػػئكلية الجزائيػػة ،كمػػا أف األحاديػػث الخاصػػة كالرسػػائؿ المرسػػمة بصػػفة س ػرية
ي
تستبعد كؿ تجريـ ،كذلؾ لككنيا لـ تتـ في عبلنية ،فالعبلنية ركف جكىرم لشػرعية التجػريـ بالنسػبة
لجرائـ الصحافة ،كيخضع قاضي المكضكع في استخبلصيا لرقابة محكمة النقض(.)2

 - 1د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص .296
 - 2د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص .296
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ثالثاً :طبيعة العالنية التي تتطمبيا جرائم الصحافة-:

تضمف قانكف العقكبات الفمسطيني كذلؾ في المادة الخامسة منو عمى بعض النصكص التي

تحدثت عف العبلنية ،يكضح مف خبلليا أنو يكجد نكعيف مف العبلنية)1( -:

النــوع األول :أف ذلػػؾ الفعػػؿ قػػد كقػػع فػػي مكػػاف عػػاـ بصػػكرة يمكػػف معيػػا ألم شػػخص أف يشػػاىده
سكاء أكاف ذلؾ الشخص مكجكدان في مكاف عاـ أـ لـ يكف .

النوع الثاني :أف ذلؾ الفعؿ قػد كقػع فػي مكػاف لػيس ىػك بالمكػاف العػاـ غيػر أنػو جػرل عمػى صػكرة
يستطيع معيا أف يشاىده شخص مكجكد في مكاف عاـ.
كالعبلنيػػة المنصػػكص عمييػػا ف ػي ج ػرائـ الصػػحافة تختمػػؼ عػػف العبلنيػػة المطمكبػػة فػػي بعػػض

الجػ ػرائـ األخ ػػرل ،كبخاص ػػة المطمكب ػػة ف ػػي الفع ػػؿ الفاض ػػح العمن ػػي ال ػػذم اكتف ػػى القض ػػاء الفرنس ػػي
بإمكانيػػة رؤيػػة التصػػرؼ غيػػر األخبلقػػي مػػف قبػػؿ الغيػػر حتػػى لػػك كػػاف الفاعػػؿ يتمنػػى عػػدـ رؤيتػػو

بكاسطة اآلخريف.

كتفترض العبلنية في جرائـ الصحافة تصرفان إراديان مف قبؿ الفاعؿ  ،كعمػى العكػس مػف ذلػؾ

فإف األقكاؿ التي يتحدث بيا الفاعؿ في مكاف خاص يمكف أف يتكافر بيػا شػرط العبلنيػة إذا مػا تػـ
التمفظ بيا في حاالت يمكف إدراكيا بكاسطة الجميكر.

كس ػػكؼ نتن ػػاكؿ فػ ػػي ى ػػذا المطمػػػب ط ػػرؽ العبلني ػػة التقميديػػػة المنص ػػكص عمييػ ػػا ف ػػي المػ ػػادة

()0/210مف قانكف العقكبات الفمسطيني ،كالمادة (/323أ )مف مشركع قانكف العقكبات الفمسػطيني
الجديػد ،كالمػػادة()070مػػف قػػانكف العقكبػػات المصػرم  ،كالمػػادة ( )23مػػف قػػانكف الصػػحافة الفرنسػػي
.0880

كعميو فإننا نقسـ ىذا المطمب إلى ثبلثة فركع عمى النحك التالي-:

الفرع األول :عبلنية القكؿ أك الصياح.

الفرع الثاني :عبلنية الفعؿ كاإليماء "عبلنية اإلشارة".

الفرع الثالث :عبلنية الكتابة كما في حكميا "كالطباعة كالرسـ كالتصكير".

 - 1تضمن كبلً من القانون ادلصري والفرنسي بعض النصوص اخلاصة اليت حتدثت عن العبلنية باإلضافة إىل نس ادلادة ( )171من قانون
العقوبات ادلصري ،وادلادة( )23من قانون الصحافة الفرنسي ،وىذا يوضح أنو يوجد نوعان من العبلنية:
أ -النوع األول  :كل أنواع العبلنية اليت مل يتم وصفها بواسطة القانون واليت تتعلق جبرمية األخبار الكاذبة أو اىانة رؤساء الدول أو ادلبعوثُت
الدبلوماسيُت األجانب.
ب -النوع الثاين :ىو حتقق العبلنية بواسطة وسائل منصوص عليها بادلادة ( )171من قانون العقوبات ادلصري  ،وادلادة(  )23من قانون
الصحافة الفرنسي.
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الفرع األول
عالنية القول أو الصياح
يقصد بالقكؿ كؿ ما يصدر مف صكت اإلنساف في صكرة كبلـ سػكاء أكػاف مككنػان مػف جمػؿ

تامػػة أك مػػف مجػػرد لفػػظ كاحػػد  ،كسػكاء أكانػػت العبػػارات متقطعػػة أك متكػػررة ،كيسػػتكم فػػي ذلػػؾ نبػرة

الصكت أك الحديث  ،فيدخؿ في ذلؾ الصراخ كأيضان الغناء(.)1

كيمػػزـ القػػانكف أف يكػػكف القػػكؿ أك الصػػياح المشػػتمؿ لمعبػػارات أك األلفػػاظ التػػي يعاقػػب عمييػػا

القانكف قد صدرت في عبلنية -أم أف يحيط الناس عممان بيا -كيستكم فػي ذلػؾ أف تكػكف صػادرة

مباشرة مف الشخص ،أك أف يتـ ترديدىا بكاسطة إحدل الكسائؿ الميكانيكية كجياز تسجيؿ(.)2

كقد يتحقؽ ذيكع كعبلنية القكؿ أك الصياح أك ترديده بإحدل الكسائؿ الميكانيكية عػف طريػؽ
الحديث بصكت و
عاؿ بحيث يعتمد الجاني في ذلؾ عمى حنجرتو فقط فػي سػبيؿ تحقيػؽ ىػذا الػذيكع
لمعبارات التي تقكـ بيا الجريمة  ،كقد يتحقؽ الجير بو عمى نحك يمكف معو سماعو(.)3

كال شػػؾ أف النتيجػػة كاحػػدة فػػي الحػػالتيف ،كىػػي ذيػػكع الصػػكت فػػي مكػػاف كاسػػع ،أمػػا الخػػبلؼ

فتكمف في الكسيمة التي يتحقؽ بيا ىذا الذيكع  ،ففي الحالة األكلى يستعيف الجاني بحنجرتو فقط ،

أما في الثانية فالجاني يستعمؿ كسيمة ميكانيكية لتقكية قدراتو الذاتية(.)4

كيعنػػي المشػػرع بالكسػػيمة الميكانيكيػة الميكرفػػكف ،كلك ػف قػػد تكػكف أيػػة كسػػيمة أخػػرل كشػػؼ أك
سيكشؼ عنيا العمـ في المستقبؿ كتحقؽ الغرض المقصكد ،كىػك ارتفػاع كذيػكع الصػكت مثػؿ بػكؽ

الحاكي أك السينما الناطقة أك الراديك(.)5

كتب ػػدك العم ػػة كاض ػػحة م ػػف اش ػػتراط الجي ػػر ب ػػالقكؿ أك تردي ػػده بإح ػػدل الكس ػػائؿ الميكانيكي ػػة ،
فباشػ ػػتراط الجيػ ػػر أراد المشػ ػػرع عػ ػػدـ ج ػ ػكاز مؤاخػ ػػذة النػ ػػاس عمػ ػػى مػ ػػا يػ ػػدكر بيػ ػػنيـ مػ ػػف أحاديػ ػػث
خاص ػػة(،)6كعمي ػػو فػ ػإف المحادث ػػات الت ػػي ق ػػد تح ػػدث بطري ػػؽ السػ ػيارة  ،ال ت ػػدخؿ ف ػػي إط ػػار الجي ػػر

 - 1د .سامل امحد الكرد ،قانون العقوبات  ،القسم اخلاص ،جرائم االعتداء على األشخاص ،الكتاب الثاين ،الطبعة الثالثة  ،بدون دار
نشر ،2008 ،ص 340
 - 2د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع سابق ،ص 18
 - 3د .زلمد زلي الدين عوض ،ادلرجع السابق ،ص146
 - 4أ .امحد أمُت ود .علي راشد  ،ادلرجع السابق ،ص 108
 -5د .آمال عثمان،ادلرجع السابق ،ص 745
 - 6د .عمر سامل،ادلرجع السابق ،ص 101
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بالحػػػديث إذا اسػ ػػترؽ السػ ػػمع أحػ ػػد أف ػ ػراد الجميػ ػػكر م ػ ػف غيػ ػػر المش ػ ػاركيف فيػ ػػو ،كتمكػ ػػف بػ ػػذلؾ مػ ػػف

سماعيا(.)1

كذلؾ ال تتحقؽ العبلنيػة إذا كػاف المػتيـ ييمػس بعبػارات فػي المكػاف العػاـ إلػى أحػد المقػربيف

إليو ،أك كاف يحدث بيػا فػي نفسػو  ،كفػي ذلػؾ تقػكؿ محكمػة الػنقض المصػرية ":ال يكفػي فػي ركػف
العبلنيػػة أف تكػػكف العبػػارات المتضػػمنة لئلىانػػة أك القػػذؼ قػػد قيمػػت فػػي محػػؿ عمػػكمي بػػؿ يجػػب أف
يككف ذلؾ بحيث يستطيع أف يسمعيا مف يكػكف فػي ذلػؾ المحػؿ ،أمػا إذا قيمػت بحيػث ال يمكػف أف

يسمعيا إال مف ألقيت عميو فبل عبلنية"(.)2

كقد حددت المادة( )171مف قانكف العقكبات المصرم ثبلث طرؽ لعبلنية القكؿ أك الصياح

بحيث تعتبر العبلنية فييا متحققة-:

أوالً :الطريقــة األولــى :الجيػػر بػػو أك ترديػػده بإحػػدل الكسػػائؿ الميكانيكيػػة فػػي محفػػؿ عػػاـ أك طريػػؽ
عاـ أك أم مكاف آخر مطركؽ.

ثانياً :الطريقة الثانية :الجير بو أك ترديػده فػي مكػاف خػاص بحيػث يسػتطيع سػماعو مػف كػاف فػي

مثؿ ذلؾ الطريؽ أك المكاف.

ثالثاً :الطريقة الثالثة :إذاعة القكؿ بطريؽ البلسمكي أك بأية طريقة أخرل.
أوالً -:الطريقة األولى :الجير بو أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق
عام أو أي مكان آخر مطروق

تتطمب ىذه الطريقة مف طرؽ العبلنية تكافر شرطيف:
الشرط األول :الجير بالقكؿ أك الصياح أك ترديده بإحدل الكسائؿ الميكانيكية.
الشرط الثاني :أف يتـ ىذا الفعؿ في محفؿ عاـ أك طريؽ عاـ أك أم مكاف آخر مطركؽ.
 -1الشرط األول :الجير بالقول أو الصياح أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية:
تتحقؽ العبلنية في ىذه الحالة بالنظر إلى طبيعة المكاف الذم حدث فيو القكؿ أك الصياح،

كيقصد بالجير بالقكؿ الكبلـ بصكت مرتفع بحيث يسمعو اآلخركف مف خبلؿ صكت مدكم كسكاء

 -1د .زلمد زلي الدين عوض ،ادلرجع السابق ،ص 246وما بعدىا.
 - 2نقض  27ابريل سنة  ،1942رلموعة القواعد القانونية  ،ج  ،5ص 641؛ نقض  24مارس  ،1941رلموعة القواعد القانونية
اليت قررهتا زلكمة النقض يف مخسة وعشرين عاماً ،ج  ،2رقم  ،56ص .733
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اقتصر عمى جممة أـ كاف كممة أك حرفان( ،)1كىك يجب أف يككف مسمكعان مف الجميكر ،كال
يقتصر سماعو عمى المتحدثيف بينيـ(.)2

كنفس الحكـ بالنسبة لمصياح ،الذم يقصد بو ىك النطؽ بصكت مرتفع بحيث يستطيع أف

يسمعو اآلخركف( ،)3كيشترط لتحقؽ العبلنية أف يككف القكؿ أك الصياح صاد انر في مكاف عاـ كأف
يككف في استطاعة مف كاف في المكاف الذم تـ فيو القكؿ أك الصياح أف يسمعو ،كعمى ذلؾ

تخرج عف معنى العبلنية المحادثات التي تتـ بصكت منخفض ،أك التي ال يمكف سماعيا إال ممف

اشترؾ فييا حيث ال تتكافر بيا العبلنية(.)4

كيشمؿ ترديد القكؿ أك الصياح بإحدل الكسائؿ الميكانيكية الترديد بالميكرفكف كعبر شاشات

التمفزيػكف كالسػػينما أك عبػػر شػػبكات االتصػػاالت االلكتركنيػػة ،أمػػا الترديػػد دكف كسػػيمة ميكانيكيػػة فػػبل
تتكافر بو العبلنية لكضكح المفظ ،كبالتػالي الكػبلـ الػذم يتػردد بػيف األفػراد ال عقػاب عميػو إذا مػا تػـ

ترديده بيف األفػراد دكف تػكافر ىػذه الكسػائؿ كال تتػكافر بػو العبلنيػة إال إذا تػـ الجيػر بػو عمػى النحػك

السالؼ إيضاحو(.)5

يستخمص مػف ذلػؾ؛ بأنػو لتحقػؽ عبلنيػة القػكؿ بيػذه الطريقػة كجػكب أف يكػكف فػي اسػتطاعة

مف كاف فػي المكػاف العػاـ أك أم مكػاف آخػر يأخػذ حكػـ المكػاف العػاـ ،أف يػدرؾ القػكؿ أك الصػياح
الذم تـ ترديده بكسيمة ميكانيكية لجعػؿ الصػكت مسػمكعان فػي أرجػاء المكػاف العػاـ ،بحيػث يسػتطيع
أف يسمعو عدد مف الناس بغير تمييز في ىذا المكاف كال يككف قاص انر عمى المجني عميو فقط.

كلػػـ يػػذكر المشػػرع الفمسػػطيني ف ػي المػػادة ()1/201مػػف قػػانكف العقكبػػات المطبػػؽ حالي ػان فػػي

قط ػػاع غػ ػزة ،كال ف ػػي الم ػػادة (/323أ )م ػػف مش ػػركع ق ػػانكف العقكب ػػات الفمس ػػطيني ،كك ػػذلؾ المش ػػرع
الفرنسػػي فػػي المػػادة ( )23الطػػرؽ التػػي يػػتـ ترديػػد القػػكؿ بيػػا ،كنعتقػػد أف اشػػتراط ترديػػد القػػكؿ عبػػر
كسائؿ معينة جاء تزيدان مف المشرع المصرم.

 - 1د .زلمد عبد اللطيف ،جرائم النشر ادلضرة بادلصلحة العامة ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،1999 ،رقم  ،9ص .10
 - 2د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص .298
 - 3د .رياض مشس ،ادلرجع السابق ،ص.153
 - 4احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق ،ص  ،161د .سامل امحد الكرد ،قانون العقوبات ،الكتاب الثاين ،ادلرجع السابق ،ص
.341
 - 5د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص .298
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 -2الشرط الثاني :أن يتم ىذا الفعل في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق:
لقػػد عرفػػت المػػادة الخامسػػة مػػف قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني المقصػػكد بػػالطريؽ العػػاـ بقكليػػا

أنيػػا " :كػػؿ طريػػؽ عامػػة أك سػػكؽ أك ميػػداف أك سػػاحة أك شػػارع أك جسػػر أك غيػػر ذلػػؾ مػػف السػػبؿ
التي يستعمميا الناس بكجو مشركع"(.)1

كلق ػػد ذى ػػب المش ػػرع المص ػػرم إل ػػى تحدي ػػد األم ػػاكف الت ػػي تتحق ػػؽ فيي ػػا العبلني ػػة كذل ػػؾ فػ ػي
المػػادة) )171مػػف قػػانكف العقكبػػات المصػػرم ،حيػػث ذكػػرت المحفػػؿ العػػاـ كالطريػػؽ العػػاـ كالمكػػاف
المطػػركؽ ،إال أف الطريػػؽ العػػاـ كالمكػػاف المطػػركؽ يعب ػراف عػػف معنػػى كاحػػد كىػػك المكػػاف المفتػػكح
الذم يسمح فيو لمجميكر بالمركر أك التكاجد فيو كيأخذاف حكـ المكاف العاـ(.)2

ىذه األماكف التي حددىا المشرع لتحقؽ العبلنية تدكر حكؿ فكرتيف أساسيتيف ىما-:
أ -المحفؿ العاـ.
ب-المكاف العاـ.
فالطريؽ العاـ أك أم مكاف آخػر مطػركؽ ىمػا مجػرد تطبيػؽ لفكػرة المكػاف العػاـ( )3كالمحػؿ

العاـ في القانكف الفمسطيني كما سبؽ القكؿ  ،كنبيف األف تفصيبلن المقصكد بالمحفؿ العاـ كالمكاف

العاـ.

أ-المحفل العام-:
المحفؿ العاـ أك االجتماع العاـ ؛ىك ذلؾ المكاف الذم يجتمع فيو عدد غير قميؿ مػف النػاس

في مكاف معيف كال يربطيـ ببعض رابطػة معينػة أك صػفة خاصػة تميػزىـ( ،)4كيسػمح لكػؿ شػخص

باالنضػػماـ إليػػو دكف قيػػد  ،كفػػي أم كقػػت مػػف األكقػػات س ػكاء أكانػػت األرض مممككػػة لمدكلػػة ،أك

لؤلفراد( ،)5كال ينػاؿ مػف اعتبػار االجتمػاع عػاـ أف يشػترط دفػع رسػـ معػيف ،أك تػكافر شػركط معينػة
فػيمف يحضػػر ،أك أف يكػػكف مقتصػ انر عمػػى فئػػات معينػة مػػف الجميػػكر طالمػػا أف كػػؿ شػػخص يتػكافر
فيػػو ىػػذه الصػػفة باسػػتطاعتو الحضػػكر ،كػػذلؾ ال يتكقػػؼ اعتبػػار المحفػػؿ عػػاـ عمػػى طبيعػػة المكػػاف

 - 1عرفت ادلادة(  )337من مشروع قانون العقوبات الفلسطيٍت الطريق العام بقوذلا ":كل طريق يباح للجمهور ادلرور فيو كل وقت سواء
كانت ارض شللوكة للحكومة أو لؤلفراد"
 - 2د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر،ادلرجع السابق ،ص 20
 - 3أ .أمحد أمُت ود .علي راشد ،ادلرجع السابق ،ص 111
 .- 4د .زلمد عبد اللطيف،ادلرجع السابق ،رقم  ،13ص 13
 -5د .سامل أمحد الكرد ،قانون العقوبات  ،القسم اخلاص ،الكتاب األول،اجلرائم اليت تقع على االموال ،الطبعة الرابعة ،بدون دار نشر،
 ،2008ص221
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الػػذم ينعقػػد فيػػو ،فكمػػا يجػػكز أف ينعقػػد المحفػػؿ فػػي مكػػاف عػػاـ ،يمكػػف أيض ػان أف ينعقػػد فػػي مكػػاف

خػػاص( ،)1كال يقتصػػر مػػدلكؿ المحفػػؿ العػػاـ عمػػى الطػػرؽ البريػػة كحػػدىا بػػؿ ينسػػحب عم ػى الطػػرؽ
المبلحية أيضان.
كلـ يحدد القانكف عدد الحاضريف العتبار االجتماع عامان إال أف ىذا العدد يجب أف يككف فػي

االعتبػػار ،فينبغػػي أف يكػػكف العػػدد غيػػر قميػػؿ  ،كيتػػرؾ لقاضػػي المكضػػكع تقػػدير ذلػػؾ عمػػى حسػػب

ظركؼ كؿ قضية عمى حدة ،كيككف ذلؾ تحت رقابة محكمة النقض(.)2

كمف ناحية أخرل ينبغػي النظػر إلػى طبيعػة العبلقػات التػي تجمػع بػيف الحاضػريف ،فػإذا كػاف
االجتمػػاع ي ػربط بػػيف األقػػارب أك األصػػدقاء أك المعػػارؼ فإنػػو يصػػعب اعتبػػار المحفػػؿ عام ػان ،كمػػف

أمثمت ػػو الحف ػػؿ ال ػػذم تقيم ػػو أسػ ػرة معين ػػة أك رابط ػػة معين ػػة أك اجتم ػػاع مجم ػػس كمي ػػة أك مجم ػػس إدارة

شركة ،كعمى ذلؾ استقر القضػاء الفرنسػي حيػث أكػد عمػى" :أف اجتمػاع مجػالس إدارة الشػركات أك
الػػذم يقتصػػر عمػػى األشػػخاص الػػذيف يككنػػكف شػػركة مػػا يعتبػػر اجتمػػاع خػػاص كلػػك كػػاف عػػددىـ

كبيػ ػ انر( )3إذ أف رابط ػػة المصػ ػػمحة تجم ػػع بيػػػنيـ ،فرابط ػػة العمػ ػػؿ كالمص ػػمحة اعتبػ ػػرت معي ػػا انر يميػ ػػز

االجتم ػػاع الخ ػػاص ع ػػف االجتم ػػاع الع ػػاـ  ،كعم ػػى ذل ػػؾ يمك ػػف اعتب ػػار مجم ػػس القس ػػـ أك الكمي ػػة أك
المجمػػس الػػذم يض ػػـ اتحػػاد م ػػبلؾ عقػػار مع ػػيف اجتماع ػان خاص ػان ،ك ػػذلؾ يسػػيـ ف ػػي تحديػػد طبيع ػػة

االجتماع الشركط التي كضعت لبلنضماـ إليػو ،فػإذا كػاف االنضػماـ قاصػ انر عمػى مػف حصػؿ عمػى
دعػػكة خاصػػة دكف غي ػره فإنػػو يمكػػف اعتبػػار االجتمػػاع خاص ػان ،إال أنػػو ينبغػػي أيض ػان أف يكضػػع فػػي
االعتبار الصمة الكثيقة التي جمعتيـ.

كغني عف البياف؛ بأف المحفؿ الخاص قد يأخذ صفة العمكمية كلك بعػد انقضػائو ،كذلػؾ فػي

حالػػة مػػا إذا تػػـ إذاعتػػو بكاسػػطة الصػػحافة المرئيػػة "التمفزيػػكف" ،إال إن ػو يشػػترط حينئػػذ لمسػػاءلة مػػف
صدرت منو أقكاؿ تدخؿ في نطاؽ التجريـ أف يككف قد قصد إذاعتيا.
فاالجتماع العاـ كاالجتماع الخاص فكرتاف متعارضتاف فيما يتعمؽ بالعبلنيػة ،فػاألكؿ تتحقػؽ

بو العبلنية كالثاني ال يحققيا ،كمػف ىنػا كثػرت الضػكابط التػي قيػؿ بيػا مػف أجػؿ االسترشػاد كالقػدرة

 - 1د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 20
 - 2احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق ،ص 205
 - 3د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 21
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عمػػى التمييػػز بينيمػػا ،كمػػف ىػػذه الضػكابط ( ،)1عػػدد المجتمعػػيف ،كطبيعػػة العبلقػػة المكجػػكدة بيػػنيـ،

كالغرض مف االجتماع ،كشركط قبكليـ في االجتماع(.)2

ىذه الضكابط يمكػف االسترشػاد بيػا مجتمعػة فػي سػبيؿ تحديػد مػا إذا كػاف االجتمػاع عامػان أك

خاصان  ،كال مفر مف االعتراؼ لمقاضي بسمطة تقديريػة فػي ىػذا الشػأف ،غيػر أنػو مػف المبلحػظ أف

مكاف االجتماع ال يدخؿ عنص انر في تحديد االجتماع  ،فككف المكاف عاـ بطبيعتو أك بالتخصيص
أك المصػػادفة ال يعنػػي بالضػػركرة أف يكػػكف االجتمػػاع عام ػان فقػػد يكػػكف االجتمػػاع فػػي مكػػاف خػػاص
بطبيعتو كعمى الرغـ مف ذلؾ يمكف اعتباره اجتماعان عامان(.)3

ب-المكان العام)4( -
المكاف العاـ بعكس المحفؿ العاـ ،الذم يستمد صفة العمكمية مف طبيعػة عبلقػة المكجػكديف

أك عػػددىـ أك شػػركط انضػػماميـ إليػػو ،أمػػا المكػػاف العػػاـ فيسػػتمد صػػفة العمكميػػة مػػف المكػػاف ذاتػػو
الذم اختاره الجاني إلتياف فعمو اإلجرامي.

كعمػػى ىػػذا األسػػاس طالمػػا تحققػػت عمكميػػة المكػػاف  ،تحققػػت العبلنيػػة فػػي القػػكؿ أك الفعػػؿ

بغض النظر عف كقت ارتكابو سكاء أكاف ليبلن أك نيا انر(.)5

كيقصػػد بالمكػػاف العػػاـ " مػػا يسػػتطيع الجميػػكر ارتيػػاده أك المػػركر منػػو أك الجمػػكس فيػػو س ػكاء

أكػػاف ذلػػؾ عمػػى كجػػو دائػػـ أـ فػػي أكقػػات محػػددة  ،كسػكاء أكػػاف بغيػػر قيػػد أك شػػرط  ،أـ كػػاف بقيػػكد
كشركط معينة"(.)6

 - 1د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص 104
 - 2د .آمال عثمان،ادلرجع السابق ،ص ،747د .زلمد زلي الدين عوض ،ادلرجع السابق ،ص ،159احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع
السابق ،ص  ،206د .زلمد عبد اللطيف،ادلرجع السابق ،رقم  ،14ص 15
 - 3د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص104
 - 4ذىب جانب من الفق و إىل اعتبار ادلكان ادلطروق كل مكان مفتوح للجمهور عبلوة على الطريق العام واحملفل العام باإلضافة إىل كل
األماكن األخرى اليت ميكن أن يتواجد فيها اجلمهور وال يصدق عليها وصف الطريق العام كادلساجد والكنائس واحلدائق العامة وادلبلىي
ودور احلكومة ادلفتوحة للجمهور وادلستشفيات والفنادق واحملبلت التجارية وغَتىا ،ويكون ادلكان ادلطروق متاحاً للجمهور دخولو يف كل
وقت  ،فقد يكون دخولو زلدداً بأوقات معينة  ،الستقبالو وقضاء حوائجو ،وحينئذ يعد مطروقاً يف ىذه األوقات فقط ،كما ال يشًتط أن
يكون دخولو متاحاً لكل اجلمهور ببل دتييز فقد يكون دخولو مقصوراً على السيدات و األطفال كما يف بعض احلدائق أو وسائل ادلواصبلت
 ،كما ال ينفي عن ادلكان ادلطروق صفتو أن يكون الدخول فيو مقابل رسم أو اجر كما ىو الشأن يف بعض األسواق أو ادلبلىي د .زلمد
عبد اللطيف ،ادلرجع السابق ،رقم  ،19ص  17وما بعدىا،وقد عرفت ادلادة اخلامسة من قانون العقوبات الفلسطيٍت ادلكان ادلطروق أو
الطريق العامة " كل طريق عامة أو سوق آو ميدان أو ساحة أو شارع أو جسر أو غَت ذلك من السبل اليت يستعملها الناس بوجو مشروع
وتشمل عبارة مكان عام أو زلل عام "...
 - 5د .سامل امحد الكرد  ،قانون العقوبات،الكتاب الثاين،ادلرجع السابق ،ص 293
 - 6د.آمال عثمان  ،ادلرجع السابق ،ص  ،748أ .امحد آمُت و د .علي راشد ،ادلرجع السابق ،ص  ،111ود .زلمد زلي الدين
عوض،ادلرجع السابق ،ص 168
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كقػػد حػػددت المػػادة الخامسػػة مػػف قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني المقصػػكد بالمكػػاف العػػاـ بقكليػػا

بأنو " :كؿ طريؽ عامة كبناية عامة ككػؿ مكػاف أك ممػر يكػكف لمنػاس إذ ذاؾ حػؽ المػركر منػو أك
الدخكؿ إليو أك يككف مسػمكحان ليػـ المػركر منػو كالػدخكؿ إليػو ،سػكاء أكػاف ذلػؾ مطمقػان مػف كػؿ قيػد
كشرط أك مقيد بكجكب دفع مبمػم مػف النقػكد ،ككػؿ بنايػة أك مكػاف يسػتعمؿ إذ ذاؾ ألم اجتمػاع أك

حفؿ عمكمي أك ديني أك كساحة مكشكفة".
كقد سبقت ىذه الفقرة فقرة أخرل مف نفس المادة ،تناكلت فيو تعريؼ الطريػؽ العامػة بقكليػا":

كػػؿ طريػػؽ عامػػة أك سػػكؽ أك ميػػداف أك سػػاحة أك شػػارع أك جس ػ انر أك غيػػر ذلػػؾ مػػف السػػبؿ التػػي
يستعمميا الناس بكجو مشركع"

كقد قسـ الفقو الفمسطيني كالمصرم كالفرنسي األماكف العامة إلى ثبلثة أقساـ-:


األماكف العامة بطبيعتيا.



األماكف العامة بالتخصيص.



األماكف العامة بالمصادفة.

* األماكن العامة بطبيعتيا-:
المكاف العاـ بطبيعتو ىك ذلؾ المكاف الذم يباح لمناس ارتياده بدكف تمييز كفي كؿ كقت()1

كبصػ ػػكرة دائمػ ػػة كمطمقػ ػػة( ،)2كقػ ػػد عرفػ ػػت المػ ػػادة ()301مػ ػػف التعميمػ ػػات القضػ ػػائية لمنائػ ػػب العػ ػػاـ
الفمسػػطيني المحػػاؿ العامػػة بطبيعتيػػا بأنيػػا" :األمػػاكف التػػي ليػػا تمػػؾ الصػػفة عمػػى كجػػو دائػػـ ،بحيػػث
يسػػتطيع أم فػػرد دخكليػػا أك المػػركر فييػػا كقتمػػا يشػػاء كمثاليػػا الطػػرؽ كالميػػاديف العامػػة كالمتنزىػػات

كالحدائؽ كالحقكؿ كالغابات"

كال تفقػػد صػػفة العمكميػػة كلػػك كانػػت خاليػػة مػػف النػػاس كػػالطرؽ الصػػحراكية  ،إذ أنػػو بإمكػػاف

الجميكر التكاجد فييا بدكف قيد أك تمييز إال أف ىذا الظرؼ يكضع فػي االعتبػار عنػد تقػدير تػكافر
قصد العبلنية لدل المتيـ.
كيمحؽ باألماكف العامة بطبيعتيا كؿ مكاف مجاكر لممكاف العاـ إذا لـ تكف ثمػة عقبػة تحػكؿ

بيف مف يكجد في المكاف العاـ كمشاىدة ما يجرم ،أك يقػاؿ فػي ذلػؾ المكػاف المجػاكر ،كمثػاؿ ذلػؾ
الحديقػ ػػة الكاقعػ ػػة عمػ ػػى الطريػ ػػؽ العػ ػػاـ كالم ػ ػزارع المبلصػ ػػقة ليػ ػػا إذا لػ ػػـ يفصػ ػػميا عنػ ػػو حجػ ػػاب أك
 -1د .رياض مشس،ادلرجع السابق ،ص ،293د .فوزية عبد الستار ،شرح قانون العقوبات ،القسم اخلاص،الطبعة الثانية،بدون طبعة وال
دار نشر ،رقم ،638ص 554
 - 2د .طارق سرور،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 22
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أسػكار(،)1ككػذلؾ كػػؿ مكػاف جػرل عػػرؼ النػاس عمػى المػػركر منػو أك الػدخكؿ إليػػو مػف غيػر اسػػتناد

إلػػى تخصػػيص رسػػمي لػػذلؾ  ،مثػػؿ الممػػر فػػي ممكيػػة خاصػػة  ،كس ػكاء كانػػت ىػػذه الممكيػػة عائػػدة
لشػػخص طبيعػػي أـ معنػػكم ،كيعتبػػر كػػذلؾ كػػؿ مكػػاف يكػػكف متصػػبلن بالمكػػاف العػػاـ ،كال يكجػػد مػػا

يمنػػع أم شػػخص مكجػػكد فػػي المكػػاف أف يشػػاىد مػػا جػػرل فػػي ىػػذا المكػػاف المتصػػؿ بالمكػػاف العػػاـ
كالحديقػػة بجػكار الطريػػؽ العػػاـ ،إف لػػـ يكػػف لػػو سػػك انر فاصػبلن عػػف الطريػػؽ العػػاـ كحاجبػان لرؤيػػة مػػا
يجػرم بداخمػػو ،كيػػدخؿ كػػذلؾ فػػي مفيػػكـ المكػػاف العػػاـ بطبيعتػػو كػػؿ مكػػاف أك بنايػػة عامػػة أك سػػاحة

مكشكفة تستعمؿ ألم اجتماع أك حفؿ عمكمي أك ديني(.)2

فالمكاف العاـ بطبيعتو تتحقؽ فيو العبلنية بمجرد الجير بالقكؿ أك الصياح أك ترديده بإحدل

الكسػػائؿ الميكانيكيػػة حتػػى كلػػك كػػاف خالي ػان مػػف النػػاس ،بػػؿ كلػػك ثبػػت أف أحػػدان لػػـ يسػػمع العبػػارات

المككنة لمجريمة( ،)3فطالما أف المكاف عاـ بطبيعتػو فينػاؾ احتمػاؿ السػماع بكاسػطة اآلخػريف ،أمػا

في حالة إغبلؽ ىذه األماكف العامػة ألم سػبب مػف األسػباب ،ككجػكد إصػبلحات معينػة بيػا ،تفقػد

بصكرة مؤقتة عمكميتيا إذ أنو ال يسمح لمجميكر بالكجكد أك المػركر فيػو خػبلؿ ىػذه الفتػرة ،إال أف

ىذا المكاف قد يصبح عامان في حالة كجكد بعض األفراد بصػكرة عارضػة مثػؿ حالػة كجػكد مشػاجرة

كذلؾ إذا ما تكافرت شركط المكاف بالمصادفة(.)4
*-األماكن العامة بالتخصيص -:

يقصد بيا ذلؾ المكاف الذم يباح لمجميكر الدخكؿ فيو في أكقات معينة( ،)5كيحظر عمييـ

الكجكد فيو بصكرة دائمة ،كيمتنع عمييـ ذلؾ في غير تمؾ األكقات ،كسكاء كاف اتصاؿ الجميكر

 - 1د .سامل أمحد الكرد  ،قانون العقوبات  ،القسم اخلاص  ،الكتاب الثاين  ،ادلرجع السابق ،ص 293
 - 2أ .عبد احلميد لطفي العيلة ،شرح قانون العقوبات الفلسطيٍت رقم  74لسنة  ، 1936القسم اخلاص ،اجلرائم اليت تقع على اآلداب
العامة ،الطبعة األوىل ،2001 ،ص 235
 - 3د .عمر سامل  ،ادلرجع السابق ،ص  105وما بعدىا
 - 4د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص  ، 23ود.شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة ،ادلرجع السابق ،ص25
إال ان بعض الفقو ذىب إىل القول بتوافر العبلنية إذ أن ادلكان العام يعترب طريق العبلنية ادلثايل ،فصفة العمومية مستمدة من طبيعة
ادلكان وليس من صفة وزمان وعدد ادلارين فيو  ،وإال كان ىناك خلط بُت فكرة الطريق العام واحملفل العام ،فاألخَت يستمد صفة العمومية
من طبيعة اجملتمعُت فيو عكس الثاين الذي يستمد ىذه الصفة من طبيعتو ىو ،وادلشرع بذكره للطريق العامة واحملفل العام كل على حدة فقد
أراد أن يعطي لكل منهما داللة خاصة لذلك يرى بعض الفقو أن الطريق العام تتحقق فيو العبلنية حىت ولو كان مغلقاً لئلصبلح أو
ألسباب أمنية  ،ألنو يف كل األحوال يوجد احتمال السماع حىت على األقل من قبل القائمُت باإلصبلح أو القائمُت على األمن د.عمر
سامل ،ادلرجع السابق ،ص 106
 - 5د .عمر سامل،ادلرجع السابق ،ص ،107د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 23
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بيذه األماكف مطمقان أك مقيدان بشرط أك مقابؿ دفع مبمم مف النقكد( ،)1أم أف ىذه األماكف بعكس

األماكف العامة بطبيعتيا ال تسمح لمجميكر بالكجكد فييا بصكرة دائمة ،مثؿ دكر العبادة

كالمستشفيات كالمدارس كالمكتبات كاألقساـ كالمرافؽ الحككمية ،كجمسات المحاكـ إال في حالة

سرية الجمسات( )2كمكاتب البريد ،كال يناؿ مف اعتبار ىذه األماكف عامة أف يشترط دفع رسـ

معيف أك تكافر شركط معينة فيمف يرغب دخكليا( ،)3مثاؿ ذلؾ المسارح كدكر السينما كالمطاعـ
كالمتاحؼ كحديقة الحيكاف ،أك المبلىي أك كسائؿ المكاصبلت المختمفة كاألتكبيسات كالقطارات ،
ككذلؾ المكتبات المتخصصة التي تشترط صفة معينة فيمف يرغب في اإلطبلع طالما أف كؿ

شخص يتكافر فيو ىذه الصفة يستطيع دخكليا ،أما إذا كاف دخكؿ ىذه األماكف في كقت مف

األكقات قاص انر عمى أفراد معينيف بناء عمى دعكة شخصية  ،فإنيا تفقد صفة العمكمية ،كجدير

بالذكر بأف األماكف التي ال يسمح فييا بالدخكؿ إال لفئة معينة  ،كلك كانت تقع كسط األماكف
العامة  ،تعتبر أماكف خاصة  ،مثاؿ ذلؾ استراحة رجاؿ الشرطة أك األماكف التي يحظر دخكليا
لغير العامميف بيا أك القائميف بإدارتيا  ،فإذا ارتكبت جريمة قذؼ أك سب فييا تعتبر غير عبلنية

الميـ إال إذا استطاع سماعيا مف كاف في مكاف عاـ (.)4

فالمكاف العاـ بالتخصيص تتحقؽ فيو العبلنية بشرط تكافر عنصرم الزمف كالمكاف،
فالعنصر المكاني يستمزـ تحقؽ الجير بالقكؿ أك ترديده في الجزء المخصص مف ىذا المكاف

لمجميكر(، )5فإذا تكافر ىذاف العنصراف تحققت العبلنية حتى كلك ثبت عدـ كجكد أم شخص.

كبناء عمى ذلؾ ،فإف الجير بالعبارات المككنة لجريمة القذؼ في غرفة المدير ال تتكافر بو
ن
العبلنية كفقان ليذه الطريقة  ،كذلؾ فإف العبلنية ال تتكافر كفقان ليذه الطريقة إذا تـ الجير بالقكؿ

في غير الكقت المخصص لدخكؿ الجميكر.

كقد عبر المشرع الفمسطيني عف المكاف العاـ بالتخصيص في المادة ( )160مف قانكف

العقكبات بقكلو  ":أك في مجتمع عاـ " ككذلؾ ما كرد في المادة الخامسة مف نفس القانكف
المذككر عف ىذه األماكف بقكليا  ...":أك مكاف يستعمؿ إذ ذاؾ ألم اجتماع أك حفؿ عمكمي أك

ديف أك كساحة مكشكفة"
 - 1أ .عبد احلميد لطفي العيلة،شرح قانون العقوبات رقم  74لسنة  ،1936القسم اخلاص،اجلرائم اليت تقع على اآلداب العامة  ،الطبعة
األوىل،بدون دار نشر ،2001،ص 236
 - 2وتطبيقاً لذلك فان صدور اجلهر بالقول أو الصياح أو ترديده يف القاعة ادلخصصة للجلسات يف إحدى احملاكم ويف الوقت احملدد
النعقاد اجللسة يوفر ركن العبلنية -نقض  15فرباير  ،1931رلموعة القواعد القانونية  ،ج ، 2ص  ، 240رقم .184
 -3د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص  ،23د .سامل امحد الكرد ،قانون العقوبات،الكتاب الثاين ،ص 294
 - 4د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق24،
 - 5د .عمر سامل  ،ادلرجع السابق ،ص 107
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كقد عرفت المادة ( )302مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ الفمسطيني المحاؿ العامة

بالتخصيص بأنيا" :األماكف التي يباح لمجميكر دخكليا في أكقات كأجزاء محددة"...
*-األماكن العامة بالمصادفة-:

يقصد بيا ىي تمػؾ األمػاكف التػي تكػكف بحسػب األصػؿ أمػاكف خاصػة ،كلكػف لغػرض معػيف

اسػػتقبمت عػػددان مػػف النػػاس بػػدكف تمييػػز ،أك لظػػركؼ عارضػػة تكاجػػد عػػدد مػػف األفػراد بيػػا( ،)1كىػػي
كقتيان تزكؿ عنيا كؿ أنكاع الرقابة( ، )2كقػد عرفتيػا المػادة( ) 303مػف التعميمػات القضػائية لمنائػب

العاـ الفمسطيني المحاؿ العامة بالمصادفة بأنيا ":أماكف خاصة في األصػؿ كلكػف تجمػع عػدد مػف
النػػاس فييػػا بطريػػؽ المصػػادفة جعميػػا كمحػػاؿ عامػػة بالمصػػادفة" ،مثػػاؿ ذلػػؾ منػػزؿ شػػب فيػػو حريػػؽ
فانػػدفع إليػػو جميػػكر مػػف النػػاس لنجػػدة حػػائزه  ،س ػكاء مػػف تمقػػاء أنفسػػيـ أك بنػػاء عمػػى اسػػتعانة ىػػذا

الحائز ،كالمتاجر كالمستشفيات الخاصة.

كعمى ذلؾ تتميز ىذه األماكف عف األماكف العامة بالتخصيص في أنيػا ال تصػبح عامػة إال

بكجػػػكد عػ ػػدد مػ ػػف األف ػ ػراد بيػ ػػا بغيػ ػػر تمييػ ػػز ،كال ت ػ ػربطيـ ببعضػ ػػيـ صػ ػػمة  ،بعكػ ػػس المكػ ػػاف العػ ػػاـ

بالتخصيص الذم يستمد فقط عمكميتو مف طبيعة المكاف في األكقػات المسػمكح لمجميػكر بػالكجكد

فييػػا ،كمثػػاؿ ذلػػؾ المحػػاؿ التجاريػػة كالعمػػارات السػػكنية عنػػدما يت ػكافر بيػػا عػػدد كبيػػر مػػف األف ػراد ،
ككػػذلؾ المطػػاعـ الخاصػػة بأحػػد المصػػانع يعتبػػر مكػػاف خػػاص ،حيػػث ال يدخمػػو إال أف ػراد محػػدديف

بصفة شخصية كمع ذلؾ فقد يتحكؿ إلى مكاف عاـ بمناسبة أحد العركض الخاصػة بػالجميكر(.)3

كذلؾ تتحقؽ العبلنية في أماكف خاصة بطبيعتيا في حالة كجكد عدد كبير مػف األفػراد فييػا ،مثػاؿ

ذلؾ فناء المنزؿ( )4أك سمـ المنزؿ( )5أك بئر السمـ( ،)6إذ أف سمـ المنزؿ لػيس فػي طبيعتػو كال فػي
في الغرض الذم خصص لػو مػا يسػمح باعتبػاره مكانػان عامػان ،كىػك ال يكػكف كػذلؾ إال إذا تصػادؼ

 -1د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 24
 -2د .خالد رمضان عبد العال سلطان  ،ادلرجع السابق ،ص 309
 cass.crim.8 nov.1974;bull.crim.n 280 - 3مشار إليو لدى :د .خالد رمضان عبد العال سلطان  ،ادلرجع السابق،
ص 309
 -4الطعن رقم  2216لسنة  6ق – جلسة  23نوفمرب  ، 1936رلموعة الربع قرن  ،ص  732؛ الطعن رقم  1442لسنة  13ق –
جلسة  18أكتوبر  ، 1943رلموعة الربع قرن  ،ص  734؛ الطعن رقم  78لسنة  23ق -جلسة  5مايو  ، 1953رلموعة الربع قرن ،
ص  736؛ الطعن رقم  1240لسنة  25ق – جلسة  14فرباير  ،1956رلموعة أحكام زلكمة النقض  ،س  ، 7ص .181
 - 5الطعن رقم  1995لسنة  25ق – جلسة  19مارس  ، 1956رلموعة أحكام زلكمة النقض ،س ، 7ص  ،367ود .فوزية عبد
الستار ،شرح قانون العقوبات ،القسم اخلاص،الطبعة الثانية،ادلرجع السابق،ص 556
 -6نقض  27فرباير  ، 1977رلموعة أحكام النقض  ،س  ، 28رقم  ، 1165ص . 309
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كجكد عدد مف أفػراد الجميػكر فيػو أك كػاف المنػزؿ يقطنػو سػكاف عػدة بحيػث يػرد عمػى أسػماعيـ مػا

يقع مف الجير بو مف سب أك قذؼ عمى سمـ المنزؿ الذم يجمعيـ عمى كثرة عددىـ.

كيعػػد مػػف األمػػاكف العامػػة بالمصػػادفة أيضػان المقػػابر التػػي ىػػي بحسػػب األصػػؿ مكػػاف خػػاص

قاصر عمى أفراد أك طكائؼ معينة  ،كلكنػو يكتسػب صػفة المكػاف العػاـ فػي الكقػت الػذم يكجػد فيػو
ع ػػدد م ػػف أفػ ػراد الجمي ػػكر بطري ػػؽ المص ػػادفة ،أك االتف ػػاؽ  ،فتتحق ػػؽ العبلني ػػة ف ػػي الكق ػػت المح ػػدد
الجتماع الجميكر بالمكاف(.)1

ثانياً -:الطريقة الثانية :الجير بو أو ترديده في مكان خاص بحيث يستطيع سماعو من كان
في مثل ذلك الطريق أو المكان.

ففي ىذه الطريقة مف طػرؽ العبلنيػة نجػد أف المشػرع قػد أطمػؽ مكػاف القػكؿ أك الصػياح كقيػد
أث ػره ،أم قيػػد مكػػاف السػػماع  ،فمكػػاف الجيػػر بػػالقكؿ أك الصػػياح أك ترديػػده قػػد يكػػكف مكان ػان عام ػان
بطبيعتػ ػػو أك بالتخصػ ػػيص أك بالمصػ ػػادفة  ،بػ ػػؿ قػ ػػد يكػ ػػكف مكان ػ ػان خاص ػ ػان  ،أمػ ػػا مكػ ػػاف السػ ػػماع أك

استطاعتو فقد استمزـ فيو المشرع أف يككف عامان(.)2

فاألص ػػؿ أف الجي ػػر ب ػػالقكؿ ف ػػي مك ػػاف خ ػػاص ال عق ػػاب عمي ػػو إال إذا أراد المتح ػػدث ب ػػو أف

يسمعو مف يكجد بالطريؽ أك المكاف العاـ كفقان لما استقر عميو الفقو المصرم(، )3كمع ذلؾ الػتمفظ

باألقكاؿ في مكاف خاص ال يكفي كحػده لكجػكد العبلنيػة بػؿ يشػترط مػع ذلػؾ أف تتػكافر نيػة إسػماع

الجميكر المكجكد بالمكاف أك الطريؽ.

كلـ يشترط القانكف المصرم فػي ىػذه الحالػة السػماع الفعمػي لمػف كػاف فػي مثػؿ ذلػؾ الطريػؽ

أك المكػػاف كفق ػان لػػنص المػػادة ( )171ص ػراحة  ،كلكػػف إمكاني ػػة سػػماعو ممػػف كػػاف فػػي مثػػؿ ذل ػػؾ

الطريؽ أك المكاف كلك كاف المكاف خالي كقت التمفظ بو .

كال ينظػر الشػارع فػي ىػذه الطريقػة إلػى المكػاف الػذم صػدرت منػو األقػكاؿ أك الصػياح  ،إنمػا

ينظػر فيػػو إلػػى المكػػاف الػػذم يمكػػف أف تصػػؿ إليػػو كتسػػمع فيػػو ،كىػػك المكػػاف أك الطريػػؽ العػػاـ حتػػى
كلك لـ يكجد جميكر فعمي(،)4كقد قضي تطبيقػان لػذلؾ بأنػو  ":إذا كانػت الكاقعػة الثابتػة عمػى المػتيـ

ىػػي أنػػو سػػب المجنػػي عميػػو كىػػك فػػكؽ سػػطح المنػػزؿ  ،عمػػى مسػػمع ممػػف كػػانكا بػػالطريؽ العػػاـ فػإف

 - 1نقض  14أكتوبر  ، 1973رلموعة أحكام النقض  ،س  ، 24رقم  ، 644ص . 849
 - 2د .عمر سامل  ،ادلرجع السابق ،ص 108
 - 3د .زلمود زلمود مصطفى  ،شرح قانون العقوبات،القسم اخلاص،بدون طبعة وال دار نشر ،1975،ص  ، 359د .آمال عثمان ،
ادلرجع السابق ،ص  ، 751د .خالد عبد العال سلطان،ادلرجع السابق ،ص 309
 - 4د .خالد رمضان عبد العال سلطان  ،ادلرجع السابق ،ص 310
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العبلنية تككف متكافرة في ىذه الحالة ألف القانكف صريح في أف القػكؿ أك الصػياح يعتبػر عمنيػان إذا

حصؿ الجير بو بحيث يستطيع سماعو مف كاف في مثؿ ذلؾ الطريؽ أك المكاف"(.)1

كمع ذلؾ إذا حصؿ الجير بالقكؿ أك ترديده في مكاف خاص ،بحيػث ال يسػتطيع سػماعو مػف

كاف في طريؽ عاـ أك مكاف عاـ ،ال تتػكافر بػو العبلنيػة ،كتطبيقػان لػذلؾ قضػي " :بػأف السػب الػذم
يحصػػؿ فػػي فنػػاء المنػػزؿ ال تت ػكافر فيػػو العبلنيػػة  ،كلػػك كػػاف سػػكاف المنػػزؿ قػػد سػػمعكه  ،فػػإذا كانػػت

الكاقعػػة ىػػي أف المتيمػػة سػػبت المجنػػي عمييػػا بمجػػرد دخكليػػا إلػػى المنػػزؿ أك صػػعكدىا عمػػى السػػمـ
أمػػاـ مػػف كانػػت ترافقيػػا ىػػي كابنيػػا ف ػإف ذلػػؾ يعػػد مخالفػػة سػػب غيػػر عمنػػي يعاقػػب عمييػػا بالمػػادة

( )394فقرة أكلى مف قانكف العقكبات المصرم"(.)2

فالمنزؿ ىك بحكـ األصؿ محػؿ خػاص  ،كسػماع السػكاف عبػارات القػذؼ أك السػب ال يجعػؿ

مف المنزؿ محبلن عامان بالصدفة كال يتحقؽ بو ركف العبلنية"(.)3

كغني عف البياف ؛ بأف الجريمة ال تتحقؽ في حالو صدكر األلفاظ مف المتيـ كىك في مكاف

خاص كسماعيا ممف كػاف فػي مكػاف عػاـ ،إال إذا كانػت إذاعػة ىػذه األلفػاظ قػد ارتكبػت عػف قصػد

مػػف المػػتيـ( ، )4أم فػػي حالػػة مػػا إذا كػػاف المػػتيـ قػػد قصػػد إعبلنيػػا  ،فػػإذا تمػػت اإلذاعػػة بػػدكف أف
يككف المتيـ قد قصدىا فبل يجكز مؤاخذتػو( ،)5إذ أنػو ال يسػأؿ عػف األلفػاظ التػي تػدخؿ فػي نطػاؽ

التجػ ػريـ إال بتػ ػكافر عنصػ ػريف  ":أف تحص ػػؿ اإلذاع ػػة كأف يك ػػكف ذل ػػؾ ع ػػف قص ػػد م ػػف الم ػػتيـ"()6
كالبحث في تكافر قصد اإلذاعة مف عدمو مكككؿ إلى محكمة المكضكع تفصؿ فيػو حسػبما يتكػكف

بو اقتناعيا(.)7

ثالثاً -:الطريقة الثالثة :إذاعة القول بطريق الالسمكي أو بأية طريقة أخرى.
تفترض ىذه الطريقة أف الجاني قد استعاف بكسيمة فنية ألجؿ إذاعػة أقكالػو كقػد ذكػر المشػرع

أف ىػػذه الكسػػيمة ىػػي البلسػػمكي  ،كلكنػػو أردؼ قػػائبلن أك بأيػػة طريقػػة أخػػرل ،فقػػد تك ػكف الراديػػك أك
التمفزيكف أك أية طريقة سيكشؼ عنيا العمـ في المستقبؿ كيمكف النشر كاإلذاعة عف طريقيا(.)8

 - 1نقض  29أكتوبر  ، 1945رلموعة القواعد القانونية يف مخسُت عاماً ،طعن  ، 1415س  15ق  ،ص . 60
 - 2نقض  18أكتوبر سنة  ،1943رلموعة القواعد القانونية،ج  ،6رقم  ،236ص . 315
 - 3نقض  26مارس سنة  ، 1951رلموعة أحكام النقض  ،س  ، 2رقم  ،318ص . 815
 - 4د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 28
 - 5الطعن رقم  1868لسنة  11ق -جلسة  1ديسمرب  ، 1941رلموعة الربع قرن  ،ص . 732
 - 6الطعن رقم  1868لسنة  11ق -جلسة  1ديسمرب  ،1941رلموعة الربع قرن  ،ص 732
 - 7الطعن رقم  1180لسنة  27ق -جلسة  18نوفمرب  ،1957رلموعة أحكام النقض  ،ص 910
 -8د .زلمد زلي الدين عوض ،ادلرجع السابق ،ص  ، 187د .عمر سامل  ،ادلرجع السابق ،ص ،110د .فوزية عبد الستار  ،شرح قانون
العقوبات ،القسم اخلاص،الطبعة الثانية،ادلرجع السابق،ص 577
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كم ػػف الكاض ػػح أف المش ػػرع المص ػػرم ل ػػـ يش ػػترط ص ػػفة العمكمي ػػة ال ف ػػي مك ػػاف اإلرس ػػاؿ أك

االستقباؿ ،إذ أف العبلنية تتحقؽ سكاء كاف المكاف عاـ أك خاص  ،ألف القكؿ بيذه الطريقة يمكػف

استقبالو في كؿ مكػاف كزمػاف ،كمػا ال يشػترط أف يكػكف مػف خػبلؿ رسػالة مباشػرة أك مسػجمة  ،ألف

طريقػة العبلنيػة فػي ىػذه الحالػة تتحقػؽ عبػر اآللػة التػي تصػدر الصػكت كامكانيػة اسػتقبالو مػف قبػؿ
الغيػػر  ،كمػػا أف ىػػذه الطريقػػة تمتػػد إلػػى الرسػػائؿ المباش ػرة كالمسػػجمة فػػي التمفزيػػكف كعبػػر شػػبكات
االنترنت باعتبارىا تتـ بطريؽ البلسمكي كيمكف استقباليا مف قبؿ الغير(.)1

 - 1د .خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلرجع السابق ،ص 311
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الفرع الثاني
عالنية الفعل واإليماء

أشارت المادة ( )171مف قانكف العقكبات المصرم عمى أف عبلنيػة الفعػؿ كاإليمػاء تتحقػؽ
إذا كقع في محفؿ عاـ أك طريؽ عاـ أك أم مكاف آخر مطػركؽ أك إذا كقػع بحيػث يسػتطيع رؤيتػو

مف كاف في مثؿ ذلؾ الطريؽ أك المكاف)1(.

كيتبيف مػف الفقػرة السػابقة أف عبلنيػة الفعػؿ كاإليمػاء تتطػابؽ مػع عبلنيػة القػكؿ كالصػياح فػي

أنيا تتحقؽ بطريقتيف :

أ_ إذا كقع الفعؿ أك اإليماء في محفؿ عاـ أك طريؽ عاـ أك أم مكاف آخر مطركؽ.
ب -إذا كقع الفعؿ أك اإليماء في مكاف خاص كلكف استطاع رؤيتو مف كاف في مثؿ ذلؾ الطريؽ
أك المكاف.

كال تثيػػر ىػػذه الطريقػػة مػػف طػػرؽ العبلنيػػة أيػػة صػػعكبة كاالخػػتبلؼ الكحيػػد بػػيف عبلنيػػة القػػكؿ

كالصػػياح كعبلنيػػة الفعػػؿ أك اإليمػػاء يرجػػع فقػػط إلػػى طبيعػػة الط ػريقتيف؛ فبينمػػا تتحقػػؽ العبلنيػػة فػػي
الحالػػة األكلػػى بسػػماع عػػدد مػػف األف ػراد بغيػػر تمييػػز العبػػارات المجرمػػة  ،تتحقػػؽ فػػي الحالػػة الثانيػػة

بمشاىدة عدد غير محدد مف األشخاص ليذه األفعاؿ.

كتتحقؽ عبلنية الفعؿ أك اإليمػاء بإتيػاف الجػاني حركػة عضػكية أمػاـ جميػكر مػف النػاس ،أك

بكاسػػطة الصػػحافة المرئيػػة يعبػػر فييػػا مرتكبيػػا عػػف معنػػى معػػيف ،بحيػػث يكػػكف مػػف شػأنيا المسػػاس
بمصمحة يحمييا القانكف ،كمف أمثمة ذلؾ اإلشارات المكجية مف شخص إلى آخر كالتي تدؿ عمػى

االحتقار أك االستيزاء ،أك التي تيدؼ اإلقبلؿ مف شأنو أك البصػؽ ناحيػة المجنػي عميػو أك تمزيػؽ
صػػكرة شػػخص كدىسػػيا باألقػػداـ ،كيرجػػع إلػػى قاضػػي المكضػػكع تحديػػد مقصػػد المػػتيـ مػػف األفعػػاؿ

التي أتاىا(.)2

أما بالنسبة لجريمة القذؼ فمف النادر حدكثيا بيذه الطريقة ،كاف كاف مف المتصكر حدكثيا

فػػي حالػػة مػػا إذا س ػأؿ سػػائؿ عمػػف ارتكػػب جريمػػة معينػػة أك ارتكػػب فع ػبلن يكجػػب االحتقػػار ،فأشػػار
الجاني إلى شخص إشارة يفيـ منيا بأنو ىك الذم ارتكب ىذا الفعؿ(.)3

 - 1أما بالنسبة للمشرع الفلسطيٍت فانو قام باإلشارة فقط إىل طرق العبلنية يف كل من ادلادة(  )1/201من قانون العقوبات الفلسطيٍت
ادلطبق حالياً يف قطاع غزة ،وادلادة( /323أ ) من مشروع قانون العقوبات الفلسطيٍت  ،ومل يتحدث عن طرق حتقق عبلنية الفعل أو اإلشارة
أسوة بادلشرع ادلصري.
 - 2د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 31
 - 3د .عمر سامل  ،ادلرجع السابق،ص  ،111د .زلمد زلي الدين عوض ،ادلرجع السابق ،ص 191

52

الفرع الثالث
عالنية الكتابة وما في حكميا" كالطباعة والرسم والتصوير"
بػػيف المشػػرع المصػػرم الطػػرؽ التػػي يتحقػػؽ بيػػا عبلنيػػة الكتابػػة أك مػػا يقػػكـ مقاميػػا فػػي الفقػرة
األخيػ ػرة م ػػف الم ػػادة ()171م ػػف ق ػػانكف العقكب ػػات كذل ػػؾ بنص ػػو" " تعتب ػػر الكتاب ػػة كالرس ػػكـ كالص ػػكر
الشمسية كالرمكز كغيرىا مف طرؽ التمثيؿ عمنيػة إذا كزعػت بغيػر تمييػز عمػى عػدد مػف النػاس ،أك

إذا عرضت بحيث يستطيع أف يراىا مف يككف في الطريؽ العاـ أك أم مكاف مطركؽ أك إذا بيعت

أك عرضػػت لمبيػػع فػػي أم مكػػاف"  ،كيتضػػح مػػف ذلػػؾ الػػنص أف عبلنيػػة الكتابػػة أك مػػا فػػي حكميػػا

تتحقؽ بأربع طرؽ)1( -:

أكالن :التكزيع بغير تمييز عمى عدد مف الناس.
ثانيان :العرض بحيث يستطيع أف يراىا مف يككف في الطريؽ العاـ أك أم مكاف مطركؽ.
ثالثان :البيع.
رابعان :العرض لمبيع.
أوالً-:التوزيع بغير تمييز عمى عدد من الناس
يقصد بالتكزيع المحقػؽ لمعبلنيػة  ،تسػميـ الكتابػة أك مػا يمحػؽ بيػا إلػى عػدة أشػخاص بطريقػة

مباشػرة أك غيػػر مباشػرة( ، )2ال تػربطيـ بالجػػاني صػػمة خاصػػة تبػػرر اختصاصػػيـ بػػاإلطبلع عمييػػا

،كىػك مػػا يتطمػػب نقػؿ حيػػازة المطبػػكع مػف المػػكزع إلػػى الغيػر ،كيسػػتكم أف يكػػكف ىػذا التكزيػػع مقابػػؿ
ثمف محدد ،أك أف يتـ بالمجاف( ،)3كذلؾ تستكم طريقة التكزيع فتتحقؽ العبلنية سكاء كػاف التكزيػع

عف طريؽ تسميـ المطبكع يدكيان أك عف طريؽ البريد أك بإلقائو في صناديؽ البريد الخاصة بػاألفراد

أك بترؾ نسخة أماـ كؿ منزؿ(.)4

 - 1حددت ادلادة(  ) 2/201من قانون العقوبات الفلسطيٍت ادلطبق يف قطاع غزة بعضا من طرق العبلنية واليت حتدث بواسطة عبلنية
الكتابة وما يف حكمها بقوذلا ":يعترب الشخس انو نشر قدحا إذا تسبب يف عرض أو تبليغ أو توزيع ادلادة ادلطبوعة أو احملررة أو الرسم أو
الصورة أو الشيء األخر الذي يكون القذف إىل شخصُت أو أكثر رلتمعُت كانوا أو منفردين ويعترب التبليغ بكتاب مفتوح أو ببطاقة بريد
نشرا سواء أرسل الكتاب أو البطاقة إىل ادلقذوف يف حقو أم إىل شخس أخر".
 - 2د .مدحت رمضان ،األساس القانوين للمسئولية اجلنائية لرئيس التحرير عن اجلرائم اليت تقع بطريق الصحف،دراسة مقارنة ،دار النهضة
العربية ،القاىرة ،1993 ،ص91
 - 3د .رأفت جوىري رمضان ،ادلرجع السابق ،ص ،63احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق ،ص 119
 - 4د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 32
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كيختمػػؼ التكزي ػػع ع ػػف اإلفض ػػاء بفح ػػكل المكت ػػكب أك المطب ػػكع حي ػػث أف اإلفض ػػاء يعن ػػي أف

الغيػر الػػتقط معنػاه عػػف طريػػؽ الركايػة ،كمػػا أف اإلفضػػاء قػد يكػػكف لشػػخص كاحػد أك لمجمكعػػة مػػف
األشخاص ،أما التكزيع فيفترض إطبلع الغيػر شخصػيان عمػى مػا يحتكيػو المكتػكب كفيػـ معنػاه عػف

طريؽ الرؤية المباشػرة( ،)1كيسػتكم أف يقػكـ الشػخص بػالتكزيع مػف تمقػاء نفسػو أك بنػاء عمػى طمػب

الغير(.)2

كلػػيس بالضػػركرة أف يػػتـ التكزيػػع فػػي األمػػاكف العامػػة  ،فتتحقػػؽ عبلنيػػة المطبػػكع فػػي حالػػة

التكزيع في أماكف خاصػة ،كذلػؾ بعكػس العػرض الػذم يتطمػب أف يكػكف متحققػان فػي مكػاف عػاـ أك
عمى األقؿ استطاعة رؤيتو ممف كاف في مكاف عاـ( ،)3فإذا ما كتب شخص كرقة تتضمف الػتيكـ
عمػى السػمطات العامػة كتحػريض المػكاطنيف كأفػراد القػكات المسػمحة عمػى عصػيانيا ثػـ كضػعيا فػػي

درج مكتبػػو كقػػاـ أح ػػد األشػػخاص باختبلسػػيا  ،ث ػػـ تكزيعيػػا فإن ػػو ال يس ػأؿ عػػف ذل ػػؾ لغيػػاب قص ػػد

العبلنية(.)4

كمػػا يشػػترط فػػي التكزيػػع أف يكػػكف قػػد تػػـ برضػػاء كاضػػع الكتابػػة  ،فػػإذا كػػاف كػػؿ مػػا قػػاـ بػػو
الفاعؿ أنو سػمـ المطبكعػة إلػى شػخص آخػر عمػى سػبيؿ األمانػة بنيػة تكصػيميا إلػى آخػر كقػاـ ىػذا
األخير بتكزيعيا  ،فإف كاضع الكتابة ال يسأؿ في ىذه الحالة(.)5

كلتحق ػػؽ العبلني ػػة بي ػػذه الطريق ػػة يتع ػػيف تػ ػكافر ش ػػرطيف  :الشــــرط األول ى ػػك تحق ػػؽ التكزي ػػع

بالمعنى السابؽ اإلشارة إليو  ،أما الشرط الثاني فانو يفترض تعدد مف يتجو التكزيع إلييـ كيفترض
أيضػػا أف ىػؤالء األشػػخاص ال تػربطيـ صػػمة بالجػػاني  ،كانمػػا سػػممكا المكتػػكب بطريػػؽ المصػادفة ،

كبناء عمى ذلؾ فإف عبلنية الكتابة ال تتحقػؽ إذا اكتفػى الجػاني باإلفضػاء بمضػمكف المكتػكب إلػى

الغير(.)6

كذلؾ فإف العبلنية ال تتحقؽ إذا أعطى المتيـ نسخة كاحدة إلى شخص كاحد ،أك إلى عدد

مف األشخاص تربطيـ بو صمة خاصة كصداقة أك قرابة أك معرفة أك إذا اقتصر عمى العامميف
بمصمحة أك شركة معينة  ،كتطبيقان لذلؾ فقد قضي "بعدـ تكافر العبلنية في حالة تكزيع الكتابة
 1د .مدحت رمضان ،ادلرجع السابق ،ص 92
 - 2د .رياض مشس،ادلرجع السابق ،ص 147
 - 3د .امحد فتحي سرور ،قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،دار النهضة العربية  ، 1991 ،رقم  ، 481ص ،.731ود .طارق سرور،
دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 33
 - 4د .خالد رمضان عبد العال سلطان  ،ادلرجع السابق ،ص317
 - 5د .زلمد زلي الدين عوض،ادلرجع السابق ،ص 210
 - 6د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص 112
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عمى عدد مف األشخاص الذيف تربطيـ بالمكزع صمة صداقة كبصفة شخصية"( ، )1كفي حكـ

آخر لمحكمة النقض المصرية فقد قضت "أف ركف العبلنية في جريمة القذؼ ال تتحقؽ بإرساؿ
صكر تمس سمعة أك اعتبار المجني عميو إليو كالى شقيقتو"( ، )2فيجب األخذ في االعتبار عدد

كصمة مف تسمـ الكتابة أك الصكر التي يعاقب عمييا القانكف.

كما سبؽ القكؿ ،بأنو ال تتحقؽ العبلنية بتسميـ النسخ إلى أشخاص تربطيـ صمة معينة

فإنيا كذلؾ ال تتحقؽ بتداكؿ نسخة كاحدة إلى أشخاص تربطيـ صمة معينة أك كحدة المصمحة أك

العمؿ( ،)3كقد أشارت محكمة النقض المصرية في حكـ ليا إلى "أف إرساؿ برقية تحتكم عمى
قذؼ كتداكليا بيف أيدم المرؤكسيف بحكـ عمميـ ال تحقؽ العبلنية"(.)4

كمع ذلؾ كاف كانت العبلنية ال تتكافر في حالة تداكؿ الكتابة بيف أيدم أشخاص تربطيـ
صمة ،أك بحكـ عمميـ ،أك إذا اقتصر التكزيع عمى عدد غير قميؿ مف الناس بصفة سرية أك
شخصية( ،)5فإنيا تتكافر إذا كانت عدد الرسائؿ أك النسخ المكزعة بكثرتيا ال تكحي بسرية
محتكياتيا كلكف تدؿ عمى اقترانيا بنية اإلذاعة( ،)6كلك كانت الكتابة أك ما في حكميا قد كضعت

كضعت في مظاريؼ مغمقة مكتكب عمييا سرم أك شخصي .
كمف األمثمة البالغة التعبير عف التكزيع بغير تمييز عمى عدد مف الناس  ،العرائض
كالشكاكل التي تقدـ في حؽ المكظفيف العمكمييف  ،مع عمـ مقدميا أنيا بحكـ الضركرة تتداكؿ

بيف أيدم المكظفيف المختصيف باالطبلع عمييا  ،كبذلؾ يتكافر قصد اإلذاعة لدل مقدميا كتتكافر

اإلذاعة الفعمية ليا مف خبلؿ ىذا التداكؿ كال يغير مف ذلؾ قكؿ الطاعنيف أف الجية التي تقدمكا

ليا بالشككل تعمؿ في سرية(.)7

يستخمص مما سبؽ؛ بأنو يجب األخذ في االعتبار ثبلثة عكامؿ لمقكؿ بتكافر العبلنية -:
 cass.crim.3dec.1958.b.c.no 718 - 1مشار إليو لدى د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص 112
 - 2الطعن رقم  1498لسنة  24ق -جلسة  28ديسمرب  ،1954رلموعة الربع قرن  ،ص 736
 -3حي ذىبت زلكمة النقض ادلصرية يف حكم ذلا وذلك يف اىل القول بان عدد النسخ ال يشًتط لتوافر ىذه الطريقة الن ادلشرع ادلصري
تطلب يف ادلادة ( )171فقط التوزيع بغَت دتييز على عدد من الناس  ،وبالتايل يكفي لتوافر العبلنية يف جرمية القذف يف حق موظف عمومي
أن يصل ادلكتوب إىل عدد من الناس ولو كان قليبلً بتداول نسخة واحدة مىت كان ذلك نتيجة حتمية لفعل القاذف ،انمر النقض 21
مارس  ، 1955رلموعة أحكام النقض  ،س ، 6ص  688مشار إليو لدى د .خالد رمضان عبد العال سلطان  ،ادلرجع السابق ،ص
318
 - 4الطعن رقم  1400لسنة 19ق – جلسة  28فرباير  ، 1950رلموعة الربع قرن ،ص . 735
 - 5الطعن رقم  1868لسنة  11ق -جلسة  1ديسمرب  ، 1941رلموعة الربع قرن ،ص . 732
 -6الطعن رقم  357لسنة  10ق -جلسة  26فرباير  ، 1940رلموعة الربع قرن  ،ص . 733
 - 7نقض  7ابريل  ، 1969رلموعة أحكام النقض  ،س  ، 20رقم  ،96ص  ، 458ونقض  21مايو سنة  ، 1980س  ، 31رقم
 ، 127ص . 654
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 -1عدد األشخاص الذيف تسممكا الكتابة أك ما في حكميا.
 -2طبيعة عبلقة ىذه األشخاص.
 -3طريقة أك كيفية التكزيع التي اقترفيا الجاني.
ثانياً-:العرض بحيث يستطيع أن يراىا من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق.
كيقصد بالعرض ىك كضع الكتابة أك الرسـ أك المطبكع تحت أعيف الجميكر سكاء كاف

ذلؾ في المكاف العاـ نفسو أك في مكاف خاص يستطيع أف يراىا منو مف يككف في مكاف عاـ(،)1

سكاء عف طريؽ الممصقات أك اإلعبلنات في مكاف بحيث يمكف أف يراىا الجميكر(.)2

كىذه الحالة تفترض أف الكتابات التي يعاقب عمييا القانكف كضعت في مكاف خاص كلكف
استطاع مف كاف في مكاف عاـ رؤيتيا ،فالعبرة في ىذه الحالة ليست بالمكاف الذم عرضت فيو

الكتابات أك ما في حكميا ،بؿ بالمكاف الذم استطاع الغير رؤيتيا  ،كىذا يعني كجكب أف تككف
في مكاف ظاىر بحيث يسمح برؤيتيا كبذلؾ تتكافر عبلنية الكتابة كما لك كانت معركضة في

مكاف عاـ( )3طالما أنو كاف يمكف أف يراىا مف يككف في مكاف عاـ(،)4أما إذا كانت الكتابة أك ما
ما في حكميا قد كضعت في مكاف ال يسمح برؤيتيا لمف يككف في المكاف العاـ  ،كأف تككف

داخؿ مظركؼ مغمؽ  ،حتى كلك كضعو المتيـ عمى طريؽ عاـ  ،فبل تتحقؽ العبلنية( ،)5كذلؾ

ال تتكافر العبلنية إذا كاف المتيـ قد كضع الكتابة أك الصكر داخؿ حجرة بمنزلو بحيث ال يمكف
أف يراىا مف يككف في مكاف عاـ  ،حتى كلك رآىا الشخص الذم يسكف بجكاره  ،كذلؾ ألف منزؿ

6
الجار ال يعتبر مكانان عامان( ) ،الميـ إال إذا أصبحت ىذه الحجرة خبلؿ كقت معيف مكانان عامان

بالمصادفة لظركؼ ما(.)7

كتطبيقان لذلؾ تتكافر العبلنية في حالة تثبيت لكحة متضمنة كتابات أك صكر يعاقب عمييا

القانكف فكؽ سطح منزؿ ،بحيث يستطيع مف كاف في مكاف ما انر بالطريؽ العاـ رؤيتيا كقراءة
مضمكنيا ،كذلؾ تتحقؽ العبلنية بمزؽ كتابات عمى نافذة مغمقة في مكاف خاص ،بحيث يستطيع

-1د .فوزية عبد الستار ،شرح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،القاىرة  ،2000 ،رقم ، 644ص
560
 - 2د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص 318
 - 3د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 37
 - 4د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة ،ادلرجع السابق ،ص34
 - 5د .زلمود زلمود مصطفى،شرح قانون العقوبات ،القسم اخلاص  ،ادلرجع السابق ،رقم  ، 325ص .362
 - 6د .رياض مشس،ادلرجع السابق ،ص 149
 - 7د .شريف سيد كامل،جرائم الصحافة،ادلرجع السابق ،ص 35
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رؤيتيا كقراءتيا مف كاف في مكاف عاـ ،كيترتب عمى عدـ استطاعة مف كاف في مكاف عاـ

مشاىدة الكتابات عدـ تحقؽ العبلنية ،كيأخذ نفس الحكـ إذا استطاع مف كاف في مكاف خاص

آخر مشاىدتيا دكف غيره (،)1كتتحقؽ العبلنية بكضع نسخة مف الجريدة داخؿ إطار عمى مدخؿ
الجريدة الرئيسي أك عمى بابيا ،كما أف كضع نسخة مف الجريدة في بدركـ الجريدة بحيث يمكف

لممارة بالطريؽ العاـ رؤيتيا تقكـ بو العبلنية أيضان(.)2

كالمشرع في ىذه الحالة لـ يشترط شركط خاصة بالمكػاف ،فقػد يكػكف مكانػان خاصػان أك عامػان،

كلكنػ ػػو اشػ ػػترط العمكميػ ػػة فػ ػػي مكػ ػػاف الرؤيػ ػػة الػ ػػذم قػ ػػد يكػ ػػكف عام ػ ػان بطبيعتػ ػػو أك بالتخصػ ػػيص أك

بالمص ػادفة  ،كػػذلؾ أف المشػػرع لػػـ يشػػترط الرؤيػػة الفعميػػة كانمػػا اكتفػػى باسػػتطاعة الرؤيػػة لتحقيػػؽ

العبلنية(.)3

ثالثاً -:البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
يقصد بالبيع الذم تتحقؽ بو العبلنية  ،تسميـ الكتابة أك الصكر كما في حكميا لمغيػر مقابػؿ

4
كيعن ػى بػػالبيع فػػي ىػػذه الحالػػة "البيػػع التجػػارم"( ،)5حيػػث يػػتـ بيػػع المكتػػكب أك
ثمػػف معػػيف ( )  ،ي
الرسكـ أك غيرىا لمجميكر دكف تمييز ،فتتحقػؽ العبلنيػة بمجػرد البيػع سػكاء تػـ ذلػؾ فػي مكػاف عػاـ

أك خػػاص ( )6بصػػرؼ النظػػر عػػف عػػدد النسػػخ حتػػى لػػك كانػػت نسػػخة كاحػػدة ( ،)7لكجػػكد نسػػخ بيػد
الب ػػائع يس ػػتطيع أم ش ػػخص شػ ػراء بعض ػػيا ،كتق ػػكـ العبلني ػػة أيضػ ػان إذا اش ػػترل ش ػػخص كاح ػػد ع ػػدة

نسخ( ، )8كعمى العكس مف ذلؾ فإف العبلنية ال تتكافر إذا ما قاـ شخص بشراء نسخة كاحدة كقاـ

 - 1د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 38
 - 2د .رياض مشس،ادلرجع السابق ،ص  ،149ود .مدحت رمضان ،ادلرجع السابق ،ص 92
 - 3احملامي .زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق ،ص،246د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة،ادلرجع السابق ،ص 35
 - 4د .سامل امحد الكرد ،قانون العقوبات  ،القسم اخلاص ،الكتاب الثاين ،ادلرجع السابق،ص 322
 - 5د .مدحت رمضان،ادلرجع السابق ،ص ،93احملامي.زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق ،ص  ،245و ادلستشار الدكتور ،زلمد
الشهاوي ،ادلرجع السابق ،ص 86
 - 6د .مدحت رمضان،ادلرجع السابق ،ص  ،93ود .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص  ،38د.رأفت جوىري
رمضان  ،ادلرجع السابق ،ص 64
 - 7تطبيقاً لذلك فقد قضى بأنو" يتم البيع وفقاً ذلذه الطريقة مبجرد بيع كتاب واحد أو مكتوب واحد أو كراسة واحدة فاحشة وسلالفة
للحياء يكون فعل التوزيع الواقع حتت طائلة قانون العقوبات السيما إذا كان البيع صادراً من شخس مشتغل عادة باالجتار يف أشياء شلاثلة
كما لو صدر من بائع كتب أو مشتغل بالتصوير"؛ استئناف سلتلط  26ديسمرب سنة  ،1900البلتان ،سنة  13قضائية  ،رقم  83مشار
إليو لدى د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص 320
 - 8د .مدحت رمضان ،ادلرجع السابق ،ص 93
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كقػػاـ باالحتفػػاظ بيػػا فػػي مكتبػػو( ،)1يكفػػي أف يتبػػيف القاضػػي إرادة المػػتيـ المتجيػػة إلػػى نشػػر ىػػذه

الكتابات كتداكليا بيف الجميكر(.)2

كال يشػػترط أف يػػتـ البيػػع فػػي األمػػاكف العامػػة أك المطركقػػة لمقػػكؿ بقيػػاـ العبلنيػػة  ،حيػػث ال

يشػػترط فػػي البيػػع مػا يشػػترط فػػي العػػرض ،فػػبل يشػػترط أف يمكػػف رؤيػػة المبيػػع فػػي األمػػاكف العامػػة ،
كيكفي أف يتـ البيع في أم مكاف(.)3

رابعاً -:العـــــــــرض لمبيـــــــــــــــــــــــــــع
يفتػػرض العػػرض لمبيػػع أف المبيػػع ال يػزاؿ فػػي حيػػازة البػػائع كلك ػف أعمػػف عػػف رغبتػػو فػػي بيعػػو

سػكاء أكػػاف ذلػػؾ عػػف طريػػؽ اإلعػػبلـ أـ بمجػػرد عػػرض الكتابػػات أك مػػا فػػي حكميػػا أمػػاـ الجميػػكر،
بحيػػث تكػػكف تحػػت تص ػرفيـ كفػػي متنػػاكليـ ش ػرائيا( ،)4كبمعنػػى آخػػر فإنػػو يقصػػد بػػالعرض لمبيػػع

"إعػػداد المكتػػكب لمبيػػع ،كلػػك لػػـ يعرضػػو الجػػاني لؤلنظػػار"( ،)5مثػػاؿ ذلػػؾ كضػػع الكتػػب عمػػى أرفػػؼ
المكتبػػة أك فػػي كاجيتيػػا أك عمػػى األرصػػفة ( ،)6كالعبلنيػػة ىنػػا تتحقػػؽ كلػػك لػػـ تبػػاع نسػػخة كاحػػدة
كتعرؼ بالعبلنية الحكمية(.)7

كعمػػى ذلػػؾ فإنػػو يقصػػد بػػالعرض لمبيػػع "ىػػك إيجػػاب الشػػخص عمػػى نفسػػو بيػػع المػػادة التػػي

تحمؿ الكتابة أك الصكر إلى مف يقبؿ دفع الثمف المطمكب( ،")8كيتـ ذلؾ بطػرح الكتابػة أك الرسػكـ

كغيرىػا لمتػػداكؿ ،كتتػكافر العبلنيػػة فػي حالػػة العػػرض لمبيػػع أيػان كػاف مكػػاف العػػرض عامػان أك خاصػان،

فإذا كاف خاصػان يجػب أف يكػكف العػرض صػريحان  ،فػالعرض لئلطػبلع فقػط كبصػفة سػرية ال يكفػي

لتحقيػػؽ العبلنيػػة( ،)9فيػػذه الكسػػيمة ال شػأف ليػػا بمكػػاف كضػػع المكتػػكب كانمػػا تتعمػػؽ بكسػػيمة طرحػػو
في التداكؿ ،كما تتكافر ىذه الكسيمة بمجػرد العػرض الشػفكم لمبيػع ،أك بػاإلعبلف عػف المكتػكب فػي

الصحؼ لتنبيو الناس إلى شرائو( ،)10كلذلؾ فإنو يكفي لتحقؽ العبلنية أف يعمـ الجميػكر بيػا ،كأف
يككف باستطاعتيـ شراءىا  ،فإذا كانت الكتابات مازالت في المخازف داخؿ صناديؽ مغمقة لـ تفتح

 - 1أ .أمحد أمُت ود .علي راشد  ،ادلرجع السابق ،ص  ،122و ادلستشار الدكتور .زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق ،ص 86
 - 2د .طارق سرور،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 38
 - 3د .مدحت رمضان ،ادلرجع السابق ،ص 93
 - 4د .طارق سرور،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 39
 - 5د .فوزية عبد الستار ،شرح قانون العقوبات ،القسم اخلاص،الطبعة الثانية،ادلرجع السابق ،رقم ،645ص561
 - 6د .مدحت رمضان ،ادلرجع السابق ،ص 94
 - 7د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر،ادلرجع السابق ،ص 39
 - 8ادلستشار الدكتور .زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق،ص 86
 - 9د .عمر سامل  ،ادلرجع السابق ،ص  ،115ود .زلمد زلي الدين عوض ،ادلرجع السابق ،ص 242
 - 10د .فوزية عبد الستار ،شرح قانون العقوبات ،القسم اخلاص،الطبعة الثانية،ادلرجع السابق ،رقم  ،645ص 561
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بعد أك لـ تطبع بعد ،فبل تتحقؽ العبلنيػة بكسػيمة " العػرض لمبيػع"( )1كخصكصػان إذا أثبػت صػاحب

المكتب ػػة ع ػػدـ عمم ػػو بمحتكاى ػػا( ،)2ك ػػذلؾ إذا ح ػػاز ش ػػخص الكتاب ػػة أك المطبكع ػػات أك الرس ػػكـ أك
الصكر دكف أف يعرضيا لمبيع فبل تتكافر العبلنية  ،ألف مجرد حيازة المكتكب ال تدؿ عمى عرضو

لمبيع(.)3

 - 1د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 39
 - 2د .مدحت رمضان ،ادلرجع السابق ،ص 94
 - 3د .شريف سيد كامل  ،جرائم الصحافة ،ادلرجع السابق ،ص ،36احملامي.زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق ،ص 247
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المطمب الثالث
الركن المعنوي في الجرائم الصحفية
يعتبػػر الػػركف المعنػػكم ضػػركرم لقيػػاـ الجريمػػة قانكنػان ،فػػبل يكفػػي مجػػرد تػكافر الػػركف المػػادم،

كانمػػا يمػػزـ أف تكػػكف الماديػػات التػػي يتكػػكف منيػػا ىػػذا الػػركف ليػػا انعكػػاس فػػي نفسػػية الجػػاني  ،أم

يجب أف تكجد رابطة نفسية بيف السمكؾ اإلجرامي كنتائجو ،كبيف الفاعؿ الذم ارتكب ىذا السمكؾ،
ىػػذه الرابطػػة النفسػػية ىػػي التػػي يعبػػر عنيػػا بػػالركف المعنػػكم  ،فالقاعػػدة "أف ال جريمػػة بػػدكف ركػػف

معنكم"(.)1

فػالجرائـ الصػػحفية كحسػػب األصػػؿ العػػاـ " جػرائـ عمديػة"  ،كبالتػػالي فػإف الػػركف المعنػػكم فييػػا

يتخذ صكرة "القصػد الجنػائي"( ،)2فػبل يكفػي تحقػؽ ارتبػاط مػادم بػيف الشػخص كالجريمػة المرتكبػة،

كالػػذم يطمػػؽ عميػػو اإلسػػناد المػػادم لقيػػاـ مسػػؤكلية الصػػحفي الجزائيػػة ،كمػػا ال يكفػػي مجػػرد ت ػكافر

الخطأ غيػر العمػدم كلػك كػاف جسػيمان لقيػاـ أم جريمػة مػف تمػؾ الجػرائـ(،)3كتسػتكم فػي ذلػؾ جػرائـ
الصحافة المضرة بالمصمحة العامة أك الماسة باألفراد.

كيستمد القصد الجنائي( )4في جرائـ النشر أىميتو مف خبلؿ ارتباطو بأىمية الػركف المعنػكم
فػػي الجريمػػة بصػػفة عامػػة ،فمػػف المبػػادئ األساسػػية فػػي التشػريع الجنػػائي؛ أف تحقػػؽ الػػركف المػػادم
لمجريمػػة ال يكفػي كحػػده لقيػػاـ المسػػئكلية الجزائيػػة عنيػػا ،كانمػػا ينبغػػي باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ أف يتػكافر
الركف المعنكم لمجريمة كجكىره " اإلرادة اإلجرامية " ،التي تتخػذ إحػدل صػكرتيف :القصػد الجنػائي،

كالخطأ غير العمدم(.)5

كاألصػػؿ أف القصػػد الجنػػائي المتطمػػب لقيػػاـ ج ػرائـ الصػػحافة كغيرىػػا مػػف ج ػرائـ النشػػر ىػػك
القصد الجنائي العػاـ  ،الػذم يفتػرض عمػـ الجػاني بعناصػر الجريمػة كاتجػاه إرادتػو إلػى تحقيػؽ ىػذه

 -1أ .علي عبد القادر قهوجي  ،شرح قانون العقوبات  ،القسم العام ،الكتاب األول ،النمرية العامة للجرمية ،دار ادلطبوعات اجلامعية ،
اإلسكندرية  ،1997 ،ص 357
 - 2د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة،ادلرجع السابق ،ص  36وما بعدىا
 - 3أ .الطيب بلواضح ،ادلرجع السابق ،ص 5
 - 4ذىب جانب من الفقو اىل تعريف القصد اجلنائي بأنو "انصراف اإلرادة إىل السلوك ادلكون للجرمية كما وصفو منوذجها يف القانون،
مع وعي بادلبلبسات اليت يتطلب ىذا النموذج إحاطتها بالسلوك يف سبيل أن تتكون اجلرمية" د .رمسيس هبنام ،النمرية العامة للقانون
اجلنائي ،الطبعة الثالثة ،دار ادلعارف  ،اإلسكندرية  ،1997 ،ص ،867ويعرفها آخرون بأهنا" علم بعناصر اجلرمية وإرادة متجهة إىل حتقيق
ىذه العناصر أو إىل قبوذلا" د .زلمود صليب حسٍت ،شرح قانون العقوبات  ،القسم العام ،الطبعة السادسة ،ادلرجع السابق ،رقم  ،637ص
582
 - 5د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة،ادلرجع السابق ،ص 38
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العناصػػر أك إلػػى قبكليػػا( ،)1كالقصػػد العػػاـ ىػػك الصػػكرة العاديػػة لمقصػػد الجنػػائي حيػػث يكتفػػي بػػو
المشػرع فػي غالبيػة الجػرائـ العمديػة ،مػف أمثمػػة ذلػؾ جريمػة القػذؼ كالسػب حيػث ال يتطمػب القػػانكف

الرتكابيما قصدان جنائيان خاصان ،بؿ يكتفي بتكافر القصد الجنائي العاـ.
كلكػػف قػػد يتطمػػب المشػػرع فػػي بعػػض الج ػرائـ  ،باإلضػػافة إلػػى ت ػكافر القصػػد الجنػػائي العػػاـ،
اتجػػاه إرادة الجػػاني إلػػى غايػػة معينػػة ،أك كاقعػػة ال تػػدخؿ ضػػمف عناصػػر الجريمػػة ،كىػػك مػػا يطمػػؽ
عمي ػو" بالقص ػػد الجنػػائي الخ ػػاص"( )2كم ػػف أمثمػػة ذل ػػؾ مػػا نصػ ػت عمي ػػو المػػادة ( )204م ػػف ق ػػانكف

العقكبات الفمسطيني بقكليا ":كؿ مف نشر قدحان بحؽ شػخص آخػر أك ىػدده بنشػره مباشػرة أك غيػر

مباش ػرة بطبػػع أك نش ػػر أم أمػػر أك شػػيء يم ػػس شخصػػو  ،أك عػػرض مباشػػرة أك غيػػر مباشػػرة أف
يحجػػـ عػػف طبػػع أك نشػػر ذل ػؾ األمػػر أك الشػػيء بقصػػد ابت ػزاز مبمػػم مػػف المػػاؿ ،أك الحصػػكؿ عمػػى

تأميف بدفع مبمم مف الماؿ ،أك الحصػكؿ عمػى أم شػيء ذم قيمػة مػف ذلػؾ الشػخص ،أك غيػره أك

فعؿ ما تقدـ ذكره بقصد إغراء أم شخص عمى تعييف شخص آخر في كظيفة ،أك مركز ذم إيراد

أك اعتمػػاد ،أك بقصػػد إغ ارئػػو عمػػى تػػدبير ذل ػؾ لػػو ،يعتبػػر أنػػو ارتكػػب جنحػػة" ،كالمػػادة()126مػػف
القانكف المذككر أعبله بقكليا ":كؿ مف نشر بإحدل كسػائؿ النشػر أخبػا انر أك معمكمػات أك انتقػادات
مف شأنيا أف تؤثر عمى أم قاض أك حاكـ صمح أك مأمكر تسكية قد يعيد إليو الفصؿ في دعػكل
أك إج ػراءات قضػػائية معمق ػػة  ،أك مػػف ش ػأنيا أف ت ػػؤثر عمػػى الشػػيكد أك أف تمن ػػع أم شػػخص م ػػف
اإلفضاء بما لديو مف المعمكمات ألكلي األمر  ،يعتبر أنو ارتكب جنحة كيعاقب بالحبس مػدة سػتة

أشير" ،كما نص عميػو فػي الفقػرة الثانيػة مػف المػادة ( )187مػف قػانكف العقكبػات المصػرم( ،)3مػع
مبلحظة أف تكافر القصد الجنائي الخاص في ىذه الجريمة يترتب عميو تشديد العقكبة المقررة ليا،

أمػا إذا انتفػػى القصػػد الخػاص  ،فػػبل يػػؤدم ذلػػؾ إلػى انتفػػاء الجريمػػة كميػػة  ،كانمػا تقػػكـ الجريمػػة فػػي
صػػكرتيا البسػػيطة المنصػػكص عمييػػا فػػي الفق ػرة األكلػػى مػػف المػػادة المشػػار إلييػػا كيعاقػػب الجػػاني
بالعقكبة غير المشددة(.)4

كترتيبان لما سبؽ ،رأينا تقسيـ ىذا المطمب إلى خمسة فركع كذلؾ عمى الشكؿ التالي-:
الفرع األول :عناصر القصد الجنائي.
 - 1د .زلمود صليب حسٍت  ،شرح قانون العقوبات،القسم العام،الطبعة السادسة ،رقم  ،692ص 627
 - 2د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة،ادلرجع السابق ،ص 38
 - 3حي نصت ادلادة( )2/187من قانون العقوبات ادلصري على" يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق ادلتقدم ذكرىا
أموراً من شاهنا التأثَت يف القضاة الذين يناط هبم الفصل يف دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء يف الببلد أو يف رجال القضاء
أو النيابة أو غَتىم من ادلوظفُت ادلكلفُت بتحقيق أو التأثَت يف الشهود الذين قد يطلبون ألداء الشهادة يف تلك الدعوى أو يف ذلك التحقيق
أو يف أمور من شأ هنا منع شخس من اإلفضاء مبعلومات ألوىل األمر أو التأثَت يف الرأي العام دلصلحة طرف يف الدعوى أو التحقيق ضده".
 - 4أ .أمحد أمُت ود .علي راشد ،ادلرجع السابق ،ص  126وما بعدىا
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الفرع الثاني :القصد الجنائي في جرائـ الصحافة.
الفرع الثالث :الباعث في جرائـ الصحافة.
الفرع الرابع :إثبات القصد الجنائي.
الفرع الخامس :عكامؿ انتفاء القصد الجنائي.
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الفرع األول
عناصر القصد الجنائي

يقسػػـ الفقػػو عناصػػر القصػػد الجنػػائي إلػػى عنص ػريف أساسػػييف ىمػػا :عمػػـ الج ػاني بالعناصػػر
المككنة لمجريمة ،كاتجاه إرادتو إلى إحػداث ىػذه العناصػر أك إلػى قبكليػا ،كينسػحب ىػذا إلػى جػرائـ

الصػػحافة ،كفيمػػا يمػػي نبػػيف المقصػػكد بكػػؿ عنصػػر مػػف عنصػػرم القصػػد الجنػػائي فػػي جػرائـ النشػػر
الصحفي.

أوالً :العمم بعناصر الجريمة

يعتبػر العمػـ أكؿ عنصػر مػف عناصػر القصػد الجنػائي كىػك عنصػر جػكىرم ،لػذلؾ ينبغػػي

عمى الفاعؿ أف يعمـ بأنػو يرتكػب عمػبلن غيػر مشػركع ضػد حػؽ يحميػو القػانكف  ،كأف يعمػـ بخطػكرة

ىػػذا العمػػؿ كاآلثػػار الضػػارة الناجمػػة عنػػو ،كأنػػو يشػػكؿ جريمػػة يعاقػػب عمييػػا القػػانكف ،بمعنػػى العمػػـ
بكقائع األمكر المؤدية إلى عممو غيػر المشػركع كالكقػائع الناتجػة عنػو( ،)1كعمػى ذلػؾ فػإف عناصػر
الجريمة التي يتعػيف أف يحػيط عمػـ الجػاني بيػا متعػددة  ،منيػا مػا يتعمػؽ بػالكاقع  ،كمنيػا مػا يتعمػؽ

بالتكييؼ الذم يضفيو المشرع عمى ىذه الكقائع ،كلذلؾ سندرسيا في نقطتيف أساسيتيف:

 -1العمم بالوقائع:

كنقصد بو العمـ بجميع عناصر الركف المػادم لمجريمػة ،أم الفعػؿ كالنتيجػة كالعبلقػة السػببية
التػػي ت ػربط بينيمػػا ،الػػذم يتطمػػب عمػػـ الجػػاني بسػػمككو اإلج ارمػػي ،كالمتمثػػؿ فػػي القػػكؿ أك الفعػػؿ أك

الكتابة أك الرسـ ،كبمضمكف كمعاني ما صدر منو ،باإلضػافة إلػى عممػو بمكضػكع الحػؽ المعتػدل
عميو كشرؼ أك اعتبار المجني عميو في جريمة القذؼ(.)2

كما أف القصد الجنائي يتطمب أيضان عمـ الجاني بخطكرة الفعؿ كاآلثار التي قػد تترتػب عمػى

الفعؿ التي يحددىا نص التجريـ؛ مثاؿ جريمة القذؼ فإنو يتعػيف إثبػات عمػـ القػاذؼ بػأف مػا أسػنده
لممقػػذكؼ مػػف ش ػأنو لػػك صػػح ؛ أف يمحػػؽ بػػالمجني عميػػو ضػػر انر مادي ػان أك أدبي ػان ،كمػػا يفتػػرض عمػػـ

الجاني بمكػاف ارتكابػو لمفعػؿ الػذم تقػكـ بػو الجريمػة الصػحفية ،كتطبيقػان لػذلؾ فإنػو إذا كػاف الجػاني

أثناء قيامو بالتحريض عمى ارتكاب جناية أك جنحة أك قيامو بالسب كالقذؼ ال يعمـ أنػو فػي مكػاف
عػػاـ أك فػػي محفػػؿ عػػاـ؛ ف ػإف قصػػد العبلنيػػة ال يت ػكافر لديػػو ،كبالتػػالي ال يس ػأؿ عػػف أم مػػف ىػػذه

الجػرائـ ،كمػػف ناحيػػة أخػػرل فإنػػو يسػػتكجب عمػػـ الجػاني بػػزمف ارتكابػػو لمفعػػؿ الػػذم تقػػكـ بػػو الجريمػػة
الصػحفية ،كمػػف أمثمػة ذلػػؾ مػػا نصػت عميػػو المػادة(  ) 77مػػف قػػانكف العقكبػات الفمسػػطيني المطبػػؽ
في قطاع غزة ،كالتي تعاقب" كؿ مف نشر شيئان بقصد أف يقرأه الناس أك نشػر رسػكمات مرئيػة مػف
 - 1د .زلمد علي السامل عياد احلليب  ،شرح قانون العقوبات  ،القسم العام ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،1997 ،ص 330
 - 2د .رأفت جوىري رمضان ،ادلرجع السابق ،ص 102
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شأ نيا النيؿ مف مقاـ أك كرامة أم أمير أك حاكـ أك ممؾ أك سػمطاف أك سػفير أك شػخص مػف ذكم

المقامػػات فػػي بػػبلد أك حككمػػة أجنبيػػة أك تعػريض ذلػػؾ الشػػخص لمكراىيػػة كاالحتقػػار دكف أف يكػػكف
لدي ػػو مب ػػرر أك ع ػػذر ك ػػاؼ يب ػػرر فعم ػػو ى ػػذا  ، "....كم ػػا نص ػػت عمي ػػو الم ػػادة ( )079م ػػف ق ػػانكف

العقكبات المصرم ،التي تعاقب عمى إىانة رئػيس الجميكريػة فيػي تفتػرض أف يكػكف ذلػؾ فػي فتػرة
رئاستو كمؤدل ذلؾ ضركرة إثبات عمـ المتيـ بأف المجني عميو ال زاؿ في فترة رئاستو(.)1

كيستكجب كػذلؾ عمػـ الجػاني بالصػفات التػي يتطمبيػا القػانكف فػي المجنػي عميػو فػي الجريمػة

الصحفية ،ففي بعض الجرائـ يتطمب المشرع تكافر صفة معينة في المجني عميو( ،)2فحتى يتػكافر
القصػػد الجنػػائي لػػدل المػػتيـ يتكجػػب أف يحػػيط عمػػـ ىػػذا األخيػػر بيػػذه الصػػفة ،ك مػػف أمثمػػة الجػرائـ
الص ػػحفية الت ػػي يش ػػترط الق ػػانكف لقيامي ػػا ص ػػفة معين ػػة ف ػػي المجن ػػي عمي ػػو ،م ػػا ن ػػص عمي ػػو المش ػػرع

المصػػرم فػػي المػػادتيف ( )080،079مػػف قػػانكف العقكبػػات ،إذ يتعػػيف فييػػا إثبػػات عمػػـ الجػػاني ب ػأف
المجن ػػي عمي ػػو ى ػػك رئ ػػيس الجميكري ػػة أك مم ػػؾ أك رئ ػػيس دكل ػػة أجنبي ػػة (، )3كأخيػ ػ انر يس ػػتكجب العم ػػـ
بمضمكف النشر أك الكقػائع  ،ككػذلؾ عمػـ الجػاني بػأداة ككسػيمة الجريمػة الصػحفية  ،فالعبلنيػة ىػي

جكىر جريمة النشر كليا طرؽ ككسائؿ يتعيف عمـ الجػاني بيػا ،فػإذا انتفػى ىػذا العمػـ انتفػى القصػد

الجنائي لديو ،كعميو إذا كاف المتيـ يجمس في مكاف خاص كال يعمـ أف بجكاره جياز السمكي ينقؿ
عبارات التحريض أك القذؼ إلى الخارج فإنو ال يتكافر القصد الجنائي لديو(.)4

خالصـــة القـــول أف العمػػـ يتطمػػب شػػمكلو بكػػؿ عناصػػر الجريمػػة التػػي ترتكػػب عبػػر كس ػػائؿ

اإلعبلـ.

 -2العمم بالتكييف:
يفتػػرض القصػػد الجنػػائي باإلضػػافة إلػػى العمػػـ بالكقػػائع المككنػػة لمجريمػػة ،أف يعمػػـ الجػػاني
بػػالتكييؼ القػػانكني الػػذم يضػػفيو المشػػرع عمػػى الكقػػائع المككنػػة لمجريمػػة ،أم البػػد أف يعمػػـ بالصػػفة

غيػػر المشػػركعة ليػػا ،كىػػذا الشػػرط يقتضػػي العمػػـ بالقػػانكف الػػذم يسػػبم صػػفة عػػدـ المشػػركعية ،كىػػك
قانكف العقكبات كالقكانيف المكممة لو  ،كلقد أقاـ المشرع قرينة مفادىا افتراض العمـ بالقانكف ،بحيث
ال يجكز ألحد االعتذار بالجيػؿ بالقػانكف أك الغمػط فػي تفسػيره ،كعمػى ذلػؾ فػإف الجيػؿ بالقػانكف أك

الغمػػط فيػػو ال ينفػػي القصػػد الجنػػائي( ،)5الميػػـ إال إذا ثبػػت أنػػو كػػاف مػػف المسػػتحيؿ عمػػى المػػتيـ أف
 -1د .زلسن فؤاد فرج  ،جرائم الفكر والرأي والنشر ،النمرية العامة للجرائم التعبَتية ،الطبعة االوىل ،دار الغد العريب ،القاىرة ،1987 ،
ص 298
 -2د .زلمود صليب حسٍت  ،شرح قانون العقوبات  ،القسم اخلاص،1986ادلرجع السابق ،ص 41
 - 3د .عمر سامل  ،ادلرجع السابق ،ص 121
 - 4د .عمر سامل  ،ادلرجع السابق ،ص 122
 -5د .زلمود صليب حسٍت ،النمرية العامة للقصد اجلنائي ،الطبعة الثالثة ،بدون دار نشر ،1988 ،رقم  ،21ص 43
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يعمـ بالقانكف  ،ألنو ال التزاـ بمستحيؿ( ،)1كفػي ذلػؾ ذىبػت محكمػة الػنقض المصػرية بػالقكؿ ":أف

القصػػد الجنػػائي يتحقػػؽ فػػي جريمػػة القػػذؼ متػػى نسػػب القػػاذؼ األمػػكر المتضػػمنة لمقػػذؼ كىػػك عػػالـ

أنيا لك كانت صادقة ألكجبت عقاب المقذكؼ في حقو أك احتقاره كىذا العمـ مفترض"(.)2
ثانياً :إرادة تحقيق عناصر الجريمة

يجػب لتػكافر القصػػد الجنػائي فػػي الجػرائـ الصػحفية أف تتجػػو إرادة الجػػاني إلػى ارتكػػاب الفعػػؿ

اإلجرامي ،كتحقيؽ نتيجتو ،كالػى عبلنيػة ىػذا الفعػؿ ،بمعنػى يجػب تحقػؽ أمػريف أساسػييف فػي إرادة

الجاني ىما :اتجاه اإلرادة إلى ارتكاب السمكؾ اإلج ارمػي ،كالمتمثػؿ فػي القػكؿ أك الفعػؿ أك الكتابػة،

كأف تككف إرادة الجاني قد اتجيت إلى إذاعة ك عبلنيػة كنشػر نشػاطو اإلج ارمػي( ،)3فػإذا لػـ يتػكافر

قصػػد إذاعػػة العبػػارات التػػي يعاقػػب عمييػػا القػػانكف  ،ال يس ػأؿ الجػػاني عػػف جريمػػة نشػػر(،)4كمػػا لػػك

نشػػرت العبػػارات أك أعيػػد نشػػرىا بػػدكف رضػػاء ،إال أف ذلػػؾ ال يخػػؿ بإمكػػاف انطبػػاؽ جريمػػة أخػػرل
عمى ذات الفعؿ كجريمة السب غير العمني ،أما إذا لـ يكف الفعػؿ يػدخؿ فػي نطػاؽ نػص آخػر فػبل

عقاب عميو.

كيشػترط أف تتجػػو اإلرادة نحػػك تحقيػػؽ النتيجػػة اإلجراميػػة  ،كىػذا الشػػرط ىػػك الػػذم يميػػز بػػيف

الجرائـ العمدية كالجرائـ غير العمديو  ،مثاؿ ذلؾ جريمػة التحػريض العمنػي عمػى ارتكػاب جنايػة أك

جنحة ،إذا ترتب عمى ذلؾ كقكع الجريمة ،حيث يشترط اتجػاه إرادة المحػرض إلػى النتيجػة المتمثمػة
فػػي الجريمػػة التػػي يرتكبيػػا الفاعػػؿ  ،غيػػر أف تطمػػب إرادة متجيػػة نحػػك حػػدكث النتيجػػة تبػػدك غيػػر
جكىرية في الجػرائـ التػي ال تتطمػب حػدكث نتيجػة إجراميػة ،أم الجػرائـ التػي ال يشػترط فييػا نتيجػة
مادية معينة اكتفاء بالنتيجة القانكنية ،كىي تعريض الحقػكؽ التػي يحمييػا القػانكف لمخطػر  ،كمثػاؿ

ذلػؾ جريمػة تحػريض الجنػد عمػى عصػػياف أكامػر رؤسػائيـ أك التحػػكؿ عػف أداء كاجبػاتيـ العسػػكرية

أك أكامر رؤسائيـ(.)5

 - 1د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة،ادلرجع السابق ،ص 42
 - 2الطعن رقم  1363سنة  28ق -جلسة  24مارس  ، 1959رلموعة أحكام زلكمة النقض  ،س  ،10ص 348؛ الطعن رقم
 621لسنة  31ق -جلسة  16يناير  ، 1962رلموعة أحكام زلكمة النقض  ،س  ، 13رقم  ،13ص .47
 - 3أ .الطيب بلواضح ،ادلرجع السابق ،ص 5
 - 4الطعن رقم  179لسنة  50ق -جلسة  18نوفمرب  ، 1981رلموعة أحكام زلكمة النقض ،س  ،32ص . 934
 - 5د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 46
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الفرع الثاني
القصد الجنائي في جرائم الصحافة

القصػػد الجنػػائي نكعػػاف عػػاـ كخػػاص  ،كتختمػػؼ عناصػػر القصػػد العػػاـ عػػف عناصػػر القصػػد
الخاص ،في تطمب المشرع عنص انر إضافيان كالمتمثؿ بسكء النية  ،عبلكة عمى العمـ كاإلرادة بأركاف
الجريمة(.)1

القاعػػدة العامػػة فػػي جػػرائـ الصػػحافة أنيػػا ج ػرائـ عمديػػة ،تقػػكـ بت ػكافر القصػػد العػػاـ بعنص ػريو

العمـ كاإلرادة  ،فيجب أف يتعمد الجاني اقتراؼ الفعؿ المادم ،كيقصد تحقيؽ النتيجة المترتبة عمػى

ذلؾ السمكؾ ،كتطبيقان لذلؾ فقد قضي بأف ":جرائـ الصحافة تكتفي بالقصد العاـ  ،الذم يتمثػؿ فػي
تعمد اقتراؼ الفعؿ المادم ،كباإلضافة إلى ذلؾ تعمد النتيجة المترتبة عمى الفعؿ"(.)2

كق ػػد يكج ػػب المش ػػرع تػ ػكافر القص ػػد الجن ػػائي الخ ػػاص أك الني ػػة الخاص ػػة لقي ػػاـ بع ػػض الجػػرائـ

الصػػحفية ،كمػػف أمثم ػػة ذلػػؾ الجريم ػػة المنصػػكص عمييػػا ف ػػي المػػادة ( )187م ػػف قػػانكف العقكب ػػات

المص ػػرم  ،كالخاص ػػة بنش ػػر أم ػػكر م ػػف شػ ػأنيا الت ػػأثير ف ػػي القض ػػاة أك رج ػػاؿ النياب ػػة أك الم ػػكظفيف
المكمفيف بالتحقيؽ ،أك التأثير عمى الشيكد أك التأثير عمى الرأم العاـ لمصمحة طرؼ فػي الػدعكل

أك التحقيػػؽ ضػػده ،ككػػذلؾ الجريمػػة المؤثمػػة كالمنصػػكص عمييػػا بالمػػادة ( )188مػػف ذات القػػانكف
المذككر أعبله حيػث عاقػب المشػرع كػؿ مػف نشػر بسػكء قصػد أخبػا انر أك بيانػات أك إشػاعات كاذبػة

أك أكرقان مصطنعة أك مزكرة أك منسكبة كذبان إلى الغير ،إذا كاف مف شأف ذلػؾ تكػدير السػمـ العػاـ،

كاثػػارة الفػػزع بػػيف النػػاس  ،أك إلحػػاؽ الضػػرر بالمصػػمحة العامػػة  ،كقػػد تطمػػب المشػػرع قصػػدان جنائيػان

خاصان في الجريمتيف سالفتي الذكر ىك سكء النية(.)3

كاعم ػػاالن ل ػػذلؾ يج ػػب أف تتج ػػو إرادة الج ػػاني إل ػػى الفع ػػؿ المعاق ػػب عمي ػػو ،كالنت ػػائج الت ػػي أراد

القانكف منعيا  ،فضبلن عف الباعث الذم ابتغاه المشرع مف كراء التجريـ الكارد بنصكص القانكف.

كقػػد أكجػػب المشػػرع الفرنسػػي لقيػػاـ بعػػض الجػرائـ أف يتػكافر القصػػد الجنػػائي الخػػاص ،كمثػػاؿ

ذلؾ جريمة القذؼ الكاردة في المادة(  35مكرر) مف قػانكف الصػحافة  ،حيػث نصػت عمػى أف كػؿ

مػػا يتضػػمف الق ػػذؼ يكػػكف معركفػ ػان بسػػكء الني ػػة كيمكػػف لمفاع ػػؿ إثبػػات العك ػػس  ،كيجػػب أف تبح ػػث
المحكمة تكافر سكء النيػة فتتأكػد مػف تكافرىػا فػي جميػع حػاالت القػذؼ ،غيػر أف ىػذه القرينػة تكػكف

محؿ إثبات في جريمة نشر األخبار الكاذبة(.)4

 - 1د .خالد رمضان عبد العال سلطان  ،ادلرجع السابق ،ص 352
 - 2نقض  ،1975/1/5رلموعة أحكام النقض ،س  ،26رقم  ،2ص  5مشار إليو لدى ادلستشار الدكتور.زلمد الشهاوي ،ادلرجع
السابق ،ص  ،90ود .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص 352
 - 3انمر ادلادة () 127 ،126 ، 1/62 ، 77من قانون العقوبات الفلسطيٍت وادلطبق حالياً يف قطاع غزة.
 - 4ادلستشار الدكتور.زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق ،ص 91
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الفرع الثالث
الباعث في جرائم الصحافة

يقصد بالباعث " العامؿ في النفس الػذم يحػرؾ اإلرادة تجػاه ارتكػاب الجريمػة ،كأف كػاف أمػ انر

مستقبلن عنيا  ،كال يدخؿ في أركاف الجريمة  ،إال أنو محؿ اعتبار في تقدير العقكبة"(.)1

كق ػ ػػد عرف ػ ػػو جان ػ ػػب م ػ ػػف الفق ػ ػػو بأن ػ ػػو ":األس ػ ػػباب الشخص ػ ػػية الت ػ ػػي ت ػ ػػدفع الفاع ػ ػػؿ الرتك ػ ػػاب

الجريمة"( ،)2كيػرل الػبعض بػأف الباعػث مصػمحة شخصػية لتصػرؼ فاعػؿ الجريمػة ،كسػبب حيػكم
نفسػػي خػػاص يحػػدد فعمػػو  ،كالباعػػث ىػػك المصػػمحة التػػي تػػدفع إلػػى ارتكػػاب السػػمكؾ  ،كىػػك يختمػػؼ
عف الغرض الذم يتمثؿ في تحقيؽ ىذه المصمحة بالفعؿ باعتبارىا النتيجة المباشرة.

كاعمػػاالن لػػذلؾ  ،فالباعػػث الػػذم يحػػرؾ الصػػحفي حػػاؿ كتابتػػو لمقالػػو ىػػك حقػػد داخمػػي  ،أمػػا

النتيجة فيي االعتداء كالمساس بشرؼ مف تناكلو فػي كتاباتػو  ،أمػا الغايػة فيػي الحػط كالتقميػؿ مػف
شأف مف تعرض لمنقد(.)3

كمف المسمـ بو أف الباعث ال يعد ضمف عناصر الركف المعنكم ،فإذا تكافرت عناصر

القصد ،قاـ الركف المعنكم لمجريمة أيان كاف الباعث عمى ارتكابيا( ،)4كال يعتد القانكنيف الفمسطيني
كالمصرم بالبكاعث ،فقد خبل كبل منيما مف نص ينظمو ،فالقاعدة أف القصد الجنائي يرتبط
بالغرض ال بالباعث أك الغاية ،كيترتب عمى ذلؾ أف الباعث ميما كاف شريفان أك غير شريؼ ال
ينفي القصد الجنائي ،كال ينفي تبعان لذلؾ الجريمة ،كال يحكؿ في النياية دكف تكقيع

عقكبتيا(،)5فيما ال يعداف مف عناصر جريمة القذؼ ،فبتكافرىما أك عدـ تكافرىما ال يؤثر في قياـ

الجريمة(.)6

فبتكافر القصد الجنائي بعنصريو قامت الجريمة في حؽ الجاني دكف اعتداد بالبكاعث التي

دفعت الجاني إلى ارتكاب فعمو  ،فيستكم أف يككف الباعث عمى النشر ىك الرغبة في اإلضرار
 - 1ادلستشار الدكتور .زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق ،ص .91
 - 2د .خالد رمضان عبد العال سلطان  ،ادلرجع السابق ،ص،356د .طارق سرور ،قانون العقوبات ،ادلرجع السابق ،ص .353
 - 3يقصد بالغرض ىو اذلدف القريب الذي تتجو إليو اإلرادة ويكون واحداً دائماً يف اجلرمية الواحدة ففي السرقة ىو االستيبلء على مال
شللوك للغَت  ،أما الغاية فهي اذلدف البعيد لتلك اإلرادة الذي يتمثل يف إشباع حاجة معينة وىي متعددة فغاية السرقة قد تكون الطعام أو
الكساء أو إفقار اجملٍت عليو أو إثراء اجلاين ،والباع أو الدافع فهو عبارة عن العلة اليت حتمل الفاعل على الفعل أو ىو العلة النفسية
للفعل.
 - 4د .فوزية عبد الستار ،شرح قانون العقوبات ،القسم اخلاص،الطبعة الثانية ،ادلرجع السابق،ص .598
 - 5أ .علي عبد القادر قهوجي ،ادلرجع السابق ،ص.375
 - 6غَت أن القانون وان كان ال يعتد كقاعدة عامة بالبواع أو بالغايات إال أنو اشًتط يف حاالت استثنائية ضرورة توافره باإلضافة إىل
القصد العام عنصراً إضافيا من ىذه العناصر لعقاب اجلاين أو لتشديد العقوبة عليو " كجرمية نشر األخبار الكاذبة ادلنصوص عليها يف ادلادة
( )188من قانون العقوبات ادلصري".
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بالمجني عميو عف طريؽ النيؿ مف سمعتو كاعتباره  ،أك أف يككف نبيبلن كمف ييدؼ مف إسناد

كاقعة القذؼ ،التنبيو إلى انحراؼ المجني عميو كعدـ أمانتو ،حتى ال ينخدع الناس في التعامؿ

معو ( ،)1كعدـ اإلعتداد بالباعث أك الغاية في التجريـ يسكد أيضان في القانكف الفرنسي  ،كيترتب
عمى عدـ اتصاؿ الباعث بتكافر القصد الجنائي قاعدتيف ىما )2( -:

القاعدة األولى:

مفادىا أف الباعث الشريؼ ال يمنػع مػف قيػاـ القصػد الجنػائي ،كتطبيقػان لػذلؾ قضػت محكمػة

ال ػػنقض المصػ ػرية بأن ػػو ":يكف ػػي لتػ ػكافر القص ػػد الجن ػػائي ف ػػي اإلىان ػػة المكجي ػػة ع ػػف طري ػػؽ الكتاب ػػة

المعاقػػب عمييػػا كفق ػان لممػػادة ( )1/134،133مػػف قػػانكف العقكبػػات المصػػرم( ،)3أف تحمػػؿ بػػذاتيا

معنى اإلىانة إلى المكظػؼ بغػض النظػر عػف الباعػث عمػى تكجيييػا ،فمتػى يثبػت صػدكر األلفػاظ
الميينة  ،فبل حاجة ليا بعد ذلؾ لمتدليؿ صراحة في حكميا عمػى أف الجػاني قصػد بيػا اإلسػاءة أك

االىانة"(.)4

القاعدة الثانية:
أف الباعث السي ال يستمزـ قياـ جريمة عمدية  ،ألنػو يتصػؿ بػإرادة السػمكؾ اإلج ارمػي الػذم

ال يكفػي بمفػرده لقيػاـ الجريمػة  ،كبالتػالي الصػحفي الػذم تجمعػو بػالمكظؼ العػاـ عبلقػة شخصػية،
كقاـ بالكشؼ عف تبلعبو بالمصمحة العامة انتقامػان منػو ،كتمكػف مػف إثبػات ذلػؾ فإنػو ال يعاقػب ،

ألف الباعث السي ال يؤدم إلى تكافر الجريمة في ىذه الحالة.

كيقتصر تأثير الباعث إذا ما اقترف بخدمة المصمحة العامة عمى أنو يعتبػر ظرفػان مخففػان فػي

جريمة القػذؼ ،يتػرؾ تقػديره لقاضػي المكضػكع عنػد النطػؽ بالعقكبػة  ،كمػا إنػو إذا مػا اقتػرف بحسػف
النية في ذات الجريمة ؛ يترتب عميو براءة المتيـ إذا ما تعمؽ بمكظؼ عاـ أك مف في حكمو.

-1د .سامل امحد الكرد ،قانون العقوبات ،الكتاب الثاين ،ادلرجع السابق ،ص 344
 -2د .علي حسن عبد ا هل مشرف ،الباع وأثره يف ادلسئولية اجلنائية  ،رسالة دكتوراه  ،حقوق القاىرة  ، 1986 ،رقم  ،178ص 299
مشا ر إليو لدى د .خالد رمضان عبد العال سلطان  ،ادلرجع السابق ،ص  ، 357وادلستشار الدكتور .زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق ،ص
91
-3انمر ادلادة(  )206وادلادة( )207من قانون العقوبات الفلسطيٍت ادلطبق يف قطاع غزة  ،واللتان أوردتا نوعُت من األسباب اليت جتعل
القذف أو النشر مباحا .
أ-النوع األول :يتمثل يف طائفة من األسباب إذا توافر إحداىا اعترب القذف مباحا بشكل مطلق وال يعاقب مرتكبو وىذا النوع من األسباب
تتلخس يف تسع أسباب تناولتها بالنس ادلادة  206من القانون نفسو.
ب-النوع الثاين :فانو يتمثل يف رلموعة من احلاالت اليت يباح ف يها القذف ولكن يتطلب توافر بعض الشروط لكي ال يعاقب مرتكبو
ويستفيد من اإلباحة  ،وىذه األسباب تتلخس يف سبع أسباب تناولتها بالنس ادلادة  207من القانون نفسو.
-4نقض  30نوفمرب  ، 1983رلموعة أحكام النقض  ،س  ،34رقم  ،2037ص  ،1024مشار إليو لدى :د .خالد رمضان عبد
العال سلطان،ادلرجع السابق ،ص 357
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فسكء النية كأف كاف ال يمثؿ عنص انر جكىريان فػي تكػكيف الػركف المعنػكم لمجريمػة ،بحيػث أف

تػكافره أك عػػدـ تػكافره ال يػػؤثر فػػي قياميػػا إال إنػػو يمعػػب دك انر متميػ انز فػػي إباحػػة الفعػػؿ ذاتػػو  ،فبػػالرغـ

مػف تػكافر جميػػع أركػػاف جريمػة القػػذؼ إال أف الفعػػؿ يغػػدك غيػػر معاقػب عميػػو لتػكافر عناصػػر سػػبب

اإلباحة(.)1

 - 1د .طارق سرور ،قانون العقوبات،الطبعة الثانية ،ادلرجع السابق ،ص 354
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الفرع الرابع
إثبات القصد الجنائي
قضت محكمة النقض المصرية بأنو ":مف المقرر أف استظيار القصد الجنائي في جريمتي
القذؼ كالسب عمنان مف اختصاص محكمة المكضكع تستخمصو مف كقائع الدعكل كظركفيا دكف

معقب عمييا في ذلؾ ماداـ مكجب ىذه الكقائع كالظركؼ ال يتنافى عقبلن مع ىذا االستنتاج"(،)1
كىذا الحكـ يصدؽ أيضان عمى جميع الجرائـ الصحفية .

كاثبات القصد الجنائي باعتباره أحد أركاف الجريمة الصحفية يقع عبئو كقاعدة عامة عمى

عاتؽ سمطة االتياـ كىي النيابة العامة  ،كاذا رأل قاضي المكضكع أف يحكـ باإلدانة يتعيف عميو
أف يستظير الدليؿ عمى تكافر القصد الجنائي لدل الجاني ،كاال فإف حكمو يككف معيبان
بالقصكر(.)2

كىذه القاعدة العامة في اإلثبات تعتبر نتيجة منطقية لممبدأ الشيير الذم يقضي بأف

"األصؿ في المتيـ البراءة" ،كقد خرج القضاء عمى ىذه القاعدة بصدد جريمتي القذؼ كالسب،
فذىب كما قمنا إلى افتراض عمـ المتيـ بحقيقة الكقائع لمقذؼ أك السب شائنة بذاتيا ،األمر الذم

يعني افتراض القصد الجنائي لديو ،كمع ذلؾ فإف ىذا االفتراض كما سبؽ أف ذكرنا قابؿ إلثبات

العكس  ،فيمكف لممتيـ أف يدحضو ،كما إنو ال كجكد لو إذا لـ تكف عبارات القذؼ أك السب

فاحشة بذاتيا(. )3

 - 1نقض  12يونيو سنة  ، 1977رلموعة أحكام النقض ،س  ،28رقم  ،155ص 742
 - 2نقض  13ابريل سنة  ، 1982رلموعة أحكام النقض  ،س  ،28رقم  ،155ص 742
 - 3د .شريف سيد كامل  ،جرائم الصحافة،ادلرجع السابق ،ص 44
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الفرع الخامس
عوامل إنتفاء القصد الجنائي
إف عنصػػر اإلرادة فػػي القصػػد الجنػػائي ال يعتػػد بػػو ،إال إذا كانػػت ىػػذه اإلرادة سػػميمة كح ػرة
فػي االختيػار ،غيػػر أنػو قػػد تعترضػيا عكامػػؿ مػف شػأنيا إمػػا أف تنفػي اإلرادة تمامػان ؛كػالقير المػػادم
الذم يجعؿ مف جسـ اإلنساف أداة لتحقيؽ حدث إجرامي معيف ،بدكف أف يككف بيف ىػذا الحػدث ك
نفسػػية الشػػخص أم اتص ػاؿ إرادم؛ كالقػػكة القػػاىرة التػػي تشػػؿ إرادة المك ػره ك تسػػمبو حريتػػو ،كامػػا أف

تنقص منيا كاإلكراه المعنكم الذم يتكجو إلى نفسػية المكػره لحممػو عمػى ارتكػاب الجريمػة مرغمػان ك

مقيك انر ،مثاؿ ذلػؾ :أف ييػدد شػخص مسػمح مػدير النشػر بكتابػة مقػاؿ معاقػب عميػو ك يبلزمػو حتػى
تظير الجريدة ،أك كأف يخطؼ أحد المجرميف ابنتو ثـ ييدده بأف ينشر مقاالن معينان كاال قتميا(.)1

 - 1أ .الطيب بلواضح ،ادلرجع السابق ،ص6
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الفصل الثاني
الجناة في الجرائم الصحفية

ال تكجد مشكمة إذا كاف مرتكب الجريمة شخصان كاحػدان انفػرد بارتكػاب ماديػات الجريمػة ،كمػا

في حالة صدكر العبارات المتضمنة لئلىانة أك القذؼ أك السب أك الذـ أك القدح في محؿ عاـ أك

طريػؽ عػاـ ،فالقكاعػد العامػة ىػي الكاجبػة التطبيػػؽ فػي ىػذه الحالػة  ،فيعػد فػاعبلن لمجريمػة الشػػخص
الػػذم صػػدرت منػػو العبػػارات المجرمػػة ،كيس ػأؿ كش ػريؾ فػػي الجريمػػة كػػؿ مػػف حػػرض أك سػػاىـ فػػي
الجريمة بجزء ال يصؿ إلى حد ركنيا المادم(.)1

فالعمػػؿ الصػػحفي ي ػرتبط بػػو أشػػخاص عديػػديف  ،ليػػـ دكر بنػػاء حتػػى يظيػػر ىػػذا العمػػؿ إلػػى

المجتمع  ،كقد يككف دكرىـ أساسيان أك ىامشيان ،كلكنو فعاؿ في ظيكر ىذا العمؿ لمنكر.

كالمشكمة الحقيقية تثكر بصدد الجرائـ الصػحفية ،حيػث يسػيـ عػدد كبيػر مػف األشػخاص فػي

إعدادىا كنشرىا  ،فنشر الفكرة بطريؽ المطبكع يفتػرض أف يتعػاكف عميػو ثبلثػة تعاكنػان أساسػيان لػيس
منو بد إلتماـ الجريمة ،كىـ المؤلؼ كرئيس التحرير كالناشر ،يضاؼ إلػييـ أشػخاص يطمػؽ عمػييـ
فاعمكف احتياطيكف ،يتدخمكف فيفسح تدخميـ دائرة النشر كيكسع نطاقو .

لذلؾ سنحاكؿ تحديد ىؤالء األشخاص تمييدان لدراسة الجناة كالفػاعميف األصػمييف فػي ارتكػاب

الجرائـ الصحفية كذلؾ في مباحث ثبلثة عمى الشكؿ اآلتي-:

المبحث األول :الكاتب.

المبحث الثاني :رئيس التحرير.

المبحث الثالث :الناشر" الجريدة -دار المطبكعات".

 - 1د .طارق سرور ،جرائم النشر واإلعبلم،الكتاب األول ،ادلرجع السابق ،ص 168
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المبحـــــــــــث األول
الكـــــــــــــاتب

يكتػػاب أك مػػؤلفي مقػػاالت أك صػػحفييف ،أسػػماء تعػػددت كالمقصػػكد شػػخص كاحػػد يمعػػب دكر
ميػػـ فػػي بنػػاء المجتمػػع كتطػػكره ،كاالرتقػػاء بػػالكعي العػػاـ لػػدل الجمػػاىير لمحػػاؽ بركػػب المجتمعػػات

المتقدمػػة  ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الكشػػؼ عػػف الفسػػاد كأكجػػو االنحػراؼ ،كىػػك مصػػدر قػػكة الصػػحافة فػػي
المجتمع ػػات الت ػػي تعتم ػػد ق ػػكة الص ػػحافة فيي ػػا عم ػػى ق ػػكة المحػ ػرر كمقاالت ػػو ،أك عم ػػى ق ػػكة المن ػػدكب

الصحفي كأخباره(.)1

كىػػذه األىميػػة ت ػرتبط بأىميػػة الكظػػائؼ المتعػػددة التػػي تتطمبيػػا مينػػة الصػػحافة ،كمػػف أىميػػا

إخبػػار الجمػػاىير كاعبلميػػـ باألحػػداث الجاريػػة كشػػرحيا كالتعميػػؽ عمييػػا ،كتكجيػػو النقػػد المكضػػكعي
كطرح اآلراء المتصمة بيا(. )2

كيعتمد الصحفي في قيامو بكظيفتو أثناء التعبير عف ىذه األفكار عمى الديمقراطية كالحرية،

باعتبارىما كسيمة الفرد ،أك الصحفي في التعبير عف أفكاره دكف خكؼ مف اإلضرار بو ،بسبب مػا

يعتنقو مف أفكار ،كفي ضكء احتراـ حقكؽ اآلخريف كحرياتيـ.

كترتيبػان عمػػى مػػا سػػبؽ؛ فإننػػا سػػنقكـ بػػالتعرؼ عمػػى الكاتػػب ،كمػػف ثػػـ تحديػػد الشػػركط الكاجػػب

تكافرىػػا فيػػو ،كمػػا أننػػا سػػنتحدث عػػف أبػػرز الج ػرائـ التػػي يرتكبيػػا الكاتػػب كالمعتب ػرة كج ػرائـ صػػحفية
،كذلؾ في مطمبيف اثنيف كىما عمى الشكؿ اآلتي-:

المطمب األول :تعريؼ الكاتب كالشركط الكاجب تكافرىا فيو.

المطمب الثاني :أبرز الجرائـ التي يرتكبيا الكاتب كالمعتبرة كجرائـ صحفية.

 - 1د .خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلرجع السابق ،ص 30
 - 2انمر ادلادة(  )8فقرة (أ،ب،ج،د،ه) من قانون ادلطبوعات والنشر الفلسطيٍت رقم ( )9لسنة  ،1995وادلادة ( )7،5،4من قانرون
ادلطبوعرات والنرشر االردين رقم ( )8لسنة 1998والتعديبلت اليت طرأت عليو قانون معدل لقانون ادلطبوعات والنشر رقم ()30لسنة
1999
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المطمب األول
تعريف الكاتب والشروط الواجب توافرىا فيو

سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف عمى الشكؿ اآلتي:

الفرع األول -:تعريؼ الكاتب.

الفرع الثاني -:الشركط الكاجب تكافرىا بكاتب المقاؿ.
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الفرع األول
تعريف الكاتب

ع ٌػرؼ جانػػب مػػف الفقػو الكاتػػب أك الصػػحفي أك المؤلػػؼ بأنػو" :مصػػدر الكتابػػة أك الصػػكر أك
1
عرفػو الػدكتكر سػعيد سػعد عبػد السػبلـ بأنػو ":ذلػؾ
الرسكـ أك غير ذلؾ مػف طػرؽ التمثيػؿ"( ) ،كقػد ٌ

الشػػخص الػػذم يمػػارس عممػػو األساسػػي كالكحيػػد كىػػك الصػػحافة ،س ػكاء كػػاف فػػي صػػحيفة يكميػػة أك
ػر ثابتػان بشػرط أال يباشػػر
أسػبكعية أك ككالػة أنبػاء مصػرية أك أجنبيػػة تعمػؿ فػي مصػر كيتقاضػػى أج ان

مينػة أخػػرل"( ،)2كال يشػػترط العتبػػار الشػخص مؤلفػان أف يكػػكف ىػػك مبتكرىػا أك كاتبيػػا ،كانمػػا يكفػػي

أف يكػػكف قػػد قػػدـ الكتابػػة أك مػػا يقػػكـ مقاميػػا ل ػرئيس التحريػػر أك الناشػػر لحسػػاب نفسػػو ال لحسػػاب
صػػاحبيا األصػػمي ،بشػػرط أف يكػػكف لديػػو قصػػد النشػػر ،بمعنػػى أف يكػػكف قػػد قػػدـ بنفسػػو أك بكاسػػطة

آخػػر مفػػكض مػػف قبمػػو إلػػى الجريػػدة ،الخبػػر ،أك المعمكمػػات أك الرسػػـ بقصػػد نش ػره  ،ف ػإف كػػاف ىػػذا

النشػػر قػػد حصػػؿ بغيػػر عممػػو أك بغيػػر رضػػاه ،فػػبل تجػػكز مسػػاءلتو جنائي ػان( ،)3كتطبيق ػان لػػذلؾ ف ػإف

المترجـ الذم يقكـ بترجمة المقاؿ مف لغة إلى لغة يعتبر مؤلفان(.)4

كبػػالنظر لممػػادة األكلػػى مػػف قػػانكف المطبكعػػات كالنشػػر الفمسػػطيني رقػػـ ( )9لسػػنة  1995فقػػد

عرفػػت الصػػحفي بأنػػو ":كػػؿ مػػف اتخػػذ الصػػحافة مينػػة أك مػػكرد رزؽ كفق ػان ألحكػػاـ ىػػذا القػػانكف"،
كأكػػدت عمػػى المعنػػى السػػابؽ المػػادة ( )9مػػف النظػػاـ الػػداخمي لنقابػػة الصػػحفييف الفمسػػطينييف حػػيف

عرفػػت عضػػك النقابػػة بأنػػو " :كػػؿ مػػف اتخػػذ مػػف الصػػحافة مينػػة كمػػكرد رزؽ أساسػػيان كيعمػػؿ فػػي

مؤسسػػة إعبلميػػة (صػػحؼ ،مجػػبلت  ،محطػػات إذاعػػة ،كتمف ػزة  ،كككػػاالت أنبػػاء) تيعنػػى بالحصػػكؿ
عمػػ ػػى المعمكمػػ ػػات كتحريرىػػ ػػا كبثيػ ػ ػػا أك نشػ ػ ػػرىا  ،كيشػ ػ ػػمؿ ى ػ ػػذا التعري ػ ػػؼ المحػ ػ ػػرريف ،الم ارسػ ػ ػػميف
الص ػػحافييف ،المص ػػكريف الص ػػحفييف ،رس ػػامي الكاريك ػػاتير  ،الم ػػدققيف المغ ػػكييف ،م ػػذيعي كمق ػػدمي
كمعدم كمخرجي األعماؿ كالبرامج التمفزيكنية كاإلذاعية المختمفة " ،أما بالنسبة لقانكف المطبكعات

كالنشر األردني رقـ ( )8لسنة  1999فقد عرفت الصحفي بأنو" :عضك النقابة المسجؿ في سجميا
كاتخذ الصحافة مينة لو كفؽ أحكاـ قانكنيا "(.)5

كبالنسبة لممشػرع الفمسػطيني لػـ يفػرؽ بػيف الصػحفييف فػي قػانكف المطبكعػات كالنشػر رقػـ ()9

لسػنة  1995أسػػكة بالمشػػرع المصػػرم ،إال أف النظػػاـ الػػداخمي لنقابػػة الصػػحفييف الفمسػػطينييف فػػرؽ
 -1د .عمر سامل،ادلرجع السابق ،ص،141احملامي .زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق ،ص389
 - 2د .سعيد سعد عبد السبلم ،الوجيز يف جرائم الصحافة وجرائم النشر ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية ،2007 ،ص22
 - 3احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق ،ص 390
 - 4احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق ،ص ،390د .عمر سامل ،ادلرجع السابق،ص 141
 - 5وقد عرفت ادلادة الثانية من النمام رقم ( )53لسنة  2003النمام الداخلي لنقابة الصحفيُت األردين العضو بأنو " الصحفي ادلسجل
يف النقابة وفق أحكام القانون ".
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بيف الصحفييف كذلؾ مػف خػبلؿ كضػع شػركط لكػؿ مػف العضػك العامػؿ ،كعضػك الشػرؼ ،كالعضػك

المؤقت ،كالعضك المتدرب.

كبالنظر لقانكف نقابة الصحفييف المصرم رقـ ( )76لسنة  1970فقد نص عمى أربعة أنكاع مف

الص ػ ػػحفييف كى ػ ػػـ)1(-:الص ػ ػػحفيكف المش ػ ػػتغمكف( )2كالص ػ ػػحفيكف غي ػ ػػر المش ػ ػػتغميف(،)3الص ػ ػػحفيكف

المنتسبكف(،)4

 - 1لقد عرفت ادلادة(  )2/762من تقنُت العمل ادلعدل بالقانون  630لسنة 1974ادلصري والصادر يف  1974/6/4بيان ادلقصود
بالصحفي ":الصحفي احملًتف ىو كل من ميارس عمبل صحفيا بصفة أساسية ومنتممة يف صحيفة يومية أو دورية أو يف وكالة إعبلم ميثل
أجره من ىذا العمل مورده األساسي والرئيسي" راجع د.سعيد سعد عبد السبلم ،ادلرجع السابق ،ص 19
ويبلحظ أن التشريعات الصحفية القانونية يف مصر مل تعرف الصحفي تعريفا جامعا مانعا وكذلك احلال فيما يتعلق بتعريف مهنة
الصحافة  ،فقد عرف احد الكتاب الفرنسيُت وىو فيليب جيبل رد الصحفي بأنو" الشخس الذي خيصس اجلزء األكرب من نشاطو دلزاولة
األعمال الصحفية ويستمد منها اجلزء األكرب من دخلو  ،وعرفو البعض األخر بأنو من يكتب يف صحيفة والتعريف األخَت حسب البعض
ليس دقيقا إذا قيس مبعايَت التعاريف اجلديدة ألنو ليس باجلامع ادلانع الن ىناك صحفيُت ال يمهر بامسهم حرف واحد يف الصحيفة اليت
يعملون فيها وىم أولئك الذين يؤدون واجبهم الصحفي متوارين عن األنمار مثل سكرتَتي التحرير وادلصححُت وغَتىم وأساتذة جامعيون
وكتاب أخصائيون يف سلتلف فروع ادلعرفة تنشر ذلم الصحف مقاالت عديدة ولكن ال وز اعتبارىم صحفيُت،وقد عرف البعض الصحفي
بأنو" من يزاول يف منشاة صحفية العمل الصحفي لقاء اجر ويتخذ ىذا العمل مهنة سلتارة لو وتقوم بينو وبُت ادلنشاة رابطة العامل بصاحب
العمل" راجع د .السيد عتيق ،ادلندوب الصحفي الربدلاين " دراسة جنائية" دار النهضة العربية  ،القاىرة  ،ىامش ص  75وما بعدىا ود.
إبراىيم ادلسلمي ،مدخل إىل الصحافة ،مكتبة كلية اإلعبلم ،جامعة القاىرة ص37
 -2عرفت ادلادة ( ) 76من قانون نقابة الصحفيُت ادلصري الصحفي ادلشتغل بأنو" من يباشر بصفة أساسية ومنتممة مهنة الصحافة يف
صحيفة يومية أو دورية تطبع يف مجهورية مصر العربية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية ،تعمل فيها وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتاً بشرط
أال يباشر مهنة أخرى"
وترتيباً دلا سبق  ،فقد اعتربت الفقرة الثانية من ىذه ادلادة من قبيل الصحفيون ادلشتغلون ،احملرر ادلًتجم واحملرر الرسام واحملرر اخلطاط
بشرط أن تنطبق عليو أحكام ادلادة اخلامسة من ىذا القانون ،والذي يشًتط لقيد الصحفي يف جدول النقابة أن يكون صحفي زلًتف غَت
مالك الصحيفة أو وكالة أنباء تعمل يف مصر،وان يكون مصري ،وأن يكون حسن السمعة مل يسبق احلكم عليو يف جناية أو جنحة سللة
بالشرف أو تقرر شطب امسو من اجلدول ألسباب ماسة بالشرف واألمانة.
 -3مل يتضمن قانون ادلطبوعات والنشر الفلسطيٍت رقم ( )9لسنة  1995وال النمام الداخلي لنقابة الصحفيُت الفلسطينيُت وال قانون نقابة
الصحفيُت ادلصري تعريفاً للصحفي غَت ادلشتغل ،ولكن ادلادة ( )19من ذات القانون األخَت نصت على أنو" للعضو ادلشتغل أن يطلب
نقل امسو إىل جدول غَت ادلشتغلُت" وبالتايل فان القيد يف جدول غَت ادلشتغلُت يف ثبلث حاالت:
أ-بناء على رغبة العضو ادلشتغل الذي يرغب يف عدم شلارسة مهنة الصحافة.
ب -بناء على طلب رللس النقابة أو وزير اإلعبلم من جلنة القيد لنقل اسم العضو الذي اعتزل العمل بالصحافة جلدول غَت ادلشتغلُت.
ج-إذا فقد العضو شرطا من شروط القيد يف جدول الصحفيُت ادلشتغلُت" ،ويرى البعض أن تدخل وزير اإلعبلم يف مسالة القيد جبدول
النقابة منتقد وذلك لكوهنا مسالة منوطة مبجلس النقابة وسلطة الوزير تعد تدخبلً يف اختصاصها.
 -4الصحفي ادلنتسب ىو الصحفي الذي ميارس مهنة الصحافة وال يتوافر لديو أحد شرطي االحًتاف واجلنسية ادلصرية ،فهؤالء يقيدون يف
نقابة الصحفيُت بأسلوب االنتساب،ومن أمثلة من ال يتوافر لديهم شرط االحًتاف ادلهندسُت واحملامُت وأساتذة اجلامعات الذين يقومون
بتحرير بعض ادلقاالت يف الصحف بانتمام دون أن يتوافر لديهم شرط احًتاف مهنة الصحافة ،والصحفيُت األجانب شلن ال يتمتعون
باجلنسية ا دلصرية الذين تستعُت هبم الصحف أو إحدى وكاالت األنباء للعمل فيها مشار اليو لدى د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،
مرجع سابق  ،ص .33
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الصحفيكف تحت التمريف (.(1

ومن جيتنا نرى تعريػؼ الصػحفي بأنػو  ":عضػك النقابػة المسػجؿ فػي سػجميا كيمػارس عممػو

األساس ػػي كالكحي ػػد كى ػػك الص ػػحافة ،عم ػػى اعتب ػػار أني ػػا مينت ػػو كم ػػكرد رزق ػػو كذل ػػؾ ض ػػمف مؤسس ػػة
إعبلميػػة ،س ػكاء كػػاف ذلػػؾ فػػي صػػحيفة يكميػػة أك أسػػبكعية أك ككالػػة أنبػػاء تيعنػػى بالحصػػكؿ عمػػى
المعمكمات أك تحريرىا أك بثيا أك نشرىا كيتقاضى أج انر ثابتان".

 - 1حددت ادلادة السابعة من قانون نقابة الصحفيُت ادلصري وجوب أن ميضي طالب القيد يف جدول الصحفيُت ادلصري ادلشتغلُت مدة
التمرين بغَت انقطاع وكان لو نشاط ظاىر خبلذلا ،على أن تكون مدة التمرين وفق ادلادة العاشرة من نفس القانون السابق سنة خلر ي أقسام
الصحافة يف اجلامعات وادلعاىد ادلعًتف هبا وسنتان لباقي خر ي الكليات .
ويتبُت من ىذين النصُت أن قضاء فًتة التمرين شرط الحًتاف مهنة الصحافة وخبلل فًتة التدريب يتم دترين الصحفي على كتابة
التقارير الصحفية حىت يتمكن من ترتيب الرواية لؤلخبار والتعبَت عن تفاصيل األحداث مبا ميكنو من القدرة على التعبَت وإيصال ادلعلومة إىل
القارئ.
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الفرع الثاني
الشروط الواجب توافرىا بكاتب المقال

لـ يتضمف قانكف المطبكعات كالنشػر الفمسػطيني رقػـ ( )9لسػنة  1995نصكصػان صػريحة

متعمقػػة بالشػػركط الكاجػػب تكافرىػػا بالصػػحفي أك بكاتػػب المقػػاؿ لبلشػػتغاؿ بمينػػة الصػػحافة ،إال إننػػا
نسػػتطيع استخبلصػػيا مػػف بػػيف سػػطكر ىػػذا القػػانكف كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تعريػػؼ المشػػرع الفمسػػطيني

لمصػػحفي فػػي المػػادة األكلػػى منػػو بقكلػػو بأنػػو ":كػػؿ مػػف اتخػػذ الصػػحافة مينػػة أك مػػكرد رزؽ كفق ػان
ألحك ػػاـ ى ػػذا الق ػػانكف " ،كم ػػف ناحي ػػة عممي ػػة ال يس ػػتطيع أح ػػد اتخ ػػاذ الص ػػحافة م ػػكرد رزؽ كمين ػػة

أساسية ،ما لـ يكف منتسبان كمقيدان اسمو في نقابػة الصػحفييف الفمسػطينييف ،إذ أف المػادة ( )15مػف
النظاـ الداخمي لنقابػة الصػحفييف الفمسػطينييف اشػترطت فػي الفقػرة الثالثػة منػو "كجػكب تقػديـ طالػب

العضكية بطمب انتساب لمنقابة مف خبلؿ تقديـ طمب رسمي كفقان لمنماذج المعدة ليذه الغاية".

باإلضافة إلى ذلؾ اشترطت المادة ( )11مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني في الفقرة

األكلى منػو" كجػكب أف يكػكف لكػؿ مطبكعػة صػحفية رئػيس تحريػر مسػئكؿ يشػترط فيػو مػا يمػي :أ_

أف يككف صحفيا"

نستخمص ممػا سػبؽ؛ بأنػو ال يجػكز أف يعمػؿ بالصػحافة أم شػخص مػا لػـ يكػف اسػمو مقيػدان

فػػي جػػدكؿ نقابػػة الصػػحفييف الفمسػػطينييف ،كمسػػددان لرسػػكـ انتسػػابو المقػػررة لمنقابػػة ،باإلضػػافة إلػػى

رسكـ اإلشتراؾ السنكم حسب النظاـ الداخمي لنقابة الصحفييف.

كعمى العكس مف ذلؾ فقد نصت عمى ىذه الشركط المادتاف( )65مف قانكف نقابة الصحفييف

المصرييف ،كالمادة ( )70مف قانكف تنظيـ الصحافة رقـ ( )96لسنة ،1996ككفقان ليذيف النصيف
يجب أف يتكافر شرطيف لبلشتغاؿ بمينة الصحافة)1( -:

-1القيد بنقابة الصحفييف.

-2مكافقة المجمس األعمى لمصحافة.
-1القيد بنقابة الصحفيين-:

يشػترط لممارسػة مينػػة الصػحافة القيػد بنقابػػة الصػحفييف ،كذلػؾ كفقػان لممػادة( ) 65مػف قػػانكف

نقابػػة الصػػحفييف المص ػرييف ،كالمػػادة ()103مػػف ذات القػػانكف التػػي نصػػت عمػػى  ":يحظػػر عمػػى

أص ػػحاب الص ػػحؼ كرؤس ػػاء إدارة المؤسس ػػات الص ػػحفية ككك ػػاالت األنب ػػاء أف يعينػ ػكا ف ػػي أعم ػػاليـ
 - 1فقد نصت ادلادة ()65من قانون نقابة الصحفيُت على أنو "ال وز ألي فرد أن يعمل بالصحافة ما مل يكن امسو مقيدا يف جدول
النقابة بعد حصولو على موافقة من االحتاد االشًتاكي العريب" ،ونصت ادلادة()70من قانون تنميم الصحافة على انو" فضبلً عن
االختصاصات األخرى ادلنصوص عليها يف ىذا القانون يتوىل اجمللس األعلى للصحافة االختصاصات اآلتية -17 :اإلذن الصحفي الذي
يرغب يف العمل بصحيفة أو وكالة أو إحدى وسائل اإلعبلم غَت ادلصرية ،داخل مجهورية مصر العربية أو يف اخلارج ،أو مباشرة أي نشاط
فيها سواء أكان ىذا العمل بصفة مستمرة أم متقطعة ،وذلك بعد حصولو على موافقة اجلهة اليت يعمل هبا"
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الصحفية بصفة دائمة أك مؤقتة أشخاصػان مػف غيػر أعضػاء النقابػة المقيػديف فػي جػدكؿ المشػتغميف

أك المنتسػػبيف أك تح ػػت التمػ ػريف" ،كتشػػكؿ مخالف ػػة الم ػػادتيف جنح ػػة ،كقػػرر المش ػػرع عقكب ػػة الح ػػبس
كالغرامة أك إحدل العقكبتيف.

كقد اشترط قػانكف تنظػيـ الصػحافة المصػرم رقػـ ( )96لسػنة  1996أف يكػكف لكػؿ صػحيفة

رئػػيس تحريػػر مسػػئكؿ يشػػرؼ إش ػرافا فعمي ػان عمػػى مػػا ينشػػر بيػػا  ،كعػػدد مػػف المحػػرريف المسػػئكليف ،
يشرؼ كؿ منيـ إشرافا فعميان عمى قسـ معيف مف أقسامو ،باإلضافة إلى ذلؾ فقد اشترط فػي رئػيس

التحرير كالمحرريف في الصحيفة أف يككنكا مقيديف بجدكؿ المشتغميف بنقابة الصحفييف.

كقػػد اشػػترطت المػػادة الخامسػػة مػػف قػػانكف نقابػػة الصػػحفييف المصػػرم رقػػـ ( )76لسػػنة 1970

لقيػػػد الصػ ػػحفي فػ ػػي جػػػدكؿ النقابػػػة كالجػػػداكؿ الفرعيػ ػػة "أ -أف يك ػػكف صػ ػػحفيان محترف ػ ػان غيػ ػػر مالػ ػػؾ

الصحيفة أك ككالة أنباء تعمؿ في الجميكرية العربية المتحدة".

أ-شروط القيد في نقابة الصحفيين-:

نص ػػت عم ػػى ى ػػذه الش ػػركط الم ػػادة الخامس ػػة م ػػف ق ػػانكف نقاب ػػة الص ػػحفييف رق ػػـ ( )76لس ػػنة

-:1970

-1أف يككف صحفيان محترفان غيػر مالػؾ صػحيفة أك ككالػة أنبػاء تعمػؿ فػي جميكريػة مصػر العربيػة

أك شػريكان فػػي ممكيتيػػا أك مسػػاىمان فػػي رأس ماليػػا ،كالصػػحفي المحتػػرؼ ىػػك الصػػحفي المشػػتغؿ ،
كىػػك كفقػان لمفقػرة األكلػػى مػػف المػػادة السادسػػة مػػف ىػػذا القػػانكف ،مػػف يباشػػر بصػػفة أساسػػية كمنتظمػػة

مينػػة الصػػحافة فػػي صػػحيفة يكميػػة ،أك دكريػػة تطبػػع فػػي جميكريػػة مصػػر العربيػػة ،أك ككالػػة أنبػػاء

مصػ ػرية ،أك أجنبي ػػة تعم ػػؿ فيي ػػا  ،كك ػػاف يتقاض ػػى ع ػػف ذل ػػؾ أجػ ػ انر ثابتػ ػان بش ػػرط أال يباش ػػر مين ػػة

أخرل(.)1

-2أف يككف مف مكاطني جميكرية مصر العربية.
-3أف يككف طالب القيد حسف السمعة لـ يسبؽ الحكـ عميو في جناية أك جنحػة مخمػة بالشػرؼ أك

األمانة ،أك تقرر شطب اسمو مف الجدكؿ ألسباب ماسة بالشرؼ كاألمانة.

 - 1وقد عرفت ادلادة الرابعة من قانون نقابة الصحفيُت القدمي رقم(  )185لسنة  1955الصحفي بأنو" من باشر بصفة أساسية ومنتممة
مهنة الصحافة يف صحيفة يومية أو دورية تطبع يف مصر  ،أو باشر هبذه الصفة ادلهنة يف وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل يف مصر  ،وكان
يتقاضى عن ذلك أجراً يستمد اجلزء األكرب دلعيشتو"
وادلبلحظ أن ىذا القانون كان أكثر تسازلاً مع الصحفي لكونو ال يرم الصحفي من العمل مبهنة أخرى بشرط أن تكون الصحافة ىي
ادلهنة األساسية اليت يستمد منها اجلزء األكرب دلعيشتو  ،أما القانون احلايل فقد حرم على الصحفي هنائياً مباشرة أي مهنة أخرى خبلف
مهنة الصحافة ،ويرى الدكتور خالد عبد العال سلطان أن ادلادة الرابعة من القانون رقم ( )185لسنة  1955كما ىو احلال يف ادلادة
( )1/6من القانون رقم(  )76لسنة 1970واليت قد حمرت على أصحاب رءوس األموال الذين ميتلكون الصحف من القيد يف جدول
نقابة الصحفيُت لكوهنم يتقاضون أجراً يستنفذون اجلزء األكرب منو دلعيشتهم.
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كق ػ ػػد عرف ػ ػػت المحكم ػ ػػة اإلداري ػ ػػة العمي ػ ػػا المصػ ػ ػرية "حس ػ ػػف الس ػ ػػمعة" ف ػ ػػي حك ػ ػػـ لي ػ ػػا بت ػ ػػاريخ

 1972/4/9بأنيا " :تمؾ المجمكعة مف الصفات كالخصاؿ التي يتحمى بيا الشخص فتكسبو الثقة
بيف الناس كتجنبو قالة السكء  ،كما يمػس الخمػؽ أم أنيػا تمػتمس أصػبلن فػي الشػخص فيػي لصػيقة
بو كمتعمقة بسيرتو كسمككو كمف مككنات شخصيتو"(.)1

 -4الحصكؿ عمى مؤىؿ عالي(.)2

- 2الحصول عمى ترخيص من المجمس األعمى لمصحافة" موافقة المجمس االعمى لمصحافة"-:
تنص المادة( ) 65مف قانكف نقابة الصحفييف رقـ( ) 76لسنة  1970عمػى أنػو " :ال يجػكز

ألم فػػرد أف يعمػػؿ بالصػػحافة مػػا لػػـ يكػػف اسػػمو مقيػػدان فػػي جػػدكؿ النقابػػة بعػػد حصػػكلو عمػػى مكافقػػة

االتحاد االشتراكي " ،كقد تكلى المجمس األعمى لمصػحافة اختصاصػات االتحػاد االشػتراكي العربػي
المتعمقة بالصحافة كفقان لممادة ( )6/44مف قانكف سمطة الصحافة الذم تـ إلغاؤه بمقتضى القانكف

رقـ(  ) 96لسنة  1996بشأف تنظيـ الصحافة( ،)3كذلؾ بػالنص فػي المػادة ( )81منػو بإلغػاء كػؿ
نص يخالؼ أحكامو  ،كمف ثـ ال يبقى سكل شرط القيد فقط في جدكؿ النقابة(.)4

 - 1جلسة  ، 1972/4/9رلموعة ادلبادئ اليت قررهتا احملكمة اإلدارية العليا  ،السنة السابعة عشرة ،الطعن رقم  ، 600سنة  16قضائية
 ،ص .407
 - 2د .سعيد سعد عبد السبلم ،ادلرجع السابق ،ص 21
 - 3د .خالد عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص 36
 - 4د.سعيد سعد عبد السبلم ،ادلرجع السابق ،ص21
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المطمب الثاني
أبرز الجرائم التي يرتكبيا الكاتب والمعتبرة كجرائم صحفية

الجرائـ التي تقع بكاسطة النشر نكعاف  :الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة ،كالجرائـ المضػرة
بػػاألفراد ،كالجػػرائـ المض ػرة بالمصػػمحة العامػػة ترتكػػب بطريػػؽ العبلنيػػة ،كتصػػيب مصػػالح متنكعػػة،
كلكنيا تمس مصمحة المجتمع بصكرة مباشرة ،كذلػؾ بخػبلؼ الجػرائـ المضػرة بػاألفراد التػي تصػيب

مباشرة المجني عميو ،كتككف أقؿ خطكرة مف النكع األكؿ مف الجرائـ.

كم ارعػػاة ليػػذا التقسػػيـ سػػكؼ نقػػكـ بد ارسػػة الجػرائـ المضػرة بالمصػػمحة العامػػة فػػي فػػرع أكؿ ،

كمف ثـ نتناكؿ الجرائـ المضرة باألفراد في فرع و
ثاف كذلؾ عمى التفصيؿ اآلتي-:

الفرع األول :الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة.
الفرع الثاني :الجرائـ المضرة باألفراد.
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الفرع األول
الجرائم المضرة بالمصمحة العامة

تنػاكؿ قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني رقػػـ ( )74لسػػنة  ،1936كالبػػاب ال اربػػع عشػػر مػػف الكتػػاب
الثػػاني مػػف قػػانكف العقكبػػات المصػػرم رقػػـ ( )58لسػػنة  1937طبقػان آلخػػر التعػػديبلت بالقػػانكف رقػػـ

( )124لسػػنة ، 2009جػرائـ متنكعػػة ،يجمػػع بينيػػا كحػػدة الحػػؽ المعتػػدل عميػػو مػػف مباشػرة ارتكػػاب
الجريمػػة ،كىػػي المصػػمحة العامػػة ،كمػػع ذلػػؾ تنقسػػـ ىػػذه الج ػرائـ إلػػى عػدة مجمكعػػات ،سػػكؼ نقػػكـ
بدراسة و
كؿ منيا عمى حدا كذلؾ عمى الشكؿ التالي-:
أكالن :جرائـ التحريض كالتحبيذ كالتحسيف.

ثانيان :الجرائـ الماسة بالنظاـ العاـ كاآلداب العامة .

ثالثان :جرائـ اإلىانة كالذـ كالقدح كالتحقير.

رابعان :الجرائـ المتعمقة بحسف سير العدالة.

أوالً :جرائم التحريض والتحبيذ والتحسين

كيقصػ ػػد بػ ػػالتحريض ى ػ ػػك ":التػ ػػأثير عم ػ ػػى الجػ ػػاني كحمم ػ ػػو عمػ ػػى ارتك ػ ػػاب األفعػ ػػاؿ المككن ػ ػػة

لمجريمة"( ،)1كعرفيا البعض اآلخػر بأنيػا ":دفػع الجػاني إلػى ارتكػاب الجريمػة سػكاء تمثػؿ ذلػؾ فػي
خم ػػؽ فكػ ػرة الجريم ػػة لدي ػػو ،أك ت ػػدعيميا كتش ػػجيعو عم ػػى تنفي ػػذىا ،مم ػػا ي ػػؤدم إل ػػى تص ػػميمو عم ػػى

ارتكابيػػا"( ،)2كعمػػى ذلػػؾ فسػػمكؾ المحػػرض يكشػػؼ عػػف خطػػكرة بالغػػة عمػػى المجتمػػع ،ممػػا يبػػرر
مساءلتو بصفتو شريكان في الجريمة التي كقعت منو بناء عمى التحريض .

كتماشػػيان مػػع السياسػػة الجنائيػػة فػػي منػػع الجريمػػة ،كالحفػػاظ عمػػى المجتمػػع كالنظػػاـ العػػاـ ،فقػػد

اىػػتـ المشػػرع الفمسػػطيني بػػالنص عمػػى تج ػريـ التح ػريض كذلػػؾ بػػالنص عميػػو فػػي المػػادة ( )31مػػف
قػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني رقػػـ ( )74لسػػنة  1936بقكليػػا  ":كػؿ مػػف حػػاكؿ حمػػؿ غيػره أك حػػاكؿ
تحريضو أك تشكيقو عمػى ارتكػاب فعػؿ أك التػرؾ فػي فمسػطيف أك فػي الخػارج ،ككػاف ذلػؾ الفعػؿ أك

الترؾ فيما لك تـ كقكعو  ،يعد جرمان بمقتضى شرائع فمسػطيف أك الشػرائع المعمػكؿ بيػا ،إذ ذاؾ فػي

الػػببلد التػػي كػػاف فػػي النيػػة ارتكػػاب الفعػػؿ أك تػػرؾ فييػػا يعتبػػر مجرم ػان بػػنفس الجػػرـ ،كيعاقػػب بػػنفس
العقكبة التي يعاقب بيا فيما لك حاكؿ بنفسو ارتكاب ذلؾ الفعؿ ،أك الترؾ في فمسػطيف سػكاء أكػاف

ىك الػذم حػاكؿ ارتكػاب الفعػؿ ،أك التػرؾ أـ الشػخص اآلخػر الػذم حممػو أك حرضػو أك شػكقو"....
،كبػػالنظر لممشػػرع المصػػرم فقػػد يعنػػي أيض ػان بػػالنص عمػػى تج ػريـ التح ػريض الػػذم يػػتـ عػػف طريػػؽ
 -1د .علي راشد  ،القانون اجلنائي  ،1974 ،ص ، 459ود .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر،ادلرجع السابق ،ص 145
 - 2د .شريف سيد كامل  ،جرائم الصحافة ،ادلرجع السابق  ،ص،111د .زلمود صليب حسٍت،شرح قانون العقوبات ،القسم العام،الطبعة
السادسة،ادلرجع السابق،ص435

82

العبلنيػػة فػػي المػػادة ( )171مػػف قػػانكف العقكبػػات المصػػرم ،كذلػػؾ بػػالرغـ مػػف أف المػػادة()40مػػف

قػػانكف العقكبػػات المصػػرم( )1كانػػت كافيػػة ،إذ إنيػػا عالجػػت التح ػريض بكصػػفو كسػػيمة مػػف كسػػائؿ
االشتراؾ في الجريمة .

كمف ناحية أخرل حرص المشرع المصرم عمى تجريـ التحريض العمني ،حتى لك لـ يترتب

عميو كقكع الجريمة( ،)2أم أف القانكف يعاقب عمى فعؿ التحريض كجريمة مستقمة ،بصرؼ النظر
عف تحقؽ النتيجة اإلجرامية.

كفيما يمي سنتناكؿ التحريض العمني كجريمة مستقمة كذلؾ عمى النحك اآلتي-:

 -1التحريض العمني كجريمة مستقمة-:

يعتبر التحريض العمني كجريمة مستقمة صكرة مف صكر التحريض غير المتبكع بأثر،

فيعاقب عميو القانكف نظ انر لخطكرتو البالغة عمى الحقكؽ التي يحمييا القانكف  ،كالسيما أنيا تقع
عمنان ،كىك ببل شؾ أشد ضر انر مف التحريض الفردم ،كذلؾ مف ناحية اتساع دائرتو ،كقابميتو
إلحداث النتيجة التي يريد المحرض إيقاعيا(.)3

كيعػػد ىػػذا التحػريض مػػف جػرائـ الخطػػر ال الضػػرر ،كيقصػػد بػذلؾ أنيػػا مجمكعػػة مػػف الجػرائـ

التي تقع بمجرد تعريض الحقكؽ التي يحمييا القانكف لمخطر ،كلك لـ يترتب عمى ذلؾ كقكع ضرر
اكتفاء بالنتيجة القانكنية
معيف ،كعميو فإف ىذا النكع مف الجرائـ ال يشترط فييا نتيجة مادية معينة ،
ن
كىي تعريض الحقكؽ التي يحمييا القانكف لمخطر(.)4
كقػػد نػػص قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني كالمصػػرم كاألردنػػي عمػػى عػػدة ج ػرائـ ترتكػػب بمجػػرد

التح ػريض العمنػػي  ،سػػنتحدث عػػف إحػػدل ىػػذه الج ػرائـ بالتفصػػيؿ ،أمػػا البػػاقي فسػػنذكره عمػػى سػػبيؿ

المثاؿ كذلؾ ألنيا ليست مكضع دراستنا ،كأىػـ ىػذه الجػرائـ التحػريض عمػى عػدـ االنقيػاد لمقػكانيف،

كالتح ػريض عمػػى اإلغػػارة فػػي فمسػػطيف ،كالتح ػريض عمػػى الػػبغض الطػػائفي ،كتح ػريض الجنػػد عمػػى
عدـ الطاعة" التمرد كالعصياف" ،كالتحريض عمى قمب نظاـ الحكـ ،كالتحريض عمى ارتكاب جناية

معينػػة ،كالػػدعكة إلػػى حػػرب أىميػػة أك الج ػرائـ ضػػد القػػانكف ،حيػػث نصػػت المػػادة ( )54مػػف قػػانكف

العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة عمى أف" :كؿ مف حاكؿ تحقيؽ أيػة غايػة مػف الغايػات
المػػذككرة فيمػػا يمػػي كىػػي :أ -إغ ػكاء أحػػد رجػػاؿ القػػكل العسػػكرية أك أحػػد أف ػراد قػػكة البػػكليس عمػػى
 - 1إذ نصت ادلادة ( )40من قانون العقوبات ادلصري على انو"يعد شريكاً يف اجلرمية كل من حرض على ارتكاب الفعل ادلكون للجرمية
إذا كان ىذا الفعل قد وقع بناء على ىذا التحريض".
 - 2انمر ادلواد ( )172إىل ( )177من قانون العقوبات ادلصري.
 - 3أ.خالد علي القيق ،جرائم النشر واإلعبلم يف التشريع الفلسطيٍت ،دراسة مقارنة ،رسالة مقدمة لنيل درجة ادلاجستَت يف الدراسات
القانونية ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاىرة ،2009 -2008،ص 27
 - 4د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص،153ود .طارق سرور ،جرائم النشر واإلعبلم  ،الكتاب األول ،ادلرجع
السابق ،ص 405
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االمتناع عف أداء كظيفتو أك عمى االنصراؼ عف الكالء لجبللتو أك لحككمة فمسطيف .ب -تشكيؽ
أم شػػخص مػػف ى ػؤالء األشػػخاص عمػػى التمػػرد ،أك عمػػى ارتكػػاب أم فعػػؿ مػػف أفعػػاؿ الخيانػػة أك

التمػػرد .ج -تشػػكيؽ أم شػػخص مػػف ى ػؤالء األشػػخاص عمػػى عقػػد اجتمػػاع بقصػػد التمػػرد ،أك عمػػى
السعي لعقد مثؿ ىذا االجتماع يعتبر أنو ارتكب جناية كيعاقب بالحبس المؤبد".

أ-أركان جريمة تحريض الجنود عمى التمرد " العصيان وعدم الطاعة"-:

اىتـ القانكف بحماية كياف الدكلة سكاء مف جية الداخؿ أك الخػارج ،كذلػؾ مػف خػبلؿ الػنص

عمى تجريـ تحريض الجند عمى التمرد كعدـ الطاعة  ،السيما كأف ىؤالء األفػراد ىػـ حمػاة الػكطف،

ككسػػيمتو فػػي الػػدفاع عػػف أم عػػدكاف خػػارجي  ،كاف تحريضػػيـ بػػبل شػػؾ ييػػدد أمػػف الػػببلد(،)1كمػػا
سػػييدد النظػػاـ العسػػكرم الػػذم يتصػػؼ باالنضػػباط كالجديػػة ،كيضػػعؼ قػػكة الجػػيش ممػػا سػػيؤثر فػػي

قػػدرة الجػػيش عمػػى تػػكفير الحمايػػة ألمػػف البمػػد مػػف الػػداخؿ كالخػػارج ،كليػػذا السػػبب حرصػػت معظػػـ
التشريعات عمى تجريـ ىذه األفعاؿ ،كمنيا قانكف العقكبات المطبؽ في قطاع غزة(.)2

كترتيبان عمى ما سبؽ ؛ فإنو يشترط لتحقؽ جريمة تحريض الجنكد عمى التمرد كعدـ الطاعة

كمعاقبة الجاني تكافر ركنيف :الركف المادم  ،ك الركف المعنكم.

*الركن المادي-:

ينصػػب نشػػاط الجػػاني فػػي ىػػذه الجريمػػة عمػػى ارتكػػاب النشػػاط اإلج ارمػػي دكنمػػا تحقيػػؽ نتيجػػة

إجرامية مادية معينة( ،)3كيتمثػؿ النشػاط فػي التحػريض المكجػو إلػى الجنػكد ،لػدفعيـ إلػى العصػياف
كالتم ػػرد ،كع ػػدـ طاع ػػة الس ػػمطات كاألكام ػػر الص ػػادرة م ػػف جي ػػات عمي ػػا ،أك حت ػػى التح ػػكؿ ع ػػف أداء

ميػػاميـ العسػػكرية ،كقػػد يكػػكف التح ػريض مباش ػ انر أك غيػػر مباشػػر ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تػػركيج أفكػػار

معينػػة تػػؤدم إلػػى عصػػياف الجنػػد ألكامػػر رؤسػػائيـ ،أمػػا مجػػرد إبػػداء الػرأم الػػذم تخمػػك عبارتػػو مػػف

التحريض ال يدخؿ في نطاؽ التجريـ(.)4

كالمبلحػػظ أف المشػػرع الفمسػػطيني عبػػر عػػف نشػػاط الجػػاني باسػػتعمالو لفػػظ اإلغػكاء كالتشػػكيؽ

،عمى الرغـ مف أف ىذه الجريمة جاءت تحت عنكاف "التحريض عمى التمرد كالعصياف" ،مما يػدلؿ
عمى عدـ تفريقو بينيما ،أك أخذه بالمضمكف الذم يجمػع بينيمػا كىػك الػدفع نحػك ارتكػاب الجريمػة،
عمى الرغـ مف أف لفظ اإلغكاء كالتشكيؽ يعنى بو التزيف كاالستحساف  ،كىذا بخبلؼ ما ذىب إليو

 - 1د  .طارق سرور ،جرائم النشر واإلعبلم  ،الكتاب األول ،ادلرجع السابق ،ص 438
 - 2اجلدير بالذكر أن قانون العقوبات ادلطبق يف الضفة الغربية مل ينس على ىذه اجلرمية كما مل ينس مشروع قانون العقوبات الفلسطيٍت
اجلديد على ىذه اجلرمية ،على الرغم من أن ىذه اجلرمية كانت أكثر أنواع اجلرائم وقوعا يف عهد السلطة الوطنية الفلسطينية.
 - 3د .عبد الفتاح بيومي حجازي ،ادلرجع السابق ،ص  ،130ود.طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر،ادلرجع السابق ،ص164
 - 4د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 164
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المشػػرع المصػػرم باسػػتخدامو لفػػظ حػػرض فػػي المػػادة ( )175مػػف قػػانكف العقكبػػات المصػػرم عنػػدما
تناكؿ ىذه الجريمة(.)1

كمػػا اسػػتخدـ المشػػرع الفمسػػطيني بػػدالن مػػف عبػػارة الخػػركج عػػف الطاعػػة ،أك التحػػكؿ عػػف أداء

كاجباتيػػا العسػػكرية ،عبػػارة االمتنػػاع عػػف أداء كظيفتػػو  ،كاننػػا نتصػػكر أف المشػػرع الفمسػػطيني كػػاف
يقصد مف ذلؾ ما ذىب إليػو المشػرع المصػرم ،كىػك عػدـ الطاعػة ،كمػا يػدلؿ عمػى ذلػؾ اسػتخدامو

في الفقرة (ب) لفظ التمرد كىك المعنى المقصكد مف عدـ الطاعة.

كيبػػدك أف الػػنص الفمسػػطيني قػػد اختمػػؼ عػػف الػػنص المصػػرم ،عنػػدما ذكػػر مػػف يكجػػو إلػػييـ

التحريض ،كىـ رجاؿ القكل العسكرية "الجيش" كالبكليس ،ىذا بخبلؼ ما جاء في الػنص المصػرم

الذم لـ يحدد المقصكد بمفظ "الجند" ،كلكف الكاضح أف المشرع قصػد أفػراد الجػيش كرجػاؿ الشػرطة
بمختمؼ درجاتيـ.

كب ػػالنظر لمف ػػرؽ الكاض ػػح ب ػػيف النص ػػيف ،فإن ػػو ينص ػػب عم ػػى المكض ػػكع ال ػػذم ينص ػػب عمي ػػو

التحػ ػريض ،فف ػػي الم ػػادة ( )54م ػػف ق ػػانكف العقكب ػػات المطب ػػؽ ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة فأن ػػو يتخ ػػذ الص ػػكرة
التالية "-:أ -إغكاء القكل العسكرية أك البكليس عمى االمتناع عف أداء كظيفتو ،ب-تشػكيؽ القػكل
العسكرية أك أفراد البكليس عمى القياـ بالتمرد أك ارتكاب أفعاؿ الخيانة ،ج -الدعكة كالتشكيؽ عمى

عقد اجتماع بقصد التمرد" .

أمػا فػػي القػانكف المصػػرم فػإف المكضػػكع الػذم ينصػػب عميػو التحػريض ىػك" :أ -دفػػع الجنػػكد

إلى عدـ الطاعة  .ب -الدعكة كالحث عمى التحكؿ عف أداء الكاجبات العسكرية المفركضة عمييـ
بمقتضى القكانيف كالمكائح كأكامر الرؤساء".

كالكاضػػح أف ىػػذه الجريمػػة تتحقػػؽ بمجػػرد التح ػريض عمػػى الخػػركج عػػف الطاعػػة ،أم إنػػو ال

يشػترط لقيػاـ ىػذه الجريمػة أف يترتػب عمػى النشػػاط اإلج ارمػي لممحػرض أم نتيجػة أك أثػر ،كىػذا مػػا

أكد عميو المشرع الفمسطيني في المادة ( )58مف قانكف العقكبات المطبؽ في قطاع غزة.
*-الركن المعنوي-:

تتحقػػؽ الجريمػػة المػػذككرة مسػػبقان بت ػكافر القصػػد الجنػػائي العػػاـ ،أم بعمػػـ الجػػاني بمضػػمكف

عبا ارتػ ػػو ،كأف تتجػ ػػو إرادتػ ػػو إلػ ػػى نشػ ػػرىا  ،كال عب ػ ػرة حػ ػػيف إذف بالباعػ ػػث الػ ػػذم دفػ ػػع الجػ ػػاني إلػ ػػى

التحريض.

* -العقوبة-:
اعتبر قانكف العقكبات الفمسطيني ىذه الجريمػة مػف قبيػؿ الجنايػات كيعاقػب مرتكبيػا بػالحبس

المؤبػػد ،كبػػالنظر لمتشػريع المصػػرم نجػػده قػػد عاقػػب مرتكػػب ىػػذه الجريمػػة فػػي المػػادة ( )175بػػنفس
 -1أ -خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص 37

85

العقكبػػة المقػػررة فػػي المػػادة ( )147عقكبػػات مصػػرم ،كىػػي السػػجف مػػدة ال تتجػػاكز خمػػس سػػنكات
كبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو كال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو.

ومــن جيتنــا نــرى مبلءمػػة العقكبػػة التػػي فرضػػيا المشػػرع الفمسػػطيني ليػػذه الجريمػػة ،إذ أنيػػا

تتناسب مع طبيعة كخطكرة ىذه الجريمة  ،كىذا بخبلؼ المشرع المصرم الذم لػـ يكفػؽ فػي إيجػاد

المبلئمة بيف خطكرة الجريمة كالعقكبة المقررة ليا.

ثانياً :الجرائم الماسة بالنظام العام واآلداب العامة

ىناؾ العديد مف الجرائـ الصحفية التي تمثؿ اعتداء عمى اآلداب العامة كالنظاـ العاـ،

كالنص عمييا يختمؼ مف دكلة إلى أخرل حسب نظاميا القانكني كاألخبلقي  ،لذلؾ سنحاكؿ في

ىذه الدراسة معرفة الجرائـ الماسة باآلداب العامة كالنظاـ العاـ ،التي ذكرىا قانكف العقكبات
المطبؽ في قطاع غزة ،كالقانكف األردني المطبؽ في الضفة الغربية ،ككذلؾ القانكف المصرم.

كتشمؿ جرائـ النشر الماسة بالنظاـ العاـ كاآلداب العامة  ،جريمة انتياؾ حرمة اآلداب

كاألخبلؽ العامة ،كجريمة نشر أخبار كاذبة  ،كجريمة االعتداء عمى سمعة الببلد ،كجريمة نشر
ما جرل في الجمسات السرية لمجمس الشعب أك ما جرل في جمساتو العمنية بغير أمانة كبسكء

قصد.

كسكؼ نقتصر في دراستنا ىذه عمى جريمة انتياك حرمة اآلداب واألخالق العامة كذلؾ

عمى الشكؿ اآلتي-:

-1جريمة انتياك حرمة اآلداب واألخالق العامة-:
تحرص كؿ التشريعات عمى المحافظة عمى قيميا كأخبلقيا السائدة في المجتمع مف

االنحراؼ ،كذلؾ بتجريـ كؿ األفعاؿ كاألعماؿ الجارحة كالماسة بالحياء كاآلداب العامة ،كالتي
قصد بيا مجمكعة التقاليد كالقيـ األخبلقية كالدينية كاالجتماعية السائدة في مجتمع معيف ،كىي

مف الطبيعي تختمؼ مف بمد إلى آخر( ،)1كىذا ما أكد عميو ك هؿ مف قانكف العقكبات الفمسطيني

المطبؽ في قطاع غزة  ،كقانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية.

أ -أركان جريمة انتياك حرمة اآلداب واألخالق العامة-:

نصت المادة ( )179مف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطػاع غػزة عمػى أنػو ":يعتبػر

ارتك ػػب جنح ػػة كيعاق ػػب ب ػػالحبس م ػػدة ثبلث ػػة أش ػػير أك بغ ارم ػػة ق ػػدرىا مائ ػػة جني ػػو أك بكمت ػػا ى ػػاتيف
العقكبتيف كؿ مف:

 - 1أ .خالد علي زلمد القيق ،ادلرجع السابق ،ص  ،44ود .شريف كامل ،جرائم الصحافة ،ادلرجع السابق ،ص222
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(أ) باع أك أحرز بقصد البيع أك اإلعارة أك التكزيع أية مادة بذيئة ،مطبكعة أك مخطكطة أك

أية صكرة شمسية ،أك رسـ أك نمكذج أك أم شيء آخر يؤدم إلى فساد األخبلؽ ،أك طبع أك
أعاد طبع مثؿ ىذه األشياء كالمكاد بأية طريقة أخرل ،بقصد بيعيا أك إعارتيا أك تكزيعيا.

(ب) أك عرض في محؿ عاـ أم تصكير أك صكرة شمسية أك رسـ أك نمكذج بذئ أك أم

آخر قد يؤدم إلى فساد األخبلؽ ،أك كزع مثؿ ىذه األشياء لعرضيا في محؿ عاـ.

(ج) أك أدار أك اشترؾ في إدارة محؿ يتعاطى بيع أك نشر أك عرض أشياء بذيئة مطبكعة

كانت أك مخطكطة أك صكر شمسية ،أك رسكـ أك نماذج أك أية أشياء أخرل قد تؤدم إلى فساد
األخبلؽ.

(د) أك أعمف أك أذاع بأية كسيمة مف الكسائؿ أف شخصان يتعاطى بيع ىذه المكاد ،أك األشياء

البذيئة أك طبعيا أك إعادة طبعيا أك عرضيا أك تكزيعيا ،أك بأف في اإلمكاف الحصكؿ عمى مادة

مف ىذه المكاد أك األشياء البذيئة مف أم شخص مباشرة أك غير مباشرة".

كعمى غرار ما جاء في قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة ،ذىبت المادة

( )319مف قانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية ،إلى تبني نفس المفيكـ بالنسبة
ليذه الجريمة ،مما يؤكد عمى التشابو الكبير فيما بيف المادة ( )179مف قانكف العقكبات

الفمسطيني(،)1كالمادة ( )319مف القانكف األردني ،مع اختبلؼ كحيد متعمؽ بمقدار العقكبة
كبالذات في شؽ الغرامة نفسيا.

كمف الكاضح أف القانكنيف المطبقيف في فمسطيف ،اتفقا عمى تجريـ كؿ األفعاؿ كاألعماؿ

التي تمس اآلداب كاألخبلؽ العامة ،كىذا بالطبع يعكد لمتأثير السمبي ليذه األعماؿ ،كىي الصكر
كالرسكمات المنافية لمتقاليد كعادات الشعب الفمسطيني المحافظ ،كتأثيرىا السمبي عمى جيؿ

الشباب ،كتحريضيـ عمى الفجكر كاالنحراؼ ،كايقاظ الغرائز لدييـ  ،فالنص عمى تجريـ ىذه
األفعاؿ يساعد عمى التضييؽ عمى الفساد ،كالقضاء عميو في الميد ،كعمى عكامؿ االنحبلؿ،

كيطارد الشر في ككره ،كالعمؿ عمى عدـ استفحالو ،كذلؾ كمو لمحفاظ عمى قيـ المجتمع(.)2

 - 1نصت ادلادة ( )319من قانون العقوبات ادلطبق يف الضفة الغربية على انو "يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثبلثة أشهر أو بغرامة ال
تزيد على مخسُت ديناراًكل من -:
( -1أ)باع أو أحرز بقصد البيع أو اإلعارة أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو سلطوطة أو أية صورة مشسية أو رسم أو منوذج أو أي شيء
آخ ر يؤدي إىل فساد األخبلق أو طبع أو أعاد طبع مثل ىذه األشياء وادلواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو إعارهتا أو توزيعها(.ب) أو
عرض يف زلل عام أي تصوير أو صورة مشسية أو رسم أو منوذج بذئ أو أي أخر قد يؤدي إىل فساد األخبلق أو وزع مثل ىذه األشياء
لعرضها يف زلل عا م(.ج) أو أدار أو اشًتك يف إدارة زلل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو سلطوطة أو صور
مشسية أو رسوم أو مناذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إىل فساد األخبلق(.د) أو أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى
بيع ىذه ادلواد أو األشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها".
 - 2أ .خالد علي زلمد القيق ،ادلرجع السابق ،ص45
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كتتحقػػؽ ىػػذه الجريمػػة بت ػكافر الػػركف المػػادم كالمعنػػكم ،بجانػػب العبلنيػػة كالػػذم سػػتتـ د ارسػػتو

بنكع مف التفصيؿ عمى الكجو التالي-:

* -الركن المادي-:

يتخذ الركف المادم ليػذه الجريمػة سػمككان معينػان ،يتمثػؿ فػي البيػع ،أك إحػراز مػكاد بذيئػة سػكاء

كانت مطبكعات أك مخطكطات أك صكر شمسػية أك رسػـ أك نمػكذج أك أم شػيء آخػر ،أك إذاعػة
أك عػرض ىػذه األشػياء فػي محػػؿ عػاـ ،أك تكزيعيػا ،كمػا يػدخؿ ضػػمف السػمكؾ اإلج ارمػي كمػا جػػاء
بالنصكص ،إدارة أك االشتراؾ في إدارة محؿ يتعاطى بيع كنشر ىذه األشياء البذيئة.

كما يتمثؿ ىذا النشاط في اإلعبلف كاإلذاعة بأية كسػيمة عػف ىػذه المػكاد ،أك األشػياء البذيئػة

كطبعيا كبإعادة طبعيا أك عرضيا أك تكزيعيا ،أك حتى تداكليا مف شخص إلى آخر.

كالجػػدير بالػػذكر أف المشػػرع الفمسػػطيني تكسػػع فػػي تحديػػد صػػكر السػػمكؾ اإلج ارمػػي المكػػكف

لي ػػذه الجريم ػػة ،كذل ػػؾ بي ػػدؼ ت ػػكفير أكب ػػر ق ػػدر م ػػف الحماي ػػة ل ػػآلداب كاألخ ػػبلؽ العام ػػة لممجتم ػػع،
كالكاضح أف الكسائؿ التي تػـ ذكرىػا أيضػان فػي ىػذه الجريمػة مػا ىػي إال عمػى سػبيؿ المثػاؿ ،كعميػو

فإنػػو ال عبػرة لطبيعػػة المػكاد المسػػتخدمة ،أك شػػكؿ الصػػكر كالرسػػكمات كالمطبكعػػات كالمخطكطػػات
التي تدخؿ ضمف إطار ىذه الجريمػة  ،كمػا أف طبيعػة المحػؿ الػذم يػتـ إدارتيػا ليػذا الغػرض لػيس
بالميـ ،فيستكم أف كاف ممكان أك إيجا انر أك كشكان صغي انر.

كمػػا جػػاء بالقػػانكنيف المطبقػػيف فػػي فمسػػطيف يتشػػابو مػػع المػػادة ( )178عقكبػػات مصػػرم بعػػد

تعػديميا بقػػانكف رقػػـ  147لسػنة  ،2006التػػي تػػنص عمػى أف " :يعاقػػب بػػالحبس مػدة ال تزيػػد عمػػى

سػػنتيف كبغ ارمػػة ال تقػػؿ عػػف خمسػػة آالؼ جنيػػو كال تزيػػد عمػػى عش ػرة آالؼ جنيػػو أك بإحػدل ىػػاتيف
العق ػػكبتيف ك ػػؿ م ػػف نش ػػر أك ص ػػنع أك ح ػػاز بقص ػػد االتج ػػار أك التكزي ػػع أك اإليج ػػار أك المص ػػؽ أك

العػ ػػرض مطبكعػ ػػات أك مخطكطػ ػػات أك رسػ ػػكمات أك إعبلنػ ػػات أك صػ ػػك انر محفػ ػػكرة أك منقكشػ ػػة أك
رسػػكمات يدكيػػة أك فكتكغرافيػػة أك إشػػارات رمزيػػة أك غيػػر ذلػػؾ مػػف األشػػياء أك الصػػكر عامػػة إذا

كانت خادشو لمحياء العاـ".

كتتحقؽ ىذه الجريمة حسب ما جاء بػالمكاد المػذككرة ،بتػكافر القصػد الجنػائي الخػاص ،حتػى

كلػػك لػػـ يػػتـ التكزيػػع كالبيػػع كالعػػرض لؤلشػػياء التػػي تحتػػكم عمػػى األشػػياء البذيئػػة أك الخادشػػو لمحيػػاء

العاـ(.)1

*-الركن المعنوي-:
تعد جريمة االعتداء عمى اآلداب كاألخبلؽ العامة مف الجػرائـ العمديػة ،لػذا يسػتكجب تػكافر

القصػػد الجنػػائي العػػاـ لػػدل الجػػاني ،كذلػػؾ بتػكافر العمػػـ كاإلرادة لديػػو ،كيفيػػـ مػػف ذلػػؾ كجػػكب تػكافر
- 1أ .خالد علي زلمد القيق ،ادلرجع السابق ،ص 46
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عمـ الجاني بأنو يطبع أك يصنع أك يحكز عمى مخطكطات كصكر كمطبكعات تحتكم عمى أشياء
منافي ػػة ل ػػآلداب كاألخ ػػبلؽ العام ػػة ،كيفت ػػرض ك ػػذلؾ عمم ػػو بػ ػأف م ػػا يق ػػكـ بعرض ػػو أك بيع ػػو أك نشػػره
كاإلعػػبلف كاإلذاعػػة عنػػو بأنيػػا تػػؤدم إلػػى المسػػاس بػػاألخبلؽ كاآلداب العامػػة ،كمػػا يجػػب أف تتجػػو

إرادتو إلى حيازة أك طباعة أك منع أك بيع أك عرض أك اإلعبلف أك نشر ىذه األشياء(.)1

كبالرجكع لممادتيف ( )179مػف القػانكف المطبػؽ فػي قطػاع غػزة ،كالمػادة ( )319مػف القػانكف

المطبػػؽ فػػي الضػػفة الغربيػػة ،كالمػػادة ( )178مػػف قػػانكف العقكبػػات المصػػرم نجػػد أنيمػػا يشػػترطاف

قصدان خاصان( ،)2يتمثؿ في اتجاه نية الشخص إلى غايػة معينػة كىػي قصػد اإلتجػار أك التكزيػع أك
البيع أك اإلذاعة.
*-العقوبة-:

يتضػح مػف نصػكص المػكاد ( )179مػف القػػانكف الفمسػطيني المطبػؽ فػي قطػاع غػزة ،كالمػػادة
( )319مف القانكف األردني المطبؽ في الضػفة الغربيػة ،أنيمػا اتفقػا بمقػدار العقكبػة التػي يسػتحقيا

الجاني كىي الحبس ثبلثة شيكر ،كاختمفتا في مقدار الغرامة كىي مائة جنيو( فػي القػانكف المطبػؽ
في قطاع غزة) كخمسكف دينار في ( القانكف المطبؽ في الضفة الغربيػة)  ،كباإلمعػاف فػي القػانكف

الفمسطيني نجػده لػـ يتشػدد فػي العقكبػة عمػى غػرار نظيػره المصػرم ،الػذم تشػدد فػي عقػاب مرتكػب

ىذه الجريمة ،حيث عاقب المشرع المصرم بالحبس مدة ال تزيد عف سنتيف ،كبغ ارمػة ال تقػؿ عمػى
عشرة آالؼ جنيو ،أك بإحدل ىاتيف العقػكبتيف ،كذلػؾ ألف جريمػة االعتػداء عمػى اآلداب كاألخػبلؽ

العامة تعد مف الجرائـ التي تسبب ضر انر محدقان لمصمحة المجتمػع ،لػذا يجػب منػع كقكعيػا ،كذلػؾ

مف خبلؿ تشديد العقاب عمى مرتكبيا ليككف عبرة لغيره(.)3
ثالثاً :جرائم اإلىانة والذم والقدح والتحقير-:

تناكؿ قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة ،كالقانكف األردني المطبؽ في

الضفة الغربية ،ككذلؾ المشرع المصرم ،بعض النصكص لتجريـ األفعاؿ التي يككف مف شأنيا
المساس بشرؼ كاعتبار بعض الشخصيات العامة ،أك الييئات العامة ،أك التي يككف مف شأنيا

اإلقبلؿ مف احتراميا.

فنصت المادة ( )77مف قانكف العقكبات المطبؽ في قطاع غزة عمى جريمة الذـ كالقدح

كالتحقير في حؽ ممؾ ،أك رئيس دكلة أجنبية ،أك ممثؿ دكلة أجنبية ،كفي نفس المعنى جاءت

المادة ( )122مف قانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية ،كما نصت عميو المادة
()182/181مف قانكف العقكبات المصرم ،كما نصت المادة ( )195مف قانكف العقكبات األردني
 - 1د .طارق سرور ،جرائم النشر واإلعبلم  ،الكتاب األول ،ادلرجع السابق ،ص 504
 - 2د .زلمد عبد اللطيف،ادلرجع السابق ،ص،106و أ .خالد علي زلمد القيق ،ادلرجع السابق ،ص 46
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المطبؽ في الضفة الغربية عمى جريمة إىانة رئيس الدكلة " الممؾ"  ،كىذا ما نصت عميو

المادة( )179مف قانكف العقكبات المصرم  ،كما نصت المادة( )144مف قانكف العقكبات
الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة عمى جريمة تحقير المكظؼ العاـ ،كىذا ما جاءت بو

المادة()185مف قانكف العقكبات المصرم ،كجاءت بو المادة ( )191مف قانكف العقكبات األردني
المطبؽ في الضفة الغربية ،حيث نصت عمى جريمة ذـ الييئات النظامية (الرسمية) كالمكظؼ

العاـ ،كذلؾ نصت المادة ( )184مف قانكف العقكبات المصرم عمى جريمة إىانة الييئات
النظامية.

كسكؼ نتناكؿ في دراستنا ىذه جريمة ذم الييئات الرسمية والموظف العام ومن فـي حكمـو

كذلؾ عمى الشكؿ التالي-:

 -1جريمة ذم الييئات الرسمية والموظف العام ومن في حكمو-:
تيعنى كؿ التشريعات إلى تكفير أكبر قدر ممكف مف الحماية لممؤسسػات الرسػمية كالمػكظفيف
العمكمييف كمف في حكميـ ،كذلؾ ضػد أم تطػاكؿ يسػمب الكظيفػة االحتػراـ الػذم يجػب أف تحظػى

بػػو فػػي نظػػر المجتمػػع( ،)1كذلػػؾ حتػػى يتسػػنى لممػػكظفيف العمػػؿ كأداء ميػػاميـ الكظيفيػػة عمػػى أكمػػؿ

كجو.

كىذا ما حرص عميو المشرع الفمسطيني كذلؾ مف خبلؿ النص عميو كالتأكيد عميو في قانكف

العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة ،حيث نص عمى حالة تحقير المكظؼ العػاـ كمػف فػي
حكمػػو  ،فػػي المػػادة ( )144بقكليػػا ":كػػؿ مػػف حقػػر أم مكظػػؼ مػػف مػػكظفي الخدمػػة العامػػة أك أم
قاض أك مكظؼ في محكمة دينية أثنػاء القيػاـ بكاجباتػو أك فيمػا يتعمػؽ بيػا سػكاء أكػاف ذلػؾ بإيمػاء

أك ألفػػاظ أك أفعػػاؿ  ،يعتبػػر أنػػو ارتكػػب جنحػػة كيعاقػػب بػػالحبس مػػدة سػػتة أشػػير أك بغ ارمػػة قػػدرىا
عشركف جنييان".

أمػػا قػػانكف العقكبػػات األردنػػي المطبػػؽ فػػي الضػػفة الغربيػػة فقػػد نػػص فػػي المػػادة ( )191منػػو

عمى أنو ":يعاقب عمى الذـ بالحبس مف ثبلثة أشير إلى سػنتيف إذا كػاف مكجيػان إلػى مجمػس األمػة

أك أحػػد أعضػػائو أثنػػاء عممػػو أك بسػػبب مػػا أج ػراه بحكػػـ عممػػو ،أك إلػػى إحػػدل الييئػػات الرسػػمية أك

المحاكـ أك اإلدارات العامة أك الجيش ،أك إلى أم مكظؼ أثناء قيامو بكظيفتو ،أك بسبب ما أجراه
بحكميا".

 - 1د .طارق سرور،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص ،200د .شريف كامل ،جرائم الصحافة ،ادلرجع السابق،ص 172
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كيتضح لنا مف النصكص السابقة  ،بػأف المشػرع لػـ يخصػص مػكاد منفػردة لكػؿ مػف المجنػي

عمييـ كمػا فعػؿ المشػرع المصػرم الػذم خصػص المػادة( )1()184لجريمػة إىانػة الييئػات النظاميػة
كخصص المادة ( )2()185لجريمة سب المكظؼ العاـ أك مف في حكمو ،ومن جانبنا نشيد بعمؿ

المشرع المصرم ،ألننا كمف جيتنا نعتقػد بػأف اليػدؼ مػف الػنص عمػى جريمػة سػب المكظػؼ العػاـ
أك م ػػف ف ػػي حكم ػػو؛ ى ػػك رغب ػػة م ػػف المش ػػرع المص ػػرم ف ػػي ت ػػكفير أكب ػػر ق ػػدر ممك ػػف م ػػف الحماي ػػة

لممؤسسات الرسمية ،كلممػكظفيف العمػكمييف ،حيػث يتضػح ذلػؾ مػف خػبلؿ تخصػيص المشػرع مػادة
خاصة لكؿ ك و
احد منيـ.

أ -أركان جريمة ذم الييئات الرسمية والموظف العام ومن في حكمو-:

تتطمب جريمػة ذـ الييئػات الرسػمية كالمكظػؼ العػاـ كمػف فػي حكمػو؛ تػكافر صػفة معينػة فػي
المجني عميو بجانب تكافر الركف المادم كالركف المعنكم.

* -المجني عميو في الجريمة-:

يشترط قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة أف يكػكف التحقيػر مكجيػان إلػى أم
و
قاض ،أك مكظؼ فػي محكمػة دينيػة ،كذلػؾ سػكاء أكػاف
مكظؼ مف مكظفي الخدمة العامة ،أك أم

ذلؾ باإليماء ،أك األلفاظ ،أك األفعاؿ( ، )3كما اشترط المشرع األردني في قانكف العقكبات المطبؽ
في الضفة الغربية ،أف يككف الذـ 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 المكظؼ العاـ كمف في حكمو ،أثناء قيامو بكظيفتو أك بسبب ما أجراه بحكمو(.)4

فإذا لػـ تكػف اإلىانػة ،أك السػب ،أك التحقيػر ،مكجيػة إلػى أحػد مػف ىػؤالء األشػخاص السػابؽ

ذكػػرىـ ،فػإف الجريمػػة تفقػػد إحػػدل أركانيػػا  ،إال أف ذلػػؾ ال يخػػؿ بإمكانيػػة انطبػػاؽ جريمػػة السػػب أك
القذؼ المكجو إلى آحاد الناس(.)5

 - 1حي نصت ادلادة ( )184من قانون العقوبات ادلصري على انو" يعاقب باحلبس وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف جنيو أو بإحدى
ىاتُت العقوبتُت كل من أىان أو سب بإحدى الطرق ادلتقدم ذكرىا رللس الشعب أو رللس الشورى أو غَته من اذليئات النمامية أو اجليش
أو احملاكم أو السلطات أو ادلصاحل العامة".
 - 2حي نصت ادلادة ( )185من قانون العقوبات ادلصري على انو" يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة عشر ألف جنيو وال تزيد على
عشرين ألف جنيو ،كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا خبدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو اخلدمة
العامة وذلك مع عدم اإلخبلل بتطبيق الفقرة الثانية من ادلادة ()302إذا وجد ارتباط بُت السب وجرمية قذف ارتكبها ذات ادلتهم ضد
نفس من وقعت عليو جرمية السب".
 - 3راجع ادلادة ( )144من قانون العقوبات الفلسطيٍت رقم  74لسنة 1936
 - 4راجع ادلادة ( )191من القانون األردين ادلطبق يف الضفة الغربية
 - 5د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر،ادلرجع السابق ،ص 201
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كيقصد بالمكظؼ العاـ( " :)1كؿ شخص يقكـ بعمػؿ دائػـ فػي خدمػة مرفػؽ عػاـ تػديره الدكلػة

أك أحد األشخاص االعتبارية العامة بصفة دائمة كمنتظمة"(.)2

كقػػد عػ ٌػرؼ القػػانكف اإلدارم المكظػػؼ بقكلػػو بأنػػو ":كػػؿ شػػخص يعيػػد إليػػو عمػػى كجػػو قػػانكني،
بػػأداء عمػػؿ فػػي صػػكرة مػػف االعتيػػاد كاالنتظػػاـ فػػي مرفػػؽ عػػاـ تػػديره الدكلػػة ،أك أحػػد األشػػخاص

المعنكية العامة إدارة مباشػرة"( ،)3كقػد حرصػت العديػد مػف التشػريعات الجنائيػة بعػدـ األخػذ بمػدلكؿ

المكظؼ العاـ كما كرد في القانكف اإلدارم ،بؿ تكسعت في مفيكـ المكظؼ العاـ(.)4

كبػالنظر لقػانكف العقكبػات المصػرم نجػده قػد تكسػع فػي مفيػكـ المكظػؼ العػاـ ،حيػث أدخػؿ

ضػػمف ذلػػؾ المفيػػكـ أشػػخاص عديػػديف ،ال تنطبػػؽ عمػػى أغمػػبيـ صػػفة المكظػػؼ العػػاـ ،حيػػث نػػص
عم ػػى ذل ػػؾ ف ػػي الم ػػادة ( )111ب ػػالقكؿ بأن ػػو ":يع ػػد ف ػػي حك ػػـ الم ػػكظفيف ف ػػي تطبي ػػؽ نص ػػكص ى ػػذا

الفصؿ:

أ  -المستخدمكف في المصالح التابعة لمحككمة أك المكضكعة تحت رقابتيا.

ب أعضاء المجالس النيابية العامة أك المحمية سكاء أكانكا منتخبيف أك معينيف.
ج-المحكمكف كالخبراء كككبلء النيابة كالمصفكف كالحراس القضائيكف.

د-كؿ شخص يكمؼ بخدمة عمكمية.

ق-أعض ػ ػػاء مج ػ ػػالس إدارة كم ػ ػػديرك كمس ػ ػػتخدمكا المؤسس ػ ػػات كالش ػ ػػركات كالجمعي ػ ػػات كالمنظم ػ ػػات
كالمنشػػئات ،إذا كانػػت الدكلػػة أك إحػػدل الييئػػات العامػػة تسػػاىـ فػػي ماليػػا بنصػػيب مػػا بأيػػة صػػفة

كانت".

كقػد ع ٌػرؼ قػانكف الخدمػة المدنيػة الفمسػطيني رقػـ ( )4لسػنة 1998كتعديبلتػو المكظػؼ العػاـ
بقكليا ىك " :كؿ شػخص معػيف بقػرار مػف جيػة مختصػة لشػغؿ كظيفػة مدرجػة فػي نظػاـ تشػكيبلت
الكظائؼ المدنية عمى مكازنة إحدل الدكائر الحككمية أيان كانت طبيعة تمؾ الكظيفة أك مسماىا".

 - 1ومن جهة أخرى يفرق بُت األشخاص ذوي الصفة النيابية وادلكلف خبدمة عامة فيقصد باألوىل أعضاء اجملالس النيابية العامة أو احمللية
أما الثانية فيقصد منها كل شخس مكلف من قبل الدولة للقيام بعمل مؤقت يتصل بالصاحل العام كاجلنود يف القوات ادلسلحة واخلرباء
 -2د .طارق سرور،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص201
 - 3د .سامل أمحد الكرد ،قانون العقوبات ،الكتاب األول ،ادلرجع السابق ،ص13
 - 4ونذكر على سبيل ادلثال بعض ىذه التشريعات مثال قانون العقوبات ادلصري وقانون العقوبات األردين وقانون العقوبات الفرنسي وقانون
العقوبات اللبناين
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* -الركن المادي لمجريمة-:
يتخذ الركف المادم ليذه الجريمة صكرة التحقير ،أك السب(، )1أك اإلىانة ،أك الذـ ،المكجػو

إل ػ ػػى المكظ ػ ػػؼ الع ػ ػػاـ أك لممؤسس ػ ػػات الرس ػ ػػمية  ،كب ػ ػػالنظر لمم ػ ػػادة ( )144م ػ ػػف ق ػ ػػانكف العقكب ػ ػػات
الفمسطيني رقـ ( )74لسنة  1936كالمطبؽ في قطاع غػزة  ،نجػده قػد اسػتخدـ لفػظ" حقػر" كتعبيػر

عػػف النشػػاط اإلج ارمػػي الػػذم يأتي ػو الجػػاني فػػي ارتكػػاب لمجريمػػة ،كقػػد اختمػػؼ القػػانكف الفمسػػطيني

المطبػػؽ فػػي قطػػاع غ ػزة مػػع القػػانكف األردنػػي المطبػػؽ فػػي الضػػفة الغربيػػة ،كمػػع القػػانكف المصػػرم،

فنجده قػد اسػتخدـ فػي القػانكف األكؿ لفػظ الػذـ ،كالػذم عرفػو المشػرع األردنػي فػي المػادة ()1/188

مف قانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية بأنو ":إسناد مادة معينة إلى شػخص -كلػك
فػػي معػػرض الشػػؾ كاإلتيػػاـ -مػػف شػأنيا أف تنػػاؿ مػػف شػرفو ككرامتػػو أك تعرضػػو إلػػى بغػػض النػػاس
كاحتقارىـ  ،سكاء أكانت تمؾ المادة جريمة تستمزـ العقاب أـ ال " ،كىذا خبلفان لمفظ الذم اسػتخدمو

المشػػرع المصػػرم لمتعبيػػر عػػف النشػػاط الػػذم يأتيػػو الجػػاني  ،فقػػد اسػػتخدـ لفػػظ "اإلىانػػة كالسػػب" فػػي

المػػادة ( ، )185،184كالجػػدير بالػػذكر أنػػو رغػػـ اخػػتبلؼ الكممػػات فإنيػػا جميع ػان تتفػػؽ فػػي المػػدلكؿ

كالمعنػػى ،كىػػي المسػػاس بك ارمػػة كشػػرؼ المجنػػي عميػػو ،كاالنتقػػاص كالحػػط مػػف قػػدره كمػػف ش ػأنو،
كتؤدم إلى احتقاره.
كيشػ ػػترط فػ ػػي النشػ ػػاط اإلج ارمػ ػػي المكجػ ػػو مػ ػػف الجػ ػػاني إلػ ػػى المجنػ ػػي عميػ ػػو ،أف يتجػ ػػو إلػ ػػى

المكظ ػػؼ الع ػػاـ كم ػػف ف ػػي حكم ػػو ،كفقػ ػان لم ػػا ج ػػاء ف ػػي ن ػػص الم ػػادة ( )144م ػػف ق ػػانكف العقكب ػػات

الفمس ػ ػػطيني المطب ػ ػػؽ ف ػ ػػي قط ػ ػػاع غػ ػ ػزة  ،كى ػ ػػك بخ ػ ػػبلؼ م ػ ػػا ج ػ ػػاء ف ػ ػػي الم ػ ػػادة( )191م ػ ػػف ق ػ ػػانكف

العقكب ػ ػػات المطب ػ ػػؽ ف ػ ػػي الض ػ ػػفة الغربي ػ ػػة ،إذ يج ػ ػػب أف يكج ػ ػػو النش ػ ػػاط ال ػ ػػذم يأتي ػ ػػو الج ػ ػػاني إل ػ ػػى
مجمػ ػ ػ ػػس األمػ ػ ػ ػػة ،أك أحػ ػ ػ ػػد أعضػ ػ ػ ػػائو ،أك إحػ ػ ػ ػػدل عض ػ ػ ػ ػكاتو ،أك إحػ ػ ػ ػػدل الييئػ ػ ػ ػػات الرسػ ػ ػ ػػمية ،أك

المح ػ ػ ػ ػػاكـ ،أك اإلدارات العام ػ ػ ػ ػػة ،أك الج ػ ػ ػ ػػيش ،أك أم مكظ ػ ػ ػ ػػؼ ع ػ ػ ػ ػػاـ أثن ػ ػ ػ ػػاء كظيفت ػ ػ ػ ػػو( ،)2كم ػ ػ ػ ػػا
يش ػ ػػترط أف يتج ػ ػػو النش ػ ػػاط اإلج ارم ػ ػػي ال ػ ػػذم يأتي ػ ػػو الج ػ ػػاني ف ػ ػػي ارتكابػ ػ ػو لجريمت ػ ػػو إل ػ ػػى مكضػ ػ ػكع

 - 1وقد عرفت ادلادة ( ) 203من القانون الفلسطيٍت ادلطبق يف قطاع غزة القذف بأنو " إذا اسند إىل شخس ارتكاب جرمية أو سوء
تصرف يف وظيفة عامة أو أي أمر من شانو أن يسج إىل مسعتو يف مهنتو أو صناعتو أو وظيفتو أو يعرضو إىل بغض الناس أو احتقارىم أو
سخريتهم"
 - 2د .شريف سيد كامل  ،جرائم الصحافة ،ادلرجع السابق ،ص 172
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مع ػ ػ ػػيف ،كى ػ ػ ػػك م ػ ػ ػػا ت ػ ػ ػػـ تحدي ػ ػ ػػده بالم ػ ػ ػػادتيف ،فيج ػ ػ ػػب أف يك ػ ػ ػػكف تحدي ػ ػ ػػد الييئ ػ ػ ػػة الرس ػ ػ ػػمية(، )1أك
المكظؼ العاـ( ،)2تحديدان كافيا كاذا لـ يكف التحديد و
كاؼ فبل تقكـ الجريمة (.)3
ن
* -الركن المعنوي لمجريمة-:
تع ػػد ى ػػذه الجريم ػػة م ػػف الجػ ػرائـ العمدي ػػة ،كالت ػػي تتطم ػػب قص ػػدان جنائيػ ػان عامػ ػان ،بمعن ػػى أن ػػو

يس ػػتكجب تػ ػكافر عم ػػـ الج ػػاني بأرك ػػاف الجريم ػػة م ػػف حي ػػث مض ػػمكف عبا ارت ػػو ككممات ػػو كأفعال ػػو ،كأف
يسػػتيدؼ نشػػاطو مكظػػؼ عػػاـ أك مػػف فػػي حكمػػو ،كأف تتجػػو إرادتػػو لنشػػر مثػػؿ ىػػذه المقػػاالت ،أك

الكممات أك الصكر أك الرمكز.

 -1ويقصد باذليئات الرمسية مجيع اذليئات احلكومية واليت نشأت يف ظل قانون يقرر وجودىا ويفرض ذلا محاية فيندرج ضمن ذلك سلتلف
الوزارات واحملاكم بأنواعها واذليئات وا دلصاحل وادلؤسسات واجلمعيات والشركات العامة وكل ما تسيطر عليو احلكومة ويدخل ضمن ىذا
ادلفهوم اإلدارة احمللية.
 - 2ويقصد بادلوظف العام أو موظف يف خدمة عامة كما عرفو قانون رقم  74لسنة  1936وذلك يف ادلادة اخلامسة بقوذلا بأنو" كل
شخس يشغل وظيفة من الوظائف ادلشار إليها فيما يلي أو يقوم بأعبائها بالوكالة أو بصورة أخرى أي:
(أ) كل وظيفة مدنية مبا يف ذلك منصب ادلندوب السامي  ،انيطت صبلحية التعيُت ذلا أو العزل منها جببللة ادللك أو بادلندوب السامي ،أو
بادلندوب السامي يف اجمللس التنفيذي  ،أو بأية جلنة أو ىيئة عامة .
(ب) كل وظيفة يعُت أو خيتار ذلا الشخس الذي يشغلها  ،ثحكم القانون.
(ج) كل وظيفة مدنية انيطت صبلحية التعيُت ذلا أو العزل منها بأي شخس أو مجاعة من األشخاص يشغلون وظيفة من الوظائف ادلشار
إليها يف الفقرتُت السابقتُت من ىذه ادلادة.
(د) كل حكم أو فيصل يف أية إجراءات أو قضية أحيلت للتحكيم بقرار من احملكمة أو مبوافقتها أو مبقتضى أي تشريع من التشاريع.
وتشمل ىذه العبارة أيضاً:
( )1أي عضو من أعضاء جلنة حتقيق عينت مبقتضى أي تشريع من التشاريع أو وفقاً ألحكامو.
( )2الشخس ادلنوط بو تنفيذ إجراءات أية زلكمة من احملاكم.
( )3مجيع األشخاص الذين ينتسبون للقوى العسكرية أو لقوات بوليس فلسطُت.
( )4مجيع األشخاص ادلستخدمُت يف أية دائرة من دوائر احلكومة.
( )5كل رجل من رجال الدين أياً كانت الطائفة اليت ينتمي إليها  ،عند قيامو بإشهار زواج مقبل أو بعقد زواج ثحفظ سجل بالزواج وادلواليد
والعماد والوفيات والدفن وإصدار شهادات هبا  ،ولكن ليس بأية صفة أخرى.
( )6الشخس ادلستخدم لدى سلطة البلدية.
( )7سلتار القرية.
وقد عرفت ادلادة ( )169من القانون ادلطبق يف الضفة الغربية ادلوظف بأنو" يعد موظفاً بادلعٌت ادلقصود يف ىذا الباب كل موظف عمومي يف
السلك اإلداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة ادلدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادىا وكل عامل أو مستخدم يف الدولة أو يف
إدارة عامة"
 - 3أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص 68
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* -العقوبة -:
اعتبػػر قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني المطبػػؽ فػػي قطػػاع غ ػزة فػػي المػػادة ( )144مرتكػػب ىػػذه

الجريمة قد ارتكب جنحة ،كيعاقب بالحبس مدة ستة أشير أك بغرامة قدرىا عشركف جنييان.

ومــن جيتنــا فإننــا نتفــق مػػع مػػا ذىػػب إليػػو قػػانكف العقكبػػات األردنػػي المطبػػؽ فػػي الضػػفة
الغربية الذم تشدد أكثر مف القانكف السابؽ ،حيث عاقب مرتكب ىذه الجريمة مف ثبلثة أشير إلى
سػػنتيف ،كالعمػػة فػػي ذلػػؾ ترجػػع إلػػى رغبػػة المشػػرع فػػي إضػػفاء نػػكع مػػف الحمايػػة كاالحت ػراـ لممكظػػؼ

العاـ كمف في حكمو ،ليتسنى ليـ العمؿ كأداء مياميـ عمى أكمؿ كجو(.)1

كبػػالنظر لقػػانكف العقكبػػات المصػػرم ،فنجػػده قػػد عاقػػب مرتكػػب جريمػػة إىانػػة الييئػػات العامػػة

بالحبس ،كبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو ،كال تزيد عمى عشػرة آالؼ جنيػو ،كالحػبس حسػب
القكاعد العامة في القػانكف المصػرم ،ال يجػكز أف تػنقص مدتػو عػف أربػع كعشػريف سػاعة ،كال تزيػد
عمى ثبلث سنكات  ،أما بالنسبة لعقكبة مرتكب جريمة سب المكظؼ العػاـ أك مػف فػي حكمػو ،فقػد

اكتفى المشرع بالغرامة التي ال تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو كال تزيد عمى عشريف ألؼ جنيو.
رابعاً :الجرائم المتعمقة بحسن سير العدالة
تقتضػػي المصػػمحة العامػػة نشػػر أخبػػار الجػرائـ كالتحقيقػػات كالمحاكمػػات عبػػر كسػػائؿ اإلعػػبلـ

كالصػػحافة ،كذل ػػؾ ليطمػػئف الن ػػاس إل ػػى حسػػف س ػػير العدالػػة ،كحت ػػى يتجن ػػب النػػاس األعم ػػاؿ الت ػػي
تخػػالؼ القػػانكف ،لئلحاطػػة منيػػا كعػػدـ الكقػػكع فييػػا ،كأحيانػان قػػد تكػػكف الغايػػة مػػف النشػػر ىػػك إشػػباع

لحاجػػة النػػاس بالمعرفػػة كػػكف الجريمػػة حػػدث يثيػػر النػػاس ،كلكػػف أحيانػان يكػػكف مػػف المصػػمحة أيض ػان
حظر نشر أخبار الجرائـ كالتحقيقات ،كيعكد ذلؾ لمحفاظ عمى سمعة كاعتبار األشػخاص ،كلحسػف

سير العدالة ،كىذا يعتبر استثناء عمى مبدأ حرية الصحافة ،لػذلؾ حاكلػت معظػـ التشػريعات كمنيػا

القانكف المصرم كالفمسطيني اقتصاره عمى بعض الحاالت(.)2

 - 1بالنمر للمادة ( ) 147من مشروع قانون العقوبات الفلسطيٍت صلده مل ينس على جرمية اىانة اذليئات النمامية وإمنا اكتفى بالنس على
جرمية اىانة ادلوظف العام بقوذلا "كل من أىان باإلشارة أو القول أو التهديد موظفا عاما أثناء تأدية وظيفتو أو بسبب تأديتها يعاقب
باحلبس مدة ال تزيد على ثبلثة أشهر أو بغرامة ال جتاوز مائة دينار أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت"
 - 2أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص  ، 73إذ يبلحظ من دراسة اجلرائم ادلاسة ثحسن سَت العدالة يف القانون ادلصري والفلسطيٍت ان
ىناك جرائم مل يتناوذلا قانون العقوبات رقم(  ) 74لسنة  1936والقانون األردين ادلطبق يف الضفة الغربية أسوة بقانون العقوبات ادلصري
وىي جرمية نشر ما جرى يف الدعاوى اليت قررت احملكمة احلد من عبلنيتها وكذلك جرمية نشر ما جرى يف ادلداوالت السرية باحملاكم ،
لذلك نأمل من ادلشرع الفلسطيٍت النس على ىذه اجلرائم يف صياغة دقيقة ليكون مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات ىو الذي يكم تصرفات
الصحفيُت يف النشر.
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كعميو سنقتصر في دراستنا ليذا البنػد عمػى جريمـة نشـر إجـراءات المحاكمـة بنيـة سـيئة()1
كذلؾ عمى الشكؿ اآلتي:
 - 1يعترب القانون الفلسطيٍت إجراءات التحقيق من األسرار وقد حرم إفشائها ورتب عليها مساءلة جزائية أو مدنية أو تأديبية تبعاً ألمهية ونوع
السر  ،ويًتتب على قيام احملقق بإفشاء أسرار التحقيق ،فضبلً عما تقدم آثار عملية ىامة ،فقد يًتتب على ذلك مضار كثَتة ،فهناك
احتمال الن ينتقل احلدث ،وما أسرع ذلك إىل من قد يستفيد شلا بو من معلومات  ،بل إنو قد يسعى إىل ذلك وعلى أساسها يرسم دلا فيو
مصلحتو سواء أتعلقت بإثبات االهتام قبل ادلتهم أم زلاولة دفع التهمة عنو ،والشك أنو على كبل الصورتُت تضيع احلقيقة ،فإجراءات
التحقيق اجلنائي تتم يف عدم عبلنية تامة ال يضرىا اجلمهور وال يسمح فيها للصحفيُت باخًتاق حجرات التحقيق  ،وال يقتصر األمر على
إجراءات التحقيق بل ميتد أيضاً لنتائجو حي إهنا من األسرار  ،وىذا ما أكدتو ادلادة ( )59من قانون االجراءات اجلزائية الفلسطيٍت
بقوذلا ":تكون إجراءات التحق يق أو النتائج اليت تسفر عنها من األسرار اليت ال وز إفشاؤىا  ،ويعترب إفشاؤىا جرمية يعاقب عليها القانون"،
ومن ناحية أخرى صلد أن التحقيق النهائي الذي دتارسو احملكمة يتميز عن التحقيق االبتدائي الذي جتريو النيابة العامة بالعبلنية كأصل من
أصول اإلجراءات اجلزائية  ،ولذا نس ادلشرع الدستوري يف ادلادة ( )105من القانون األساسي الفلسطيٍت ادلعدل لسنة  "2005على أن
جلسات احملاكم عبلنية  ،إال إذا قررت احملكمة ان تكون سرية مراعاة للنمام العام أو اآلداب ويف مجيع األحوال يتم النطق باحلكم يف
جلسة عبلنية " ،ونس يف ادلادة ( )237من قانون االجراءات اجلزائية الفلسطيٍت رقم ( )3لسنة  2001على انو ":جتري احملاكمة بصورة
عبلنية  ،ما مل تقرر احملكمة إجراءىا سرية العتبارات احملافمة على النمام العام أو االخبلق  ،و وز يف مجيع االحوال منع األحداث أو فئة
معينة من األشخاص من حضور احملاكمة " ،ونس يف ادلادة ( )14من قانون السلطة القضائية الفلسطيٍت رقم ( )1لسنة  ،2002ويف ادلادة
( )3من قانون تشكيل احملاكم النمامية رقم ( )5لسنة  2001على انو  ":تكون جلسات احملاكم عبلنية إال إذا قررت احملكمة من تلقاء
نفسها أو بناء على طلب أحد اخلصوم جعلها سرية مراعاة لآلداب أو احملافمة على النمام العام  ،ويكون النطق باحلكم يف مجيع األحوال
يف جلسة عبلنية"  ،وقد نصت ادلادة ( )834من التعليمات القضائية للنائب العام رقم ( )1لسنة  2006على أن  ":جتري احملاكمة
بصورة عبلنية ما مل تقرر احملكمة إجراءىا بصورة سرية العتبارات احملافمة على النمام العام او األخبلق  ،ويقصد بالعبلنية السماح للجمهور
ثحضور احملاكمة  ،وال يكفي لتحقيقها حضور اخلصوم أو شلثليهم فحسب و وز يف مجيع احلوال منع األطفال  ،أو فئة معينة من األشخاص
من حضور احملاكمة" ،ويبلحظ ان العبلنية ال تشمل ادلداولة فهي سرية بطبيعتها  ،وال وز للقضاء إفشاء أسرار ما ري فيها ،ولذا نس
ادلشرع الفلسطيٍت يف ادلادة ( )272من قانون االجراءات اجلزائية على أنو" :بعد اختتام احملاكمة ختتلي احملكمة يف غرفة ادلداولة وتدقق فيما
طرح أ مامها من بينات وادعاءات  ،وتضع حكمها باإلمجاع أو االغلبية فيما عدا عقوبة االعدام فتكون بإمجاع اآلراء" ،والغاية اليت
يستهدفها ىذا األ صل اذلام ادلقرر يف القانون األساسي ثحي ال يستطيع ادلشرع العادي أن خيالفو ىو إقامة اجلمهور رقيباً على أعمال
السلطة القضائية ،شلا قد يدفعها اكثر إىل ادلوضوعية واحلياد ،شلا يمل اخلصوم والشهود على الصدق يف أقواذلم واالعتدال يف دفوعهم
وطلباهتم ،ويدعم بالتايل ثقة الناس يف إجراءات احملاكمة ونتائجها،كما إن يف العبلنية محاية للمجتمع من اإلجرام بتقوية دعائم وظيفة الردع
العام ،فكل من تسول نفسو اقًتاف جرمية شلاثلة قد يقلع عنها عندما يرى ما ينال اجملرم من جزاء  ،ومن خبلل رىبة احملاكمة وىيبة الوقوف
يف قفس االهتام وما يكم بو على اجلناة على رءوس االشهاد ،وكذلك يبع ىذا االمر على الثقة يف احملاكمة وعدالتها وجديتها  ،فالعبلنية
ضمانة من ضمانات حقوق االنسان وأحد ادلبادئ العامة للقانون ،وىي أيضاً مصلحة احملكمة إذ ان القاضي الذي ال يبغي سوى احلقيقة
يف الدعوى ادلنمورة أمامو يؤثر العمل أمام اجلمهور حىت يبعد الشك او شبهة التحيز واحملاباة أو االضلراف عن رسالتو القضائية ،ورغم ذلك
فقد وجو النقد لعبلنية احملاكمة من وجوه عدة أمهها  :أهنا تسج للمتهم حي يتم التشهَت بو رغم انو برئ حىت تثبت إدانتو ثحكم قضائي
بات ،واهنا تساعد على تعلم اآلخرين لفنون االجرام وأساليبو  ،وأنو يسج إىل بعض ادلتهمُت ذوي احلساسية اخلاصة الذين ال يستطيعون
مواجهة اجلمهور فيحول دون الدفاع عن أنفسهم حق دفاع  ،وىذه االنتقادات يف غَت زللها إذ أن الربيء معٍت بأن تمهر براءتو على ادلؤل
ال يف اخلفاء  ،وإذا قلنا إن  :العبلنية تساعد على تعليم فنون االجرام لكان حرياً بنا أن مننع وسائل االعبلم والدراسات من نشر وقائع
اجلرائم وحمر نشر أخبارىا ،اما ادلتهمُت ذوي احلساسية اخلاصة فهم قلة ال تذكر وحق االستعانة مبحام أثناء احملاكمة كفيل بتحقيق دفاعهم
بصورة تامة .القاضي الدكتور .عبد القادر صابر جرادة  ،مقال بعنوان" أثر األعبلم على العدالة اجلزائية زمن الثورات العربية ،ثح غَت
منشور ،غزة2012 ،م ،ص .17-13
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-1جريمة نشر إجراءات المحاكمة بنية سيئة-:
نصت المادة ( )127مف قانكف العقكبػات الفمسػطيني المطبػؽ فػي قطػاع غػزة عمػى أف ":كػؿ

مف نشر بأية كسيمة مف كسائؿ النشر كبنية سيئة تقري انر غير صحيح عػف اإلجػراءات التػي اتخػذت
أماـ أية محكمة مف المحاكـ يعتبر أنو ارتكب جنحة كيعاقب بالحبس مدة ستة أشير".

أ -أركان جريمة نشر إجراءات المحاكمة بنية سيئة -:

يتطمب القانكف لقياـ ىذه الجريمة بجانب عنصر العبلنية ،الركف المادم كالركف المعنكم.

*-الركن المادي-:

كىك النشاط الذم يؤتيو الجاني في ارتكابو لمجريمة كالمتمثؿ في النشر بأية طريقة كانت يتـ

فييػػا ،مثػػؿ النشػػر بالصػػحؼ ،أك المجػػبلت ،أك المنشػػكرات ،أك الصػػكر الشمسػػية ،أك الصػػكر ،أك
التقػارير ،أك الجيػر بػالقكؿ  ،كمػا يشػترط أف ينصػب عمػى مكضػكع معػيف ،كىػك نشػر مػا جػرل فػي
الجمسات العمنية بالحكـ كذلؾ بنية سيئة.

كيقصػػد بػػاإلجراءات التػػي اتخػػذت أمػػاـ المحػػاكـ ،ىػػي التحقيقػػات التػػي تجرييػػا المحكمػػة ،أك

أقكاؿ أك شيادة الشيكد ،أك المرافعات سكاء كانت مرافعة المحاميف أك النيابة العامة(.)1

كبالنظر لممادة ( )127مف القانكف المذككر أعػبله نجػدىا قػد أباحػت النشػر كلكػف اشػترطت

أف يكػػكف بحسػػف نيػػة ،كىػػذا يتطػػابؽ مػػع مػػا ذىػػب إليػػو المشػػرع المصػػرم عنػػدما نػػص فػػي المػػادة
( )191عمى أنو ":يعاقب بنفس العقكبات كؿ مف نشػر بإحػدل الطػرؽ المتقػدـ ذكرىػا مػا جػرل فػي
المداكالت السرية بالمحاكـ أك نشر بغير أمانة كبسكء قصد ما جرل في الجمسات كالمحاكـ".

كسكء النية أك النية السيئة يقصد منيا اإلساءة أك التشيير ،أك االنتقاـ كىذا بخبلؼ الغرض

مف نشر إجراءات المحاكـ كىك إعبلـ الناس بالدعكل المعركضة  ،حتى يتسػنى لمنػاس االطمئنػاف

عمى عدالة القضاء كالقضاة في دكلتيـ.

كعمػػى الػػرغـ مػػف أف ىنػػاؾ تطابق ػان بػػيف القػػانكنيف فػػي اسػػتخداـ ىػػذا التعبيػػر ،إال أف المشػػرع

المصرم تميز في النص عمى النشر بغير أمانة كسبب فػي معاقبػة الجػاني ،كىػذا التكسػع يعػد مػف
جية البعض أفضؿ مما جاء بالمادة ( )127مف قانكف العقكبات الفمسطيني ،فعػدـ األمانػة بالنشػر

تختمؼ في معناىا عف النشػر بسػكء نيػة ،فيػي تعنػي أف يقػكـ الناشػر بعػدـ نشػر الحقيقػة بصػدؽ ك

عدـ مطابقتيا لمحقيقة كما حدث بالجمسة ،كال يعني النشر بعدـ أمانػة ؛ اجبػار الناشػر نشػر أخبػار

اإلجراءات بالتفاصيؿ الدقيقة(.)2

 - 1أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص 82
 - 2أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص 82
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كقد استكجب كؿ مػف قػانكف العقكبػات رقػـ ( )74لسػنة  1936،كقػانكف العقكبػات المصػرم،

عبلنيػػة الجريمػػة  ،كجػػدير بالػػذكر أيض ػان أف نػػص المػػادة ( )127مػػف قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني

تتط ػػابؽ م ػػع ج ػػزء م ػػف الم ػػادة ( )191م ػػف ق ػػانكف العقكب ػػات المص ػػرم كالخ ػػاص بنش ػػر إجػ ػراءات
المحاكمة بغير أمانة أك بسكء نية  ،أما بالنسبة لنشػر المػداكالت السػرية بالمحػاكـ فمػـ يػنص عمييػا

قانكف العقكبات المطبؽ في قطاع غزة كالضفة الغربية.
* -الركن المعنوي-:

تعػد ىػػذه الجريمػػة مػػف الجػرائـ العمديػػة كالتػػي يتطمػػب قياميػا تػكافر القصػػد الجنػػائي العػػاـ ،أم

العمـ بمضمكف عبارات كمقاالت تحتكم عمػى أمػكر غيػر صػحيحة ،أم منافيػة لمحقيقػة ،كمػا يجػب
أف تككف لديو إرادة اتجيت لنشرىا.

* -العقوبة-:

رتب قانكف العقكبات الفمسطيني المطبػؽ فػي قطػاع غػزة عقػاب عمػى مرتكػب ىػذه الجريمػة،
بالحبس مدة ستة أشير ،ىذا بخبلؼ القانكف المصرم ،الػذم عاقػب مرتكػب ىػذه الجريمػة بػالحبس

مدة ال تتجاكز سنة ،،كبغرامة ال تقػؿ عػف خمسػة آالؼ جنيػو كال تزيػد عمػى عشػرة آالؼ جنيػو ،أك

بإحدل ىاتيف العقكبتيف ،كمف الكاضح أف المشرع المصرم قد أخذ مكقفان متشددان مف الجػاني أكثػر

مف مكقؼ قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة.
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الفرع الثاني
الجرائم المضرة باألفراد

تضمف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة الجرائـ الماسة بالشرؼ كاالعتبار،
كمف ثـ تسبب ضر انر لمصمحة األفػراد ،فػي الفصػؿ العشػريف الػذم يحمػؿ عنػكاف القػذؼ ،كخصػص

ليذا الغرض المكاد ( 201إلى . )209

باستقراء المكاد سالفة الػذكر تبػيف لنػا بػأف المشػرع الفمسػطيني قػد ميػز فػي إطػار القػذؼ بػيف

نػػكعيف مػػف الج ػرائـ أكليمػػا  :يتمثػػؿ فػػي القػػدح ،أمػػا النػػكع الثػػاني فيػػك الػػذـ ،كمعيػػار التفرقػػة بينيمػػا
يتمثؿ في أف القدح تككف كسيمة اإلسناد فييا الطبع أك الكتابة أك الرسـ أك التصػكير أك أم كسػيمة

أخ ػػرل غي ػػر المف ػػظ أك الص ػػكت أك اإليح ػػاء  ،أم ػػا بالنس ػػبة لم ػػذـ فكس ػػيمة اإلس ػػناد فيي ػػا تتمث ػػؿ فق ػػط
باستعماؿ األلفاظ بشكؿ عمني في مكاجية المجني عميو.

كقػد تنػػاكؿ قػػانكف العقكبػػات األردنػي الجػرائـ الماسػػة بمصػػمحة األفػراد ،كخصػػص ليػػذا الغػػرض

المكاد( 188إلى  ، )199كبنظرة سريعة لتمؾ المكاد نجدىا اتفقت مع نصكص القػانكف الفمسػطيني
مف خبلؿ تمييزىا بيف نكعيف مف الجرائـ كىي الذـ كالقدح .

كترتيبان عمى ما سبؽ سكؼ نتناكؿ جريمة القدح كذلؾ عمى الشكؿ اآلتي-:

-1جريمة القدح "القذف"-:

عرفت المادة ( )1/201مف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة القدح بأنو:

" كؿ مف نشر بكاسطة الطبع أك الكتابة أك الرسـ أك التصكير أك بأية كاسطة أخرل غير مجرد

اإليماء أك المفظ أك الصكت كبكجو غير مشركع مادة تككف قذفان بحؽ شخص آخر بقصد القذؼ
بحؽ ذلؾ الشخص ،يعتبر أنو ارتكب جنحة كتعرؼ تمؾ الجنحة بالقدح".

كمف ناحية أخرل عرفت المادة ( )188مف قانكف العقكبات األردني القدح بأنو ":االعتداء

عمى كرامة الغير أك شرفو أك اعتباره _كلك في معرض الشؾ كاالستفياـ_ مف دكف بياف مادة

معينة.

أما المشرع المصرم فقد نص في المادة ( )1/302مف قانكف العقكبات عمى أنو " :يعد

قاذفان كؿ مف أسند لغيره بكاسطة إحدل الطرؽ المبينة بالمادة مف ىذا القانكف أمك انر لك كانت
صادقة ألكجبت عقاب مف أسندت إليو بالعقكبات المقررة لذلؾ قانكنان أك أكجبت احتقاره عند أىؿ
كطنو".

أ-أركان جريمة القدح " القذف"-:
يقتضي منا دراسة جريمة القذؼ ؛ بياف أركانيا ثـ عقكبتيا كذلؾ عمى الشكؿ اآلتي-:
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*-الركن المادي-:
يتكافر الركف المادم في جريمة القذؼ ،بتكافر فعؿ اإلسناد كمكضكع اإلسناد كسنبيف

ماىيتيما عمى الشكؿ التالي-:
 -فعل اإلسناد-:

يقصد باإلسناد في جريمة القذؼ " :نسبة أمر أك كاقعة معينة إلى شخص معيف أك بتعبير

آخر ،ىك لصؽ كاقعة معينة تمس شرؼ أك اعتبار المجني عميو بأم طريقة مف طرؽ

التعبير"(.)1

كعرفيا البعض اآلخر بأنيا " :نسبة أمر أك كاقعة محددة إلى شخص معيف بأية طريقة مف

طرؽ التعبير عف المعنى"(.)2

كعرفيا آخركف بأنيا ":نسب أمر محدد أك كقائع أك أفعاؿ إلى شخص محدد بذاتو سكاء

كاف مف قبيؿ التأكيد أك التشكؾ ،كسكاء كانت ىذه العبارات التي أذاعيا الجاني مف صنعو أك
إنشاءه أك نقبلن عف غيره ،حتى كلك كانت الكقائع أك األمكر سالفة الذكر قد سبؽ نشرىا ،ذلؾ أف
إعادة النشر مرة أخرل تعتبر قذفان جديدان")3(.

ككسائؿ التعبير عف الكاقعة التي تنسب إلى المجني عميو ،كفقان لما نص عميو المشرع

الفمسطيني في المادة ( )1/201مف قانكف العقكبات عديدة ،تتمثؿ إما بالطبع أك الكتابة أك الرسـ
أك التصكير أك بأية كاسطة أخرل غير مجرد اإليماء أك المفظ أك الصكت(.)4

كال يشػػترط لتحقػػؽ اإلسػػناد أف يسػػند الجػػاني الكاقعػػة المشػػينة عمػػى سػػبيؿ اليقػػيف كالجػػزـ ،بػػؿ

يكفػػي نسػػبتيا عمػػى سػػبيؿ الشػػؾ كاالحتمػػاؿ ،كتطبيق ػان لػػذلؾ قضػػت محكمػػة الػػنقض المص ػرية ب ػأف:

"اإلسػػناد فػػي القػػذؼ يتحقػػؽ كلػػك كػػاف بصػػفة تشػػكيكيو متػػى كػػاف مػػف ش ػأنيا أف تمقػػي فػػي األذىػػاف
عقيدة كلك كقتية أك ظنان أك احتماالن كلك كقتييف في صحة األمكر المدعاة"(.)5

 -موضوع اإلسناد-:

كيتمثؿ مكضكع اإلسناد في جريمة القذؼ بالكاقعة التػي يسػندىا الجػاني إلػى المجنػي عميػو
كيككف مف شػأنيا المسػاس بشػرفو أك اعتبػاره  ،لػذا يشػترط أف تكػكف الكاقعػة محػددة كمػف شػأنيا لػك

 -1نقض  30نوفمرب  ،1983رلموعة أحكام زلكمة النقض ،رقم  ، 205ص  (1015الطعن رقم  2037لسنة  53ق)
 - 2د .سامل الكرد ،قانون العقوبات،الكتاب الثاين ،ادلرجع السابق،ص 333
 - 3د .أمُت مصطفى زلمد  ،احلماية اجلنائية اإلجرائية للصحفي ،دراسة يف القانونُت ادلصري والفرنسي ،دار النهضة العربية  ،القاىرة ،
 ،2008ص 114
 - 4ضليل التعريف هبذه الوسائل إىل ما مت دراستو من ىذه الدراسة وادلتعلقة بالعبلنية
 - 5نقض مصري  17يناير  ،1961رلموعة أحكام زلكمة النقض ادلصرية ،س  13رقم  15ص  94مشار إليو لدى د .سامل الكرد،
قانون العقوبات ،الكتاب الثاين ،ادلرجع السابق ،ص 333
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كانػػت صػػحيحة أف تسػيء إلػػى سػػمعة المجنػػي عميػػو ،أك تنػػاؿ مػػف شػرفو ،أك تحػػط مػػف مكانتػػو ،أك

تعرضو إلى بغض الناس ،أك احتقارىـ ،أك سخريتيـ(.)1
*-الركن المعنوي-:

جريمػػة القػػذؼ مػػف الج ػرائـ العمديػػة التػػي ال يمكػػف أف تقػػع نتيجػػة الخطػػأ أك اإلىمػػاؿ ،كيتخػػذ

ال ػػركف المعن ػػكم ص ػػكرة القص ػػد الجن ػػائي الع ػػاـ ،ال ػػذم يتػ ػكافر بتػ ػكافر عم ػػـ الج ػػاني بأرك ػػاف الجريم ػػة
،كانصراؼ إرادتو إلى تحقؽ عناصر الجريمة ،باإلضافة إلى تكافر قصػد اإلسػناد كالعبلنيػة ،بغػض
النظر عف الباعث عمى ارتكاب ىذه الجريمة ،فيسػتكم أف يكػكف نبػيبلن أك خبيثػان ،كت ارعػي المحكمػة

ذلؾ حاؿ تقديرىا لمعقكبة المقضي بيا(.)2

*-العقوبة -:

اعتبرت المادة()1/201مف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة القذؼ جنحة،

كأطمقت عميو لفظ القدح ،كالعقكبة المرصكدة ليا ىي الحبس بيف حديو األدنى كاألقصى لعاميف،
أما المشرع األردني فقد خفؼ مف العقاب المترتب عمى القدح ،حيث اقتصرت العقكبة عمى

الحبس مف شير إلى ستة شيكر ،أك بغرامة تتراكح بيف عشرة دنانير كخمسيف دينا انر كفقان لنص

المادة(.)193

كعمى العكس مف القانكنيف السابقيف ،المشرع المصرم الذم فرؽ بيف عقكبة القذؼ في

صكرتو البسيطة كصكرتو المشددة ،فقد حدد قانكف العقكبات المصرم عقكبة ىذه الجريمة في
صكرتيا البسيطة في المادة ( )1/303مف قانكف العقكبات المصرم ،فجعميا الحبس مدة ال

تتجاكز سنة ،كبغرامة ال تقؿ عف ألفيف كخمسمائة جنيو كال تزيد عمى سبعة أالؼ كخمسمائة

جنيو ،أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف ،كمف ناحية أخرل نص المشرع المصرم عمى أسباب تشدد
عقاب القذؼ كىذه األسباب ترجع إلى ثبلثة أنكاع)3( -:

أ-التشديد الذم يرجع إلى صفة المجني عميو.

ب-التشديد الذم يرجع إلى كسيمة ارتكاب القذؼ.
ج-التشديد الذم يرجع إلى نكع كقائع القذؼ.

ومــن جانبنــا فإننػػا نشػػيد بعمػػؿ المشػػرع المصػػرم حينمػػا فػػرؽ بػػيف القػػذؼ بصػػكرتو البسػػيطة

كالمشػػددة ،كالعقكبػػة المترتبػػة عمييمػػا ،كنأمػػؿ مػػف المشػػرع الفمسػػطيني إضػػافة ىػػذه التفرقػػة نتيجػػة لمػػا
يرتبو القذؼ مف آثار سيئة تمس شرؼ كاعتبار األفراد.
 - 1د .شريف كامل  ،جرائم الصحافة،ادلرجع السابق ،ص 177
 - 2ادلستشار الدكتور .زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق ،ص 123
 - 3د .طارق سرور ،جرائم النشر واإلعبلم  ،الكتاب األول ،ادلرجع السابق ،ص 706
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المبحث الثاني
رئيس التحرير
حػػددت المادتػػاف( )42،12مػػف قػػانكف المطبكعػػات كالنشػػر الفمسػػطيني رقػػـ ( )9لسػػنة 1995
الفاعميف األصمييف كدرجة أكلى عمى سبيؿ الحصػر  ،كىػـ كاتػب المقػاؿ كرئػيس التحريػر كالناشػر،

كذلؾ بالنص في المادة ( )12مف القانكف المذككر أنفان عمى أنػو  ":يجػب أف يكػكف رئػيس التحريػر

مسؤكالن عما ينشر في المطبكعة التي يرأس تحريرىا كما يعتبر مالؾ المطبكعة ككاتب المقاؿ الذم
نشر فييا مسؤكليف عما كرد فيو" ،كما حددت كبلن مف المػادة( )11ك( )13مػف ذات القػانكف أعػبله

الشركط التي يجب تكافرىا في رئيس التحرير)1(.

كبالنظر لممشرع المصرم نجده قد نص في المادة ( )11مف المرسكـ بقانكف رقـ  20لسػنة

 1936كالصادر فػي  27فب اريػر  1936بشػأف المطبكعػات عمػى أنػو " يجػب أف يكػكف لكػؿ جريػدة
رئيس تحرير مسئكؿ يشرؼ إشرافان فعميان عمى كؿ محتكياتيا أك جممة محرريف مسئكليف يشرؼ كؿ
كاحد منيـ إشرافان فعميان عمػى قسػـ معػيف مػف أقسػاميا " ،كمػا حػددت المػادة ( )12مػف ذات القػانكف

الشركط الكاجب تكافرىا في رئيس التحرير أك المحرر المسئكؿ()2

 - 1نصت ادلادة ( )11من قانون ادلطبوعات والنشر الفلسطيٍت رقم  9لسنة  1995على انو" -1ب أن يكون لكل مطبوعة صحفية
رئيس حترير مسئول يشًتط فيو ما يلي:
أ -أن يكون صحفيا
ب -أن يتقن لغة ادلطبوعة الدورية اليت سيعمل رئيس حترير مسؤوال ذلا قراءة وكتابة وإذا كانت تصدر بأكثر من لغة واحدة فيجب عليو أن
يتقن على ذلك الوجو اللغة األساسية للمطبوعة وان مل يلم ادلاما كافيا باللغات األخرى.
ج-أن ال يكون مسؤوال ألكثر من مطبوعة دورية واحدة.
د -أن ال ميارس أية وظيفة أخرى يف ادلطبوعة الصحفية اليت سيعمل رئيس حترير ذلا أو يف غَتىا.
ه -غَت زلكوم عليو جبناية أو جنحة سللة بالشرف أو األمانة.
و -مقيما إقامة فعلية يف فلسطُت إال إذا اقتضت الضرورة غَت ذلك.
ز -أن ال يكون من األشخاص ادلتمتعُت باحلصانة القضائية وفقا للقانون"....
ونصت ادلادة ( )13من قانون ادلطبوعات والنشر الفلسطيٍت على انو "أ -ب أن يكون للمطبوعة ادلتخصصة رئيس حترير مسؤوال عما
ينشر فيها ويشًتط فيو ما يلي-:
 -1أن يكون فلسطينياً.
 -2أن يكون شلن خدموا يف منممة التحرير الفلسطينية دلن ال يملون اجلنسية الفلسطينية.
 -3غَت زلكوم عليو جبناية او جنحة سللة بالشرف أو األمانة .
 -4أن يكون حاصبل على مؤىل علمي ذي عبلقة بادلوضوع الذي ختصصت بو ادلطبوعة او تكون لو خربات يف ذلك ادلوضع تؤىلو للعمل
يف ادلطبوعة باستثناء ادلطبوعة اليت يصدرىا حزب"....
 - 2نصت ادلادة ( )12من قانون ادلطبوعات ادلصري على أ نو " ب أن يكون رؤساء التحرير أو احملررون ادلسئولون حائزين للصفات
اآلتية:
أوالً  :أن يكونوا مصريُت إذا كانت اجلريدة تنشر كلها أو بعضها باللغة العربية=
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كترتيبان عمى ما سبؽ  ،فإننا نرل تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف كذلؾ عمى الشكؿ اآلتي:
المطمب األول :صفة رئيس التحرير في الجرائـ الصحفية.
المطمب الثاني :األفعاؿ التي تجعؿ رئيس التحرير جانيان في الجرائـ الصحفية.

=ثانياً :أال يقل سنهم عن مخس وعشرين سنة ميبلدية.
ثالثاً :أن يكونوا كاملي األىلية وحسن السمعة.
رابعاً :أال يكون قد حكم عليهم جلناية من اجلنايات العادية أو لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو
تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو ىتك عرض أو إغراء قصر على البغاء أو انتهاك حرمة
اآلداب أو حسن األخبلق أو تشرد جلنحة ارتكبت للفرار من اخلدمة العسكرية أو لشروع يف ارتكاب جرمية شلا ذكر مىت كان الشروع
منصوصا عليو يف القانون"
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المطمب األول
صفة رئيس التحرير في الجرائم الصحفية

م ػػدير مس ػػئكؿ ،أك مس ػػئكؿ النش ػػر ،أك رئ ػػيس تحري ػػر ،أك مال ػػؾ الجري ػػدة ،مس ػػميات تع ػػددت
لشخص كاحد فيؿ ىي مجرد مصطمحات أـ أف ليذه المصطمحات أثر قانكني؟

إف تحديد ىذا المصطمح لو أىمية كبيرة ،خاصة كأف ذلػؾ يػكحي بكجػكد عػدة مسػئكليف  ،بػؿ

قد يدؿ عمػى اخػتبلؼ أعمػاليـ ىػذا مػف الناحيػة النظريػة ،خصكصػان إنػو كمػف الناحيػة الكاقعيػة نجػد

ػدير يكػػكف مسػئكالن عمػػا ينشػػر فييػا ،كيسػػمى المػدير المسػػئكؿ(")1كمػا فػػي القػػانكف
أف لكػؿ صػػحيفة م ان

الفمس ػػطيني" ،أك مس ػػئكؿ النش ػػر "كم ػػا ف ػػي الق ػػانكف الفرنس ػػي"  ،أك رئػ ػيس تحري ػػر "كم ػػا ف ػػي الق ػػانكف
الفمسػػطيني كالمصػػرم" ،كىػػك بػػذلؾ مسػػئكؿ فعمػػي كلػػيس صػػكرم ،كضػػع فقػػط لمقتضػػيات المسػػاءلة
الجزائية كما فعمت بعض التشريعات كالتشريع المصرم كالفرنسي(.)2

كعميو نجد أف المشرع الفمسطيني كالمصرم قد أخذا بمفظ رئيس التحرير ،كالمحػرر المسػؤكؿ

ك المػػدير المسػػؤكؿ ،ب ػدالن مػػف المػػدير ،كمبنػػاه فػػي ذلػػؾ صػػفتو ،أم كظيفتػػو الرئيسػػية فػػي الجريػػدة،
كسػ ػػمطتو الحقيقيػ ػػة فػ ػػي اإلش ػ ػراؼ عمػ ػػى الجريػ ػػدة ،كذل ػ ػؾ لكػ ػػي يتحمػ ػػؿ المسػ ػػئكلية عمػ ػػا ينشػ ػػر فػ ػػي

الصحيفة(.)3

- 1اشًتطت ادلادة ( )14من قانون ادلطبوعات والنشر الفلسطيٍت رقم ( )9لسنة  1995على انو " ب أن يكون لكل من دار النشر ودار
الدراسات والبحوث ودار قياس الرأي العام وادلكتب الصحفي ودار الًتمجة ومكتب الدعاية واإلعبلن وادلطبعة ودار التوزيع وادلكتبة مدير
مسؤول يشًتط فيو ما يلي:
أ -أن يكون فلسطينيا.
ب -أن يكون شلن خدموا يف منممة التحَت الفلسطينية دلن ال يملون اجلنسية الفلسطينية.
ج -غَت زلكوم عليو جبناية أو جنحة سللة بالشرف أو األمانة.
د -أن يكون حاصبل على شهادة الثانوية العامة ولديو خربة مناسبة يف اجملال الذي يعمل فيو اكتسبها بعد حصولو على ذلك ادلؤىل العلمي
إذا كان سيعُت مديرا مسؤوال لدار النشر أو التوزيع أو دلطبعة أو مكتبة أو دار للًتمجة أو مكتب لئلعبلن والدعاية .
ه -أن يكون حاصبل على الشهادة اجلامعية األوىل عل ى األقل ولديو خربة مناسبة يف اجملال الذي سيعمل فيو اكتسبها بعد حصولو على
ذلك ادلؤىل العلمي إذا كان سيعُت مديرا مسؤوال للدراسات والبحوث ولقياس الرأي العام أو ادلكتب الصحفي
 - 2أ .درابلة العمري سليم ،رسالة ماجستَت بعنوان " تنميم ادلسئولية اجلنائية عن جرائم الصحافة ادلكتوبة"  ،كلية احلقوق والعلوم اإلدارية
بن عكنون ،جامعة اجلزائر ،2004-2003 ،ص 67
 - 3حي نس يف ادلادة(  ) 11من قانون ادلطبوعات والنشر الفلسطيٍت على انو" ب أن يكون لكل مطبوعة صحيفة رئيس حترير مسؤول
 "...ونس يف ادلادة(  )12من القانون ادلذكور أعبله على انو "يكون رئيس التحرير مسؤوال  "...ونس يف ادلادة ( )13من القانون ادلذكور
أعبله على انو" ب أن يكون للمطبوعة ادلتخصصة رئيس حترير مسؤوال "...ونس يف ادلادة ( )14من القانون ادلذكور عاليو على انو" ب
أن يكون لكل دار نشر ...مدير مسؤول  "..حي اصدر ادلشرع ادلصري مرسوم قانون ادلطبوعات رقم  20لسنة  ،1936حي نس يف
ادلادة( )11منو على انو" ب أن يكون لكل جريدة رئيس حترير يشرف إشرافا فعليا على كل زلتوياهتا أو مجلة زلررين مسئولُت يشرف كل
منهم إشرافاً فعلياً".
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كيعد رئيس التحريػر ىػك المسػئكؿ إداريػان كفقػان ألحكػاـ قػانكف المطبكعػات كالنشػر الفمسػطيني،

كالمرسػػكـ المصػػرم رقػػـ ( )20لسػػنة  1936الخػػاص بش ػأف المطبكعػػات ،كمػػا أنػػو المسػػئكؿ جزائي ػان

كفقان ألحكاـ قانكف العقكبات( ،)1لذا يشترط أف يباشر رئيس التحرير بنفسو التحريػر ،أك أف يشػرؼ

عميو ،أك أف يكػكف باسػتطاعتو القيػاـ بيػذا اإلشػراؼ  ،كبالتػالي إذا مػا اتفػؽ مػع شػخص آخػر عمػى
ػدر عنػػو المسػػئكلية بعػػد تعيػػده ،كاال كػػاف لكػػؿ رئػػيس تحريػػر
مباش ػرة ىػػذه الكظيفػػة ،ف ػإف ذلػػؾ ال يػ أ

التيػػرب مػػف المسػػئكلية ،بحجػػة قيػػاـ شػػخص آخػػر بيػػذا العمػػؿ ،أك تكميفػػو بػػو حتػػى يتحمػػؿ األخيػػر
المسئكلية الجزائية الناتجة عف نشر المقاؿ.

نخمــص ممــا ســبق ؛كجػػكب أف يكػػكف رئػػيس التحريػػر رئيسػان فعميػان يمػػارس التحريػػر بنفسػػو أك

يشرؼ عميو ،أك أف يككف في استطاعتو ىذا اإلشراؼ  ،كاتفاقو مع شخص آخر عمى القياـ بعمػؿ

ػدر عنػػو ىػػذه المسػػئكلية  ،بع ػػد أف تعيػػد عمػػى نفسػػو بقيامػػو بػػاإلجراءات الت ػػي
رئ ػيس التحريػػر ال يػ أ
يقتض ػػييا الق ػػانكف ،كاال ألص ػػبح ف ػػي اس ػػتطاعة ك ػػؿ رئ ػػيس تحري ػػر أف يتخم ػػى ع ػػف ى ػػذه المس ػػئكلية

بإرادتو(.)2

وعميــو فإننــا نــرى تعريػػؼ رئػػيس التحريػػر بأنػػو" كػػؿ شػػخص مسػػؤكؿ عػػف النشػػر كيمعػػب دك انر

فعاؿ في المراقبة كاإلشراؼ عمى ما ينشر في جريدتو ،كعميو فإنو يسأؿ جزائيان عف كؿ جريمة تقػع
بكاسطة الصحيفة".

 - 1القاضي الدكتور .عبد القادر جرادة ،االعبلم واالجرام ،ادلرجع السابق ،ص 103
 - 2نقض  5مارس  ، 1934رلموعة القواعد القانونية ،ج  ،3رقم  ،378س 4ق ،ص  274مشار إليو لدى د .خالد رمضان عبد
العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص383
يبلحظ أن ادلشرع الفلسطيٍت وادلصري مل يأت بأي ثحكم شلاثل دلا جاء بادلادة ( )43من قانون الصحافة الفرنسي  ،وىو إذا ما كان مدير
النشر يتمتع باحلصانة الربدلانية اليت حتول دون مساءلتو جنائيا عما يرتكب من اجلرائم يف اجلريدة اليت يشرف عليها  ،فإنو ب تعيُت مدير
مشارك يف النشر يقوم هبذا العمل ويتحمل ادلسئولية اجلنائية الناجتة عنها ،ومن جانبنا فإننا نشيد بعمل كل من ادلشرع ادلصري والفلسطيٍت
بعدم األخذ باحلكم ادلنصوص عليو يف ادلادة ادلذكورة أعبله إذ أن كل ما نس عليو ادلشرع الفلسطيٍت يف الفقرة (ز) من ادلادة ( )11من
قانون ادلطبوعات والنشر على " ز -أن ال يكون من األشخاص ادلتمتعُت باحلصانة القضائية وفقا للقانون" حىت ال يتم درأ ادلسئولية عن أي
رئيس التحرير بعد أن قام بالتعهد على نفسو بالقيام بعملو وفقا لقانون ادلطبوعات والنشر .
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المطمب الثاني
األفعال التي تجعل رئيس التحرير جانياً في الجرائم الصحفية

يعتبػ ػػر رئػ ػػيس التحريػ ػػر مسػ ػػؤكالن عػ ػػف الج ػ ػرائـ الصػ ػػحفية كفق ػ ػان لقػ ػػانكف المطبكعػ ػػات كالنشػ ػػر

الفمسطيني باعتباره فاعبلن أصميان ،بالرغـ مف عػدـ مسػاىمتو فػي عمػؿ النشػر  ،كذلػؾ اعتمػادان عمػى
التزامو بكاجب اإلشراؼ كالرقابػة عػف كػؿ مػا يصػدر بالصػحيفة  ،فالقػانكف ال يفػرض عميػو كاجبػات

الرجؿ العادم كانما فرض عميو التزامات أكثر صرامة( ،)1بحيث أككمت لو ميمػة المتابعػة لكػؿ مػا

ينشر في الجريدة  ،بحيث ال يسمح بالنشر إال بعد التحقؽ بأنو ال يكجد ما يشكؿ جريمة صػحفية،

كعميو البد تكافر شرطيف لتكافر مسئكلية رئيس التحرير-:

أوالً :الشروط الالزمة لتوافر مسئولية رئيس التحرير-:

لمقكؿ بتكافر المسئكلية الجزائية عف الجرائـ الصحفية بالنسبة لػرئيس التحريػر البػد مػف تػكافر

شرطيف كىما-:

-1الشرط االكؿ :التزاـ رئيس التحرير بالرقابة كمنع النشر.

-2الشرط الثاني :مخالفة رئيس التحرير لئللتزاـ بعدـ النشر المخالؼ لمقانكف.

-1الشرط االول-:التزام رئيس التحرير بالرقابة ومنع النشر

اعتبػػرت المػػادة ( )12مػػف قػػانكف المطبكعػػات كالنشػػر الفمسػػطيني ،كالمػػادة ( )11مػػف قػػانكف
المطبكعات المصرم رئيس التحرير ىك المشرؼ الفعمي عف النشر كعف كؿ ما تصدره الجريدة ،
كبػػالنظر لممشػػرع المصػػرم نجػػده قػػد افتػػرض فػػي المػػادة( )195مػػف قػػانكف العقكبػػات "قبػػؿ أف يػػتـ

الغاؤىػػا" مسػػئكلية رئػػيس التحريػػر ،عمػػى أسػػاس مػػا افترضػػو عميػػو قػػانكف المطبكعػػات المصػػرم مػػف
القيػ ػػاـ بكاجػ ػػب اإلش ػ ػراؼ كالرقابػ ػػة  ،كعمػ ػػى ذلػ ػػؾ افتػ ػػرض المشػ ػػرع قرينػ ػػة قانكنيػ ػػة مفادىػ ػػا إحاطتػ ػػو

بمحتكيات الصحيفة حتى كلك لـ يقـ بيا في الكاقع.

كبالتػالي يعػػد رئػػيس التحريػػر مسػػئكالن باعتبػػاره فػاعبلن أصػػميان مسػػئكلية مفترضػػة ،ال تحتػػاج إلػػى

قصػد جنػػائي خػاص  ،كفقػان لممػػادة ( )195مػف قػػانكف العقكبػػات المصػرم ،كالمادتػػاف( )42،12مػػف

قػانكف المطبكعػػات كالنشػر الفمسػػطيني رقػـ ( )9لسػػنة  ،1995أم ال يتطمػب إثبػػات عممػو كاحاطتػػو

فع ػبلن بمػػا نشػػر فػػي جريدت ػػو ممػػا يجرمػػو القػػانكف ،ألف ىػػذا العم ػػـ مفتػػرض طبق ػان لكاجػػب اإلشػػراؼ
كالرقابػػة الػػذم فػػرض عميػػو المشػػرع القيػػاـ بػػو ،كىػػك ال يسػػتطيع نفػػي المسػػئكلية عنػػو ،كاثبػػات غيابػػو

 - 1أ .درابلة العمري سليم ،ادلرجع السابق ،ص،73د .مدحت رمضان،ادلرجع السابق ،ص83
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كقت النشػر ،أك أنػو أككػؿ غيػره فػي القيػاـ بيػذا العمػؿ  ،أك لػـ ي ارقػب صػدكر جميػع المقػاالت نظػ انر

لكثرتيا كتنكعيا مما حاؿ دكف قيامو بكاجبو(.)1

كيػػرل القضػػاء المصػػرم( )2فػػي حالػػة قيػػاـ رئػػيس التحريػػر بتفػػكيض غيػره مػػف الصػػحفييف فػػي

اإلشراؼ عمى التحرير ،بقاء رئيس التحرير مسػئكالن حتػى مػع قيػاـ شػخص آخػر بيػذه الكظيفػة بنػاء
عمى تفكيض منو ،كلكف الصحفي الػذم تػكلى ىػذا المنصػب ال يسػأؿ عػف الجػرائـ إال كفقػان لمقكاعػد

العامة مف قانكف العقكبات إذا ما ارتكب فعبلن يعد بو فاعبلن أك شريكان.

ػاء عمػى أنػو لػـ يفػرؽ بػيف التفػكيض
كينتقد بعض الفقياء مسمؾ محكمػة الػنقض المصػرية ،بن ن
الػػذم يتػػرؾ قػػدر مػػف اإلشػراؼ لػرئيس التحريػػر  ،كالتفػػكيض الشػػامؿ الػػذم ال يتػػرؾ لػػو أم قػػدر مػػف

اإلشراؼ ،كبكجكب تطبيؽ قكاعد المسئكلية المفترضة عمى الحالة األكلى دكف الثانية(.)3
-2الشرط الثاني -:مخالفة رئيس التحرير لل لتزام بعدم النشر المخالف لمقانون.

تتحقؽ جريمة رئيس التحرير بػاإلخبلؿ العمػدم أك غيػر العمػدم لكاجػب الرقابػة عمػى كػؿ مػا

كبناء عمػى
ينشر بجريدتو ،بحيث يترتب عمى إخبللو كاىمالو نشر العمؿ الذم يمنع المشرع نشره،
ن
ذلؾ إذا استطاع رئيس التحرير أف ينفػي القصػد الجنػائي لديػو ،فػإف المسػئكلية الجزائيػة تبقػى قائمػة

اتجاىو استنادان إلى الخطأ غير العمدم ،فيككف عميو نفي الخطأ غير العمدم كذلؾ(.)4

كيستكم أف يتخذ النشاط المادم السػمكؾ اإليجػابي أك السػمبي كالمتمثػؿ فػي االمتنػاع ،كسػكاء

كانت الجريمة عمدية أك غير عمدية.

أ-اإلخالل العمدي بواجبات الرقابة الفعمية عمى ما ينشر بالصحف-:
ال يخػػرج األمػػر فػػي ىػػذه الحالػػة عػػف عػػدة فػػركض كىػػي أف يكػػكف اإلخػػبلؿ العمػػدم بكاجػػب

الرقابة الفعمية صادر مف رئيس التحرير ،باعتباره ىك مؤلؼ الكتابة محؿ النشر ،كقاـ بكتابة مقاؿ
يتض ػػمف جريم ػػة م ػػف الجػ ػرائـ المنص ػػكص عميي ػػا بكاس ػػطة الص ػػحؼ ،كت ػػكفر لدي ػػو القص ػػد الجن ػػائي

المتضػػمف ىػػذه الكتابػػة  ،كأمػػر بنشػػرىا عمػػى مسػػئكليتو ،فػػي ىػػذه الحالػػة يعػػد رئػػيس التحريػػر فػػاعبلن

 - 1د .خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلرجع السابق ،ص  ،384_383أ .امحد أمُت ود .علي راشد،ادلرجع السابق ،ص - 221
222
 - 2قضت زلكمة النقض ادلصرية بقوذلا على أن " رئيس التحرير ادلسئول جنائيا طبقا ألحكام ادلادة  195من قانون العقوبات ادلصري
وادلسئول إداريا طبقا ألحكام قانون ادلطبوعات  ،ب أن يكون رئيساً فعلياً ميارس التحرير بنفسو أو يشرف عليو أو يكون يف استطاعتو
ىذا اإلشراف واتفاقو مع شخس آ خر على القيام بوظيفة رئيس التحرير ال يدرأ عنو ىذه ادلسئولية بعد أن أخذىا على نفسو بقيامو
باإلجراءات اليت يقتضيها قانون ادلطبوعات وإال ألصبح يف استطاعة كل رئيس حترير أن يتخلى عن ىذه ادلسئولية بإرادتو" جلسة  5مارس
 ، 1934رلموعة القواعد القانونية ،ج ،3رقم  ،378ص .274
 - 3د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق،ص،384د.عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص .153
 - 4د .مدحت رمضان ،ادلرجع السابق ،ص .84
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أصػػميان لمجريمػػة لقيامػػو بعمػػؿ التػػأليؼ الػػذم يمثػػؿ النشػػاط المػػادم فػػي الجريمػػة محػػؿ النشػػر ،كىػػي
مسئكلية تخضع لمقكاعد العامة في قانكف العقكبات(.)1

باإلضافة إلى ذلؾ قد تقع عمى عاتؽ رئيس التحرير مسئكلية مفترضة ،نتيجة التزامو بكاجب

اإلش ػراؼ كالرقاب ػػة  ،مثػػاؿ ذل ػػؾ أف يقػػكـ المؤل ػػؼ بكتابػػة مق ػػاؿ يتضػػمف إح ػػدل الج ػرائـ الص ػػحفية،
كيعرضو عمى رئيس التحرير بما لو مف دكر في رقابة النشر قبؿ األمر بطباعتو ،ففي ىذه الحالػة

يعد فاعبلن أصميان إلى جكار محرر المقاؿ محؿ النشر ،كذلػؾ كفقػان لمقكاعػد العامػة كالخاصػة بقكاعػد
المسئكلية الجزائية عف فعؿ الغير(.)2

ب-اإلخالل غير العمدي بواجبات الرقابة الفعمية عمى ما ينشر في الصحف-:
ال يختمؼ النشاط المادم لمجريمة في صكرتيا غير العمدية عف النشاط المادم في الجريمػة

فػػي صػػكرتيا العمديػػة ،ف ػرئيس التحريػػر يمتنػػع فػػي ىػػذه الحالػػة عػػف القيػػاـ بكاجبػػات الرقابػػة الفعميػػة
عمى ما ينشر بجريدتو ،كلكف محؿ االختبلؼ ىك في صكرة الركف المعنكم فييا.

كذىب جانب مف الفقػو إلػى أف الػركف المعنػكم يتخػذ فػي ىػذه الجريمػة صػكرة مخالفػة القػكانيف

كالمكائح المفركضة عمى رئيس التحرير ،مف التزامات محددة يتقيد بيا كيمتزـ بتنفيػذىا ،فالقػانكف قػد
فرض عمى رئػيس التحريػر الت ازمػان بالرقابػة عمػى كػؿ مػا ينشػر بجريدتػو كالحيمكلػة دكف نشػر مػا يعػد

جريمة ،أك ما يمنع نشره ،فإذا أخؿ بيذا الكاجب كاف مسئكالن عف جريمة نشر غير عمدية(.)3

ومن جانبنا فإننا ننتقد ىذا الرأم لما يمثمو مػف تشػدد إزاء مسػئكلية رئػيس التحريػر فيمػا يتعمػؽ

بمػػا ينشػػر فػػي صػػحيفتو ،فقػػد يكػػكف مريض ػان كغيػػر مؤىػػؿ لق ػراءة جميػػع مقػػاالت الجريػػدة ،كمػػا أف

الصػػعكبة العمميػػة فػػي الكقػػت الحػػالي تحػػكؿ دكف اإلطػػبلع الفعمػػي عمػػى كػػؿ مػػا ينشػػر فػػي الجريػػدة

،التػػي تتكػػكف مػػف العديػػد مػػف الصػػفحات مػػف كرؽ الج ارئػػد الكبيػػر ،كال يػػتـ اإلنتيػػاء مػػف إعػػدادىا إال
قبؿ طباعة الصحيفة بعدة دقائؽ ،فضبلن عف تنكع األخبار كتعدد مصادرىا.

كعمى ذلؾ فإف رئيس التحرير يمكنو دفع مسئكليتو في كؿ األحكاؿ ،إذا ما تكافرت حالػة مػف

الح ػػاالت الت ػػي تع ػػكد لق ػػكة ق ػػاىرة ،أك تع ػػكد ألف المص ػػطمحات ك ػػاف يص ػػعب عمي ػػو في ػػـ مض ػػمكنيا

اإلجرامي مف جانبو ،أك مف جانب األشخاص المطمعيف عمى المقاؿ(.)4

 -1د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص ،147د.مدحت رمضان ،ادلرجع السابق،ص،85د.خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع
السابق.385 ،
 - 2د .مدحت رمضان،ادلرجع السابق،ص،85د.خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلرجع السابق ،ص385
 -3د .عبد احلميد الشواريب ،جرائم الصحافة والنشر يف ضوء الفقو والقضاء ،الطبعة الثالثة ،منشاة ادلعارف  ،اإلسكندرية،
،1997ص119
 - 4د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص.386
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ج -أن يتضمن النشر جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرىا من طرق النشر-:
ترتبط مسئكلية رئيس التحرير المفترضة ىنا بكقكع إحدل الجرائـ الصحفية-كالتي تحدثنا

عنيا سابقان ،كالمنصكص عمييا في قانكف العقكبات الفمسطيني كاألردني ،كفي الباب الرابع عشر
مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات المصرم -كمسئكليتو المفترضة مرتبطة بكقكع ىذه الجرائـ.

كقد ذىب جانب مف الفقو إلى االعتقاد بأنو إذا ما ارتكبت جريمة مف الجرائـ خارج نطاؽ

الجرائـ الصحفية ،فبل يتـ ربطيا بمسئكلية رئيس التحرير المفترضة ،بؿ تطبؽ بشأنيا القكاعد

العامة لممسئكلية في قانكف العقكبات(.)1

ثانياً :األحوال التي يعفى رئيس التحرير من المسئولية-:

نصػػت المػػادة ( )2()195مػػف قػػانكف العقكبػػات المصػػرم عمػػى أنػػو" ...كمػػع ذلػػؾ يعفػػى مػػف

المسئكلية الجنائية رئيس التحرير أك المحرر المسئكؿ:
-1

إذا أثبت أف النشر حصؿ بدكف عممو كقدـ منذ بدء التحقيػؽ كػؿ مػا لديػو مػف المعمكمػات

كاألكراؽ لممساعدة عمى معرفة المسئكؿ عما نشر.
-2

أك إذا أرشػػد فػػي أثنػػاء التحقيػػؽ عػػف مرتكػػب الجريمػػة كقػػدـ كػػؿ مػػا لديػػو مػػف المعمكمػػات

كاألكراؽ إلثبات مسئكليتو ،كأثبت فكؽ ذلؾ أنو لك لـ يقـ بالنشػر لعػرض نفسػو لخسػارة كظيفتػو فػي
الجريدة أك لضرر جسيـ آخر".

كيقتض ػػي ذل ػػؾ م ػػف رئ ػػيس التحري ػػر أف يك ػػكف الش ػػخص ال ػػذم أرش ػػد عن ػػو مقيمػ ػان ف ػػي القط ػػر

المصرم ،كمحاكمتو ممكنة حتى ال يككف ذلؾ سبيبلن لميركب مف المسئكلية الجنائية(.)3

كاثبػػات تػكافر إحػػدل حػػالتي اإلعفػػاء يقػػع عمػػى كاىػػؿ المػػتيـ -رئػػيس التحريػػر، -ألف مكجػػب

ى ػػذا اإلعف ػػاء كرد اس ػػتثناء م ػػف األص ػػؿ الع ػػاـ ال ػػذم يقض ػػي بمس ػػئكلية رئ ػػيس التحري ػػر ف ػػي جريدت ػػو

مسئكلية افتراضية(.)4

 -1د .خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلرجع السابق ،ص386
 - 2قضت احملكمة الدستورية ادلصرية يف يوم السبت األول من فرباير سنة  1997بعدم دستورية الفقرة األويل من ادلادة ( ،)195وحي
أن الفقرة األوىل من ادلادة ( ) 195عقوبات مصري اليت تقرر ادلسئولية اجلنائية لرئيس التحرير مرتبطة بفقرهتا الثانية اليت حتدد صور اإلعفاء
ارتباطاً ال يقبل التجزئة فان إبطال الفقرة األوىل وزواذلا استتبع سقوط فقرهتا الثانية ،بناء على ىذا احلكم بعدم دستورية ادلادة ( )195من
قانون العقوبات على مسئولية رئيس التحرير أصبح نس ادلادة ( )195غَت جائز التطبيق ألنو اعترب الغياً بعد قرار احملكمة وبالتايل فأن
افًتاض مسئولية رئيس التحرير عما نشر يف جريدتو أ و حىت حاالت العفاؤه أصبح ال وجود ذلما يف القانون ادلصري ،ومل ينس القانون رقم
( )147لسنة  2006على أي حاالت إلعفاء رئيس التحرير من ادلسئولية اجلنائية عن اجلرائم الصحفية
 - 3د .آمال عثمان،ادلرجع السابق،ص767
 - 4نقض  23يونيو ،1975رلموعة أحكام النقض،رقم ،177س،26ص574-573
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كبػػالتمعف فػػي المػػادة ( )61مػػف القػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني المطبػػؽ فػػي قطػػاع غػزة نجػػدىا

كمف الكىمة االكلى قد نصت عمى ثبلث حاالت إلعفاء المسئكؿ الفعمي عمى اإلشراؼ كالرقابة فػي
الصحيفة -رئيس التحرير ،-باإلضافة إلى مالؾ المطبكعة.

كيذىب جانب مف الفقو إلى اعتبار اإلعفاء المنصكص عميو في المادة ( )195مػف القػانكف

المصػػرم ،كالمػػادة ( )61عقكبػػات قطػػاع غ ػزة ()1ىػػك نػػكع مػػف اإلعفػػاء مػػف العقػػاب الػػذم يفتػػرض
تكافر المسئكلية الجزائية عف الجريمة ،كبالطبع يسػتطيع رئػيس التحريػر دفػع المسػئكلية الجزائيػة إذا

تكافرت الشركط الخاصة بمكانع المسئكلية كفقان لؤلحكاـ العامة لقانكف العقكبات(.)2

1
 سيتم شرح حاالت إعفاء رئيس التحرير ومالك ادلطبوعة من ادلسئولية اجلزائية يف التشريع الفلسطيٍت بنوع من التفصيل الحقاً - 2نود اإلشارة إىل أن ىناك أسباب أخرى تنفي ادلسئولية أن كان دلالك اجلريدة أو رئيس التحرير أو مدير التحرير وىي ما تسمى
باألسباب الشخصية أو موانع ادلسئولية وىي ادلنصوص عليها بالقواعد العامة ،أي مبعٌت أن باستطاعة رئيس التحرير أو مالك ادلطبوعة دفع
ادلسئولية اجلزائية إذا توافرت الشروط الشخصية وىي تتفق مع أسباب اإلباحة بأهنا تؤدى إىل عدم توقيع العقاب على ادلتهم ،ولكنهما
خيتلفان بإ ن موانع ادلسئولية ما ىي إال أسباب تتعلق باجلاين دون ماديات اجلرمية ثحي يقتصر تأثَتىا على اإلعفاء من ادلسئولية اجلزائية
واستبعاد العقاب رغم اكتمال اجلرمية كما يشًتط أن يكون توافر السبب ادلانع من ادلسئولية وقت ارتكاهبا وليس بعد وقوعها ،ويستفاد من
ذلك أن ىذه ادلوانع فقط ترفع ادلسئولية اجلزائية ولكن اجلرمية باقية ،ومن مث يعاقب من ساىم أو اشًتك فيها كما أهنا ال دتنع ادلساءلة ادلدنية
فيتحملها الفاعل فف ي ذمتو ادلالية كما أهنا ال دتنع من اختاذ التدابَت االحًتازية ثحق الفاعل ،وموانع ادلسئولية ىي « اجلنون أو الغيبوبة الناشئة
عن سكر غَت اختياري وصغر السن واإلكراه ادلعنوي أو ادلادي وحالة الضرورة » ،وىذا خببلف أسباب اإلباحة فهي تتعلق بالفعل وتزيل
عنو الصفة غَت ادلشروعة أي مبعٌت أهنا تنقل أفعاالً معينة من نطاق اجلرمية وتدخلها يف نطاق اإلباحة ذلك إلنتفاء علة التجرمي عن ذلك
الفعل فهذه األسباب أن وجدت صار الفعل الذي كان يعد جرمية فعبلا مباحاً ومشروعاً  ،كما أن مجيع ادلسامهُت يف اجلرمية يستفيدون من
أسباب اإلباحة وليس كموانع ادلسئولية اليت تقتصر على من توافرت لديو حاالهتا كما أن أسباب اإلباحة تنفي ادلسئولية اجلزائية وادلدنية
معاً.
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المبحث الثالث
الناشر

بالتمعف لممادة ( )61مف قانكف العقكبات الفمسطيني نرل أنيا لـ ً
تأت عمى ذكر لمناشر،
كيفيـ مف ذلؾ أنيا لـ تفترض مسئكليتو عف الجرائـ الصحفية ،كأف االفتراض اقتصر فقط عمى

مالؾ المطبكعة كىك بمثابة رئيس التحرير في القكانيف األخرل ،فمك أراد ىذا القانكف افتراض
مسئكليتو لنص عمى ذلؾ صراحة ،مما يترتب عمى ذلؾ ترؾ تحديد مسئكلية الناشر لمقكاعد العامة

في قانكف العقكبات ،إذ أف تقرير مسئكليتو كفؽ القكاعد العامة ليست في حاجو إلى نص لتؤكدىا

 ،بينما االستثناء ىك ما يحتاج إلى نص خاص يؤكده ،كما فعؿ ىذا القانكف كغيره في النص

صراحة عمى االستثناء بافتراض مسئكلية رئيس التحرير(.)1

كتجدر اإلشارة إلى أف المادة ( )12مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني نصت عمى

أ نو"  ...يعتبر مالؾ المطبكعة ككاتب المقاؿ الذم نشر فييا مسؤكليف عما كرد فيو" ،ككذلؾ
نصت المادة ( )33مف القانكف المذككر أعبله "عمى مالؾ المطبعة أك مديرىا المسؤكؿ التقيد بما

يمي ،"...أما في المادة (/42ب) مف القانكف المذككر عاليو فقد نصت عمى أنو " :تقاـ دعكل
الحؽ العاـ في جرائـ المطبكعات الدكرية ...مالؾ المطبكعة الصحفية مسؤكالن بالتضامف معيما
عف الحقكؽ الشخصية الناجمة عف تمؾ الجرائـ ،"...كنصت المادة (/42ج) مف القانكف المذككر

أعبله عمى " تقاـ دعكل الحؽ العاـ في جرائـ المطبكعات غير الدكرية  ...عمى مؤلفيا كفاعؿ

أصمي كعمى ناشرىا كشريؾ لو ،كاذا لـ يكف مؤلؼ المطبكعة أك الناشر معركفان فيبلحؽ مالؾ

المطبعة".

كبالنظر في المادة (/42ب/ج) مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني نجدىا قد حددت

الفاعميف األصمييف تدريجيان  ،حيث نصت في الفقرة (ب) مف المادة المذككرة عاليو عمى اعتبار
رئيس التحرير كمف ثـ الكاتب فاعميف أصمييف  ،باإلضافة إلى اعتبار مالؾ المطبكعة الصحفية

مسؤكالن بالتضامف معيما كذلؾ في جرائـ المطبكعات الدكرية(،)2مما يترتب عمى ذلؾ ترؾ تحديد
مسئكلية الناشر لمقكاعد العامة.

 - 1أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص151
 - 2عرفت ادلادة ( )1من قانون رقم ( )9لسنة  1995بشان ادلطبوعات والنشر الفلسطيٍت ادلطبوعة الدورية بأهنا" ادلطبوعة الصحفية
وادلتخصصة بكل أنواعها واليت تصدر على فًتات منتممة وتشمل -:
أ -ادلطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي -1":ادلطبوعة اليومية :ادلطبوعة اليت تصدر يوميا بصورة مستمرة باسم معُت وأرقام متتابعة وتكون
معدة للتوزيع على اجلمهور رلانا أو بثمن.
 -2ادلطبوعة غَت اليومية  :ادلطبوعة اليت تصدر بصورة منتممة مرة يف األسبوع أو على فًتات اقصر أو أطول وتكون معدة للتوزيع على
اجلمهور رلاناً أو بثمن=.
000

كعمى خبلؼ ذلؾ اعتبرت الفقرة (ج) مف المادة المذككرة أعبله كاتب المقاؿ فاعؿ أصمي

كاعتبرت ناشرىا شريؾ لو  ،بحيث إذا لـ يكف مؤلؼ الكتابة أك رئيس التحرير معركفان ،فيبلحؽ
مالؾ المطبكعة كذلؾ في جرائـ المطبكعات غير الدكرية ،كذلؾ اللتزامو بالقياـ بالرقابة كالمراقبة

عمى المطبكعات غير الدكرية التي يصدرىا ،كعميو فإنو ال يستطيع الدفع بانتفاء مسئكليتو نتيجة

غيابو كقت صدكر المطبكعة غير الدكرية(.)1

كيستفاد مف ىذه الفقرة سابقة الذكر أيضان  ،بأف الناشر يسأؿ كفاعؿ أصمي عف جريمة

النشر إذا تعذر معرفة مؤلؼ الكتابة ،ألنو ىك المكمؼ بالنشر ،كما أف مسئكليتو احتياطية عمى
عكس مدير التحرير في حالة المطبكعات الدكرية الذم يسأؿ دائمان ،سكاء عرؼ المؤلؼ أك لـ

يعرؼ(.)2

كعمى خبلؼ المشرع الفمسطيني الذم لـ يضع تعريفان كاضحان كمحددان لمناشر في التشريعات

الخاصة بالمكضكع المشرع المصرم ،الذم ع ٌرؼ الناشر في المادة األكلى مف قانكف المطبكعات
رقـ ( )20لسنة  1936بقكلو بأنو" :الشخص الذم يتكلى نشر أم مطبكع" ،كبالنظر ليذا التعريؼ
نجده تعريؼ كاسع يضفي صفة الناشر عمى كؿ شخص يييمف عمى نشر المطبكع(.)3

كق ػػد خم ػػت النصػػػكص القانكني ػػة التػ ػػي تناكل ػػت األشػ ػػخاص المس ػػئكليف جزائي ػ ػان ع ػػف الج ػ ػرائـ

الصػػحفية (المادتػػاف  )195،196مػػف قػػانكف العقكبػػات المصػػرم مػػف اإلشػػارة إلػػى الناشػػر ،بحيػػث

ذكػػرت المػػادة ( )195مػػف القػػانكف المػػذككر كالتػػي قضػػي بعػػدـ دسػػتكريتيا مسػػئكلية المؤلػػؼ كرئػػيس
التحريػػر أك المحػػرر المسػػؤكؿ عػػف النشػػر فييػػا ،كذكػػرت المػػادة ( )196مسػػئكلية المسػػتكرد كالطػػابع
كالبػػائع كالمػػكزع كالممصػػؽ  ،كقػػد كانػػت المػػادة ( 166مكػػرر) قبػػؿ تعػػديميا فػػي سػػنة  1931تضػػع

الناشر عمى رأس قائمة المسئكليف كتسميو " ممتزـ بالطبع"(.)4

=ب -ادلطبوعة ادلتخصصة  :ادلطبوعة اليت ختتس مبوضوع أو أكثر يف رلاالت معينة على وجو التحديد وتكون معدة للتوزيع على ادلعنيُت
هبا أو على اجلمهور وذلك حسبما تنس على رخصة إصدارىا.
ج -نشرة وكالة األنباء :ادلطبوعة ادلعدة لتزويد ادلؤسسات الصحفية باألخبار وادلقاالت والصور والرسومات سواء صدرت كل يوم أو أسبوع
أو شهر أو فصل أو غَت ذلك".
 - 1د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص 398
 -2أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق،ص152
 - 3د .زلسن فؤاد فرج ،ادلرجع السابق،ص، 347أ .درابلة العمري ،ادلرجع السابق ،ص103
 -4احملامي .زلمد عبد ا هل زلمد بك،ادلرجع السابق،ص ،27د .رأفت جوىري رمضان،ادلرجع السابق ،ص 209
،كانت ادلادة(  166مكرر) من قانون العقوبات السابق قبل تعديل سنة  1931صرية يف ىذا ادلعٌت إذ كانت تنس على ما يلي ":
ادلديرون أو ملتزموا الطبع مهما كانت حرفهم أو االسم الذي يتسمون بو"...
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كتتكافر صفة الناشر في جميع الكتابات غير الدكرية  ،كمع ذلؾ فإف الناشر يستطيع دفع

مسئكليتو عف ارتكاب الجريمة إذا ما أثبت أنو حسف النية  ،ألنو لـ يعمـ بالصفة المجرمة

لممنشكر(.)1

ومن جيتنا فإننا نكصي المشرع الفمسطيني بضركرة إضافة لفظ الناشر كمالؾ المطبكعة

كالطابع إلى مادة التعريفات ،كالعمة مف ذلؾ ترجع إلى إزالة ىذا اإلبياـ كفيـ قصد المشرع مف
ىذه األلفاظ مف ككنيا تقصد أشخاص معينة أـ أف ىذه مرادفات لشخص كاحد  ،باإلضافة إلى
ذلؾ فإننا نكصي بضركرة تعديؿ نص المادة ( )42كالمادة ( )12مف قانكف المطبكعات كالنشر
الفمسطيني لما بينيما مف تعارض كاضح في تحديد نكع كمدل المسئكلية الجزائية إذ إنيا جعمت

المادة()12مف القانكف المذككر المسئكلية مطمقة بشقييا الجزائي كالمدني عمى الفاعميف األصمييف
في الجرائـ الصحفية ،كىـ كاتب المقاؿ كرئيس التحرير كمالؾ المطبكعة  ،أما في المادة()42مف

القانكف المذككر عاليو فقد جعمت مسئكلية مالؾ المطبكعة مسئكلية مدنية كبالتضامف مع رئيس

التحرير ككاتب المقاؿ.

نخمــص مم ـا ســبق ،ب ػأف الناشػػر ىػػك الشػػخص الػػذم قػػاـ بنفسػػو بتحمػػؿ نشػػر المؤلػػؼ عمػػى

نفقتو ،كقد اعتبػرت محكمػة بػاريس الشػخص الػذم قػاـ بتسػميـ الركايػة لمطػابع كتحمػؿ نفقػات نشػرىا

ناش انر(.)2

 - 1د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص 398
 - 2د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص 398
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الفصل الثالث
تنظيم المسئولية الجزائية عن الجرائم الصحفية في التشريع الفمسطيني والمقارن

تي ٌعرؼ المسئكلية الجزائية بأنيا " :النتيجة المترتبة عمى ارتكاب الجريمة ،كلكي تقكـ البد مف
ت ػكافر أركػػاف الجريمػػة كنسػػبتيا إلػػى شػػخص معػػيف"( ،)1كىػػذا يقتضػػي بػػالطبع إثبػػات قيػػاـ الصػػمة
المباشرة بػيف نشػاطو كبػيف النتيجػة المككنػة لمجريمػة بركنييػا المػادم كالمعنػكم ،بحيػث يكػكف نشػاط

الجاني ىك الذم أدل إلى كقكع النتيجة اإلجرامية ،كمف ثـ استحقاؽ العقكبة الجزائية المترتبة عمى

ذلؾ ،كىذا ىك جكىر المسئكلية الجزائية ذات الطابع الشخصػي ،التػي ال تمحػؽ المسػئكلية كالعقكبػة

إال بمف ارتكب الجريمة.

كعميػػو ف ػإف الشػػخص المسػػئكؿ فػػي الج ػرائـ الصػػحفية ىػػك الشػػخص الػػذم يقػػدـ عمػػى تصػػرؼ

يجعم ػػو محرضػ ػان ،أك مت ػػدخبلن ،أك شػ ػريكان ،أك ف ػػاعبلن أص ػػميان ف ػػي جريم ػػة م ػػف الجػ ػرائـ ،فالفاع ػػؿ ف ػػي

الج ػرائـ الصػػحفية يعػػد مسػػئكالن عػػف خطئ ػو الشخصػػي ،المتمثػػؿ فػػي امتناعػػو عػػف القيػػاـ بكاجبػػو فػػي
اإلشراؼ كالرقابة كعدـ القياـ بأداء االلتزامات القانكنية التي تقع عمى عاتقو(.)2

كالمسئكلية الجزائية عف الجرائـ الصحفية ىي في األصؿ مسئكلية شخصية قائمة عمى "مبدأ

شخصػػية العقكبػػة"  ،بمعنػػى أف الشػػخص ال يسػأؿ عػػف التصػرفات الصػػادرة عػػف غيػره  ،كمثػػؿ ىػػذا

المبػدأ أقرتػو الشػريعة اإلسػبلمية منػػذ أربعػة عشػػر قرنػان  ،حيػػث قػاؿ سػػبحانو كتعػالى ":كال تػػزر كازرة
كزر أخ ػػرل"( ،)3غي ػػر أف تطبي ػػؽ ى ػػذا المب ػػدأ ف ػػي مج ػػاؿ الص ػػحافة يص ػػطدـ م ػػع طبيع ػػة العم ػػؿ
الصػػحفي  ،كالصػػعكبات التػػي تكاجػػو تنظػػيـ المس ػئكلية الجزائيػػة فػػي ج ػرائـ النشػػر  ،كمػػف ثػػـ تبػػرر
الخركج عمى القكاعد العامة لممسئكلية ،كىذا أجبر المشرعكف في الدكؿ المجاكرة عمى كضع حمكؿ
تشريعية لمتغمب عمى الصعكبات التي تكاجو تحديد المسئكلية الجزائية عف الجرائـ الصػحفية ،كىػذا

ما سكؼ نتطرؽ لو بنكع مف التفصيؿ في دراستنا ىذه.

كعميو سكؼ نقسـ دراستنا في ىذا الفصؿ إلى ثبلثة مباحث كذلؾ عمى الشكؿ اآلتي-:

المبحث األول :الصعكبات التي تكاجو تنظيـ المسئكلية الجزائية كالحمكؿ التشريعية لمتغمب عمييا.

المبحث الثاني :تنظيـ المسئكلية الجزائية عف الجرائـ الصحفية في التشريع الفمسطيني كالمصرم.

المبحث الثالث :أسباب اإلباحة في الجرائـ الصحفية .

 -1أ .درابلة العمري سليم،ادلرجع السابق ،ص ،10د .عمر سامل،ادلرجع السابق ،ص 133
 - 2د .زلمد باىي أبو يونس ،التقييد القانوين حلرية الصحافة ،دراسة مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية ،1996،ص 399
 - 3اآلية  15من سورة اإلسراء
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المبحث األول
الصعوبات التي تواجو تنظيم المسئولية الجزائية والحمول التشريعية لمتغمب عمييا

المبدأ إنو ال عقاب عمى الجريمة إال إذا ثبت مسئكلية مرتكبيا ،فبل جريمة دكف المجرـ

المسئكؿ عنيا ،كالصحافة كمينة تفترض تدخؿ العديد مف األشخاص ،األمر الذم يزيد مف
صعكبة التكصؿ إلى الفاعؿ ،كمف ثـ تطبيؽ القاعدة العامة في المسئكلية" مبدأ الشخصية" في

مجاؿ الجرائـ الصحفية ،كمما يزيد األمر تعقيدان ىك كجكد مقاالت ككتابات كثيرة ال تحمؿ اسـ
مؤلفييا ،كبالتالي تككف مجيكلة المصدر كالفاعؿ.

كقد يعترض ذلؾ أيضػان كجػكد كاعتػراؼ القػانكف بالسػر المينػي أك مػا يعػرؼ بسػرية التحريػر،

األمر الذم يحكؿ دكف معرفة الفاعؿ.

كعميو سنتناكؿ فػي ىػذا المبحػث المبػررات التػي أدت إلػى الخػركج عػف أحكػاـ القاعػدة العامػة

في المسئكلية الجزائيػة عػف الجػرائـ الصػحفية ،كالحمػكؿ التشػريعية لمتغمػب عمييػا كذلػؾ عمػى الشػكؿ

اآلتي-:

المطمب األول :الصعكبات التي تكاجو تنظيـ المسئكلية الجزائية في الجرائـ الصحفية .

المطمـب الثـاني :الحمػكؿ التشػريعية لمتغمػب عمػػى الصػعكبات التػي تكاجػو تحديػد المسػؤكلية الجزائيػػة
عف الجرائـ الصحفية.
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المطمب األول
الصعوبات التي تواجو تنظيم المسئولية الجزائية في الجرائم الصحفية

تثير مشكمة تحديد األشخاص المسئكليف عف التجاكز في استعماؿ حرية الصحافة عدة
صعكبات قانكنية ،بسبب التنظيـ الخاص بالصحافة ،كيمكف استظيار ثبلثة مشكبلت أساسية
تؤثر في تحديد األشخاص المسئكليف جزائيان ،كمنيا كثرة عدد المتداخميف في إعداد كنشر

المطبكع ،كنظاـ البلإسمية في الكتابة ،كسرية التحرير.

كعميػػو سػػنتناكؿ ىػػذا المكضػػكع بنػػكع مػػف التفصػػيؿ كذلػػؾ بعػػد تقسػػيمو إلػػى ثبلث ػة فػػركع عمػػى

النحك اآلتي-:

الفرع األول :كثرة المتداخميف في إعداد المطبكع كنشره.
الفرع الثاني :نظاـ البلإسمية في التحرير.

الفرع الثالث :سرية التحرير.
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الفرع األول
كثرة المتداخمين في إعداد المطبوع ونشره

تثير القاعدة العامة في المسؤكلية الجزائية كخاصة في مجػاؿ الصػحافة الكثيػر مػف المشػاكؿ
الخاصػػة بتنظػػيـ ىػػذه المسػػئكلية ،كتحديػػد المسػػئكؿ عػػف الج ػرائـ الصػػحفية ،خصكص ػان كأف العمػػؿ
الصػػحفي ال يػػتـ إال إذا تعػػاكف عميػػو عػػدة أشػػخاص إلتمػػاـ الجريمػػة ،كىػػـ المؤلػػؼ كرئػػيس التحريػػر
كالناشر كالطابع باإلضػافة إلػى المػكزع كالممصػؽ  ...الػخ ،خاصػة إذا تكلػت عمميػة النشػر صػحيفة

دكرية  ،فيككف المتدخمكف فييا أكثر عددان  ،كبالطبع األمر يختمؼ بعد ذلؾ باختبلؼ المطبكع مف
جية ككنو دكريان أـ غير دكرم(.)1

كتعتبػػر المؤسسػػة الصػػحفية شػػأنيا ش ػأف أم مؤسسػػة منظمػػة ،فيػػي عبػػارة عػػف "تجمػػع يقػػكـ

بقصد تحقيؽ ىػدؼ معػيف مؤسػس عمػى تنظػيـ جمػاعي بحيػث تجمػع مختمػؼ الكسػائؿ االقتصػادية

كالمادية كالبشرية البلزمة لتحقيؽ ىدفيا"(.)2

كيمكننػػا القػػكؿ ب ػأف العمػػؿ الػػذم تؤديػػو المؤسسػػة الصػػحفية؛ كالمتمثػػؿ فػػي نشػػر الص ػحؼ أك

المجبلت ال يتـ إال بمساىمة عدة أنشطة مثؿ "الطباعة كالتحرير كالبيع كالتكزيػع" ،كعػدد كبيػر مػف
األشػػخاص الػػذيف يسػػيمكف عمػػى نحػػك ىػػاـ فػػي إعػػداد كنشػػر المطبػػكع ،كيتمثػػؿ العمػػؿ األكؿ الػػذم

يقدمػػو الصػػحفي فػػي كتابػػة كتحريػػر المقػػاالت ،كلكػػف تحريػػر المقػػاالت لػػيس فػػي حقيقتػػو سػػكل عمػػؿ
تحضيرم ،فالكتابة التي يقدميا الصحفيكف البد مف تنظيميا كىك عمؿ يقكـ بو آخركف ،كبعد ذلؾ

ي ػػتـ طباعػ ػػة الص ػػحيفة بكاسػ ػػطة المكمف ػػيف بالطباعػ ػػة ،كمػػػف ث ػػـ نش ػػر الص ػػحيفة بكاس ػػطة البػ ػػائعيف

كالمكزعيف.

كعميػػو فإنػػو كمػػع تعػػدد المسػػاىميف فػػي نشػػر الصػػحيفة  ،ف ػإف بعػػض ى ػؤالء قػػد أراد ارتك ػاب

الجريمػػة بينمػػا يسػػيـ اآلخػػركف كبحسػػف نيػػة دكف أف يعمػػـ بمضػػمكنو(،)3باإلضػػافة إلػػى أف التعػػدد
يجع ػػؿ م ػػف الص ػػعب إعم ػػاؿ األحك ػػاـ العام ػػة ف ػػي المس ػػئكلية الجزائي ػػة  ،كمحاس ػػبة ك ػػؿ ف ػػرد بق ػػدر

مساىمتو في الجريمة ،كتحديد ما إذا كاف فاعبلن أك شريكان ،فإعماؿ قكاعد المسئكلية الجزائية يعنػي
غالبان عدـ العقاب عمى الجرائـ الصحفية(.)4

 -1د.عبد الرحيم صدقي  ،جرائم الرأي واإلعبلم يف التشريعات اإلعبلمية وقانوين العقوبات واإلجراءات اجلنائية ،دراسة حتليلية  ،مطبعة
جامعة القاىرة والكتاب اجلامعي،1988،ص،35-34أ.درابلة العمري سليم ،ادلرجع السابق ،ص22
 -2د .طارق سرور ،قانون العقوبات  ،القسم اخلاص،جرائم االعتداء على األشخاص ،الطبعة الثانية ، 2001 ،كلية احلقوق،جامعة
القاىرة،ص ،486د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق،ص  ،51د .طارق سرور ،جرائم النشر واإلعبلم،ادلرجع السابق،
ص 158
 -3د .طارق سرور ،قانون العقوبات،ادلرجع السابق،ص ،487د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر،ادلرجع السابق،ص  ،52د .طارق
سرور ،جرائم النشر واالعبلم ،ادلرجع السابق ،ص 159
 -4د.عمر سامل،ادلرجع السابق،ص134
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كترتيب ػان عمػػى مػػا سػػبؽ؛ ذىب ػػت العديػػد مػػف التش ػريعات إل ػػى عػػدـ إصػػدار الصػػحيفة إال كى ػػي

مكتكب عمييا اسـ ذلؾ الميميف عمى سياستيا كادارتيا ،كىك رئيس التحرير كذلؾ لتحديػد المسػئكؿ
عما يصدر عنيا كعف كيفية تمكيميا كالتأثير المالي عمييا(.)1

 - 1نس يف ادلادة ( )22من قانون رقم ( )9لسنة  1995بشأن ادلطبوعات والنشر الفلسطيٍت "على مالك ادلطبوعة الصحفية أن ينشر
يف مكان بارز فيها وبشكل واضح امسو واسم رئيس التحرير ومكان وتاريخ صدورىا وبدل االشًتاك فيها وأسم ادلطبعة اليت تطبع فيها وأن
يقدم إشعارا للمدير بأي تغَت أو تعديل يطرأ على مضمون الًتخيس وذلك خبلل ثبلثُت يوما من تاريخ وقوع التغَت أو التعديل".
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الفرع الثاني
نظام الالاسمية في التحرير

يقص ػػد بالبلاس ػػمية ف ػػي التحري ػػر أك الكتاب ػػة " حري ػػة الف ػػرد ف ػػي كتاب ػػة خب ػػر أك رأم دكف ذك ػػر

اسمو"( ،)1كتثير مشكمة البلاسمية في التحرير صعكبة في مجاؿ تحديد األشخاص المسئكليف عف
الجريمػة  ،كتػػزداد المشػػكمة صػػعكبة عنػدما يكػػكف ىنػػاؾ كػػـ مػف المقػػاالت الصػػحفية كالتػػي ال تحمػػؿ

تكقيعان مف مؤلفييا.

كالحقيق ػػة أف نظ ػػاـ البلاس ػػمية يجع ػػؿ ميم ػػة تحدي ػػد المس ػػئكؿ ج ازئيػ ػان ميم ػػة مرىق ػػة كش ػػاقة ،

كبالنظر لممشرع الفمسطيني نجده لـ يتطرؽ إلى ضركرة قياـ كاتب المقاؿ بػالتكقيع  ،أك حتػى إلػزاـ
رئيس التحرير أك المدير المسئكؿ باإلفصاح عف شخصية صاحبو ،كاقتصػر فقػط عمػى الػنص فػي

الم ػػادة ( )32م ػػف ق ػػانكف المطبكع ػػات كالنش ػػر الفمس ػػطيني عم ػػى أن ػػو  ":ال يج ػػكز لػ ػرئيس التحري ػػر
المسئكؿ أف ينشر أم مقاؿ ألم شخص باسـ مستعار إال إذا قدـ لو اسمو الحقيقي".

ومن جيتنا فإننا نوصي المشرع الفمسطيني بضػركرة إيجػاد نػص يمػزـ كاتػب المقػاؿ بػالتكقيع

عمى مقالو ،باإلضافة إلى إلزاـ رئيس التحرير باإلفصاح عف شخصية صاحب المقاؿ ؛كذلؾ حتى
يػػتـ إعفػػاءه مػػف المسػػئكلية إذا مػػا قػػدـ كػػؿ مػػا لديػػو م ػف المعمكمػػات كاألكراؽ لممسػػاعدة عػػف كشػػؼ

كمعرفة ىكية مرتكب الجريمة ،كعدـ التزامو بذلؾ قد يعرضو لمعقكبات.

كلقػػد ذىػػب المشػػرع المصػػرم( )2كالمشػػرع السكيسػػرم( )3إلػػى عػػدـ إلػزاـ كاتػػب المقػػاؿ بػػالتكقيع

،باإلضافة عدـ إلزاـ رئيس التحرير باإلفصاح عف اسـ محرر المقاؿ.

كقػػد ال تثػػار مشػػكمة البلاسػػمية فػػي مجػػاؿ نشػػر الكتػػب  ،كذلػػؾ لقمػػة المسػػاىميف فيػػو بمػػا أف

الكتػػاب ينشػػر دائم ػان باسػػـ مؤلفػػو ،فالمشػػكمة الحقيقيػػة تبػػدك فػػي مجػػاؿ الصػػحؼ كىػػك مػػا يػػدعك إلػػى
كجكد تنظيـ خاص(.)4

 - 1د .طارق سرور ،جرائم النشر واإلعبلم،ادلرجع السابق،ص 159
 - 2صلد ادلادة  195من قانون العقوبات ادلصري قبل إلغاؤىا كانت تشجع رئيس التحرير على ذكر اسم صاحب ادلقال دون أن تلزمو
بذلك  ،حي كانت تنس على إعفائو من ادلسئولية إذا قدم ما لديو من أوراق للمساعدة على الكشف عن مرتكب اجلرمية.
 - 3إذ نس يف قانون العقوبات السويسري يف ادلادة  27فقرة  3على " أن رئيس التحرير غَت ملزم باإلفصاح عن اسم زلرر ادلقال"
 - 4د .طارق سرور ،جرائم النشر واإلعبلم،ادلرجع السابق ،ص ،160د .طارق سرور ،قانون العقوبات،ادلرجع السابق ،ص ،489د.
طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر،ادلرجع السابق ،ص 54
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الفرع الثالث
سرية التحرير " السر الميني"

دفعت طبيعة العمؿ الصحفي الصحؼ كالمجبلت لؤلخػذ بنظػاـ سػرية التحريػر ،الػذم يعطػي

لرؤساء تحرير الصحؼ الحؽ فػي االحتفػاظ بسػرية يمصػدر المقػاؿ أك الخبػر كالمعمكمػات( ،)1كالػى
عػػدـ ج ػكاز إفشػػاء الصػػحفي لمصػػادر معمكماتػػو ،كىػػك مػػا أكػػد عميػػو المشػػرع الفمسػػطيني فػػي قػػانكف
المطبكعات كالنشر في المادة (/4د) بقكليا" تشمؿ حرية الصحافة ما يمي... -:د -حؽ المطبكعة
الصػػحفية كككالػػة األنبػػاء كالمحػػرر كالصػػحفي فػػي إبقػػاء مصػػادر المعمكمػػات أك األخبػػار التػػي يػػتـ

الحصكؿ عمييا سػرية ،"...ككػذلؾ المػادة ( )7مػف قػانكف تنظػيـ الصػحافة المصػرم رقػـ( )96لسػنة
 1996حينمػػا نصػػت عمػػى ":عػػدـ جػكاز إفشػػاء الصػػحفي لمصػػادر معمكماتػػو" ،إال أف الصػػحفي قػػد

يضػطر إلػى إفشػػاء مصػدر معمكماتػػو إلثبػات حسػػف نيتػو  ،أك جيمػو بكػػذب الكاقعػة لكػػي يصػؿ إلػػى
إنتفػاء القصػػد الجنػػائي فػػي حقػػو  ،كذلػػؾ ألنػػو صػػاحب السػػمطة التقديريػػة فػػي تقػػدير مكقفػػو ،كمػػف ثػػـ
اإلقداـ عمى إفشاء سرية مصدره أك مكاجية التيمة المسندة إليو بدفاع آخر(.)2

فالصحفي لو الحؽ في الحصكؿ عمى األنباء كالمعمكمات مف مصادرىا كلو حػؽ نشػرىا ،كال

يجكز إجبػاره عمػى إفشػاء مصػادر معمكماتػو ،كىػذا الحػؽ المقػرر لػو أقػرت لػو بػو معظػـ التشػريعات
كالقكانيف ،كىك حؽ لو قبؿ السمطات العامة  ،كلكنػو لػيس كػذلؾ باتجػاه رئػيس التحريػر  ،فمػف حػؽ
رئيس التحرير بػؿ مػف كاجبػو أف يتحقػؽ مػف صػحة األخبػار كمصػادرىا التػي يقػدميا لػو الصػحفي،

فػإذا رفػػض الصػػحفي اإلفضػاء عػػف مصػػادر ىػػذه األخبػار ،فػػأف مػػف حػػؽ رئػيس التحريػػر عػػدـ نشػػر
ىذه األخبار(.)3

كيقص ػػد بس ػ ػرية التحريػ ػػر ىن ػػا" الحػ ػػؽ فػ ػػي أف يحػ ػػافظ رؤس ػػاء التحري ػػر أك المحػ ػػرريف بس ػ ػرية

مصادرىـ الصحفية"( ،)4كاألخذ بسرية التحرير يؤدم إلى صػعكبة معرفػة مؤلػؼ المقػاؿ أك الكاتػب
يمصدر الخبر ،كمؤدل ذلؾ أف اإلستناد إلى مبدأ شخصية العقكبة يعني إىدار العقاب طالما تعذر
معرفة مرتكب الجريمة األساسي(.)5

نخمص مما سبؽ ؛ بأف سرية التحرير ما ىك إال شرط الزـ لحرية الكصكؿ إلػى المعمكمػات،

عمػػى أف ىػػذه السػرية ليسػػت مطمقػػة  ،إذ أف بػػالرغـ مػػف أف إمػػداد الصػحافة بالمعمكمػػات فػػي بعػػض
-1د .فتحي فكري،دراسة حتليلية لبعض جوانب قانون سلطة الصحافة،دار النهضة العربية،1987،ص،130احملامي زلمد عبد ا هل بك
،يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 374
 - 2د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص 56
 - 3أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص ،129د .مجال الدين العطيفي ،حرية الصحافة ،ادلرجع السابق ،ص 258
 -4د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر،ادلرجع السابق ،ص 54
 -5د .عمر سامل،ادلرجع السابق ،ص135
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األحكاؿ يتكقؼ عمى تأكد المصدر مف إخفاء اسمو ،كأف الصحفي قادر عمػى الحفػاظ عمػى سػرية

مصادرىـ ،إال إنو قد يجػد كاتػب المقػاؿ نفسػو مضػط انر لئلفصػاح عػف ىػذا المصػدر إذا كقعػت منػو

جريمػ ػػة نشػ ػػر أخبػ ػػار كاذبػ ػػة ،أك تتضػ ػػمف قػ ػػذفان فػ ػػي حػ ػػؽ مكظػ ػػؼ عػ ػػاـ ،مبني ػ ػان عمػ ػػى كقػ ػػائع غيػ ػػر
صحيحة()1

لكػػؿ تمػػؾ المبػػررات قيػػؿ بعػػدـ كفايػػة قكاعػػد المسػػئكلية الجزائيػػة فػػي ىػػذا الشػػأف  ،ألف إعمػػاؿ

تمؾ القكاعد يمكف أف تؤدم في الغالب إلى عدـ قياـ المسئكلية الجزائية عػف الجػرائـ الصػحفية(،)2

باإلضػػافة إلػػى صػػعكبة تحديػػد مػػف سػػاىـ فػػي الجريمػػة باعتبػػاره فػػاعبل أصػميان ،كمػػف سػػاىـ باعتبػػاره

شريكان ،كالنتيجة المترتبة عمى ذلؾ إما إقرار المسئكلية الجزائية عمى عاتؽ الجميع بكصفيـ فاعميف
أك شركاء ،كاما رفضيا بالنسبة لمجميع  ،كاما افتراض أف أحد ىؤالء األشخاص ىك المييمف عمػى
عممية النشر  ،كبالتالي ىك الذم يسأؿ عف الجريمة(،)3األمر الذم يتعارض بكضػكح مػع مصػمحة

المجتمع ،كيصطدـ بقكاعد العدالة التي تقتضي عدـ إفػبلت الجػاني مػف العقػاب ،كمػف ىنػا ظيػرت
اآلراء التي تنادم باألخػذ بنظػاـ خػاص لممسػئكلية الجزائيػة عػف الجػرائـ الصػحفية ( )4لمتغمػب عمػى

ىذه اإلشكالية كىذا ما سكؼ نتناكلو في المطمب التالي.

 - 1د .طارق سرور،ادلرجع السابق ،ص 54
-2احملامي .زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق ،ص  ،376د .عمر سامل،ادلرجع السابق ،ص  ،143د .شريف سيد كامل ،جرائم
الصحافة يف القانون ادلصري،ادلرجع السابق ،ص 46
 -3د.عمر سامل،ادلرجع السابق ،ص135
 -4د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري ،ادلرجع السابق ،ص 46
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المطمب الثاني
الحمول التشريعية لمتغمب عمى الصعوبات التي تواجو تحديد المسئولية الجزائية عن
الجرائم الصحفية

آثار نظاـ تحديد المسئكلية الجزائية عف الجرائـ الصحفية خبلفان فقييان( ،)1كما اختمفت بشأنو

الم ػػذاىب التشػ ػريعية ،فظيػ ػػرت ثبلث ػػة اتجاى ػػات فػ ػػي ى ػػذا الش ػػأف ،كلبيػ ػػاف ى ػػذه الم ػػذاىب كالحمػػػكؿ
التش ػريعية لمتغمػػب عمػػى الصػػعكبات التػػي تكاجػػو تحديػػد المسػػئكلية الجزائيػػة عػػف الج ػرائـ الصػػحفية،

رأينا تقسيـ ىذا المطمب إلى ثبلثة أفرع كذلؾ عمى الشكؿ التالي-:

الفرع األول :المسئكلية المبنية عمى التتابع.

الفرع الثاني :المسئكلية القائمة عمى اإلىماؿ.

الفرع الثالث :المسئكلية التضامنية.

 - 1تعددت اآلراء الفقهية اليت حتدد ادلسئولية اجلزائية عن اجلرائم الصحفية فانقسمت ىذه اآلراء إىل ثبلث نمريات وىي (أ) نمرية الفاعل
ادلعنوي :ومن أكثر الفقهاء محاسا لتفسَت ادلسئولية اجلزائية عن فعل الغَت على أساس الفاعل ادلعنوي ىو األستاذ "رو ( ، "ROUXب)
نمرية االشًتاك :ومن أكثر األشخاص مناديا هبذه النمرية د .زلمود صليب حسٍت  ،ود .زلمود مصطفى ،ود .علي امحد راشد(،ج) فكرة
ازدواج اجلرمية  :ومن الفقهاء ادلنادين هبذه النمرية األستاذ ادموند فيللي"،"EDMOND VILLEYواألستاذ جوزيف مانيول
" ،"MAGNOLلئلطبلع على ادلوضوع بأكملو لدى .أ .درابلة العمري سليم،ادلرجع السابق ،ص57 -54
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الفرع األول
المسئولية المبنية عمى التتابع

تقكـ ىذه الفكرة عمى حصر المسئكليف عف ارتكاب الجرائـ الصحفية طبقان لمقػانكف ،كتػرتيبيـ

كفػؽ نظػػاـ معػػيف ،كاسػػتبعاد تطبيػػؽ أحكػػاـ االشػتراؾ فػػي جػرائـ الصػحافة(،)1بحيػػث يسػأؿ الشػػخص

الذم يكجد في قمػة ىػذا الترتيػب ،فػإذا كػاف غيػر معػركؼ فيسػأؿ الشػخص الػذم يميػو فػي الترتيػب،
كصكالن إلى الشخص األخير في ذلؾ التسمسؿ.

فمثبلن إذا كاف ىناؾ أربعة أشخاص تعاكنكا في نشر الفكػرة المتضػمنة لمجريمػة الصػحفية كىػـ

" كاتب المقاؿ كرئيس التحرير كالناشر كالطابع" فينا إذا لـ يسأؿ المؤلؼ فيسأؿ رئػيس التحريػر أك
المحػػرر المسػػئكؿ ،كحيػػث ال يكجػػد فيس ػأؿ الناشػػر ،كاذا لػػـ يكجػػد فالطػػابع كىكػػذا تتحػػدد المسػػئكلية
نازلة درجة بعد درجة عمى عاتؽ الذيف اشترككا في تجييػز المطبػكع عمػى كاىػؿ الػذيف عممػكا عمػى

تركيجػػػو مػ ػػف معمنػ ػػيف أك مػ ػػكزعيف أك باعػ ػػة ،)2(.كالمثػ ػػاؿ الكامػ ػػؿ عمػ ػػى ى ػػذا النظػ ػػاـ ىػ ػػك القػ ػػانكف

البمجيكي(.)3

كبالرغـ مف قياـ ىذه النظرية عمى االفتراض ،إذ أف المتيـ ييسأؿ طبقان ليذه النظرية باعتباره
فاعبلن لمجريمة أيان كاف دكره في ارتكابيا ،كمف ثـ قد يتـ إسناد المسئكلية الجزائية إلى أشخاص قد
ال يعرفػ ػكا ش ػػيئان ع ػػف الجريم ػػة المرتكب ػػة كالب ػػائعيف أك الم ػػكزعيف أك المعمن ػػيف ،ألف نظ ػػاـ المس ػػئكلية
القائمػػة عمػػى التتػػابع يسػػتبعد تطبيػػؽ أحكػػاـ االشػػتراؾ فػػي الج ػرائـ الصػػحفية( ،)4إال أف مػػؤدل ىػػذه

النظرية تكقيع العقاب عمى شخص ينتمي إلى المؤسسة الصػحفية ،كذلػؾ لكػي يأخػذ المجتمػع حقػو
مف جراء العدكاف عمى الصالح العاـ لمدكلة كالصالح الخاص لؤلفراد.

كيتميز نظاـ المسئكلية القائمة عمى التتابع بكضكحو كسيكلة تطبيقو في العمؿ ،األمر الذم

ييسر عمؿ القاضي عنػد تحديػد المسػئكؿ عػف الجريمػة الصػحفية ،حيػث يكتفػي بمجػرد التحقػؽ مػف
كجكد الشخص الذم كضعو المشرع أكالن في ترتيب المسئكليف عف الجرائـ الصحفية ،فإف لـ يعرؼ
فيككف الشخص الذم يميو ىك المسئكؿ كىكذا...

-1أ .درابلة العمري سليم،ادلرجع السابق ،ص ، 56د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري،ادلرجع
السابق،ص،47د.عمر سامل،ادلرجع السابق،ص ،137احملامي .زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق،ص 379
 -2د.عمر سامل،ادلرجع السابق،ص ، 138د.شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري،ادلرجع السابق ،ص، 47احملامي.
زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق،ص 379
 - 3وأصلو نس ادلادة ( )18من دستور بلجيكا الصادر يف  7فرباير سنة  1830اليت تقضي بأن " :الصحافة حرة وال جتوز الرقابة على
الصحف ثحال وال مطالبة الكتاب والناشرين والطابعُت بكفاالت ،وإذا كان ادلؤلف معروفاً ومتوطناً يف بلجيكا فبل جتوز زلاكمة الناشر أو
الطابع أو ادلوزع" ،مشار اليو لدى احملامي .زلمد عبدا هل بك ،ادلرجع السابق ،ص 380
 -4د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري،ادلرجع السابق ،ص47
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كبالرغـ مف تمؾ المميزات إال أف البعض قاؿ بعػدـ قبػكؿ ىػذا النظػاـ؛ لمػا ينطػكم عميػو مػف

عيػػكب كاضػػحة ،إذ أنػػو يتسػػـ بػػالتحكـ كالبعػػد عػػف الحقيق ػة كالكاقػػع مػػف جيػػة فيػػك يجعػػؿ المسػػئكلية
قائمة عمى محض الصدفة ،فالضابط الكحيد في تحديد تمؾ المسئكلية ىك كجكد أك غيػاب شػخص
مػػف األش ػػخاص الػػذيف كض ػػعيـ المشػػرع ف ػػي ترتي ػػب معػػيف ،كى ػػك مػػا جع ػػؿ الػػبعض ال يس ػػمـ بي ػػذه

النظرية ألف المبادئ العامة تقضي أف تتحػدد المسػئكلية الجزائيػة كفقػان ألىميػة الػدكر الػذم يقػكـ بػو
الجاني في ارتكاب الجريمة(.)1

كمف جية أخرل ،فإف األخذ بنظاـ المسئكلية المبنية عمى التتابع يتعارض مع مبدأ شخصية

العقكبػػة كالمسػػئكلية الجزائيػػة ،كىػػذا أدل إلػػى تصػػادـ ىػػذه المسػػئكلية مػػع مبػػدأ المسػػئكلية األخبلقيػػة،
الذم يقضػي بأنػو ال يكجػد جريمػة بػدكف ركػف معنػكم ،كال مسػئكلية جزائيػة بػدكف خطػأ( ،)2كيتضػح

ذلؾ بصكرة جمية كبصفة خاصة بالنسبة لؤلشخاص الذيف يكجدكا فػي نيايػة التسمسػؿ الػذم يضػعو
المشرع كالبائع أك المكزع ،فقد يسأؿ ىػؤالء عمػى الػرغـ مػف عػدـ تػكافر الػركف المعنػكم لديػو  ،كلػذا

فإف األقرب إلى قكاعد العدالة تطبيؽ القكاعد العامة في ىذا الشأف.

كفػػي تق ػػديرنا فإن ػػو م ػػف الممكػػف التخفي ػػؼ م ػػف قس ػػكة ى ػػذا النظػػاـ ؛كذل ػػؾ بزي ػػادة ع ػػدد م ػػديرم

التحريػػر فػػي الصػػحيفة الكاحػػدة ،بحيػػث يكػػكف كػػؿ شػػخص مسػػئكالن عػػف قسػػـ معػػيف يسػػيؿ مراقبػػة
كمتابعػػػة مػ ػػا يكتػ ػػب  ،أك أف يػػػتـ تقريػػػر مسػ ػػئكلية الجريػػػدة باعتبارىػ ػػا شخص ػ ػان معنكي ػ ػان إلػػػى جانػ ػػب

المسئكلية الشخصية لمعامميف فييا.

كاذا كان ػػت التشػ ػريعات الت ػػي أخ ػػذت بفكػ ػرة التت ػػابع ف ػػي المس ػػئكلية بص ػػكرتيا البس ػػيطة الت ػػي

ارتضاىا المشرع البمجيكي قميمة( ،)3فإف كثي انر مف القكانيف قػد أخػذت بػالفكرة مػع تعػديميا كاإلضػافة

إلييػػا  ،فالقػػانكف اإلنجميػػزم قػػد جعػػؿ المسػػئكلية كميػػا تقػػع عمػػى عػػاتؽ المالػػؾ كالناشػػر ،فػػبل يس ػأؿ
الطػػابع إال فػػي حالػػة عػػدـ كجػػكد الناشػػر ،أمػػا القػػانكف الفرنسػػي كالقػػانكف اإليطػػالي فقػػد أخػػذا بفك ػرة

التتػػابع باإلضػػافة إلػػى فك ػرة المسػػئكلية التضػػامنية ،كقػػد أخػػذ بيػػذه الفك ػرة كػػذلؾ التش ػريع المصػػرم
كالقػػانكف الفمسػػطيني كلكػػف بحػػدكد كمػػا فعػػؿ المشػػرع المصػػرم -كىػػك مػػا سػػكؼ نتناكلػػو الحق ػان عنػػد
دراسة تنظيـ المسئكلية الجزائية عف الجرائـ الصحفية في التشريع الفمسطيني كالمصرم.

 -1د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري  ،ادلرجع السابق ،ص.49
 -2د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري  ،ادلرجع السابق ،ص.47
-3أمثلة ذلك التشريع البلغاري  ،والدستور الروماين  ،والتشريع الدمنركي .راجع احملامي.زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق،ص . 380
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الفرع الثاني
المسئولية القائمة عمى اإلىمال

كفق ػان ليػػذا النظػػاـ( )1يكػػكف المؤلػػؼ ىػػك المسػػئكؿ األساسػػي عػػف الجريمػػة الصػػحفية ،ف ػإف لػػـ

يعرؼ فيعاقب رئيس التحرير أك الناشر أك مالؾ المطبكعة ،كأساس مسػئكليتيـ يتمثػؿ فػي اإلىمػاؿ

فػػي تأديػػة الكاجبػػات الكظيفػػة ،كالمتمثم ػة ف ػي الرقابػػة عمػػى مضػػمكف الكتابػػة كالصػػفة اإلجراميػػة ليػػا،
كعمى ما نشر كمف ثـ االمتناع عف نشرىا أك طبعيا)2(.

كتتميػػز ىػػذه النظريػػة بأنيػػا تحػػاكؿ أف ت ػدخؿ مسػػئكلية رئػػيس التحريػػر أك الناشػػر أك مال ػؾ

المطبكعػػة فػػي نطػػاؽ القاعػػدة العامػػة فػػي المسػػئكلية الجزائيػػة ،التػػي تقضػػي بأنػػو " ال مسػػئكلية دكف

خط ػأ" ،إال إنػػو إذا مػػا سػػممنا بػػذلؾ فإننػػا نكػػكف أمػػاـ ج ػريمتيف أكليمػػا اإلخػػبلؿ بالكاجػػب المػػذككر؛
كأساس المسئكلية ىػك الخطػأ غيػر العمػدم  ،كثانييمػا الجريمػة الصػحفية ،التػي تضػمنيا المقػاؿ أك

الخبػػر كالقػػذؼ كالسػػب كىػػذه تعتبػػر ج ػرائـ عمديػػو  ،يسػػتكجب ت ػكافر القصػػد الجنػػائي لػػدل المػػتيـ

لقياميػػا( ،)3كىػػذا م ػػا يعيػػب ىػػذه النظري ػػة ف ػرئيس التحريػػر أك الناش ػػر أك مالػػؾ المطبكعػػة يسػ ػألكف
باعتبػػارىـ فػػاعميف أصػػمييف لمجريمػػة العمديػػة التػػي ارتكبػػت فػػي صػػحيفتيـ ،كبالتػػالي فإنػػو مػػف غيػػر

المقبػ ػػكؿ أف نس ػ ػأؿ شخص ػ ػان عػ ػػف جريمػ ػػة عمديػ ػػة كنفسػ ػػر المسػ ػػئكلية بػ ػػالقكؿ بأنػ ػػو أىمػ ػػؿ فػ ػػي أداء
كظيفتو(.)4

وفــي تقــديرنا بأنػػو كػػاف مػػف الممكػػف قبػػكؿ ىػػذه النظريػػة لػػك أف الجريمػػة المنسػػكبة إلػػى رئػػيس

التحريػػر أك الناشػػر أك مالػػؾ المطبكعػػة ىػػي جريمػػة غيػػر عمديػػة قائمػػة عمػػى اإلخػػبلؿ بالكاجبػػات

الكظيفية.

 - 1وقد أخذ القانون األدلاين والنمساوي هبذا النمام
 - 2د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري،ادلرجع السابق،ص،50د.عمر سامل،ادلرجع السابق ،ص 136
 -3د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري ،ادلرجع السابق ،ص 50
 - 4د .عمر سامل،ادلرجع السابق ،ص 136
ويبلحظ أن البعض قد دافع عن ىذه الفكرة بالقول " بأنو إذا كان من الصعب أن ضلاكم شخصاً عن جرمية عمدية  ،وباعتباره
فاعبلً أصليا للجرمية على الرغم من أنو مل يرتكب سوى رلرد إمهال او عدم احتياط  ،إال أن ىذا ادلسلك قد د تربيره يف انو خَت وسيلة
لردع جتاوز بعض الصحف  ،فهو يقيم نوعاً من التوازن بُت مصلحة الشخس الذي اعتدى عليو يف شرفو أو يف حياتو اخلاصة بواسطة
بعض الصحف وبُت ادلعتدى الذي يتميز بقوتو وجربوتو وىو الصحفي" ،مشار اليو لدى .د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص 136وما
بعدىا
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الفرع الثالث
المسئولية التضامنية

تق ػػكـ فكػ ػرة ى ػػذه المس ػػئكلية عم ػػى أس ػػاس أف رئ ػػيس التحري ػػر أك مال ػػؾ المطبكع ػػة أك الناش ػػر
مسئكلكف دائمان عف الجريمة بكصفيـ فاعمكف ليا ألنيا ال تقع إال بالنشػر الػذم يباشػر ،كيكػكف كػؿ
مػف سػاىـ معػػو فػي ىػذا النشػػر -مػع عممػػو بأنػو يعاقػب عميػػو القػانكف -مسػئكالن جزائيػان طبقػان لمقكاعػػد

العامػػة بصػػفتو فػػاعبلن أك شػريكان( ،)1فينػػاؾ نػػكع مػػف التضػػامف فػػي العمػػؿ يترتػػب عميػػو تضػػامف فػػي
المسئكلية الجزائية ،كقد أخذ بيذا النظاـ القانكف الفرنسي بالقانكف الصادر سنة  1819كلكنو عدؿ

عنو كتبنى المسئكلية القائمة عمػى التتػابع فػي قػانكف الصػحافة الصػادر فػي سػنة  ،1881كبػالنظر
لممػػادة (/42ب) مػػف قػػانكف المطبكعػػات كالنشػػر الفمسػػطيني نجػػدىا قػػد أكػػدت عمػػى مسػػئكلية مالػػؾ
المطبكعة كجعميا بالتضامف مع مؤلؼ المقاؿ كرئيس التحرير.

نخمص مما سبق ؛بأف المشرع الفمسطيني قد أخذ بالمسئكلية التتابعيػة كالتضػامنية ،كىػذا مػا

يمك ػػف فيم ػػو م ػػف نص ػػكص مػ ػكاد ق ػػانكف المطبكع ػػات كالنش ػػر الفمس ػػطيني ،كذل ػػؾ ف ػػي الم ػػادة ()12

،كالمادة(/42أ)  ،ومن ناحيتنا فإننا نشيد بعمؿ المشرع الفمسطيني ،حينما رتب كػبلن مػف المسػئكلية
التتابعية كالتضامنية عمى المسئكليف عف ارتكاب الجرائـ الصحفية ،بحيث ال يستطيع أحد اإلفبلت
مف تحمؿ مسئكليتو الجزائية كالعقكبة المقترحة ليذه الجرائـ(.)2

 -1احملامي .زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق ،ص ،377د .عمر سامل،ادلرجع السابق،ص  ،137د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة
يف القانون ادلصري ،ادلرجع السابق ،ص  ،51أ .رأفت جوىري رمضان،ادلرجع السابق ،ص 223
 -2ذىب أ .خالد القيق يف مرجعو السابق اىل اعتبار مسئولية الناشر مز اً بُت نمامُت ادلسئولية التتابعية وادلسئولية ادلبنية على اخلطأ،
وأساس ادلسئولية ادلبنية على اخلطأ ىو اإلخبلل واإلمهال بواجب الرقابة البلزمة على كل ما ينشر.

026

المبحث الثاني
تنظيم المسئولية الجزائية عن الجرائم الصحفية في التشريع الفمسطيني والمصري

نظمت المادة ( )61مف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة المسئكلية

الجزائية عف الجرائـ الصحفية فنصت عمى" :عند محاكمة أم شخص بصفتو الفاعؿ األصمي

لنشر ألفاظ بكاسطة ككيمو بالرغـ أنيا تنطكم عمى نية الفساد حسب المعنى المحدد ليا في المادة

( )60مف ىذا القانكف أك لنشر أم أمر مف األمكر التي تيعد قذفان مما ىك مذككر في الفصؿ
العشريف مف ىذا القانكف ،يحؽ لذلؾ الشخص أف يب أر مما أسند إليو إذا أثبت-:
أ-أف النشر كقع بدكف تفكيضو أك مكافقتو أك عممو.

ب-أف النشر لـ يتسبب عف قمة احت ارزه أك عنايتو.

ج-كأنو فعؿ كؿ ما في كسعو لممساعدة عمى معرفة ىكية األشخاص الذيف كتبكا أك نشركا تمؾ

األلفاظ".

يتضح مف النص السابؽ؛ بأف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة قد ساير

معظـ القكانيف؛ في خركجو عف القكاعد العامة في تحديد المسئكلية الجزائية ،ليتسنى تنظيميا
بشكؿ ال يفمت منو أم متيـ ،أم أف ىذا القانكف افترض مسئكلية مالؾ المطبكعة عف الجرائـ

التي تقع بصحيفتو ،كاعتبره فاعبلن أصميان مع الكاتب أك المؤلؼ.

كجدير بالذكر بأف النص السابؽ ،يستفاد منو أف المقصكد ليس رئيس التحرير بؿ ىك

الرم أف كاضع القانكف ىك المشرع اإلنجميزم الذم
مالؾ المطبكعة أك الصحيفة ،كما يدعـ ىذا أ
يعتبر مالؾ المطبكعة أك الجريدة أك الصحيفة مسئكالن جزائيان عما فييا( ،)1إال إذا أثبت أنو لـ يعمـ

بيذا النشر ،كانو حصؿ رغـ اتخاذه كؿ الحيطة لمنعو  ،كىذا ما أكدت عميو المادة ( )61مف

القانكف المذككر أعبله(.)2

كيستفاد أيضان مف نص المادة ( )61أنيا حددت الفاعؿ األصمي اآلخر كىك الكاتب أك

مؤلؼ المقاؿ أك الخبر كالذم عبر عنو المشرع بمصطمح الككيؿ ،كما يؤكد ذلؾ ؛ ما يستفاد مف

الفقرة (ج) مف نفس المادة ،التي نصت عمى " :كأنو فعؿ كؿ ما في كسعو لممساعدة عمى معرفة
ىكية األشخاص الذيف كتبكا كنشركا " ،كما يستفاد مف عبارة "كنشركا تمؾ األلفاظ" التي جاءت
 - 1ولقد كان مربر ادلشرع اإلصلليزي يف ذلك ىو أن يضع ادلسئولية يف مكاهنا الصحيح ألن من ميلك جريدة ميلك أداة لتحريك وتوجيو
العاملُت فيها ،ىو من يأذن بوضع خطة العمل العامة ،أو السلوك العام الذي تسلكو اجلريدة ،ولذلك ال يتصور أن ال يتحمل نصيباً من
ادلسئولية اجلزائية كما ال يتصور تصديقو إذا ادعى عدم مباشرتو للعمل حىت يباعد نفسو عن نتائجها احلتمية أو احملتملة ،كما أنو سبب من
األسباب اليت أوقعت رئيس التحرير والعاملُت يف ىذه األخطاء أو التجاوزات ألهنم تعودوا منو ىذا األسلوب ألن ىذا األسلوب ما كان
يتبع مامل يأذن ذلم بأعمال مشاهبة.
 - 2أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق،ص135
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بنفس الفقرة أف المقصكد ىك الناشر ،كحسب المادة السابقة فإنيا لـ تتحدث عف طبيعة المسئكلية

الممقاة عمى عاتقيـ ،مما يجيز القكؿ بأف مساءلتيـ جزائيان تتـ كفؽ القكاعد العامة.

ككما يستفاد أيضان أف ىذا القانكف جعؿ مف مالؾ المطبكعة فاعبلن أصميان ،كالكاتب أك

المؤلؼ ،أم أف مسئكليتو مفترضة أساسيا صفتو في الصحيفة ككنو المسئكؿ األكؿ عمى
اإلشراؼ كالرقابة(.)1

أما بالنسبة لمقانكف رقـ ( )9لسنة  1995بشأف المطبكعات كالنشر الفمسطيني فقد أشار

إلى عدة أشخاص ممف يتحممكف المسئكلية كذلؾ ضمف المادة ( )12كالمادة (/42ب/ج/د)،
فنصت المادة ( )12منو عمى أف " :يككف رئيس التحرير مسئكالن عما ينشر في المطبكعة التي

يرأس تحريرىا  ،كما يعتبر مالؾ المطبكعة ككاتب المقاؿ الذم نشر فييا مسئكليف عما كرد".
،كنصت المادة (/42ب)عمى أنو" :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 مسئكالن بالتضامف معيما عف الحقكؽ
الشخصية الناجمة عف تمؾ الجرائـ ،كفي نفقات المحاكمة كال يترتب عميو أم مسئكلية جزائية إال

إذا ثبت اشتراكو أك تدخمو الفعمي في الجريمة" ،كنصت المادة (/42ج) عمى إنو ":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 معركفان فيبلحؽ
مالؾ المطبعة"  ،أما الفقرة( د) مف المادة ( )42فقد نصت عمى " :يعتبر أصحاب المطابع
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".

يتضح مف النصكص السابقة أف رئيس التحرير كالكاتب "مؤلؼ المقاؿ" يسأالف كفاعميف

أصمييف لمجريمة ،عمى الرغـ مف أف المشرع لـ يذكر ذلؾ صراحة ،كلكف ككف المشرع جمع بيف

الفاعؿ األصمي كىك الكاتب كرئيس التحرير ،كلـ يميز بينيما بالمسئكلية  ،فإف اإلفتراض مكجكد

باعتبار رئيس التحرير فاعبلن أصميان  ،كما يؤكد ذلؾ المادة (/42ب) التي تحدثت عف إقامة
دعكل الحؽ العاـ في جرائـ المطبكعات الدكرية المنصكص عمييا في ىذا القانكف عمى رئيس

التحرير المسئكؿ لممطبكعة ،كعمى كاتب المقاؿ كفاعميف أصمييف  ،كلكف ما يثير الشؾ في ىذا

بناء عمييا مالؾ المطبكعة ،بؿ يفيـ مف
النص إنو لـ يحدد طبيعة أك كصؼ المسئكلية التي يسأؿ ن
النص أف القانكف المذككر عاليو اعتبره فاعبلن أصميان ،كاعتبر مسئكليتو مفترضة ،كلكف الحقيقة
غير ذلؾ؛ كما يؤكد رأينا في المكضكع أف المسئكلية الجزائية المفترضة ما ىي إال استثناء ال
 - 1أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق،ص135
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يجكز التكسع فييا ،كىي بخبلؼ القكاعد العامة التي تقضي بأف اإلنساف ال يككف مسئكالن إال عف

العمؿ الذم يثبت إنو قاـ بو ،كما أف المادة (/42ب) أزالت ىذا التبايف عندما حددت كصؼ

المسئكلية الممقاة عمى مالؾ المطبكعة ،حيث اعتبرتو مسئكالن بالتضامف معيما عف الحقكؽ

الشخصية الناجمة عف تمؾ الجرائـ ،كال يترتب عميو أم مسئكلية جزائية ،إال إذا ثبت اشتراكو أك
تدخمو الفعمي في الجريمة ،أم إنو ليس فاعبلن أصميان ،كتخضع مسئكليتو لمقكاعد العامة ،كما ال

يعني عدـ ذكر الطابع أك البائع أك المكزع أنيـ ال يسألكف ،بؿ يسألكف حسب مساىمة كؿ كاحد
منيـ في الجريمة حسب القكاعد العامة.

كبالنظر لممشرع األردني نجده قد نظـ المسئكلية الجزائية عف الجرائـ الصحفية في المادتيف

(77ك )78مف قانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية ،فنصت المادة ( )77عمى أف:
"الشريكاف في الجريمة المقترفة بالكبلـ المنقكؿ بالكسائؿ اآللية عمى ما كرد في الفقرة الثانية مف

المادة ( )73أك 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" ،كتنص المادة

( )78مف القانكف المذككر أنفان عمى إنو" :عندما تقترؼ الجريمة بكاسطة الصحؼ يعد ناش انر مدير
الصحيفة المسئكؿ فإذا لـ يكف مف مدير ،فالمحرر أك رئيس تحرير الصحيفة ".

يتضح مف النصكص السابقة؛ بأف ىذا القانكف كغيره مف القكانيف قد خرج عف قكاعد

المسئكلية الجزائية العامة ،كمف أىـ مظاىر خركجو؛ ىك فرض نكع مف المسئكلية بيدؼ معاقبة
الشخص المسئكؿ عف النشر قبؿ معاقبة مؤلؼ المقاؿ "الكاتب" ،كىي مسئكلية تقكـ عمى أساس

اإللتزاـ بالرقابة التي فرضيا القانكف عمى عاتؽ ىؤالء األشخاص ،كما يبلحظ أف ىذا القانكف لـ
يتناكؿ بالتنظيـ إال المسئكلية الجزائية عف الجرائـ الصحفية المكتكبة ،تاركان تحديد األشخاص
الذيف تقع عمييـ المسئكلية في حالة كقكع الجريمة عبر كسائؿ اإلعبلـ المسمكعة كالمرئية لمقكاعد

العامة( ،)1كىذا يتشابو مع القانكف المصرم الذم نظـ المسئكلية الجزائية عف جرائـ الصحافة
المكتكبة في المكاد ( )2()196(، )195مف قانكف العقكبات المصرم ،كذلؾ قبؿ صدكر القانكف

 - 1أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص134
 - 2وتنس ادلادة ( )196من قانون العقوبات ادلصري على إنو ":يف األحوال اليت تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور
الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل األخرى اليت استعمل ت يف ارتكاب اجلرمية قد نشرت يف اخلارج ويف مجيع األحوال اليت ال ميكن فيها
معرفة مرتكب اجلرمية يعاقب بصفتهم فاعلُت أصليُت  ،ادلستوردون والطابعون ،فان تعذر ذلك فالبائعون وادلوزعون وادللصقون ،وذلك ما مل
يمهر من ظروف الدعوى انو مل يكن يف وسعهم معرفة مشتمبلت الك تابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو طرق التمثيل
األخرى".
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رقـ ( )147لسنة  2006كالذم بمقتضاه تـ إلغاء المادة ()1()195التي كانت تتناكؿ المسئكلية

الجزائية لرئيس التحرير كمؤلؼ الكتاب أك الكاتب كاستبداليا بالمادة ( )200مكررا(أ)(.)2

كقد اعتبر القانكف األردني المطبؽ في الضفة الغربية أيضان رئيس التحرير ناش انر ،كمسئكالن

عف الجرائـ الصحفية التي ترتكب مف خبلؿ الصحيفة التي يتكلى إدارتيا كرئاستيا جنبان إلى جنب

مع الكاتب أك المؤلؼ ،أم إنو ساكل بينيما في المسئكلية بكصفيما فاعميف أصمييف لمجريمة،

كىذا أيضان يعد مف أكجو التشابو مع القانكف المصرم ذلؾ قبؿ صدكر حكـ المحكمة الدستكرية

العميا التي قضت بعدـ دستكرية الفقرة األكلى مف المادة( )195كقبؿ صدكر القانكف رقـ 147

لسنة .2006

كتفصيبلن لما سبؽ ،فإننا سنستعرض في ىذا المبحث مسئكلية األشخاص الذيف أشػارت إلػييـ

النصكص القانكنية السابقة  ،ممف قد يثار التساؤؿ حكؿ مسئكليتو الجزائية عػف الجػرائـ الصػحفية،
كذلؾ بعد تقسيمو إلى خمسة مطالب عمى الشكؿ التالي-:

المطمب األول :مسئكلية الكاتب.

المطمب الثاني :مسئكلية رئيس التحرير.

المطمب الثالث :مسئكلية مالؾ المطبكعة.

المطمب الرابع :مسئكلية الناشر.

المطمب الخامس :مسئكلية مالؾ المطبعة" الطابع".

 - 1د .ساىر إبراىيم شكري الوليد ،األحكام العامة يف قانون العقوبات الفلسطيٍت ،اجلزء الثاين ،نمرية اجلزاء اجلنائي ،الطبعة الثانية،
2011م ،ص 11
 - 2نصت ادلادة ( 200مكرر أ) وادلضافة بالقانون  147لسنة  2006على ...":وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامو يف
اإلشراف على النشر مسئولية شخصية  ،ويعاقب على أي من اجلرائم ادلشار إليها يف الفقرة السابقة بغرامة ال تقل عن مخسة آالف جنيو
وال جتاوز عشرة أالف جنيو ،وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخبللو بواجب اإلشراف"
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المطمب األول
مسئولية الكاتب

يقصػػد بالكاتػػب أك المؤلػػؼ أك كاتػػب المقػػاؿ بأنػػو " :مصػػدر الكتابػػة أك الرسػػكـ أك الصػػكر أك
غيرىا مف طرؽ التمثيؿ سكاء كػاف ىػك الػذم ابتكرىػا أك كتبيػا أك اقتصػر دكره عمػى مجػرد تقػديميا

باسمو ال باسػـ صػاحبيا األصػمي إلػى رئػيس التحريػر أك الناشػر ،كلػـ يفصػح عػف مؤلفيػا  ،أمػا إذا
أفص ػػح عن ػػو كق ػػدميا بن ػػاء عم ػػى تف ػػكيض من ػػو فػ ػإف ال ػػذم يعاق ػػب ى ػػك ص ػػاحب التف ػػكيض باعتب ػػاره
مؤلفيا"(.)1

كبالتػ ػػالي يعتبػ ػػر الشػ ػػخص الػ ػػذم يقػ ػػكـ بترجمػ ػػة كتػ ػػاب أك مقػ ػػاؿ منسػ ػػكب إلػ ػػى أحػ ػػد الكتػ ػػاب

األجانػػب ،كمػػف يقػػدـ المعمكمػػات المتصػػمة بالمقػػاؿ حتػػى كلػػك كػػاف يجيػػؿ القػراءة كالكتابػػة( ،)2كمػػف
يقكـ بنسبة حديث صحفي إلى أحد األشخاص كتضمف ما يكدر النظػاـ العػاـ أك يضػر بالمصػمحة

العامة ،يعاقب باعتباره فاعبلن أصميان لجريمة نشر أخبار كاذبة .

كلمقكؿ بتكافر المسػئكلية الجزائيػة بالنسػبة لكاتػب المقػاؿ ،البػد مػف تػكافر الػركف المػادم الػذم

يتمثؿ في الكتابة أك الرسكـ أك الصكر أك الرمكز ،كذلؾ بجانب تكافر الركف المعنكم كالمتمثؿ فػي
قصد إذاعة ىذه الفكرة مف خبلؿ نشرىا عمى الجميكر ،كمع ذلػؾ ذىػب بعػض مػف الفقػو المصػرم

إلى جكاز إعطاء الحؽ لمشخص في نفي الجريمة عنو اعتمادان عمى إنو لػـ يقصػد مػف كراء تحريػر

الفكػرة سػػكل اسػتعماؿ شخصػػي ،كانػو لػػـ ينػػك إذاعتيػا كانمػػا اإلنتفػاع شخصػػيان بيػا ،كاف أحػػد زمبلئػػو

قاـ بالحصكؿ عمييا مف عمػى مكتبػو كأرسػميا إلػى المطبعػة ،ظنػان منػو بأنػو المقػاؿ المعػد لمنشػر فػي
العػػدد التػػالي لمجريػػدة  ،كمػػا يمكنػػو نفػػي المسػػئكلية عنػػو أيض ػان  ،إذا مػػا أثبػػت أف النشػػر تػػـ نتيجػػة

لئلك ػراه المػػادم أك المعنػػكم الػػذم تعػػرض لػػو  ،أك إنػػو تػػـ دكف عممػػو نتيجػػة لس ػرقة المطبكعػػات
كتسميميا لدكر النشر(.)3

كقد قضت محكمة النقض المصرية قديمان بمسػئكلية الكاتػب أك المحػرر بقكليػا ":فمتػى كجػد

رئيس التحرير بحسب ما تقػدـ بيانػو أصػبح كحػده المسػئكؿ جنائيػان بيػذا الكصػؼ عػف كػؿ مػا ينشػر

فػػي الجري ػػدة التػػي يػ ػرأس تحريرى ػػا ،كال يجػػكز أف تتع ػػدل ىػػذه المس ػػئكلية الفرض ػػية إلػػى غيػػره مم ػػف
يقكمػػكف بػػالتحرير أك يتكلػػكف رياسػػتو فعػبلن  ،كلكػػف ىػؤالء المحػػرريف ال يككنػػكف بمنجػػاة مػػف العقػػاب

عمػػى مػػا تسػػطره أيػػدييـ ،بػػؿ ىػػـ مسػػئكلكف أيض ػان غيػػر أف مسػػئكليتيـ خاضػػعة لمقكاعػػد العامػػة فػػي
 -1احملامي .زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق ،ص  ،389د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري،ادلرجع السابق ،ص
 ،52د .آمال عثمان،ادلرجع السابق ،ص  ،764د.خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص ،379أ .خالد علي القيق،
ادلرجع السابق ،ص136
 -2احملامي.زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق ،ص  ،389د.خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلرجع السابق،ص 379
 - 3د .آمال عثمان،ادلرجع السابق ،ص  764وما بعدىا.
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المسئكلية الجنائية فيجب إلدانتيـ أف يثبت مف الكقائع أنيػـ حػرركا فعػبلن المقػاؿ  ،مكضػكع اإلتيػاـ

أك إنيـ اشترككا في تحريره اشتراكان ،يقع تحت نصكص قانكف العقكبات"(.)1

كقد أيد ىذا الرأم جانب مف الفقو المصرم؛ اعتمادان عمى أف الفعؿ الذم قاـ بو المؤلؼ مف

كتابػػة المقػػاالت ،كتػكافر الػػركف المػػادم لديػػو كفقػان لمقكاعػػد العامػػة فػػي القػػانكف ،باإلضػػافة إلػػى تػكافر

النية لديو لمقياـ بيذا العمؿ(.)2

كفي حكـ حديث لمحكمة النقض المصرية قضت بأف ":المسئكلية الجنائية عف الجػرائـ التػي

تقػع بكاسػػطة الصػحؼ تقػػع طبقػا لمفقػرة األكلػػى مػف المػػادة ( )195مػف قػػانكف العقكبػات عمػػى عػػاتؽ
محرر المقاؿ ،باإلضافة إلى رئيس تحرير الجريدة أك المحرر المسئكؿ عف القسـ الذم حصؿ فيو

النشػػر ،إذا لػػـ يكػػف ثمػػة رئػػيس تحريػػر ،ككانػػت مسػػئكلية رئػػيس التحريػػر أك المحػػرر المسػػئكؿ عػػف
القسػػـ مسػػئكلية افت ارضػػية جػػاءت عمػػى خػػبلؼ المبػػادئ العامػػة التػػي تقضػػي ب ػإف اإلنسػػاف ال يكػػكف

مسئكالن إال عػف العمػؿ الػذم يثبػت بالػدليؿ المباشػر إنػو قػاـ بػو فعػبلن ،فيػي مسػئكلية اسػتثنائية رتبيػا
القانكف لتسييؿ اإلثبات في جرائـ النشر ال يجكز التكسع فييا أك القياس عمييا  ،بؿ يجػب قصػرىا
عمى مف نص عمييـ القػانكف كال تتعػداىـ إلػى سػكاىـ مػف العػامميف فػي الجريػدة ،كمػف ثػـ كجػب أف

يعنى الحكـ الصادر باإلدانة في جرائـ النشر ببياف صػفة المػتيـ -إذا لػـ يكػف ىػك محػرر المقػاؿ-
بما يتحقؽ بو قياـ المسػئكلية المفترضػة فػي حقػو ،كاذا كػاف الحكػـ المطعػكف فيػو -عمػى الػرغـ ممػا

أثبتو مف أف محرر المقاؿ المشتمؿ عمى الكاقعة المعتبرة قذفان ىػك شػخص آخػر خػبلؼ الطػاعنيف،
قػػد خػػبل مػػف بيػػاف صػػفة كػػؿ مػػف ىػػذيف اآلخ ػريف ،كالكظيفػػة التػػي يشػػغميا كػػؿ منيمػػا فػػي الجريػػدة

ػتجبلء لمسػػئكليتيما عمػػا ينشػػر فييػػا ،فإنػػو يكػػكف معيبػان بالقصػػكر الػػذم يعجػػز ىػػذه المحكمػػة عػػف
إسػ
ن
مراقبة صحة تطبيؽ القانكف عمى كاقعة الدعكل ،كيتعيف لذلؾ نقض الحكػـ المطعػكف فيػو كاإلحالػة
بغير حاجة إلى بحث سائر أكجو الطعف"(.)3

كيعتبر الكاتب كفقان لمقانكف الفمسطيني كالمصرم فاعبلن أصميان فػي الجػرائـ الصػحفية  ،كذلػؾ

ألنػػو ارتكػػب عمػبلن مػػف األعمػػاؿ المككنػػة ليػػذه الجريمػػة  ،كىػػذا بخػػبلؼ الحػػاؿ فػػي القػػانكف الفرنسػػي

حيث يعاقب الكاتب طبقان لممادة ( )43مف قانكف الصحافة الصادر سػنة  ، 1881باعتبػاره شػريكان

 -1جلسة  5مارس  ، 1934رلموعة القواعد القانونية،ج  ،3الطعن رقم  ،378س 4ق ،ص 274
 -2د.آمال عثمان،ادلرجع السابق،ص ،765احملامي.زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق،ص ،391أ.امحد أمُت-د .علي راشد،ادلرجع
السابق ،ص  ، 219د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري،ادلرجع السابق ،ص ،53د .خالد رمضان عبد العال
سلطان،ادلرجع السابق،ص 380
 - 3نقض  27نوفمرب ،1984رلموعة أحكام النقض ،رقم  ،241س  ،35ص 848-847
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في الجريمػة فػي الحالػة التػي يكػكف فييػا رئػيس التحريػر أك الناشػر معركفػان  ،كمػف ثػـ يكػكف مسػئكالن

كفاعؿ أصمي لمجريمة عندما يتعذر معرفة رئيس التحرير " باعتباره فاعبلن أصميان"(.)1

كمم ػػا الش ػػؾ في ػػو بػ ػأف اتج ػػاه المش ػػرع الفمس ػػطيني ف ػػي الم ػػادتيف (/42 ، 12ب) م ػػف ق ػػانكف

المطبكعات كالنشر  ،ىك األدؽ كاألفضؿ باعتباره فاعبلن أصميان ،كذلؾ ألف الكاتب ىك الذم ابتكػر
الكتابة أك ما في حكميػا ،أك كتبيػا  ،أك عمػى األقػؿ قػدميا لمناشػر أك رئػيس التحريػر  ،كىػذا يعنػي

أنو قد أتى عمبلن مف األعماؿ المككنة لمجريمة ،فعممية الكتابة ال تعدك في جرائـ النشر مف الزاكية
القانكني ػػة إال أف تك ػػكف عمػ ػبلن تحض ػػيريان كس ػػابقان عم ػػى ارتكابي ػػا( ،)2كم ػػف ث ػػـ ينطب ػػؽ عمي ػػو كص ػػؼ

الفاعؿ ،باإلضافة إلى أف الكتابة التي يقكـ بيا الكاتب ال تقػؿ أىميػة عػف عمميػة النشػر  ،كمػا إنػو
ال يتصػػكر مػػف الناحيػػة المعنكيػػة أف يكػػكف مبتكػػر الكتابػػات المتضػػمنة لعبػػارات تػػدخؿ فػػي نطػػاؽ

التجريـ مجرد شريكان في الجريمة(.)3

كبالتمعف في المسئكلية المقررة لكاتب المقاؿ كذلؾ في نص المادة (/42 ،12ب) مف قانكف

المطبكعات كالنشر الفمسطيني ،نجدىا مسئكلية عادية تخضع لحكـ القكاعد العامة( ،)4كليست

مسئكلية مفترضة ،كبالتالي يتعيف لقياميا تكافر القصد الجنائي لديو ،فيجب أف يحيط عممو

بعناصر الجريمة كأف تتجو إرادتو إلى تحقيقيا ،فإف انتفى ىذا الركف المعنكم انتفت المسئكلية

الجزائية ،كما لك أثبت أنو لـ يقصد نشر الكتابة ،كأف النشر قد حدث بغير عممو( ،)5كىذا ما

أكدت عميو المادة ( )77مف قانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية؛ مف خبلؿ

اعتبار المسئكؿ عف الجريمة الصحفية الكاتب كالناشر ،كما أكدت عمى ذلؾ المادة ( )61مف

قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة ،كالتي لـ تذكر صراحة المؤلؼ بؿ يستفاد مف

المادة (/61ج) التي تحدثت عف محاكلة الكشؼ مف قبؿ مالؾ الصحيفة عف الذيف كتبكا المقاؿ
أك الخبر المتضمف لمجريمة ،كمف الطبيعي كككنيا لـ تتحدث عف افتراض مسئكلية الكاتب أف
يطبؽ عمى الكاتب (الفاعؿ) القكاعد العامة باعتباره الفاعؿ األصمي ،كعدـ النص صراحة

كبكضكح عمى مسئكلية المؤلؼ عالجتو المادة ( )42مف قانكف رقـ ( )9لسنة  1995بشأف

المطبكعات كالنشر الفمسطيني  ،كالتي اعتبرت كاتب المقاؿ فاعبلن أصميان في الجرائـ الصحفية،
 - 1د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري،ادلرجع السابق ،ص ،53د .طارق سرور ،جرائم النشر واإلعبلم،ادلرجع
السابق ،ص 229
 - 2د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر ،ادلرجع السابق ،ص  ،85د .طارق سرور ،قانون العقوبات،ادلرجع السابق ،ص 522
 - 3د .طارق سرور ،قانون العقوبات،ادلرجع السابق ،ص 522
 - 4ختضع مسئولية احملررين يف اجلريدة للقواعد العامة ادلنصوص عليها يف قانون العقوبات ،على ان يثبت من الوقائع أهنم حرروا فعبلً ادلقال
موضوع اإلهتام ،أو أهنم اشًتكوا يف حتريره اشًتاكاً .القاضي الدكتور .عبد القادر جرادة  ،االعبلم واالجرام ،ادلرجع السابق ،ص 104
 - 5د .آمال عثمان ،ادلرجع السابق ،ص  ، 764د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري ،ادلرجع السابق ،ص ،53
احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق ،ص 390
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كىذا يتشابو مع القانكف المصرم الذم اعتبر المؤلؼ أك الكاتب فاعبلن أصميان في الجرائـ

الصحفية ،كيحاكـ طبقان لمقكاعد العامة كليست مسئكلية مفترضة.

كما أف ثبكت مسئكلية المؤلؼ ال يحكؿ دكف قياـ مسئكلية رئيس التحرير أك المحرر

المسئكؿ ،كىذا الحكـ ينطبؽ عمى القانكف الفمسطيني كالقانكف المصرم قبؿ إلغاء المادة

( ،)1()195كالسند لمسئكلية المؤلؼ في القانكف المصرم كاف في المادة المذككرة الممغاة كالتي
كانت تنص عمى أف مسئكلية رئيس التحرير ال تخؿ بمسئكلية مؤلؼ الكتابة أك كاضع الرسـ أك

غير ذلؾ مف طرؽ التمثيؿ ،كأننا نتصكر أف جعؿ مؤلؼ الكتابة فاعبلن أصميان لمجريمة عمى قدـ

المساكاة مع رئيس التحرير ،ترجع إلى اعتبار الكتابة ال تقؿ أىمية عف عممية النشر.

نخمص مما سبق ،بأف مسئكلية كاتب المقاؿ مسئكلية شخصية تنيض عمى المبادئ

العامة ،فبل يسأؿ عف الجريمة إال إذا أسيـ في القياـ بالعمؿ المعاقب عميو ،كترتيبان عمى ذلؾ

يتعيف عمى الحكـ القاضي باإلدانة أف يقيـ الدليؿ عمى أف الكاتب اشترؾ في تحرير الكتابة

المسيئة ،أك إنو ىك الذم أدلى بالحديث المنشكر مكضكع اإلتياـ ،حتى تتحقؽ مسائمتو عف
عبارات السب كالقذؼ " الجريمة الصحفية"  ،كمع ذلؾ يجكز لممؤلؼ أف ينفي القصد الجنائي

عنو ،كيستفيد مف أسباب اإلباحة كمكانع المسئكلية المنصكص عمييا في قانكف العقكبات  ،كذلؾ

بإثبات أف النشر تـ بدكف رضاه ،بمعنى أف شخصان مثؿ رئيس التحرير أك المحرر المسئكؿ أك
حتى زميمو قاـ بنشر مقاؿ كاف يحتفظ بو المؤلؼ في الجريدة أك مكتبو كذلؾ بدكف عممو كرضاه.

 - 1د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص  ،142أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص 137
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المطمب الثاني
مسئولية رئيس التحرير

لـ يتطرؽ قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة إلى مسئكلية رئيس التحرير ،كذلؾ

لككف ىذا القانكف يجعؿ المسئكلية تقع عمى مالؾ الصحيفة حسب المادة ( ،)61كىذا عمى خبلؼ

قانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية ،كقانكف رقـ ( )9لسنة  1995بشأف المطبكعات

كالنشر الفمسطيني المذاف تحدثا بشكؿ صريح ككاضح عف مسئكلية رئيس التحرير ،حيث اعتب ار
المسئكلية تقع عميو ،كلكف الكاضح مف نص المادة ( )77مف قانكف العقكبات األردني المطبؽ في

الضفة الغربية ،قد اختارت كحددت رئيس التحرير مف بينيـ ليتحمؿ ىذه المسئكلية ،كىذا ما أكد عميو
قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني بالمادة ( ،)42كىذا يتشابو مع ما ذىب إليو المشرع المصرم

في تحميؿ رئيس التحرير أك المحرر المسئكؿ مسئكلية ما ينشر في جريدتو ،كفقان لممادة ()195مف
قانكف العقكبات المصرم قبؿ إلغائيا ،حيث كاف يتـ معاقبتو كفاعؿ أصمي لمجرائـ التي تقع في
جريدتو أك صحيفتو ،كالتي تسند فييا مسئكليتو عف جرائـ النشر إلى صفتو أك كظيفتو( ، )1كلقد كاف

المشرع المصرم قد عدؿ سنة  1931عف فكرة تحميؿ المدير المسئكلية الجزائية كما كاف في القانكف

فعاؿ في الجريدة يصح اعتباره ممثبلن ليا بحكـ كظيفتو
السابؽ ،حيث أسند المسئكلية إلى شخص ٌ
الرئيسية فييا ،كسمطتو الحقيقية في اإلشراؼ عمييا ،أال كىك رئيس التحرير أك المحرر المسئكؿ،
كذلؾ لتحميمو مسئكلية كؿ ما ينشر في الصحيفة.

كتطبيقان لذلؾ فقد قضت محكمة النقض المصرية بأف" :رئيس التحرير المسئكؿ جنائيان طبقان
ألحكاـ قانكف العقكبات ،كالمسئكؿ إداريان طبقان ألحكاـ قانكف المطبكعات ،يجب أف يككف رئيسان فعميان
 ،أم يجب أف يباشر التحرير بنفسو ،أك يشرؼ عميو ،أك يككف في استطاعتو ىذا اإلشراؼ ،كاتفاقو

مع شخص آخر عمى القياـ بكظيفة رئيس التحرير ال يد أر عنو ىذه المسئكلية بعد أف أخذىا عمى

نفسو رسميان بقيامو باإلجراءات التي يقتضييا قانكف المطبكعات ،كاال أصبح في استطاعة كؿ رئيس
تحرير أف يتخمى عف ىذه المسئكلية بإرادتو"(.)2
كمسػػئكلية رئػػيس التحريػػر عػػف الج ػرائـ الصػػحفية تبلزمػػو متػػى ت ػكافرت فيػػو الشػػركط المنصػػكص

عمييػػا فػػي قػػانكف المطبكعػػات كالنشػػر( ،)3فػػبل يسػػتطيع الػػتخمص مػػف مسػػئكليتو بإثبػػات أنػػو كػػاف كقػػت
 - 1أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص138
 - 2نقض  5مارس سنة  ،1934رلموعة القواعد القانونية ،ج ،3رقم ،215ص 274
 - 3وجتدر اإلشارة اىل أن القانون الفلسطيٍت للمطبوعات والنشر اشًتط أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس حترير مسئول عما ينشر
فيها وأن يتقن لغتها قراءة وكتابة وأن ال يكون مسئوال على أكثر من مطبوعة وأن ال ميارس أي وظيفة أخرى أي يكون متفرغا ذلا وأن يقيم
يف فلسطُت مادة ( )11وىذا يدلل أن ادلشرع أراد من ىذه الشروط أن يعرب عن الدور الفعال واحلقيقي لرئيس التحرير يف ادلراقبة واإلشراف
على كل زلتوياهتا وىذا ما يتشابو مع نس ادلادة ( )11من قانون ادلطبوعات ادلصري واليت نصت صراحة على أن يكون "لكل جريدة
رئيس حترير مسئول يشرف إشرافا فعليا على كل زلتوياهتا أو مجلة زلررين مسئولُت يشرف كل واحد منهم إشرافا فعليا على قسم معُت من
أقسامها".
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النشر غائبان عف مكاف اإلدارة ،أك إنو أككػؿ غيػره لمقيػاـ بأعمػاؿ التحريػر ،أك إنػو لػـ يطمػع عمػى أصػؿ
المقالة المنشكرة ،أك إنو لـ يكف لديو الكقت الكافي لمراجعتيا(.)1

كالكاضح أف القانكف المذككر أعبله يفترض مسئكلية رئيس التحرير أك المحرر المسئكؿ

عف الجريمة افتراضان قانكنيان ،فيي حالة مف حاالت المسئكلية المادية في قانكف العقكبات ،كىي
قائمة سكاء عرؼ المؤلؼ أك لـ يعرؼ ،كسكاء أكاف المؤلؼ أىبلن لتحمؿ المسئكلية أك غير أىؿ

،كىي كذلؾ قائمة سكاء كقع رئيس التحرير أك المحرر المسئكؿ عمى العدد المتضمف لمجريمة أك
لـ يكقع ،كىذا يستدعي القكؿ بأف الدفع مف قبؿ رئيس التحرير بعدـ عممو بالنشر ،أك إنو لـ ينتبو

إلى الجريمة التي كقعت ،أك إنو كاف غائبان ال يخمي مسئكليتو ،كلكف لو أف يدفعيا باألسباب

العامة المانعة مف المسئكلية ،كالجنكف كالغيبكبة ،كال يجكز لو أف يدفع مسئكليتو بسبب يرجع إلى
عدـ قيامو بكاجبات اإلشراؼ التي فرضيا عميو القانكف(.)2

استثناء ،إذ أنيا تتعارض مع مبدأ شخصية
كتعتبر مسئكلية رئيس التحرير المفترضة
ن
المسئكلية الجزائية الذم يقضى بعدـ جكاز مساءلة الشخص إال عف الفعؿ الذم يثبت أنو قد
ارتكبو ،كما كتتعارض ىذه المسئكلية المادية مع المبادئ األساسية في قانكف العقكبات؛ كمف
أىميا مبدأ المسئكلية األخبلقية الذم يقضى بأنو " ال جريمة بدكف ركف معنكم"( ،)3أم يجب أف
يككف الخطأ المنسكب إلى رئيس التحرير مرتبطان بإرادتو كنفسيتو ،ألف القانكف الجزائي يخاطب

أشخاصان ذكل إرادة كحرية تصرؼ كادراؾ ،كفي ىذا االتجاه نصت المادة ( )1/74مف القانكف
األردني المطبؽ في الضفة الغربية عمى إنو  ":ال يحكـ عمى أحد بعقكبة ما لـ يكف قد أقدـ عمى

الفعؿ عف كعى كارادة" ،كىذا االتجاه ذاتو الذم تضمنتو المادة ( )63مف ذات القانكف عند
تعريفيا لمنية عمى أنيا ":إرادة ارتكاب الجريمة".

كمف ناحية أخرل فإف ىذه المسئكلية تتعارض مع المبادئ العامة الدستكرية المنصكص

عمييا في القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  2003كالتي تؤكد عمى مبدأ شخصية

المسئكلية الجزائية ،كالتي مفادىا عدـ مساءلة أم شخص إال عف الجريمة التي ارتكبيا أك ساىـ

في ارتكابيا ،حيث نصت المادة ( )15مف القانكف األساسي الفمسطيني المذككر عمى ":أف

 - 1د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري،ادلرجع السابق ،ص  ،54ويف نفس ادلعٌت حكم حملكمة النقض ادلصرية يف
النقض  10ابريل سنة ، 1930رلموعة القواعد القانونية،ج  ،2رقم  ،20ص ،9نقض  17نوفمرب سنة ،1964رلموعة أحكام زلكمة
النقض،س ،15رقم ،136ص 687
 - 2احملامي .زلمد عبدا هل بك .ادلرجع السابق ،ص،393ا .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص139
 - 3د .أمحد عوض ببلل ،اجلرائم ادلادية وادلسئولية اجلنائية بدون خطأ ،1993 ،رقم ،135ص  125وما بعدىا ،د .شريف سيد كامل،
جرائم الصحافة يف التشريع ادلصري ،ادلرجع السابق ،ص57
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العقكبة شخصية كتمنع العقكبات الجماعية" ،كىذا ما أكدت عميو أيضان المادة ( )66مف الدستكر

المصرم.

إضافة إلى ذلؾ تعد ىذه المسئكلية المادية المفترضة خركجان عمى مبدأ قرينة البراءة

المنصكص عمييا في المادة ( )14مف القانكف األساسي الفمسطيني كالتي تنص عمى أف" :المتيـ
برئ حتى تثبت إدانتو في محكمة قانكنية تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو ككؿ متيـ في
و
محاـ يدافع عنو" ،كىذا أيضان ما أكدت عميو المادة ( )17مف الدستكر
جناية يجب أف يككف لو

المصرم .

كعمى الرغـ مما ذكرناه مف خركج ىذا االتجاه عف المبادئ العامة لممسئكلية الجزائية

كالمبادئ العامة الدستكرية ،فإف معظـ القكانيف أخذت بيذا االتجاه( ،)1مثاؿ القانكف الفمسطيني
كالقانكف المصرم ،كعمة ذلؾ ترجع إلى أف افتراض المسئكلية الجزائية تسيؿ اإلثبات في الجرائـ

الصحفية ،كما أف مسئكلية رئيس التحرير المفترضة أساسيا يرجع إلى الدكر األساسي الذم يقكـ
بو كىك اإلشراؼ الفعمي كالرقابة عمى ما تتضمنو الجريدة مما يساعد عمى احتراـ القانكف كتكفير

أجكاء اإللتزاـ في جريدتو كعدـ اإلخبلؿ بكاجباتو ككاجبات العامميف فييا(.)2

كجدير بالذكر أف القانكف الفمسطيني مازاؿ يتبنى ىذا االتجاه(، )3كقد أستقر القضاء

 - 1حرص القضاء ادلصري على "عدم تطبيق ادلسئولية ادلفًتضة إال على رئيس التحرير أو احملرر ادلسئول عن قسمو ،وإذا اشًتك معو آخرون
يف ارتكاب اجلرمية الصحفية ،فبل يعٍت ذلك بأهنم مبنجاة من العقاب على ما تسطره أيديهم بل ىم مسئولون أيضاً ،غَت أن مسئوليتهم
ختضع ألحكام القواعد العامة يف ادلسئولية اجلزائية  ،ومن مث ب إلدانتهم أن يثبت من الوقائع أهنم حرروا فعبلً ادلقال موضوع االهتام أو
إهنم اشًتكوا يف حتريره اشًتاكاً يقع حتت نصوص قانون العقوبات" نقض  22مارس سنة ،1984رلموعة أحكام زلكمة النقض ،س
،35رقم ،68ص 321
وىذا ما أكدتو زلكمة النقض ادلصرية يف حكم آخر ذلا حي قضت « دلا كانت مسئولية رئيس التحرير أو احملرر ادلسئول ىي
مسئولية افًتاضية جاءت على خبلف ادلبادئ العامة اليت تقضى بأن اإلنسان ال يكون مسئوالً إال عن العمل الذي يثبت بالدليل ادلباشر أنو
ق ام بو فعبل  ،فهي مسئولية استثنائية رتبها القانون لتسهيل اإلثبات يف جرائم النشر ال وز التوسع فيها أو القياس عليها  ،بل ب قصرىا
على من نس عليهم القانون وال تتعداىم إىل سواىم من العاملُت يف اجلريدة " نقض مصري  27نوفمرب سنة  ، 184رلموعة أحكام
زلكمة النقض ،س ،35رقم 188 ،ص.845
 - 2أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص 140
 - 3يعد رئيس التحرير ادلسئول جنائياً طبقاً ألحكام قانون العقوبات وادلسئول إدارياً طبقاً ألحكام قانون ادلطبوعات والنشر ،و ب أصبلً أن
يكون رئيساً فعلياً ،أي أنو ب أن يباشر التحرير بنفسو أو يشرف عليو أو يكون يف استطاعتو ىذا اإلشراف  ،واتفاقو مع شخس آخر
على القيام بوظيفة رئيس التحرير ال يدرأ عنو ىذه ادلسئولية بعد أن أخذىا على نفسو رمسياً بقيامو باإلجراءات اليت يقتضيها قانون
ادلطبوعات والنشر  ،وإال ألصبح يف استطاعة كل رئيس حترير أن يتخلى عن ىذه ادلسئولية بإرادتو  ،ومسئولية رئيس التحرير اجلنائية مبنية
على افًتاض قانوين بأنو اطلع على كل ما نشر يف الصحيفة  ،وأنو قدر ادلسئولية اليت قد تنجم عن النشر  ،ولو مل يطلع فعبلً  ،وىو ال
يستطيع دفع تلك ادلسئولية بإثبات أنو كان وقت النشر غائباً عن مكان االدارة أو أنو أوكل غَته القيام بأعمال التحرير أو أنو مل يطلع على
أصل ادلقالة ادلنشورة أو أنو مل يكن لديو الوقت الكايف دلراجعتها ،ويمهر من ذلك أن ادلسئولية اجلنائية يف جرائم النشر أتت على خبلف
ادلبادئ العامة اليت تقضي بأن االنسان ال يكون مسئوالً إال عن العمل الذي يثبت بالدليل ادلباشر أنو قام بو فعبلً فهي إذن مسئولية
استثنائية رتبها القانون لتسهيل االثبات يف جرائم النشر ،ومىت كان األمر كذلك فبل وز التوسع يف ىذا االستثناء أو القياس عليو ،و ب=
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المصرم( )1عمى ىذه المسئكلية ككنو ال يعدك أف يككف تطبيقان لنص المادة( )195مف قانكف
العقكبات ،حتي قضت المحكمة الدستكرية المصرية في يكـ السبت أكؿ فبراير سنة  1997بعدـ

دستكرية الفقرة األكلي مف المادة()195مف قانكف العقكبات المصرم.

كقد رأل بعض الفقو المصرم( )2خبلؼ ذلؾ  ،باعتبار أف المسئكلية الجزائية ال يمكف أف

تقكـ عمى أساس فعؿ الغير أك خطأ الغير ،كانما البد أف تستند المسئكلية الجزائية لرئيس التحرير
عف الجرائـ الصحفية عمى خطأه الشخصي ،كالمتمثؿ في إخبللو بكاجبات الرقابة كاإلشراؼ

المفركض عميو قانكنان عمى محتكيات الجريدة أك القسـ الذم يرأسو ،كسكاء كاف ىذا اإلخبلؿ
عمديان أك غير عمدم(.)3

كيبلحظ أنو في حالة ارتكاب إحدل الجرائـ الصحفية نككف في الكاقع بصدد جريمتيف

مستقمتيف األولى ىي الجريمة التي ارتكبيا المؤلؼ عف طريؽ الجريدة كجريمة القذؼ أك
التحريض أك السب ،والثانية ىي جريمة امتناع رئيس التحرير أك المحرر المسئكؿ عف القياـ
بكاجب الرقابة كاألشراؼ المفركض عمية قانكنان(.)4

=قصر تلك ادلسئولية الفضية على من نس القانون عليهم بشأهنا ،فمىت وجد رئيس التحرير ثحسب ما تقدم بيانو أصبح ىو وحده ادلسئول
جنائياً هبذا الوصف عن كل ما ينشر يف الصحيفة اليت يرأس حتريرىا  ،وال وز أن تتعدى ىذه ادلسئولية الفرضية إىل غَته شلن يقومون
بالتحرير أو يتولون رئاستو فعبلً  ،على أن ىؤالء احملررين ال يكونون مبنجاة من اجلزاء على ما تسطره أيديهم  ،بل ىم مسئولون أيضاً غَت
أن مسئوليتهم خاضعة للقواعد العامة يف ادلسئولية اجلزائية فيجب إلدانتهم أن يثبت من الوقائع اهنم حرروا فعبلً ادلقال موضوع االهتام أو
اهنم اشًتكوا يف حتريره اشًتاكاً يقع حتت نصوص قانون العقوبات .القاضي الدكتور .عبد القادر جرادة  ،االعبلم واالجرام  ،ادلرجع السابق،
ص .014 -103
 - 1حي قضت زلكمة النقض ادلصرية بأ ن ":مسئولية رئيس التحرير اجلنائية مبنية على افًتاض قانوين بأنو اطلع على كل ما نشر يف
اجلريدة ،ولو مل يطلع فعبل" نقض  5مارس سنة ،1934رلموعة القواعد القانونية ،ج ، 3رقم ،215ص ،274ويف حكم أخر قضت
زلكمة النقض ادلصرية بأ ن " مسئولية رئيس التحرير مسئولية مفًتضة مبناىا صفتو ووظيفتو يف اجلريدة  ،فهي تبلزمو مىت ثبت أنو يباشر
عادة وبصورة عامة دوره يف اإلشراف ولو صادف أ نو مل يشرف بالفعل على إصدار ىذا العدد أو ذاك يف إعداد اجلريدة"...نقض 17
نوفمرب سنة  ،1964رلموعة احكام زلكمة النقض ،س ،15رقم ،136ص .687
 - 2من انصار ىذا الراي :د .زلمود صليب حسٍت ،شرح قانون العقوبات  ،القسم العام ،ادلرجع السابق ،رقم  ،737ص  680وما بعدىا
،د .عمر السعيد رمضان ،القسم العام ،ادلرجع السابق ،رقم ،172ص ،288د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري،
ادلرجع السابق ،ص .57
 - 3د .مدحت رمضان ،ادلرجع السابق ،ص .77
 - 4األصل يف القواعد العقابية أهنا تفرض التزاماً بامتناع عن عمل على عاتق ادلخاطبُت هبا يف بعض األحيان ،وقد تفرض التزامات بعمل،
ويعاقب القانون على االمتناع عن تنفيذ تلك االلتزامات ،وىذا النوع األخَت من االلتزامات يهدف القانون منو إىل محاية مصلحة معينة،
وميثل االمتناع عن تنفيذىا اعتداء على ىذه ادلصلحة ،وبالتايل ميثل السلوك السليب إحجام الشخس إرادياً عن إتيان سلوك إ ايب معُت كان
من الواجب عليو قانوناً أ ن يأتيو يف ظروف معينة ،وىو سلوك نادر احلدوث ،إذ الغالب ان تكون اجلرائم ا ابية ،ويطلق عليو (االمتناع)،
ومثالو :امتناع رئيس حترير صحيفة عن اختاذ االجراءات البلزمة دلن نشر اخبار كاذبة يف صحيفتو مع علمو بكذهبا .القاضي الدكتور .عبد
القادر جرادة ،االعبلم واالجرام  ،ادلرجع السابق ،ص .101
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كبالتمعف لنصكص كبلن مف قانكف العقكبات الفمسطيني كالمصرم ككذلؾ لمتشريعات

الخاصة المنظمة لممكضكع ،نجدىا ال تفرض عمى الجريمة الثانية عقكبة معينة ،كاف كاف يعاقب
رئيس التحرير أك المحرر المسئكؿ عف الجريمة التي ارتكبيا المؤلؼ أك الكاتب كجريمة القذؼ أك

التحريض باعتباره فاعبلن أصميان ليا ،األمر الذم يقكدنا إلى التساؤؿ عف مدل تكافر الركف

المعنكم لدل المتيـ إزاء تمؾ الجريمة؟ كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ يقتضي منا التمييز بيف

فرضيف كىما-:

الفرض األول :ىك اتجاه إرادة رئيس التحرير إلى نشر ما يعد جريمة مف جرائـ الصحافة ،كىذا

الفرض ال يثير مشاكؿ بشأف تطبيؽ األحكاـ العامة لقانكف العقكبات  ،ألف رئيس التحرير أك
المحرر المسئكؿ يككف خالؼ كاجبو القانكني عف كعى كارادة ،أم تكافر لديو القصد الجنائي
كساىـ في ارتكابيا عف طريؽ اإلذف بالنشر ،كمف ثـ تككف المسئكلية الجزائية في ىذه الحالة

مسئكلية حقيقة باعتباره فاعبلن أصميان ،كليست مفترضة تخضع لمقكاعد العامة(.)1

أما الفرض الثاني :كىك عدـ اتجاه إرادة رئيس التحرير إلى ارتكاب الجريمة ،كىذا الفرض ىك
الذم يثير المشكبلت بشأف البحث عف األساس القانكني لمسئكلية رئيس التحرير ،كذلؾ بإىمالو

بالقياـ بالكاجب القانكني المفركض عميو مما أدل إلى كقكع الجريمة ،كفي ىذا الفرض يتكافر

الخطأ غير العمدم لديو  ،كمع ذلؾ فإف المشرع الفمسطيني كالمصرم يعاقبو بذات العقكبة المقررة

قانكنان لمجريمة العمدية التي ارتكب بكاسطة جريدتو  ،بؿ كيعتبر فاعبلن أصميان ليا كذلؾ ألف
المشرع يسكل بيف القصد الجنائي كالخطأ غير العمدم لقياـ مسئكلية رئيس التحرير أك المحرر

المسئكؿ ،كىنا يكمف الخركج عمى القكاعد العامة في المسئكلية الجزائية(.)2

فنصت المادة ( )44مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني عمى إنو ":إذا خالؼ رئيس

التحرير المسئكؿ لممطبكعة الصحفية أحكاـ أم مف المادتيف ( )26(،)25مف ىذا القانكف فيعاقب
بالسجف لمدة ال تقؿ عف شير أك بغرامة ال تقؿ عف ( )500خمسمائة دينار كال تزيد عف

( )1500ألؼ دينار  ،"...كقد نصت الفقرة الثانية مف المادة ( 200مكرر (أ)) كالمضافة بالقانكف
رقـ ( )147لسنة  )3(2006مف قانكف العقكبات المصرم عمى ":كتككف مسئكلية رئيس التحرير
أك مف يقكـ مقامو ىي مسئكلية شخصية  ،كيعاقب عمى أم مف الجرائـ المشار إلييا في الفقرة

 - 1د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري ،ادلرجع السابق ،ص  ،57د .رافت جوىري رمضان ،ادلرجع السابق ،ص
،208أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص141
 - 2د .مدحت رمضان ،ادلرجع السابق ،ص  ،77 -69د .شريف سيد كامل ،ادلرجع السابق ،ص،94أ .خالد علي القيق ،ادلرجع
السابق ،ص141
 - 3يبلحظ ان ادلادة االوىل من القانون قد الغت ادلواد ( )200(،)199(،)195مث جاءت ادلادة اخلامسة لتضيف مادتُت 200
مكرر200،مكرر(أ)
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السابقة بغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو كال تجاكز عشرة آالؼ جنيو ،كذلؾ إذا ثبت أف

النشر كاف نتيجة إخبللو بكاجب اإلشراؼ ".

كتجدر اإلشارة إلى أف قانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية ،كقانكف

المطبكعات كالنشر الفمسطيني مازاال يجعبلف المسئكلية تقع عمى رئيس التحرير ،أم أنيما
يفترضاف مسئكليتو عف الجريمة افتراضان  ،كىذه المسئكلية قائمة بحقو سكاء عرؼ المؤلؼ أك لـ

يعرؼ ،كسكاء كقع رئيس التحرير أـ لـ يكقع عمى العدد المتضمف لمجريمة ،كىذا يتطابؽ مع

القانكف المصرم ،كلكف الكضع قد اختمؼ في القانكف المصرم بعد ما قضت المحكمة الدستكرية
العميا المصرية في أكؿ فبراير سنة  1997بعدـ دستكرية ما نصت عميو الفقرة األكلى مف المادة

( )195مف قانكف العقكبات مف معاقبة رئيس التحرير الجريدة أك المحرر المسئكؿ عف قسميا
الذم حصؿ فيو النشر ،إذا لـ يكف ثمة رئيس تحرير بصفتو فاعبلن أصميان لمجرائـ التي ترتكب
بكاسطة صحيفتو( ،)1كحيث أف الفقرة األكلى مف المادة ( )195عقكبات التي تقرر المسئكلية

-1وقد استندت احملكمة العليا يف ذلك لتعارض ىذا النس مع ما جاء بادلادة ( )66من الدستور ادلصري اليت نصت على" أن العقوبة
شخصية" وقالت احملكمة يف ذلك "وحي أن من ادلقرر أن األصل يف اجلرمية أن عقوبتها ال يتحمل هبا إال من أدين كمسئول عنها ،وىي
عقوبة ب أن تتوازن وطأهتا مع طبيعة اجلرمية موضوعها مبا مؤداه أن الشخس ال يزر غَت سوء عملو وأن نتيجة اجلرمية ال يؤاخذ هبا إال
جناهتا  ،وال ينال عقاهبا إال من اقًتفها وان شخصية العقوبة وتناسبها مع اجلرمية زللها مرتبطان مبن يعد قانونا مسئوال عن ارتكاهبا ومن مث
تفًتض شخصية العقوبة اليت كفلها الدستور بنس ادلادة ( ،)66شخصية ادلسئولية اجلنائية ومبا يؤكد تبلزمها ذلك أن الشخس ال يكون
مسئوالً عن اجلرمية وال تفًتض عليو عقوبتها إال باعتباره فاعبلً ذلا أو شريكاً فيها ،ورئيس التحرير وقد إذن بالنشر ال يكون قد أتى عمبلً
مكوناً جلرمية يكون بو فاعبلً مع غَته ،ذلك أن الشخس ال يكون فاعبلً للجرمية إال من خبلل أعمال باشرىا تتصل هبا وتعترب تنفيذاً ذلا
ولئن جاز القول بأن العبلنية يف اجلرمية اليت تضمنها النس ادلطعون فيو ،ال تتم إال من خبلل األمر بنشر ادلقال ادلتضمن قذفا وسبا يف حق
اآلخرين ،إال أن مسئولية رئيس التحرير جنائياً عن حتقيق ىذه النتيجة شرطها اجتاه أرادتو إلحداثها ومدخلها علماً يقينياً بأبعاد ىذا ادلقال،
وال كذلك النس ادلطعون فيو ،إذا افًتض مسئوليتو جنائياً بناء على صفتو كرئيس حترير يتوىل شئون اجلريدة باعتباره مشرفا عليها  ،فبل
يكون مناطها اإلمهال يف إدارهتا  ،حال أن اإلمهال والعمد نقيضان ال يلتقيان ،بل أن رئيس حترير اجلريدة يمل دون غَته مسئوالً فعليو عما
ينشر فيها ،ولو تعددت أقسامها ،وكان لكل منها زلرر مسئول يباشر عليو سلطة فعلية ،وأضافت احملكمة إىل ذلك ،أن رئيس التحرير يمل
وفقا للبند ( )2من الفقرة الثانية من النس ادلطعون فيو ،مسئوالً كذلك عن اجلرائم اليت تضمنها ادلقال ،ولو أثبت أنو لو مل يقم بالنشر،
لفقد وظيفتو يف اجلريدة اليت يعمل هبا ،أو لتعرض لضرر جسيم آخر إذ عليو فوق ىذا أن يرشد أثناء التحقيق عن مرتكب اجلرمية وأن يقدم
كل ما لديو من األوراق وادلعلومات إلثبات عدم مسئوليتو ،وىو ما يعٌت أنو أيا كانت األعذار اليت يقدمها رئيس حترير اجلريدة مثبتا هبا
اضطراره إىل النشر ،فإن مسئوليتو اجلزائية ال تنتفي إال إذا أرشد عن أشخاص قد ال يعرفهم ىم ادلسئولون عن ادلقال أو غَته من صور
التمثيل ،وىو ما يناقض مع شخصية ادلسئولية اجلنائية اليت تفًتض أال يكون الشخس مسئوال عن اجلرمية وال أن تفرض عليو عقوبتها ،إال
باعتباره فاعبل ذلا أو شريكا فيها ،وذىبت أيضاً إىل أنو " ال يتصور يف جريدة تتعدد صفحاهتا ،وتتزاحم مقاالهتا ،وتتعد مقاصدىا ،أن
يكون رئيس التحرير زليطاً هبا مجيعاً ،نافذاً إىل زلتوياهتا شلحصاً بعُت ثاقبة كل جزئياهتا ،وال أن يزن كل عبارة تضمنها بافًتاض سوء النية
من كتبها  ،وال أن يقيسها وفق ضوابط قانونية قد يدق األمر بشأهنا  ،فبل تتحد تطبيقاهتا  ،وأن النس ادلطعون " إذا افًتض مسئوليتو
جنائياً بناء على صفتو كرئيس حترير يتوىل شئون اجلريدة مشرفا عليها  ،فبل يكون مناطها إال اإلمهال يف إدارهتا  ،حال أن اإلمهال والعمد
نقيضان ال يتبلقيان  ،بل أن رئيس حترير اجلريدة يمل دون غَته مسئوالً عما ينشر فيها  ،ولو تعددت أقسامها  ،وكان لكل زلرر مسئول=
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الجزائية لرئيس التحرير مرتبطة بفقرتيا الثانية التي تحدد صكر اإلعفاء ارتباطان ال يقبؿ التجزئة،
،بناء عمى ىذا الحكـ بعدـ دستكرية
فإف إبطاؿ الفقرة األكلى كزكاليا استتبع سقكط فقرتيا الثانية
ن
المادة ( )195مف قانكف العقكبات ،أصبح نص المادة( )195غير جائز التطبيؽ ،ألنو اعتبر
الغيان بعد قرار المحكمة ،كبالتالي فإف افتراض مسئكلية رئيس التحرير عما نشر في جريدتو
أصبح ال كجكد لو في القانكف المصرم.

بعد عرض قرار المحكمة الدستكرية العميا المصرية يتضح لنا اإلختبلؼ الكاضح بيف و
كؿ

مف القانكف الفمسطيني كالقانكف المصرم ،حيث مازاؿ القانكف الفمسطيني يفترض مسئكلية رئيس
التحرير ،بؿ أصبح الفرؽ أكثر كضكحان بعدما تدخؿ المشرع المصرم كقاـ بإلغاء المادة ()195

كاستبداليا بالمادة ()200مكر ار (أ) في ظؿ القانكف رقـ ( )147لسنة ،)1(2006كالتي أقرت فييا

بمسئكلية رئيس التحرير الشخصية ،التي تخضع لمقكاعد العامة في حالة إثبات مساىمتو الجزائية

في الجريمة ،أم إنو يسأؿ إما كفاعؿ أصمي أك كشريؾ كذلؾ في حالة مساىمتو بأفعاؿ بعيدة عف

النشر ،إذا كانت تمثؿ اشتراكان فييا ،كما استحدثت ىذه المادة جريمة خاصة قكاميا الخطأ حيث

يتـ مساءلة رئيس التحرير إذا ثبت أف النشر تـ نتيجة إخبللو بكاجب اإلشراؼ أم نتيجة إىمالو،

كعدـ اتخاذه العناية البلزمة لمنع كتجنب كقكع الجريمة ،كممكف القكؿ أف المشرع المصرم أقاـ

كبناء عمى
مسئكلية جزائية غير عمدية في حالة عدـ تكافر القصد الجنائي لدم رئيس التحرير،
ن
ذلؾ فإ ف مسئكلية رئيس التحرير ال تقكـ عما يقع مف جرائـ بكاسطة صحيفتو إال إذا ثبت بحقو
أكالن فعؿ اإلدارة(.)2

نخمص مما سبق ،بأف األصؿ في اإلنساف أال يساؿ إال عػف خطئػو الشخصػي  ،كعميػو فػبل

تقكـ مسئكلية رئيس التحرير عف الجرائـ الصحفية ،إال إذا ثبت في حقو أكالن فعػؿ اإلدارة حتػى يعػد

إشرافو عمييػا مسػتم انر تبعػان لمػا يعطيػو مػف أكامػر كلػك كػاف غائبػان ،متػى كػاف غيابػو باختيػاره كرضػاه
فتككف لو سمطة اإلشراؼ الفعمي(.)3

=يباشر عليو سلطة فعلية "احملكمة الدستورية العليا ادلصرية يف أول سنة  ، 1997اجلريدة الرمسية ،العدد  7تابع يف  13فرباير سنة 1997
ص  58مشار اليو لدى  .د .شريف كامل ادلرجع السابق ،ص،95أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص 142
 - 1نصت ادلادة  200مكرر(أ) على أنو ":يكون الشخس االعتباري مسئوالً بالتضامن مع احملكوم عليو من العاملُت لديو ،عن الوفاء مبا
يكم بو من التعويضات يف اجلرائم اليت ترتكب بواسطة الشخس االعتباري من الصحف او غَتىا من طرق النشر  ،ويكون مسئوالً
بالتضامن عن الوفاء مبا يكم بو من عقوبات مالية إذا وقعت اجلرمية من رئيس التحرير أو احملرر ادلسئول ،وتكون مسئولية رئيس التحرير أو
من يقوم يف االشراف على النشر م سئولية شخصية ويعاقب على أي من اجلرائم ادلشار اليها يف الفقرة السابقة بغرامة ال تقل عن مخسة
آالف جنيو ،وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخبللو بواجب اإلشراف".
 - 2أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص 143- 142
 - 3د .طارق سرور،جرائم النشر واإلعبلم،ادلرجع السابق،ص246
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ف ػرئيس التحريػػر يعػػد مسػػئكالن جزائي ػان أك مػػدنيان إذا كػػاف العمػػؿ جاري ػان تحػػت مبلحظتػػو كاش ػرافو

الخاص  ،أما إذا كاف قد فكض غيره في اإلشراؼ فإف مساءلتو تككف ممتنعة ،إال إذا ثبػت أف يػده
مازالت مبسكطة عميو كعمى سير العمؿ  ،أما إذا ارتفعػت يػده فػبل كجػو لمسػاءلتو ،كانمػا يسػأؿ مػف
يقكـ مقامو عف خطئو الشخصي.

كعميػػو ف ػإف رئػػيس التحريػػر ككاتػػب المقػػاؿ يتسػػاكياف فػػي الصػػفة كالمسػػئكلية ،فكبلىمػػا فاعػػؿ

أصمي لمجريمة ،كليس أحدىما شريكان لآلخر ،ألنيمػا معػان قػد تعاكنػا بفعػؿ مػادم مممػكس فػي إتمػاـ
الجريمة الصحفية ،إذ أنو لك لـ يسمح رئيس التحرير بنشر المقاؿ اآلثـ لما نشػر  ،ذلػؾ أف ميمتػو

كسمطتو التػي اعتػرؼ بيػا القػانكف فػي الصػحيفة تممػي عميػو مراجعػة مػا يكتػب  ،كمػف ثػـ التصػريح

بالنشػػر ،كمػػف ناحيػػة أخػػرل كبغيػػر ىػػذا الػػدكر مػػا كػػاف يمكػػف ليػػذه الجريمػػة الصػػحفية أف تػػتـ كىػػذا
يجػػزـ بػأف مسػػئكليتو التػػي رتبيػػا لػػو القػػانكف مسػػئكلية عاديػػة شخصػػية تتفػػؽ كالقكاعػػد العامػػة ،كعميػػو

فإنػػو ال يسػأؿ عػػف الجريمػػة إال إذا ثبػػت مسػػاىمتو فييػػا بصػػفتو فػػاعبلن أصػػميان أك شػريكان فييػػا ،كذلػػؾ
كفقان لمقكاعد العامة.

ومن ناحيتنا فإننا نشيد بما نص عميو المشرع المصرم صراحة في نػص المػادة(200مكػر انر

(أ)) كالمقررة لممسئكلية الشخصية لرئيس التحرير أك مف يقكـ مقامػو ،إذا مػا تػـ إثبػات إىمالػو فػي
اإلشراؼ كالرقابة حتى تتـ مساءلتو كمعاقبتو عف الجريمة الصحفية ،كعميو فإنو ال محؿ لممسئكلية

المفترض ػػة ،كبالت ػػالي ال يج ػػكز لػ ػرئيس التحري ػػر أف ي ػػدفع بمس ػػئكليتو بس ػػبب يرج ػػع إل ػػى ع ػػدـ قيام ػػو

بكاجبػػات اإلش ػراؼ التػػي فرض ػػيا عميػػو القػػانكف  ،إال إف لػػو كبطبيع ػػة الحػػاؿ أف يػػدفعيا باألس ػػباب

العامة المانعة لممسئكلية( ،)1أك بكجكد سبب مف أسباب اإلباحة(.)2

وعميو فإننا نوصي المشرع الفمسطيني إضافة مػادة تؤكػد مسػئكلية رئػيس التحريػر الشخصػية

عندما يتـ إثبات إىمالو في اإلشػراؼ كالرقابػة عمػى المنظكمػة الصػحفية  ،كانػو ال مجػاؿ لممسػئكلية

المفترضة لرئيس التحرير خبلفان لمقكاعد العامة ؛ التي تقضي بأف ال يسأؿ الشخص إال عف الفعػؿ

الذم كقع منو ،كعمى ذلؾ فإف مسئكلية رئػيس التحريػر ليسػت مسػئكلية عػف فعػؿ الغيػر ،كانمػا ىػي

مسئكلية شخصية ،كمف ىنا يأتي التأكيد منو عمػى المبػدأ القػانكني كالمتمثػؿ فػي شخصػية العقكبػة
كالمسئكلية عف الجرائـ الصحفية.

 - 1من تلك األسباب العامة العذر القهري الذي يقوم على غَت انتمار ويفاجج صاحبو مبا مل يكن يف احلسبان ،كادلرض الذي يعيق
رئيس التحرير عن القيام بواجب اإلشراف والرقابة أما إذا مل يعيقو عن القيام بعملو فبل يعد عذر قهري وعليو فانو يستوجب معاقبتو حُت
إذن  ،ومن ىذه األسباب ادلانعة للمسئولية اجلزائية واليت تعرف باألسباب الشخصية النتفاء ادلسئولية اجلزائية مثل صغر السن واجلنون أو
عاىة العقل ،والغيبوبة الناشئة عن سكر اجباري ،واإلكراه وحالة الضرورة.
 -2وتعرف باألسباب ادلوضوعية النتفاء ادلسئولية اجلزائية ومن أمثلته ا حق النقد ،وحق نشر األخبار والتبليغ عن اجلرائم ،ونشر ما ري يف
احملاكمات العلنية والتحقيقات  ،الطعن يف أعمال ذوي الصفة العمومية ،والدفاع الشرعي ،وتنفيذ أمر القانون.
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المطمب الثالث
مسئولية مالك المطبوعة

اعتبرت المادة ( )61مف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة مالؾ المطبكعة
و
كفاعؿ أصمي  ،كليس معنى ذلؾ أف الجريدة أك الصحيفة تخمك
مسئكالن عما ينشر فييا كتعاقبو
ابتداء ،كاعتبرتو
مف رئيس تحرير أك محرريف مسئكليف  ،كلكف ىذا القانكف تعامؿ مع المالؾ
ن
المشرؼ الفعمي عمى جريدتو ،كاف أم تجاكز مف ككيمو يتحمؿ مسئكليتو .
يتبيف لنا مف نص المادة ( )61مف القانكف المذككر أعبله ،بإنو تعامؿ مع رئيس التحرير

باعتباره المسئكؿ الفعمي لمجريدة كتعامؿ القانكف المصرم كغالبية القكانيف ،التي اشترطت بإف
يككف رئيس التحرير مف يتحمؿ المسئكلية عما ينشر بجريدتو ،كلذلؾ اشترطت معظـ القكانيف أف

يككف الطمب المقدـ لمحصكؿ عمى رخصة عمؿ الصحيفة ،متكافر عميو اسـ رئيس التحرير

باعتباره مسئكؿ عما ينشر فييا( ،)1كعمى ذلؾ فإننا نستطيع القكؿ بإف مسئكلية مالؾ المطبكعة

حسب المادة ( )61ىي مسئكلية مفترضة مبناىا صفتو التي تحتـ عميو أف يشرؼ كيراقب جريدتو

استثناء كخركجان عف القكاعد العامة في المسئكلية.
كيتابع كؿ أمكرىا كمحتكياتيا ،كىذا يعتبر
ن
كىذا عمى خبلؼ المشرع المصرم الذم لـ يشر بالمادة( )195قبؿ إلغائيا ،كال بالمادة

(( )200مكر انر (أ)) الجديدة إلى مالؾ المطبكعة ،أك حتى إلى إمكانية مساءلتو ،كلـ تحدد كذلؾ

طبيعة مسئكليتو ،إذ أنيما لـ يشيار إليو باعتباره أحد األشخاص المسئكليف عف الجرائـ الصحفية،

كذلؾ ضمف األشخاص الذيف أشير إلييـ في المادة ( ،)195كاعتبركا حينيا ضمف المادة السابقة

مف المسئكليف عف الجرائـ الصحفية ،كىذا ليس معناه عدـ مساءلة مالؾ المطبكعة ،كذلؾ ألنو
كأف كاف ال يتكلى اإلشراؼ عمى كؿ مقالة تصدر في جريدتو  ،إال إنو ىك الذم يرسـ عادة
الخطة العامة لممطبكعة أك الجريدة(، )2بؿ إف مساءلتو جزائيان تخضع لمقكاعد العامة؛ إذا ما ثبت
أنو ساىـ في تأليؼ المقاؿ أك الخبر المعاقب عميو أك حتى قاـ بنشره  ،لذا يستكجب إثبات عممو
بمضمكف المنشكر كقصد إذاعتو ،كىذا يتطابؽ مع ما جاء في قانكف العقكبات األردني المطبؽ

في الضفة الغربية ،أما مف الناحية المدنية فيك مسئكؿ دائمان مع المحرر عمى أساس مسئكلية

المتبكع عف أفعاؿ تابعو(.)3

 - 1أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص 144
 - 2د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص ،156احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق ،ص 398
 - 3احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق ،ص 400-399
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كجدير بالذكر بأف المادة ( )1()12مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني أشارت إلى

مسئكلية مالؾ المطبكعة ،حيث تتـ مساءلتو كفقان لممادة السابقة طبقان لمقكاعد العامة ،كما كنصت

المادة (/42ب) مف القانكف المذككر أعبله عمى إنو ":تقاـ دعكل الحؽ العاـ في جرائـ
المطبكعات الدكرية ،..كيككف مالؾ المطبكعة مسئكالن بالتضامف معيما عف الحقكؽ الشخصية
الناجمة عف تمؾ الجرائـ ،كفي نفقات المحاكمة كال يترتب عميو أم مسئكلية جزائية إال إذا أثبت

اشتراكو أك تدخمو الفعمي في الجريمة ".

كقد قضى دستكر يكغكسبلفيا السابؽ في المادة ( )13منو بمسئكلية مالؾ الجريدة عما يقع

بكاسطتيا  ،كما قضت بذلؾ المادة ( )21مف قانكف الصحافة البرتغالي الصادر في سنة ،1912

كمازاؿ القانكف اإلنجميزم يعتبر مالؾ المطبكعة مسئكالن جزائيان عما ينشر فييا إال إذا أثبت أنو لـ

يعمـ بيذا النشر كانو حصؿ رغـ اتخاذه كؿ الحيطة لمنعو ،عمى أف مالؾ المطبكعة يعتبر مسئكالن

مسئكلية مدنية مع محررىا عما يقع بكاسطتيا ؛مما يستكجب التعكيض كىي ما تعرؼ بمسئكلية

المتبكع عف أعماؿ تابعو(.)2

وعميــو فإننــا نوصــي المشػػرع الفمسػػطيني بضػػركرة إلغػػاء المػػادة ( )12مػػف قػػانكف المطبكعػػات

كالنشػر كاإلبقػاء عمػى المػػادة (/42ب/ج/د) مػف قػانكف المطبكعػات كالنشػػر مػع تعػديميا  ،فالمشػػرع

الفمسطيني كبالرغـ مف أنو قد تميز عف المشرع المصرم بػالنص عمػى مسػئكلية مالػؾ المطبكعػة،
كلكنو ناقض نفسو في المكاد سابقة الذكر عند تحديده لنكع المسئكلية الكاقعة عمى مالػؾ المطبكعػة

 ،إذ أن ػػو ق ػػد جع ػػؿ مس ػػئكلية مالػ ػؾ المطبكع ػػة كفقػ ػان ل ػػنص الم ػػادة ( )12كالم ػػادة ( )61م ػػف ق ػػانكف
العقكبات الفمسطيني تتابعيو ،فيفيـ حينيا بإف مالؾ المطبكعة فػاعبلن أصػميان فػي الجريمػة الصػحفية

كىػػذا أمػػر خػػاط  ،إذ أف مسػػئكلية مالػػؾ المطبكعػػة مسػػئكلية اسػػتثنائية تشػػكؿ خركج ػان عمػػى القكاعػػد
العامة في المسئكلية التي يستكجب عدـ التكسع فييا أك القياس عمييا ىذا مف ناحية  ،كمف ناحيػة

أخرل أف المشرع الفمسطيني قد جعؿ مسئكلية مالؾ المطبكعة مسئكلية كاممػة مػف الناحيػة الجزائيػة
كالمدنية  ،كىذا بالطبع جاء مخالفان لنص المادة (/42ب) مف نفس القانكف المذككر أعػبله ،إذ مػا
الغاية مف النص عمى المسئكلية الجزائية كالمدنية في جرائـ المطبكعات الدكرية المنصػكص عمييػا

فػػي القػػانكف  ،كعػػدـ الػػنص عمييػا فػػي جػرائـ المطبكعػػات غيػػر الدكريػػة ،حيػػث جعػػؿ مسػػئكلية مالػؾ
المطبكعة تضامنية كذلؾ عف الحقكؽ الشخصية الناجمة عف تمؾ الجرائـ  ،كفي نفقات المحاكمة،

 -1نس يف ادلادة ( ) 12من قانون ادلطبوعات والنشر الفلسطيٍت على إنو  ..... ":كما يعترب مالك ادلطبوعة وكاتب ادلقال الذي نشر فيها
مسئولُت عما ورد فيو
 -2احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق ،ص 400-399
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كال تترت ػػب أم مس ػػئكلية جزائي ػػة عم ػػى مال ػػؾ المطبكع ػػة إال إذا ثب ػػت اش ػػتراكو كتدخم ػػو الفعم ػػي ف ػػي

الجريمة.

كف ػػي تن ػػاقض آخ ػػر ب ػػيف نص ػػكص ق ػػانكف المطبكع ػػات كالنش ػػر الفمس ػػطيني؛ نج ػػد أف المش ػػرع

الفمسطيني بعػدما أقػر مسػئكلية مالػؾ المطبكعػة بالتضػامف مػع كاتػب المقػاؿ كرئػيس التحريػر كذلػؾ
فػػي الحق ػػكؽ الشخص ػػية كنفق ػػات المحاكم ػػة ف ػػي الم ػػادة (/42ب)  ،ج ػػاء بحك ػػـ مخ ػػالؼ ف ػػي الم ػػادة

(/42ج) مػػف نفػػس القػػانكف أعػػبله ،كذلػػؾ حينمػػا جعػػؿ كاتػػب المقػػاؿ فػػي ج ػرائـ المطبكعػػات غيػػر
الدكرية فاعبلن أصميان  ،بينما جعػؿ الناشػر كمالػؾ المطبكعػة شػريكاف لكاتػب المقػاؿ فػي الجريمػة إذا
كانا معركفاف  ،كاف لـ يككنا كذلؾ فيسأؿ مالؾ المطبعة "الطابع".

ومـــن جانبنـــا فإننـــا نوصـــي بتع ػػديؿ الم ػػادة ( )42بفقراتيػػا (ب ،ج ،د) لتص ػػبح عم ػػى الش ػػكؿ

اآلتي" :ب -تقاـ الدعكل الجزائية في جرائـ المطبكعات الدكرية المنصكص عمييا في ىذا القػانكف
عمى رئيس التحرير المسػؤكؿ عػف المطبكعػة ،كعمػى كاتػب المقػاؿ كفػاعميف أصػمييف ،كيكػكف مالػؾ

المطبكعػػة الصػػحفية مسػػئكالن بالتضػػامف معيمػػا عػػف الحقػػكؽ المدنيػػة الناجمػػة عػػف تمػػؾ الج ػرائـ ،كال
يترتب عميو مسؤكلية جزائية ،إال إذا أثبت اشتراكو أك تدخمو الفعمي في الجريمة.

ج-تقاـ الدعكل الجزائيػة  ،فػي جػرائـ المطبكعػات غيػر الدكريػة المنصػكص عمييػا فػي ىػذا القػانكف

عمػػى مؤلفيػػا كفاعػػؿ أصػػمي ،كعمػػى ناشػػرىا كش ػريؾ لػػو ،كاذا لػػـ يكػػف مؤلػػؼ المطبكعػػة أك الناشػػر

معركفان فيبلحؽ مالؾ المطبعة.

د -يعتبػػر أصػػحاب المطػػابع كالمكتبػػات كدكر النشػػر كالتكزيػػع مسػػؤكليف بالتضػػامف فػػي المسػػئكلية
المدنيػػة التػػي يحكػػـ بيػػا عمػػى مسػػتخدمييـ فػػي قضػػايا المطبكعػػات التػػي تنطبػػؽ عمييػػا أحكػػاـ ىػػذا

القانكف".

*حاالت إعفاء مالك المطبوعة من المسئولية الجزائية في التشريع الفمسطيني-:
نصت المادة ( )61مف القانكف المطبؽ في قطاع غزة عمى ثبلث حاالت إلعفاء مالؾ

المطبكعة مف المسئكلية الجزائية ،كمف الكىمة األكلى يتضح أف ىذه الحاالت ما ىي إال نفس
الحاالت التي يعفي بيا المسئكؿ الفعمي عمى اإلشراؼ كالرقابة في الجريدة ،كىذا ليس غريبان ألف

القانكف ال ييمو المسميات ،بؿ الذم ييمو ىك أف تمتزـ الصحيفة أك الجريدة باختيار شخص يككف
مسئكالن في نظر القانكف عما ينشر عف طريؽ صحيفتو  ،كلذلؾ نجد أف ىناؾ قكانيف تجعؿ
المسئكؿ عف ذلؾ مدير النشر  ،كقكانيف تجعؿ المسئكلية الجزائية تكجو دائمان إلى رئيس

التحرير(. )1
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يستفاد مف ذلؾ بأنو ال يمكف أف يككف لمجريدة أكثر مف شخص يككف مسئكالن أماـ القضاء،

سكاء كاف ذلؾ مالؾ المطبكعة كما في قانكف العقكبات الفمسطيني ،أك رئيس التحرير كما في
قانكف العقكبات األردني كمصر ،أك كمدير النشر كما في القانكف الفرنسي ( ،)1881كالمقصكد
ىنا ليس المسير لمجريدة أك المالؾ ،بؿ ىك المسئكؿ األكؿ كالفعمي عف النشر.

كقد حددت المادة ( )61مف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة أسباب

اإلباحة أك حاالت اإلعفاء مف المسئكلية ،التي يستطيع مالؾ المطبكعة الدفع بيا بثبلث حاالت

كىي:

-1الحالة األولى :أن النشر وقع بدون تفويضو أو موافقتو أو عممو:
ينظر إلى مالؾ المطبكعة في ىذا القانكف ،كيعامؿ معاممة رئيس التحرير أك مدير التحرير،

كما في القكانيف التي جعمت مف رئيس التحرير أك مدير التحرير المسئكؿ األكؿ كالفعمي عما
ينشر في الجريدة أك الصحيفة ،لذلؾ يفترض القانكف في مالؾ المطبكعة عممو بما ينشر في

جريدتو ؛ كىذا لككف الجريدة ممكو ،كىذا بالطبع يحتـ عممو خكفان عمى ضياع جريدتو كمالو،
إضافة إلى ضركرة حرصو؛ كذلؾ بعدـ خركج العامميف فييا عف حدكد القانكف ،كمما يتبادر لمذىف

إنو سيعمؿ عمى فحص أم أمر يتعمؽ بأعماؿ الجريدة كتابةن كنش انر ،كلكف القانكف حاكؿ التخفيؼ
مف ىذا اإلفتراض؛ أم عمـ مالؾ المطبكعة أك رئيس التحرير كما كردت في المادة ( )195مف

قانكف العقكبات المصرم الممغاة عما ينشر في جريدتو ،كىذا نابع مف طبيعة العمؿ في الصحؼ

التي تتعدد إدارتيا كأقساميا كتتشعب  ،باإلضافة إلى كثرة صفحاتيا كالعامميف فييا( ،)1لذلؾ

افترض القانكف حدكث تجاكزات ال يككف المالؾ أك رئيس التحرير عمى عمـ بيا ،أك حتي قد تمت
بتفكيض منو أك بمكافقتو ،لكف القانكف اشترط حسب ما جاء في المادة ( )61مف القانكف المذككر

عاليو؛ أف يثبت بأف النشر حدث بدكف عممو ،كىذا يتطابؽ مع ما كاف نص عميو المشرع
المصرم قبؿ إلغاء المادة ( )195حيث نصت عمى  ":إذا ثبت أف النشر حصؿ بدكف عممو كقدـ

منذ بداية التحقيؽ كؿ ما لديو مف المعمكمات كاألكراؽ لممساعدة عمى معرفة المسئكؿ عما نشر"،

أم يثبت أف الخبر أك المقاؿ الذم نشر قد تـ خمسة ،أك إنو أعطى أم انر بعدـ النشر كلكف أمره لـ
ينفذ ،كأف يثبت أيضان إنو لـ ينتبو إلى عبارات المقاؿ أك الخبر ،أك إنو لـ يكف كقت النشر في

مقر الجريدة(.)2
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-2الحالة الثانية :أن النشر لم يتسبب عن قمة احترازه وعنايتو )1(:
ىذه الحالة ال يكجد ليا مقابؿ في القانكف المصرم ،كمف المعركؼ أف معظـ القكانيف

تشترط في إعطاء التراخيص أك المكافقة لمعمؿ ألم صحيفة أك جريدة أف يككف مالؾ الجريدة أك
رئيس التحرير صحفي حاصؿ عمى شيادة جامعية ،كغير محككـ عميو بجناية أك جنحة ،كما

يشترط أحيانان أف ال يمارس كظيفة أخرل ،كأف يتقف المغة األساسية التي تصدر بيا الصحيفة،
كىذا ما اشترطتو كأكدت عميو المادة ( )11مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني ،كذلؾ حتى
يتسنى لو إدارة الصحيفة أك الجريدة بشكؿ صحيح كسميـ ،إلف ىدؼ القانكف كالقائميف عميو ،أم

الجيات الحككمية أف تككف المشاريع كالمؤسسات داخؿ البمد أك الدكلة ناجحة ،مما يعكد بالفائدة
كالنفع عمى المصمحة العامة ،لذلؾ يشترط القانكف أف يككف المشرؼ الفعمي عمى الجريدة متمتعان
بإمكانيات أكاديمية كعقمية جيدة حتى ال ييمؿ في إدارة الصحيفة  ،مما يترتب عميو كقكع

الصحيفة في التجاكزات ،كىذا ىك القصد مف كراء ىذه الفقرة كالتي عبر عنيا المشرع بقمة
االحتراز كالعناية أم اإلىماؿ باإلشراؼ كالرقابة ،كىذا ما يتماشى مع اليدؼ الذم مف أجمو
جرمت معظـ القكانيف الشخص المسئكؿ مسئكلية فعمية عما ينشر بالجريدة أك الصحيفة ،إف كاف

مالؾ المطبكعة أك رئيس التحرير ،ألف المكقع أك المكانة التي حددىا القانكف ليذا الشخص
الغرض منيا الحرص كتكخي الحذر كالدقة فيما يتعمؽ بأعماؿ الصحيفة أك الجريدة كىذا مخالؼ

لئلىماؿ ،باإلضافة إلى أف ىذا يعد جكىر عممو باألساس ،لذلؾ لك أخؿ بيذا العمؿ المناط بو

عاقبو القانكف لسكء إدارتو ،أم إشرافو كرقابتو ،إال إذا استطاع أف يثبت بأدلة مقنعة إنو اتخذ كؿ

التدابير كالخطكات الكفيمة بعدـ كقكع الجريمة ،كتقدير ذلؾ يترؾ لممحكمة.

-3الحالة الثالثة :أنو فعل كل ما في وسعو لممساعدة عمى معرفة ىوية األشخاص الذين كتبوا
أو نشروا تمك األلفاظ:

يستكجب في ىذه الحالة عمى مالؾ المطبكعة أك رئيس التحرير أف يقدـ لمجيات المختصة،

أم إلى جية التحقيؽ "كىذا ما كاف يشترطو المشرع المصرم سابقان في نص المادة ( )1/195مف

قانكف العقكبات" كؿ ما لديو مف أكراؽ أك مستندات أك صكر لمكشؼ عف مؤلؼ المقاؿ أك الخبر
كمف ساعده في ىذا النشر ،أك أف يرشد إلى مف أدرج الخبر أك المقاؿ خمسة في الصحيفة كىؤالء

جميعيـ تخضع مسئكليتيـ لمقكاعد العامة(.)2

يستفاد مف ىذه الحاالت الثبلث؛ بأف مالؾ المطبكعة ال يعرؼ ىكية الفاعميف ،كانو حاكؿ

التعرؼ عمييـ كتقديـ كؿ المساعدة في سبيؿ ذلؾ ،كىذا ما كاف يشترطو المشرع المصرم سابقان،
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حيث أضاؼ حالة أخرل إلعفاء رئيس التحرير مف المسئكلية الجزائية ،كىي تختمؼ عف الحاالت

السابقة ،فيك يفترض فييا عمـ رئيس التحرير بصاحب المقاؿ أك الخبر ،أك مف قاـ بالنشر ،كانو

أراد النشر ،كىذا يعني تكافر مسئكلية حقيقة في شأنو(.)1

كىذه الحالة ىي التي ينص عمييا في المادة ( )195مف قانكف العقكبات المصرم بقكليا:
"إذا أرشد أثناء التحقيؽ عف مرتكب الجريمة كقدـ كؿ ما لديو مف المعمكمات كاألكراؽ إلثبات
مسئكليتو كأ ثبت فكؽ ذلؾ أنو لك لـ يقـ بالنشر لعرض نفسو لخسارة كظيفتو في الجريدة أك لضرر

جسيـ آخر" ،ىذه الحالة تعني أف يبادر رئيس التحرير إلببلغ سمطات التحقيؽ بالمعمكمات
الصادقة كالكاجبة التي تيعينيا عمى تحديد المسئكؿ عف النشر ،كال يشترط أف يتـ ذلؾ كما في
الحالة السابقة عند بدء التحقيؽ بؿ يجكز أثناء مباشرة إجراءاتو في مكاجية المتيـ.
في المقابؿ نرل أف المشرع الفمسطيني في قانكف العقكبات لـ ينص عمى ىذه الحالة ،كلعؿ

ما ذىب إليو القانكف المصرم يقدـ لرئيس التحرير مخرجان مما قد يعفيو مف المسئكلية ،كىذه
الحالة تفترض كما ذكرنا عمـ رئيس التحرير بالمسئكؿ عف النشر ،كما تشترط ىذه الحالة أف

يككف مضط انر لذلؾ النشر ،كاال عرض نفسو لخسارة كظيفتو أك لضرر جسيـ آخر ،كىذا التيديد
بفقداف الكظيفة يتعيف أف يككف حقيقيان كجديان كليس مجرد احتماؿ ،لذلؾ يجب أف يثبت لممحكمة

بأنو لـ يرضخ مف أكؿ كىمة ،كانما كاف الخيار ىك الكظيفة أك النشر ،أما الضرر اآلخر فالغالب

إنو يتعمؽ أيضان بالكظيفة كإنقاص المرتب أك نقمو مف مكانو أك حرمانو مف ترقية(.)2

يتبيف لنا كذلؾ مف ىذا النص أنو حؽ مقرر لرئيس التحرير الذم يعمؿ بصفتو مكظؼ في

الصحيفة ،أم أنو ال يستفيد منو رئيس التحرير عندما يككف مالكان لمصحيفة ،كيمكف أف يككف ىذا

السبب لعدـ النص عميو في القانكف الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة ،كالذم يعتبر مالؾ

الصحيفة مسئكالن جزائيان عما ينشر فييا.

كيستفاد أيضان مف نص المادة ( )61مف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة

،ككذلؾ مف المادة ()195مف قانكف العقكبات المصرم ،أف ىناؾ شرطيف آخريف ال يمكف أف
يستفيد رئيس التحرير أك مالؾ المطبكعة منيما إال إذا اجتمعا ليما كىما(-:)3

أ -أف يككف الشخص الذم يساعد مالؾ المطبكعة أك يرشد إليو رئيس التحرير مكجكد في
فمسطيف أك في مصر كما كرد في القانكف المصرم ،أم أف محاكمتو ممكنة كمرجع ذلؾ رغبة
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المشرع في أال يفمت رئيس التحرير أك مالؾ المطبكعة مف العقاب ،إال إذا أمكف عمى كجو التعييف
معاقبة المسئكؿ عف الجريمة.

ب -أال يككف عمؿ رئيس التحرير أك مالؾ المطبكعة قد تجاكز مجرد اإلشراؼ عمى النشر إلى

عدؿ في المقاؿ كأضاؼ إليو مف
حكر أك ٌ
ما يجعمو مؤلفان أك كاتبان ،كيستكم في ذلؾ أف يككف ٌ
عنده بعض الكممات أك العبارات ،فإف فعؿ ذلؾ فإنو ال يستفيد مف ىذا اإلعفاء ،ألف المشرع
عندما أكرد ىذه الحاالت لئلعفاء مف المسئكلية ،فإنو أكردىا لمتخفيؼ مف حدة افتراض

المسئكلية( )1عمى عاتؽ رئيس التحرير أك مالؾ المطبكعة ،ألف ىذا اإلعفاء كما قدمنا استثناء
لمالؾ المطبكعة أك رئيس التحرير أك المحرر المسئكؿ ،كىك كارد في صدد نشر كبلـ الغير
كأفكاره إذا حصؿ النشر خفية كخمسة دكف عمـ رئيس التحرير ،أك إذا حصؿ بعممو إذعانان منو

لمضغط كالتيديد ،لذلؾ فإف ساىـ مالؾ المطبكعة أك رئيس التحرير في كتابة المقاؿ أك تغييره أك

تعديمو فإنو ال يستفيد مف اإلعفاء.

كتجدر اإلشارة إلى أف عبء إثبات حاالت اإلعفاء سابقة الذكر تقع عمى مالؾ المطبكعة

أك رئيس التحرير أك المحرر المسئكؿ ،فيك يسأؿ عمى سبيؿ اإلفتراض ،كلو أف يدفع بإثبات
الحاالت السابؽ ذكرىا( ،)2ىذا ما أكدت عميو محكمة النقض المصرية في حكميا الصادر في
 22يكنيك سنة .1975

كيرل جانب مف الفقو المصرم أف اإلعفاء المنصكص عميو في الحالة األكلى ىك نكع مف

القكة القاىرة يستطيع بمقتضاىا رئيس التحرير أك مالؾ المطبكعة دفع مسئكليتو بيا ،كيرل الفقو
أيضان أف اإلعفاء المنصكص عميو في الحالة الثانية يعد نكعان مف اإلكراه المعنكم ،حيث تفترض
ىذه الحالة أف رئيس التحرير يعمـ بالنشر ،كلكف أمر بو مضط انر تحت ضغط الخكؼ مف خسارة
كظيفتو في الجريدة أك مف ضرر جسيـ آخر يمحقو ،كىذا ال يعني استبعاد القكاعد العامة في

المسئكلية الجزائية ،ذلؾ أف النص قد اقتصر عمى افتراض اإلثـ دكف الشركط األخرل لتمؾ

المسئكلية ،ال سيما ضركرة تكافر اإلسناد لدل الفاعؿ ،كلذا يستطيع المتيـ الدفع بامتناع المسئكلية

بالجنكف أك عاىة عقمية أك إكراه أك حالة الضركرة(.)3

كيرل جانب مف الفقو أف المادة ( )195مف قانكف العقكبات المصرم كالممغاة ،كىذا ينطبؽ

عمى المادة ( )61مف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة أنيما رسمتا طريقان

 - 1د .عماد النجار ،الوسيط يف تشريعات الصحافة ر القاىرة ر مكتبة األصللو ادلصرية ،1985ص145
 - 2أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص  148وما بعدىا
 - 3د .مدحت رمضان ،ادلرجع السابق،ص.96
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لمخبلص مف المسئكلية الجزائية كذلؾ بإثبات ما ينفي الخطأ( ،)1كيرل جانب آخر مف الفقو أف
اإلعفاء المنصكص عميو في المادة ( )195مف القانكف المصرم كالمادة ( )61مف قانكف

العقكبات الفمسطيني؛ ىك نكع مف اإلعفاء مف العقاب ،الذم يفترض تكافر المسئكلية الجزائية في

حؽ رئيس التحرير عف الجريمة ،كبالطبع يستطيع رئيس التحرير دفع المسئكلية الجزائية عنو إذا

ما تكافرت الشركط الخاصة بمكانع المسئكلية لديو ،كفقان لؤلحكاـ العامة المنصكص عمييا في
قانكف العقكبات(.)2

 - 1أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص ،149أمحد ف تحي سرور ،الوسيط يف قانون العقوبات  ،القسم العام ،دار النهضة العربية ،
 ،1996ص.291
 - 2د .مدحت رمضان  ،ادلرجع السابق ،ص ،99أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص149
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المطمب الرابع

مسئولية الناشر()1

نصت المادة (/42ج) مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني عمى أنو ":تقاـ دعكل الحؽ
العاـ فػي جػرائـ المطبكعػات غيػر الدكريػة المنصػكص عمييػا فػي ىػذا القػانكف ،عمػى مؤلفيػا كفاعػؿ

أصػػمي ،كعمػػى ناشػػرىا كشػريؾ لػػو ،كاذا لػػـ يكػػف مؤلػػؼ المطبكعػػة أك الناشػػر معركفػان فيبلحػػؽ مالػػؾ
المطبعة".

كعمى خبلؼ المشرع الفمسطيني المشرع المصرم الذم أغفؿ في نص المادة ()196،195

مف قانكف العقكبات المصرم ذكر الناشر أك ممتزـ الطبع(.)2

كقػػد آثػػار إغفػػاؿ الػػنص عمػػى الناشػػر فػػي القػػانكف المصػػرم تسػػاؤالن حػػكؿ نػػكع المسػػئكلية التػػي

يخض ػػع ليػ ػػا في ػػؿ ىػػػي مسػػػئكلية مفترض ػػة ،أـ ىػػػي مس ػػئكلية تخض ػػع لمقكاع ػػد العام ػػة فػػػي قػ ػػانكف
العقكبات؟

نصت المادة ()78 ،77مف قانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية ،كالمادة

( )61مف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة  ،كالمادة ( )42مف قانكف
المطبكعات كالنشر الفمسطيني عمى ىذا التساؤؿ  ،كلكف يبدك مف الكىمة األكلى أف ىناؾ اختبلؼ

بناء عميو الناشر بيف ىذه القكانيف ،فقد ينص في المادة( )77مف قانكف
بالكصؼ الذم ييسأؿ ن
العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية عمى أف ":الشريكاف( )3بالكبلـ في الجريمة المقترفة
بالكبلـ المنقكؿ بالكسائؿ اآللية عمى ما كرد في الفقرة الثانية مف المادة ( )73أك 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"  ،كنصت المادة ( )78أيضان عمى إنو

 - 1مل يوضح القانون الفلسطيٍت ادلقصود بالناشر كما فعل القانون ادلصري فقد عرفو قانون ادلطبوعات ادلصري رقم 20لسنة 1936يف
ادلادة األوىل بأنو الشخس الذي يتوىل نشر أي مطبوع يبدو من ىذا التعريف توسعو حي يضفي صفة الناشر على كل شخس يهيمن
على نشر ادلطبوع أن كان دوريا أو غَت دوري مثل الكتب.
 - 2كانت ادلادة ( )166مكررا من قانون العقوبات ادلصري قبل تعديلها يف سنة  1931تسمي الناشر ملتزم الطبع.
 - 3استخدم ىذا القانون كلمة الشريك تعبَتاً عن الفاعل األصلي مع غَته ،فقد تناول يف الباب الرابع ادلسئولية اجلزائية  ،واستخدم تعبَت
"االشًتاك اجلرمي" للداللة على معنيُت األول يف معٌت مطلق االشًتاك ،وهبذا ادلعٌت يقوم اشًتاك جرمي مىت ما اشًتك أكثر من شخس يف
جرمية واحدة ،ال فرق بُت أن يكون ادلشًتك فاعبلً مع غَته( شريكاً) أو زلرضاً أو متدخبلً ،أما الثاين فجاء يف معٌت تعدد الفاعلُت،
فالشريك يف ىذا ادلعٌت ىو الفاعل مع غَته وقد استعمل ىذا القانون لفظ( الشريك ) يف ىذا ادلعٌت يف ادلادتُت ( ،) 77 ، 76وطبقاً ذلذا
ادلعٌت احملدد ال يعد احملرض أو ادلتدخل شريكاً وان أمكن اعتباره مشًتكاً فحسب ،وإمنا الذي ميكن عده شريكاً ىو الفاعل مع الغَت وقد
عرفت ادلادة ( )75من نفس القانون الفاعل بقوذلا " فاعل اجلرمية ىو من أبرز إىل حيز الوجود العناصر اليت تؤلف اجلرمية أو ساىم مباشرة
يف تنفيذىا ".
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":عندما تقترؼ الجريمة بكاسطة الصحؼ يعد ناش انر مدير الصحيفة كالمسئكؿ ،فإذا لـ يكف مف
مدير ،فالمحرر أك رئيس تحرير الصحيفة ".

يتبيف مف النصكص السابقة أف القانكف عند تحديده كتنظيمو لممسئكلية الجزائية ذكر

الناشر بشكؿ كاضح ،كبيف طبيعة مسئكليتو في المادة ( )77مف قانكف العقكبات األردني التي
تناكلت مف خبلليا النشر عبر الكتب أك الرسكمات كالصكر ،كمف ثـ حممت المسئكلية إلى الكاتب
كفاعؿ أصمي كالى جانبو الناشر ،أم أنو اعتبره فاعبلن أصميان مفترضان تتحقؽ مسئكليتو بغير

إثبات عممو بما تضمنو المطبكع  ،طالما أثبت أنو ىك الذم أخذ عمى عاتقو نشره كتحقؽ ىذا
النشر بالفعؿ حتى لك لـ يعرؼ شيئان عف الجريمة .

أما بالنسبة لكيفية تحديد المسئكلية الجزائية كطبيعتيا في الصحؼ ،فإف ىذا القانكف كحسػب

المػادة ( )78مػػف قػانكف العقكبػػات األردنػي لػػـ تػنص عمػػى مسػئكلية الناشػػر كىػك "ممتػػزـ الطبػع" كمػػا

ػرر) ،بمعنػػى أنػػو أغفػػؿ ذكػره
كػػاف يطمػػؽ عميػػو بالقػػانكف المصػػرم حسػػب مػػا جػػاء بالمػػادة(  166مكػ ان

أس ػػكةن بالمش ػػرع المص ػػرم ال ػػذم أغف ػػؿ ذك ػػر الناش ػػر ب ػػالمكاد(  ) 196، 195م ػػف ق ػػانكف العقكب ػػات

المصرم ،كالمتاف نظمتا مف خبلليما المسئكلية الجزائية عف جرائـ الصحافة ،كجعؿ رئيس التحرير
أك المحػػرر المسػػئكؿ ىػػك الناشػػر ،كافتػػرض مسػػئكليتو كاعتب ػره فػػاعبلن أصػػميان إلػػى جانػػب المؤلػػؼ أك

الكاتب ،كليس معنى ذلؾ أف الصحيفة تخمك مف الناشر" ممتزـ الطبع ككف القانكف لـ يذكره ،كلكف
القانكف في ىذه المادة يبيف مػف الػذم يتحمػؿ المسػئكلية فػي الصػحيفة عمػى أسػاس االفتػراض ،كمػا

داـ ىنػػاؾ رئػػيس تحريػػر أك مػػدير مسػػئكؿ فعمػػي فإنػو يتحمػػؿ المسػػئكلية ؛كعمػػة ذلػػؾ ترجػػع إلػػى أنػػو
المسئكؿ عف النشر نظ انر لطبيعة كظيفتو التي تحتـ عميو اإلشراؼ كالرقابة كاعطاء األكامر بالنشػر

أكالن  ،ككػػكف القػػانكف ال يعتػػد بالمسػػميات كانمػػا يعتػػد بػػاألدكار فػػاعتبره ىػػك الناشػػر ،كعميػػو ف ػإف ىػػذا
الق ػػانكف ق ػػد أخ ػػرج الناش ػػر (ممت ػػزـ الطب ػػع ) م ػػف فكػ ػرة االفتػ ػراض كل ػػذلؾ فأن ػػو يس ػػأؿ كف ػػؽ القكاع ػػد

العامة(.)1

أما بالنسبة لقانكف العقكبات الفمسطيني فشأنو في تحديد طبيعة المسئكلية الجزائية لمناشر

شأف القانكف األردني المطبؽ في الضفة الغربية كالقانكف المصرم ،فقد أغفؿ ىذا القانكف ذكر

الناشر في المادة ( )61مف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة ،الذم نظـ مف
خبلليا ىذا القانكف المسئكلية الجزائية عف الجرائـ الصحفية ،ىذا يعكد لككف ىذا القانكف يتعامؿ

مع مالؾ المطبكعة باعتباره المسئكؿ الفعمي كالمشرؼ كالمراقب عمى كؿ ما ينشر في الجريدة أك

المطبكعة ،كيعتبره فاعبلن أصميان  ،ذلؾ ككنو متكلي النشر ،فيستطيع السماح بو أك منعو إذ أف ىذا

 - 1أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق،ص150
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القانكف يعاقب مالؾ المطبكعة الذم ىك بمثابة رئيس التحرير في القكانيف األخرل لككنو ناش انر ،كال
ينظر إلى كظيفتو أك مسماه فمسئكليتو مفترضة بحكـ مكانتو.

كيبدك أف عدـ ذكر الناشر في المادة ( )61مف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في

قطاع غزة ،يترتب عميو ترؾ تحديد مسئكليتو لمقكاعد العامة في قانكف العقكبات ،أم إنو لـ
يفترض مسئكليتو عف الجرائـ التي تقع عبر الصحيفة ،كأف االفتراض فقط اقتصر عمى مالؾ

المطبكعة كىك بمثابة رئيس التحرير بالقكانيف األخرل ،كلك أراد ىذا القانكف افتراض مسئكليتو
لنص عمى ذلؾ صراحة ،ألف تقرير مسئكليتو كفؽ القكاعد العامة ليس في حاجو إلى نص ليؤكده

،بينما االستثناء ىك ما يحتاج إلى نص خاص ليؤكده ،كما فعؿ ىذا القانكف كغيره في النص
صراحة عمى االستثناء بافتراض مسئكلية رئيس التحرير أك مالؾ المطبكعة.

كما يتضح مف نص المادة ( )61مف القانكف المذككر أعبله ،أف ىذا القانكف ال ييتـ

باألسماء قدر اىتمامو بحقيقة الدكر الذم يؤديو الشخص في الجريمة الصحفية  ،فقد يعتبر

الشخص المسئكؿ كالمييمف عمى النشر ىك الفاعؿ األصمي ،لذلؾ لـ يميز بيف المسئكلية الجزائية
في المطبكعات الدكرية كالمطبكعات غير الدكرية ،لذلؾ نرل أف ىذا القانكف رغـ عدـ ذكره

مسئكلية الناشر في المطبكعات غير الدكرية ؛ فإنو يفييـ منو بأنو يعاقب مدير النشريات أك
المييمف عمييا كفاعؿ أصمي ،مفترضان مسئكليتو كما فعؿ في تحديد المسئكلية في المطبكعات

الدكرية(. )1

كبالنظر لقانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني نجده قد أغفؿ ذكر الناشر كباقي القكانيف

في المادة (/42ب)(، )2الذم نظمت مف خبلليا المسئكلية الجزائية عف الجرائـ الصحفية أك

المطبكعات الدكرية ،كىك في ذلؾ لـ يخالؼ القكانيف المذككرة ،حيث اعتبر رئيس التحرير فاعبلن

أصميا ،مفترضان مسئكليتو ككنو المييمف كالمشرؼ عمى النشر كىك مف يسمح بالنشر أك يمنع
ن
النشر فمعاقبتو كناشر ،أما الناشر فقد ترؾ القانكف تحديد مسئكليتو لمقكاعد العامة.
أما في المادة (/42ج)( )3مف القانكف المذككر أعبله ؛ فقد نظمت مف خبلليا المسئكلية

الجزائية عف الجرائـ الصحفية التي تتـ عبر المطبكعات غير الدكرية ،حيث اعتبرت المادة سابقة

الذكر الناشر شريكان في جريمة النشر في حالة معرفة مؤلؼ الكتابة ،كعميو فإف الناشر ييسأؿ
 - 1أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص151
 - 2نصت الفقرة ب من ادلادة  " 42تقام دعوى احلق العام يف جرائم ادلطبوعات الدورية ادلنصوص عليها يف ىذا القانون على رئيس
التحرير ادلسئول للمطبوعة وعلى كاتب ادلقال كفاعلُت أصلُت  ،ويكون مالك ادلطبوعة الصحفية مسئوالً بالتضامن معهما عن احلقوق
الشخصية النامجة عن تلك اجلرائم  ،ويف نفقات احملكمة وال يًتتب عليو أي مسؤولية جزائية إال إذا ثبت اشًتاكو أو تدخلو الفعلي يف
اجلرمية ".
 - 3نصت ادلادة (/ 42ج)"تقام دعوى احلق العام يف جرائم ادلطبوعات غَت الدورية ادلنصوص عليها يف ىذا القانون على مؤلفها كفاعل
أصلي وعلى ناشرىا كشريك لو وإذا مل يكن مؤلف ادلطبوعة أو الناشر معروفاً فيبلحق مالك ادلطبعة ".
053

كفاعؿ أصمي عف جريمة النشر إذا تعذر معرفة مؤلؼ الكتابة إلنو ىك المكمؼ بالنشر ،كما أف

مسئكليتو احتياطية عمى عكس رئيس التحرير في حالة المطبكعات الدكرية الذم يسأؿ دائمان

،سكاء عرؼ المؤلؼ أك لـ يعرؼ ،كىي بذلؾ تعتبر مزيجان بيف نظاميف ،المسئكلية التتابعية
كالمسئكلية المبنية عمى الخطأ( ،)1كأساس المسئكلية المبنية عمى الخطأ ىك اإلخبلؿ كاإلىماؿ

بكاجب الرقابة البلزمة عمى كؿ ما ينشر ،كلذلؾ يعتبر الناشر شريكان حسب ىذه المادة ،حتى لك

دفع بمسئكليتو الجزائية كفاعؿ أصمي باألسباب العامة ،المتمثمة بمكانع المسئكلية ،أك بأسباب

اإلباحة ،أك األسباب الخاصة ،إلف ىذه األسباب جميعيا ال تعفيو مف اعتباره شريكان في جريمة

النشر ،حتى لك أثبت أف النشر لـ يتـ بإذنو ،ألف اإلىماؿ الذم يعتبر مساعدة سمبية ىك الذم

أدل إلى قياـ الجريمة ،عمى إنو يستكجب إثبات القصد الجنائي لديو كفقان لمقكاعد العامة لئلثبات
في المكاد الجزائية ،كلو نفي تكافر ىذا القصد بالجيؿ بمضمكف الكتابة مثبلن(. )2

كيتفػػؽ ىػػذا ال ػرأم مػػع أحكػػاـ قضػػاء المحكمػػة الدسػػتكرية العميػػا المص ػرية التػػي تحػػدثت عػػف

المسئكلية المفترضة ،بقكليا " :أف األصؿ في القصد الجنائي يككف مف أركاف الجريمة ،كأف يككف
ثبكتػػو فعمي ػان ،كال يصػػح القػػكؿ بالمسػػئكلية المفترضػػة إال إذا نػػص عمييػػا الشػػارع ص ػراحة ،أك كػػاف

استخبلصػػيا سػػائغان مػػف خػػبلؿ اسػػتقراء النصػػكص القانكنيػػة كربطيػػا ببعضػػيا ،ذلػػؾ أف اإلنسػػاف ال

يجكز أف يسأؿ أصبلن -كسكاء بكصػفو فػاعبلن لمجريمػة أك شػريكان فييػا -إال عػف نشػاط مػؤثـ -فعػبلن

كػاف أـ تركػان ،إيجابػان أـ سػػمبان ،-كال محػػؿ بالتػالي لممسػػئكلية المفترضػػة أك المسػػئكلية التضػػامنية فػػي
مجاؿ العقكبة ،إال استثناء  ،كفي الحدكد التي ينص عمييا القانكف"(.)3

كبػػالنظر لمفقػػو المصػػرم  ،فقػػد ذىػػب جانػػب منػػو إلػػى اعتبػػار الناشػػر مسػػئكالن بصػػفتو فاعػػؿ

أصمي كىي مسئكلية مفترضة  ،كذلػؾ اسػتنادان إلػى قػانكف المطبكعػات الصػادر عػاـ  ،1936الػذم
عرفػ ػو بأن ػػو ":الش ػػخص ال ػػذم يت ػػكلى نش ػػر أم مطب ػػكع كبأن ػػو ى ػػك الش ػػخص ال ػػذم يس ػػيطر عم ػػى

المطبكع" ،باإلضافة إلى ذلؾ فإف قانكف العقكبات المصرم ال ييعنػى باألسػماء ،كانمػا يعنػى بالػدكر
الذم يقكـ بو الشخص في عممية النشر ،كمف ثـ مساىمتو في ارتكاب الجرائـ الصحفية التي تقكـ
عمػػى شػػقيف ىمػػا الفك ػرة الممنكعػػة كعمميػػة نشػػرىا ،فمػػف يسػػاىـ فػػي أييمػػا يعتبػػر فػػاعبلن أصػػميان فػػي

الجريمػػة ،كيضػػيؼ أنصػػار ىػػذا ال ػرأم "بأنػػو ال يجػػكز فػػي العقػػؿ أف تقػػع مسػػئكلية مفترضػػة عمػػى

 - 1أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص 152
 - 2د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص  381وما بعدىا ،أ .امحد امُت –د .علي راشد ،ادلرجع السابق ،ص
225ومابعدىا،د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص 159
 - 3جلسة  3يوليو  ،1995رلموعة أحكام اليت أصدرهتا احملكمة الدستورية العليا ،طعن رقم  ،25لسنة  16دستورية ،اجلزء السابع ،من
أول يوليو  1995حىت آخر يونيو  ، 1996ص 79
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شخصػػيات ثانكيػػة كالطػػابع كالبػػائع كالمػػكزع كيفمػػت منيػػا الناشػػر كى ػؤالء منػػو بمنزلػػة المقػػاكليف مػػف
الباطف مف المقاكؿ األصمي"(.)1

كذىب جانب مػف الفقػو إلػى القػكؿ بػأف المشػرع المصػرم نػص عمػى مسػئكلية رئػيس التحريػر

باعتبارىػػا مسػػئكلية مفترضػػة خركجػان عمػػى القكاعػػد العامػػة لممسػػئكلية فػػي قػػانكف العقكبػػات ،كبمػػا أف

االسػػتثناء فػػي نطػػاؽ المسػػئكلية ال يقػػاس عميػػو فػػبل يمكػػف تقريػػر مسػػئكلية الناشػػر ،كىػػذا يعنػػي أف
المشرع قد أخرج الناشر مف نطاؽ المسػئكلية المفترضػة ،كمػا أف المشػرع المصػرم قػد ذكػر الناشػر

ص ػ ػراحة فػ ػػي المػ ػػادة ( 178مكػ ػػرر) مػ ػػف قػ ػػانكف العقكبػ ػػات كقػ ػػرر مسػ ػػئكليتو ىػ ػػك كرئػ ػػيس التحريػ ػػر
باعتبارىم ػػا ف ػػاعميف أص ػػمييف إذا ارتكب ػػت الجريم ػػة المنص ػػكص عميي ػػا ف ػػي الم ػػادة ( )178بكاس ػػطة

الصحؼ ،كىذا يعني أف المشرع المصرم حينما فرض المسئكلية عمى رئيس التحرير فرضيا عميو
باعتبػػاره كػػذلؾ كلػػيس باعتبػػاره ناش ػ انر كمػػا يػػرل أصػػحاب ال ػرأم المعػػارض ،كلػػذلؾ إذا أمكػػف إثبػػات

القصد الجنائي لدل الناشػر بإثبػات عممػو بمضػمكف المنشػكر كارادة نشػره عمػى الػرغـ مػف ذلػؾ فػإف

مس ػػئكليتو تترت ػػب كفقػ ػان لمقكاع ػػد العام ػػة(،)2كيس ػػتفاد م ػػف ذل ػػؾ بػ ػأف المش ػػرع المص ػػرم ل ػػك أراد تقريػ ػر
مس ػ ػػئكلية مفترضػػ ػػة لمناشػ ػ ػػر لػػ ػػنص عمػػ ػػى ذلػػ ػػؾ فػػ ػػي المػػ ػػادة ()195كالم ػ ػػادة ( )196م ػ ػػف قػػ ػػانكف

العقكبات(.)3

 -1احملامي .زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق ،ص  ،401د .زلسن فؤاد فرج،ادلرجع السابق ،ص347
 - 2د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص ،158د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص  ،381د .رأفت جوىري رمضان،
ادلرجع السابق ،ص ،210أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص153
 -3د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص ،158د .خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلرجع السابق ،ص  ،381د .رأفت جوىري رمضان،
ادلرجع السابق ،ص،210أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص 153
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المطمب الخامس
مسئولية مالك المطبعة " الطابع"

عرؼ جانب مف الفقػو المصػرم الطػابع بأنػو" :ىػك ذلػؾ الشػخص الػذم يتعيػد بطبػع المؤلػؼ
ٌ
1
أك الجريدة أك المطبكعة"( ) .
كبػػالنظر لممشػػرع الفمسػػطيني فنجػػده لػػـ يضػػع تعريفػان كاضػػحان لمالػػؾ المطبكعػػة فػػي التشػريعات

الخاصػة بالمكضػػكع  ،كىػػذا عمػػى العكػػس مػػف قػػانكف المطبكعػػات المصػػرم الػػذم عػ ٌػرؼ الطػػابع فػػي
المادة األكلى منو بقكليػا بأنػو " :صػاحب المطبعػة كمػع ذلػؾ فػإذا كػاف صػاحب المطبعػة قػد أجرىػا

إل ػػى ش ػػخص آخ ػػر فأص ػػبح ذل ػػؾ الش ػػخص ى ػػك المسػ ػتغؿ فيي ػػا فعػ ػبلن فكمم ػػة الط ػػابع تنص ػػرؼ إل ػػى
المستأجر".

كعمى ذلؾ ال ينصرؼ مػدلكؿ الطػابع إلػى العامػؿ الػذم يسػاعد فػي طبػع الكتابػات أك مػا فػي

حكميػػا ،كلكػػف إلػػى مػػدير المطبعػػة الػػذم أمػػر باتخػػاذ إج ػراءات الطبػػع  ،كعمػػى ذلػػؾ يكػػكف العامػػؿ
مس ػػئكالن كحػػػده ،إذا بػ ػػادر مػػػف تمق ػػاء نفسػػػو بطبػ ػػع الكتابػ ػػات ،أك مػػػا ف ػػي حكميػػػا بغيػ ػػر عمػػػـ مػ ػػدير

المطبعة(.)2

كبالنظر لمكاد قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة ،كلقانكف العقكبات االردنػي

المطبػػؽ فػػي الضػػفة الغربيػػة نجػػدىما لػػـ يشػػي ار إلػػى مسػػئكلية الطػػابع ،كىػػذا ل ػيس معنػػاه ىركبػػو مػػف
المسػػئكلية الجزائيػػة إذا أتػػى فع ػبلن أك اشػػترؾ فػػي الجريمػػة ،ممػػا يػػدلؿ عمػػى أف ىػػذه الق ػكانيف تسػػأؿ
الطابع حسب القكاعد العامة في المسئكلية كليس افتراضان(.)3

كمس ػػئكلية الط ػػابع تج ػػد س ػػندىا حاليػ ػان فػ ػي الم ػػادة (/42ج ) م ػػف ق ػػانكف المطبكع ػػات كالنش ػػر

الفمسػطيني  ،التػي بينػت المسػئكلية الجزائيػة عػف جػرائـ المطبكعػات غيػر الدكريػة  ،كالمػػادة ()196
مف قػانكف العقكبػات المصػرم ،إذ نجػدىما قػد جعمتػا مسػئكلية الطػابع مسػئكلية الفاعػؿ األصػمي فػي

الجػ ػرائـ الص ػػحفية إذا ل ػػـ يع ػػرؼ مرتك ػػب الجريم ػػة( " )4أم الكات ػػب أك رئ ػػيس التحري ػػر أك الناش ػػر"،

فمسػػئكليتو مفترضػػة س ػكاء عمػػـ بمضػػمكف المطبػػكع أك لػػـ يعمػػـ( ،)5كأسػػاس االفت ػراض إقدامػػو عمػػى
 -1د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر،ادلرجع السابق،ص ،95د.طارق سرور ،قانون العقوبات،ادلرجع السابق ،ص ،535د.طارق
سرور،جرائم النشر واإلعبلم،ادلرجع السابق ،ص263
 - 2د.طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر،ادلرجع السابق ،ص 95
 - 3أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص153
 -4ويعترب مرتكب اجلرمية يف نمر القانون غَت معروف إذا كان موجودا وقت النشر يف خارج الببلد  ،ألن ادلعرفة ادلطلوبة إلعفاء الطابع من
ادلسئولية ادلفًتضة ىي معرفة منتجة ميكن معها الوصول إىل ذلك الشخس ،ذلك ألن إقدام الطابع على طبع مؤلف يعلم أن مؤلفو أو
ناشره يقيم خارج الببلد  ،معناه يف الواقع انو نصب نفسو ناشرا لو داخل البلد
 -5د .شريف سيد كامل،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري،ادلرجع السابق ،ص  ،64د .خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلرجع السابق،
ص 387
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الطبع دكف أف يستكثؽ مف شخصية المؤلؼ أك الناشر ،كامػا يعرفيمػا كمػع ذلػؾ يخفػي أمرىمػا(،)1
لذا قاـ القانكف بتنظػيـ ىػذه المسػئكلية المفترضػة حتػى يسػيؿ الكصػكؿ إلػى الجنػاة الحقيقيػيف نتيجػة

إلىمػاؿ الطػابع فػي معػرفتيـ ،أك إلىمالػو فػي تصػػفح المكتػكب قبػؿ طبعػو ،كمػع ذلػؾ يعفػى الطػػابع

مف المسئكلية بصفتو فاعبلن أصميان ؛إذا ما قاـ باإلرشاد عف الفاعؿ األصمي ثػـ مػات بعػد ذلػؾ ،أك

كػاف معفيػان مػف المسػئكلية ألسػباب خاصػة  ،كلكػف يجػكز مسػاءلتو بصػفتو شػريكان فػي الجريمػة كفقػان

لمقكاعد العامة(.)2

كيترتب عمى ذلؾ إنو إذا أمكف تحديد شخصية رئيس التحرير أك المؤلؼ فػبل يسػأؿ الطػابع

كفاع ػ ػػؿ أص ػ ػػمي لمجريم ػ ػػة  ،كل ػ ػػك ل ػ ػػـ ي ػ ػػتـ تق ػ ػػديـ أح ػ ػػدىما لمعدال ػ ػػة أك النقض ػ ػػاء ال ػ ػػدعكل الجزائي ػ ػػة

لكفاتيمػػا(،)3أك لتػكافر أحػػد األسػػباب الشخصػػية التػػي تحػػكؿ دكف تكقيػػع العقػػاب عمػػييـ ،كعمػػى ذلػػؾ
فمسئكلية الطابع كفقان لمنصكص السابقة رىف بعدـ معرفة األشخاص الذيف يسبقكنو في الترتيب.

يتبيف لنا مف نص المادتيف (/42ج)( )4مف قانكف المطبكعات الفمسطيني كالمادة ()196

مف قانكف العقكبات المصرم أنيما أقرتا المسئكلية التتابعية كلكف ليس بصكرة كاممة(.)5

 -1د.عمر سامل،ادلرجع السابق،ص ،159احملامي .زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق،ص ،402د.آمال عثمان ،ادلرجع السابق،
ص ،776د.شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري،ادلرجع السابق،ص .64
 - 2د .خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلرجع السابق،ص ،387أ.امحد أمُت-د.علي راشد،ادلرجع السابق ،ص 228
 -3احملامي .زلمد عبد ا هل بك،ادلرجع السابق ،ص 403
 - 4نصت ادلادة (/42ج) من قانون ادلطبوعات والنشر الفلسطيٍت على أنو ":تقام دعوى احلق العام يف جرائم ادلطبوعات غَت الدورية
ادلنصوص عليها يف ىذا القانون على مؤلفها كفاعل أصلي وعلى ناشرىا كشريك لو وإذا مل يكن مؤلف ادلطبوعة أو الناشر معروفا فيبلحق
مالك ادلطبعة".
 - 5احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق ،ص 402وما بعدىا  ،د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص،387أ.
خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص 154
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المبحث الثالث
أسباب اإلباحة في الجرائم الصحفية

قػػد تنتفػػي المسػػئكلية الجزائيػػة لعػػدة أسػػباب بعضػػيا شخصػػية كاألخػػرل مكضػػكعية ،فتنتفػػي
المسػئكلية الجزائيػة فػي حالػة تػكافر أسػباب شخصػية يطمػؽ عمييػا " مكانػع المسػئكلية" ،كىػي أسػباب
تجػػرد إرادة الجػػاني مػػف القيمػػة القانكنيػػة ،فػػبل يسػأؿ الجػػاني عػػف الجريمػػة التػػي ارتكبيػػا ،كمػػف أمثمػػة

ذلؾ الجنكف أك عاىة العقؿ أك صغر السف.

كمػػف ناحيػػة أخػػرل قػػد ال تنعقػػد المسػػئكلية الجزائيػػة لتػكافر أسػػباب مكضػػكعية تسػػمى " أسػػباب

اإلباحة" ،كىي أسباب تخمع عف الفعؿ الصفة غير المشركعة ليصبح مباحان مشركعان بيدؼ حماية

المصمحة األجدر بالرعاية كالتضحية بالمصمحة األقؿ.

كعميػػو فإنػػو كاذ كانػػت مكانػػع المسػػئكلية تتفػػؽ كأسػػباب اإلباحػػة فػػي إنيػػا تحػػكؿ دكف معاقبػػة

الشخص ،إال إنيػا تختمػؼ معيػا فػي أنيػا ذات طػابع شخصػي تتعمػؽ بالشػخص ذاتػو الػذم تجػردت
إرادتو مف القيمػة القانكنيػة ،فػبل يسػتفيد منيػا إال الشػخص الػذم تػكافرت لديػو دكف بػاقي المسػاىميف

فػػي الجريمػػة ،حيػػث تبقػػى الجريمػػة معاقب ػان عمييػػا كمسػػئكليتيـ قائمػػة  ،كعمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ ف ػإف
أس ػػباب اإلباح ػػة ذات ط ػػابع مكض ػػكعي تتعم ػػؽ بالفع ػػؿ ذات ػػو كتج ػػرده م ػػف الص ػػفة غي ػػر المش ػػركعة،
فيستفيد مف تكافرىا جميع المساىميف سكاء عممكا أك لـ يعممكا بيا كقت صدكر السمكؾ(.)1

كترتيبػ ػان عم ػػى م ػػا س ػػبؽ  ،س ػػكؼ نع ػػرض فيم ػػا يم ػػي بع ػػض م ػػف أس ػػباب اإلباح ػػة ف ػػي الجػ ػرائـ

الصحفية كذلؾ في مطالب ثبلثة عمى الشكؿ اآلتي-:

المطمب األول :حؽ نشر األخبار.
المطمب الثاني :حؽ النقد.

المطمب الثالث :الطعف في أعماؿ المكظؼ العاـ كمف في حكمو.
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المطمب األول
حق نشر األخبار

ييعد نشر األخبار مف المياـ النبيمة التي تقكـ بيا الصحافة ،لما تنطكم عميو مف نقؿ الرأم
العاـ مف دائرة الغمكض إلى دائرة النكر ،كيبرر ىذا الدكر الميـ لمصحافة؛ أف حرية الرأم
كالحصكؿ عمى المعمكمات يكفميما الدستكر  ،كقد تأكدت ىذه الحرية بالمادة ( )19مف القانكف

األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  2003إذ نصت عمى ":ال مساس بحرية الرأم كلكؿ إنساف
الحؽ في التعبير عف رأيو كنشره بالقكؿ أك الكتابة أك غير ذلؾ ...مع مراعاة أحكاـ القانكف" ،كما

أكدت عميو المادة ( )27مف القانكف المذككر أعبله التي نصت عمى أف " -1حرية كسائؿ
اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة كالمكتكبة كحرية الطباعة كالنشر كالتكزيع كالبث  ،كحرية العامميف

فييا ،مكفكلة كفقان ليذا القانكف األساسي كالقكانيف ذات العبلقة-2.تحظر الرقابة عمى كسائؿ
اإلعبلـ  ،كال يجكز إنذارىا أك كقفيا أك مصادرتيا أك إلغاؤىا أك فرض قيكد عمييا إال كفقان لمقانكف
كبمكجب حكـ قضائي ".

ككذلؾ ما نصت عميو المادة ( )2مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني بقكليا" :

الصحافة كالطباعة حرتاف كحرية الرأم مكفكلة لكؿ فمسطيني  ،كلو أف يعرب عف رأيو بحرية قكالن
،كتابةن كتصكي انر كرسمان في كسائؿ التعبير كاإلعبلـ" ،كذلؾ ما نصت عميو المادة( )3مف نفس
القانكف المذككر أعبله بقكليا " تمارس الصحافة ميمتيا بحرية في تقديـ األخبار كالمعمكمات
كالتعميقات كتسيـ في نشر الفكر كالثقافة كالعمكـ في حدكد القانكف كفي إطار الحفاظ عمى

الحريات كالحقكؽ كالكاجبات العامة كاحتراـ حرية الحياة الخاصة لآلخريف كحرمتيا" ،باإلضافة إلى

ما أكدت عميو المادة ( )4مف القانكف المذككر بقكليا ":تشمؿ حرية الصحافة ما يمي:

أ_ إطبلع المكاطف عمى الكقائع كاألفكار كاالتجاىات كالمعمكمات عمى المستكل المحمى 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"(.)1

 - 1وىذا يتشابو مع ما نس عليو قانون تنميم الصحافة ادلصري الصادر سنو  1996يف ادلادة التاسعة منو وادلادة العاشرة وادلادة احلادية
عشر اذ نصت ادلادة ( )9من قانون تنميم الصحافة ادلصري الصادر سنو  1996على " يذر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق ادلعلومات
أو حتول دون تكافأ الغرض بُت سلتلف الصحف يف احلصول على معلومات ويكون من شأهنا تعطيل حق ادلواطن يف اإلعبلم وادلعرفة،
وذلك دون أخبلل مبقتضيات األمن القومي والدفاع عن الوطن ومصاحلو العليا "،كذلك نس ادلادة ( " )10مع مراعاة أحكام ادلادتُت
السابقتُت للصحفي تلقى اإلجابة على ما يستفسر عنو من معلومات وإحصائيات وإخبار وذلك مامل تكن ىذه ادلعلومات أو اإلحصائيات
أو األخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون "،ونصت ادلادة ( ) 11منو على " :للصحفي يف سبيل تأدية عملو احلق يف حضور ادلؤدترات
واالجتماعات العامة.
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أما بالنسبة لممشرع المصرم فقد نص عمى ىذه الحرية في المادة( )48مف الدستكر

المصرم حيث نصت عمى أف ":حرية الصحافة كالطباعة كالنشر ككسائؿ اإلعبلـ مكفكلة ،
كالرقابة عمى الصحؼ محظكرة كانذارىا أك كقفيا أك إلغاؤىا بالطريؽ اإلدارم محظكر ،كيجكز
استثناء في حالة اإلعبلف الطكارئ أك زمف الحرب أف يفرض عمى الصحؼ كالمطبكعات ككسائؿ

اإلعبلـ رقابة محدده في األمكر التي تتصؿ بالسبلمة العامة ،ألغراض األمف القكمي كذلؾ كمو

كفقان لمقانكف".

كما جعؿ الدستكر المصرم في التعديؿ الدستكرم لعاـ  1980مف الصحافة سمطة رابعة
حيث نصت المادة ( )206منو عمى أف ":الصحافة سمطة شعبية مستقمة تمارس رسالتيا عمى
الكجو المبيف في الدستكر كالقانكف" ،كأضافت المادة (" )207تمارس الصحافة رسالتيا بحرية كفي

استقبلؿ في خدمة المجتمع بمختمؼ كسائؿ التعبير ،تعبي انر عف اتجاىات الرأم العاـ كاسيامان في
تككينو كتكجييو في إطار المقكمات األساسية لممجتمع كالحفاظ عمى الحريات كالحقكؽ كالكاجبات

العامة  ،كاحتراـ حرمة الحياة الخاصة لممكاطنيف  ،ذلؾ كمو طبقان لمدستكر كالقانكف" ،كتؤكد المادة

( )208مف الدستكر المصرم المذككر أنفان عمى أف" حرية الصحافة مكفكلة كالرقابة عمى

الصحؼ محظكرة كانذارىا أك كقفيا أك إلغاؤىا بالطريؽ اإلدارم محظكر كذلؾ كمو كفقان لمدستكر
كالقانكف" ،كما كجاءت المادة ( )210مف الدستكر المصرم لتؤكد عمى أف" :لمصحفييف حؽ

الحصكؿ عمى األنباء كالمعمكمات طبقان لؤلكضاع التي يحددىا القانكف ك ال سمطاف عمييـ في
عمميـ لغير القانكف" ( ،)1إضافة إلى ذلؾ فقد جاءت المادة ( )7مف قانكف تنظيـ الصحافة

المصرم رقـ ( )96لسنة  1996كنص فييا عمى أنو" ال يجكز أف يككف الرأم الذم يصدر عف

الصحفي أك المعمكمات الصحيحة التي ينشرىا الصحفي سببان لممساس بأمنو" ،كذلؾ نصت المادة

( )8مف ذات القانكف المذككر أعبله عمى أف" لمصحفي حؽ الحصكؿ عمى المعمكمات
كاإلحصاءات كاألخبار المباح نشرىا طبقا لمقانكف مف مصادرىا".

فنشر األخبار التي تنطكم عمى كقائع تحتكم عمى قذؼ  ،يعد عمػبلن مباحػان ،ال بػالنظر إلػى

الشػػخص المقػػذكؼ فػػي حقػػو ،س ػكاء كػػاف مكظف ػان عام ػان أك فػػردان عادي ػان ،كانمػػا بػػالنظر إلػػى الكقػػائع

المنشكرة ،كاندراجيا تحت لكاء المصمحة العامة ،مما يبيح التضحية بالمصػمحة األقػؿ التػي يحمييػا

القانكف(.)2

-1د .مدحت رمضان ،احلماية اجلنائية لشرف واعتبار الشخصيات العامة القاىرة ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،2001،ص ،83أ .خالد
علي القيق ،ادلرجع السابق،ص.167
 -2د .طارق سرور ،قانون العقوبات ،ادلرجع السابق ،ص.367
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أوالً :شروط حق نشر األخبار-:

كلكي يعتبر حؽ نشر األخبار سببان مف أسػباب اإلباحػة ،البػد كأف تتػكافر عػدة شػركط ،كىػذه

الشركط تتمثؿ في أربعة نمخصيا فيما يمي-:

()1أن يرد النشر عمى أخبار ال يحظر القانون نشرىا
تعتبر حرية المعمكمات شرطان أساسيان لحرية الصحافة ،كما إنو يعتبر مبدأن أساسيان فػي جميػع

الدكؿ الديمقراطية ،لذا قد يرل المشرع أف ىناؾ بعض المعمكمات التي ال يجكز نشرىا ،كذلػؾ إلف

الرأم العاـ ال حؽ لو في معرفتيا( ،)1كفي ىذه الحالػة يمػارس المشػرع سػمطتو التقديريػة فػي تحديػد

األىميػة كالمصػمحة االجتماعيػػة ،التػي يعطييػا أكلكيػػة عمػى حريػػة نشػر األخبػار ممػػا يبػرر حظرىػػا،

كمف أمثمة ىذه األخبار التي يحظر القانكف نشرىا ،ما تضمنتو المادة ( )37مف قانكف المطبكعات
كالنشر الفمسطيني إذ نصت عمى (":أ) يحظر عمى المطبكعة أف تنشر ما يمي-:

 -1أم معمكم ػػات سػ ػرية ع ػػف الش ػػرطة كقػ ػكات األم ػػف الع ػػاـ أك أس ػػمحتيا أك عتادى ػػا أك أماكني ػػا أك
تحركاتيا أك تدريباتيا.

 -2المقاالت كالمكاد التي تشتمؿ عمى تحقير الديانات كالمذاىب المكفكلة حريتيا قانكنان.

 -3المقػػاالت التػػي مػػف شػأنيا اإلسػػاءة إلػػى الكحػػدة الكطنيػػة أك التحػريض عمػػى ارتكػػاب الجػرائـ أك
زرع األحقاد كبذر الكراىية كالشقاؽ كالتنافر كاثارة الطائفية بيف أفراد المجتمع.
-4كقائع الجمسات السرية لممجمس الكطني كمجمس كزراء السمطة.

-5المقاالت أك األخبار التي يقصد منيا زعزعة الثقة بالعممة الكطنية.

 -6المقػ ػػاالت أك األخبػ ػػار التػ ػػي مػ ػػف ش ػ ػأنيا اإلسػ ػػاءة لك ارمػ ػػة األف ػ ػراد أك حريػ ػػاتيـ الشخصػ ػػية أك

اإلضرار بسمعتيـ.

 -7األخبار كالتقارير كالرسائؿ كالمقاالت كالصكر المنافية لؤلخبلؽ كاآلداب العامة.

 -8اإلعبلنات التػي تػركج األدكيػة كالمستحضػرات الطبيػة كالسػجائر كمػا فػي حكميػا إال إذا أجيػز

نشرىا مسبقا مف قبؿ ك ازرة الصحة"(.)2

-1ادلستشار الدكتور.زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق ،ص ،14د.طارق سرور ،جرائم النشر واإلعبلم ،ادلرجع السابق ،رقم،142ص 279
 - 2بالنمر للمشرع ادلصري صل ده قد حمر نشر األخبار وذلك يف أحوال زلددة بينها القانون ،ومن أمثلة ذلك ،إذاعة سر من أسرار الدفاع
عن الببلد(م  /80أ من قانون العقوبات)،نشر بعض اإلجراءات القضائية سواء أكانت إجراءات سابقة على احملاكمة كنشر أخبار التحقيق
االبتدائي اليت قرر القانون أو سلطة التحقيق حمر نشرىا(م  193عقوبات)،أم يف مرحلة احملاكمة كنشر ما جرى يف الدعاوى ادلدنية أو
اجلنائية اليت قررت احملكمة مساعها يف جلسة سرية (م  189عقوبات)،أو يف مرحلة احلكم كاألحكام اليت قررت احملكمة احلد من عبلنيتها
لتعلقها بالنمام العام أو اآلداب العامة (م  190عق وبات) ،ومن أمثلة األمور اليت ال وز نشرىا كذلك ما أشارت إليو ادلادة العاشرة من
االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف  4تشرين الثاين /نوفمرب1950حي نصت بعد تأكيدىا على حرية
التعبَت وحرية تلقى ادلعلومات أو األفكار وإذاعتها دون تدخل السلطات العامة ودون تقيد باحلدود اجلغرافيا أنو ميكن تكون ىناك قيود
على النشر وىي حسب الفقرة الثانية من نفس ادلادة" وز إخضاع شلارسة ىذه احلريات اليت تتطلب واجبات ومسئوليات لبعض=
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()2اإل لتزام بمراعاة الحقيقة
يتعػػيف عمػػى الصػػحفي التقيػػد التػػاـ بػػأخبلؽ المينػػة كآدابيػػا عنػػد التحػػرم كالبحػػث ،لمتأكػػد مػػف

صػػدؽ كدقػػة مضػػمكف األخبػػار كمصػػدرىا التػػي يقػػكـ بنشػػرىا ،كقػػد أكػػدت عمػػى ذلػػؾ المػػادة( )8مػػف
قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني إذ نصت عمى..." :الصحفي كعمى كؿ مػف يعمػؿ بالصػحافة

التقيد التاـ بأخبلؽ المينة كآدابيا بما في ذلؾ ما يمي( :أ) احتراـ حقكؽ األفراد كحرياتيـ الدستكرية
كعػػدـ المسػػاس بحريػػة حيػػاتيـ الخاصػػة( .ب) تقػػديـ المػػادة الصػػحفية بصػػكرة مكضػػكعية كمتكاممػػة

كمتكازنة( .ج) تكخي الدقة كالنزاىة كالمكضكعية في التعميؽ عمى األخبار كاألحداث( .د) االمتناع

عػ ػػف نشػ ػػر كػ ػػؿ مػ ػػا مػ ػػف ش ػ ػأنو أف يػ ػػذكي العنػ ػػؼ كالتعص ػ ػب كالبغضػ ػػاء أك يػ ػػدعك إلػ ػػى العنص ػ ػرية
كالطائفيػػة" ،كمػػا نصػػت عميػػو المػػادة ( )18مػػف قػػانكف تنظػػيـ الصػػحافة المصػػرم رقػػـ ( )96لسػػنة

.1996

كيستكجب عمى الصػحفي االلتػزاـ بالمكضػكعية فػي األخبػار  ،كعميػو فإنػو ال يكفػي أف تكػكف

صػ ػػادقة أك غيػ ػػر مشػ ػػكىة  ،كانمػ ػػا يجػ ػػب أف تكػ ػػكف كاممػ ػػة ،كمػ ػػع ذلػ ػػؾ فإنػ ػػو ال يشػ ػػترط بالضػ ػػركرة

المعمكمات بذاتيا ،فيمكف نشر ممخػص ليػا أك جػزء منيػا ،كمػا ىػك الحػاؿ بالنسػبة إلػى نشػر أخبػار

المحاكمات القضائية ،إذا لـ يكف ذلؾ منطكيان عمى تشكيو أك انتقاص مف معناىا(.)1
()3أن يكون ىناك فائدة اجتماعية لألخبار بالنسبة لمجميور

ال يكفي أف تككف األخبار صادقة كمراعية لمحقيقة ،بؿ يشترط أف تككف ذات طابع عاـ()2
تعػػكد بالفائػػدة عمػػى الجميػػكر ،س ػكاء بالنسػػبة لممجتمػػع كمػػو أك لمجمكعػػة مػػف األشػػخاص ،كس ػكاء
=الشكليات أو الشروط أو التقيدات أو ادلخالفات اليت يددىا القانون ،واليت تعد يف رلتمع دميقراطي تدابَت ضرورية حلفظ سبلمة الوطن
وأراضيو واألمن العام ومحاية النمام ومنع اجلرمية ومحاية الصحة واألخبلق  ،ومحاية حقوق اآلخرين ومسعتهم  ،وذلك دلنع إفشاء ادلعلومات
السرية  ،أو لضمان سلطة اذليئة القضائية ونزاىتها "
 -1د .طارق سرور،قانون العقوبات،ادلرجع السابق،ص ،369د.طارق سرور،جرائم النشر واإلعبلم،ادلرجع السابق ،رقم ،155ص
، 293د .أمُت مصطفى زلمد ،احلماية اجلنائية اإلجرائية للصحفي،دراسة يف القانونُت ادلصري والفرنسي ،دار النهضة العربية ،القاىرة،
،2008ص.100
لذلك فأن قانون العقوبات الفلسطيٍت ادلطبق يف قطاع غزه يعاقب على نشر األخبار الكاذبة يف حاالت معينة كما جاء بادلادة ()62
حي نصت ادلادة على أنو « كل من نشر أو ردد قوالً أو إشاعة أو خرباً من شانو أن يسبب خوفاً أو رعباً للناس أو أن يكدر صفو
الطمأنينة العامة وىو عامل أو لديو ما يملو على االعتقاد بأن ذلك القول أو اإلشاعة أو اخلرب عار عن الصحة ،يعترب أنو ارتكب جنحة
ويعاقب باحلبس مدة ثبلث سنوات » وىذا ما أكدت عليو ادلادة ( )130وادلادة ( )131وادلادة ( ) 152من قانون العقوبات ادلطبق يف
الضفة الغربية وىذا ما يتشابو مع ما فعلو ادلشرع ادلصري عندما عاقب على نشر األخبار الكاذبة يف حاالت معينة حسب ادلادة( ) 102
وادلادة( )188من قانون العقوبات ادلصري
 - 2د .فوزية عبد الستار ،شرح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،2000 ،رقم  ،672ص
.585
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تعمقت بمكظؼ عاـ أك فرد عادم ،طالما كانت األخبار كالمعمكمات التي تـ نشرىا متعمقػة بقضػية

عامة تفيد الجميكر ،بشرط عدـ اإلضرار بسمعة الغير(.)1

ىذا الشرط مستنتج مف الدكر الذم تقكـ بػو الصػحافة ،كىػك دكر اجتمػاعي يتمثػؿ فػي إذاعػة

األخبػػار كاألحػػداث كالمعمكمػػات التػػي تيػػـ الجميػػكر ،كىػػذا مػػا نصػػت عميػػو المػػادة ( )4مػػف قػػانكف
المطبكعات الفمسطيني المشار إليو سابقان ،كما نصت عمى ذلػؾ صػراحة المػادة ( )205مػف قػانكف

العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزه ،كالتػي أجػازت النشػر الػذم يحقػؽ المصػمحة العامػة أك
الػػذم يعػػكد بسػػببو فائػػدة عمػػى المجتمػػع ،كمػػا يسػػتفاد ىػػذا الشػػرط مػػف المػػادة ( )1/198مػػف القػػانكف

األردنػػي المطبػػؽ فػػي الضػػفة الغربيػػة ،حيػػث تتطمػػب ىػػذا القػػانكف العتبػػار النشػػر مشػػركعان أف يكػػكف

النشػػر يي ػػدؼ إل ػػى تحقيػػؽ الفائ ػػدة لممجتم ػػع  ،كى ػػذا الشػػرط ن ػػص عمي ػػو ص ػراحة ف ػػي ق ػػانكف تنظ ػػيـ
الصحافة المصرم في المادة ( )21منو؛ كالتي حظر المشرع مف خبلليا الصحفي التعرض لمحياة
الخاصة لممكاطنيف أك المكظفيف العمكمييف إال إذا كاف مستيدفان لممصمحة العامة(.)2

( )4توافر حسن النية
ييشػترط فػػيمف ينشػر الخبػػر أف يكػكف حسػػف النيػة  ،كذلػػؾ ال يػتـ إال بػػالنظر لمشػركعية الغايػػة
التػػي تكخاىػػا الشػػخص مػػف كراء نشػػر الخبػػر ،فيجػػب أف يسػػتيدؼ النشػػر تحقيػػؽ المصػػمحة العامػػة،

فبل يتكافر حسف النية إذا استيدؼ مػف كراء النشػر اإلضػرار بػالغير مػف خػبلؿ التشػيير أك االنتقػاـ

أك حتى االبتزاز(.)3

كاذا كاف يحسف النية أك مشركعية الغاية أم انر خفيان ،كمف المسائؿ الدقيقة التي يصعب إثباتيا
لتعمقيػػا بػػداخميات الشػػخص ،إال أنػػو قػػد يػػدرؾ بػػالظركؼ المحيطػػة كاإلمػػارات كالمظػػاىر الخارجيػػة
لمخبػػر ،كمػػف تمػػؾ المظػػاىر الخارجيػػة التػػي يمكػػف أف تسترشػػد بيػػا المحكمػػة فػػي اسػػتخبلص مػػدل
تكافر مشركعية الغاية لدل الصحفي كاتب المقاؿ ،طريقة عرضو لمخبر ،كأسػمكبو ،كشػكمو ،كمػدل

مكضكعيتو ككقت نشره (.)4

 -1د .طارق سرور ،دروس يف جرائم النشر،ادلرجع السابق ،ص  ، 77د .طارق سرور،قانون العقوبات،ادلرجع السابق،ص– 369
،370د .طارق سرور ،جرائم النشر واإلعبلم،ادلرجع السابق ،رقم ،156ص  ،293د .أمُت مصطفى زلمد،ادلرجع السابق ،ص 101
 - 2أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق،ص169
-3ادلستشار الدكتور ،زلمد الشهاوي ،ادلرجع السابق ،ص ،14د .شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري،ادلرجع
السابق،رقم ،53ص ، 69د .فوزية عبد الستار ،شرح قانون العقوبات ،القسم اخلاص،مرجع سابق ،رقم  ،672ص  ،586د .أمُت
مصطفى زلمد،ادلرجع السابق ،ص 102
 - 4د .طارق سرور ،جرائم النشر واإلعبلم،ادلرجع السابق ،رقم ،157ص 294
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نخمص مما سـبق ،بػأف حػؽ نشػر األخبػار يعػد سػببان مػف أسػباب اإلباحػة ،بحيػث تكػكف تمػؾ

األخبػػار ممػػا ال يحظػػر القػػانكف نشػػرىا ،مػػع ضػػركرة االلت ػزاـ بم ارعػػاة الحقيقػػة ،كالتأكػػد مػػف صػػدؽ

األخبػػار كمصػػدرىا ،ككػػذلؾ ضػػركرة تػكافر الفائػػدة االجتماعيػػة حػػيف يػػتـ نشػػر تمػػؾ األخبػػار بالنسػػبة
لمجميكر ،عمى أف يستيدؼ النشر تحقيؽ المصمحة العامة ال التشيير أك االنتقاـ.

064

المطمب الثاني
حق النقد

ييعػػد حػػؽ النقػػد تطبيقػان لممبػػدأ األساسػػي الػػذم حرصػػت أغمػػب التشػريعات عمػػى مراعاتػػو؛ كىػػك
حريػػة الفكػػر كال ػرأم ،كاألصػػؿ فػػي النقػػد أف يكػػكف مباح ػان إذا مػػا التزمػػت حػػدكده كركعيػػت الشػػركط

الكاجبػػة فيػػو ،فيكػػكف عمػبلن مشػػركعان كفقػان لمقكاعػػد العامػػة دكف حاجػػة إلػػى نػػص يقػػرره ،كد ارسػػة حػػؽ

النقد يستكجب منا إلقاء الضكء عمى المقصكد بو كالشركط التي يجب تكافرىا فيو.
أوالً :تعريف حق النقد:

النقد ىك" :حكـ عمى تصرؼ أك كاقعة دكف مساس بالشخص الذم أتى التصرؼ أم ارتكب

الكاقعة" ( ،)1كفي ذلػؾ تقػكؿ محكمػة الػنقض المصػرية أف حػؽ النقػد ىػك" :إبػداء الػرأم فػي أمػر أك
عمػؿ دكف مسػػاس بشػػخص صػػاحب األمػػر أك العمػػؿ بغيػػة التشػػيير بػػو أك الحػػط مػػف كرامتػػو ،فػػإذا
تجاكز النقد ىذا الحد كجب العقاب عميو باعتباره سب أك إىانة أك قذؼ حسب األحكاؿ "(.)2

فالتفرقة بيف الشخص كتصرفاتو ؛ىك الفيصؿ في تحديد دائرة العدكاف المعاقب عميػو ،كدائػرة

النقد الذم ال جريمة فيو(،)3كقػد جػرل عمػى ألسػنة النػاس أف النقػد مكضػكعي بطبيعتػو ،كىػذا يعنػي

أنو ينصب عمى كقائع معينة ،منظك انر إلييا لذاتيا دكف أف يمتد إلى مف صدرت عنػو ىػذه الكقػائع،
إال بالقدر الذم يعيف في تكضيحيا كالكشؼ عف خباياىا لمجميكر.

كتطبيقان لذلؾ فإف نقد القانكف في ذاتو مػف حيػث عػدـ تػكافر الضػمانات الكافيػة فػي أحكامػو؛

ىك مف قبيؿ النقد المباح ،لتعمقو بما ىك مكفكؿ مف حرية الرأم لكشؼ العيكب التشريعية لمقكانيف،

كذلؾ فإف ترؾ نصػكص معاىػدة سػنة  1936التػي أبرمػت بػيف مصػر كانجمتػ ار كاالتجػاه بالنقػد إلػى

الن ػكاب الػػذيف أبرمكىػػا ،كرم ػييـ بػػأنيـ أقػػركا المعاى ػدة البريطانيػػة المص ػرية مػػع عمميػػـ بأنيػػا ضػػد
مصػػمحة بمػػدىـ ،حرصػان عمػػى مناصػػبيـ كمػػا تػػدره عمػػييـ مػػف مرتبػػات ال يعػػد مػػف قبيػػؿ النقػػد المبػػاح
كانما يعتبر إىانة في حؽ ىؤالء النكاب(.)4

كيجػػد حػػؽ النقػػد إباحتػػو باسػػتناده إلػػى العديػػد مػػف المػكاد الدسػػتكرية فػػي فمسػػطيف ،كمنيػػا المػػادة

( )5التػػي أكػػدت عمػػى" :أف نظػػاـ الحكػػـ فػػي فمسػػطيف نظػػاـ ديمق ارطػػي" ،باإلضػػافة إلػػى مػػا نصػػت
عميو المادة ( )19مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسػنة  2003بقكليػا ":ال مسػاس بحريػة
الػرأم ،كلكػػؿ إنسػػاف الحػػؽ فػػي التعبيػػر عػػف أريػػو كنشػره بػػالقكؿ أك الكتابػػة أك غيػػر ذلػػؾ مػػف كسػػائؿ
-1د .عمر سامل،ادلرجع السابق ،ص . 165
 - 2نقض  17نوفمرب سنة ، 1964رلموعة أحكام زلكمة النقض ،س  ،15ص  ،687نقض  20نوفمرب سنة  ،1965س ،16ص
،787نقض  23يونيو سنة ،1975س ،26ص .568
 -3احملامي .زلمد عبد ا هل زلمد بك،ادلرجع السابق ،ص . 310
 -4د .زلمود صليب حسٍت،الدستور والقانون اجلنائي ،بدون طبعة وال دار نشر ،1992 ،رقم  ،35ص.41
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التعبير أك الفف مع م ارعػاة أحكػاـ القػانكف"  ،كمػا تػنص المػادة ( )26منػو عمػى" :لمفمسػطينييف حػؽ
المشاركة في الحياة السياسية أفرادان كجماعات كليـ عمى كجو الخصكص الحقكؽ التالية -:
-1تشكيؿ األحزاب السياسية كاالنضماـ إلييا كفقان لمقانكف.

 -2تشكيؿ النقابات كالجمعيات كاالتحادات كالركابط كاألندية كالمؤسسات الشعبية كفقان لمقانكف.

-3التصػػكيت كالترشػػيح فػػي االنتخابػػات الختيػػار ممثمػػيف مػػنيـ يػػتـ انتخػػابيـ بػػاالقتراع العػػاـ كفق ػان

لمقانكف.

-4تقمد المناصب كالكظائؼ العامة عمى قاعدة تكافؤ الفرص.
-5عق ػػد االجتماع ػػات الخاص ػػة دكف حض ػػكر أفػ ػراد الش ػػرطة كعق ػػد االجتماع ػػات العام ػػة كالمكاك ػػب
كالتجمعات في حدكد القانكف " .

كمػػف الكاضػػح أف القػػانكف األساسػػي الفمسػػطيني ي ػدعـ حػػؽ النقػػد س ػكاء بشػػكؿ مباشػػر كغيػػر

مباشػر ،كمػػا يجػػد حػػؽ النقػػد سػػنده فػػي قػػانكف العقكبػػات األردنػػي المطبػػؽ فػػي الضػػفة الغربيػػة ،حيػػث
نص ػػت الم ػػادة ( )59عم ػػى أف" :الفع ػػؿ المرتك ػػب ف ػػي ممارس ػػة ح ػػؽ دكف إس ػػاءة اس ػػتعمالو ال يع ػػد

جريمة" ،كما يجد حؽ النقد سنده في الفقرة (د) مف المػادة ( )207مػف قػانكف العقكبػات الفمسػطيني
المطبؽ في قطاع غزة ،حيث نصت صراحة عمى أنو ":إذا كانت المػادة المنشػكرة عبػارة عػف إبػداء

رأل بسبلمة نية بشأف مزايا كتاب أك محرر أك صكرة أك رسـ أك خطاب أك أم أثر أخر أك تمثيؿ

أك فعؿ نشر أك جرل عمنان أك عرضو شخص لحكـ الجميكر  ،أك بشأف أخبلؽ الشػخص بقػدر مػا
يظير أثرىا في أم مف األشياء المذككرة فيما تقدـ".

كما يجد حؽ النقد سنده في المادة ( )2مف قانكف المطبكعات الفمسطيني التي نصػت عمػى

أف "الصحافة كالطباعة حرتاف حرية الػرأم مكفكلػة لكػؿ فمسػطيني  ،كلػو أف يعػرب عػف أريػو بحريػة
قكالن ،كتابةن ،كتصكي انر كرسمان في كسائؿ التعبير كاإلعبلـ ".

يتضح مف ىذه النصكص الدعـ الحقيقي لحػؽ النقػد كالتأكيػد عميػو كىػذا يتشػابو مػع القػانكف

المصرم فحؽ النقد يجد سنده في الدستكر المصرم في العديد مف المبػادئ األساسػية ،التػي أكػدت
عمي ػػو مباشػ ػرة كغي ػػر مباشػ ػرة كمني ػػا الم ػػادة األكل ػػى ،الت ػػي نص ػػت عم ػػى أف ":نظ ػػاـ الدكل ػػة اش ػػتراكي

ديمق ارطػػي" ،ككمػػا أكػػدت المػػادة(  )62مػػف الدسػػتكر المصػػرم عمػػى أف ":لمم ػكاطف حػػؽ االنتخػػاب
كالترشػػيح كابػػداء الػرأم فػػي االسػػتفتاء ،كفقػان ألحكػػاـ القػػانكف ،ك مسػػاىمتو فػػي الحيػػاة العامػػة كاجػػب
كطني".
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كما أكدت المادة ( )47مف الدستكر المصرم مباشرة عمى حؽ النقد حيث نصت عمى أنو"

أف النقد الذاتي كالنقد البناء ضماف لسبلمة البناء الكطني"( ،)1كما نصت المادة ( )49مف
الدستكر المصرم " تكفؿ الدكلة حرية البحث العممي كاإلبداع األدبي كالفني كالثقافي كتكفير كسائؿ
التشجيع البلزمة لتحقيؽ ذلؾ"(.)2

كما يجد الحؽ في النقد سنده في المادة ( )60مف قانكف العقكبات المصرم كالتي تنص

عمى أنو" :ال تسرل أحكاـ قانكف العقكبات عمى كؿ فعؿ ارتكب بنية سميمة عمبلن بحؽ مقرر
بمقتضى الشريعة".

ثانياً :شروط حق النقد :

-1الكاقعة الثابتة.

-2رأم أك تعميؽ يستند إلى تمؾ الكاقعة .
-3أف تككف الكاقعة اجتماعية (أم تيـ الجميكر ).
-4استعماؿ العبارة المبلئمة.
-5حسف النية.

( )1الواقعة الثابتة-:
يي ػػدؼ ح ػػؽ النق ػػد إل ػػى تحقي ػػؽ المص ػػمحة العام ػػة ،كى ػػذا يعن ػػي ض ػػركرة ابتع ػػاده ع ػػف تزيي ػػؼ

الحقائؽ أك تشكيييا ،لذا البد أف تكػكف الكاقعػة ثابتػة كصػحيحة ،فالشػخص الػذم يعمػؽ عمػى عمػؿ
أك كاقعة لـ تخرج إلى حيز الكجكد ال تعتبر آراؤه مف قبيؿ النقد المباح(.)3

كعميو فإذا كانت الكقػائع ال أسػاس ليػا مػف الصػحة ،فػإف الػدفع بحػؽ النقػد ينيػار ،خصكصػان

إذا ما كانت الحقائؽ قد مسخت أك شكىت أك لـ تذكر كميا عمى نحك يفسد معناىا كجكىرىا(.)4

كيػػذىب جانػػب مػػف الفقػػو إلػػى أنػػو ال يشػػترط أف تكػػكف الكاقعػػة صػػحيحة بػػؿ يمكػػف أف تكػػكف

الكاقعػػة غيػػر صػػحيحة ،بشػػرط أف يكػػكف الناقػػد معتقػػدان بصػػحة الكاقعػػة ،ككػػاف االعتقػػاد مبني ػان عمػػى
أسػباب معقكلػػة  ،ألنػػو مػػف غيػر المتصػػكر أف يضػػمف الناقػػد بصػػكرة مطمقػة صػكاب مػػا يػػرل مػػا داـ
بذؿ أقصى جيده كفي حدكد عممو كخبرتو الجيد البلزـ لتحرل صحة ىذه الكاقعة ،كقاـ بالنقد كىك

 - 1د .مدحت رمضان ،احلماية اجلنائية لشرف واعتبار الشخصيات العامة  ،ادلرجع السابق ،ص ،83أ .خالد علي القيق ،ادلرجع
السابق ،ص 158
 - 2ىذا النس يعد سند حقيقي حلق النقد أل نو ال ميكن أن تكفل حرية البح العلمي واإلبداع األديب والفٍت والثقايف دون أن تسمح
بتقييم أعمال اآلخرين ونقدىا بصورة موضوعية حىت نتمكن من تطوير العلوم واآلداب والفنون
-3د .آمال عثمان،ادلرجع السابق،ص ،836د.عمر السعيد رمضان،قانون العقوبات،القسم اخلاص،ادلرجع السابق ،رقم  ،661ص
،586د.زلمود صليب حسٍت،قانون العقوبات،القسم اخلاص،ادلرجع السابق،رقم ،934ص 693
 -4احملامي .زلمد عبد ا هل زلمد بك،ادلرجع السابق ،ص 31
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حسف النية فتتكافر عندئذ شركط إباحة القذؼ(،)1أما إذا لـ يكف اعتقاد المتيـ بصحة الكاقعػة التػي

ذكرىا ،كعمؽ عمييا مبنيان عمى أسباب معقكلة فإنو ينتفي لديو القصد الجنائي ،كىك الركف المعنػكم
فػػي ج ػرائـ النشػػر  ،كمػػف ث ػػـ تنتفػػي المسػػئكلية الجزائيػػة ،كلكنػػو يبق ػػى مػػع ذلػػؾ مسػػئكالن مػػدنيان ع ػػف
األضرار الناجمة عف فعمو(.)2

كاألصػؿ أف إفشػاء كاقعػة غيػر معركفػة ككشػفيا لمعامػػة ال يعػد مػف قبيػؿ النقػد المبػاح ،مثػػاؿ

ذلؾ أف ينسب الصحفي إلى أحد المكظفيف العمكمييف أنو أبرـ عقدان بػيف الييئػة التػي يمثميػا كىيئػة

أخرل ،كحصؿ مف كراء ذلؾ عمى منافع شخصية ،ففي الحالة السابقة يككف كاشؼ الكاقعة مرتكبان
لجريمة قذؼ ،إال أنو يستطيع الدفع بانتفاء مسئكليتو ؛ إذا اسػتطاع الصػحفي أف يثبػت صػحة ىػذه
الكاقعػػة كفقػ ػان لمقكاعػػد المنص ػػكص عمييػػا ف ػػي ق ػػانكف العقكبػػات ،إذ أن ػػو يسػػتطيع أف يتمس ػػؾ بس ػػبب
اإلباحػػة المسػػتمدة مػػف إباحػػة الطعػػف فػػي أعمػػاؿ المكظػػؼ العػػاـ أك مػػف يقػػكـ مقامػػو ،أمػػا إذا كػػاف
القاذؼ قد أقدـ عمػى القػذؼ كيػده خاليػة مػف الػدليؿ ،معتمػدان عمػى أف يظيػر لػو التحقيػؽ دلػيبلن فيػذا

ما ال يجيزه القانكف.

بيد أنو مف الضركرم كلكي يستفيد المتيـ مف حؽ النقد كسبب مف أسباب اإلباحة ،فبلبد لو

مف إثبات أنو بذؿ ما في كسعو مف بحث كتحر ،كأعمؿ فكره قدر ما استطاع ،فتكصؿ إلى ثبكت
كاقعة أك صحة رأم ،فأبداه بنية سميمة ،كال ينفي اإلباحة إذا ثبت فيما بعد عدـ صحة أك سداد
الرأم الذم أبداه ،فأساس اإلباحة في حؽ النقد ىك االجتياد في أداء الخدمة ،كالقاضي ىك الذم

يقدر ىذا االجتياد ،كما إذا كاف قد كصؿ إلى درجة تعطي الحؽ في اإلباحة أـ ال(.)3
فالصحفي الذم ييدؼ أساسان إلى إعبلف الناس بكاقعة أك الدعاية لرأم ال يتطمب منو نفس
االجتياد الذم يطمب مف باحث تاريخي أك سياسي أك اقتصادم ،كذلؾ فإف قدر البحث المطمكب

مف كاتب في صحيفة عامة ،البد كأف يككف أقؿ درجة مف كاتب في صحيفة متخصصة(.)4
()2الرأي أو التعميق المستند إلى تمك الواقعة-:

حتػػى يكػػكف عمػػؿ الناقػػد دائم ػان فػػي دائ ػرة اإلباحػػة البػػد لػػو أف ينصػػب عمػػى الكاقعػػة ،كيكػػكف

متصبلن بيا كمؤسسان عمييا  ،حتػى يسػتطيع أف يعػيف القػارئ أك السػامع عمػى تقػدير قيمػة مػا يكتػب

 -1د .مدحت رمضان ،احلماية اجلنائية لشرف واعتبار الشخصيات العامة  ،ادلرجع السابق  ،ص.91
 -2د .أمحد فتحي سرور :الوسيط يف قانون العقوبات  ،القسم اخلاص  ،الطبعة الرابعة ،دار النهضة العربية  ،1991،ص ،751أ .خالد
علي القيق ،ادلرجع السابق،ص159
-3د .عمر سامل،ادلرجع السابق ،ص 169
-4د .زلمود صليب حسٍت،شرح قانون العقوبات ،القسم اخلاص،ادلرجع السابق ،رقم  ،930ص 694
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أك مػػا يقػػكؿ ،كعميػػو فػػبل يعػػد نقػػدان الخػػركج عمػػى مقتضػػيات التعميػػؽ إلػػى حػػد التحقيػػر كاالزدراء بمػػف
صدرت منو الكاقعة(.)1

كلما كاف النقد إبداء لرأم في كاقعة معينة ،فإف خطأ الرأم أك اختبلؼ كجيات النظر ال

يخرج الناقد مف دائرة اإلباحة  ،فالرأم ميما كاف عنيفان أك مبالغان فيو  ،أك ككنو ال يتفؽ مع آراء

اآلخريف فإنو ال يخرج عف حدكد اإلباحة ،طالما لـ يتجاكز في التعبير عنو حدكد القكؿ المنتظر
مف مثمو كفي مثؿ ظركفو( ،)2كلذلؾ يتكافر القذؼ كال يباح إذا تبيف عدـ التناسب بيف العبارات

المستخدمة كالكاقعة محؿ النقد ،بحيث يتخذ الجاني النقد كسيمة لمتشيير بالمجني عميو كتحقيره،

كقاضى المكضكع المرجع في تحديد تكافر ىذا التناسب مف عدمو( ،)3أما إذا تبيف لممحكمة أف
المتيـ قد اتخذ مف التعميؽ كسيمة لمتشيير كاف عمييا أف تدينو(.)4

كقد قضت محكمة النقض المصرية بأنو ":إذا تجاكز النقد الحد المقرر لو كىك إبداء الرأم

في أمر أك عمؿ دكف المساس بشخص صاحب األمر أك العمؿ بقصد التشيير بو أك الحط مف

كرامتو كجب العقاب عميو باعتباره مككنان لجريمة سب أك إىانة أك قذؼ حسب األحكاؿ ،إذف فبل
يعد مف النقد المباح التعرض ألشخاص النكاب كالطعف في ذمميـ برمييـ بأنيـ اقركا المعاىدة

المصرية االنجميزية مع يقينيـ أنيا ضد مصمحة بمدىـ حرصان عمى مناصبيـ كما تدره عمييـ مف

مرتبات ،بؿ إف ذلؾ يعد إىانة ليـ"(.)5

كىذا ما أكدت عميو الفقرة (د) مف المادة(  )207مف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في

قطاع غزة ،ككما أكدت عميو الفقرة (ج) مف المادة ( )8مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني.

()3واقعة تيم الجميور-:

إباحة النقد يستند إلى اتجاىو لتحقيؽ مصمحة عامة ،كتحقيؽ ىذا اليدؼ ال يتأتى إال إذا

كانت الكاقعة ذاتيا تيـ الجميكر ،فالتعميؽ عمى كاقعة خاصة ال تيـ الجميكر ينفي ىدؼ

المصمحة العامة( ،)6فحؽ النقد ال يجيز التعرض لمحياة الخاصة لؤلفراد ،بؿ إف تناكؿ الحياة
الخاصة يؤذم الشعكر العاـ في المجتمع ،فاآلداب العامة تأبى تعريض خصكصيات الناس
-1د .آمال عثمان،ادلرجع السابق،ص ،837د.عمر السعيد رمضان،قانون العقوبات ،القسم اخلاص،ادلرجع السابق ،رقم ،371ص
،383د.عمر سامل،ادلرجع السابق ،ص 170
 -2د.زلسن فؤاد فرج،ادلرجع السابق،ص،410احملامي .زلمد عبد ا هل زلمد بك ،ادلرجع السابق،ص ،316د.آمال عثمان ،ادلرجع السابق،
ص 837
 - 3د .مدحت رمضان ،احلماية اجلنائية لشرف واعتبار الشخصيات العامة ادلرجع السابق ص.53
 - 4نقض  27مارس سنة  ، 1930رلموعة القواعد القانونية ج ،2ص،7مشار اليو لدى أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق،ص160
 - 5نقض مصري  10يناير سنة  ، 1938رلموعة القواعد القانونية  ،ج ، 4رقم  ، 46ص،140مشار اليو لدى أ .خالد علي القيق،
ادلرجع السابق ،ص 160
-6د .فوزية عبد الستار ،شرح قانون العقوبات ،القسم اخلاص،الطبعة الثانية،ادلرجع السابق،رقم ،661ص568
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لئلطبلع( ،)1كىذا يستفاد مف نصكص القانكف كمنيا ما نصت عميو المادة ( )4مف قانكف
المطبكعات الفمسطيني حيث نصت عمى ":تشمؿ حرية الصحافة ما يمي -:أ -إطبلع المكاطف
عمى الكقائع كاألفكار كاالتجاىات كالمعمكمات عمى المستكل المحمى كالعربي كاإلسبلمي كالدكلي.

ج – البحث عف المعمكمات كاألخبار كاإلحصائيات التي تيـ المكاطنيف مف مصادرىـ المختمفة
كتحميميا كتداكليا كنشرىا كالتعميؽ عمييا في حدكد القانكف".

كما يستفاد أيضان مف نص المادة ( )1/198مف قانكف العقكبات األردني المطبؽ في

الضفة الغربية ،فقد اشترطت ىذه المادة حتى يككف نشر مادة الذـ أك القدح مشركعان ،أف تككف
المادة المنشكرة مفيدة اجتماعيان ،كطالما أف جكىر حؽ النقد؛ ىك ترجيح مصمحة المجتمع عمى
مصمحة مف مس شرفو كاعتباره مف األفراد ،تعيف أف تككف الكاقعة ذات أىمية اجتماعية ،كعمى
ىذا فبل مجاؿ لقياـ حؽ النقد إذا تناكؿ المتيـ الحياة الخاصة ،ألف المجتمع ال يستفيد مف ذلؾ بؿ

يتأذل لذلؾ ،كىذا أيضان ما أكد عميو قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة حيث

نصت المادة (/205أ) منو عمى أنو ":إيفاء لمغاية المقصكدة مف ىذا الفصؿ يعتبر نشر أية مادة
تككف قذفان بحؽ شخص آخر نش انر غير مشركع إال إذا كانت مادة القذؼ صحيحة كيعكد نشرىا
بالفائدة عمى المصمحة العامة".

أما فيما يتعمؽ بالدكلة أك الحككمة أك المجالس النيابية أك القضاء أك التعميـ أك شئكف

اإلدارة تعتبر مف الكقائع التي تيـ الجميكر ،بيد أنو ال يشترط أف تككف الكاقعة ذات طابع سياسي

أك اجتماعي حتى يتكافر ىذا الشرط  ،فمكي تعتبر الكاقعة مما ييـ الجميكر فإنو يكفي أف تتجو

إلى الجميكر كتعكس آثارىا عمى عدد غير محدكد مف الناس(،)2كىذا ما أكدت عمية المادة

(/4ب) مف قانكف المطبكعات الفمسطيني حيث نصت عمى أف" :حرية الصحافة تشمؿ ما يمي-:
ب -إفساح المجاؿ لممكاطنيف لنشر آرائيـ " ،فعمؿ أصحاب الحرؼ كالميف ،كاألطباء كالمحاميف
كالتجار ييـ الجميكر ،بؿ إف أصحاب ىذه الميف يرتضكف أف تعرض أعماليـ عمى الناس

لمعرفة حكميـ عمييا(.)3

يستفاد مما ذكر ؛ بأنو ال يشترط أف يككف الشخص الذم نسب إليو التصرؼ أك الكاقعة مف

الشخصيات العامة ،بؿ يكفي أف يككف العمؿ المنسكب إليو قد تناكؿ أم انر مف األمكر التي تيـ

الجميكر ،سكاء كانت مف األمكر العامة أك الخاصة ،طالما تكافرت ليا أىميتيا االجتماعية(.)4
-1د.عمر سامل،ادلرجع السابق ،ص172
-2د .زلمود صليب حسٍت،شرح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،1986،ادلرجع السابق ،رقم  ،936ص 694
 - 3د .عمر سامل،ادلرجع السابق ،ص172
 - 4احملامي .زلمد عبد ا هل بك  ،ادلرجع السابق ،ص، 317د .مدحت رمضان ،احلماية اجلنائية لشرف واعتبار الشخصيات العامة،
ادلرجع السابق ،ص،92أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص 161
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كتطبيقان لذلؾ فالقكؿ عف مؤلؼ كتاب بأنو لـ يطمع عمى المراجع المتصمة بمكضكع البحث ،أك أف

طبيبان يستعمؿ كسائؿ بدائية في عبلج مرضاه ،كأف منتجان معينان يسبب أض ار انر عند تناكلو ،كأف
سعر سمعة معينة ال يعدؿ قيمتيا ....الخ  ،يدخؿ في النقد المباح.

()4العبارة المالئمة -:

كيقصد بالعبارة المبلئمة كجكب التزاـ الناقػد باالبتعػاد عػف التشػيير أك التحقيػر أك التجػريح،
كالحقيقػػة أف خػػركج الناقػػد عمػػى اعتبػػارات المياقػػة فػػي عبا ارتػػو ينفػػي عن ػو تكجيػػو بالنقػػد إلػػى تحقيػػؽ

المصػػمحة العامػػة ،بػػؿ قػػد يعػػد دلػػيبلن عمػػى أنػػو أراد أف يختب ػ خمػػؼ حػػؽ النقػػد؛ ابتغ ػاء التج ػريح أك
االزدراء بالمجني عميو ،لذلؾ يستكجب صياغة عبػارات النقػد بطريقػة مبلئمػة لممكضػكع ،حتػى كلػك
كانػػت تمػػؾ العبػػارات قاسػػية ،إذ قػػد تسػػتكجب المناسػػبة التػػي يقػػاؿ فييػػا ذلػػؾ ،كال شػػؾ أف لقاضػػي

المكضكع السمطة التقديرية في إثبات مػدل مبلئمػة العبػارات عمػى ضػكء المكضػكع كظػركؼ الكاقػع

التي تـ فييا النقد كضخامة الحدث أك فداحتو(.)1

كقد عبر عف ذلؾ قانكف العقكبات االردني المطبؽ في الضفة الغربية حينما نص في المادة

( )199منو عف ىذا المعنى في مجاؿ نشر مكضكع الذـ أك القدح لكي يككف مشركعان بقكلو":
بشرط أف ال يتجاكز حد النشر ككيفية القدر المعقكؿ الذم تتطمبو المناسبة " ،كىذا أيضان ما عبر

عنو قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة في المادة(  )207منو حيث نصت عمى
أنو ":يككف القذؼ مشركعان بشرط أف ال يتجاكز حد النشر ككيفيتو القدر المعقكؿ الذم تتطمبو

المناسبة "

كفي ذات المعنى تقػكؿ المحكمػة الدسػتكرية العميػا المصػرية فػي أحػد أحكاميػا الحديثػة"...أنػو

إذا أريػد لحريػػة التعبيػػر أف تتػػنفس فػػي المجػػاؿ الػػذم ال يمكػػف أف تحيػػا بدكنػػو فػإف قػػد انر مػػف التجػػاكز
يتعيف التسامح فيو ،كال يسكغ بحاؿ أف يككف الشطط في بعض اآلراء متكجبان إعاقة تداكليا"(.)2

كتطبيقػان لػػذلؾ فقػػد قضػي بأنػػو "متػػى كػػاف المقػػاؿ محػػؿ الػػدعكل قػػد اشػػتمؿ عمػػى إسػػناد كقػػائع

لممجني عميو ىي أنو مقامر بمصير أمة كحيػاة شػعب كأف التػاريخ كتػب لػو سػطك انر يخجػؿ ىػك مػف

ذكرىػػا ،كأنػػو تربػػى عمػػى مكائػػد المسػػتعمريف ،كأنػػو دعامػػة مػػف دعامػػات االقتصػػاد االسػػتعمارم الػػذم
بناه الييػكد بػأمكاليـ ،كأنػو أحػد الباشػاكات الػذيف ال يػركف مصػيرىـ إذا اسػتقؿ الشػعب كتكلػت عػنيـ
تمؾ اليد التي تحمي مخازنيـ –يد االنجميز التي ييميا كجػكد ىػؤالء الزعمػاء عمػى رأس الحككمػات

فػػي مصػػر كغيرىػػا مػػف الػػدكؿ المنككبػػة_ كأنػػو يسػػافر إلػػى بػػبلد االنجميػػز ليمػػرغ ك ارمػػة مصػػر فػػي
األكحػػاؿ كليخت ػرع نكعػػا مػػف التسػػكؿ ىػػك االسػػتجداء السياسػػي فإنػػو يكػػكف مسػػتحقان لعقكبػػة القػػذؼ
 -1احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق ،ص 328
 - 2احملكمة الدستورية العليا  6فرباير  ،1993اجلريدة الرمسية ،العدد  18 ،7فرباير  ،1993ص  350وما بعدىا.
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المنصػػكص عمييػػا فػػي المػػادة ( )302مػػف قػػانكف العقكبػػات المصػػرم ،إذ أف عبا ارتػػو تشػػتمؿ عمػػى
نسبة أمكر لك كانت صادقة ألكجبت عقاب مف نسبت إليو قانكنػان أك احتقػاره عنػد أىػؿ كطنػو كمػف

الخطأ اعتبار ىذا المقاؿ نقدان لسياسة المجني عميو .)1("...

ػاء عمػػى ذلػػؾ يجػػب أف يسػػتعمؿ الناقػػد العبػػارات المبلئمػػة فػػي عػػرض الكاقعػػة محػػؿ النقػػد ،
كبنػ ن
كأال يتجاكز القدر المعقكؿ الذم يقتضيو إبداء الرأم أك التعميؽ عمى الكاقعة ،فإف جاكز الناقػد ىػذا

القػػدر كػػاف مسػػئكالن ،ألنػػو جػػاكز حػػدكده ،كعم ػة ىػػذا الشػػرط أف حػػؽ النقػػد شػػأنو شػػأف بػػاقي الحقػػكؽ
األخ ػػرل غي ػػر مطم ػػؽ ،فم ػػو قي ػػكده المس ػػتمدة م ػػف كظيفت ػػو االجتماعي ػػة كىدف ػػو ف ػػبل مج ػػاؿ العتب ػػاره
مس ػػتعمبلن إي ػػاه إال إذا الت ػػزـ نطاق ػػو  ،كم ػػا أف م ػػف يم ػػارس عمػ ػبلن عامػ ػان ال يفق ػػد حق ػػو ف ػػي الش ػػرؼ
كاالعتبار كانما يباح فقط مناقشة عممو بالعبارة المبلئمة(.)2

كضابط مبلئمة العبارة كفقان لما قررتو محكمة النقض المصرية" ،ىك ثبكت ضػركرتيا لتعبيػر

المػػتيـ عػػف أريػػو ،بحيػػث يتبػػيف أنػػو لػػك اسػػتعمؿ عبػػارات أقػػؿ عنف ػان ،ف ػإف فكرتػػو لػػـ تكػػف لتحظػػى
بالكضكح الذم يريده أك أف رأيو لف يككف لو التأثير الذم ييدؼ إليو ،كمف عناصر المبلئمة ثبكت

التناسػػب بػػيف العبػػارة مػػف حيػػث شػػدتيا كبػػيف الكاقعػػة مكضػػكع النقػػد مػػف حيػػث أىميتيػػا االجتماعيػػة،

كقاضي المكضكع ىك المختص بتقدير مبلئمة العبارة  ،كال يسكغ لو كضع قاعدة عامو مؤداىا أف
تكػػكف العبػػارة رقيقػػة ىادئػػة ،ففػػي حػػاالت كثي ػرة يقتضػػى المقػػاـ اسػػتعماؿ عبػػارات مري ػرة فييػػا عنػػؼ

كقسكة  ،فإف ثبت ذلؾ كاف الناقد في حدكد حقو"(.)3
( )5حسن النية-:

يقصد بحسف النية كشرط مػف شػركط إباحػة النقػد ىػك اعتقػاد الناقػد بصػحة الػرأم الػذم يقدمػو

تعميقان عمى الكاقعة(،)4عمى أف يتكخى مف كراء ذلؾ تحقيؽ المصمحة العامة ،فبل يباح النقػد إذا تػـ
بغرض التشيير كالتجريح بالمجني عميو(.)5

فشرط حسف النية يرتبط بالغاية التي مف أجميا أيبيح النقد ،كىي تحقيؽ المصمحة العامة،

فانقضاؤىا كما يعنيو مف انتفاء حسف النية؛ يعني انييار األساس الذم بني عميو حؽ النقد ،كىذا
ما اشترطو المشرع الفمسطيني في قانكف العقكبات المطبؽ في قطاع غزة في المادة (،)207كما
أكد عميو المشرع األردني في قانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية في المادة

 - 1نقض  15يونيو  ،1939رلموعة القواعد القانونية،ج،7رقم ،641ص 612
- 2أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق،ص162
 - 3نقض 4يناير  1949رلموعة القواعد القانونية  ،ج 7رقم  ، 776ص،728مشار اليو لدى أ.خالد علي القيق ،ادلرجع
السابق162،
 - 4د .عمر السعيد رمضان،شرح قانون العقوبات،ادلرجع السابق ،رقم ،372ص 384
 - 5د .زلمود زلمود مصطفى،شرح قانون العقوبات،القسم العام،ادلرجع السابق،رقم ،350ص 392
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( )199حيث نصت عمى ":يككف نشر المكضكع المككف لمذـ  ،كالقدح مستثنى مف المؤاخذة
بشرط كقكعو بسبلمة نية".

كيرل جانب مف الفقو المصرم بأف حسف النية يتككف أك يتألؼ مما يمي-:

أوالً :أف يسػتيدؼ الناقػػد تحقيػػؽ المصػمحة العامػػة مػػف كراء إبػداء أريػػو أك تعميقػػو عمػى الكاقعػػة محػػؿ
النقد ،كذلؾ بإبداء رأل بناء يفيد المجتمع ،سكاء بإرشاده إلى ما ىك صكاب ،أك بتنبييو إلى ما ىك
خطػػأ أك باطػػؿ ،كال يحػػكؿ دكف تػػكخي ىػػذا اليػػدؼ أف يكػػكف الناقػػد محترفػان لمنقػػد  ،كانمػػا ينفػػي ىػػذا
الشرط أف يستخدـ النقد كسيمة لبلبتػزاز أك التشػيير أك االنتقػاـ ( )1فػإذا اشػتمؿ المقػاؿ الكاحػد كمػا

يتبعػػو مػػف رسػػـ كغي ػره مػػف عبػػارات يكػػكف الغ ػرض منيػػا الػػدفاع عػػف مصػػمحة عامػػة كأخػػرل يكػػكف

القصد منيا التشيير ،فإف لممحكمة في ىذه الحالة أف تكازف بػيف القصػديف كتقػدر أييمػا كانػت لػو

الغمبة في نفس الناشر(.)2

ثانيـاً :أف يعتقػػد الناقػد صػػحة الػرأم الػػذم يبديػو بشػػأف الكاقعػة التػػي ينصػب عمييػػا النقػد(،)3فإنػػو ال

يتصػػكر أف يػػدعي الناقػػد خدمػػة المصػػمحة العامػػة ،كىػػك يعتقػػد أف مػػا يقكلػػو كػػذب كخػػداع ،أم أف
الشرطاف مرتبطاف ببعضيما  ،كال أىمية إذا كػاف الػرأم أك التعميػؽ خاطئػان ،أك ىنػاؾ اخػتبلؼ حػاد

في كجيات النظر بيف الناقد كمف أصابو النقد ،فيػذا ال يعتبػر دلػيبلن عمػى سػكء نيتػو  ،مػا لػـ يثبػت

أف الناقد حيف كتب لـ يكف يعتقد بصحة رأيو  ،كلذلؾ ال يستفيد مف اإلباحػة الشػخص الػذم يبػدئ

أريػػو كيعمػػـ بعػػدـ مكضػػكعيتو ،بػػؿ كقػػد يعتقػػد خبلفػػو ألنػػو فػػي ىػػذه الحالػػة يضػػمؿ ال ػرأم العػػاـ(،)4
يسػػتفاد مػػف ذلػػؾ أف األصػػؿ فػػي اإلنسػػاف حسػػف النيػػة  ،كعميػػو فإنػػو يتعػػيف عمػػى الجيػػات المختصػػة

إثبات سكء النية ،كمف القرائف التػي قػد تػدؿ عمػى سػكء النيػة؛ أف يطمػب الناقػد مبمغػان مػف المػاؿ مػف
المجني عميو حتى يمتنع عف نقده ،كأف تككف عبارات النقد شديدة بدكف مبرر(.)5

نخمص مما سبق ،بأف المقصكد بالنقد المباح ىك ":كؿ حكـ أك تعميؽ أك تقييـ لكاقعػة ثابتػة

أك إبػػداء ل ػرأم فػػي أمػػر أك عمػػؿ أدبػػي أك فنػػي أك سياسػػي...الخ ،دكف المسػػاس بشػػخص صػػاحب
األمر أك العمػؿ بغيػة التشػيير بػو أك الحػط مػف كرامتػو  ،فػإذا تجػاكز النقػد ىػذا الحػد كجػب العقػاب
عميو كاعتبار صاحبو مرتكبان لجريمة سب أك قذؼ أك إىانة –حسب األحكاؿ."-

- 1أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق،ص.163
 - 2د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص ، 175د.شريف سيد كامل  ،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري  ،الطبعة الثانية دار النهضة
العربية ،القاىرة1997 ،ص.144
 - 3احملامي ،زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق ،ص،330أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق،ص.163
 - 4أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق،ص.164
 -5احملامي .زلمد عبد ا هل بك ،ادلرجع السابق ،ص .331
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ل ػػذا الب ػػد أف تتػ ػكافر الش ػػركط التالي ػػة العتب ػػار النق ػػد مباحػ ػان ،أكلي ػػا أف ي ػػرد عم ػػى كاقع ػػة ثابت ػػة

كصحيحة ،كثانيان أف تككف الكاقعة ذات أىمية اجتماعية كمرتبطػة بالمصػمحة العامػة ،كعميػو يجػكز
التعرض لمحياة الخاصة إذا مػا كانػت مرتبطػة بشػئكف الحيػاة العامػة ،كثالثػان يشػترط أف يكػكف الػرأم

أك الكاقعة في حدكد الكاقعة محؿ النقد ،كعػدـ التعػرض فػي النقػد لؤلشػخاص أك التشػيير بيػـ ،كمػا
يشػػترط أف يكػػكف ال ػرأم كالتعميػػؽ مشػػركعاف فػػبل يجػػكز أف يشػػتمؿ التعميػػؽ أك ال ػرأم عمػػى تح ػريض

عمػػى ارتكػػاب جريمػػة مػػف الج ػرائـ ،كرابع ػان يشػػترط اسػػتخداـ العبػػارات المبلئمػػة التػػي تسػػندىا الكاقعػػة

مكضكع النقد بعيدان عف التشيير كالتجريح ،كخامسان البد مف تكافر حسف النية العتبػار النقػد مباحػان
كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اسػػتيداؼ خدمػػة المصػػمحة العامػػة ،كاعتقػػاد الناقػػد بصػػحة الػرأم أك التعميػػؽ الػػذم

بناء عمى الكاقعة الثابتة محؿ النقد  ،كتقدير ذلؾ يترؾ لمحكمة المكضكع.
يبديو ن
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المطمب الثالث
الطعن في أعمال الموظف العام ومن في حكمو

أخضػػع المشػػرع الفمسػػطيني كالمصػػرم المػػكظفيف العمػكميف كمػػف فػػي حكميػـ لصػػكر متعػػددة
مػػف الرقابػػة ،كذلػػؾ نظ ػ انر ألىميػػة األعمػػاؿ التػػي يقكم ػكا بيػػا فػػي المجتمػػع  ،فػػأعطى القػػانكف الحػػؽ
لممكاطنيف كشؼ العيكب التي تعترييـ كاالنح ارفات التي يرتكبكنيا(.)1

كترتيبان عمى ما سبؽ ،فقد نسج القانكف حمايتو لمػف يكشػؼ عػف ىػذه االنح ارفػات ،كذلػؾ مػف

خػػبلؿ االعتػراؼ بػػالطعف فػػي أعمػػاؿ المكظػػؼ العػػاـ ،كمػػف فػػي حكمػػو كسػػبب مػػف أسػػباب اإلباحػػة،
بحيث يجرد الفعؿ مف الصفة غير المشركعة ،فيغدك مباحان بعد أف كاف مجرمان.

كسند ذلؾ ما نصت عميو المادة ( )207مف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبػؽ فػي قطػاع

غزة ،إذ نصت عمى ":يككف نشر المادة المككنة لمقذؼ مستثنى مف المؤاخذة بشرط كقكعو بسػبلمة
نية إذا كانت العبلقة المكجكدة بيف الناشر كصاحب المصمحة بالنشر مػف شػأنيا أف تجعػؿ الناشػر

إزاء كاجب قانكني أك أدبي أك اجتماعي يقضي عميو بنشر تمؾ المادة لصاحب المصػمحة بالنشػر،

أك إذا كاف لمناشر مصػمحة شخصػية مشػركعة فػي نشػره تمػؾ المػادة عمػى ىػذا الكجػو ،بشػرط أف ال
يتجاكز حد النشر ككيفيتو القػدر المعقػكؿ الػذم تتطمبػو المناسػبة ،ككػذلؾ يكػكف النشػر مسػتثنى مػف

المؤاخػذة فػي األحػكاؿ اآلتػي بيانيػا ( :أ) إذا كانػت المػادة المنشػكرة عبػارة عػف إبػداء الػرأم بسػبلمة
نية حكؿ سمكؾ شخص يشغؿ كظيفة قضائية أك رسػمية أك أيػة كظيفػة عمكميػة أخػرل  ،أك تتعمػؽ

بأخبلقو الشخصية بقدر ما يظير أثر تمؾ األخبلؽ في سمككو ذلؾ."...

ككما نصت المادة ( )191مف قانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية عمى

تجريـ كعقاب مف يقكـ بذـ (قذؼ) مجمس األمة أك أحد أعضائو أثناء عممو أك بسبب ما أجراه

بحكـ عممو أك إحدل الييئات الرسمية أك المحاكـ أك اإلدارات العامة أك الجيش أك إلى أم

مكظؼ أثناء قيامة بكظيفتو أك بسبب ما أجراه بحكميا ،فنصت المادة ()3،2،1/192عمى أنو":

 -1إذا طمب الذاـ أف يسمح لو بإثبات صحو ما عزاه إلى المكظؼ المعتدل عميو ،فبل يجاب إلى
طمبو إال أف يككف ما عزاه متعمقان بكاجبات كظيفة ذلؾ المكظؼ ،أك يككف جريمة يستمزـ

العقاب -2.فإذا كاف الذـ يتعمؽ بكاجبات الكظيفة فقط فثبت صحتو فيب أر الذاـ كاال فيحكـ عميو

بالعقكبة المقررة لمذـ-3 .كاذا كاف مكضكع الذـ جريمة كجرت مبلحقة ذلؾ المكظؼ بيا كثبت أف

الذاـ قد ع از ذلؾ كىك يعمـ ببراءة المكظؼ المذككر انقمب الذـ افتراء ككجب عندئذ العمؿ بأحكاـ

المكاد القانكنية المختصة باالفتراء".

 -1د .ليلى عبد اجمليد ،تشريعات اإلعبلم يف مصر ،دراسة حالة"مصر" ،الطبعة الثانية،2004 ،ص ،241د .شريف سيد كامل ،جرائم
الصحافة يف القانون ادلصري،ادلرجع السابق ،رقم ،66ص .85
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يتضػػح مػػف صػػياغة نػػص المػػادة ( )191مػػف القػػانكف المػػذككر أف المشػػرع األردنػػي اختصػػر

اإلباحة في تبرير الذـ عمى المكظؼ ،متى كاف الجاني ما عزاه إليو متعمقان بكاجبات كظيفتػو ،دكف

امتػداد ىػذه اإلباحػة إلػى الػذـ عنػدما يكػكف كاقعػان عمػى أحػد أعضػاء مجمػس األمػة كبسػبب مػا أجػراه
بحكـ عممو(.)1

كى ػػذا عم ػػى العك ػػس م ػػف المش ػػرع المص ػػرم ،ال ػػذم نج ػػده ق ػػد ن ػػص عم ػػى الطع ػػف ف ػػي أعم ػػاؿ

المكظؼ العاـ كمف في حكمو كسبب مف أسػباب اإلباحػة فػي المػادة ( )302مػف قػانكف العقكبػات،

إذ نصت عمى... " :كمع ذلؾ فػالطعف فػي أعمػاؿ مكظػؼ عػاـ أك شػخص ذم صػفة نيابيػة عامػة
أك مكمؼ بخدمة عامة ال يدخؿ تحت حكػـ الفقػرة السػابقة إذا حصػؿ بسػبلمة نيػة ،ككػاف ال يتعػدل
أعمػػاؿ الكظيفػػة أك النيابػػة أك الخدمػػة العامػػة ،كبشػػرط أف يثبػػت مرتكػػب الجريمػػة حقيق ػة كػػؿ فعػػؿ

أسنده إليو ،كال يغني عػف ذلػؾ اعتقػاده صػحة ىػذا الفعػؿ كال يقبػؿ مػف القػاذؼ إقامػة الػدليؿ إلثبػات
ما قذؼ بو إال في الحالة المبينة في الفقرة السابقة".

يتبيف لنا مف النصكص السابقة بػأف اإلباحػة فػي تبريػر القػذؼ فػي المػادة ( )302مػف قػانكف

العقكبات المصرم لػـ تقتصػر عمػى المكظػؼ العػاـ ،بػؿ أف المشػرع المصػرم أبػاح القػذؼ فػي حػؽ

المكظؼ العاـ أك أم شخص مف ذكل الصفة النيابيػة العامػة أك أم شػخص مكمػؼ بخدمػة عامػة،

ونحن نؤيد ما ذىب إليو المشرع المصرم ككف أف الحكمة مف إباحة الطعف في الحاالت المذككرة
كاحدة ،فاألعماؿ التي يقكـ بيػا المكظػؼ العػاـ أك ذكل الصػفة النيابيػة العامػة أك مػف يكػكف مكمػؼ

بخدمػػة عامػػة ،ىػػي ذات أىميػػة كبي ػرة كلممجتمػػع مصػػمحة فػػي أف تػػؤدل ىػػذه األعمػػاؿ عمػػى الكجػػو

الصحيح حتى تتمكف الدكلة مف معالجة الضرر الذم يقع منيـ ،كدرنء لمخطػر إذا كػاف عمػى كشػؾ
الكقكع باإلضافة إلى تمكيف الدكلة مف تأديب المكظؼ أك مف في حكمو عف الخمؿ الذم أحدثو.
أما بالنسبة لقانكف العقكبات الفمسطيني المطبػؽ فػي قطػاع غػزة فقػد تشػابو مػع مكقػؼ المشػرع

المصرم ،حيػث أبػاح تبريػر القػذؼ فػي أعمػاؿ المكظػؼ العػاـ أك مػف ىػك فػي حكمػو ،كىػذا يسػتفاد
مف نص المادة ( ،)1/207كىذا عمى العكس مف المشرع األردني الذم اختصر اإلباحة في تبرير
الػػذـ عمػػى المكظػػؼ متػػى كػػاف الجػػاني مػػا ع ػزاه إليػػو متعمق ػان بكاجبػػات كظيفتػػو  ،دكف امتػػداد ىػػذه

اإلباحة إلى الذـ عندما يككف كاقعان عمى أحد أعضاء مجمس األمة كبسبب ما أجراه بحكـ عممو.

كلقػػد اشػػترط المشػػرع لت ػكافر سػػبب مػػف أسػػباب اإلباحػػة ت ػكافر عػػدة شػػركط منيػػا مػػا يتعمػػؽ

بالمقذكؼ في حقو  ،كأخرل متعمقة بالكاقعة ،كأخي انر شركط تتعمؽ بالطاعف.

 - 1أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص170
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أوالً :الشروط المتعمقة بالمقذوف في حقو-:

اشترط المشرع الفمسطيني كالمصرم أف يككف الطعف مكجيان إلى كؿ شخص يشغؿ كظيفة

قضائية أك رسمية سكاء كاف مكظؼ عاـ( ،)1أك شخص ذم صفة نيابية عامة( ،)2أك مكمؼ

بخدمة عامة( )3كمف في حكميـ ،باإلضافة إلى شرط حسف النية ،فإذا لـ يكف الطعف مكجيان إلى

أ حد مف ىؤالء األشخاص فيفقد سبب اإلباحة إحدل شركطو األساسية مما يؤدم إلى عدـ إمكاف

الطاعف االحتجاج بسبب اإلباحة ،كتطبيقان لذلؾ ذىبت محكمة النقض المصرية بقكليا ":بأف
القذؼ المكجو إلى محاـ ليس مكظفان عامان ،كال يخضع تبعان لذلؾ لسبب اإلباحة المقرر بمقتضى

 -1عرف ادلشرع الفلسطيٍت يف ادلادة ( ) 5من قانون العقوبات ادلطبق يف قطاع غزة بأنو" كل شخس يشغل وظيفة من الوظائف ادلشار اليها
فيما يلي أو يقوم بأعبائها بالوكالة أو بصورة أخرى.
(أ) كل وظيفة مدنية ،مبا يف ذلك منصب ادلندوب السامي ،أنيطت صبلحية التعُت ذلا أو العزل منها جببللة ادللك أو بادلندوب السامي  ،أو
بادلندوب السامي يف اجمللس التنفيذي أو بأية جلنة أو ىيئة عامة  ،أو
(ب) كل وظيفة يعُت أو خيتار ذلا الشخس الذي يشغلها  ،ثحكم القانون  ،أو
(ج) كل وظيفة مدنية أنيطت صبلحية التعيُت ذلا أو العزل منها بأي شخس أو مجاعة من األشخاص يشغلون وظيفة من الوظائف ادلشار
إليها يف الفقرتُت السابقتُت من ىذه ادلادة  ،أو
(د) كل حاكم أو فيصل يف أية إجراءات أو قضية أحيلت للتحكيم بقرار من احملكمة أو مبوافقتها أو مبقتضى أي تشريع من التشريعات.
وتشمل ىذه العبارة أيضاً -:
 -1أي عضو من أعضاء جلنة حتقيق عينت مبقتضى أي تشريع من التشريعات أو وفقاً ألحكامو .
-2الشخس ادلنوط بو تنفيذ إجراءات أية زلكمة من احملاكم.
 -3مجيع األشخاص الذين ينسبون للقوى العسكرية أو قوات بوليس فلسطُت.
-4مجيع األشخاص ادلستخدمُت يف أية دائرة من دوائر احلكومة.
 -5كل رجل من رجال الدين أيا كانت الطائفة اليت ينتمي إليها ،عند قيامة بإشهار زواج مقبل أو بعقد زواج أو ثحفظ سجل بالزواج
وادلواليد والعماد والوفيات والدفن وإصدار شهادات هبا  ،ولكن ليست بأية صفة أخرى.
-6الشخس ادلستخدم لدى سلطة بلدية.
-7سلتار القرية".
،وقد عرف ادلشرع االردين ادلوظف يف ادلادة ( ) 169من قانون العقوبات بانو ":أنو كل موظف عمومي يف السلك اإلداري أو القضائي ،
وكل ضابط من ضباط السلطة ادلدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادىا  ،وكل عامل أو مستخدم يف الدولة أو يف إدارة عامة ".
 - 2يقصد هبم أعضاء اجملالس النيابية أو احمللية سواء أكانوا منتخبُت أم معينُت
 - 3يقصد بادلكلف خبدمة عامة ىو كل شخس مكلف من قبل الدولة للقيام بعمل مؤقت يتصل بالصاحل العام كاجلنود يف القوات ادلسلحة
واخلرباء ،مشار إليو لدى.د.طارق سرور،قانون العقوبات،ادلرجع السابق،رقم  ،423ص  ،389وقد ذىب جانب من الفقو ادلصري وعلى
رأسهم د .زلمود صليب حسٍت إىل وضع تعريف واسع للمكلف خبدمة عامة ثحي عرفو بأنو" كل شخس يباشر طبقا للقانون جزءا من
اختصاصات الدولة " ،وعليو فإن كل من عهدت الدولة إليو بأداء عمل مؤقت أو عارض حلساهبا أو حساب شخس معنوي عام بصفة
مؤقتة فانو يأخذ حكم ادلوظف العام.
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المادة ( )302مف قانكف العقكبات المصرم( ،)1كىذا بخبلؼ المشرع األردني الذم اشترط في
نص المادة(  ) 1/192إلباحة الذـ تكافر الشركط التالية -:

-1أف يككف المذمكـ مكظفان عامان.

-2أف يككف الذـ متعمقا بكاجبات الكظيفة فقط أك أف يككف ما عزاه لممكظؼ جريمة تستمزـ
العقاب.

-3إثبات صحة ما عزاه المتيـ إلى المكظؼ العاـ.

كيشترط أف يككف المكظؼ العاـ أك مف في حكمو متمتعان بيذه الصفة في الكقت الذم

ارتكب فيو الشخص لمكقائع مكضكع الطعف( ،)2بشرط أف يككف اإلسناد متعمقا بأعماؿ الكظيفة أك

النيابة أك الخدمة العامة التي كاف يقكـ بيا(. )3
ثانياً :الشروط المتعمقة بالواقعة-:

ييشترط أف تككف الكاقعة التي تبيح الطعف في أعماؿ المكظؼ العاـ أك مػف فػي حكمػو ماسػة
بالشرؼ كاالعتبار ،أك بأخبلقو الشخصية  ،أك تككف متعمقة بأعماؿ الكظيفة العامة أك الرسمية أك

القضائية ،سكاء كاف ممتزمان بيذا العمؿ بحكـ القانكف ،أك كاف يدخؿ فػي سػمطتو التقديريػة ،أم فػي
المفاضمة بيف العديد مف األعماؿ أك األشخاص ،كمثاؿ ذلؾ أف ينسب إلى أحػد المػكظفيف انحيػازه

ألحد المتقدميف لمتعييف في إحدل الكظائؼ العامة التي يختص بالتعييف فييا(.)4

كقػػد اشػػترط القػػانكف األردن ػػي المطبػػؽ فػػي الضػػفة الغربي ػػة كحسػػب مػػا جػػاء بالم ػػادة ()192

بضركرة أف يتعمؽ الذـ بكاجبات الكظيفة ،أك بسبب ما أجراه بحكميا ،أك ما عزاه مػف كقػائع مككنػان
بجريمة تستمزـ العقاب ،كىذا الشرط جاء صريحان بالمادة المػذككرة أنفػان ،ككػذلؾ مػا اشػترطو المشػرع

الفمسػطيني فػي قػانكف العقكبػات المطبػؽ فػي قطػاع غػزة ،حيػث نصػت المػادة (/207أ/ب) صػراحة
عمى ذلؾ ،كأكد عميو المشرع المصرم في المادة ( )302مف قانكف العقكبات المصرم.

()1أن تكون الواقعة ماسة بأخالقو الشخصية-:

لبلستعانة بالطعف في أعماؿ المكظؼ العاـ أك مػف فػي حكمػو كسػبب مػف أسػباب اإلباحػة،

يشػػترط أف تكػػكف الكاقعػػة ماسػػة بشػػرؼ أك اعتبػػار المجنػػي عميػػو  ،بحيػػث يكػػكف مػػف شػأنيا اإلسػػاءة

إلػ ػػى سػ ػػمعتو فػ ػػي مينتػ ػػو أك صػػػناعتو أك كظيفتػ ػػو أك يعرض ػػو إلػ ػػى بغ ػػض النػ ػػاس أك احتقػ ػػارىـ أك
 - 1الطعن رقم  621لسنة  31ق -جلسة  16يناير ،1962رلموعة أحكام زلكمة النقض ،س  ،13رقم ،13ص ،47نقض 12
مارس سنة ،1931رلموعة القواعد القانونية،ج،2رقم ،202ص 264
 - 2د .زلمود زلمود مصطفى ،شرح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،ادلرجع السابق ،رقم ،337ص ،376د.زلمود صليب حسٍت ،القسم
اخلاص،1986،ادلرجع السابق ،رقم ،902ص ،670د.طارق سرور ،قانون العقوبات ،ادلرجع السابق ،رقم ،423ص390
 - 3د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص 189
 - 4د .خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص 242
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سخريتيـ كما جاء في الفقرة األكلى مف المػادة( )203مػف قػانكف العقكبػات الفمسػطيني المطبػؽ فػي

قطػػاع غػ ػزة ،كف ػػي الم ػػادة ( )302م ػػف ق ػػانكف العقكبػػات المص ػػرم ،فيج ػػب أف تك ػػكف الكاقع ػػة ماس ػػة
بالشرؼ كاالعتبار ،كعمى ذلؾ فإنو ال يجكز إثبات الكقائع الماسػة بالحيػاة الخاصػة لممكظػؼ العػاـ

إال في حالة ارتباطيا ارتباطان ال يقبؿ التجزئة بالكظيفة العامة(.)1

كقػد قضػت محكمػة الػنقض المصػرية بأنػػو" :إذا كانػت عبػا ارت القػذؼ-مكضػكع الجريمػػة -ال

تتعمؽ بعمؿ المطعكف فيو بؿ بحياتو الخاصة أم بصفتو فردان فإنو ال يجكز إثباتيا قانكنا"(.)2

( )2أن تكون الواقعة متعمقة باألعمال الوظيفية لمموظف العام-:

أجػػاز المشػػرع الطعػػف فػػي حػػؽ المكظػػؼ العػػاـ أك مػػف فػػي حكمػػو إذا كػػاف القػػذؼ ال يتعػػدل
أعمالػو الكظيفيػة أك الرسػمية أك القضػائية ،كعميػو فػإف كػؿ عمػؿ يفرضػو القػانكف عمػى المكظػؼ أك
مف في حكمو القياـ بو ،سكاء أكاف العمؿ الكظيفي يدخؿ ضمف اختصاصو أك سمطتو التقديرية أـ

ال( ،)3أك حتى األعماؿ التي قد تتصؿ بطريقة غير مباشػرة بكظيفتػو أك التػي يكػكف لكظيفتػو دخػؿ

في ارتكابيا أك تسييميا ،كذلؾ ألف القكؿ بغير ذلػؾ يػؤدم إلػى خػركج بعػض األفعػاؿ التػي يرتكبيػا

المكظؼ العاـ أك مف فػي حكمػو مػف نطػاؽ اإلباحػة  ،مػع ككنيػا تمثػؿ إخػبلالن جسػيمان بثقػة خاصػة
كضػػعت فػػي المكظػػؼ العػػاـ ،كتقتضػػي المصػػمحة العامػػة نشػػرىا ،كمػػف يسػػند إلػػى قاضػػي بأنػػو قبػػؿ

رشكة لمحكـ في قضية معركضة أمامو ،أك أنو عمى عبلقة خاصة بزكج المتيـ الذم حكـ ببراءتو،
أك غير داخؿ في اختصاصو كػالمكظؼ الػذم يقبػؿ رشػكة مقابػؿ تعيػيف شػخص ثػـ يتضػح أف ىػذا
التعييف ال يدخؿ أصبلن في اختصاصو(.)4

كترتيب ػان عمػػى مػػا سػػبؽ  ،فإنػػو ال يجػػكز لمصػػحفي أك غي ػره التعػػرض لمحيػػاة الخاصػػة لؤلف ػراد

بشػػكؿ عػػاـ  ،كلممكظػػؼ العمػػكمي بشػػكؿ خػػاص ،إال إذا كػػاف العمػػؿ الػػذم يقػػكـ بػػو يتصػػؿ كيػرتبط

ارتباطػ ػان ال يقب ػػؿ التجزئ ػػة بكظيفت ػػو كبكاجبات ػػو نح ػػك المجتم ػػع ،فإن ػػو يمك ػػف ح ػػيف إذف نش ػػرىا طبقػ ػان
لمقانكف(،)5كىذا ما نص عميو صػراحة فػي قػانكف العقكبػات الفمسػطيني المطبػؽ فػي قطػاع غػزة فػي
الفقرة (أ) مف المادة ( )207حيػث نصػت عمػى..." :أك تتعمػؽ بأخبلقػو الشخصػية بقػدر مػا يظيػر
أثر تمؾ األخبلؽ في سمككو ذاؾ " ،ككما جاء أيضان بالفقرة (ب) مف نفػس المػادة" إذا كانػت المػادة

 - 1د .طارق سرور ،قانون العقوبات ،ادلرجع السابق ،رقم ،425ص، 391د .ليلى عبد اجمليد،ادلرجع السابق ،ص ،242د.عمر
سامل،ادلرجع السابق،ص 190
 - 2نقض  21مايو  ،1980رلموعة أحكام زلكمة النقض ،س  ،31رقم  ،127ص 654
 -3د .فوزية عبد الستار ،شرح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،الطبعة الثانية،ادلرجع السابق،رقم ،662ص 573
 -4د .طارق سرور ،قانون العقوبات،ادلرجع السابق،رقم ،426ص ،393-392د .طارق سرور،جرائم النشر واإلعبلم،ادلرجع السابق،
رقم ،187ص 347
 - 5د.خالد رمضان عبد العال سلطان ،ادلرجع السابق ،ص 243
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المنشكرة عبارة عف إبداء الػرأم بسػبلمة نيػة فيمػا يتعمػؽ بسػمكؾ شػخص فػي أيػة مسػألة عمكميػة أك

بأخبلؽ الشخصية بقدر ما يظير أثرىا في ذلؾ السمكؾ".

كجدير بالذكر كطبقان لمقكاعد العامة؛ فإنو يجكز الطعف في أعماؿ المكظؼ أك مف ىك في

حكمو ،أك األشخاص ذكل الصفة النيابية ،كلك بعد خركجو أك انتياء الميمة متى كانت األعماؿ
المطعكف فييا ترجع إلى عيد خدمتو الكظيفية ،كتدخؿ في دائرة أعماؿ الكظيفة أك الميمة ،فالعبرة
في الكقت الذم صدرت فيو الكاقعة مكضكع الذـ ( القذؼ) عف المجني عميو كليس بالكقت الذم

صدر فيو عف المتيـ اإلسناد بالذـ(.)1

نستخمص مما سبق ،بأف ما يعتبر داخبلن فػي نطػاؽ الحيػاة الخاصػة لمفػرد العػادم ال يسػمح

الق ػػانكف بنشػ ػره أك حت ػػى االعت ػػداء عمي ػػو ،كعمي ػػو فإن ػػو ق ػػد ي ػػدخؿ ف ػػي نط ػػاؽ س ػػبب اإلباح ػػة لتعمق ػػو
باألعماؿ الكظيفيػة لممكظػؼ ،كلتضػمنو إخػبلالن بكاجباتػو نحكىػا ،أك لتػأثيره عمػى المصػمحة العامػة،

بشػػرط أف يك ػػكف ذلػػؾ بالق ػػدر الػػذم يس ػػتكجبو ىػػذا االرتب ػػاط ،أمػػا إذا ك ػػاف التعػػرض لش ػػئكف الحي ػػاة

الخاصػػة ال عبلقػػة لػػو بأعمػػاؿ الكظيفػػة ،أك لػػيس لػػو تػػأثير عمػػى المصػػمحة العامػػة ،كانمػػا باعتبػػار

المكظ ػػؼ الع ػػاـ ف ػػردان عاديػ ػان ف ػػي المجتم ػػع  ،ف ػػبل يج ػػكز نش ػػرىا أك إقام ػػة ال ػػدليؿ عميي ػػا كل ػػك كان ػػت
صحيحة(.)2

ثالثاً :الشروط المتعمقة بالطاعن-:

اشػػترطت المػػادة ( )207مػػف قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني المطبػػؽ فػػي قطػػاع غ ػزة أف يكػػكف

نشر المادة المككنة لمقذؼ قد كقع بسبلمة نية  ،كنصت المادة ( )209مف القانكف المذككر أعػبله

عمى افتراض أف القذؼ الذم كقػع فػي األحػكاؿ التػي تبػرر نشػرىا قػد كقػع بسػبلمة نيػة ،فيؤخػذ ذلػؾ

كبينة عمى أف النشر قد كقػع بسػبلمة نيػة إلػى أف يثبػت العكػس ،كعميػو فػإف المشػرع الفمسػطيني قػد
اشترط كقكع القذؼ ضد المكظؼ العاـ كمف فػي حكمػو بحسػف نيػة ،باإلضػافة إلػى اشػتراطو إثبػات

الكقائع التي أسندىا إلى المكظؼ العاـ أك مف في حكمو(.)3
()1أن يكون الطاعن حسن النية-:

اسػػتمزـ المشػػرع إلباحػػة الطعػػف فػػي أعمػػاؿ ذكم الصػػفة العامػػة أف يكػػكف حسػػف النيػػة ،كقػػد

اشػػترطت ص ػراحة المػػادة ( )207مػػف قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني المطبػػؽ فػػي قطػػاع غ ػزة ت ػكافر
 - 1أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص ، 175د .زلمود زلمود مصطفي ،شرح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،ادلرجع السابق  ،ص
376
 -2الطعن رقم  1980لسنة  3ق – جلسة 5يونيو  ،1933رلموعة الربع قرن،ص  ،738الطعن رقم  983لسنة 7ق -جلسة 21
مارس  ،1938رلموعة الربع قرن،ص  ،741نقض  21مايو ،1980رلموعة أحكام زلكمة النقض ،س ،31رقم ،127ص 654
 - 3الطعن رقم  144لسنة 2ق -جلسة  31مارس ،1932رلموعة الربع قرن،ص  ،739الطعن رقم  1418لسنة 3ق-جلسة 24
ابريل ، 1933رلموعة الربع قرن ،ص  ،738الطعن رقم  672لسنة  18ق -جلسة  4يناير ،1949رلموعة الربع قرن ،ص 739
،د.خالد رمضان عبد العال سلطان،ادلرجع السابق ،ص 240

081

حسف النية بنصيا " ...بشرط كقكعو بسػبلمة نية،"...كىػذا مػا ذىػب إليػو المشػرع المصػرم بػالنص
صراحة عمى كجكب تكافر حسف النية كذلؾ في المادة ( )302مف قانكف العقكبات المصرم ،كىذا

خبلفان لما ىك عميو الحاؿ بالنسبة لمقانكف األردني المطبؽ في الضفة الغربية ،ولكن المشكمة التي
تثور تتمثل في تحديد مدلول "حسن النية"؟

نظػ انر لخمػػك األحكػػاـ الصػػادرة عػػف المحػػاكـ الفمسػػطينية بالخصػػكص ،كباسػػتقراء أحكػػاـ القضػػاء

المصرم في ىذا الشأف ،نجدىا قد عرفت حسف النية عمى أنو ":اعتقاد المتيـ بصحة الكقائع التي
ينسبيا لغيره كأف يككف قصده مف ذلؾ مصػمحة الػببلد ال مجػرد التشػيير" ،كمػا عرفتػو أيضػان ":بأنػو

ال يكػػكف القػػذؼ مسػػببان عػػف ضػػغينة شخصػػية بػػؿ يقصػػد االنتقػػاد بطريقػػة معقكلػػة خدمػػة المصػػمحة

العامة"( ،)1فحسف النية قد تعني مجػرد "العمػـ" كعنصػر فػي القصػد الجنػائي الػذم يتػكافر بػو الػركف
المعنكم لمجريمة ،كقد تعبر "حسف النية" عف مجرد اعتقاد القػاذؼ بصػحة الكقػائع التػي نسػبيا إلػى

المكظؼ العاـ"  ،بمعنى آخر تكىـ الجاني بتكافر الكقائع التي تقكـ عمييا سبب اإلباحة بالرغـ مف
عدـ تكافرىا أك تكافر بعضيا كىك ما يسمى "بالغمط في اإلباحة" ،كعميو فإف حسف النية كشرط في

سػػبب اإلباحػػة يختمػػؼ تمامػان عػػف دكره كماىيتػػو فػػي مجػػاؿ الغمػػط فػػي اإلباحػػة ،فػػالطعف فػػي أعمػػاؿ
المكظ ػػؼ الع ػػاـ كم ػػف ف ػػي حكم ػػو ح ػػؽ مق ػػرر قانكنػ ػان ،الس ػػتيداؼ غ ػػرض مع ػػيف( ،)2كالمتمث ػػؿ ف ػػي

اسػػتيداؼ مصػػمحة المجتمػػع  ،كىػػك عػػيف مػػا يجػػب أف يمتػػزـ بػػو مػػف أراد ممارسػػة ىػػذا الحػػؽ كلػػيس
مصمحتو الشخصية بشفاء ضغائف أك أحقاد أك باتخاذىا كسيمة لبلنتقاـ.

كترتيب ػان عمػػى مػػا سػػبؽ ،يتضػػح لنػػا أف حسػػف النيػػة يقػػكـ عمػػى عنص ػريف أساسػػييف :أوليمــا:

االعتقاد بصحة كقائع القذؼ ،وثانييمـا :أف يكػكف الطعػف متجيػان لتحقيػؽ مصػمحة عامػة ال يقصػد

3
منيػػا التشػػيير كالتج ػريح شػػفاء لضػػغائف أك دكافػػع شخصػػية( )،كعميػػو فػػإف حسػػف النيػػة يعػػد منتفي ػان

بالنسبة لمميتـ في الحاالت التالية)4( :

-1إذا ثبت أنو لـ يكف يستيدؼ المصمحة العامة.
-2إذا كاف يعمـ بعدـ صحة الكقائع التي أسندىا إلى المجني عميو.

 - 1نقض  6مارس  1915اجملموعة الرمسية ،س  ،16رقم ، 94ص .155
 - 2د .طارق سرور ،قانون العقوبات ،ادلرجع السابق ،رقم  ،428ص 401- 400
-3نقض  14مارس سنة ،1932رلموعة القواعد القانونية،ج ،2رقم  ،333ص  ،469نقض  22ديسمرب سنة  ،1959ص،1055
نقض  16مارس سنة ،1970رلموعة أحكام النقض  ،س ، 21رقم  ،92ص ،373نقض  21مايو سنة 1980م،س ،31رقم
 ،127ص  ،654نقض  8ابريل سنة ،1982س ،33رقم ،95ص ، 468د.عمر سامل،ادلرجع السابق ،ص ،192د.طارق سرور،
جرائم النشر واإلعبلم،ادلرجع السابق،رقم ،190ص  ،353-352د .شريف سيد كامل،جرائم الصحافة يف القانون ادلصري،ادلرجع
السابق،رقم، 70ص 89
 - 4أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق،ص179
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-3إذا كاف اعتقاده لصحتيا ال يستند إلى تقدير كاؼ لؤلمكر بؿ ناجمان عف طيش كخفة(.)1

كيتكجب عمى المحكمة أف تمجأ إلى المكازنة بيف الغايتيف كتػرجيح احػداىما عمػى األخػرل ،

فإف كانت الغمبة ىي استيداؼ المصمحة اعتبر حسف النية متكاف انر ،كاف كانت الغمبػة ىػي التشػيير
اعتبػػر حسػػف النيػػة غيػػر مت ػكافر ،ف ػإف ثبػػت سػػكء نيتػػو تكجػػب إدانتػػو حتػػى لػػك كػػاف يسػػتطيع إثبػػات

الكقائع التي أسندىا إلى المجني(.)2

كىػػذا مػػا ذىػػب إليػػو المشػػرع الفمسػػطيني فػػي المػػادة ( )208مػػف قػػانكف العقكبػػات المطبػػؽ فػػي

قطػػاع غػزة إذ نصػت عمػػى" :ال تتػػكفر سػػبلمة النيػػة فػػي نشػػر المػػادة المككنػػة لمقػػذؼ حسػب المعنػػى
المقصكد مف المادة السابقة في أم حاؿ مف األحكاؿ التالية:

(أ) إذا ظير أف المادة غير صحيحة كأف الشخص الذم نشرىا لـ يكف يعتقد بصحتيا ،أك
(ب) إذا ظيػػر أف المػػادة غيػػر صػػحيحة كأف الشػػخص الػػذم نشػػرىا لػػـ ييػػتـ االىتمػػاـ الػػبلزـ لمتأكػػد
مف صحتيا أك عدـ صحتيا ،أك

(ج) إذا ظير أف الشخص الذم نشر المادة قد قصػد إيػذاء الشػخص المقػذكؼ فػي حقػو إلػى درجػة
تفكؽ القػدر المعقػكؿ الػذم تتطمبػو المصػمحة العامػة أك القػدر الػذم تتطمبػو المحافظػة عمػى الحقػكؽ

أك المصمحة الشخصية التي يدعي الناشر أنيا تخكلو التمتع باالستثناء مف المؤاخذة".

يتبيف لنا مف النص السابؽ ،بأف المشرع اشترط إلباحة الطعف في أعماؿ ذكل الصفة

العامة أف يككف حسف النية أك سميـ النية ،كيقصد بذلؾ اعتقاد القاذؼ بصحة كقائع القذؼ
كاىتمامو االىتماـ البلزـ لمتأكد مف صحة المادة  ،أك كقائع القذؼ أك عدـ صحتيا  ،ىذا إذا

كانت المادة غير صحيحة ،أما إذا كانت صحيحة؛ فإف سبلمة نية القاذؼ تككف متحققة سكاء
أكاف يعتقد بعدـ صحتيا ،أك حتى لـ ً
يبد االىتماـ البلزـ لمتأكد مف صحتيا أك عدـ صحتيا(.)3
يستفاد كذلؾ مف المادة المذككرة ؛ بأف تخمؼ سبلمة النية يقتضى تخمؼ الشرطيف

مجتمعيف ،كىما عدـ صحة مادة القذؼ المسندة ،كأف الشخص الذم نشرىا كاف معتقدان بعدـ
صحتيا بمقتضى الفقرة (أ) مف المادة المذككرة أعبله ،كأف حسف النية يعد متكاف انر إف تخمؼ شرط
كاحد منيما كتكافر الشرط اآلخر ،فعدـ صحة المادة يكفر حسف النية ،إذا كاف الناشر يعتقد
بصحتيا  ،كصحة المادة تكفر حسف النية ،إذا كاف يعتقد بعدـ صحتيا ،كيتبع نفس الحكـ في

الفقرة (ب) مف المادة المذككرة ،فتخمؼ شرط كتكفر آخر ال ينفي حسف النية .
 - 1حي قررت زلكمة النقض ادلصرية يف احد احكامها الصادرة عنها "وجوب أن يكون ادلهتم قد قدر األمور اليت نسبها إىل اجملٍت عليو
تقديرا كافيا" نقض  21مارس  1932رلموعة القواعد القانونية ،ج  ،2رقم ، 332ص  469وكذلك نقض  19مارس  1934القواعد
القانونية ،ج  ،3رقم  ،224ص  14 ، 297مارس  1932رلموعة القواعد القانونية ،ج  ،2رقم  ،333ص .469
 - 2أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص 179
 - 3أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص 180
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كبناء عميو فإف عدـ صحة المادة يكفر حسف النية إذا كاف الناشر قد اىتـ االىتماـ البلزـ
ن
لمتأكد مف صحتيا أك عدـ صحتيا ،كبالمثؿ فإف صحة المادة تكفر حسف النية إذا ثبت بأنو لـ
ييتـ االىتماـ البلزـ لمتأكد مف صحتيا أك عدـ صحتيا  ،فبل يتكافر سبب اإلباحة إذا كاف القاذؼ

حسف النية ،كلكنو لـ يستطع إثبات حقيقة الكقائع التي أسندىا إلى غيره ،كما أف إثبات ىذه

األخيرة ال يعفي مف ضركرة تقديـ الدليؿ عمى حسف النية ،كىذا ما ىك إال إرساء لقاعدة عامة
مقتضاىا أنو إذا اشترط المشرع حسف النية في ممارسة حؽ ما  ،فإف االعتقاد بصحة الكاقعة

يكفر حسف النية حتى كاف تخمؼ الشرط اآلخر كىك عدـ صحة الكاقعة(.)1

كما جاء في قانكف العقكبات المطبؽ في قطاع غزة مف شركط إلثبات سبلمة النية يتشابو

إلى حد كبير مع ما استقرت عميو محكمة النقض المصرية حيث عبرت عف ذلؾ بقكليا "يشترط
قانكنان إلباحة الطعف المتضمف لمقذؼ في حؽ المكظفيف أف يككف صاد انر عف حسف نيتو أم
اعتقاده بصحة كقائع القذؼ ،كلخدمة المصمحة العامة ( )2ال عف قصد التشيير كالتجريح"(.)3

ومن جيتنا فإننػا نعتقػد بػأف شػرط حسػف النيػة فػي الطعػف فػي أعمػاؿ ذكم الصػفة العمكميػة،
يجب تعريفو عمى أساس اإلكتفاء بالغاية التي يبغاىا الطاعف بطعنو ،كىي المصمحة العامة ،كىػك

ذات الغرض الذم مف أجمو أبيح الطعف باعتباره أحد تطبيقات استعماؿ الحؽ(.)4

()2أن يثبت الطاعن الوقائع التي أسندىا إلى الموظف العام أو من في حكمو-:
يقصد بيذا الشرط أف يككف القاذؼ مستندان عمى دليػؿ صػحة مػا قػذؼ بػو ،كأف يقػكـ بتقديمػو

لممحكمة فتعتمده ،أما إذا قػاـ الشػخص بالقػذؼ دكنمػا أف يتػكافر بيػده دلػيبلن معتمػدان عمػى أف يظيػر

لو التحقيؽ دليبلن فيذا ما ال يجزه القانكف(،)5فاليدؼ مف اشتراط تكافر ىػذا الشػرط ىػك تبريػر سػبب

قياـ القاذؼ بالقذؼ ،كلبياف أنو أدل لممجتمع خدمة يستحؽ بسببيا اإلباحة(.)6

كلكي يستفيد القاذؼ مف ىذه اإلباحة يجب عميو أف يتقدـ بإثبات صحة الكقائع التي نسبيا

إلى ذكل الصفة العمكمية ،كعبء إثبات صحة ىذه الكقائع يقع عمى عاتؽ المتيـ ،كلمميتـ أف
- 1أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق،ص 181
 - 2نقض مصري  22مايو سنة  ، 1939اجملموعة الرمسية س ، 66رقم  66ص.175
 - 3نقض  19مارس سنة  ، 1934رلموعة القواعد القانونية  ،جر ، 3رقم  224ص،.297مشار اليو لدى أ .خالد علي القيق ،ادلرجع
السابق ،ص 181
 - 4د .عمر سامل ،ادلرجع السابق ،ص 194 -193
 - 5الطعن رقم 1444لسنة 2ق-جلسة  31مارس ،1932رلموعة القواعد القانونية،ج،2رقم،342ص،492رلموعة الربع قرن،ص
740
 - 6د .طارق سرور ،قانون العقوبات،ادلرجع السابق ،رقم ،429ص ،402د.زلمود صليب حسٍت،شرح قانون العقوبات،القسم اخلاص،
،1986ادلرجع السابق ،رقم  ،904ص 673
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يمجأ إلثبات صحة ىذه الكقائع بكافة طرؽ اإلثبات ،بما فييا القرائف كشيادة الشيكد ،كالجدير

بالذكر بأف ىذا ىك استثناء عمى األصؿ العاـ()1الذم قررتو المادة ( )1/188مف قانكف العقكبات
األردني المطبؽ في الضفة الغربية حيث نصت عمى أف ":الذـ  :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" ،كىذا ما اشترطو
المشرع الفمسطيني في المادة ( )205مف قانكف العقكبات المطبؽ في قطاع غزة بأف تككف الكقائع

المسندة إلى المقذكؼ في حقو صحيحة ،ككذلؾ أيضان ما اشترطو المشرع المصرم كذلؾ إعماالن

لممادة ( )302مف قانكف العقكبات التي تنص عمى أنو ... ":كبشرط أف يثبت المتيـ حقيقة كؿ
فعؿ أسند إلى المجني عميو" ،كىذا أيضان يعد استثناء عمى األصؿ العاـ المقرر في جريمة القذؼ

كىي عدـ جكاز تمكيف المتيـ مف إثبات صحة ما قذؼ بو ،كعدـ االعتبار بصحة الكقائع أك

كذبيا في تقدير المسئكلية عف جريمة القذؼ ،كما جاء في المادة ()302مف قانكف العقكبات

المصرم كالتي تنص عمى أنو ...":كال يقبؿ مف القاذؼ إقامة الدليؿ إلثبات ما قذؼ بو في الحالة
المبينة في الفقرة السابقة"(.)2

كيتطمب تكافر ىذا الشرط استطاعة الطاعف إثبات جميع الكقائع التي نشرىا إذا كانت
متعددة ،فبل يكفي القاذؼ أف يككف قد أثبت كاقعة ليحتج بسبب اإلباحة إذا ما لـ يستطع إثبات ما
عداىا مف الكقائع التي أسندىا لممقذكؼ في حقو( ، )3كذلؾ يمزـ لصحة إثبات الكقائع التي

أسندىا إلى المكظؼ العاـ كمف في حكمو ،أف يككف الدليؿ صحيحان ككامبلن كمرتبطان بالكقائع

المسندة إلى المجني عميو في جميع مرامييا(.)4

 -1أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص 176
 - 2وجتدر اإلشارة يف ىذا ادلوضوع أن نشَت إيل اإلضافة اليت أضافها ادلشرع ادلصري يف القانون رقم  147لسنة  2006للمادة( )302
حي ألزم اجلهات اإلدارية بتقدمي ما لديها من أوراق أو مستندات معززة دلا يقدمو ادلتهم من أدلة إلثبات حقيقة تلك األفعال ىذا يدلل
علي حرص ادلشرع ادلصري علي كشف العيوب والنواقس اليت تعًتي ادلوظفُت العموميُت ومساعدة ادلتهم يف الكشف عن ذلك إذا تبُت ذلا
أن ما لديو م ن مستندات أو أقوال ما يوحي علي صدقو وذلك حرصا من ادلشرع علي ادلصلحة العامة ودلا دتثلو الوظيفة العمومية من أمهية يف
اجملتمع ،ونتأمل من ادلشرع الفلسطيٍت أن يذو حذو ادلشرع ادلصري يف ذلك .
 -3الطعن رقم  1510لسنة  16ق -جلسة  11نوفمرب ،1946رلموعة الربع قرن ،ص  . 739شريف سيد كامل ،جرائم الصحافة يف
القانون ادلصري،ادلرجع السابق،رقم  ،71ص 91
 -4د.طارق سرور،قانون العقوبات،ادلرجع السابق،رقم ،429ص  ،402د.طارق سرور،جرائم النشر واإلعبلم،ادلرجع السابق ،رقم،191
ص 357
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فالقانكف لـ يقيد حؽ القاذؼ في إثبات ما قذؼ بو بأم قيد ،بؿ يبػيح لػو إثبػات كقػائع القػذؼ

بكؿ الطرؽ القانكنية( ،)1فمو أف يثبت الكاقعة بشيادة الشيكد أك بالقرائف( ،)2كتخضع المحكمة في

سبيؿ ترجيح األدلة المقدمة لمبدأ اقناعية األدلة(.)3

كعميو ف إف إثبات حسف النية ال يعفي مف ضركرة إثبات صػحة الكقػائع المنسػكبة إلػى المجنػي

عميػػو ،كمػػا أف إثبػػات ىػػذه األخيػرة ال يعفػػي مػػف ضػػركرة تقػػديـ الػػدليؿ عمػػى حسػػف نيػػة الطػػاعف(،)4

فإثبػػات حسػػف النيػػة ال يكػػكف منتج ػان  ،مػػاداـ القػػانكف اسػػتمزـ ت ػكافر الشػػرطيف مع ػان لبلعت ػراؼ بكجػػكد
سبب اإلباحة(.)5

يسػػتفاد مػػف ذلػػؾ ب ػأف الكقػػائع التػػي يجيػػز القػػانكف إثباتيػػا ؛ىػػي التػػي تكػػكف متعمقػػة بأعمػػاؿ

الكظيفة العامة أك الخدمة العامة أك النيابػة العامػة ،أمػا الكقػائع المتعمقػة بالحيػاة الخاصػة لممكظػؼ
أك مف في حكمو ،كالتي ال تككف مرتبطة ارتباطان ال يقبؿ التجزئة بشػئكف حياتػو العامػة ،فػبل يجػكز

إثبات صحتيا كتتكافر ليا جريمة القذؼ حتى لك كانت صحيحة(.)6

كمػػع ذلػػؾ فقػػد تنتفػػي مسػػئكلية الطػػاعف بػػالرغـ مػػف عػدـ قيامػػو بإثبػػات حقيقػػة الكقػػائع المسػػندة
لممجني عميو كالتي يعتقد بصحتيا ،ليس عمػى أسػاس تػكافر سػبب مػف أسػباب اإلباحػة ،كانمػا عمػى
أساس تكافر الغمط في اإلباحة الذم ينفي العمـ بالعناصر البلزمة لتكػكيف الجريمػة ،باعتبارىػا جػزء
مف القصد الجنائي(.)7

نخمــص ممــا ســبق  ،إباحػػة المشػػرع لممػكاطنيف كذلػػؾ فػػي إطػػار الرقابػػة الشػػعبية عمػى أعمػػاؿ

المكظؼ العاـ ،كشؼ العيكب كاألخطاء كاالنحرافات التي قد يرتكبيا المكظػؼ العػاـ بسػبب مزاكلػة
أعمالو كلك كانت تمس شرفو أك اعتباره  ،كعميو فإنػو ال يػدخؿ تحػت حكػـ القػذؼ إذا مػا تػـ النشػر
بسبلمة نية كال يتعدل أعماؿ الكظيفة  ،مع ضركرة أف يثبت مرتكب جريمة القذؼ حقيقة كؿ فعػؿ
 - 1الطعن رقم  2146لسنة 5ق -جلسة  24فرباير  ،1936رلموعة الربع قرن ،ص ، 740نقض  3يونيو سنة ،1952رلموعة أحكام
النقض،س،3رقم ،284ص 1078
 - 2الطعن رقم  261لسنة 22ق -جلسة  3يونيو  ،1952رلموعة الربع قرن،ص 740
 - 3د .زلمود صليب حسٍت،شرح قانون العقوبات،القسم اخلاص،1986،ادلرجع السابق ،رقم  ،904ص 674
 - 4نقض  11نوفمرب سنة ،1946رلموعة القواعد القانونية،ج ،7رقم ،220ص ،199نقض  24ابريل سنة ،1933رلموعة القواعد
القانونية اليت قررهتا زلكمة النقض يف مخسُت عاما،ج،3ص ،77د .عمر سامل،ادلرجع السابق ،ص 193
 - 5الطعن رقم  1418لسنة  3ق -جلسة  24ابريل ،1933رلموعة الربع قرن،ص  -،740د .طارق سرور ،قانون العقوبات،ادلرجع
السابق ،رقم ،430ص 404
 - 6أ .خالد علي القيق ،ادلرجع السابق ،ص  177وما بعدىا
 - 7د .طارق سرور ،قانون العقوبات،ادلرجع السابق ،رقم ،430ص 404
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أسنده بكؿ الطرؽ القانكنية مف شيادة شيكد أك قرائف كغيرىا مف طرؽ اإلثبات ،كال يغني عف ذلؾ
اعتقاده صحة ىذا الفعؿ كال يقبؿ مف القاذؼ إقامة الدليؿ إلثبػات مػا قػذؼ بػو ،إال فػي ىػذه الحالػة

بشرط أف تككف الكاقعة ماسة بالشرؼ أك االعتبار إلمكاف إثباتيا.
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النتائج والتوصيات

بعد االنتياء بحمد اهلل سبحانو كتعالى كعكنو مف إعداد ىذه الرسالة ،فإنني لف أقػكـ فػي ىػذا
المقػػاـ بتمخػػيص ىػػذه الد ارسػػة ،لػػذا ف ػإنني سأقتصػػر عمػػى إب ػراز أىػػـ النتػػائج كالتكصػػيات التػػي تػػـ
استخبلصيا ،كالتي تمثػؿ إجابػات لمتسػاؤالت التػي أبػديتيا فػي مقدمػة ىػذه الد ارسػة ،كيمكػف الكقػكؼ

في ىذا المقاـ عمى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات كذلؾ عمى النحك التالي-:

أوالً -:النتائج-:

 -1تبػػيف لنػػا مػػف ىػػذه الد ارسػػة ؛ عػػدـ افػراد المشػػرع الفمسػػطيني فػػي التش ػريعات المتعػػددة كالمنظمػػة

لممجتمع الفمسطيني نصكصان تعالج الجرائـ الصحفية ،عمى غرار مػا فعػؿ المشػرع المصػرم ،حيػث

خصػػص ىػػذا األخيػػر البػػاب ال اربػػع عشػػر مػػف الكتػػاب الثػػاني مػػف قػػانكف العقكبػػات المصػػرم لمجػرائـ
الصحفية ،في المقابؿ فإف المشرع الفمسطيني قد تناكؿ ج ارئـ الصحافة في القانكف رقػـ ( )9لسػنة
 1995بشػ ػأف المطبكع ػػات كالنش ػػر ،كذى ػػب المش ػػرع المص ػػرم إل ػػى س ػػف الق ػػانكف رق ػػـ ()96لس ػػنة
1996بشأف تنظيـ الصحافة.

 -2تتميز الجرائـ الصحفية عف غيرىا مف الجرائـ ؛ىك كقكعيا بصكرة عمنية ،كقد اتضح لنا مف

المكاد الخاصة التي تناكلت الجرائـ الصحفية في القكانيف المطبقة في فمسطيف ،أنيا قررت األخذ

بالعبلنية الفعمية؛ كذلؾ بمجرد إببلغ المعنى أك الشعكر المؤذم إلى عمـ الجميكر ،بغض النظر
عف الطريقة المستخدمة في ذلؾ ،سكاء أكانت بالقكؿ أك النشر أك الترديد أك اإلذاعة ،كىذا

بخبلؼ قانكف العقكبات المصرم الذم أخذ بفكرة العبلنية الحكمية ،كىي عبلنية مفترضة يفترض

القانكف تحققيا بتحقؽ قرينة عمييا ،كما جاء بالمادة ( )171مف قانكف العقكبات المصرم ،حيث
حدد بيا المشرع المصرم طرؽ ككسائؿ العبلنية ،أم بمعنى أف العبلنية تتحقؽ بتحقؽ تمؾ

الطرؽ ،كىذه الصفة الغالبة عمى المكاد التي خصصيا المشرع المصرم لمجرائـ الصحفية ،كلكف
ىذا ال يمنع مف كجكد بعض المكاد التي أخذ فييا المشرع المصرم بالعبلنية الفعمية.

 -3تبيف لنا مف ىذه الدراسة؛ اعتبار العبلنية شرط لتحقؽ الجرائـ الصحفية ،فيي التي تحدد

القكاعد القانكنية المطبقة فيما يتعمؽ بالمسئكلية الجزائية عف ىذه الجرائـ  ،كبشأف المحاكـ

المختصة بيذه الجرائـ ،حيث تختص بيذا النكع مف الجرائـ في مصر محاكـ الجنايات سكاء

كانت الجريمة جناية أك جنحة ،كذلؾ عمى خبلؼ القكاعد العامة ،كىذا عمى عكس ما ذىب إليو
المشرع الفمسطيني الذم لـ يحدد اختصاص أم مف المحاكـ بالنظر في النزاعات المترتبة عمى

الجرائـ الصحفية  ،كيستبعد غياب العبلنية كفقان لممعنى القانكني كؿ تطبيؽ لنظاـ خاص يستند

لحرية الصحافة ،كيعفي أحيانان مف المسئكلية الجزائية.
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تبيف لنا مف ىذه الدراسة ،إثارة القاعدة العامة في المسئكلية الجزائية عف الجرائـ

الصحفية ،العديد مف المشاكؿ الخاصة بتنظيـ ىذه المسئكلية كتحديد المسئكؿ عنيا ،في ظؿ

تعاكف العديد مف المتداخميف في إعداد كنشر المطبكع  ،كتكاجد نظاـ البلاسمية في التحرير،

باإلضافة إلى سرية التحرير ،كؿ تمؾ الصعكبات تجعؿ البعض يرتكب ىذه الجرائـ مع كجكد

الباعث عمى ذلؾ ،بينما يسيـ اآلخريف بحسف نية عمى ارتكاب ىذه الجرائـ دكف أف يعمـ

مضمكنو ،باإلضافة إلى أف االحكاـ العامة في المسئكلية الجزائية تقتضي اف يتكافر في نشاط

الجاني ما يم ىكف معو اعتباره فاعبل أصميا اك شريكا في ارتكاب الجريمة  ،كىذه مسألة مف
الصعب تكافرىا كالتحقؽ منيا في جرائـ الصحافة  ،مما ينتج عنو صعكبة اعماؿ تمؾ االحكاـ ،
مما يترتب عمى ذلؾ عدـ العقاب عمى الجرائـ الصحفية ،كمف ثـ تطبيؽ القاعدة العامة في

المسئكلية " مبدأ الشخصية" في مجاؿ الجرائـ الصحفية ،كمحاسبة كؿ فرد بقدر مساىمتو

كتحديد ما إذا كاف فاعبلن أك شريكان.

 -5اتضح لنا مف ىذه الدراسة ،عدـ كفاية قكاعد المسئكلية الجزائية لتطبيقيا في نطاؽ الجرائـ
الصحفية  ،ألف إعماؿ تمؾ القكاعد يمكف أف يؤدم في الغالب إلى عدـ قياـ المسئكلية الجزائية

عف الجرائـ الصحفية ،باإلضافة إلى صعكبة تحديد مف ساىـ في الجريمة باعتباره فاعبل أصميان

،كمف ساىـ باعتباره شريكان ،كالنتيجة المترتبة عمى ذلؾ ،إما إقرار المسئكلية الجزائية عمى عاتؽ
الجميع بكصفيـ فاعميف أك شركاء ،كاما رفضيا بالنسبة لمجميع  ،كاما افتراض أف أحد ىؤالء
األشخاص ىك المييمف عمى عممية النشر  ،كبالتالي ىك الذم يسأؿ عف الجريمة ،األمر الذم
يتعارض بكضكح مع مصمحة المجتمع كيصطدـ بقكاعد العدالة التي تقتضي عدـ إفبلت الجاني

مف العقاب ،كترتيبان عمى ذلؾ ظيرت العديد مف اآلراء التي تنادم باألخذ بنظاـ خاص لممسئكلية
الجزائية عف الجرائـ الصحفية.

 -6يستفاد مف نصكص التشريعات الفمسطينية المتعمقة بالمطبكعات كالنشر أف المشرع الفمسطيني
قد رتب كبلن مف المسئكلية التتابعية كالتضامنية عمى المسئكليف عف ارتكاب الجرائـ الصحفية،
حتى ال يستطيع أحد اإلفبلت مف تحمؿ مسئكليتو الجزائية ،كالعقكبة المقترحة ليذه الجرائـ،

باعتبارىا إحدل الحمكؿ التشريعية لمتغمب عمى الصعكبات التي تكاجو تحديد المسئكلية الجزائية
عف الجرائـ الصحفية.

 -7تبيف لنا مف ىذه الدراسة ؛ إعطاء ك هؿ مػف المشػرع الفمسػطيني كالمصػرم الحػؽ لمصػحفي فػي

الحصػػكؿ عمػػى األنبػػاء كالمعمكمػػات مػػف مصػػادرىا كالحػػؽ فػػي نشػػرىا ،مػػع عػػدـ ج ػكاز إجبػػاره عمػػى
إفشاء مصادر معمكماتو ،كىذا الحؽ الذم أقرت لو بو معظـ التشريعات كالقكانيف ،ىك حؽ لو قبػؿ
السمطات العامة  ،كلكنو ليس كذلؾ باتجاه رئيس التحرير ،فمف حؽ رئػيس التحريػر بػؿ مػف كاجبػو
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أف يتحقؽ مف صحة األخبار كمصادرىا التي يقػدميا لػو الصػحفي ،فػإذا رفػض الصػحفي اإلفضػاء

عف مصادر ىذه األخبار ،فإف مف حؽ رئيس التحرير عدـ نشر ىذه األخبار.

 -8تبيف لنا مف ىذه الدراسة ؛ اقرار المشرع الفمسطيني في قانكف المطبكعات كالنشر لمسئكلية

الكاتب الشخصية كاخضاعيا لحكـ القكاعد العامة ،كبالتالي يتعيف لقياميا تكافر القصد الجنائي
لديو ،فيجب أف يحيط عممو بعناصر الجريمة ،كأف تتجو إرادتو إلى تحقيقيا ،فإف انتفى ىذا الركف

المعنكم ،انتفت المسئكلية الجزائية .

كىذا ما أكدت عميو المادة ( )77مف القانكف األردني المطبؽ في الضفة الغربية بأف المسئكؿ عف

الجريمة صاحب الكتابة كالناشر ،كما كأكدت عميو المادة ( )61مف قانكف العقكبات الفمسطيني
المطبؽ في قطاع غزة كالتي لـ تذكر صراحة المؤلؼ ،بؿ يستفاد مف الفقرة (ج) مف نفس المادة

التي تحدثت عف محاكلة الكشؼ مف قبؿ مالؾ الصحيفة عف الذيف كتبكا المقاؿ أك الخبر

المتضمف لمجريمة ،كبما أنيا لـ تتحدث عف افتراض مسئكلية الكاتب ،فيطبؽ عمى الكاتب
(الفاعؿ) القكاعد العامة باعتباره الفاعؿ األصمي.

كعدـ النص صراحة كبكضكح عمى مسئكلية المؤلؼ عالجتو المادة ( )42مف قانكف رقـ ()9

لسنة  1995بشأف المطبكعات كالنشر الفمسطيني كالتي اعتبرت كاتب المقاؿ فاعبلن أصميان لجريمة

النشر ،كىذا يتشابو مع القانكف المصرم الذم اعتبر المؤلؼ أك الكاتب فاعبلن أصميان لجريمة
النشر ،كيحاكـ طبقان لمقكاعد العامة كليست مسئكلية مفترضة.

 -9تبيف لنا مف ىذه الدراسة عدـ تمييز قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة بيف
المطبكعات الدكرية أك غير الدكرية كجعؿ مف المالؾ الفاعؿ األصمي في الجرائـ التي تقع مف

العامميف لديو ،كقد أخذ قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني بفكرة االفتراض حيث جعؿ مف
رئيس التحرير فاعبل أصميا بجانب الكاتب أك المؤلؼ كذلؾ في جرائـ المطبكعات الدكرية.

أما بالنسبة لجرائـ المطبكعات غير الدكرية فقد أخذ بفكرة التتابع حيث رتب األشخاص الذيف

تقع المسئكلية الجزائية عمييـ ترتيبان مف شأنو أف ال يسأؿ شخص إال إذا تعذر إثبات مسئكلية

الشخص الذم سبقو ،فنص أكالن عمى اعتبار المؤلؼ فاعبلن أصميان كالناشر أم مدير النشر

احتياطيان غير أنو يسأؿ كشريؾ في حالة معرفة المؤلؼ ،أما في حالة غياب المؤلؼ فيسأؿ
الناشر كفاعؿ أصمي ،كفي حالة غيابيـ يسأؿ مالؾ المطبعة.

 -10لـ يتطرؽ قانكف العقكبات الفمسطيني المطبػؽ فػي قطػاع غػزة إلػى مسػئكلية رئػيس التحريػر،

كذلػؾ كػػكف ىػػذا القػػانكف يجعػؿ المسػػئكلية تقػػع عمػػى عػػاتؽ مالػؾ الصػػحيفة حسػػب المػػادة ( )61مػػف
القػػانكف الم ػػذككر  ،كى ػػذا بخ ػػبلؼ ق ػػانكف العقكب ػػات األردنػػي المطب ػػؽ ف ػػي الض ػػفة الغربي ػػة ،كق ػػانكف

رقـ( )9لسنة  1995بشأف المطبكعات كالنشر الفمسطيني ،المذاف تحدثا بشكؿ صريح ككاضح عف
مسػػئكلية رئ ػػيس التحري ػػر حيػػث اعتبػ ػ ار أف المس ػػئكلية تقػػع عمي ػػو ،بحي ػػث يفترضػػاف مس ػػئكلية رئ ػػيس
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التحريػػر عػػف الجريمػػة افت ارض ػان ،كىػػذه المسػػئكلية قائمػػة بحقػػو س ػكاء عػػرؼ المؤلػػؼ أك لػػـ يعػػرؼ،
كسكاء كقع رئيس التحرير أـ لـ يكقع عمى العدد المتضمف لمجريمة.

كىػػذا كػػاف يتط ػػابؽ مػػع م ػػا ذىػػب إلي ػػو المشػػرع المصػػرم ف ػػي تحميػػؿ رئ ػػيس التحريػػر أك المح ػػرر

المس ػػئكؿ مس ػػئكلية م ػػا ينش ػػر ف ػػي جريدت ػػو كفقػ ػان لمم ػػادة ()195م ػػف ق ػػانكف العقكب ػػات المص ػػرم قب ػػؿ
إلغائيا ،حيث كاف يتـ معاقبتو كفاعؿ أصمي لمجرائـ التي تقع في جريدتو أك صػحيفتو ،التػي تسػند
فييا مسئكليتو عف الجرائـ الصحفية إلى صفتو أك كظيفتو.

 -11تبيف لنا مف ىذه الدراسة ؛ تأكيد المشرع المصرم صراحة في نػص المػادة( )200مكػر ار (أ)
عمػػى أف مسػػئكلية رئػػيس التحريػػر أك مػػف يقػػكـ مقامػػو ىػػي مسػػئكلية شخصػػية ،إذ أف األصػػؿ فػػي

اإلنساف أال يسأؿ إال عف خطئػو الشخصػي  ،كعميػو فػبل تقػكـ مسػئكلية رئػيس التحريػر عػف الجػرائـ
الصحفية ،إال إذا ثبت في حقو أكالن فعؿ اإلدارة ،حتى يعد إشرافو عمييا مستم انر تبعان لما يعطيو مف

أكامػػر ،كلػػك كػػاف غائب ػان متػػى كػػاف غياب ػو باختيػػاره كرضػػاه فتكػػكف لػػو سػػمطة اإلش ػراؼ الفعمػػي ،لػػذا

يسػتكجب إثبػػات إىمالػو فػػي اإلشػراؼ كالرقابػة حتػػى تػتـ مسػػاءلتو كمعاقبتػػو عػف الجريمػػة الصػػحفية،

كبالتالي ال يجكز لرئيس التحرير أف يدفع بمسئكليتو بسبب يرجع إلى عدـ قيامو بكاجبات اإلشراؼ

التػ ػػي فرضػ ػػيا عميػ ػػو القػ ػػانكف  ،إال أف لػ ػػو بطبيعػ ػػة الحػ ػػاؿ أف يػ ػػدفعيا باألسػ ػػباب العامػ ػػة المانع ػ ػػة
لممسئكلية ،ما لـ يدحضيا سبب مف أسباب اإلباحة.

 -12تبيف لنا مف ىذه الدراسة إغفاؿ المشرع الفمسطيني النص في المادة ( )61مف قانكف
العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة ،تحديد طبيعة المسئكلية الجزائية لمناشر ،شأنو في

ذلؾ شأف قانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية كقانكف العقكبات المصرم ،في حيف
نظمت المادة المذككرة أنفان مف قانكف العقكبات الفمسطيني المسئكلية الجزائية لمالؾ المطبكعة عف

جرائـ الصحافة ،كىذا يعكد لككف ىذا القانكف يتعامؿ مع مالؾ المطبكعة باعتباره المسئكؿ الفعمي
كالمشرؼ كالمراقب عمى كؿ ما ينشر في الجريدة أك المطبكعة ،كيعتبره فاعبلن أصميان كذلؾ لككنو

متكلي النشر فيستطيع السماح بو أك منعو  ،إذ أف ىذا القانكف يعاقب مالؾ المطبكعة الذم ىك
بمثابة رئيس التحرير في القكانيف األخرل ،لككنو ناش انر كال ينظر إلى كظيفتو أك مسماه فمسئكليتو

مفترضة بحكـ مكانتو.

 -13يتضح لنا مف ىذه الدراسة؛ بأف عدـ ذكر الناشر في المادة ( )61مف قانكف العقكبات

الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة ،يترتب عميو ترؾ تحديد مسئكليتو لمقكاعد العامة في قانكف

العقكبات ،أم أ نو لـ يفترض مسئكليتو عف الجرائـ التي تقع عبر الصحيفة أك الجريدة كاف
االفت ارض فقط اقتصر عمى مالؾ المطبكعة كالذم يعد بمثابة رئيس التحرير بالقكانيف األخرل،
كلك أراد ىذا القانكف افتراض مسئكليتو لنص عمى ذلؾ صراحة ،الف تقرير مسئكليتو كفؽ القكاعد

العامة ليست في حاجو إلى نص ليؤكدىا  ،بينما االستثناء ىك ما يحتاج إلى نص خاص ليؤكده،
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كما فعؿ ىذا القانكف كغيره في النص صراحة عمى االستثناء بافتراض مسئكلية رئيس التحرير أك

مالؾ المطبكعة ،كما يتضح مف نص المادة ( )61مف القانكف المذككر أعبله ،أف ىذا القانكف ال
ييتـ باألسماء قدر اىتمامو بحقيقة الدكر الذم يؤديو الشخص في الجريمة الصحفية  ،فقد يعتبر

الشخص المسئكؿ كالمييمف عمى النشر ىك الفاعؿ األصمي ،لذلؾ لـ يميز بيف المسئكلية الجزائية
في المطبكعات الدكرية كالمطبكعات غير الدكرية ،كلذلؾ نرل أف ىذا القانكف رغـ عدـ ذكره

مسئكلية الناشر في المطبكعات غير الدكرية يفيـ منو إنو يعاقب مدير النشريات ( الناشر) أك

المييمف عمييا كفاعؿ أصمي مفترضان مسئكليتو ،كما فعؿ في تحديد المسئكلية في المطبكعات

الدكرية.

 -14يتبيف لنا مف ىذه الدراسة؛ أف المشرع الفمسطيني في قانكف العقكبات افترض مسئكلية مالؾ
المطبكعة حسب نص المادة ( ،)61كتمؾ المسئكلية المفترضة مبناىا صفتو كىي (مالؾ
المطبكعة) ،كالتي تحتـ عميو أف يشرؼ كيراقب جريدتو كيتابع كؿ أمكرىا كمحتكياتيا ،كبذلؾ

استثناء كخركجان عف القكاعد العامة في المسئكلية.
تعتبر
ن
كعمى خبلؼ المشرع الفمسطيني المشرع المصرم الذم لـ يشر في المادة ( )195مف قانكف

العقكبات إلى إمكانية مساءلة مالؾ المطبكعة أك حتى حدد طبيعة مسئكليتو ،إذ لـ تشر إليو

باعتباره أحد األشخاص المسئكليف عف الجرائـ الصحفية ،غير أف ىذا ال يعني ىركبو مف

المسئكلية ،ذلؾ لككنو المالؾ كأف كاف ال يتكلى اإلشراؼ عمى كؿ مقالة تصدر في جريدتو  ،إال

إنو ىك الذم يرسـ عادة الخطة العامة لممطبكعة ،لذلؾ ال سبيؿ إلى مساءلتو جزائيان إال كفقنا
لمقكاعد العامة ،إال إذا أثبت فعبلن عدـ مساىمتو في تأليؼ المقاؿ أك الخبر المعاقب عميو ،أما مف
الناحية المدنية فيك المسئكؿ دائمان مع المحرر عمى أساس مسئكلية المتبكع عف أفعاؿ تابعو.

 -15تميز المشرع الفمسطيني عف المشرع المصرم عندما نص عمى مسئكلية مالؾ المطبكعة
،كلكنو ناقض نفسو في المكاد(/42،12ب/ج/د) مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني كذلؾ

عند تحديد نكع المسئكلية الكاقعة عمى مالؾ المطبكعة ،إذ جعؿ مسئكلية مالؾ المطبكعة كفقان

لنص المادة ( )12مف القانكف المذككر عالية تتابعيو.

كعميو فإنو قد يفيـ منو بأف مالؾ المطبكعة فاعبلن أصميان في الجريمة الصحفية ،كىك عمى

العكس تمامان إذ أف مسئكلية مالؾ المطبكعة ما ىي إال مسئكلية استثنائية تشكؿ خركجان عمى
القكاعد العامة في المسئكلية ،كالتي يستكجب عدـ التكسع فييا أك القياس عمييا ىذا مف ناحية
،كمف ناحية أخرل جعؿ المشرع الفمسطيني مسئكلية مالؾ المطبكعة مسئكلية كاممة مف الناحية

الجزائية كالمدنية في جرائـ المطبكعات الدكرية المنصكص عمييا في القانكف المذككر أعبله ،أما

في جرائـ المطبكعات غير الدكرية فقد جعؿ مسئكلية مالؾ المطبكعة تضامنية في المسئكلية
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المدنية كذلؾ عف الحقكؽ الشخصية الناجمة عف تمؾ الجرائـ كفي نفقات المحاكمة ،كال يترتب أم

مسئكلية جزائية عمى مالؾ المطبكعة إال إذا ثبت اشتراكو كتدخمو الفعمي في الجريمة.

 -16تبيف لنا مف ىذه الدراسة بأف المشرع الفمسطيني كالمصرم قد اق ار بمسئكلية الطابع حيث

اعتب ار الطابع مسؤكالن باعتباره فاعبلن أصميان في الجرائـ الصحفية إذا لـ يعرؼ مرتكب الجريمة" أم

الكاتب أك رئيس التحرير أك الناشر" ،فمسئكليتو مفترضة سكاء عمـ بمضمكف المطبكع أك لـ يعمـ.

كأساس االفتراض إقدامو عمى الطبع دكف أف يستكثؽ مف شخصية المؤلؼ أك الناشر ،كاما
يعرفيما كمع ذلؾ يخفي أمرىما ،لذا قاـ القانكف بتنظيـ ىذه المسئكلية المفترضة حتى يسيؿ

الكصكؿ إلى الجناة الحقيقييف نتيجة إلىماؿ الطابع في معرفتيـ ،أك إلىمالو في تصفح المكتكب

قبؿ طبعو.

كمع ذلؾ يعفى الطابع مف المسئكلية بصفتة فاعؿ أصمي ،إذا ما قاـ باإلرشاد عف الفاعؿ

األصمي ثـ مات بعد ذلؾ ،أك كاف معفيان مف المسئكلية ألسباب خاصة  ،كلكف يجكز مسألتو

بصفتو شريكان في الجريمة كفقان لمقكاعد العامة.

كعميو فإنو إذا أمكف تحديد شخصية رئيس التحرير أك المؤلؼ فبل يسأؿ الطابع كفاعؿ أصمي

لمجريمة ،حتى كاف لـ يتـ تقديـ أحدىما لمعدالة أك النقضاء الدعكل الجزائية لكفاتيما ،أك لتكافر
أحد األسباب الشخصية التي تحكؿ دكف تكقيع العقاب عمييـ ،كعمى ذلؾ فمسئكلية الطابع كفقان
لمنصكص السابقة رىف بعدـ معرفة األشخاص الذيف يسبقكنو في الترتيب ،إال أنو يجكز مساءلتو

بصفتو شريكا في الجريمة كفقان لمقكاعد العامة.

 -17تبػػيف لنػػا مػػف ىػػذه الد ارسػػة مكازنػػة معظػػـ التش ػريعات كمنيػػا الق ػكانيف المطبقػػة فػػي فمسػػطيف

كالقػػانكف المصػػرم بػػيف حريػػة الػرأم كالتعبيػػر كبػػيف الحقػػكؽ كالحريػػات األخػػرل التػػي تتػػأذل بالنشػػر،
لذلؾ أباحت القكانيف المذككرة حؽ النقد كحؽ نشر األخبار كحؽ الطعف في أعمػاؿ المكظػؼ العػاـ

كمف في حكمو ،كذلؾ تحقيقان لمصمحة المجتمع العامة ضمف شركط محددة.

كتتمثؿ أىـ ىذه الشركط في تكافر حسف النية لدل القاذؼ أك الناقد ،كأىـ مبلمح حسػف النيػة ىػك

االعتق ػػاد بص ػػحة الكق ػػائع المس ػػندة إل ػػى المجن ػػي عمي ػػو ،كاس ػػتيداؼ المص ػػمحة العام ػػة ال المص ػػمحة
الشخصية مف قبؿ الناقد ،كبذؿ الجيد لمتحقؽ مف صحة الكقائع المنسكبة لآلخريف.

ثانياً :التوصيـــــــــات-:

 -1رغـ مركر سػبعة عشػر عامػان عمػى صػدكر قػانكف المطبكعػات كالنشػر الفمسػطيني ،إال أنػو بقػى
ػر عميػو أم تغييػػر أك تعػديؿ  ،بػػالرغـ مػف احتجاجػػات العديػد مػػف منظمػػات
عمػى حالػػو ،كلػـ يطػ أ
حقكؽ اإلنساف كالصحفييف أنفسيـ  ،كىك ما يستدعي إعادة النظر فيو بما يتيح أكبر قدر مػف

حريػػة الػػرأم كالتعبيػػر فػػي فمسػػطيف  ،كىػػك مػػا يمقػػي عمػػى عػػاتؽ المجمػػس التشػريعي الحػػالي دك انر
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ميمػان فػػي تصػكيب مسػػاره أك حتػى إلغائػو ،كاصػدار قػػانكف جديػد يمبػػي الحاجػة كيكاكػػب التطػػكر

القانكني.

-2ينبغي عمى نقابة الصحفييف العمؿ جاىدة عمى تكحيد الجسـ النقابي كمف ثـ نفض الغبػار عػف
نفسيا ،كأف تقكـ بكاجباتيا بحيث تعمؿ عمى تكفير بيئة قانكنية لمصػحافة  ،كأف تبػذؿ جيػكدان كبيػرة

إللغاء القيكد المفركضة عمى الصحافة كالصحفييف.

-3إش ػراؾ الصػػحفييف كمنظمػػات المجتمػػع المػػدني كم اركػػز حقػػكؽ اإلنسػػاف خاصػػة فػػي أم نقػػاش
رسمي حكؿ قانكف المطبكعات كالنشر الحػالي ،أك أم تعػديبلت جديػدة قػد تطػاؿ نصكصػو ،أك أم

اقتراحات لمشاريع قكانيف جديدة تخص المطبكعات كالنشر .

الرم كالتعبير في منػاطؽ السػمطة
-4تشكيؿ لجنة لمراجعة اإلطار القانكني المنظـ لممارسة حرية أ

الكطني ػػة الفمس ػػطينية ،كفػ ػػي مق ػػدمتيا القػ ػػانكف األساس ػػي المع ػػدؿ لس ػػنة  ،2003كق ػػانكف العقكبػ ػػات
الفمسطيني المطبؽ في قطػاع غػزة ،كقػانكف العقكبػات األردنػي المطبػؽ فػي الضػفة الغربيػة ،كقػانكف
المطبكعػػات كالنشػػر الفمسػػطيني  ،كالم ارس ػيـ الرئاسػػية كق ػ اررات السػػمطة التنفيذيػػة  ،كرفػػع التكصػػيات

المناسبة لتصكيبيا.

-5نكصػػي المشػػرع الفمسػػطيني فػػي قػػانكف المطبكعػػات كالنشػػر الفمسػػطيني رقػػـ ( )9لسػػنة 1995

إضػػافة لفػػظ الناشػػر كمالػػؾ المطبكعػػة كالطػػابع إلػػى مػػادة التعريفػػات حتػػى يػػتـ إ ازلػػة المػػبس عػػف تمػػؾ
المصطمحات كبياف قصد المشرع مف ىذه األلفاظ .

-6إلغػاء المػػادة ( )12كتعػديؿ المػػادة ( )42مػف قػػانكف المطبكعػات كالنشػػر الفمسػطيني؛ لمػػا بينيمػػا

مػػف تعػػارض كتنػػاقض كاضػػح عنػػد تحديػػدىما لنػػكع كمػػدل المسػػئكلية الجزائيػػة الكاقعػػة عمػػى مالػػؾ
المطبكعػة ،إذ أف المػػادة ( )12مػف القػػانكف المػذككر جعمػػت مسػػئكلية ك وػؿ مػػف كاتػب المقػػاؿ كرئػػيس
التحرير كمالؾ المطبكعة مسئكلية مطمقة بشقييا الجزائي كالمدني ،أما في المادة ( )42فقػد جعمػت
مسئكلية مالؾ المطبكعة مسئكلية مدنية كبالتضامف مع رئيس التحرير ككاتب المقاؿ.

**نص المادة (/42ب/ج/د) من قانون المطبوعات والنشر الفمسطيني رقم ( )9لسـنة 1995

قبل تعديميا-:

"ب -تقاـ دعكل الحؽ العاـ في جرائـ المطبكعات الدكرية المنصكص عمييا في ىذا القانكف عمػى
رئيس التحرير المسؤكؿ لممطبكعة ،كعمى كاتب المقاؿ كفاعميف أصمييف  ،كيكػكف مالػؾ المطبكعػة

الصػحفية مسػؤكالن بالتضػامف معيمػا عػف الحقػكؽ الشخصػية الناجمػة عػف تمػؾ الجػرائـ ،كفػي نفقػػات

المحاكمة ،كال يترتب عميو أم مسئكلية جزائية ،إال إذا ثبت اشتراكو أك تدخمو الفعمي في الجريمة.

ج-تقاـ دعكل الحؽ العاـ في جرائـ المطبكعػات غيػر الدكريػة المنصػكص عمييػا فػي ىػذا القػانكف
عمػػى مؤلفيػػا كفاعػػؿ أصػػمي كعمػػى ناشػػرىا كش ػريؾ لػػو ،كاذا لػػـ يكػػف مؤلػػؼ المطبكعػػة أك الناشػػر

معركفان فيبلحؽ مالؾ المطبعة.
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د-يعتب ػػر أص ػػحاب المط ػػابع كالمكتب ػػات كدكر النش ػػر كالتكزي ػػع مس ػػئكليف بالتض ػػامف ع ػػف الحق ػػكؽ

الشخصية ،كنفقات المحاكمة التي يحكـ بيا عمى مستخدمييـ في قضػايا المطبكعػات التػي تنطبػؽ
عمييا أحكاـ ىذا القانكف".

**نص المادة (/42ب/ج/د) من قانون المطبوعات والنشر الفمسـطيني رقـم ( )9لسـنة 1995

بعد التعديل المقترح -:

"ب -تقاـ الدعكل الج ازئية في جػرائـ المطبكعػات الدكريػة المنصػكص عمييػا فػي ىػذا القػانكف عمػى
رئ ػػيس التحري ػػر المس ػػؤكؿ ع ػػف المطبكع ػػة ،كعم ػػى كات ػػب المق ػػاؿ كف ػػاعميف أص ػػمييف ،كيك ػػكف مال ػػؾ

المطبكعػػة الصػػحفية مسػػئكالن بالتضػػامف معيمػػا عػػف الحقػػكؽ المدنيػػة الناجمػػة عػػف تمػػؾ الج ػرائـ ،كال
يترتب عميو مسؤكلية جزائية إال إذا ثبت اشتراكو أك تدخمو الفعمي في الجريمة.

ج-تقاـ الدعكل الجزائيػة  ،فػي جػرائـ المطبكعػات غيػر الدكريػة المنصػكص عمييػا فػي ىػذا القػانكف

عمػػى مؤلفيػػا كفاعػػؿ أصػػمي ،كعمػػى ناشػػرىا كش ػريؾ لػػو ،كاذا لػػـ يكػػف مؤلػػؼ المطبكعػػة أك الناشػػر

معركفان فيبلحؽ مالؾ المطبعة.

د -يعتبػػر أصػػحاب المطػػابع كالمكتبػػات كدكر النشػػر كالتكزيػػع مسػػؤكليف بالتضػػامف فػػي المسػػئكلية
المدنيػػة التػػي يحكػػـ بيػػا عمػػى مسػػتخدمييـ فػػي قضػػايا المطبكعػػات التػػي تنطبػػؽ عمييػػا أحكػػاـ ىػػذا

القانكف".

** العمة من التعديل-:
تكم ػ ػػف العم ػ ػػة م ػ ػػف تع ػ ػػديؿ الم ػ ػػادة (/42ب/ج/د) م ػ ػػف ق ػ ػػانكف رق ػ ػػـ( )9لس ػ ػػنة  1995بش ػ ػػأف

المطبكع ػػات كالنش ػػر الفمس ػػطيني إل ػػى التع ػػارض الكاض ػػح كالتن ػػاقض الص ػػارخ م ػػا ب ػػيف تم ػػؾ الم ػػادة

المػػذككرة أنف ػان ،كالمػػادة ( )12مػػف نفػػس القػػانكف المػػذككر ،حػػكؿ تحديػػدىما لنػػكع كمػػدل المسػػئكلية
الجزائية الكاقعة عمى مالؾ المطبكعة ،إذ أف المادة ( )12مف القانكف المػذككر جعمػت مسػئكلية ك وػؿ
مف كاتب المقاؿ كرئيس التحرير كمالؾ المطبكعة مسئكلية مطمقة بشقييا الجزائي كالمدني ،أما في

المػػادة ( )42فقػػد جعمػػت مسػػئكلية مالػػؾ المطبكعػػة مسػػئكلية مدنيػػة كبالتضػػامف مػػع رئػػيس التحريػػر
ككاتب المقاؿ.

-7إيجاد نص يمزـ كاتب المقاؿ بالتكقيع عمى مقالو ،باإلضافة إلى إلزاـ رئيس التحرير باإلفصػاح
عػػف شخصػػية صػػاحب المقػػاؿ ،حتػػى يػػتـ اعفػػاؤه مػػف المسػػئكلية إذا مػػا قػػدـ مػػا لديػػو مػػف المعمكمػػات

كاألكراؽ لممساعدة لمكشؼ كمعرفة مرتكب الجريمة ،كعدـ التزامو بذلؾ قد يعرضو لمعقكبات.

-8التأكيػػد مػػف قبػػؿ المش ػػرع الفمسػػطيني عمػػى المسػػئكلية الشخص ػػية ل ػرئيس التحريػػر عنػػدما يثب ػػت
إىمالػػو فػػي اإلشػراؼ كالرقابػػة عمػػى المنظكمػػة الصػػحفية مػػف خػػبلؿ إيجػػاد نػػص يؤكػػد ذلػػؾ ،كأنػػو ال

مجػاؿ إلعمػاؿ المسػئكلية المفترضػة لػرئيس التحريػر ،خبلفػان لمقكاعػد العامػة التػي تقضػي بػأال يسػأؿ
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الشػػخص إال عػػف الفعػػؿ الػػذم كقػػع منػػو تأكيػػدان منػػو عمػػى المبػػدأ القػػانكني كالمتمثػػؿ ف ػي شخصػػية
العقكبة كالمسئكلية عف الجرائـ الصحفية.

-9إلغ ػػاء جمي ػػع القي ػػكد المفركض ػػة عم ػػى م ػػف يش ػػغؿ منص ػػب رئ ػػيس التحري ػػر أك الم ػػدير أك مال ػػؾ

المطبكعػ ػػة كال ػ ػكارد ذكرىػ ػػا فػ ػػي نػ ػػص المػ ػػادة ( )15،14،13،11مػ ػػف قػ ػػانكف المطبكعػ ػػات كالنشػ ػػر
الفمسطيني ،كالعمة مف ذلؾ ترجع إلػى أف القيػكد التػي تفرضػيا تمػؾ النصػكص عمػى المشػتغميف فػي

العمػ ػػؿ الصػ ػػحفي عمػ ػػى اخػ ػػتبلؼ أشػ ػػكالو تشػ ػػكؿ خرق ػ ػان لحريػ ػػة التعبيػ ػػر ،كحريػ ػػة تشػ ػػكيؿ كتأسػ ػػيس
الجمعيات كالنقابات كالمؤسسات كاإلنضماـ إلييا ،باإلضافة إلػى أف تمػؾ الشػركط المفركضػة عمػى

المشػػتغميف فػػي الصػػحافة مػػف ش ػأنيا أف تحػػرميـ مػػف العمػػؿ فػػي الصػػحافة ،أك حتػى فػػي الحػػؽ فػػي

إعطػػاء المعمكمػػات كاألفكػػار كالحصػػكؿ عمييػػا ،نظ ػ انر لعػػدـ تػػكفر كافػػة المتطمبػػات ،كبالتػػالي ينتيػػؾ
حقيـ في التعبير.

-10أشارت المادة ( )4مف قػانكف المطبكعػات كالنشػر الفمسػطيني إلػى حػؽ الصػحافييف فػي تحػرم

المعمكمات مػف مصػادر مختمفػة ،كالتعميػؽ عمييػا ضػمف حػدكد القػانكف ،كذلػؾ بقكليػا ":تشػمؿ حريػة
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.

د -حؽ المطبكعة الصحفية كككالة األنباء كالمحرر كالصحفي في إبقاء مصادر المعمكمات أك

األخبار التي يتـ الحصكؿ عمييا سرية ،إال إذا قررت المحكمة غير ذلؾ أثناء النظر بالدعاكل

الجزائية حماية ألمف الدكلة أك لمنع الجريمة أك تحقيقان لمعدالة.

ىػ -حؽ المكاطنيف كاألحزاب السياسية كالمؤسسات الثقافية كاالجتماعية كالنقابات في التعبير عف

الرأم كالفكر كاإلنجازات في مجاالت نشاطاتيا المختمفة مف خبلؿ المطبكعات" ،كأكدت المادة

( )6مف نفس القانكف المذككر عالية عمى ضركرة تسييؿ الجيات الرسمية ميمة الصحفي
كالباحث في االطبلع عمى برامجيا كمشاريعيا  ،كذلؾ بقكليا ":تعمؿ الجيات الرسمة عمى تسييؿ
ميمة الصحفي كالباحث في االطبلع عمى برامجيا كمشاريعيا" ،إال أف تمؾ النصكص ال تعد
كافية لتكفير الحؽ في الكصكؿ إلى المعمكمات الرسمية ،كىك الحؽ المعترؼ بو في الدكؿ
الديمقراطية  ،لذا نكصي المشرع الفمسطيني بضركرة االنطبلؽ مف فرضية كجكب إباحة كنشر

المعمكمات الرسمية لمصحفييف كغيرىـ مف األفراد في حاؿ طمبيـ ذلؾ.
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فاألصؿ ىك اإلباحة كالرفض ىك االستثناء ،عمى أف يككف ىذا الرفض معمبلن ،لذا فأننا نكصي

المشرع الفمسطيني بضركرة تدعيـ النصكص كالمكاد الخاصة بحرية الكصكؿ إلى المعمكمات،
كذلؾ مف خبلؿ اعتبار أف اإلباحة ىي األصؿ ،باإلضافة إلى إلزاـ المكظفيف الرسمييف بتسبيب

أم قرار متعمؽ بعدـ إعطاء المعمكمات.

 -11ضركرة تعزيز المادة ( )4مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني التي تنص عمى ":
تشمؿ حرية الصحافة ما يمي-:

أ -إطبلع المكاطف عمى الكقائع كاألفكار كاالتجاىات كالمعمكمات عمى المستكل المحمػي كالعربػي

كاإلسبلمي كالدكلي.

ب -إفساح المجاؿ لممكاطنيف لنشر آرائيـ.
ج -البحػػث عػػف المعمكمػػات كاألخبػػار كاإلحصػػائيات التػػي تيػػـ المػكاطنيف مػػف مصػػادرىا المختمفػػة

كتحميميا كتداكليا كنشرىا كالتعميؽ عمييا في حدكد القانكف.

د -حؽ المطبكعة الصحفية كككالة األنباء كالمحرر كالصحفي في إبقاء مصادر المعمكمات أك

األخبار التي يتـ الحصكؿ عمييا سرية إال إذا قررت المحكمة غير ذلؾ أثناء النظر بالدعاكم

الجزائية حماية ألمف الدكلة أك لمنع الجريمة أك تحقيقان لمعدالة.

ىػ -حؽ المكاطنيف كاألحزاب السياسية كالمؤسسات الثقافية كاالجتماعية كالنقابات في التعبير عف

الرأم كالفكر كاإلنجازات في مجاالت نشاطاتيا المختمفة مف خبلؿ المطبكعات" ،كالعمة مف ذلؾ

ترجع إلى عدـ كفاية ىذه المادة في ىذا المجاؿ حيث يجب ،كحتى تعكس أىمية الحؽ في حماية
مصادر معمكمات الصحافة الحرة السرية ،مع ضركرة احتراـ ىذا الحؽ ،إال إذا كاف اإلفصاح عف

المصدر معمبلن أك مسببان العتبارات ممحة كحقيقية لخدمة المصمحة العامة.

 -12كجكب تعديؿ كمراجعة القيكد الكاردة عمى مضمكف ما يمكف نشره كالكارد ذكرىا في المكاد

( )37،8،7مف قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني ،كالعمة مف ذلؾ ترجع إلى أف تمؾ القيكد ال
تخدـ مصمحة مشركعة تتعمؽ باألمف القكمي  ،كالى ككنيا قيكد كاسعة كغامضة بشكؿ كبير،

باإلضافة إلى ككنيا تتطمب مف المطبكعات أف تتكافؽ مع معايير صارمة في تكخي الحقيقة ،لذا

يستكجب كضع ىذه القيكد في قكانيف ذات تطبيؽ عاـ مثؿ "قانكف العقكبات" كليس في قانكف

خاص كقانكف الصحافة ،كمف األفضؿ أف يتـ تنظيميا مف قبؿ الصحفي أك نقابة الصحفييف.

 -13نكصي المشرع الفمسطيني بضركرة كضع تشريع ينظـ فييا عمؿ الصحافة كالصحفييف
بحيث ينص عمى حظر اخضاع الصحفييف ألم حبس احتياطي اذا ما ارتكبكا أم جريمة صحفية
تدخؿ ضمف نطاؽ عمميـ  ،كذلؾ النص عمى تحديد محكمة "مف محاكـ الدرجة األكلى "تختص

في النظر المنازعات التي تقع بكاسطة الصحافة عمى غرار محاكـ البمديات نظ ار لمطبيعة الخاصة
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لجرائـ الصحافة كذلؾ بيدؼ تكفير ضمانات أكبر لؤلفراد كالصحفييف عمى غرار ما ذىب إليو

المشرع المصرم.

وفي النياية أتمنى أن أكون قد وفقت في ىذه الدراسة كما أتمنى أن أكون قد أضفت

شيئاً جديداً لممكتبة القانونية يستفيد منيا الباحثون والمشتغمون بالقانون فإن أصبت فمن

اهلل وان أخطأت فمني وأخي ارً فإنني لن أجد قوالً أبمغ من قول العماد األصفياني حتى أختتم
قال في َغ ِد ِه لوغ ّي َر ىذا
أحدىم في َيو ِم ِو ِكتاباً إال َ
ب َ
دراستي بو إذ يقول" :إ ّني رأيت أ ّنو ما َكتَ َ
كان أجمل
لكان أفضل ولو ت ِر َك َ
كان أَحسن ولَو زِّي َد َ
ذاك لَ َ
ِّم ىذا َ
ذاك لَك َ
لَ َ
ان يستَحسن ولَو قد َ
ِ
ِ
وىذا ِمن أعظَِم ِ
استيالء ال ّن ْق ِ
البشر".
العبر وىو َدلي ٌل عمى
ص عمى جممَة َ

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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أوالً -:القرآن الكريم.

المــــراجـــــع

ثانياً -:المراجع بالمغة العربية-:
 الكتب العامة-:

 -1األستاذ/أحمد أمين -الدكتور/عمي راشد
 شػ ػػرح قػ ػػانكف العقكبػ ػػات  ،القسػ ػػـ الخػ ػػاص  ،الجػ ػػزء األكؿ  ،الج ػ ػرائـ المض ػ ػرة بالمصػ ػػمحة
العمكمية  ،مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة 1949،ـ.

-2األستاذ/أحمد عبد اهلل بشير

 القانكف الجنائي العاـ  ،الجزء األكؿ في الجريمة  ،مطبعة مقداد  ،غزة 1997،ـ.

-3الدكتور/أحمد عوض بالل

 الجرائـ المادية كالمسئكلية الجنائية بدكف خطأ 1993،ـ .

 مبادئ قانكف العقكبات المصرم  ،القسـ العاـ  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة.

 -4الدكتور/أحمد فتحي سرور

 الكسيط في قانكف العقكبات  ،القسـ العاـ  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة 1981،ـ.
 قانكف العقكبات  ،القسـ الخاص  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة 1991،ـ.

-5الدكتور /رءوف عبيد

 مبادئ القسـ العاـ مف التشريع العقابي  ،الطبعة الثالثة  ،دار الفكر العربي 1966،ـ.
 مبادئ القسـ العاـ مف التشريع العقابي 1979،ـ.

-6الدكتور /رمسيس بينام

 النظرية العامة لمقانكف الجنائي  ،الطبعة الثالثة  ،دار المعارؼ  ،اإلسكندرية 1997،ـ.

 -7الدكتور/سالم أحمد الكرد

 قػانكف العقكبػػات  ،القسػـ الخػػاص ،الكتػاب األكؿ ،الجػرائـ التػي تقػػع عمػى األمػكاؿ ،الطبعػػة
الرابعة ،بدكف دار نشر2008،ـ.

 ق ػػانكف العقكب ػػات  ،القس ػػـ الخ ػػاص  ،الكت ػػاب الث ػػاني  ،جػ ػرائـ االعت ػػداء عم ػػى األش ػػخاص،
الكتاب الثاني  ،الطبعة الثالثة  ،بدكف دار نشر2008،ـ.

 -8الدكتور/ساىر إبراىيم شكري الوليد

 األحكػ ػػاـ العامػ ػػة فػ ػػي قػ ػػانكف العقكبػ ػػات الفمسػ ػػطيني  ،الجػ ػػزء األكؿ  ،الجريمػ ػػة كالمسػ ػػئكلية
الجزائية  ،الطبعة الثانية 2011 ،ـ.
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 األحكػػاـ العامػػة فػػي قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني  ،الجػػزء الثػػاني  ،نظريػػة الج ػزاء الجنػػائي،
الطبعة الثانية 2011 ،ـ.

 -9الدكتور/طارق سرور

 قػػانكف العقكبػػات  ،القسػػـ الخػػاص ،جػرائـ االعتػػداء عمػػى األشػػخاص ،الطبعػػة الثانيػػة ،كميػػة
الحقكؽ ،جامعة القاىرة 2001،ـ.

-10األستاذ /عبد الحميد لطفي العيمة

 شرح قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( )74لسنة 1936ـ  ،القسػـ الخػاص  ،الجػرائـ التػي
تقع عمى اآلداب العامة  ،الطبعة األكلى 2001،ـ.

 -11الدكتور/عبد الرءوف ميدي

 شرح القكاعد العامة لقانكف العقكبات 2004،ـ.

 -12الدكتور /عمي راشد

 القانكف الجنائي 1974،ـ .

-13األستاذ /عمي عبد القادر قيوجي
 ش ػػرح قػ ػػانكف العقكب ػػات  ،القسػػػـ الع ػػاـ  ،الكتػ ػػاب األكؿ  ،النظري ػػة العامػ ػػة لمجريمػػػة  ،دار
المطبكعات الجامعية  ،اإلسكندرية 1997،ـ .

 -14الدكتور/عمر السعيد رمضان

 شرح قانكف العقكبات  ،القسـ العاـ 1991،ـ.
 قانكف العقكبات  ،القسـ العاـ.

 -15الدكتورة /فوزية عبد الستار

 شرح قانكف العقكبات  ،القسـ العاـ 1992،ـ.
 شرح قانكف العقكبات  ،القسـ الخاص ،القاىرة 1982،ـ.

 شرح قانكف العقكبات ،القسـ الخاص  ،دار النيضة العربية ،القاىرة 1988،ـ.

 ش ػ ػ ػػرح ق ػ ػ ػػانكف العقكب ػ ػ ػػات  ،القس ػ ػ ػػـ الخ ػ ػ ػػاص ،الطبع ػ ػ ػػة الثاني ػ ػ ػػة ،دار النيض ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػػة،
القاىرة2000،ـ.

 شرح قانكف العقكبات  ،القسـ الخاص  ،الطبعة الثانية.

 -16الدكتور/مأمون محمد سالمة

 قانكف العقكبات  ،القسـ العاـ  ،دار الفكر العربي 1979،ـ.
 أصكؿ عمـ اإلجراـ كالعقاب  ،دار الفكر العربي 1979،ـ.

 -17الدكتور/محمد عمي السالم عياد الحمبي

 شرح قانكف العقكبات  ،القسـ العاـ  ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف 1997،ـ.
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 -18الدكتور/محمود محمود مصطفى
 شرح قانكف العقكبات  ،القسـ العاـ  ،الطبعة العاشرة 1983،ـ .
 شرح قانكف العقكبات  ،القسـ الخاص 1975،ـ .

 شرح قانكف العقكبات  ،القسـ الخاص  ،الطبعة الثامنة  ،مطبعة جامعة القاىرة 1984،ـ.

 -19الدكتور /محمود نجيب حسني

 شرح قانكف العقكبات  ،القسـ العاـ  ،الطبعة الرابعة  ،دار النيضة العربية 1977،ـ .
 شرح قانكف العقكبات  ،القسـ العاـ  ،الطبعة السادسة 1989،ـ.
 شرح قانكف العقكبات  ،القسـ الخاص 1986،ـ.
 شرح قانكف العقكبات  ،القسـ الخاص 1993،ـ.
 دركس في عمـ اإلجراـ كالعقاب 1982،ـ.

 عبلقة السببية في قانكف العقكبات  ،القاىرة 1983،ـ.
 النظرية العامة لمقصد الجنائي  ،الطبعة الثالثة 1988،ـ.
 الدستكر كالقانكف الجنائي 1992 ،ـ.

 -20الدكتور/يسر أنور عمي

 شرح قانكف العقكبات  ،النظرية العامة 1998 ،ـ.
 الكتب الخاصة-:

-1الدكتور /إبراىيم المسممي
 مدخؿ إلى الصحافة ،مكتبة كمية اإلعبلـ ،جامعة القاىرة .

-2الدكتور /أحمد السيد عمي عفيفي

 األحك ػػاـ العام ػػة لمعبلني ػػة ف ػػي ق ػػانكف العقكب ػػات  ،الطبع ػػة األكل ػػى  ،دار النيض ػػة العربي ػػة،
القاىرة2002 ،ـ.

 -3الدكتور/أمين مصطفى محمد
 الحمايػ ػػة الجنائيػ ػػة اإلجرائيػ ػػة لمصػ ػػحفي ،د ارسػ ػػة فػ ػػي القػ ػػانكنييف المصػ ػػرم كالفرنسػ ػػي ،دار
النيضة العربية  ،القاىرة 2008،ـ.

-4الدكتور /السيد عتيق

 المندكب الصحفي البرلماني " دراسة جنائية" ،دار النيضة العربية  ،القاىرة .

-5الدكتور/جمال الدين العطيفي

 حرية الصحافة كفؽ تشريعات الجميكرية العربية المتحدة  ،القاىرة 1971،ـ.
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-6الدكتور/خالد رمضان عبد العال سمطان
 المسػػئكلية الجنائيػػة عػػف ج ػرائـ الصػػحافة  ،د ارسػػة مقارنػػة  ،الطبعػػة األكلػػى  ،دار النيضػػة

العربية  ،القاىرة 2002،ـ.

-7الدكتور /رياض شمس

 حريػ ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػرأم كج ػ ػ ػ ػ ػرائـ الصػ ػ ػ ػ ػػحافة كالنشػ ػ ػ ػ ػػر ،الجػ ػ ػ ػ ػػزء األكؿ  ،دار الكتػ ػ ػ ػ ػػب المص ػ ػ ػ ػ ػرية

،القاىرة1947،ـ.

-8الدكتور /سعيد سعد عبد السالم
 الكجيز في جرائـ الصحافة كجرائـ النشػر ،الطبعػة األكلػى ،دار النيضػة العربيػة ،القػاىرة ،

2007ـ.

-9القاضي الدكتور /شريف سيد كامل
 ج ػرائـ الص ػػحافة ف ػػي الق ػػانكف المص ػػرم ،الطبع ػػة األكل ػػى ،دار النيض ػػة العربي ػػة ،الق ػػاىرة ،
1993ـ1994-ـ.

 جػػ ػ ػرائـ الص ػ ػ ػػحافة ف ػ ػ ػػي الق ػ ػ ػػانكف المص ػ ػ ػػرم  ،الطبع ػ ػ ػػة الثاني ػ ػ ػػة  ،دار النيض ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػػة،
القاىرة1997،ـ .

 الجرائـ الصحفية 1984،ـ .

 الجرائـ الصحفية  ،الجزء الثاني 1986،ـ .

 -10الدكتور /طارق سرور

 جرائـ النشر كاإلعبلـ ،الكتػاب األكؿ ،األحكػاـ المكضػكعية ،الطبعػة الثانيػة ،دار النيضػة
العربية  ،القاىرة 2008،ـ.

 دركس في جرائـ النشر ،الطبعة الثالثة ،دار النيضة العربية  ،القاىرة 2000،ـ.

-11الدكتور/عبد الحميد الشواربي

 جػ ػرائـ الص ػػحافة كالنش ػػر ف ػػي ض ػػكء الفق ػػو كالقض ػػاء  ،الطبع ػػة الثاني ػػة  ،منشػ ػأة المع ػػارؼ

،اإلسكندرية 1997،ـ.

 -12الدكتور/عبد الرحيم صدقي
 ج ػرائـ ال ػرأم كاإلعػػبلـ فػػي التش ػريعات اإلعبلميػػة كقػػانكني العقكبػػات كاإلج ػراءات الجنائيػػة،

دراسة تحميمية ،مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب الجامعي 1988،ـ.
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 -13الدكتور/عبد الفتاح بيومي حجازي
 المبػػادئ العامػػة فػػي ج ػرائـ الصػػحافة كالنشػػر ،د ارسػػة متعمقػػة عػػف ج ػرائـ ال ػرأم ف ػي قػػانكف
العقكبات كقانكف الصحافة  ،دار الفكر الجامعي  ،اإلسكندرية 2000،ـ.

-14الدكتور/عماد النجار

 الكسيط في تشريعات الصحافة  ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة 1985 ،ـ.

 -15الدكتور/عمر سالم

 نحػػك قػػانكف جنػػائي لمصػػحافة  ،الكتػػاب األكؿ ،القسػػـ العػػاـ ،الطبعػػة األكلػػى ،دار النيضػػة

العربية  ،القاىرة 1995،ـ.

-16الدكتور /فتحي فكري

 د ارس ػػة تحميمي ػػة ل ػػبعض جكان ػػب ق ػػانكف س ػػمطة الص ػػحافة  ،دار النيض ػػة العربي ػػة  ،الق ػػاىرة

1987،ـ.

 -17الدكتورة /ليمى عبد المجيد

 تشريعات اإلعبلـ في مصر ،دراسة حالة "مصر" ،الطبعة الثانية 2004،ـ.

-18الدكتور /محسن فؤاد فرج

 ج ػرائـ الفكػػر كال ػرأم كالنشػػر ،النظريػػة العامػػة لمج ػرائـ التعبيريػػة ،الطبعػػة األكلػػى ،دار الغػػد

العربي  ،القاىرة 1987،ـ.

-19المستشار الدكتور /محمد الشياوي
 كسػػائؿ اإلعػػبلـ كالحػػؽ فػػي الخصكصػػية  ،د ارسػػة مقارنػػة  ،الطبعػػة األكلػػى  ،دار النيضػػة
العربية  ،القاىرة 2010،ـ.

 -20الدكتور/محمد باىي أبو يونس
 التقييد القانكني لحرية الصحافة  ،دراسة مقارنة  ،دار الجامعة الجديدة لمنشػر ،اإلسػكندرية
1996،ـ.

-21الدكتور /محمد عبد المطيف

 جرائـ النشر المضرة بالمصمحة العامة  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة 1999،ـ.

 -22المحامي/محمد عبد اهلل محمد بك

 في جػرائـ النشػر ،حريػة الفكػر "األصػكؿ العامػة فػي جػرائـ النشػر كجػرائـ التحػريض"  ،دار
النشر لمجامعات المصرية  ،القاىرة 1951 ،ـ.
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-23الدكتور/مدحت رمضان
 األساس القانكني لممسئكلية الجنائية لرئيس التحرير عف الجرائـ التي تقع بطريؽ الصػحؼ

 ،دراسة مقارنة  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة 1993،ـ.

 الحماي ػػة الجنائي ػػة لش ػػرؼ كاعتب ػػار الشخص ػػيات العام ػػة  ،دار النيض ػػة العربي ػػة  ،الق ػػاىرة
2001،ـ.

 ثالثاً :الرسائل العممية-:

-1األستاذ /خالد عمي محمد القيق
 جرائـ النشػر كاإلعػبلـ فػي التشػريع الفمسػطيني " ،د ارسػة مقارنػة" ،رسػالة مقدمػة لنيػؿ درجػة

الماجس ػ ػػتير ف ػ ػػي الد ارس ػ ػػات القانكني ػ ػػة  ،معي ػ ػػد البح ػ ػػكث كالد ارس ػ ػػات العربي ػ ػػة  ،الق ػ ػػاىرة ،
2008ـ2009-ـ.

-2األستاذ/درابمة العمري سميم
 رسػػالة ماجسػػتير بعن ػكاف "تنظػػيـ المسػػئكلية الجنائيػػة عػػف ج ػرائـ الصػػحافة المكتكبػػة" ،كميػػة
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213

 رابعاً :األبحاث والمقاالت-:

-1األستاذ/الطيب بمواضح
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 أثػػػر اإلعػ ػػبلـ عمػ ػػى العدالػ ػػة الجزائيػ ػػة زمػ ػػف الثػػػكرات العربيػ ػػة ،بحػ ػػث غي ػػر منشػ ػػكر ،غ ػ ػزة،
2012ـ.
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 فكرة النتيجة في قانكف العقكبات  ،مجمة القانكف كاالقتصاد 1961،ـ .

خامساً :المجموعات-:

 مجمكعػػة القكاعػػد القانكنيػػة التػػي أقرتيػػا محكمػػة الػػنقض فػػي تطبيػػؽ قػػانكف العقكبػػات فػػي
خمسيف عامان.

 مجمكعة القكاعد القانكنية.
 مجمكعة الربع قرف .

 مجمكعة أحكاـ محكمة النقض.

سادساً :المراجع اإل لكترونية-:


http://www.khayma.com/bessan/low/dstoor.htm
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