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��ــــا�$�  

محامون مستشارون قـانونيون  ـ  البحث والتدريب في المجموعة المتحدة  ة عن وحدالكتيبيصدر هذا 
ـ  بين دفتيه آراءعالم، حامالًايا الخاصة بحرية النشر واإل  لعدد من القض    قانونياً  شرحاً اًواقتصاديون متضمن   ه الفق

 .وأحكام محكمة النقض وخبره مؤلفه في هذا النوع من القضايا

 من نشر ذلك الكتاب والذي يضم أوراق عمل قدمت في عدد مـن الـدورات           ةوتهدف المجموعة المتحد  
 إعطاء نوع من المعلومـات القانونيـة السـريعة          ىإلمين نظمت في مصر واألردن      التدريبية للصحفيين والمحا  

العمـوم،  وجـه    ى عل والمفيدة والتي يحتاجها المحامي المشتغل بدعاوى السب والقذف وغيرها من قضايا النشر           
 .نون محارم القاى يجور عل دون أنه واجبات عمل أن يقوم بتأديةه الصحفي الذي يتعين عليويحتاجها أيضاً

أما المقدمة فتنـاقش    .  منهما عدد من الفصول     مقدمة وبابين رئيسيين يتضمن كالً     ىوينقسم هذا الكتاب إل   
 األساس في    تلك التقاليد واألصول هي    محددات العمل الصحفي وأصوله والتقاليد التي تحكمه فمما ال شك فيه أن           

 كثير من األحيان أسس المجتمع فقط ولكنه         ميثاق الشرف الصحفي ال يهدم في      ى، فالخروج عل  حماية الصحفيين 
 التقاليـد لتقييـد حريـة       ىون ذلك الخروج عل    مهنة الصحافة ذاتها، ويجعل الطغاة الجبارين يستخدم       يهدم أيضاً 
 .الصحافة

مبـادئ   خمسة فصول  تمثل لب هذا الكتيب  فيتضمن الحديث عـن  ىاألول والذي يحتوي علأما الباب   
 جريمة القذف  الفصل الثاني ويناقش.الطعن بعدم دستوريته و إساءة استعمال الحق فيه – أهدافه   –معناه   التشريع  
 ذات الطـابع    نشـر جرائم ال و يناقش الفصل الثالث من هذا الباب        ،  ي القانون المصري  ف بطريق العالنية  والسب

 وجرائم  . األراضي د لألمن القومي أو سالمة    التعبير عن الرأي الذي يؤدى إلي تهدي       جرائم   خاص وهي تتضمن  ال
 الرابع جريمـة   ويتضمن الفصل العامة لسكينةا التعبير الذي يمثل تهديدا لألمن العام أو         وجرائم   .اإلهانة والعيب 

 ..لفصل الخامس جريمة إفشاء األسرار الخصومة الجنائية بطريق النشر ويشرح اىالتأثير عل

ها الدفاع في قضايا النشـر والتعـويض عنـه    تناقش في مجمل   ثالثة فصول    ىإلأما الباب الثاني فينقسم     
 وكيف يمكن إنـزال    لكيفية تفسير عبارات المقال، الستخراج مواضع القذف والسب فيه،        األول  لفصل  فيعرض ا 

ما الفصل الثاني فيناقش قضيه التعويض عن أعمال القذف والسب وغيرها أ ، واقعة الدعوىىف الصحيح علييالتك
مضرور في تلك الجرائم، ويختتم هذا الباب بفصل يعرض إرشادات عامة حول والشخص المسئول عن تعويض ال

 كل مشتغل بالقـانون   إلى إننا نقدم هذا الكتيب      . أو عن غيره أمام القضاء     هكيف يمكن للشخص أن يدافع عن نفس      
 . بغيتهآملين أن يجد فيه كلمن محامين وقضاة وأعضاء في النيابة العامة، وكل صحفي مهتم، 

دعم هـذا    هرة التي وافقت على    سفارة هولندا بالقا   إلىن أن نختم هذا الفصل قبل تقديم الشكر         وال يمك 

 .ة من أعمال تبسيط القانون للمشتغلين به وغيرهمسل أن يكون بداية لسلالعمل العلمي والذي نرجو

  سواء السبيل ولو شاء لهدانا أجمعينإلىواهللا من وراء القصد، وهو يهدي 
 �ةا��
�	�� ا����

 .     وح�� ا���� وا���ر�
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JK � 
�Lأن :�ــ Jأــــ� 

H�(�9 وأص�ا�� J$Dدات ا� �� 

، داء المهني للصحافة  ر داخل المجتمعات المختلفة حول ضرورة ضبط األ       ع والجدل مست  1918منذ عام   
لمتدنية وقلـة   السنوات التي أعقبت الحرب العالمية األولى من ظروف العمل ا         ن يشكون في    ووحين كان الصحفي  

 كان المجتمع يشكو من تجاوزات كثيرة واكبـت انتشـار الصـحف، وتنوعهـا،          ،جور وتحكم مالك الصحف   األ
 .وركضها السريع خلف األرباح المالية بقطع النظر عن الوسائل التي يتم بها تحقيق تلك األرباح

للصحفيين الذي كـان قـد       بتكليف من االتحاد الدولي      1928وفي تقرير لمكتب العمل الدولي نشر عام        
نه من الضروري أن يحصـل      أخلص إلى         ظروف عمل الصحفيين حول العالم     "أنشئ في ذلك الوقت حول    
ة يجعلهم قادرين   ن ينعموا بشئ من األمان والحماي     أ األجر الذي يجعل الحياة سهلة، و      ىلالعاملون في الصحافة ع   

 محاكم مهنية متخصصة للنظر فـي السـلوك   إنشاءن أ "أيضاً أن التقرير ذاته قد تضمن   ى، عل " أداء مهامهم  ىعل
 ". صعباًأمراً سوف ال يكون إنشائها ىن علوجمع الصحفيأحوال الصحفيين والتي المهني وأ

 مثل األجـور، إال أن السـنوات الخمـس التاليـة     ه مثل صحفياً محاكم مهنية كان مطلباً    إنشاءورغم أن   
 يعتبـرون  اذين كانو من الصحفيين والكانت تبدأ دائماً  تلك المحاكم    لعمل   ة شهدت صعوبات كثير   1933 ـ1928
 . حرية الصحافةى علللموضوعات التي ينشرونها قيداً طريقة تناولهم ى قيود مهنية علأيةوضع 

 أصبح شهدت تغيرات هامة، فقد ازدادت تجاوزات الصحف حتى 1954ـ  1933 التالية العشرون عاماً
 طريقة تناولهم للمادة الصحفية، أو      ىل ع ةختيارياما القبول بوضع ضوابط     إارين وهما،    خي أنفسهم الصحفيين   أمام

 .القبول بضوابط قانونية صارمة تخضع في الغالب لمعايير غير مهنية

يل إلى المعايير  والذي كان يم1952، وعقب إعادة إنشاء االتحاد الدولي للصحفيين عام 1954وفي عام   
" عـن  ن واجبات الصحفيين الصادر علأ، والذي تحادإلل وقت انعقاد المؤتمر الثالث      "ووردب"ن  المهنية صدر إعال  

 المعلومات، أو الصور أو المسـتندات،       ىحصول عل استعمال طرق غير صحيحة لل    "والذي يمنع   " فرانسوا جبير 
أو غيـر   ، أو حجب المعلومات أو نشرها بشكل غير صـحيح            كانت أيات بسبب النشر    أكافمية هبات أو    أوقبول  
 ".كامل

واليوم فقد طورت كثير من روابط واتحادات الصحفيين تلك الضوابط في سبيل تقوية التزام الصـحفيين       
 وضـمان   وأفرادهن الهدف من الصحافة وحريتها في حقيقة األمر هو خدمة مصالح المجتمع             إ .بواجبات مهنتهم 

 صحيحة عـن    راءآ استطاعتهم تكوين     معلومات صحيحة عن الطريقة التي يحكمون بها وضمان        ىحصولهم عل 
 . المهنة وضوابطهادابآب ال يمكن تحقيقها كلها بغير التزام صارم أمورالموضوعات المختلفة، وهي 

 -:في عجالة سريعة يمكن لنا أن نحدد الخطوط العريضة ألية ضوابط مهنية في الصحافة علي النحو التاليو
 الدعايـة  أو استخدامها فـي      إليهم اإلساءة هم يترتب علي  عالالجمهور من أي استعمال ألجهزة اإل     حماية   •

 .المستترة
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 . عليه ضمائرهمه طريقة ضد ما تمليبأيةحماية الصحفيين من العمل  •
 مدخل  بتأكيد أن الصحفيين لديهمىعلأ، من أسفل ومن ىعلأة من  مفتوحاالتصال بجميع قنوات    االحتفاظ •

 من خالل رائهمآ إيضاح بتمكين المواطنين من أسفل ، ومن المعلوماتىمفتوح في كل وقت للحصول عل  
 .)1(كانوا مؤيدين أو معارضينم سواء عال اإلأجهزة

، نزيهة فحرية الصحافة دون ضمان نزاهتها هو فى حقيقة األمر محاولـة  المهم أن يكون لدينا صحافة حرة  و
 .)2(فيه حقوق اإلنسان ألبسط لفرض نوع من اإلرهاب الفكري على المجتمع وانتهاكاً

، لتغطية كبر عدد من القراء والمعلنينأاب ن التنافس بين الصحف والرغبة في استقطأ البد من أن نسلم ب نناأ ىعل
نفالت بعض الصحف والصـحفيين مـن       حدا إ  ىعة أو كال عل    تشكل مجتم  أسبابخمة هي   ضتكاليف اإلصدار ال  

 .إجباري التزام طوعي وليس أمر ائماً المحددة لممارسة مهنة الصحافة، ويظل األمر دةيالقيود الطوع

في الصحف ووسائل   بشكل عام    يمكن القول أنها قد أصبحت شائعة        مشكالت مهنية هناك   فإن   في ظنناً و
 -:عالم وهيإلا

 .عدم مراعاة الدقة في نشرها، وعدم االلتزام بحق الرد أو التصحيح عدم توثيق المعلومات، •
 . أو مبالغ فيهاةرشر الوقائع مبتو، أو نة مجهلأخبارنشر  •
 .عدم احترام الحياة الخاصة للمواطنين •
 إثـارة أو   الدين أو الجـنس أو اللـون         ى التمييز القائم عل   ىإلعدم احترام األديان أو العقائد أو الدعوة         •

 .النعرات العنصرية أو الطائفية
 . مبتذلهألفاظنشر الصور الفاضحة أو استخدام  •
 .ل عامعدم مراعاة أدبيات نشر الجريمة بشك •
 .عدم التمييز بين التحرير واإلعالن •
 .)3(القيام بأعمال جلب اإلعالن أو تحريره •

 .عدم مراعاة الدقة في نشرها، وعدم االلتزام بحق الرد أو التصحيح عدم توثيق المعلومات،:المشكلة األولي 
ـ هنأ، فالقول بال يمكن تصور قيام صحافة حرة بغير حرية لتدفق المعلومات    ينشـر   أالي  الصـحف ى عل

 المعلومات مـن    ى الحق في الحصول عل    ه أن نضمن للصحفي نفس    أوالًمعلومات غير موثقة أو غير دقيقة معناه        
لعام هي من الوسـائل التـي   ، فالمعلومات الدقيقة والكاملة من مصادرها في األمور المتعلقة بالصالح ا       مصادرها

                                                        
)1(    Mass Media Cods Of Ethnic and Councils- Uesco- Special Issue- Reports and papers on Mass Media., By 

Clement Gons 

        
 نشرة تصدر عن مركز القاهرة لدراسات 1994العدد األول نوفمبر " سواسية " مكن أن تنتهك حقوق اإلنسان  من المأيضاًإن كانت الصحافة  و)2(

ت نـدوة الفـرع   بق توصـيا  وأيضا راجع فيما س94 يونيو  – البرتغال   – عرض لتوصيات مؤتمر اإلعالم وحقوق اإلنسان        –حقوق اإلنسان   
 .   المرجع السابق94الدنماركي لمنظمة القلم الدولية مايو 

 .1998 مارس سبتمبر ،مشروع تقرير المجلس األعلى للصحافة في جمهورية مصر العربية عن الممارسة الصحفية في مصر )3(
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ي الحكم، وتمكنها مـن محاسـبة تلـك الحكومـات           مهور من معرفة الطرق التي تسلكها الحكومات ف       جتمكن ال 
 .والمؤسسات والمنظمات وكل من بيدهم السلطة

 القـدرات   ىحكم عل ن المتابعة النشطة للحقائق التي تعني الصالح العام وكشف النقاب عنها، يعتبر من معايير ال              إ
 ويفضحها كلما كانت هناك  السلطةىنقيب عن تصرفات جميع القائمين عل    فدور الصحفي هو الت    ،المهنية للصحفي 

 .)4(ىأخرنحرافات إ أيةإساءة الستخدام السلطة أو قصور في الكفاءة أو الفساد أو 

ل عليها بطريقة تطمئن    ص أن تلك المتابعة النشطة ال يمكن أن تكون بغير توثيق للمعلومات التي يح             ىعل
 مصـدره إال  ىإل الصحفي إشارةة   ذلك ضرور  ى، ويترتب عل   معلومات صحيحة  ىنه يبني حكمه عل   أ ىإلالقارئ  

بد من أن يتأكد  الحالة اله بنوع من السرية، ولكن حتي في هذحاطتهإ ذكر اسمه أو     إغفالفي حالة طلب المصدر     
 .الصحفي من سالمة المصدر، أو من الوثائق والمستندات التي يستقي منها المصدر معلوماته

فكثيـر مـن    ه أن يثق الصحفي في مصدر أهميةر   هو أمر هام، ولكن األكث     ه حماية الصحفي لمصدر   نإ
 ى، كما أن الصحفي الذي يصر عل الصحفيين من مصادر غير موثوق فيهالى دسها عىالمعلومات المغلوطة يجر 

 للعقاب فيما لو تبين أن المعلومات غير صحيحة          سوف يكون هدفاً   نه هو شخصياً  أ أن يدرك    هحماية مصدره علي  
يجوز للصحفي أن ينشر المعلومات بشكل متحيز، فالمعلومات تنشر كما هي، وفـي             وال   .أو غير مكتملة الصحة   

ن الصحفي يلتـزم بنشـر      إ ف فرزها، وعند نشر معلومات عن واقعة مثالً      أالزماني والمكاني الذي     الظرف   طارإ
ن تمـت فـي ظـروف       إالمعلومات والوقائع تعتبر خاطئة     ن بعض   ، أل الظرف الزماني والمكاني التي تمت فيه     

 .ن كانت في ظروف أخرىإوصحيحة 

 المعلومات عن طريق غير شريف أو غير مشروع،         ىإل كان العذر الوصول     أياًكما ال يجوز للصحفي     
فال يجوز له سرقة المعلومات، أو نسخها بطريق التلصص ودون معرفة حائزها، كما ال يجـوز لـه أن ينشـر                   

ها مثل المعلومات التي تتعلق باألمن أو تلك التـي          كبر بكثير من ضرر حجب    أ معلومات يكون في نشرها ضرراً    
 .تخص تحركات القوات المسلحة أو تدريباتها في وقت الحرب

ولكنه  ،إليها عدم استطاعة الوصول     ىإلقط   أن عدم توثيق المعلومات ال يرجع ف       إغفال ال يمكن    إننا ىعل
ت واستهالكها من قبل القراء، فكثير مـن   الرغبة في زيادة التوزيع عن طريق ترويج اإلشاعا      ىإليعود باألساس   

، وهـو   رغبة الصحف في مناقشة موضوعات ذات طبيعة تتسم باإلثـارة ىإلنشر المعلومات غير الموثقة ترجع     
 .وفره الموضوعات الحقيقية ذات المعلومات الموثقةتاألمر الذي قد ال 

 حق الرد والتصـويب، وحـق   ويرتبط بضرورة نشر المعلومات الموثقة حق هام من حقوق القراء وهو      
حق الرد يثبت فقـط فـي   ، ولكن هأو التعليق أن يرد علي مخالفة لموضوع المقال     راءآ لكل من له     الرد ليس حقاً  

 -:حالتين

                                                        
 العربية ومنشور ىإلمترجم ،امس حقوق الصحفيين وواجباتهم  الفصل الخ، الجزء الرابع،االتصال التقرير النهائي للجنة الدولية لدراسة مشكالت )4(

 . دراسة غير منشورة، للصحافة بجمهورية مصر العربيةاألعلى المجلس ،ي دراسة حول مواثيق الشرف الصحفيف
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، ولكن هـذا الحـق       ما جاء فيه عنه    ىلخبر في الرد عل    هو حق من تناوله المقال أو التعليق أو ا         :الحالة األولي 
وإال يكون الـرد     ، فيها الخبر أو التعليق من ناحية      ود المساحة التي نشر   ن يكون الرد في حد    أمشروط ب 

ن يتعرض بالقذف أو السب للمحرر ذاتـه أو آخـرين، أو أن             أ مع آداب مهنة الصحافة ب      متعارضاً ذاته
 )5(.الخ… يؤدي إلى إذكاء نزعات التعصب الديني أو الطائفي 

، وهي حالة من حاالت حق الرد المتـاح         دقيقة أو غير الصادقة   انات غير ال   هي حالة تصويب البي    :الحالة الثانية 
 فحـق   ، عدم دقة ما سبق نشرة من بيانـات        لكل من تحت يدهم معلومات أو بيانات صحيحة تكشف عن         

، وهو شئ أشبه بـدعوى الحسـبة فـي الشـريعة            )6( أية حقوق أخرى   ىعرفة مقدم عل  الجمهور في الم  
 .   نها قد تعرضت لالنتهاكأ ىالتي يرعن أحد حقوق اهللا تعالي ي مسلم الدفاع سالمية التي تتيح ألاإل

 .شر الوقائع مبتورة أو مبالغ فيها، أو ننشر أخبار مجهلة: المشكلة الثانية 

شد المخالفـات لمبـادئ آداب مهنـة    أنشر وقائع مبتورة وغير صحيحة من يعتبر نشر أخبار مجهلة أو    
ير المستند لمعلومات واضحة المصدر ولكنه الغير معـروف محلـه،        الصحافة والخبر المجهل ليس هو الخبر غ      

 من يتناولـه الخبـر     ى الصحفيين يعمدون إلى التعمية عل     بمعني آخر الغير معروف من يتناوله الخبر، فكثير من        
 للحـق فـي      أو انتهاكـاً    أو سباً  اإلفالت من عقاب القانون فيما إذ تضمن الخبر قذفاً        هدفين األول   للوصول إلى   

وله الخبر غير معروف بشـكل       فهو تفويت حق الرد والتصويب، فما دام من يتنا         الثاني أما الهدف لخصوصية،  ا
ويرتبط بما تقدم نشر الوقائع بصورة مبتوره أو         .ن إلزام الجريدة باحترام حق الرد ال يكون بدوره ملزماً         إمؤكد ف 

شديدة بنشر واقعة عادية بعناوين صاخبة أو مبـالغ   مبالغ فيها، ففي كثير من األحيان تعمد الصحف إلى اإلثارة ال          
 .هفيها لزيادة التوزيع، كما أن بعض الصحف تعمد إلى نشر الوقائع مبتورة وغير كاملة للسبب نفس

 .عدم احترام الحياة الخاصة للمواطنين:  المشكلة الثالثة

 للشخصيات  ىاة الخاصة حت  حيإن لكل فرد الحق في احترام حياته الخاصة فال يجوز للصحافة اقتحام ال            
 ما كانت تلك الحياة الخاصة ال تؤثر بشكل أو بآخر في تأدية أعمالهم، أو في الطريقة التي يـؤثرون    ى، مت العامة

ن إ بأنه دائم السهر في المالهي الليلية، فعب كرة قدم دولي مثالًفعندما ينشر خبر عن ال    .بها في مجريات األمور   
 والمهاري أمر يخـص كـل       ي مستواه البدن  ىار أن المحافظة عل    في الخصوصية باعتب    لحقه هذا ال يكون انتهاكاً   

ـ  بسلوكه هذا في المجتمع، ولكن ماذا لو اعتزل أو قليالًاًالمهتمين بكرة القدم، وقد يؤثر كثير      كـرة  ه الالعب نفس
ـ ـ  ولكنه شخص عادي  ربما الزال مشهوراًـ القدم وتحول إلى شخص عادي   رفاته مـن  هل يجوز متابعة تص

 .بعد؟

 .عب مما تهم الجمهور، أو تؤثر فيهلالات تصرفات هذا أصبح، فما في تقديرنا فإن اإلجابة تكون بالنفي

 حرية الصحافة في معالجة شان خاص لشخصيات عامـة إذا  ى يمكن تفسير ما سبق لفرض قيود عل      وال
كما ال يتعين استغالل أخطاء الصحف في التـدخل فـي الحيـاة الخاصـة               . ضية عامة  بق  متعلقاً الشأنكان هذا   

                                                        
اوز فة أن تنشر الرد إذ لم يج الصحيى وليس أخالقيا فقط فيتعين عل قانونياً في مصر علي سبيل المثال يعتبر نشر حق الرد والتصويب التزاماً)5(

 لتعريفة ق وفقاً بالنشر حتى لو تجاوز الرد هذه المساحة ما دام طالب الرد مستعد لسداد قيمة الفر، وهي ملزمة أيضاًالمساحة التي نشر فيها الخبر
 .ر الذي يمتنع عن نشر الرد بالحبس، ويعاقب رئيس التحرياإلعالن بالصحيفة

ع سابق اإلشارة   مرج،  لية لدراسة مشكالت وسائل االتصال     التقرير النهائي للجنة الدو    ، الفصل السادس  ، الجزء الرابع  ،يمعايير السلوك المهن   )6(
 .إليه
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للمواطنين لتغذية نزعات معادية لحرية الصحافة وإشاعة مفهوم االحترام المطلق للحياة الخاصة لألفراد من دون             
 عامة تمييز بينهم من حيث مواقعهم، وبغض النظر عما إذا كان تناول جانب من جوانب هذه الحياة يخدم مصلحة                 

 بالضرورة مع األخالق والتقاليد المهنية السليمة ، ففـي بعـض            أم ال، فليس كل تناول للحياة الخاصة متعارضاً       
  بصميم حياته الخاصة، مـدخالً     ن يخص هذا الشخص العام أو ذاك، حتى لو كان متعلقاً          أ ش األحيان تكون متابعة  

 قصة مشهورة عن شخص ما، أو و المجتمع وربما تكونمصلحة الدولة أنتباه إلى قضية ذات صلة وثيقة بللفت اال
 للتستر وفى مثل هذه الحاالت يصير تقييد حرية الصحافة مؤدياً  . لتقطت له، بداية لكشف قضية فساد مثالً      إصورة  

 من أي أخطاء قد تترتب على الغوص في الحياة الخاصة           كثيربخطر  أ، وهذا التستر    على أوضاع ال يراد كشفها    
 .)7(ةللشخصيات عام

، أو  الدين أو الجنس أو اللونى التمييز القائم عل ىلإاألديان أو العقائد أو الدعوة      عدم احترام   : المشكلة الرابعة   
 .الطائفية النعرات العنصرية أو إثارة

 أو  نتقاماإلن الصحافة والصحفيين ال يمكن أن يكتبوا أو ينشروا ما يشجع علي الكراهية أو               إبشكل عام ف  
 بعضهم البعض، أو الترويج ألفكار معادية       ىطائفة من السكان عل    تأليبعات العنصرية أو الطائفية أو      تقوية النز 

 . نشر مثل تلك األخبارىإل الصحفيين قبول معلومات تؤدي ى، كما ال يجب عللحقوق اإلنسان

 احتـرام    ودائم وهو هل التعرض لممثلي األديان أو رجالها بشكل عام يعتبر عدم            سؤال هام ولكن هناك   
  شئونه؟ىين عل يكون هناك تطابق بين الدين والقائمى أي مدىلإ؟  لها أو لعقائد المؤمنين بها

 شئون العقائد مثلهم مثل الشخصيات العامة  ىن رجال الدين أو القائمين عل     إر ف ألمولفي التقدير الصحيح    
 المسند إليها ومحل التعليق هو ممـا         ما كان العمل   ىة ضد انتهاك الحق في الخصوصية مت      التي ال تتمتع بالحماي   

ـ   يخص الجمهور ويؤثر فيه، وال يعتبر تناول المسلك الفاسد لبعض الشخصيات الدينية طعناً             د كمـا ال     في العقائ
حتـي   أن القول    ىعل . في الدين ذاته    الدينية التي تصدر عن بعض رجال الدين قدحاً        ىيعتبر تناول بعض الفتاو   

 النساء أو العكس كل ذلك يعد ىلتمييز بينهم أو تفضيل الرجال عل عرق أو اىعل جنس أو عرق ىبتفوق جنس عل
 .مخالفات لمبادئ المهنة

 . مبتذلهألفاظواستخدام نشر الصور الفاضحة : المشكلة الخامسة 

 الصور الفاضحة لزيادة التوزيع، كما ال يجوز لها اسـتخدام           ىلعتماد ع ال يجوز للصحف بوجه عام اال     
 الصحف التي تعلن أنها صحف جنس، فرغم أن تجارة          ىل، وال يسري هذا المنع ع     االنتشار لضمان    مبتذله ألفاظ

 غير مستحب، إال أن فكرة منع الصحف من نشر الصور الفاضحة ال دخل لهـا    اًأمر اإلعالنالجنس عن طريق    
 ين صـفحاتها صـوراً   سياسية أن تدس بة جريدأنهابقيم الفضيلة ولكنها موضوع مهني، فال يجوز لجريده تدعي       

ـ        كل من    ى، فيجب عل   ذات طبيعة توحي باإلثارة    ألفاظخادشة أو تستخدم      ىيتقدم لشراء صحيفة ما أن يعرف عل
 .وجه القطع مضمون مادتها التحريرية بشكل عام

 . نشر الجريمة بشكل عامأدبياتعدم مراعاة :المشكلة السادسة 

                                                        
 .26/8/1998 بتاريخ ،جريدة الحياة، هل لها آخر : محنة الصحافة العربية،وحيد عبد المجيد.  د)7(



                                                                                ن�
د ا�����   ��ا� ا���
	� وا����

 

 13

 ألـوان ركض خلفها الصحف فهي في جزء منها لون من           المواد التي ت   أهم الجرائم من    نباءأعتبر نشر   ي
 زيادة مبيعات الصحف، بل أن هناك الكثير مـن        ىرة تساعد عل  نشر الفضائح، كما أن الجريمة بما تحمله من إثا        

 عن صدور بعض الصحف     الجرائم فضالً  أنباء لنشر   أسبوعية       من صفحة يومية أو      أكثرالصحف تخصص   
 .لجريمة انباءأالمتخصصة في نشر 

 يتعين  ففي السويد مثالً   .الم بمسألة نشر الجريمة بشكل عام     هتمت كثير من مواثيق الشرف حول الع      اوقد  
 معاقبـة    صدر الحكم متضـمناً    انه إذ أبل   وصور المشتبه فيهم،     أسماءتجنب الوصف التفصيلي للجرائم أو نشر       

 أو ه أو مهنته أو عمرهر اسم المحكوم علي    الصحف عدم نش   ى تعين عل  قل من سنتين سجناً   أالشخص بالسجن لمدة    
 عـدم نشـر     ىإل الئحة الشرف المهني في السويد       ه بيانات شخصية تعين في الكشف عن شخصيته، كما توج         أية

 النشر عنها، وال ى جرائم يكون قد ارتكبها وال تتعلق بالجريمة التي يجرأيةالتاريخ الشخصي للمتهم وعدم كشف    
 اإلعالنن لم يكن لذلك أي دخل بالقضية سواء في عنوان المقال أو             إ هالمحكوم علي يح نوع أو جنسية     يجب توض 

 .ةت نظر سياسية أو دينية في القضي وجهاأيةعن الجريدة وال يجب الكشف عن 

يجب ذكر أسماء المتهمين وال الشهود خاصة في القضايا الجنسية، كمـا ال يجـب         ال   وفي النرويج مثالً  
 عدم نشر صور المتهمين األحـداث       ىي مصر ينص ميثاق الشرف الصحفي عل      وف .للمتهمذكر اإلدانات السابقة    

  )8(.وعدم إبراز أخبار الجرائم

 لنصوص قوانين العقوبـات فـي   األساس جريمة وفقاًفي ار الجريمة بصورة مبالغ فيها هو    خبأن نشر   إ
 العام لصالح المتهم أو ضده، ولكنـه       رأيال القضاء أو    ى عل بعض البلدان العربية ومنها مصر التي تعتبره تأثيراً       

ـ   ه وال عالقة لهم بما فعل     أبرياءلذين هم    المتهم ا  أسرة أفراد في حق    أدبيةفوق ذلك جريمة     كل مباشـر    المتهم بش
 ما  أيضاً عن أن في نشر أنباء الجرائم        ، فضالً فدح األضرار المعنوية بل والمادية أيضاً     أولكن قد يصيبهم النشر ب    

 .ن اتجاهات التحقيق فيهاأكشف حتى الترويج لها أو ي ىقد يساعد عل

 .عدم التمييز بين التحرير واإلعالن:  المشكلة السابعة

 لهـا  ليكتـب  الصحف هي في النهاية مشروعات ذات طبيعة اقتصادية يتعين عليها أن تحقـق أرباحـاً           
ك صحيفة تسـتطيع أن تغطـي     أهمية اإلعالن في دعم الصحف، فال نتصور أن هنا         دو، ومن هنا تب   االستمرارية

 لتداول األنباء مثل    جديدةتكلفة إصدارها من خالل التوزيع فقط خاصة في ظاهرة انحسار القراءة وظهور منافذ              
ن أول تجربة من هذا أن تستغني عن اإلعالنات ومن المعروف أ، وقد حاولت بعض الصحف فزيونياإلذاعة والتل

إصـدار أول   شرين فى شيكاغو بوالية فالدلفيـا       كية حيث حاول أحد النا    النوع كانت فى الواليات المتحدة األمري     
ن تلك التجربة قد باءت بالفشل حيـث        أ عنه بحصيلة البيع واشتراكات القراء، إال        صحيفة بغير إعالن مستعيضاً   

 .  )9(اضطرت الصحيفة إلى االحتجاب بعد وقت قصير من الصدور

                                                        
 ، للصحافة بجمهورية مصر العربيـة  األعلى المجلس   ، دراسة غير منشورة   ،حفي للشرف الص   مواثيق الشرف الصحفي عرض لخمسين ميثاقاً      )8(

 .األمانة العام
  .147 ص،1974 ، الطبعة الثانية،مهورية مصر العربية حرية الصحافة وفق تشريعات ج،جمال العطيفى.  د)9(
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 في ضبط األداء المالي للصحف ومن أهم تلك  هاماًصراً إن التزم ضوابطه أضحي عن ،على أن اإلعالن  
الضوابط، عدم الخلط بين اإلعالن والتحرير خاصة فيما يعرف باسم اإلعالنات التحريرية، وقد حدث في إنجلترا      

حدى الشركات، ثم نشرت مـع اإلعالنـات        انات عن سجاد تنتجه     إعال" المانشستر ايفننج نيوز  "أن نشرت جريدة    
 آخر عن ذلك النوع من السجاد دون أن تميزه كإعالن، فقدمت شكوى ضد الجريدة إلى مجلـس         ناًالواضحة إعال 

ن الجريدة كانت تعرض رأيها الموضوعي في هذا    أالصحافة باعتبار أن نشر المقال بتلك الصورة يولد االعتقاد ب         
 أنلى تضليل الجمهـور حيـث       النوع من السجاد بعد أن قامت بالتحقق من المعلومات التي ذكرتها، مما يؤدى إ             

، واتخذ إجراءات عقابيـة ضـد   )10( الشكوى مقبولة أنوقد رأى المجلس    .  تحريرياً  حقيقته كان إعالناً   يال ف المق
 . الصحيفة

وحتى في ظل وجود القطاع العام في مصر، ستينيات القرن المنصرم كان اإلعالن التجـاري يشـكل                  
عض مؤسسات القطاع العام كانت تمنع اإلعالنات عن الصحف التـي  ن ب، أل وسيلة للضغط على اآلراء واألفكار    

تقوم بتوجيه أي نقد إليها، يساعدها على ذلك التنافس الشديد بين المؤسسـات الصـحفية فـي الحصـول علـى          
 )11(.اإلعالنات

على أن األهم من ذلك هو اإلعالنات السياسية، وهى إعالنات ال يشار فيها على اإلطالق إلى صـفتها                  
عـن  عالنية، وإنما تنشر كأخبار أو مقاالت أو دراسات، تهدف إلى الترويج ألفكار سياسية معينة، أو الـدفاع          اإل

 .جر، ال تكون هي نفس األفكار أو السياسات التي تدافع عنها الصحف غالباًأ نظير ةشخصيات سياسية محدد

نـه رأي   أل يفترض فيـه      فالمقا ،ئ تضليل القار  أنواعشد  أ والمقال من    اإلعالنويعتبر عدم التمييز بين     
 مواثيـق الشـرف   ، ولذلك تحرص كلهغراء، مما يجعل القارئ يقبل علي  من كافة دوافع اإل     متحرراً هلكاتبه يبدي 

  )12(. بالتحريراإلعالن المواد اإلعالنية وإبراز ذلك بشكل واضح وعدم خلط ىإل هالتنبي ىالصحفي عل

 .إلعالن أو تحريرهام بأعمال جلب االقي: المشكلة الثامنة 

 عدم جواز أن يعمل الصحفي في أعمال جلـب          ىوانين أو مواثيق الشرف الصحفي عل     مع كل ق  تتكاد تج 
 أو أي مكافأة أو ميزه مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعـة       ى، وال يجوز له الحصول عل     اإلعالنات أو تحريرها  

 ولو بطـرق    اإلعالناتوإذ كان جلب     .)13(النية   مادة إع  ىعالنات وليس له أن يوقع باسمه عل      تحرير أو نشر اإل   
 عن مخالفته ألية قواعـد   يشكل جريمة جنائية فضالً   االبتزاز بطريق   ه الصحفي فإن جلب   ى ممنوع عل  أمراًشريفة  

 .شرف يمكن الحديث عنها

                                                        
 .87، 86ص، 1997 ، منشور بالتقرير السنوي للمجلس،قرار مجلس الصحافة البريطاني   )10(
.  د، أصول اإلعالن فى المجتمع االشتراكي،1964 نوفمبر 7 أكتوبر إلى 30 من من توصيات مؤتمر الصحفيين الذى عقد بالقاهرة فى الفترة    )11( 

   .49ص، 1965القاهرة ، محمود عساف
غير ذلك مثل صفحة    تبدو انهأالنية رغم    صفحات إع  أمرها في مصر تعتبر الصفحات المتخصصة التي تنشرها بعض الصحف في حقيقة              )12(

 …البيئة التي تمولها وزارة البيئة، وصفحة والسكان التي تمولها وزارة الصحة وصفحة الصحة ،مصر الخضراء التي تمولها وزارة الزراعة
 الفاسي وعـدم    حمد بهاء الدين في جريدة األهرام بشأن نشر إعالنات عن الشيخ شمس الدين            أكما يمكن أن تكون معركة المرحوم       وهكذا،  
 . المعارك الصحفيةأهمها واحدة من تمييز

ميثاق الشرف الصحفي :   راجعوعلي سبيل المثال ، تمنع كل مواثيق الشرف الصحفي بشكل كامل عمل الصحفي في جلب وتحرير اإلعالن    )13(
  . 26/3/1998لجمهورية مصر العربية والذي وافق علية المجلس األعلى للصحافة في 



                                                                                ن�
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  أوردها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى تقديمه لكتاب      من عبارات لهذا الفصل    أفضل ال أجد ختاماً  و
. ن كثيرين بيننا يتساءلون عن الحل     إ" إذ يقول    "أحزان حرية الصحافة  "األستاذ صالح الدين حافظ     الكبير  الكاتب  

، ولكـن هـل     عرف إجابة عليه بيقـين    أنني ال   أوالحقيقة   "ن هذا السؤال هو نفسه مقصد هذا الكتاب         أحسب  أو
  :ثنينأ بالتزامين  أو سلباً نتمسك إيجاباًأننستطيع 

احترام أحكام   أن نساعد على إرساء مجموعة من القيم تستقر كثوابت في كل ما نكتب وننشر ومن بينها،                :األول  
ونزعة العـدل   الجغرافيا والتاريخ، وحقائق الهوية الوطنية والقومية، ومطالب األمن الوطني والقومي،           

 وتحكيم العقل في شـئون   البشر، واحترام حقوق اإلنسان، وحرية المرأة، وحرية التفكير،      ىوالمساواة لد 
 .  الحياة صراع قوة يحقق توازن المصالحأنالمستقبل وأموره، وتأكيد واقع 

 بمعني عدم المساس بها إذا      القيم، أو سلباً  لدعوة إلى هذه     بمعني ا   ؟ إيجاباً   أو سلباً  هل نستطيع ذلك إيجاباً   
 .كانت الدعوة إليها فوق ما نطيق؟

ن أ جوهر حرية الصحافة يتمثل في تدفق حر للمعلومات،          أنتصرفنا باستمرار   ن يستقر في وعينا وفي      أ :الثاني
نه ال رأى حيث ال إحاطة      أ مهما بلغت درجة عنفها وسخونتها فالحقيقة        لفاظحرية الصحافة ال تتصل باأل    

أننا نريد غذاء لكل جائع، وكساء لكل عار، "طريقة بوقائع حدث أو دقائق موضوع، أن إبداء الرأي على    
. قرب إلى مواضيع اإلنشاء أو اإلمالء منه إلى ممارسة حريـة الصـحافة  أ"قعد في مدرسة لكل تلميذ  وم
نما تتحقق حرية الصحافة حين تظهر كاملة وقائع حدث، وحين تتجلى فيه أمامنا دقـائق موضـوع،                  إو

ه، حـدود داخل إطار يعرف كل منهما      الصحفي والقارئ،    حوار بين طرفين     ساعتها يصبح الرأي الحر   
 . ويلم كل منهما بأطرافه

 بمعني االمتناع عن  تدفق حر للمعلومات  أو سلباًأساس بمعني العمل على إيجاباً. أو سلباًهل نستطيع ذلك إيجاباً
 نمارس حرية أننا رنه إذا لم يكن في مقدوأأي  .الخلق واالجتزاء إذا كان الوضوح والتمام فوق ما نطيق؟

ـ   أو ظرفياًمزاجياًـ  نمنع التالعب أن يكون في مقدورنا أنقل من أان، فال فة كما نريدها بغير أحزالصحا
 .بالثوابت الرواسي في حياة  الشعوب واألمم، وهي استراتيجيات بقائها وحياتها ومستقبلها



 

 

 
 

 ا	��ب ا�ول 

 ا	��
 ا�ول
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 ���� ا	+�* ب��م د"�'ر��� و إ"�ءة ا"��!�ل ا	 � ���– أه�ا�� –
 ��,: 

جل ضبط العالقات بينهـا     أ هو النصوص التي تضعها السلطة الحاكمة في المجتمع من           هبأنواعالتشريع  
 اإلطـار  يشكل    هذا التشريع دستوراً   أكانسواء  ، و بين األفراد وبعضهم البعض من جهة     وبين األفراد من جهة و    

نه يفترض فيه سمات إ يضبط عالقات األفراد بعضهم ببعض ف، أو قانوناًلعالقة بين الحكام والمحكومينالمرجعي ل
 . محيط العمل الجماعيىإل عن نطاق العمل الفردي ه محدده تخرجوأهدافمعينة 

 ا	!ـ�ـ ـ. ا�ول
 ا	�"�'ر

 النظام الحاكم وبـين  األعلى للبالد وهو الذي يشكل اإلطار المرجعي للعالقة ما بين     الدستور هو القانون    
 كان شـكله أو طريقـة    صدر الدستور أياً   ى، ومت رض الدولة بحدودها الجغرافية   أ ىللذين يعيشون ع  المواطنين ا 

هو ـ  أي قانونـ  لقانون أن اه للمحكومين، وإذ كان من المستقر علي منه قانوناًأكثر قانون الحكام أعتبر هإصدار
ن الدستور بوجه خاص هو تنظيم لسلوك مؤسسات الدولة سواء فـي      إف ،لسلوك العام للمواطنين في الدولة    تنظيم ل 

 .العالقات بين بعضها البعض أو بينها وبين المواطنين
سلطات فالدستور هو الذي ينظم السلطات العامة في الدولة من حيث التكوين واالختصاص وعالقة هذه ال    

 لحقوق هؤالء    تتعداها في عالقتها مع الجماعات واألفراد حفظاً       أالببعضها ويضع الحدود التي يجب على الدولة        
وحرياتهم، فهو بهذه المثابة يعتبر القانون األساسي األعلى الذي يرسي القواعد واألصول التي يقوم عليها نظـام                 

يضع الحدود والقيود الضابطة لنشـاطها ويقـرر الحريـات          الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها و       
والحقوق العامة ويرتب الضمانات األساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه صفة                

، وحق لقواعده أن تستوي   السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها          
مي القواعد اآلمـرة  قمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أس   ال ىعل

 الدولة التزامها في تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، ودون أي تفرقـة أو            ىالتي يتعين عل  
الث التشريعية والتنفيذيـة والقضـائية، ذلـك أن هـذه           بين السلطات العامة الث   ـ  في مجال االلتزام بها   ـ   تمييز

السلطات كلها سلطات مؤسسة أنشأها الدستور، وتستمد منه وجودها وكيانها، وهو المرجع في تحديد وظائفهـا،                
ـ  درجة سواء، وتقف كل منها مع األ ى أمام الدستور عل   ومن ثم تعتبر جميعاً     قـدم المسـاواة، قائمـة    ىخرى عل
ة متعاونة فيما بينها في الحدود المقررة لذلك، خاضعة ألحكام الدستور الذي له وحده الكلمـة                بوظيفتها الدستوري 

 من أصول الحكم الديمقراطي،     والدولة في ذلك إنما تلتزم أصالً     . العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعاً      
 منه 64بالنص في المادة  تقريره ىلما حرص الدستور المصري القائم عهو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور، وهو    

وال ريب  " …تخضع الدولة للقانون  " أن   ى منه عل  65وفي المادة    "لةسيادة القانون أساس الحكم في الدو     " أن   ىعل
في أن المقصود بالقانون في هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوعي األعم الذي يشمل كل قاعدة عامة مجـردة         

وإذ كـان   .  القـوانين وأسـماها    ىتور بوصفه أعل   رأسها وفي الصدارة منها الدس     ىل، ويأتي ع   كان مصدرها  أياً
 لكل  الزماً وحكماً مقرراًالقوانين وأسماها أصالً ى  تور بوصفه أعل  خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدس      

وظيفتهـا وطبيعـة    كانـت   كـان شـأنها وأيـاً    كل سلطة عامة أياً  ى عل نظام ديمقراطي سليم، فإنه يكون لزاماً     
االختصاصات المسندة إليها، والنزول عند قواعد الدستور ومبادئه والتزام حدوده وقيوده، فإن هـي خالفتهـا أو                 
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للرقابـة  ـ  قانون أو الئحـة   ى انصبت المخالفة علىمتـ تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور، وخضع  
ورية العليا بوصفها الهيئة القضائية العليا التي اختصـها دون           المحكمة الدست  ىلتي عهد بها الدستور إل    القضائية ا 

 أحكام الدستور وصونها وحمايتها من الخـروج        ىلقوانين واللوائح بغية الحفاظ عل    غيرها بالفصل في دستورية ا    
 .)1(عليها 

 -: عند صياغة الدستور عدد من المبادئ منها ىويحب أن يراع
 مع روح العصر وما التطور آفاقه الرحبة، فال يكون نسيجها إال تناغماً   ن الدستور وثيقة تقدمية ال تصد عن        أ •

 )2(. تضمنها الدستور بما ال يناقض أحكاماًتباعباإل  للتقدم في مرحلة بذاتها، يكون حرياًيكون كافالً

وضاع لها وفقا لأل  ن الدستور ال يعمل في فراغ وال ينظم مجرد قواعد آمرة ال تبديل فيها إال من خالل تعدي                 إ •
جل تطوير مظاهرها في بيئة بذاتها متخـذة      أإذ هو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة تعمل من         ـ   التي ينص عليها  

 )3(. لهامن الخضوع للقانون إطاراً
ن أيجب مراعاة تكامل نصوص الدستور فاألصل في النصوص الدستورية أنها تؤخذ باعتبارها متكاملـة، و               •

ن تكون مترابطة فيما بينها بما يرد عنها التنافر أو التعارض هذا باإلضـافة              المعاني التي تتولد عنها يتعين أ     
 بما مـؤداه   متماسكاً متآلفاًإلى أن هذه النصوص إنما تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجاً       
 ال يعزلها عـن بعضـها       أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقالالً             

رتأته اإلرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها      إإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما           ، و لبعضا
 .في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية

تحمل مقاصدها بمراعاة أن الدسـتور وثيقـة         أن   ىنصوص الدستور واضحة جلية تعين عل     يجب أن تكون     •
ى حقبة ماضية و إنما تمثل القواعد التي يقوم عليها والتي صاغتها اإلرادة الشـعبية  تقدمية ال ترد مفاهيمها إل  

 )4(.انطالقة إلى تغيير ال يصد عن التطور أفاقة الرحبة

غايتهـا تحريـر الـوطن       فهمها على ضوء قيم      ىتورية يجب أن تصاغ بشكل يساعد عل      ن النصوص الدس  إ •
ون واضحة بحيث ال يمكن قهرها إلخضاعها لفلسـفة بـذاتها           ، كما يجب أن تك     واقتصادياً والمواطن سياسياً 

 )5(. دون ضمانها لها بل حائالًتعارض تطويعها آلفاق جديدة تريد الجماعة بلوغها، فال يكون الدستور كافالً

 لتطـور الـنظم   للتشريعات وكلما كان مواكباً ـ  نه يمثل أصالً أيجب أن يراعي في صياغات الدستور •
 مـن    إلى حماية الحرية الفردية ودعم انطالقها إلى أفاق مفتوحة تكون بذاتها عاصماً            اًالديمقراطية، هادف 
ـ نحرافهاإجموح السلطة أو   ضمانة رئيسية إلنفاذ اإلرادة الشعبية في توجهها نحو مثلها األعلى وبوجه  

توزيعها فـي   للحكم ال يقوم على هيمنة السلطة وانفرادها، بل يعمل على خاص في مجال إرسائها نظاماً 
إطار ديمقراطي بين األفرع المختلفة التي تباشرها لضمان توازنها وتبادل الرقابة فيما بينها وعلـى أن                

                                                        
 .ق9 لسنة 37دعوى رقم ، 19/5/1990 جلسة، حكم المحكمة الدستورية العليا" )1(
فـي  ،  تـابع 7العـدد  ، رسـمية  الجريـدة ال ، ق دستورية16 لسنة 7 القضية رقم في، 1/2/1997 بجلسة  ،حكم المحكمة الدستورية العليا     )2(

13/2/1997. 
 ، الجزء السادس،تورية العليا مجموعة أحكام الدس، ق دستورية15 لسنة 23 في القضية رقم 5/2/1994 بجلسة ، حكم المحكمة الدستورية العليا)3(

 .100ص 
الجزء  ، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا     ،ق دستورية 8لسنة  22 في الدعوى رقم     4/1/1992  بجلسة ، حكم المحكمة الدستورية العليا    )4(

 .100 ص ، المجلد األول،الخامس
 .13/2/1997 تابع في 7 العدد ،رسمية الجريدة ال،ق دستورية16لسنة 7 في القضية 1/2/1997 بجلسة ، حكم المحكمة الدستورية العليا)5(
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 مسئولية القائمين بالعمل العـام أمامهـا         إرادة الجماهير مقرراً    للتطور، ملتزماً  يكون بعناصره مستجيباً  
ام الحدود المنطقية لحقوقهـا الثابتـة ولحرياتهـا          بما يحاول دون اقتح     لطاقاتها وملكاتها، ومقيداً   مبلوراً

 بالجزاء كل إخالل بها أو نكول عنها، وكان الدستور فوق هذا يـولى االعتبـار األول                 األصلية، رادعاً 
 من خالل ضمانها ما لمصالح الجماعة بما يصون مقوماتها ويكفل إنماء قيمتها االجتماعية والخلقية، بالغاً  

 علـى    الرعاية للحقائق العلميـة عـامالً      نغالقها كافالً إ  للتكافل بين أفرادها نابذاً    يكون في تقديره محققاً   
 حرية اإلبداع على دعائمها وكان الدستور بالحقوق التي يقررها لوانها، مقيماًارتقاء بالفنون على تباين اإل

جرد قواعد آمـرة ال  ال يعمل في فراغ وال ينظم مـ  كان مداها أو نطاقها  وأياًـ لتي يفرضها  اوالقيود 
 )6(. لألوضاع التي ينص عليهاتبديل فيها إال من خالل تعديلها وفقاً

نه لكل أ ودياناته، فمن المعلوم     هعراقأ بمختلف طبقاته و   يجب مراعاة األصول الفكرية والعقائدية للمجتمع      •
ـ             تمدها مـن   مجتمع من المجتمعات السياسية، مهما اختلفت درجته من الحضارة، أيديولوجية خاصة يس

وأمام ذلك فإن النظام    . المؤثرات التاريخية واالقتصادية واالجتماعية والدينية والفلسفية التى تسيطر عليه        
 يستلهم في أحكامه وتنظيماته األيديولوجية التي تقوم عليها الدولة، فكل           معيناً السياسي الذي يحكم مجتمعاً   

تعدد تللسلطة وتصوره في مهمة السلطات العامة و      نظام دستوري يدين لفكر مذهبي معين يؤثر في فهمه          
صلح في بلـد    تبعاً لذلك نظم الحكم في الدول المختلفة فالنظام السياسي الذي يصلح في بلد معين قد ال ي                

فعندما ينظم الدستور السلطة أو     . نه قد ال يوافق نفس البلد لو تغيرت الظروف        أآخر في نفس الوقت بل      
 . االقتصادي واالجتماعي للدولةنه يعكس البناء إالحرية ف

                                                        
 .24/2/1994 في 8 العدد ،دة الرسمية الجري،ق دستورية15لسنة 23 القضية ،5/2/1994بجلسة ، لدستورية العليا حكم المحكمة ا)6(
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ـ      أمن  لخطة التي يضعها النظام السياسي      السياسة التشريعية هي ا     ىجل تنظيم البنيان القانوني ليكون عل
 .نسق واحد ويسير في اتجاه واحد ليخدم هدف واحد

ال يجوز لها ور باعتباره القانون األسمى وواألصل أن السياسية التشريعية يجب أن تكون متسقة مع الدست
 .خر مع التوجهات العامة الواردة في الدستورآأن تتعارض بشكل أو ب

قاعدة عامة مجردة فهو ال يميز بين حالة فردية وحالة فردية أخرى مماثلـة              التشريع كما هو معروف     و
ء وهو  لها على السوالة التي صدر منظماًمما يدخل في نطاق تطبيقه بل يطبق على جميع الحاالت الفردية المتماث       

نه ال يوضع لحالة فردية بالذات بل يصدر ليطبق     أ هو   ةنه قاعدة عامة مجرد   أ، ومعنى    يحقق المساواة  ىبهذا المعن 
على طائفة من الحاالت الفردية، فال يستنفد غرضه بمجرد تطبيقه على حالة منها وهو بهذا المعني ينفـي فكـرة       

 .المحدودية

 لمخالفته  بل قصد إلى حالة فردية بالذات فقد طبيعة التشريع وكان باطالً مجرداًيع إذا لم يكن عاماًفالتشر
 .الدستور في محله

االت الفردية   طائفة من الح   ى أن يصدر الدستور ليطبق عل     فاألصل األول من أصول السياسة التشريعية     
 .فردية بذاتها حالة ىغير المعروفة ال عل

 للدستور مـن ناحيـة الشـكل أو         مخالفاًالتشريع   يكون   أال  أصول السياسة التشريعية   األصل الثاني من  
 .المضمون

 :أو7ً ـ اح��ام ا	����� 	�4"�'ر

 : بالتشريع االختصاص. 1

 صاحب االختصاص في التشريع هو السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان ورئيس الدولة فيقرر البرلمان 
 يرسـمها  لدولة وقد يصدر التشريع من غير السلطة التشريعية في الحـدود التـي       التشريع ويصدق عليه رئيس ا    

على منح السـلطة     في مواضع مختلفة     1971 أو دستور  1923المصري سواء دستور   الدستور وقد نص الدستور   
 في تقرير تشريعات أصلية وفرعية، من أخصها تشريعات الضرورة والتي تلتـزم السـلطة               التنفيذية اختصاصاً 

 هي أن يصدر التشريع فيمـا بـين         حدود الزمن ،   في الموضوع  اًدو في الزمن وحد   فيذية عند إصدارها حدوداً   التن
 فال يجوز للسلطة التنفيذية أن تستقل بإصدار تشريع قبل عرضه أدوار انعقاد البرلمان أما إذا كان البرلمان منعقداً

 مختصة، فإذا كان البرلمان غيـر منعقـد، جـاز     لصدوره من جهة غير إال كان التشريع باطالً    على البرلمان و  
هي  وحدود الموضوع  ،لتشريعي أن تصدر تشريع الضرورة    للسلطة التنفيذية فيما بين أدوار االنعقاد في الفصل ا        

أن يكون التشريع من التدابير التي ال تحتمل التأخير، وهذا هو مظهر الضرورة وتقديرها متروك للسلطة التنفيذية    
. قره البرلمانأ اًد أن تنسخ تشريع السلطة أن تشرع في حدود الضرورة وبقدرها ولها في هذه الحدو          فتستطيع هذه   

ولكن ليس لها أن تخالف الدستور، وهذا الشرط مفيد من ناحيتين فهو من ناحية ينبه إلى أمر خطير قـد تغفلـه                      



 هدستوريت الطعن بعدم و إساءة استعمال الحق فيه– أهدافه –معناه  التشريع مبادئ 
 

 20

 للقول بتحريم    يفسح مجاالً  ىحية أخر  تدابير استثنائية ومن نا    السلطة التنفيذية وهي تحت ضغط الحاجة إلى اتخاذ       
المرسوم التشريعي في المسائل التي ينص الدستور صراحة على أن يكون تنظيمها بقانون فال يجوز تنظيمها عن           

 . وذلك مثل تنظيم الحريات والحقوق العامة ومثل تعديل قانون األحكام العرفية طريق مراسيم الضرورة،

، حدود الموضوع كانت مختصة بإصدار تشريعات الضرورة      ودود الزمن   فإذا التزمت السلطة التنفيذية ح    
ي ولكن لـم يعـرض عليـه        ادعأو  عادى  لبرلمان إلى اجتماع غير     ن لم يدع ا   أأما إذا اختل أحد هذه الشروط ب      

 زالت عن التشريع قوته القانونية مـن وقـت تخلـف    ،التشريع في أول اجتماع أو عرض التشريع ولكن رفضه        
 .ثر رجعيأذن إ لزوال القوة القانونية عنه  فال يكون،ختل وتبقي له قوته القانونية فيما قبل ذلكالشرط الذي ا

أن سن القوانين عمل تشريعي تختص به الهيئة التشريعية التي        "تقول المحكمة الدستورية العليا     وفي ذلك   
ـ     ه ال واألصل أن تتولى هذ    . من الدستور  86 للمادة   تتمثل في مجلس الشعب طبقاً      ىهيئة بنفسها سلطة التشريع عل

 لما قد يطرأ في غيبة مجلس الشعب من ظروف توجب سرعة مقتضى القواعد المقررة في الدستور، إال أنه نظراً
مواجهتها بتدابير ال تحتمل التأخير، فقد أجاز الدستور لرئيس الجمهورية في تلك الحاالت أن يصدر في شـأنها                  

 أن يضع لهذه السلطة االستثنائية في التشـريع مـن   ى عليرع الدستور المشقرارات لها قوة القانون وقد حرص  
 بذلك بين مقتضيات مبدأ الفصل بـين        موفقاً.  ممارسة تشريعية مطلقة   ىإل وابط والقيود ما يكفل عدم تحولها     الض

تخويل رئيس   بها وبين االعتبارات العملية الملحة التي تتطلب         ةان مباشرة كل منها للمهام المنوط     السلطات وضم 
 حـال غيـاب المجلـس    ةلمواجهة تلك الظروف الطارئـ   سبيل االستثناءىعلـ الجمهورية رخصة التشريع  

إذا حدث  : " أنه ىعل147رة األولي من المادة     من أجل ذلك نص الدستور في الفق      .  بذلك التشريعي المختص أصالً  
ل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصـدر  في غيبة مجلس الشعب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتم           

 :  أنهىوفي الفقرة الثانية عل"ون في شأنها قرارات تكون لها قوة القان

 من تاريخ صـدورها إذا كـان    مجلس الشعب خالل خمسة عشر يوماً   ىيجب عرض هذه القرارات عل    "
 لم تعرض زال بأثر رجعي مـا    ، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا            المجلس قائماً 

 إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما             ىون دون حاجة إل   كان لها من قوة القان    
 آثارها بوجه ىة ما ترتب علكان لها من قوة القانون إال إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوي     

لدستور وإن جعل لرئيس الجمهورية اختصاصات في إصدار قرارات تكون لها قوة أن ا "          ، وتضيف "آخر
القانون في غيبة مجلس الشعب، إال أنه رسم لهذا االختصاص االسـتثنائي حـدود ضـيقة تفرضـها طبيعتهـا                    

 فأوجـب .  إليـه   قد يصدر من قرارات اسـتناداً      ابشروط ممارسته ومنها ما يتصل بم     االستثنائية، منها ما يتعلق     
ن تتهيأ خالل هذه الغيبة ظروف تتوافر بهـا    أ و إلعمال رخصة التشريع االستثنائية أن يكون مجلس الشعب غائباً        

 حين انعقاد مجلس الشعب باعتبـار   ىتها بتدابير ال تحتمل التأخير إل     حالة تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة مواجه     
لدستور يتطلب هذين الشرطين لممارسة ذلـك  وإذ كان ا .  تقريرها ةهي مناط هذه الرخصة وعل    أن تلك الظروف    

ا، باعتبارهما ماالختصاص التشريعي االستثنائي، فإن رقابة المحكمة الدستورية العليا تمتد إليهما للتحقق من قيامه    
 التي ىرمن الضوابط المقررة في الدستور لممارسة ما نص عليه من سلطات، شأنهما في ذلك شأن الشروط األخ



      الفصل األول–الباب األول  جرائم الصحافة والنشر  الفصل األول–الباب األول 

 
 

 21

 مجلس الشعب للنظـر فـي    ىقرارات الصادرة استنادا إليها عل     ومن بينها ضرورة عرض ال     147حددتها المادة   
 .إقرارها أو عالج آثارها

 مجرد استمرار نفـاذه بوصـفه       ىن المطعون عليه ال يترتب عليه سو      إقرار مجلس الشعب للقرار بقانو    
كما أنه ليس من شأن هـذا       . ورهصدالذي نشأ عليه كقرار بقانون دون تطهيره من العوار الدستوري الذي الزم             

 عمل تشريعي جديد يدخل في زمرة القوانين التي يتعين          ىقلب به القرار بقانون المذكور إل     اإلقرار في ذاته أن ين    
 أن يتبع في كيفية اقتراحها والموافقة عليها وإصدارها القواعد واإلجراءات التي حددها الدستور في هذا الصدد و              

 .)7(ها عدم دستورية القانون  مخالفتىإال ترتب عل

 :شكل التشريع . 2

هم مسائل الشكل   أي في الشكل الذي أوجبه الدستور و      أن يكون دستور  يجب   يكون التشريع دستورياً  لكي    
 الستصدار التشريع من البرلمان وهذه اإلجراءات نجـد أسسـها           إتباعهافي التشريع هي اإلجراءات التي يجب       

 وجوب مناقشة مشـروع     أهمهافصيالتها مبسوطة في الالئحة الداخلية للبرلمان عادة، ومن         مدونة في الدستور وت   
 األقل ى علأيام ةثالثن تمر فترة أالقانون في اللجنة المختصة، أن يكون هناك نصاب قانوني صحيح للتصويت، و        

 اللجنـة أو فـي   ة سواء فين تكون هناك فترة كافيه للمناقشأ، وه المشروع وبين التصويت النهائي عليإقراربين  
 .الخ …المجلس

التشـريعية  ـ    محل التشريع غير مخالف للدستور فقد وزع الدستور السلطات الثالث           يجب أن يكون   :المحل. 3

على هيئات ثالث فصل فيما بينها وجعل كل هيئة تباشر سلطة معينة منهـا وال               ـ   والتنفيذية والقضائية 
 محله لنص من نصوص الدستور التي ترسم للمشرع سلطة محددة       ومخالفة التشريع في   .تباشرها غيرها 

 .هو عيب في السياسة التشريعية

من المعروف أن سلطة المشرع سلطه تقديرية تكاد تستغرق النشاط التشريعي وهذا هو             :  الغاية في التشريع   -4
يعية لتحقيـق  نحراف في استعمال السلطة التشريعية، فيجب أن يستعمل المشرع سلطته التشـر        نطاق اإل 

، إال كان التشـريع بـاطالً   المصلحة العامة فال يتوخى غاية غيرها وال ينحرف عنها إلى غاية أخرى و    
 يتعلق بتعريـف األغـراض   فالشق الذاتي،  موضوعياً وشقاً ذاتياًشقاً ذا شقين، ولكن المعيار هنا أيضاً 

والشـق   ، معيناً حقيقها بإصدار تشريعاً  والنوايا والغايات التي أضمرتها السلطة التشريعية وقصدت إلى ت        
 في تشريعاته وكذلك التي رسـمت   هو المصلحة العامة التي يجب أن يتوخاها المشرع دائماً      الموضوعي

 ال يدخله    محضاً  موضوعياً نحراف في استعمال السلطة التشريعية ال يقبل إال معياراً        إللتشريع معين، وا  
 -:أمران أولهماأي عنصر ذاتي ويبرر ذلك 

 أن الواجب هو أن نفترض في الهيئة التشريعية وهى تعلو في النزاهة والتجرد عن الفرد وهو يباشـر                  
المصلحة العامة السيما أنها هيئة مشكلة من عدد        انطالقاً من   ال  إحقوقه الخاصة وأنها ال تصدر جميع تشريعاتها        

ة فيفرض فيها التنكب عن األغـراض  كبير من األعضاء يصعب تواطؤهم على الباطل وهى هيئة تنوب عن األم  
اتخاذ معيار موضوعي ثابـت   ،نحراف في استعمال السلطة التشريعيةأن األولى في نظرية اإل   عن   ، فضالً الذاتية

                                                        

  .4/5/1985 جلسة ،  ق2 لسنة 28رقم  ،حكم المحكمة الدستورية العليا ) 7(
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ليهمـا  إ ال شك في حاجة التشريع  واستقراراً  في تفسيره فيضفي هذا المعيار على التشريع ثباتاً        ئيخط ال ،مستقر
 عن حاجة التصرف المدني في نظرية التعسف في استعمال الحق وعن       ما تزيد كثيراً  ليهإبل الشك في أن حاجته      

 . حراف في استعمال السلطة اإلداريةنحاجة القرار اإلداري في نظرية اإل
لفروض  خمسة ونتدرج ونحن نستعرض هذه افروضاًفي وبحسبنا هنا أن نستعرض المعيار الموضوعي    

 : بأقصى حدودهافي الموضوعية 
 . يرجع فيه إلى طبيعة التشريع ذاتها وهذه هي أقصى حدود الموضوعيةفرض  )1
 .فرض يجاوز فيه التشريع الغرض المخصص الذي رسم له وهذه هي ثاني مرتبة في الموضوعية )2
فرض تكفل فيه الحريات والحقوق العامة في حدودها الموضوعية وهذه هي المرتبة الثالثة للمعيـار     )3

 .الموضوعي
 ويـأتي فـي      موضوعياً  معياراً حقوق المكتسبة على أن يكون المعيار هنا أيضاً       فرض تحمى فيه ال    )4

 . المرتبة الرابعة من الموضوعية
فرض تقيد فيه السلطة التشريعية وهى تستعمل بوجه عام سلطتها التقديرية فـي التشـريع بمعيـار           )5

يمن على هذه   موضوعي يستخلص ال من نصوص الدستور بل من مبادئه العليا ومن الروح التي ته             
النصوص وهنا يتسع مجال االجتهاد وتختلف أنظار الباحثين ويكاد المعيار الموضوعي يتاخم المعيار 

 .  الذاتي إذ هو من الموضوعية في حدودها الدنيا
�ً�:�	�2 ا	����� 	�4"�'ر وا9ا :0�8 *��; ب�!�	 2� :0 �اف �/ ا"��!�ل ا	43+2 ا	�����

فمن الناحية  اجب وهو تمييز تقتضيه الدقة العلمية وتتطلبه االعتبارات العملية          ن التمييز بين الحالتين و    إ
لدقـة  ا من الغموض الذي يحيط بموضوع دستورية القوانين فليس من           ضح أن هذا التمييز يجلي كثيراً     يتالعلمية  

 .نحراف في استعمال السلطة التشريعيةالعلمية أن نخلط ما بين مخالفة التشريع للدستور واإل
 نحراف في استعمال السلطة التشريعية    فنحن إذا ميزنا بين مخالفة الدستور واإل      وأما من الناحية العملية     

نحـراف قـد    نحراف وقد أصبحت فكرة مستقلة لتنمو وليضطرد نموها، وما دام اإل           أفسحنا الطريق لفكرة اإل    فقد
 منها فال تختلط حاالت التشريع غيـر        ن يعدد أن ذلك من شأنه أن يضبط من تطبيقاته و        إوضع له معيار مستقل ف    
ـ  وكثير من حاالت اإل    .الدستوري بعضها ببعض   يد نحراف عندما تختلط بحاالت مخالفة الدستور ينبهم فيهـا ويشٌ

 في دستوريته أي نـص معـين مـن نصـوص      مشكوكاًعاًي إذ يغلب أن يتحسس الباحث وهو يواجه تشر      ،اللبس
ا لم يجد هذا النص تهيب أن يقول أن التشريع غيـر دسـتوري أمـا إذا        الدستور يكون هذا التشريع قد خالفه فإذ      

نحراف في استعمال السلطة التشريعية وهى ال تتطلب اإلخالل بنص معين في الدستور ويكفـى   أسعفته نظرية اإل  
 ماًفيها أن يتعارض التشريع مع مبادئ الدستور العليا زال التردد ووقع االطمئنان واستطاع الباحث أن يسير قـد               

في هذا الطريق الجديد بعد أن عبدت مسالكه ووطئت أكنافه والمعروف أن الفكرة مادامت تختلط بفكرة أخـرى                  
            أمامها الطريق وأخذت سبيلها حت انفس تظل فكرة مبهمة غامضة فإذا ما ميزت عن غيرها مما يلتبس بها ومحص 

ـ        طليقة قوية والفرق كبير بين أن نسير في نظرية دستورية القواني           ا ن دون تقسيمات وضوابط وبين أن نسير فيه
ن القرار اإلداري الباطل فقد تقـدمت       أها ورسمنا اتجاهاتها وهذا ما وقع في ش       رياوقد ميزنا تقسيماتها وحددنا مع    
 . ن التشريع غير الدستوريأا بينها وهذا ما ينتظر أن يقع كذلك في شمنظرية البطالن وقام التميز في
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ومبادئه ال تخالفها وهو ما , هو أن تصدر جميع التشريعات والقرارات في الدولة مطابقة ألحكام الدستور          
، وقرارات األجهزة المختلفة فيها مع أحكام الدستور وعدم جواز الخروج عليها          , يعني اتساق كل تشريعات الدولة    

  -: دستورية التشريعات إطار عام تمارس من خالله ولهذا اإلطار جانبانىلرقابة القضائية عللو

  . يتعلق بالتشريعات التي تخضع لهذه الرقابة أي بمحل الرقابة القضائية:أولهما 

 دستورية القوانين واللوائح للمحكمة الدستورية العليـا        ى الرقابة عل  أصبحت 1971الدستورنه بصدور   إف
 . من الدستور175 لنص المادة اًوفق

رجـة عـن نطـاق    القواعد التي يحتكم إليها عند النظر في دستورية التشريعات  فالمسائل الخا        تعلق ب ي :ثانيهما  
 :  دستورية التشريعات يمكن حصرها فيما يليىالرقابة القضائية عل

 .التقييد الذاتي للرقابة القضائية الدستورية -
 .تورية ال مشروعيةالقضاء الدستوري قضاء دس -
 . ال مالئمةةالدستوري قضاء دستوريالقضاء  -
 . ال تخضع للرقابة الدستوريةاألعمال السياسية -

 �ً��2  ت ��?  :0�8�� -: ا	�4�� ا	�=�ب2 أ�م ا	! B!2  ا	�"�'ر�2 آ

 :طريقة الدفع  -1

 وإنمـا   اضي تلقائياً يجاب له الق    حة وال تكون بأن يدفع أمام قاضي الموضوع بعدم دستورية قانون أو الئ          
ومعني جدية الدفع أن يكون القانون أو الالئحة المظنون فـي دسـتوريتها متصـل      ،  يجب التحقق من جدية الدفع    

 أي وجه من الوجوه وأن يكون هناك شـك فـي   ى الدعوى علىزاع أي أنه يمكن تطبيق أحدهما عل     بموضوع الن 
 المحكمة جدية الدفع فال يجوز للمحكمة الدستورية تذا قدردستورية القانون أو الالئحة المطعون في دستوريتها فإ      

ن يكون تقدير محكمة الموضوع     أ و ال يكون الدفع الفرعي بعدم الدستورية مبهماً      أ  ذلك ويتعين دائماً   ىأن تعقب عل  
من خر إلثبات جدية دفعه غير التصريح له آ رافع الدعوى الدستورية أي دليل وال يطلب من . لبيان مضمونه  تالياً

  .جانب محكمة الموضوع برفع دعواه

ستورية وترك ذلك لترخيص المحكمة  ميعاد لرفع الدعوى الدى قانون المحكمة العليا ال ينص عل وقد كان 
وهو ثالثة أشهر أو ما وتالفي ذلك قانون المحكمة الدستورية العليا بأن وضع حد أقصي لرفع الدعوى الدستورية 

شهر فإذا رفعت الدعوى الدستورية بعد ذلك فإنها تكـون غيـر         أزيد علي ثالثة    بما ال ي  تحدده محكمة الموضوع    
 حق قاضي الموضوع في إحالة ذلك النص المشكوك في دستوريته من تلقاء نفسه              ىثر ذلك عل  مقبولة دون أن يؤ   

 .إلى المحكمة الدستورية العليا
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لدفع بعدم الدستورية مـن محكمـة    العليا يستلزم وقف الدعوى األصلية عند قبول ا      وكان قانون المحكمة  
التعجيل عند توافر شروط  إال بعد تقيد طلب  من الممكن نظر الدعوى الموضوعية مجدداً  فليس الموضوع ومن ثم  

م تعد توجد حاجـة التخـاذ    فلما جاء قانون المحكمة الدستورية العليا استبدل  التأجيل بالوقف ومن ثم ل            ،  التعجيل
 .وص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجاريةتعجيل الدعوى المنصإجراءات 

  . لقبول الدعوى الدستورية وإنما هو نتيجة لتقدير جدية الدفعووقف الدعوى الموضوعية ال يعتبر شرطاً

إنما ينحل إلى ادعاء بمخالفة نص تشـريعي        خالط واقع و  ت الدستورية ليست من الدفوع التي       والدفع بعدم 
 محكمـة   نأنقض حيث أكدت المحكمة الدستورية      مام محكمة ال  أ مرة   ألولأن يبدي   مكن  ي ومن ثم    ،لحكم الدستور 

 من قانون المحكمة الدستورية العليا والتي يجوز أثارت مثل هـذا  29 تعتبر من المحاكم التي عنتها المادة  النقض
  .الدفع أمامها

ى الدستورية دون أن يكـون  محكمة الموضوع من تلقاء نفسها التصريح للمدعي برفع الدعووإذا قررت  
 ن هذه الدعوى ال تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليـا اتصـاالً            إثمة دفع في هذا الخصوص من جانبه ف       

       . مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لألوضاع المقررة قانوناًمطابقاً

 -:طريقة اإلحالة  -2

ذات االختصاص حدى المحاكم أو الهيئات إذا تراءى ال  "أنهأ والذي يقرر     / 29وتكون بالتطبيق لنص المادة     
 الزم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى ،الئحةأو  قانون حدى الدعاوى عدم دستورية نص فيا القضائي أثناء نظر

ن النص قـد     أل ونظراً،  "وأحالت األوراق بغير رسوم إلى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل في المسألة الدستورية            
 فيمكن أن تكون اإلحالة التلقائية سالفة الذكر من أية محكمة مهما كانت درجتهـا بالسـلم                 لفظ محاكم مطلقاً  أورد  

 تكون من غير ذلك كاللجان اإلدارية المنعقدة أنوال تجوز   كون اإلحالة من أية هيئة قضائية       القضائي ويمكن أن ت   
 .حكمة األدنىبصفة هيئة قضائية هذا وال تتقيد المحكمة األعلى بموقف الم

 : طريقة التصدي  -3

 أنيجوز للمحكمة فـي جميـع الحـاالت    " أنه ىحكمة الدستورية العليا عل من قانون الم  27نصت المادة   
ع المطروح عليها   تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو الئحة بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزا             

 ."الدعاوى الدستورية  اإلجراءات المقررة لتحضير إتباعوذلك بعد 

ومفاد ذلك أن المشرع لم يكتف لتحريك دعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بطريقتي الدفع               
 المحكمـة   أنواإلحالة ولكن أضاف إليهما طريقة ثالثة هي التصدي وهذا اتجاه محمود من المشـرع بحسـبان                 

ة والوحيدة في مجال دستورية القوانين واللوائح ومن ثم يتعـين         الدستورية العليا تعتبر المحكمة ذات الوالية العام      
نه من غير  أ عن   مناسبة ممارسة اختصاصها فضالً    يسلم لها بحق القضاء بعدم دستورية أي نص يعرض لها ب           أن

ة المستساغ أن يخول المشرع جميع المحاكم حق اإلحالة بينما يحرم المحكمة الدستورية العليا صاحبة الوالية العام
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 ن هذه الصور حلقات ثالثأباعتبار من استعمال رخصة التصدي وبذلك يكون مكمل للدفع الفرعي ولحق اإلحالة 
 .كيد الشرعية الدستوريةأ في تتتعاون جميعاً

ن النص الذي تصدي له غيـر دسـتوري إذ أن           أواستخدام المحكمة لرخصة التصدي ال يعني بالقطع ب       
 .الدفع مبدي األمر ال يعدو أن يكون وجهة نظر 

 -: �Gوط =�'ل ا	�E'ى ا	�"�'ر�2 �8	1ً� ـ 

رغم أن لمحكمة الموضوع وحدها تقرير جدية الدفع أو اإلحالة إال أن المحكمة الدستورية العليا تنفـرد                 
بالتحقق من شروط انعقاد الخصومة أي من توافر شروط قبول الدعاوى المطروحة عليها وليس لجهة غيرها هذا       

 -: وهي كاألتي ،ن تحل محلها فيهاالختصاص أو أ
 . بنظر الدعوىاختصاص المحكمة أصالً )1
 .شرط المصلحة )2
 .تصريح محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية أو وجود قرار اإلحالة منها )3

 .رفع الدعوى بطريقة الدفع في الميعاد من صاحب الصفة )4


 �/ ا	�E'ى ا	�"�'ر�2 ـ  راب�ً�H��	وط ا�G : 

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى   "نه  أ ى من قانون المرافعات تنص عل     126 لما كانت المادة  
 ." لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى طالباًأوحد الخصوم أل منضماً

نه يشترط لقبول التدخل اإلنضمامي في الدعوى الدستورية        أ ذهبت المحكمة الدستورية إلى       لهذا وتطبيقاً
 ومنـاط المصـلحة فـي       نضمام ألحد خصوم الدعوى   رة في اإل   ومباش لطالب التدخل مصلحة شخصية    يكون   أن
م الذي قبل تدخله في الدعوى       ارتباط بينهما بين مصلحة الخص     نضمام بالنسبة للدعوى الدستورية أن يكون ثمة      اإل

  .الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية

ن مثل هذا أ الدستورية العليا قد ذهبت في ش   ةأن المحكم ال  إختصامي فقد اختلف الرأي فيه      أما التدخل اإل  
 بعد في الدعوى    ن طالبه لم يصبح طرفاً    إع لم تقل كلمتها في شأن التدخل ف       نه ما دام أن محكمة الموضو     أالتدخل  

 لذلك صفة الخصم التي تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فـي  الموضوعية المطروحة عليها ومن ثم لم يثبت له تبعاً    
 .طالب التدخل بهذه المثابة غير ذي مصلحة قائمة في الدعوى وبالتالي يكون الدعوى الدستورية

3ً� ـ�H2"�'ر��	ى ا'E�	ا /� IB 	4/ اE J!��ت	ا��8 ا :  

الحكم الصادر في الدعوى الدستورية هو حكم قضائي صادر في دعوى قضائية وبهذه المثابـة يخضـع     
ة والتجارية شأنه شأن أي حكم قضائي وذلك بطبيعة الحال فيما       لقواعد نظرية األحكام في قانون المرافعات المدني      

 . أمامهامقررةال يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة الدستورية العليا واألوضاع ال
لقضائية المختصة برقابة ن السلطة المخولة للجهة اإف  الحكم في الدعوى الدستوريةىثر المترتب علألأما عن ا
و إيجابية تسع حسب النظام المطبق وتتمثل هذه السلطات في إجراءات سلبية أالتشريعات تضيق وتدستورية 

ثر الحكم في الدعوى أ ضوئها ىويتحدد عل,  التشريع الذي قضي بعدم دستوريتهنأتتخذها تلك الجهة في ش
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رية  أو الياباني تسمح الجهة القضائية المختصة برقابة الدستو فبعض النظم شأن النظام األمريكيالدستورية
 في حين تتجه بعض النظم ، النزاع المطروح فقطىتشريع الذي تبين عدم مشروعيته علباالمتناع عن تطبيق ال

 الحكم بعدم ى يترتب على أن فقد استقر علأما الحال في مصرة إلى إلغاء القانون المشوب بعدم الدستوري
ي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية فإذا كان  من اليوم التالقانوني أو الئحة عدم جواز تطبيقهدستورية النص ال

    . إلى ذلك النص كأن لم تكن بنص جنائي تعتبر األحكام الصادرة باإلدانة استناداًالحكم متعلقاً
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  ا�ولا���ب


  ا����ا���
ي ـــف ةـيـالنـق العـريـبطالقــذف والســب 

 ريـــون المصــالقان
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 ا���
 ا����
 �يـــ#ن ا�!�ــ  ا����ـــ� �ـ�ـ��ـ� ا��ـ��ـ��ا��ــ�ف وا��ــ� 

 :'ـم�&م

 : ا��� وا���ف +�����ت وم��ر��ت 

سند لغيره بواسـطة إحـدى   أ كل من يعد قاذفاً " من قانون العقوبات المصري على أن        302تنص المادة   
 لو كانت صادقة ألوجبت عقاب من أسـندت إليـه بالعقوبـات     من هذا القانون أمورا171ًالطرق المبينة بالمادة   
كـل  " أن ى من قانون العقوبات عل306 ، كما تنص المادة" أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه      المقررة لذلك قانوناً  
 في  هواالعتبار يعاقب علي  أ للشرف    خدشاً  إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه         ىسب ال يشتمل عل   

 ".الخ…بالحبس مدة ال تتجاوز سنه171ادة ينة بالمبل الماألحوا

ال عبرة بطريقة اإلسـناد إذ يسـتوي أن           "306و 302 للمادتين   محكمة النقض المصرية تفسيراً   وتقول  
ـ    يكون بصيغة التوكيد أو التساؤل أو التشكيك أو التهكم أو التندر قدحاً             أو  أو تلميحـاً ح تصـريحاً  د في قالب الم

ـ  أو معلقاً بطريق مباشر أو غير مباشر، منجزاً أو كذباً، صدقاًقة أو تورية، أو مجازاً   ، حقي تعريضاً  شـرط  ى عل
، ومنذ  )1(" صورة يسهل معها فهم المقصود منها      ىهة عل ممكن أو مستحيل التحقيق، ويكفي أن تكون عباراته موج        

أن يكون اإلسناد من ـ ف والسب  القذـ  يكفي لقيام الجريمة"نه أ ى محكمة النقض مستقره عل وأحكام1930عام
 .)2("شأنه تحقير المسند إليه عند من يخالطهم ويعاشرهم ال عند جميع أهل وطنه

وقد جمعت   ، كان علنياً  ا السب والقذف إال إذ    ىلوالبد من أن نشير إلى أن القانون المصري ال يعاقب ع          
دخل تلك اآلراء دائـرة التجـريم أن        عقوبات مصري كل وسائل التعبير عن الرأي واشترطت لكي ت         171المادة  

 أو   بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً          أكثر أو   كل من أغرى واحداً   "تكون عالنية فتنص على     
ل  أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيبفعل أو إيماء صدر منه علناً
 ترتب  ا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذ        من وسائل العالنية يعد شريكاً     ى أخر جعلها عالنية أو بأي وسيلة    

 حصل الجهر بـه أو   ا إذ  ويعتبر القول أو الصياح علنياً     …وع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل     على هذا اإلغراء وق   
 حصل الجهر به  اق أو إذ  حدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطرو             اترديده ب 

بطريق الالسـلكي أو أيـة       أذيع   اأو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذ              
 وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أي مكان آخر مطروق              ا إذ  ويكون الفعل أو اإليماء علنياً     .ىطريقة أخر 

  .مثل ذلك الطريق أو المكانكان فى  وقع بحيث يستطيع رؤيته من اأو إذ

وزعـت بغيـر   غيرها من طرق التمثيل علنيه إذا       وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز و      
 عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان آخـر  اتمييز على عدد من الناس أو إذ     

 ".  بيعت أو عرضت للبيع في أي مكانامطروق أو إذ

  -:وباستقراء تلك المادة نجد أن التعبير الذي أثمه القانون قد يكون 

                                                
 .22ص،  عمر الديب ،، القذف والسب في ميدان الصحافة 9 ص ، 2 السنة  ، مجموعة النقض ،1930ابريل  10 نقض)1(
  .30 ص ،مرجع سابق،  القذف والسب في ميدان الصحافة  ، عمر الديب)2(
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ير دورية أو الكتابة على    سواء كان ذلك بالكتابة في الصحف أو منشورات أو نشرات غ            :طريق الكتابة ب)  أ
  والكتابة هي كل تعبير باللغة المدونة سواء أكانت كلمات منسقة الجمل أو حروفـاً              …الجدران
ن النظر وسواء أكانت باللغـة  ا أو بعد أمعه مجموعها إلى معنى يفهم ألول وهل    في ة تؤدى أمجز

 أو ميتة مثل اللغة الهيروغليفية القديمة أو اليونانية         العربية أو بلغة أجنبية حية كاإلنجليزية مثالً      
 . لعدد من الناس مهما كان محدوداًالقديمة مادام فهمها مستطاعاً

 كان سواء تم طبعه على الورق أو حفره على الخشب أو خـرائط أو               رسم أياً  وهى تشمل كل      :الرسوم )ب
 .بطاقات بريد مصورة

 شمسية وسـواء     فنية كأعمال الكاريكاتير أو الفن التشكيلي أو كانت صوراً          سواء أكانت صوراً   :  الصور )ج
 . للحقيقة المجردة أم مجرد تخيل ألشياء غير موجودةأكانت نقالً

 .ألشكال التي تعبر عن أشياء معروفة مثل الصليب المعقوف الذي يرمز إلى النازي هى ا: الرموز) د

المسرحيات أو األفالم أو خيال الظل أو العروض الشعبية مثل   :التمثيل والفن المسرحي أو السـينمائي    )هـ
 .نفسهمقوم به الممثلون من تلقاء أ يرتجالياًإ التمثيلية سواء أكان لها سيناريو مكتوب أو عمالً

 وهو الكالم بصوت عادى مسموع خارج مباشرة من فم المتحدث أو الخطيـب أو          :بطريق الجهر بالقول       )ز
  مصـحوباً  اً أو ملحن  أو مرسلة  ة أو منثور  ة منظوم  أو حروفاً  المغنى طال الكالم أو قصر جمالً     

 .بالموسيقى أم غير مصحوب

يستوي أن يكون ترديد القول أو الصـياح بـالفم          برفع الصوت بشكل جهوري مدوي و     :  وبطريق الصياح   )ح
 .مكبرات الصوت أو السينما الناطقةحدى وسائل اإلذاعة الميكانيكية كامباشرة أو بمعاونة 

 )3(.م وإشارات اليد واللسان واألصابعوهو يشمل اإلشارة بجوارح الجس:  بطريق الفعل أو اإليماء  )ط

 وأشكاله ما دام هـذا      ه كانت صور  ائل التعبير عن الرأي أياً    وبذلك يكون القانون المصري قد حرم كل وس       
 .)4(التعبير عن الرأي قد تصادم مع النماذج العقابية التي نص عليها 

                                                
 .  وما بعدها135 ص،والنشر  حرية الرأي وجرائم الصحافة،رياض شمس. د  )3(
ـ  " نه أ ى والذي ينص عل189هو النص الرقيم  وهناك نص مماثل في القانون األردني و        )4( ن لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب يشترط في أن يقع علي صـورة م

 -:تية آلاالصور 
 .الذم أو القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع .1

 .في مجلس بمواجهة المعتدي علي  .  أ
 .في مكان يمكن ألشخاص آخرين أن يسمعوه قل عددهم أو كثر . ب

 .الذم أو القدح الغيابي ، وشرطة أن يقع أثناء االجتماع بأشخاص كثيرين، مجتمعين أو منفردين .2
  . يقع أنه الذم أو القدح الخطي  وشرط .3

ن تـزي تالرسـوم قبـل أن   " ودات الرسوم ما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع علي فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور االستهزائية أو مس          .  أ
 ".وتصنع

 .غير المغلقة وبطاقات البريد" ب المفتوحة  من المكاتهيرسل إلى المعتدي عليبما  . ب
  : أن يقعهرطشالذم أو القدح بواسطة المطبوعات، و .4

 .هجرائد والصحف اليومية أو الموقوتبواسطة ال .  أ
 .   بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر . ب
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عراب عـن   صورة لتجاوز حق اإل   من المقرر أن سوء القصد هو لب جرائم النشر ألنها في مجموعها               
الفكر أو إلساءة استعمال هذا الحق استحقت القمع في نظر الشارع ولكونها كذلك كانت غير واضـحة المعـالم                   
وكانت حدود المباح والممنوع فيما يتعلق بها متداخلة متشابكة متحركة متنقلة ال يفصلها في كثير من األحيان إال                  

 التحقق من سوء القصد فيمـا نشـره   ى وصل إلاوالحق أن القاضى إذـ صد  فارق معنوي أو نفسي هو سوء الق
 .المتهم يكون قد قطع معظم الطريق

ـ  وإرادةعلم بعناصر الجريمة " ئي هو ما استقر عليه الفقه بأنهوالقصد الجنا   تحقيـق هـذه   ى متجهـة إل
 كان عنصر اإلرادة يزيد فيه قلـيالً  نإين العلم واإلرادة وفهو بهذا التعريف وليد عنصر "  قبولها   ىالعناصر أو إل  

  وشـرطاً  ةرادولكن باعتباره مرحلة فى تكوين اإل     باعتبار أن اإلرادة هي جوهر القصد وليس العلم متطلباً لذاته           
 .)5( لتصورهاأساسياُ

أن بـذلك   الحق المعتدى عليه بارتكاب الجريمة ويتطلب       بموضوع  والقصد الجنائي يتطلب شمول العلم      
عناصر الركن المادي للجريمة فيعلم الجاني بخطورة فعله ونوع اآلثار التي تترتب عليـه ويتوقـع                يحيط العلم ب  

النتيجة اإلجرامية التي يحدثها الفعل ويتوقع فوق ذلك عالقة السببية والظروف المشددة التى تغير مـن وصـف                  
 .)6(الجريمة

ن انتفاء هذا العلـم يسـتتبع     إقائع معينة ف  قة و وإذا كان ما تقدم وكان القصد الجنائي يبنى على العلم بحقي          
إذا تعلق الغلط بخطورة الفعل على الحق الذي يحميه القانون كان           نه  إضرورة انتفاء القصد الجنائي وعلى ذلك ف      

 الفعـل  أحدث ثم ، نه غير خطر على الحقأ الجنائي فمن ارتكب فعالً يعتقد  بذلك غلطاً جوهرياً وانتفى به القصد     
 .)7(يجرمه القانون عدا القصد منتفياً االعتداء الذي 

والقصد الجنائي في رأى الفقه يتوافر متى نشر القاذف ما نشر عالماً بأنه يوجـب االحتقـار إذ يمـس                    
ولقد تذبذب قضاء النقض في استظهار القصد الجنائي في جرائم العـدوان علـى الشـرف                 .الشرف أو السمعة  

 .واالعتبار
رط لقيام الركن األدبي هو مجرد نشر العبارات أو الواقعـة مـع العلـم                على أن كل ما يشت     فذهب أوالً 

 إال أن كان الفاعل قد قصد نتائج العمل    حقيقة معنى في االصطالح القانوني    نه ليس لسوء النية في ال     أبمضمونها و 
 ىصر إل بيق النظام الديمقراطي في م     وتط 1923بعد إعالن دستور سنة     قضاء النقض عاد    ولكن   .)8(الذي ارتكبه 

 وهى بلجيكا وفرنسا اللتان يشترط المشرع 1923ست منها مصر دستورمتابعة أحكام  المحاكم في البالد التي اقتب

                                                                                                                                                      
، فهو يعتبر من ضمن وسائل العالنية الصياح والغناء والتمثيل المسـرحي      في وسائل العالنية    شموالً أكثروبالمقابلة بين النصين يتبين لنا أن النص المصري جاء          

السب ،وهو األمـر غيـر   ، كما اعتبر اإليماء أو اإلشارات بل وحتى الرموز من ضمن وسائل عالنية تقيم جريمة القذف و وهو مرادف لفن السينما   –وخيال الظل   
 . في القانون األردنيهالمعاقب علي

 .51 – 50 ص، النظرية العامة للقصد الجنائي،محمود نجيب حسنى.  العميد د)5(
 .61 ص،ابق مرجع س،نجيب حسنى.  د )6(
 .91 ص ، مرجع سابق،نجيب حسنى.   د)7(
 .159ص ،  السنة التاسعة،المجموعة الرسمية، 28/3/1908ونقض ، 3 ص ، السنة الثالثة،المجموعة الرسمية، 3/3/1900  نقض )8(
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فيهما في جرائم العدوان على الشرف أن تقع الجريمة بقصد اإلساءة فال يكفى القصد العام لتحقق الجريمـة بـل           
 حد كبير وأفسح ىذا الشرط كثيراً دائرة العقاب إلد ضيق ه بدافع ممقوت، وقيجب أن يثبت أن المتهم كان مدفوعاً

 .)9(المجال الواسع للمناقشات والمجاالت السياسية والبحث والنقد وال سيما النقد التاريخي
 1923لغي بمقتضاه دسـتور  أ والذي  1930ب االنقالب الدستوري الذي تم سنة     عقعاد قضاء النقض    ثم  

حتـى   قضائه األول ولزمه حتى انتهت الحرب العالمية الثانية ى، إلر جديدحل محله دستوأ صدقي باشا و بواسطة

 مـا  وسوف نعـرض هنـا تفصـيالً    .10/11/1946فى حكم أصدرته فى تحولت عنه محكمة النقض المصرية      
 .أوضحناه وبيناه

 ا في ، هل فى غير أحوال اإلباحة المسلم به       سؤاالً هاماً هو  يثير تحديد الركن المعنوي في جرائم القذف        
 استعمال العبارة الخشنة أو الجارحة علناً دون أن يتعرض الشخص لعقوبـة  ن توجد ظروف تبررأالقانون يمكن  

 .السب أو اإلهانة ؟

 شخص ما ولو كان القانون في األصل ال         ىتبرر إسناد واقعة معينة علناً إل     توجد ظروف   وهل يمكن أن    
تذبذب قضاء محكمة النقض المصـرية  ،  إذا كانت صحيحة؟يجيز نشرها صحيحة أو كاذبة أو ال يجيز نشرها إال  

 .في اإلجابة على هذين السؤالين

 نقضت محكمة النقض حكماً لمحكمة الجنايات كان قد صدر بمعاقبة صحفي فـي تهمـة           1924في سنة   
الـوطن   يحـب  نه يعبد الحكومـة وال   أ" إهانة مجلس النواب والشيوخ لنشره مقاالً نسب فيها إلي فريق األغلبية            

نه غير  أ محب للمال ومن السهل استرضاؤه و      نهأ منحط ووظيفته هي التهام الوطن و      نه جائع أويضحيه لشهواته و  
 ".ن رئيس مجلس النواب جاهل ال إرادة لهأنه جبان وكذاب وأص على خدمة الوطن وغير مخلص له وحري

 ويفتـرض بمجـرد نشـر    ها على أساس أن القصد الجنائي ال يتـوافر ءوقد أقامت محكمة النقض قضا 
 كان قصد ناشر المقال منفعة      االعبارات مع العلم بمعناها بل يجب البحث في جميع ظروف الدعوى لمعرفة ما إذ             

البالد أم مجرد اإلضرار باألشخاص المطعون عليهم وقررت أن من المتفق عليه في جميع البالد الدسـتورية أن       
ن المناقشات  أ من الطعن في موظف معين بالذات و       أوسععم و أ  بشكل الطعن من الخصوم السياسيين يمكن قبوله     

أراء األحزاب السياسية يكون في مصلحة األمة التي يتسنى لهـا           ما بلغت من الشدة في نقد أعمال و       العمومية مه 
 . )10(ؤيدهتبهذه الطريقة أن تكون لها رأياً صحيحاً في الحزب الذي 

  نقضت حكماً صـدر بإدانـة      1928في سنة   فكام النقض   وعلى هذا المنوال ولذات األسباب تواترت أح      
هو وحماره يتراكبان فمرة يكون     "ن نعته بأنه    أحد الوزراء ب  أمة إهانة وسب رئيس مجلس النواب و      صحفي في ته  

 .)11("أسفلإلي أعلى وأخرى إلي 

                                                
 .277 – 276ص ، 1951 طبعة سنة ، في جرائم النشر، األستاذ محمد عبد اهللا)9(
 .136القللى صللدكتور ، منشور فى كتاب المسئولية،  ق41 لسنة 1744ية رقم  فى القض،6/11/1924 نقض )10(
 .290 ص، جرائم النشر،ر فى كتاب األستاذ محمد عبد اهللا منشو، ق42 لسنة 364القضية رقم ، 2/3/1926 نقض )11(
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ـ         1929على أن محكمة النقض قد عادت اعتباراً من عام           وافر  إلي قضائها القديم والذي كان يقنع في ت
الركن المعنوي في جرائم العدوان على الشرف واالعتبار بالقصد العام المستفاد من تعمد المتهم نشر العبـارات                 

خص العادي تكون جارحة لو وجهت  الشى وجهت إلاالماسة، فمتى كانت العبارات جارحة في ذاتها أي جارحة إذ
 خطيرة جسيمة، وانتهـت إلـي أن نقـد    أمور شخص سياسي حتى لو وجهت إليه بمناسبة مناقشة وبحث في     ىإل

 .)12(الرجال العموميين ال يباح فيه الخروج على محارم القانون

 عادت محكمة النقض إلي قضائها المتفق مع روح الديمقراطية عندما عالجت 1946ولكن فجأة وفى عام 
وحيث أن  "القانون العامة فقالت    من كليات   حسن النية ال باعتباره جزئية ضئيلة تكمل ثبوت القذف ولكن باعتباره            

حسن النية المؤثر فى المسئولية عن الجريمة رغم توافر أركانها هو من كليات القانون التى تخضع لرقابة محكمة 
رشد إلى عناصره فى أ ويكفى أن يكون الشارع قد ضبطه والنقض وهو معنى ال تختلف مقوماته باختالف الجرائم

 ".تباعاإللك القاعدة العامة الواجبة تتفيد القاضى من ة ليسنص معين أو مناسبة معين

 بقدر ما هو موقف أو حالة يوجد فيهـا الشـخص نتيجـة              وحسن النية ليس معنى باطناً    "وأردفت تقول   
ولقـد  " ه على أسـباب معقولـة   كافياً واعتماده فى تصرفظروف تشوه حكمه على األمور رغم تقديره لها تقديراً       

 من قانون 261تعليقات وزاره الحقانية في المذكرة اإليضاحية أثناء تعرضها لنص المادة  هذا المعنى   ىلإأشارت  
 األقل أن يكون موجه القذف يعتقد في ىويلزم عل "حيث قالت)  عقوبات الحالية302وهى المادة (العقوبات السابق 
 نسبها إلي الموظف تقديراًن يكون قد قدر األمور التي  أ سالمة نية و    عن تى يمكن أن يعد صادر    ضميره صحته ح  

 منـه والتـي أوجبـت علـى     63وليست هذه اإلشارة إال تطبيقاً لقاعدة اعتمدها قانون العقوبات فى المادة      "كافياً
أن يثبـت لبيـان    ـ  الموظف الذي يدرأ عن نفسه مسئولية جريمة ارتكبها بحسن نية تنفيذاً لما أمرت به القوانين

ـ  إنه كان يعتقد مشروعيته و ألتحري و ال بعد التثبيت وا   نه لم يرتكب الفعل إ    أحسن نيته     ىن اعتقاده كان مبنيـاً عل
 من قانون العقوبات 78 و77دة أنها مأخوذة من المادتين وقد ذكرت تعليقات الحقانية على هذه الما  "أسباب معقولة   

ـ  ا بحسن نية إذ   نه عمل أو صدق   أوال يقال عن شئ     " منه بقوله    52الهندي الذي عرف حسن النية في المادة       ان  ك
على القاذف الـذي    وحيث أن المشرع فضالً عن ذلك قد أوجب         " لتفات الواجب عمل أو صدق بغير التثبت أو اإل      

ع أن يثبت صحة كل فعل اسند إلى المقذوف فدل بهذا علـى    302 بالفقرة الثانية من المادة      خذاًأيحتج بحسن نيته    
ثـر  أع القذف المؤثرة في جوهره واقعـة         أن يشمل كل وقائ    يضاًأن التثبت الذي ال غنى عنه لحسن النية يجب أ         

 .)13("واقعة 

م الجرائم كلها بما فيها جريمة القذف ويكون بوجود نظرية عامة لحسن النية تنظوهذا الحكم الهام قد سلم    
 -  واللوائححال القاذف كحال الموظف الذي يقوم اعتقاده فى مشروعية ما يأتيه من أعمال في سبيل تنفيذ القوانين

 االعتقاد قد سبقه التحري  كان هذاا مقام مشروعيتها في الواقع إذ–إذا تأذى بها األفراد في أنفسهم أو في أموالهم        
، )14( من قانون العقوبـات    63 إليه المادة    تذهب لما   ئماً على أسباب معقولة وفقاً    ت الكافي من جانبه وكان قا     والتثب

                                                
 .191ص، 107 ع3ج، مجموعة القواعد، 4/1/33 نقض ،272 ص121 ع2 ج،مجموعة القواعد، 1930 / 3 / 19 نقض )12(
 .199ص ، 22 ع 7 ج ،مجموعة القواعد، 11/12/1946 نقض )13(
 .300 – 299ص ،  مرجع سابق، األستاذ محمود عبد اهللا)14(
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ـ         ، حيث سلمت    )15(لمحاكم المصرية وقد تتابع هذا التفسير في قضاء ا       ن أمحكمة النقض في كل تلـك األحكـام ب
ن يستعمل في معرض النقد العبارات المرة القاسية العنيفة في وصف المجني عليـه دون أن            أمح ب المناسبة قد تس  

 . )16( المصلحة العامةبغيم مستعملها ييعتبر استعمالها سباً له مادا
 

                                                
  ونقـض  ؛5 السـنة    ،46 لسـنة  5363لقضـية   ، حكم محكمة جنايات مصر في ا      369 ص   ،7 جـ   ، مجموعة القواعد  ،7/10/1947 حكم   )15(

 – 305 – 304 – 303 – 302 ص ، أخرى أشار إليها األستاذ محمود عبد اهللاوأحكام ،ر منشور غي،ق18 لسنة 53 الطعن رقم ،15/6/1948
307. 

 . وما بعدها81ص ،  سيد صالح منصور،ة القذف فى حق ذو الصفة العمومية  نلتمس مراجعة جريم)16(
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 . واجب الصحفيـ   ماهيتها ـاألصل حرية الصحافة والفكر : مدخل عام أوالً ـ 

ورغم أن  .  بدورها واحدة من الحريات العامة     حدى صور حرية الرأي وهذه    اتعتبر حرية الصحافة هي     
سجيل حرية الرأي بـل تحـرص   حدى صور حرية الرأي إال أن معظم الدساتير ال تكفى بت     احرية الصحافة هي    

عالم األخرى اتير الحديثة وبعد تطور وسائل اإل على إبراز حرية الصحافة تقديراً ألهميتها بل أصبحت الدس  أيضاً
 .عالم بصفة عامة مع إفراد نص لحرية الصحافة حرية اإلىشير إلت

نه يجـب أن    إرونه ف عند الحديث عن عقاب رجال الصحافة عما ينش       "نه  أجمال العطيفى إلى    . ويذهب د 
تقدر الظروف التى تعمل فيها الصحافة والسرعة التي يتم بها النشر والتي تقتضيها طبيعة المهنة وهو ما يجب أن 

ن رجال الصحافة وهم يؤدون رسـالة سـامية     أدى مسئولية الصحفي وفى ذلك قضى ب      يكون له أثره في تحديد م     
 . )17("هم من أخطاء غير مقصودة في مزاولتهم مهنتهم جديرون برعاية خاصة في محاسبتهم على ما يقع من

ـ  موقـع النقـد   ــ    حق النقدةباحإشروط ـ جواز اإلثبات في مواجهته    حق نقد الشخص العامثانياً 
 .السياسي والتاريخي بين اإلباحة والتجريم 

 . امظرية كاملة لحق نقد الشخص العإقامة ن  من قانون العقوبات المصري302 المادة أراد نص
 عقوبات  171حدى الطرق المبينة في المادة      اسند لغيره بواسطة    أيعد قاذفاً كل من     " عقوبات   302تنص م   

احتقاره عند أهل   بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت        إليه   تسندا لو كانت صادقة ألوجبت عقاب من        اُأمور
 .وطنه

ابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ال يـدخل         مع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة ني           و
 حصل بسالمة نية وكان ال يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمـة العامـة                اإذالفقرة السابقة   تحت حكم هذه    

 ". وال يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعلحقيقة كل فعل اسند إليهأن يثبت مرتكب الجريمة وبشرط 
 من قـانون    261م  (        تضمنت نصاً مماثالً     1883 في مصر منذ عام      وقوانين العقوبات التي صدرت   

 .)18()1883 من قانون العقوبات الصادر سنة 277م (و) 1904العقوبات الصادر
 عقوبات مصري أن حق إثبات واقعة الذم ال يكون إال 302 ة من ظاهر نص المادنه يبدوأوعلي الرغم من 

 لممارسة حق النقد تتسع جميعاً  عقوبات302ومعنا الفقه المصري أن المادة  ىفي مواجهة الموظف العام فإننا نر   
 .في مواجهة أفراد ليسوا من ضمن الموظفين العموميين

 الموظـف  ن نصت صراحة على استعمال حق النقد فى مواجهةإإن القوانين و "فيقول األستاذ شريف كامل     
مدى أهمية حق النقد فـنص عليـه فـى     في أن يبرز  ذلك هي رغبة المشرعةن علإ ف،العام ومن فى حكمه فقط 

                                                
 . ذات الصفحة2 والحكم المنشور بهامش رقم ،135 ص ، مرجع سابق،  جمال العطيفى)17(
)18(

إذ طلب الذام أن يسمح له بإثبات     " نه  أ والتي تنص علي     1 بند   192دة رقم   قابل تلك المادة في القانون األردني الما      وت 
صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدي علية فال يجاب إلى طلبة إال أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبـات وظيفـة هـذا                

نـه إذ  أ من قانون العقوبات األردني إلى       2 بند   192 المادة   ، وتذهب "ون جريمة تستلزم العقاب قانونا      الموظف أو يك  
 ". بالعقوبة المقررة للذم ه فيحكم عليالإو، مظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذكان الذم يتعلق بواجبات الو
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خطر مكان له أدقه وهو ميدان الوظيفة العامة وما فى حكمها إذ هو الميدان الوحيد الذي يمكن أن يثار فيه الشك                أ
 استعمال حق النقد فيه بسبب ما يحظى به الموظف العام من حصانات وامتيازات بحكم الوظيفة               مكانإحول مدى   

 . )19(العامة 
ن أبيح استثناء فى مواجهة إ و مؤثمن القذف أصالًأأن القول ب" الدكتور المستشار عماد النجار ويقول األستاذ

الموظف العام ومن فى حكمه وال يمتد إلى غيرهم مردود بأنه قد يطرق من ليس بموظف عام مصلحة عامـة أو    
ختلف أمره هنـا عـن الموظـف    أو سياسية فهل ي عاماً بالنقد والتحليل بل وحتى التعقيب فى ميادين علمية          أمراً

والذي نعتقده هو أن هذا االستثناء كان بسبب أن حق النقد حق عام ال سبيل إلي جحده أو                  " العام؟، ويجيب سيادته  
نـه لـه   أ خاصة و، موظف عامةوهو مواجهالتشكك فيه فلم يسع الشارع أن ينص عليه في أقصى مكان له أدقه         

 ؛"م يخول نقد الموظف العام بأي حال       الوظيفة العامة لدرجة أن سعيد باشا في قانونه ل         حصانات وامتيازات بسبب  
ة والتحـريض إذ مـا    القذف والسب واإلهان إلباحةن حق النقد هو سبب      أوبذلك نعتقد ب  " عماد النجار . ف د ويضي

حط علمـاً كافيـاً     حكام لم ت  أاشتماله على قذف وسب إنما هى       ن األحكام التي افترضت عدم      أتوافرت شروطه و  
 حتـى لـو   ةالقولين حق النقد وهو كما نعتقد يبيح الجرائم أ وبماهية النقد وطبيعته ووظيفته األساسية في المجتمع   

 . )20("تحقيقاً للنفع العام يكون بمثابة دفاع شرعي ضد الفساد لصالح المجتمع،  على قذف أو سبأشتمل
 لذي الصفة العمومية في أحكام القذف والسب هو ما           تعريف أصلحأن  " ويرى األستاذ صالح سيد منصور      

 فقد عرفته بأنه كل من يؤدى وظيفة أو نيابة      1936 من مشروع قانون الصحافة الفرنسي سنة        35قالت به المادة    
لرأي بطريق مباشر أو غيـر مباشـر        و أفعاله أو كتاباته تأثير على ا      أمة عامة أو يحدث من جراء أقواله        أو خد 

 الشارع ال يحفل بذي الصفة العمومية بصفته هذه بل بصفته فرداً يحدد مصير المصلحة العامـة                 أساس ذلك أن  و
 . )21(ديه من أقواليبشاطه أو ما ينشره من كتابات أو بأعماله ويقرن تأثر الرأي العام بمظاهر ن
العقوبـات   من قـانون     192 من قانون العقوبات المصري والمادة       302وما دمنا قد انتهينا إلي أن نص م         

ن له تـأثير مـا علـى    ن يكوأ شخص من الممكن  فوق من ذكرهم النص كل يمتدا ليشمال2و1األردني بفقرتيها  
نه يحسن بنا أن إ بل يمتد إلي ما عداهم ف302مادة ن حق النقد ليس قاصراً على من ذكرهم نص ال         إالرأي العام و  

 .نزيد األمر ضبطاً بتحديد معيار للشخص العام
الشخص العام هو كل شخص طبيعي رجالً كان أو امرأة يتصدى أو            " اذ محمد عبد اهللا إلي أن       يذهب األست 

 من األمور العامة سواء من مصلحة عامة        رتتصدى لقيادة الناس أو سياستهم أو إرشادهم أو العمل باسمهم في أم           
 .)22(" شاملة أو مصلحة محلية محدودة 

يقول الـدكتور جمـال    .ول النقد حياة الشخص العام الخاصة؟ وهو هل يجوز أن يتنا    سؤال البد منه    ويثار  
بحياتـه  تصل ن هذه الحياة الخاصة قد تإ بل اً له وحده دائم   أن الحياة الخاصة للشخص العام ليست ملكاً      "العطيفي  

ـ               وثيقاً العامة اتصاالً  ام  بحيث ال يمكن الحكم عليه من ناحيته العامة بغير التعرض لحياته الخاصة، فالشخص الع
                                                

 .18ص ،  1984 طبعة سنة ، الجرائم الصحفية ،شريف كامل .  د)19(
 ص ، القسم الخاص، شرح قانون العقوبات،محمود محمود مصطفى.  ومثل ذلك  د87 – 85 ص ،احالنقد المب، عماد عبد الحميد النجار.  د  )20(

304 – 305. 
 .136 ص  ، القذف فى حق ذي الصفة العمومية ،صالح سيد منصور  )21(
 .ر شخصاً عاماً وبه أمثلة لمن يعتب19 ص ، الجرائم الصحفية،، ومثل ذلك شريف كامل113 ص ،في جرائم النشر، محمد عبد اهللا  )22(
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 للنقد ولو في حياته الخاصة التي تتصل بواجباته العامة فكل تصرف يصدر منه ال يمكن                يمكن أن يكون موضعاً   
 به وحده وما دام الشخص العام هو كل شخص تتصل طبيعة عمله بالرأي العام أو تصـدر عنـه                    اعتباره متعلقاً 
أن تتحدث عنـه  قبل   يمكن أن يقال عنه سلفاًعن رغبته في الظهور في المجتمع فمثل هذا الشخص تنم  تصرفات  
 .)23(الصحف

 مع نوع مسئوليته وجسـامتها فكلمـا كـان    اًيدرجة تحمل الشخص العام تتناسب طرد " ومن المسلم به أن     
ا منه جسيمة وكلما   بعواطف الجمهور كلما كانت المسئولية التي يتحمله        متصالً الموضوع الذي يتصدى له حساساً    

 .)24( يتحمله من حرية الفكر وتكليفهانأاد ما ينبغي ز
تناول الحياة الخاصة للموظف " أن وفي هذا يتفق الفقه األردني مع نظيره المصري فقد انتهي هذا الفقه إلى 

نه يشترط أن يكون بين األمور العامة والخاصة     أ، بمعني    بأعمال الوظيفة العامة   العام مباح بقدر ما يكون مرتبطاً     
 )25(".التجزئة ال يقبل ارتباطاً

ن أه و وما دمنا قد انتهينا إلي أن حق النقد هو حق عام يباح استعماله في مواجهة الموظف العـام وغيـر                   
 . ننتقل إلي بيان شروط حق النقد،اإلثبات في مواجهته جائز وأوضحنا من هو الشخص العام

الموضوع الذي يوجه إليـه  أن يكون  :هيأربعة حق النقد مباح بشروط  ن  إ قانون العقوبات ف   هوفق ما حدد  
  أساساً ن يكون النقد موجهاً   أ و ،ا يهم الجمهور  ن يكون الموضوع الذي يوجه إليه النقد مم       أ و ، به اً ومسلم النقد ثابتاً 

 .)26( بحسن النية مع الموضوع الذي يوجه إليه مقترناً ومناسباًن يكون النقد مالئماًأ و،لهذا الموضوع
 . األربعةوط وسوف نتناول باإليضاح تلك الشر

 :الواقعة ثابتة ومسلم بهاـ أوالً

وقائع أصبحت بالفعل ، اس نوعين من بين الوقائعن الناقد ال يباشر حق النقد إال على أسأيذهب الفقه إلي 
بفعل أصحابها نتيجة عرضهم إياها على الجمهور أو أصبحت كذلك نتيجـة الشـهرة التـي                في حوزة الجمهور    

ووقائع لم تصبح بعد في حـوزة   .امة على إنها واقعة مسلمة معروفةلبيئة المحلية أو العاستقرت بها الواقعة في ا    
على أن ثبوت الواقعة ال يقتضي أن تكون ثابتة سلفاً و إنما إذ أثير الجدل فـي        .)27(شفها الناقد وإنما  يك  الجمهور  

 .)28(صحتها يكون في وسع الناقد التصدي إلثباتها و إقامة الدليل عليها 
  :الواقعة مما يهم الجمهور:ياً ثان

 إلباحـة  شرطاً أولياً ـ األهمية االجتماعية للواقعة  ـ وكون الواقعة مما يهم الناس أو وفقاً لتعبير الفقه  
نه ليس ميدان الوظيفة العامة وحده هو ما يهم الناس فكثير من الميادين يتصل اتصاالً أن كان من المسلم  إالقذف و 

ة الناس وال يتعلق بالوظيفة العامة أو شاغلها، ومن المعلوم أن هناك جانب مـن حيـاة بعـض    وثيقاً وحيوياً بحيا 
أثره على حياتهم العامة أو الوظيفية مما يكون من المفيد كشفه حماية للمجتمع فرجل               دالالته و  هاألفراد الخاصة ل  

                                                
 .142 ص ، حرية الصحافة، جمال العطيفي)23(
 .114 ص ،مرجع سابق،   محمد عبد اهللا)24(
 .93ص ،  مرجع سابق،كامل السعيد.  د)25(
 .695 ص ، القسم الخاص، الوسيط في قانون العقوبات، فتحي سرور؛116 ص  ،النجارعماد . ؛ د311ص ،  مرجع سابق، محمد عبد اهللا)26(
 .313 ص ،مرجع سابق، عبد اهللا محمد )27(
 .172 وما بعدها فى ص 167 ص ، مرجع سابق،عماد النجار  )28(
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ياته قذفاً بل من المصلحة كشف هذه الدين الذي يتعاطى المخدرات مثالً ال يكون في نقد هذا الجانب الخاص من ح
 .)29( صيانة  للدينالمشينالعورة حتى يرتدع هو وغيره عن هذا السلوك 

 تهم الجمهور هما نقد األعمـال السياسـية وتنـاول           ألعمالونحب أن نسهب قليالً فى نوعين من النقد         
 .التاريخ

 :النقد السياسي
ة يجب أن يكون محالً للمراجعة والمراقبة والمناقشة  الفقه مستقر على أن كل من يدخل في ميدان السياس

 مـع تقييـد     والنقد واالنتقاد لما يتضمنه هذا الميدان من خطورة و أهمية بحيث ال يمكن حمايتها أو السهر عليها                
ن إسي لم يمس ذات المنقود الشخصية فقضى بأنه لما كان الكاتب السياوتطبيقاً لـذلك  ، )30(حرية األلسنة واألقالم 

 .)31(ا بلغ من العنف والمرارة ليس إهانة وال سب م نقد مهكل
 أيـا كانـت     بالنسبة لألشخاص الذين يدخلون مجال السياسة بأي صفة       "نه  أويقول األستاذ شريف كامل     

ن االعتبار السياسي للشخص يباح للبحث والتعليق والمناقشة والتقييم وإبداء الرأي دون        إوعلى اختالف مواقعهم ف   
 .)32(مساس به إساءة إلي اعتبارهأن يعتبر ال

  :النقد التاريخي 
 كان المؤرخ أو صاحب النقد التاريخي قد روى الوقائع متوخياً الدقة محتاطاً متثبتاً              اذإنه  أالمنتهى عنده   

فتقديره لهذه الوقائع وتعليقه عليها مهما يكن مريراً أو موجعاً ال يعرضه للمسئولية إذ هو في حكمه حـر يـوزع          
ينبغي  والوقائع الصحيحة تضحي ملكاً للتاريخ الذي ، ال يخضع إال لرقابة الرأي العامأو لومه حسب اعتقاده   ثناؤه  

سبب ذلك فـي    ن أحكامه على األموات تعظ األحياء أما ما ينال ورثة الميت من أذى ب             ال يحرسه موت الميت أل    أ
 .)33(لتاريخنه يعود على مورثهم وسوء طالعهم ال على اإسمعتهم أو اعتبارهم ف

حول النقد التاريخي انتهى القضاء إلى تبرئة صحفي من تهمة القذف           وفى حكم شهير للقضاء المصري      
 بأنها كانت تشتغل بالجاسوسية لمأرب خاص وتتصل بخـائن          "أمينة البارودى "عن مقال نشره وصف فيه السيدة       

آخرين وذلك في معرض حديثه عـن       ن لها اتصال غير شريف ب     أ غير شريفة و   أموريستغل زوجته الحسناء في     
ال يغرب عـن البـال أن       أمما يجب   و"خروج الفرنسيين من سوريا ولبنان وقد سبب القضاء لحكم البراءة بقوله            

المتهم األول صحفي ورئيس تحرير مجلة ومن واجب مهمته أن يطلع الجمهور على ما يرى أن من المصـلحة                   
لقرائه هو من تلك  شخصية وال ريب في أن الموضوع الذي نقله  عليه غير مدفوع بعواملاإلطالعالعامة وجوب   
هم الكافة في بالد الشرق األوسط أن يعلموا بحقيقتها والتيارات الظاهرة والخفية فيها والسياسات              تالمواضيع التي   

ل ال  ازعها، وهو ما يستشف من ذلك المقال وينصرف إليه الذهن فال يتعلق منه باألشخاص إال قدر ضئي                نالتي تت 

                                                
 .176 – 175 ص ، مرجع سابق،عماد النجار. د )29(
 .319 ص  ، مرجع سابق،محمد عبد اهللا   )30(
 .180 ص ، مرجع سابق، منشور فى عماد النجار ،1946 لسنة 3557 فى القضية ،14/61948محكمة جنايات مصر  )31(
 .46ص ،  مرجع سابق ،شريف كامل  )32(
 .327 – 326 ص  ،المرجع السابق  )33(
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يلبث أن يزول أثره ويبقى بعد ذلك منه درساً نافعاً ووقائع تستحق التسجيل عن فترة من الزمن اضطربت فيهـا                    
 .)34("بالد الشرق األوسط بأحداث ذات بال

 15/1/1932 يتمتع الكاتب التاريخي أيضا بحرية واسعة فقد رفضت محكمة بـاريس فـي               وفى فرنسا 
"  نشر عن جدتها مقاالً جاء فيـه     ضد كاتب  "جورج صاند "ة الفرنسية الشهيرة    دعوى تعويض أقامتها حفيدة الكاتب    

 على ، تأسيساً"نه ليس من المستطاع حصر عشاق جورج صاند ابتداء من فالن إلي آخر من عشقتهم في كهولتهاأ
. )35( عـده ن حياة هذه الكاتبة موضوع بحوث ومقاالتأالمباح في األدب والتاريخ خاصة و أن ذلك من قبيل النقد      

 .ألمواتا حديث حول ما إذ ترتب علي ذلك نقدن يجرنا إلى الأعلي أن النقد التاريخي ال بد و
في مصر وفي ظل عدم وجود نص محدد خاص بهذا األمر استقر الفقه علي عدم امتداد القـذف إلـى          و

 من شرفة واعتبـاره    الشخص الميت حيث أنه طالما كان المشرع يجرم القذف في حق اإلنسان باعتباره انتقاصا             
 .)36(ن القذف ال يقع علي المتوفىأبوفاة صاحبها فإنه ينبغي القول بوكانت الحقوق تنقضي 

 : إلي العمل أن يكون النقد موجهاً أساساً ـ ثالثاً

نه يوجه إلي تصرفات الشخص، فال تثريب علي الناقد في نقد ذات أشخاص أصـحاب  أالنقد األصل في   
 .رادتهإين الشخص وبين تصرفاته وأعماله وتصال الطبيعي بالتصرفات بحكم ذلك اال
نه يجب دائماً أن يكون الموضوع بالنسبة إلي النقد بمثابة األسباب بالنسـبة للحكـم تشـهد              أوالفقه على   

 ذكر الرأي بغير ذكر الموضوع الذي يستند إليه ال يكن نقداً ويستطيع             ابصحته أو بخطئه وبقصده أو بشططه فإذ      
أخالقه الشخصية مهمـا  أن يلمس جانبا من حياته الخاصة و و يبدى الرأي في عمل الشخص أو تصرفه         الناقد وه 

كانت قوة العبارة المستعملة في النقد مادام أن ذلك من مقتضيات النقد ومن لوازمه بحسب نوع الموضوع الـذي                 
ويث سمعة الشخص واإلسـاءة إلـي    لتلةك النقد كان وسيلة مقصورة أو فرصيتناوله النقد وما دام لم يثبت أن ذل       

 .)37(شرفه أو اعتباره أو مكانته في المجتمع
  : أن يكون النقد متالئم مع الموضوع الذي يوجه إليه وبحسن نية ـ رابعاً

ن يكون بحسن نية ومعنى ذلك أن الناقد أئماً مع الموضوع ووال يبقى من شروط إباحة النقد إال كونه متال
 .ن يعتقد صحة رأيهأع العام فيما يبديه من آراء ولنفحكم عليه أن يتعرض ل

إذا كانت العبارات المنسوبة إلى المتهم مقذعة وجاءت بأسلوب عـام ال            "وفى ذلك تقول محكمة النقض      
 هفدح المكـار  أصور فى خيال القارئ     ن المتهم كان ينقدها، ومن أثرها إن تُ       أمكن القول ب  تبرز فيه واقعة بعينها ي    

                                                
ارودى ضد إحسان عبـد القـدوس   أمينة الب، 1948 سنة  ، جنح السيدة5264 الجنحة رقم    ،  15/4/1949حكم محكمة مصر االبتدائية في        )34(

 .ليوسفوروزا
 .5 هامش 326 ص ، مرجع سابق،الحكم منشور في محمد عبد اهللا  )35(
ـ       ؛ 36 ص،  مود مصطفي  األستاذ الدكتور مح   ، في القانون المقارن   هحقوق المجني علي   )36( ن إوعلي العكس من ذلـك ف

لورثتـه دون سـواهم إقامـة       إذ وجه الذم أو القدح إلى الميت يحق         "نه  أ علي   366 األردني ينص في المادة      القانون
 القواعد  مقتضيالمتوفى علي   لمطالبة بالحق الشخصي علي ورثة      ، ويالحظ أن هذا النص استثنائي ويقصر ا       "الدعوى
قة الصحفيين من قبـل ورثـة   وفي تقديرنا أن هذا النص يضيق كثير من نقد التاريخ حيث يمكن أن يتم مالح          . العامة
 .    ، وهم في ذلك يستطيعون تقييد حق الصحفي أو الكاتب في النقدالمتوفى

 . وما بعدها199 ص ، مرجع سابق،عماد النجار.  ومثل ذلك د؛53  ص، مرجع سابق،شريف كامل.  د)37(
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ى يمكن أن تسند إلى هيئة الحكم فى البالد فصيغة التعميم هذه تشهير صريح ال يفيد فيه القول                  أذرى الصفات الت  و
 . )38("ها لمجرد ورودها على لسان المتهمبحسن نية كما أن التعميم ال ينقلب إلى تخصيص بوقائع معينة جائز إثبات

 العمـل الـذي   رية من الشخص أوعلى الناقد أن يلجأ إلى السختثريب  ال  "نه  أمن المستقر عنده    نه  أكما  
قسوة المناسبة التي يساق فيها النقد قد تقتضي نوعاً من أن ستعمل فيه عبارات مرة وقاسية إذ  تينفذه وال يبطله أن     

 ،القول ومر العبارة وعنف اللفظ وال يعد ذلك قذفاً وال سباً ما دام الناقد يبغى المصلحة العامة ولـيس التشـهير                    
 ذلك إن الحدود بين النقد المبـاح        ،محل النقد ومتصالً بها وثمة صلة بين الواقعة وبين ما يقول          ومرتبطاً بالواقعة   

 .)39("وبين السب المعاقب عليه ليست ثابتة أو جامدة

                                                
 .216 ص، مرجع سابق،عماد النجار.  د؛480ص ، 2 جـ ،مجموعة القواعد، 332 طعن ،14/3/32جلسة نقض  )38(
 . األحكام بالهامش218 ص ، مرجع سابق،عماد النجار  )39(
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 ا�!�-, ا����,
ا�1/�زل 2> ا�B4#ى وأث�8 52<�  ا�.��!� و��D  ا���52

 إجراءاتجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ       ال ي "نه  أ ىن قانون اإلجراءات الجنائية عل    م 9نص المادة   ت
 من قانون العقوبات إال بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئـيس           184فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة       

نائيـة تقـديم شـكوى أو    وفى جميع األحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الج. المصلحة المجنى عليها 
 بعد تقـديم هـذه   إال إجراءات التحقيق فيها اتخاذلب من المجنى عليه أو غيره ال يجوز       ن أو ط  إذالحصول على   

 من قانون 185على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة . الشكوى أو الحصول على هذا اإلذن أو الطلب
 كـان   إذاكور   من القانون المـذ    308 و 307 و 306 و 303فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد       ، و العقوبات

كاب الجريمـة  ت، وكان إر بأداء خدمة عامة ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً أو شخصاً  عاماً المجنى عليه فيها موظفاً   
 التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو         إجراءات اتخاذبسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز          

  ". إذنطلب أو 
 المشـار   األحواللمن قدم الشكوى أو الطلب فى       "نه  أ ىانون اإلجراءات الجنائية عل    من ق  10وتنص المادة   

الجرائم    من قانون العقوبات وفى    185 فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة             إليها
 ذا صـفة   أو شخصاً عاماًاً كان موظفإذا من القانون المذكور 308 و307 و306 و302المنصوص عليها فى المواد   

 يتنازل عن أن الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أداء بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب      نيابية عامة أو مكلفاً   
وفى حالـة   . يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازلأن إلى وقت أيالشكوى أو الطلب فى   
 ألحـد  والتنـازل بالنسـبة   . صدر من جميع من قدموا الشـكوى إذا إالصحيحاً يعتبر التنازل  تعدد المجنى عليهم ال 
 فلكل . فى دعوى الزنا إال ه ورثت إلىقل حقه فى التنازل     ت توفى الشاكى فال ين    وإذا . بالنسبة للباقين  المتهمين يعد تنازالً  

 ."الشكوى وتنقضى الدعوى يتنازل عن نأ الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أوالدواحد من 
ن ترفع الدعوى الجنائية أيجوز  تعد جرائم السب والقذف من الجرائم التى ال     "بأنه  قضت محكمة النقض    وقد  

 يصدر فى الدعوى حكم أن إلى يتنازل عنها فى اى وقت أن بناء على شكوى المجنى عليه ولمن قدم الشكوى إالعنها 
 لسنة 426رقم   الجنائية المعدلة بالقانوناإلجراءات من قانون 10زل طبقا للمادة نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنا

1954" )40( . 
حد الـزوجين منقـوالت   أ من قانون العقوبات على جريمة تبديد  312يسرى حكم المادة    "خر  آ وفى حكم 

، ل الـزوج  جنائية قب قضاء الدعوى ال   عن دعواها يرتب ان    دي المجنى عليها فى جريمة التبد     الزوجة وتنازل   خراآل
 ا عليه ين تخويل المجن   هذا الحكم أل   أعمالأثر له على     جنى عليها والطاعن ال   م العالقة الزوجية بين ال    لوانفصا

 إليهـا  وأشير الشارع ابتغاها ي التة مع الحكمىما يتمش وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل وهو         جاء صريحاً 
 لكيـان   لسمعتها وحفظـاً صوناً العائالت أسراروهو التستر على   التفسيرية  فى لجنة الشئون التشريعية والمذكرة      

 .)41(" بعد وقوع الطالقأفرادها وهو معنى يفيد منه باقى األسرة
 إلى يمتد   أثراًمتى كان الحكم قد جعل للتنازل الصادر من الزوج فى جريمة السرقة             "نه  أ ب قضت أيضاً و

 .)42("قانونخطأ فى الأن قد نه يكوإه فلالشريك ويشم

                                                
 .1374ص ،  402 ق 6 س ،مة النقضك محكامأح ،21/11/1955 طعن جلسة )40(
 .144 ص ،21 ق 38 النقض س أحكام ،28/1/1987 طعن جلسة )41(
 .1001 ص ،273 ق 7 أحكام النقض س ،8/10/1956 طعن جلسة )42(
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 يتنازل أنلمن خوله القانون حق تقديم الطب أجازت  اإلجراءات من قانون 10المادة  " نأ بوقضي أيضاً
 .)43(" يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل أن إلى وقت أيعنه فى 

شرة قد  لتي كانت الجنحة المبا   تهام المتهمة ا  إلمدعون بالحق المدني تنازلوا عن      إذا كان ا  "وفي حكم آخر    
ثر هذا التنازل وهو صريح غيـر  أن مقتضى ذلك امتداد إجل تهمة السب والقذف ف    أرفعت عليها مع الطاعن من      

 كان السبب في هذا التنازل، مما ينبنـي عليـه انقضـاء           مقيد إلى الطاعن بحكم القانون أسوة بالمتهمة الثانية أياً        
 لم  ألنه كان الحكم قد قضى بأداته الطاعن بمقولة أن التنازل ال يشمله             فإذاالمتهمين  الدعوى الجنائية بالنسبة لكال     

خطأ فـي   أنه يكون قد    إ معنى الصفح، ف   نائية ولم يكن متضمناً   صل الحق في إقامة الدعوى الج     أ على   يكن منصباً 
 .) 44("تطبيق القانون 

ـ   مد الأحجهة ن تنازل الشاكي عن شكواه في موا      إ ،ومفاد ما تقدم    هتهمين في جريمة القـذف ينبنـي علي
بالنسبة لجميـع المتهمـين     نقضاء الدعوى العمومية ليس فقط ضد الشريك الذي تم التنازل لصالحة ولكن أيضا              إ
 .نخرياآل

                                                
 .505ص ، 122 ق 21 أحكام النقض س ،4/4/1970 طعن جلسة )43(
)44(

 .90 ص ،30 ق 5 أحكام النقض س ،17/11/1953طعن جلسة  
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 � ا	��	
ا	�
 ��ص ذات ا	���� ا	�����ا�� ا	

 :تقديم 

 القوانين فـي المنطقـة العربيـة حيـث صـدر فـي              أقدميعتبر القانون الجنائي المصري     
و القـانون األهـم   ، وقد تناول هذا القانون حريات التعبير بشكل مفصل وواسع، ويبقي ه           1937يوليو

نها التشريع األردني كثير من الجرائم التي طبقتها علي         غلب التشريعات العربية وم   أالذي منه استقت    
 . حريات التعبير

من الجرائم التي وصفها القانون المصري، وتخـص   أنواع  ةيتناول هذا الفصل بإيجاز ثالث    و
 . الصحافة والصحف والصحفيين

وهو يدور حول التعبير عن الرأي الذي يؤدى إلي تهديد لألمن القـومي أو               : النوع األول 

 .سالمة األراضي

 .يمثل جرائم اإلهانة والعيبالتعبير الذي  هو: النوع الثاني 

 . لألمن العام أو السكينة العامة التعبير الذي يمثل تهديداًهو :النوع الثالث 
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 ا�ول��� ا	

 �أيــ# ا	ــ"�!�  ـ�ـا	

 ا	8ي ی7دى إ	3 ت1'ی' ا�م# ا	/.م( أو ا	�,�م ا�*�*( 	)'و	&

 أو النظام األساسي للدولة إال أن فقهاء        … متفق عليه لماهية األمن القومي       ال يوجد تعريف  
هو كل ما يتصل باستقالل الدولـة أو سـيادتها أو           "القانون المصري متفقون على أن األمن القومي        

مصالحها العليا من حيث كونها دولة ذات سيادة، أما النظام األساسي للدولة فهو النظـام الدسـتوري       
" الدولـة "ني منه تحت عنوان     فيها والذي بين الدستور المصري أسسه في الباب األول والثا         المستقر  

 .)1("المقومات األساسية للمجتمع"و
نه رغم ضرورة ثبات تعبير األمن القومي باعتباره ال يتغير بتغيـر الحكومـات             أوالمالحظ  

 حيث كانـت تكثـر االنقالبـات        نه في دول العالم الثالث    أعريف النظام األساسي للدولة إال      وكذلك ت 
 . بتغير األنظمةتتغير تلك التعريفات فإن غير الطريق الدستوري بالعسكرية واالستيالء على السلطة 

ن الباب األول من الكتاب الثاني من قانون العقوبـات وهـو الجنايـات    إفعلى سبيل المثال ف   
 لألمن ائم التعبير التي تشكل تهديداًوالجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والذي يتضمن جر   

وطرد الملك واسـتيالء الضـباط علـى    1952القومي جرى تعديله بالكامل بعد قيام ثورة يوليو سنة    
 .1958 سنة 112السلطة وذلك بموجب القانون 

  : ا	�"�!�  # ا	�أي ا	8ي ی7دى إ	3 ت1'ی' ا�م# ا	/.م(أوً: ـ

ـ إات بالسجن إذا    من قانون العقوب  ) د 77(تعاقب المادة     الجريمـة وقـت السـلم أو        ترتكب
حد أكل من سعى لدى دولة أجنبية أو        " الجريمة وقت الحرب،     ترتكبإباألشغال الشاقة المؤقتة إذا ما      

ن ذلك اإلضرار بمركز مصر الحربى أو  أ أو تخابر معها أو معه وكان من ش        ممن يعملون لمصلحتها  
هى المكونة لمعنـى األمـن     األربعةذا كانت تلك العناصر     إو" السياسى أو الدبلوماسى أو االقتصادى    

 . لماهيتهانه يجب أن نضع تعريفاًإالقومي ف

نه أن يؤثر فى نشاط القوة العسكرية للبالد أ وهو يتحقق بكل فعل من ش:ضرار بالمركز الحربي   اإل .1
 إلغاءسكرى أو  تحالف عإللغاء ي أو السع أو هجوماًٍدفاعاً، واء فى طرق االستعداد أو الطوارئس

 .)2( روح الجنودإضعاف أو األسلحةريد تفاق لتوإأو عرقلة 

 ويراد به كل فعل أو تعبير يمس استقالل الدولة وسياستها الخارجية             :ي بالمركز السياس  ضراراإل .2
مثال ذلك خذالن البالد فى منظمة سياسية دولية أو عرقلة مفاوضات سياسية أو تمكين دولة أجنبية 

 .فوذ سياسي على الدولةمن اكتساب ن
                                                        

، نقابة المحامين ملحقا العددين الخامس والسادس للسنة الستين مرجع سابق، الدستور المصرى والقوانين األساسية المكملة له   )1(
 .1980 طبعة سنة  ،من مجلة المحاماة

أن التبليغ عن تحركـات   " 49 ص ،قصر النيل  قسم   ،57سنة  ل 716وفى ذلك تقول محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم            )2(
 أو معداتها أو اعتادها أو بعضا منها كل أسلحتهاالقوات العسكرية أو بيان مدى قدراتها على الدفاع أو الهجوم أو الكشف عن 

 ".  القومي أمنها بمركز البالد الحربى ويهدد ضراراًإذلك يعتبر 
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ـ   ضراراإل إلى ويراد به كل ما يؤدى       : بالمركز الدبلوماسي    ضرارإلا .3  بـين   ي بالتمثيل الدبلوماس
حـد الممثلـين    أنحـراف   إ قطع العالقات السياسـية أو       إلى سواء بما يؤدى     أخرىمصر ودولة   

 )3(.وماسيين عن أداء واجبهالدبل

ذا النوع من اإلضرار عند تعديل الباب األول مـن         وقد استحدث ه   :اإلضرار بالمركز االقتصادي     .4
 أهميـة  وذلك حيث قـدر الشـارع   58 سنة 112الكتاب الثاني من قانون العقوبات بالقانون رقم        

السلم أو الحرب ويراد به كل       القومى سواء فى حالة      وأمنها االقتصادية على كيان الدولة      األحوال
يتصـل   القتصادى كنظام الرقابة على النقد وكل مـا    يلحق الضرر بالنظام العام ا     أننه  أمن ش ما  

 )4( ."عى والتجارة الخارجية والتمويل  الزراعى أو الصناباإلنتاج

 آ!< ت/� ا	=�ی�& ؟ 

 مغرضة أو دعاية مثيرة  أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو      أخبار إذاعةتقع تلك الجريمة بمجرد     
ربية أو بالعمليات العسكرية أو يثير الفزع بين       ن ذلك أن يلحق الضرر باالستعدادات الح      أوكان من ش  

رتكبت مـع   إ إذا الشاقة المؤقتة    األشغال جريمة تتراوح عقوبتها بين      األمةالناس أو يضعف من جلد      
 الشـاقة المؤبـدة وهـذه       األشغال إلىن العقوبة ترتفع    إن كانت تلك الدولة معادية ف     إ أما أجنبيةدولة  

 اذإ من قانون العقوبات، وليس من الضرورى التحقق مما     )ج80(ي المادة   الجريمة منصوص عليها ف   
جرامـى   يتحقق الهدف اإلإذاعتها ال ؟ فبمجرد   أم قد حققت الغرض المقصود منها       األخباركانت تلك   

ـ ثر سلبى، والجدير بالذكر أن القانون يعاقب على نشر تلـك      أى  أن لم يترتب عليها     إحتى و   اراألخب
 فـى  ى تحقق غرضاً، أكن اعتبارها فى هذه الحالة مغرضة يم إذ،  حيحةن كانت ص  إوالبيانات حتى و  

تبارهـا مـن قبيـل       الغرض غير مشروع،  كما يمكن اع       ان هذ أ فس قائلها وافترض القانون دائماً    ن
ن كتابة مقال أو بيان يظهر فيه السـخط  أ"  الدكتور عبد الحكيم فوده األستاذويقول . ات المثيرة يالدعا

نحراف يعتبـر  دخل القومى أو تفشى الفساد أو اإلالشعب من حيث مستوى المعيشة والواالنتقاد لحالة  
وقد سوي القانون فـي   . )5( تضعف روح األمة أنوفق هذه المادة من قبل الدعاية المثيرة التى يمكن          
 وفقا لنص المادة – مغرضة تكون دعايات مثيرة  أنتلك المادة بين المعلومات الصحيحة والتي يمكن  

 مغرضة أو   إشاعات أو بيانات أو     أخبار إذاعة مجرد   أن وقد اعتبر القانون     الكاذبة اإلشاعاتوبين   –
، وبمعني آخر فانه    األمة إضعاف جلد    ىإلما دام يؤدي     هااقب علي عي الدعايات المثيرة    إذاعةكاذبة أو   

 ال ؟   أم قد حققت الغـرض المقصـود منهـا          األخبار كانت تلك    اإذليس من الضرورى التحقق مما      
، وكما قلنا فالعقاب قد يثر سلبأى أن لم يترتب عليها إجرامى حتى وإلا يتحقق الهدف إذاعتهافبمجرد 

 يمكن اعتبارها فى هذه الحالة إذ، ن كانت صحيحةإ والمعلومات حتي وأيكون علي نشر تلك األخبار    
 .مغرضة

                                                        
  44 صـ ، القسم الخاص،ات الوسيط فى قانون العقوب،فتحى سرور. د  )3(
 سنة  ،من الدولة من جهة الخارجأ جرائم االعتداء على ،األسبق نائب رئيس محكمة النقض إسماعيل إبراهيم المستشار محمود )4(

 . مذكرات لطلبة دبلوم العلوم الجنائية جامعة القاهرة ،24 ص  ، الكاتبةلةاآل مطبوعة على 59
  . 314  ص ، الجزء األول،على قانون العقوبات التعليق ، هعبد الحكيم فود )5(
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عايات مثيـرة أو بيانـات    أو نشر أخبار فى الداخل يمكن اعتبارها دإذاعة كانت مجرد    اوإذ
ى أ تمنـع    ) د 80(ن المادة إ ف ،)عقوبات ج 80( الشاقة وفق المادة     األشغالمغرضة تؤدى إلي عقوبة     

 كاذبة أو مغرضـة حـول       إشاعاتأو يذيع فى الخارج أي أخبار أو بيانات أو          ينشر أن من يمصر
أو هيبتها أو اعتبارهـا أو      ولة   الثقة المالية بالد   إضعافن ذلك   أضاع الداخلية للبالد ما دام من ش      األو

 . نه اإلضرار بالمصالح القومية للبالدأ من ش نشاطاًت كانة طريقأيباشر ب

 من أن النشر فى الخارج هو       ) د 80( نالحظ فى المادة     فإننا )ج80(وكما الحظنا فى المادة     
 … اعتبارهـا    محل التجريم حتى لو كان صحيحا مادام هذا النشر ينال من هيبة الدولة أو شرفها أو               

تشار الفسـاد    عن استشراء التعذيب فى مصر دون أن يتم تعقب مرتكبيه أو ان             نشر شخص مقاالً   فإذ
 مادام ذلـك  ن كان ما نشره صحيحاًإكله يقع تحت طائلة التجريم حتى ون ذلك  إدون متابعة قضائية ف   

 .يمس هيبة الدولة أو شرفها

 األستاذ الـدكتور سـعد الـدين       إليبة العامة    لهذه المادة أسندت النيا     جداً وفي تطبيق حديث  
 وإشاعات كاذبة في الخارج بيانات  عمداًأذاعوهو مصري الجنسية "نه أ أخريإبراهيم ضمن اتهامات 

 في أذاعن أب واعتبارها، تتعلق ببعض األوضاع الداخلية للبالد من شأنها إضعاف هيبة الدولة مغرضة
د ديني علي النحو    اتخابات تجري في البالد وكذا وجود اضطه       تفيد تزوير أي ان    عديدةالخارج بيانات   

 .باألوراقالمبين 

ين إبراهيم علي ذلـك االتهـام ضـمن    وقد عاقبت محكمة أمن الدولة العليا الدكتور سعد الد   
 80ها نص المـادة  ا كانت الجريمة المشار إليها قد نظملم" تهامات أخرى وقالت في حيثيات حكمها     إ

ع خارج البالد بيانات أو إشاعات ين ركنها المادي يتمثل في تعمد الجاني أن يذأ وت،العقوبامن قانون 
 الداخلية للبالد بما مؤداه أن يكون موطن بث إذاعة اإلشـاعات أو             عاألوضاكاذبة أو مغرضة حول     

 علم الجاني   ىكن معنوي ينطوي عل   البيانات الكاذبة أو المغرضة هو خارج البالد وذلك إلى جانب ر          
 .واعتبارهاؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة يلنوع من األخبار ذا اه ةعاذإ نأب

 1995فيلم عن تزوير انتخابات عام واعتبرت المحكمة أن إنتاج الدكتور سعد الدين إبراهيم ل  
 بيانات بذلك أو بدء مشروع عن التسامح الديني في المناهج الدراسية وبياناتـه عـن وجـود                 هونشر

 والطريف  الخارج، في   كاذبةي ضد األقباط إنما هو نشر لبيانات وإشاعات         اضطهاد في بعض النواح   
 فتزوير انتخابات موضوعه، الدكتور سعد الدين إبراهيم من حيث  هأن المحكمة لم تناقش ما كان ينشر      

 وما يالقيـة األقبـاط مـن        واألجانب، بالضرورة لكل المصريين والعرب       معلوماً أمراً كان   1995
 ونشر مثل تلك المعلومات فـي       إزالته، به الدولة وتعمل علي      أقرت أمراًوجوه  صعوبات في بعض ال   

إبراهيم هو دليل علي وجود ديمقراطية في مصـر         الدين  سعد  . حقيقة األمر ومن مصري في وزن د      
 علي أن ذلك ال قيمة له وال اعتبار فيما يتعلق بتلـك             الدولة، تحسين صورة    إليبما يؤدي في حقيقته     

 ذلك يدل على قدر مـن       أن تحسين صورة الدولة باعتبار      المتهم إلى  ه لو أدى ما نشر    الجريمة فحتى 
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جـرائم  ال باعتبار تلك الجريمة مـن       األحوال فإن الجريمة تكون قد وقعت فى كل         الحكم،ديمقراطية  
 )6(.اإلجرامي فال يهم تحقق الهدف ةالخطر

ها دعايات مثيـرة أو بيانـات    أو نشر أخبار فى الداخل يمكن اعتبارإذاعة كانت مجرد    اوإذ
 أي تمنـع    د  80ن المـادة    إ، ف ) عقوبات ج80( الشاقة وفق المادة     األشغالمغرضة تؤدى إلي عقوبة     

 كاذبة أو مغرضـة حـول       إشاعات أو يذيع فى الخارج أي أخبار أو بيانات أو           ينشر أنمن   يمصر
هيبتها أو اعتبارها أو     بالدولة أو     الثقة المالية  إضعافإلى   ذلك   يؤدياألوضاع الداخلية للبالد ما دام      

 . اإلضرار بالمصالح القومية للبالدنه أ من شى طريق كان نشاطاًأباشر ب

  :التعبير الذي يؤدى إلي تهديد النظام األساسي للدولة: ثانياً 

التي والنظام األساسي للدولة هو تلك المجموعة من القواعد األساسية التي تقوم عليها الدولة              
 من ين األول والثاناالبابويمثل  للمجتمع األساسيةا الدستور، تحت عنوان الدولة والمقومات نص عليه

الدستور المصرى اللذان يضمان شكل الدولة ونظامها ومقوماتها االجتماعية والخلقية واالقتصـادية            
 . الدستور المصري علي سبيل المثال من 39 إلى 1ويشكالن المواد من 

ـ      إلى من ينشر مبادئ تدعو   ب القانون كل    ويعاق وم عليهـا الحكـم      معاداة المبادئ التـى يق
 أو بالتمثيل ما دام هدفها      باإلشارة، وهذه الدعوى قد تكون بالكتابة أو بالنشر أو          االشتراكي فى مصر  

 النظـام   ألهداف نظام مناقض    إلى كراهية النظام االشتراكى أو تدعو     الجمهور أو تزين له       تدعو أن
 .)7(تراها الحكومة وليس كما هى فى الواقع االشتراكى كما 

قوم بقطع ن الجريمة تثما استعماله القوة أو اإلرهاب أل    والقانون ال يشترط العتبار التعبير مؤ       
 . الجانيإليهالتجأ إالنظر عن الوسيلة التى 

 العقاب يقع وفق القانون على من ينشر أو يحبذ المذاهب التى            نإ"كما قضت محكمة النقض     
يشـير    البأنـه  تغيير مبادئ ونظم المجتمع ولو لم ينصح هو نفسه باستعمالها أو صـرح             إلىى  ترم

 )8(".باستعمالها

ما يطلبه القانون لقيام جريمتى التـرويج والتحبيـذ هـو        "أن   أيضاًويقرر القضاء المصرى    
 )9(" ة العالنيإلىاالكتفاء بمخاطبة شخص واحد أو فى جمعية خاصة أو فى مكان خاص دون حاجة 

 المشرع المصرى حال تعديله     أن إال مكرر فى قانون العقوبات      98ورغم وجود تلك المادة     
 مكرر وألهمية هذه    86 قانون العقوبات بحجة مكافحة اإلرهاب أضاف مادة جديدة برقم           أحكامبعض  

                                                        
 . 315  ص،مرجع سابق، عبد الحكيم فوده.  د )6(
 . يمكن القول أن القانون األردني بالمثل يعاقب كل من يروج ضد النظام الملكي األردني)7(
  5 بند 320  ص،1 الجزء ، مجموعة الربع قرن،16/12/1935 نقض )8(
  8 بند 320  ص،1 الجزء ،ة الربع قرن مجموع، 18/5/1954 نقض )9(
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 من  المادة لكونها تدل على استمرار الحكومة فى وضع القيود على التعبير السلمى سوف نورد جزءا              
 .)10( مجلس الشعب بشأنهامناقشات

قـانون   بتعديل   إعالمياً والمعروف   92سنة  ل 97 مكرر والمضافة بالقانون     86تذهب المادة   
حكـام  أ على خالف    ،دارأسس أو نظم أو     أ أو   نشأأيعاقب بالسجن كل من     "نه  أ ىإل اإلرهابمكافحة  
 إلـى  وسيلة بأيةلغرض منها الدعوى  جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون ا          . القانون
 الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السـلطات العامـة مـن                 أحكامتعطيل  

غيرها من الحريات والحقوق العامة      أو االعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو         أعمالهاممارسة  
 باألشـغال  ويعاقب  .طنية أو السالم االجتماعى    بالوحدة الو  ضراراإلالتي كفلها الدستور والقانون، أو      

بمعونات ماديـة أو ماليـة مـع علمـه        مدها  الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو            
أحـدى   إلىتزيد على خمس سنوات كل من انضم         ويعاقب بالسجن مدة ال    .إليهبالغرض الذى تدعو    

ى الفقرة السابقة أو  أو العصابات المنصوص عليها ف    الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات      
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كـل        . بأغراضهاى صورة مع علمه     أشارك فيها ب  

ل من  ذلك ك كلفقرة األولى    المذكورة فى ا   لألغراض أخرى طريقة   بأيةأو  من روج بالقول أو بالكتابة      
  أو تحبيـذاً حررات أو مطبوعات أو تسجيالت تتضمن ترويجـاً      م أحرزسطة أو   احاز بالذات أو بالو   

 وسيلة مـن    أية أحرز وكل من حاز أو      ، الغير عليها  إلطالع كانت معدة للتوزيع أو      إذلشئ مما تقدم    
عدت لالستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسـجيل  أوسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية استعملت أو    

 ." شئ مما ذكرإذاعةأو 
تطبق على الجرائم التى تقع "  تلك المادة أن مكرر 86 المالحظة المهمة على المادة     أنى  عل

يشترط فيهـا العالنيـة فتقـع      مكرر ال86 جريمة المادة أنبواسطة الصحف وغيرها كل ما هنالك       
 )11(. حتى لو تمت فى غير عالنيةاإلحرازجريمة الترويج والتحبيذ أو الحيازة أو 

                                                        
 يهدد حرية أن ما ورد فى هذه المادة يمكن أن"  عضو المجلس وأكد لطفى األستاذ عند مناقشة هذه المادة فى مجلس الشعب قال )10(

ون فى   نعتقد انه صحيح سيك    أما تجريم الفكر المعاكس     أن األطرافالصحافة وحرية الفكر وحرية الحوار المتكافئ بين جميع         
 الجماهير وحرمان فريق إقناع إلى الحقيقية التى تؤدى المقاومة الفكر بالفكرة هى مقاومةن إالحقيقة مجاال لترويج الفكر السرى ف

 تنطبق على أن وهذه المادة بهذه الصورة يمكن أكثرمن الناس مهما اختلفنا معهم والتضييق عليهم سيكون وسيلة للعمل السرى 
فعلى سبيل المثال فى الفقرة السابقة تكلم الشارع عن السالم االجتماعى وهذا السالم االجتمـاعى مسـالة                … اإلرهابيينغير  

 أن آخر تحقيق السالم االجتماعى حين يرى طرف  إلى منه   أهدف شئ   أي اكتب   أنمفتوحة وفيها وجهات نظر متعددة ويمكن       
 لكل إفساد إلىذه الصورة ليس لها مبرر وهى فى النهاية ستؤدى ن هذه المادة بهإ وعلى ذلك ف… بالسالم االجتماعى إخاللهذا 

 على وقرر رئيس مجلس الشعب ووزير العدل رداً" . حرية الصحافة إلىظواهر الديمقراطية الموجودة فى البلد من حرية الفكر 
 قد جعلت التحـريض أو  أنهاو  هأضافته مكرر وان كل ما 98 ترديد للمادة وأنها بجديد تأتن هذه المادة لم   أالعضو السابق ب  
 من  129المادة   نص   إلى جرائم يعاقب عليها القانون واستند رئيس مجلس الشعب ووزير العدل            األفكار أنواعالترويج لبعض   

 1992 يوليو 15لسات مجلس الشعب مضبطة الجلسة الثانية بعد المائة من ج. لمانى المعدل وفيه نص مشابه قانون العقوبات األ
 .23 ـ 22ص

  . 88ص،  مرجع سابق، عبد اهللا خليل )11(
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 فجاجة هـو    أكثر اً ثالث مثالن نموذجين لقيود التعبير هناك نموذجاً     تن  االمادتن  ا كانت هات  وإذا
 . ضيفت ؟ أمن قانون العقوبات فما هى تلك المادة ؟ ومتى ) و98(المادة 

تتجـاوز خمـس     شهر وال أتقل عن ستة     يعاقب بالحبس مدة ال   "نه  أتقضى تلك المادة على     
 جنيه كل من استغل الدين فى التـرويج  ألفوز اتتج تقل عن خمسمائة جنيه وال  سنوات أو بغرامة ال   

الفتنـة أو تحقيـر أو    إثـارة  متطرفة بقصد ألفكار أخرىى وسيلة أالتحبيذ بالقول أو بالكتابة أو ب     أو  
ـ  ضـرار إ أو   إليها أو الطوائف المنتمية     السماوية األديانحد  أزدراء  إ دة الوطنيـة أو السـالم       بالوح

 . "االجتماعى

 والصادر فـي    1982 لسنة   29 قانون العقوبات بموجب القانون      إلىلمادة  ضيفت هذه ا  أوقد  
ضيفت لمعاقبة كل من يسـتغل    أ تلك المادة قد     أن للقانون   اإليضاحية وجاء فى المذكرة     22/4/1982

 هـو   اإليضاحية المؤثم وفق نص المذكرة      أن، كما    متطرفة ألفكارالدين ويعمل تحت شعاره للترويج      
 . التستر بالدين

 يقوم الشخص باستخدام الدين أو الشعارات الدينيـة         أننموذج اإلجرامي لتلك المادة يفترض      وال
  .إليها أو الطوائف المنتمية السماوية األديانحد أير  الفتنة أو لتحقإلثارة
 القرآنيـة سالمى أو النصـوص     ذج التشريعى هو استخدام الدين اإل     والشكل المفترض لهذا النمو    ◄

تغالل الدين تهام باإللحاد ينفى تهمة اس  ن اإل إى والعكس صحيح، وعلى ذلك ف     لمسيحلتحقير الدين ا  
 )12(. فينطلق من إنكاره اإللحاد أم به يماناإلن استغالل الدين ينطلق من أل
 اسـتخدامها ضـد حريـات    إساءة إمكانية التطبيق القضائى لتلك المادة كشف عن مدى         أنعلى   ◄

 باسـم   من دولة طوارئ والمعروفة إعالمياً    أ جنح   1990 سنة   580في القضية رقم     ف …التعبير  
  -:متينالمتهمين ته إلى وجهت النيابة العامة "عالء حامد"قضية 

 والكفر الصـريح   اإللحاد متطرفة هى    ألفكار استغلوا الدين للتحبيذ بالكتابة والنشر       أنهم: األولى  
سـالمى ومحمـد    دين اإل لتهكم عليها بصفة عامة وال     وا وأنبيائها السماوية األديان وإنكار

 فى  مسافة" كتاب   بتأليف) عالء حامد (ن قام األول    أ وسلم بصفة خاصة ب    صلى اهللا عليه  
 الوطنيـة ويهـدد السـالم    الوحدةب الذى يضر األمر متطرفة أفكاراًوضمنه   "عقل رجل 
 .االجتماعى

ـ  بطريق الكتابة والنشر على األديان السماوية وأنبيائهـا بصـفة ع           ىتعد :الثانية   ة والـدين   ام
وضـمنه  " مسافة فى عقل رجـل    " المتهم األول كتاب     ألفن  أاإلسالمي بصفة خاصة ب   

 والـتهكم   وأنبيائها السماوية األديان وإنكار والكفر الصريح    اإللحاد متطرفة هى    أفكاراً
 .عليهم

                                                        
 منشورة فى كتاب حرية الفكر والعقيدة       ،1990 سنة   580 مذكرة مرفوعة لمكتب الحاكم العسكرى فى القضية         ، نجاد البرعى  )12(

 .اإلنسان المنظمة المصرية لحقوق إصدارات ، الجزء األول،وإشكالياتقيود 
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نه ضـمن هـذا   أ وًلف كتاباأنه أيابة العامة به المتهم األول هو  كل ما اتهمت الن  أنويالحظ   ◄
 .األقللحادية وكافرة من وجهة نظر النيابة العامة على إ ًأفكارااب الكت

 جنيه ومصادرة الكتاب    ألفوقد حكم على المتهم بالحبس خمس سنوات مع الشغل وغرامة            ◄
وفى تسبيبها لقضائها هذا والذى كان يعد األول من نوعه فى تاريخ القضاء المصرى وقت               

من قانون العقوبـات  ) و98( لنص المادة  وفقاًنوناًمن المقرر قا" أنه صدوره  قالت المحكمة 
جرامـى  لجانى قد سلك سلوكه اإل    يكون ا  أنن المشرع يتطلب القتراف مثل هذه الجريمة        إف
ن تكون  أ فى ذلك الدين و     متطرفة مستغالً  ألفكارنها الترويج والتحبيذ    أ من ش  بأفعالن قام   أب

 الفتنـة بـين جمـوع       إثـارة  بقصد   أخرى  وسيلة أي بالقول أو بالكتابة أو      ماإ األفعالتلك  
 أو كان القصـد هـو       إليها أو الطوائف المنتمية     السماوية األديانحد  أزدراء  إالمواطنين أو   

نـه  أ وحيث   … بالوحدة الوطنية ككل والسالم االجتماعى الذى يعيش فيه الشعب           ضراراإل
مسـافة  " الجنحة باستقراء أوراق الدعوى وما حوته من مستندات وما جاء بالكتاب موضوع      

 متطرفـة   راءآنه يحوى بين طياتـه      أ المتهم األول يتضح     بتأليفه قام   ي والذ "فى عقل رجل  
 ضراراإللمؤلفه من نسج خياله لم يقصد بها سوى التحقير والعبث بالمعتقدات الدينية بقصد              

  علـى كافـة     الكتاب فى مجمله يحوى تهكماً     أن"د الحكم يقول    واستطر " .بالوحدة الوطنية   
 رموز لم تحدث واتخـذ      إالوالثواب والعقاب ما هى       واهللا والخير  األديانن كافة   أ و األنبياء

 البسيط وسيلة يتمكن بها من العبث فى عقول كافة مستويات           األسلوبالمتهم األول من ذلك     
 )13(". بالوحدة الوطنية ضرارواإل هدفه وهو الفتنة إلىالشعب بغرض الوصول 

                                                        
 المتهم فيها السيد عالء الـدين  ،25/12/1991جنح امن الدولة العليا طوارئ ،  1990 سنة 580الحكم الصادر فى القضية       )13(

  .وآخرينحامد 
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 ��ا�� اCه�@& وا	"!�A ا	8ى ی��� ا	�"�!
 العليا واإلدارية الحكومة هى الهيئة التنفيذية أن من الدستور المصري على 153تنص المادة 

للدولة وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أو نوابهم ويشرف رئيس الوزراء علـى               
 . الحكومةأعمال

قط على الوزراء بل يمتد ليشمل كل موظف عام         يقتصر ف   الحكومة فهو تعبير ال    ي مسئول أما
 بـأداء  كل شخص معين بصفة دائمة غير مؤقتة للقيام           عاماً  ويعتبر موظفاً  …أو مكلف بخدمة عامة     

العاملين بالهيئات العامة    المحلية أو    اإلدارة الحكومة أو    أكانتحد المرافق العامة سواء     أعمل لصالح   
 )14(.للدولة

 المجـالس   أعضـاء  عليها من فى حكم الموظفين العموميين مثـل          وهناك طائفة ثالثة يطلق   
 من التعبيـر    أنواعويعرف قانون العقوبات ثالثة      . معينين أو منتخبين   أكانواالنيابية أو المحلية سواء     

 والتعبير الذى يشمل    إهانة التعبير الذى يشمل     وص من هيبة الحكومة أو موظفيها وه       االنتقا إلىتؤدى  
 ألهميتـه  فقط   إهانة يشمل   ي التعبير الذ  لمبحثافي هذا   ى يشمل قذف وسوف نعالج      سب والتعبير الذ  

 .اإلهانةولعدم وجود تحديد واضح لمعنى 
 : �.�D  �م اCه�@&=�ی�& ا	�"�ی< � أوً: ـ

 قول أو التهديد موظفاً    أو ال  باإلشارة أهانمن  "نه  أ إلى من قانون العقوبات     133تذهب المادة   
 تأديتها وظيفته أو بسبب     تأدية أثناء مكلف بخدمة عمومية     إنسان أيل الضبط أو    حد رجا أ أو   عمومياً

 . " مائتى جنيه مصرىتتجاوز شهر أو بغرامة الأتزيد على ستة  يعاقب بالحبس مدة ال
نه أ إالحين حدد القانون ما هو القذف وما هو السب    ي   ف اإلهانةولم يحدد القانون معنى كلمة      

كل " هى  اإلهانة أن محكمة النقض تقول أن إال اإلطالق على لم يضع لها تعريفاً  اإلهانةعندما تناول   
 )15(". الناسأعين من الكرامة فى زدراء وحطاًإن فيه أقول أو فعل يحكم العرف ب

 يمكن وجودها تحت طى عبارات غير جارحة بل مهذبة متـى كانـت           اإلهانة إن"ويقول الفقه    
 )16.( اإلهانة فيها معنى ألقيتى تتضمن فى الظروف التى  كان شكلها الظاهرأياًالعبارات 
 نوع من قبيـل     أي تعبير من    أيعتبر  انه  أ حتى   اإلهانةوقد توسع القضاء المصرى فى معنى        

 تهم فالم المهينة من اللفاظاألثبت الحكم صدور أيقصد ذلك مباشرة متى   حتى لو كان صاحبه ال   اإلهانة
 .)17(يقصد  الأم اإلهانةنه يقصد أحاجة لها بعد ذلك للتدليل على 

                                                        
 . 550  ص،مرجع سابقه، عبد الحكيم فود.  د)14(
  .301  ص، عاما25ً مجموعة القواعد فى ،2/1/1932 نقض )15(
  341  ص،1991 طبعة  في قانون العقوبات،الوسيط، حمد فتحى سرورأ. د  )16(
مجموعة المكتب ، 13/11/1972ونقض ؛  1291  ص،275 رقم   18 السنة   ، مجموعة المكتب الفنى   ،25/12/1967نقض    )17(

  .14  ص،2 رقم،28 السنة  ،مجموعة المكتب الفنى، 2/1/1977 ونقض ؛1194  ص،23 السنة ،الفنى
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 قد تكون بالقول وتتم بالنطق المهين الذى يوجه مباشرة للموظف العام فيطرق السمع واإلهانة
 يال د" للموظف األشخاصحد أ العبارات المهينة قول أمثلةسواء اتخذ شكل الحديث أو الصراخ ومن 

 قول شـخص عقـب      أو" هذا ظلم "ده  ثر صدور حكم ض   أقول متهم على    و" أشتكيك حا   أناموش ذمة   
صـل  أن كانت فى    إ هذه العبارة و   إن"وفى ذلك تقول محكمة النقض      " يحيا العدل "النطق بالحكم ضده    

خيب القاضـى    صدرت من منقبض النفس الذى إذنها  أال  إلنفس واالبتهاج   وضعها دالة على ارتياح ا    
 .)18(ن شر ضروب التهكم والسخريةوهو مه بقضائه عليه كانت من قبيل المدح فى معرض الذم ءرجا

تخـذه   الجانى بجسمه أو كل موقف ي      يأتيها وهى كل حركة     ةشار باإل اإلهانة تكون   أنويمكن   
 . معينةأداةلة أو آسواء بنفسه أو باالستعانة ب

 �ً!@�E1.ریـ�  )19: (&  ��ی�& إه�@& ر�!G ا	=

حـدى  اهورية بواسطة    من أهان رئيس الجم    يعاقب بالحبس كل  " على أنه    179تنص المادة   
 ".عقوبات 171الطرق المتقدم ذكرها فى المادة 

                                                        
  . 628  ص،4 جـ ، جندي بك عبد اهللا،الموسوعة الجنائية، 1929 مايو سنة 2نقض   )18(
 ضمن أوراق الدورة التدريبية التي نظمتها المجموعـة          ورقة مقدمة  ،زي حتحوت، جرائم اإلهانة والعيب     فو :راجع في هذا   )19(

، فى  "نحو صحافة حرة مسئولة   "ت عنوان     اهرة تح  بالق المتحدة بالتعاون مع معهد األهرام اإلقليمي للصحافة وسفارة هولندا        
 .م2004رس ما14-11ة في الفترة من اإلسكندري
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المستفاد من هذا النص أن المشرع يرمى إلى حماية شخص رئيس الدولة من كل فعـل أو         و
ويشترط المشرع النعقاد هذه الجريمـة      .قول يمس كرامته أو شرفه أو اعتباره بوصفه ممثالً للدولة           

 : توافر أركان ثالثة هى 

 سياق معنى يتضمن اإلهانة فى حق رئيس الجمهورية ، وثانيها أن يقع هذا النشـاط                :أولها
وأخيراً أن يتم ذلك عن علم وإرادة من الجانى أى أن يتوافر فى  ، عقوبات171فى عالنية طبقاً للمادة 

 .هذه العالنية إلى رئيس الجمهوريةحقه قصد توجيه هذه اإلهانة ب

، مما يستلزم معه    يس الجمهورية وقت ارتكاب الجريمة    صفة رئ ويشترط القانون لزوم توافر     
، فال تنعقـد مسـئولية      ة اإلهانة توافر هذه الصفة وقت ارتكاب الجانى النشاط المادى المكون لجريم         

هذا المركـز   أو بعد زوال ا قبل توافر هذه الصفة أو المركز  الجانى أن قام بالنشاط المادى الممثل له      
محمد أنور  / وتطبيقاً لذلك عندما زالت صفة الرئاسة عن الرئيس السابق        . عن الشخص المجنى عليه   

،  عقوبات 179 الصحفيين بنص المادة     السادات وقامت جريدة الميدان بنشر صورته عارية لم يعاقب        
 صحفيين بتهمة حيازة بقصـد العـرض   5/11/2002فقد أدانت محكمة جنح بوالق أبو العال بتاريخ      

افية لرئيس جمهورية مصر العربية السابق محمد أنـور السـادات منافيـة             والتوزيع صورة فوتوغر  
 الصـادر بتـاريخ     454لآلداب بأن قاما بنشرها بالصفحة األولى بجريدة الميـدان بعـددها رقـم              

 علـى  زها بمظهر غير الئـق  اساءة إلى سمعة البالد ورئيسها وأبر      وكان من شأنها اإل    28/5/2002
، وأحد صحفيها ثالثة أشـهر  لمحكمة بحبس رئيس تحريرها السابق ضت ا وق" النحو المبين بالتحقيقات  

في حادث المنصة الشهير    مع إيقاف التنفيذ لنشرهما لصورة الرئيس الراحل أنور السادات بعد مقتله            
  )20(.1981عام 

واعتبار أفـراد أسـرة      عقوبات إلى ما يمس شرف       179 وال ينصرف تطبيق نص المادة      
ير، فتصـبح الجريمـة     إذا كانت تمس العبارات أيضاً شرف واعتبار هذا األخ         اللهم إال رئيس الدولة   
كذلك إال  وبذلك يلزم أن تكون اإلهانة موجهة إلى شخص رئيس الدولة وهو ال يكون               .قائمة فى حقه  

، فالمراحل السابقة على انتخابه من الشعب سواء ترشيحه من قبـل المجلـس              بانتخابه طبقاً للدستور  
ل الفترة السابقة على إبداء الشعب لرأيه فى انتخابه ال يكسبه هذه الصفة، إذ  تنص المادة النيابي وطوا

يح على المواطنين ، ويعرض الترش يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية    " من الدستور على أنه      76
 .الستفتائهم فيه

                                                        
 للصحافة قد تقدم ببالغ للنائب العـام ضـد         األعلىمصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس         "وقد كان   "  )20(

غتياله إورة السادات وهو في المشرحة بعد        لنشر ص  2002شهر مايو    أواخرصحيفة الميدان المستقلة ورئيس تحريرها في       
، التقرير السنوي المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان :راجع هذا فى". 1981 عام أكتوبر عرض عسكري في السادس من أثناء
  :وأيضاً  ،120حالة حقوق اإلنسان فى مصر، ص  ، 2002لعام 

http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/06/27/sya/44.htm  
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2002/11/11-5-8.htm 
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ئه على اقتراح ثلث أعضـا    ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء          
لس على المواطنين السـتفتائهم  ، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المج   على األقل 

ين من تاريخ نتيجـة  ، فإذا لم يحصل على األغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يوم            فيه
واطنين ، ويعرض المرشح الحاصل على األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس على الم          التصويت األول 

 .الستفتائهم فيه
صـواتهم  ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على األغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أ      

رشـيحه  ، فإن لم يحصل المرشح على هذه األغلبية رشح المجلس غيره وتتبع فى شأن ت   فى االستفتاء 
 ".وانتخابه اإلجراءات ذاتها

 &� :ا	�آ# ا	��دى 	)=�ی
دى للجريمة فى كل سلوك مادى ذو مضمون نفسي يهدف إلى إهانة رئيس             يتمثل الركن الما  

 علناً سواء بالقول أو الفعل أو اإليماء أو الصـياح أو  ه أو اعتبارهالدولة أى النيل من كرامته أو شرف 
، فيكفى أن فيها اإلساءة أو التحقيـر سـواء بمناسـبة         الرسم أو الصور الشمسية أو الرمز     الكتابة أو   
، حتى ولو كانت صورة وسمعة الرئيس فى عين         ئيس أو ما يتعلق بحياته الشخصية     امه كر مزاولة مه 

، ألن اإلهانة محل العقاب عليها ما فيها من تطاول ولو كان أن يخدشها قدح القادحين الناس أقوى من    
رتكاب جريمة إهانـة    إصود باإلهانة بمناسبة    قوقد أوضح قضاء محكمة النقض الم     . )21(عديم الجدوى 

لتوافر جريمة اإلهانة "  عقوبات بأنه ال يشترط 133موظف العام  المنصوص عليها فى نص المادة ال
 عقوبات أن تكون األفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قـذف   133المنصوص عليها فى المادة     

ـ اإلساءة أو المساس بالشعور أو الأو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفى أن تحمل معنى            ض مـن ح
  )22("الكرامة

أوسع نطاقاً من القذف أو السب إذ تشمل كل فعل أو قول " اإلهانة"ويتبين لنا من هذا أن كلمة 
يمس هيبة الرئيس أو وقاره أو كرامته أو يقلل من تقديره أو احترامـه ولـو لـم يمـس شـرفه أو               

 . )23(اعتباره
 &� :ا	�آ# ا	�"�.ى 	)=�ی

فلو .اف إرادة الفاعل إلى اإلهانة أى القصد الجنائى نصرإيتمثل الركن المعنوى للجريمة فى  
، ال تتوافر الجريمـة إال إذا   على أكثر من معنى أحدها اإلهانة      أن صحفياً نشر رسماً ما قابالً للتأويل      
 .)24(ثبت أن نيته كانت منصرفة إلى اإلهانة

                                                        
 .487، ص باإلسكندريةرمسيس بهنام ، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، دار منشأة المعارف / د  )21(
 .853، ص 38 ، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1987أكتوبر28 ق ، 54 لسنة 5879أنظر الطعن رقم  )22(

 ق، 51 لسنة 1707؛ الطعن رقم 1291، ص 18، المجموعة، س25/12/1967 ق، جلسة 37 لسنة 1891أيضا الطعن رقم 
 .732 ص،32، المجموعة، س20/10/1981جلسة 

 .429 ، ص 2001،   الطبعة الثانية،دون دار نشر ، ر، قانون العقوبات، القسم الخاصطارق سرو/ د  )23(
 .487 ص ،رمسيس بهنام، مرجع سابق/ د )24(
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نريـد حكومـة    : هى قوله ارات المسندة إلى المتهم     إذا كانت العب  "، قضت المحكمة بأنه     وتطبيقاً لذلك 
به، وما هذا ، نريد ملكاً يعتز بالشعب والشعب يعتز ها أتت بأمر الشعب ال بأمر الملك  تقول أن 

واستخلصت المحكمة توافر القصد الجنائى لدى . لو بعدت عنه بعض بطانتهفاروق الملك إال 
  حتماً بمعناهـا المتهم فى جريمة العيب التى تتكون من هذه العبارات من جهره بها مع علمه        

 )25(."ألنها من إنشائه فذلك منها سائغ
 فى جرائم القذف والسـب واإلهانـة   يلجنائالقصد ا" المحكمة إلى انه من المقرر أن   وذهبت

، وال حاجة فى هـذه الحالـة إلـى          نة بذاتها يشمهة إلى المجنى عليه      الموج لفاظيتحقق متى كانت األ   
إن حسن النيـة الـذى      "خر بأنه   أوقضت المحكمة فى حكم      .)26(" ...االستدالل عليه بأكثر من ذلك      

يتطلبه القانون فى جريمة اإلهانة هو اعتقاد المتهم بصحة الوقائع التى ينسبها لغيره وأن يكون قصده                
 .)27("مما يقترفه من ذلك مصلحة البالد ال مجرد التشهير بها

 &� : /.�& ا	=�ی

ومـن الجـدير    . ب على الشروع لعدم النص    وال عقا . يعاقب القانون على الجريمة بالحبس    
 فى ه من قانون العقوبات فد نصت  على تعطيل الجريدة كعقوبة تكميلية وجوبي200بالذكر، أن المادة    

حالة ما إذا حكم على رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة فـى                  
 ثالث مرات فى األسبوع رالنسبة للجرائد التى تصدوتكون مدة التعطيل شهراً ب.الجريمة محل البحث   

 أى بالنسبة للجرائد -أو أكثر وثالث أشهر بالنسبة للجرائد األسبوعية وسنة بالنسبة لألحوال األخرى        
 .كل أكثر من أسبوعالتى تصدر 

 �ً�	�E :&!& أ���	دو G!أو ر� J(م KL 3M A!"	ا &� ) :28(��ی

حدى الطرق  اة ال تزيد على سنتين كل من عاب ب        حبس مد يعاقب بال  " 181وفقاً لنص المادة    
 توافر صفة   يشترط المشرع لنشؤ هذه الجريمة    و. " ة أجنبية المتقدم ذكرها فى حق ملك أو رئيس دول       

 :الركنين المادى والمعنوى للجريمة، على النحو التالى، باإلضافة إلى توافر معينة فى المجنى عليه

، فيجـب أن يكـون   رتكاب الجريمـة إمجنى عليه وقت  ال ويشترط المشرع صفة خاصة فى    
 .أيضا أن الدولة معترف بها فى مصرويفترض . يةمتمتعاً بصفة ملك أو رئيس دولة أجنب

وال . جنبيةويتخذ الركن المادى لهذه الجريمة صورة العيب فى حق الملك أو رئيس الدولة األ
الواردة فى نص   " اإلهانة" النص محل البحث عن مدلول كلمة        الواردة فى " العيب"يختلف مدلول كلمة    

، فهو يشمل كل فعل أو تعبير من شأنه أن ينتقص من شأن الملك أو رئيس الدولة  عقوبات179المادة 
                                                        

 .336، ص 358 ق 7، مجموعة القواعد القانونية، ج 5/1947 /12 نقض )25(
 .34، ص 42، المجموعة، السنة 7/1/1991جلسة ،   ق59 لسنة 61341ائى، الطعن رقم نقض جن )26(
 .469، ص  333 ق2، ج ، المجموعة14/3/1932نقض  )27(
أوراق الدورة التدريبية التي نظمتها المجموعة المتحدة بالتعاون         ضمن   جرائم اإلهانة والعيب، ورقة مقدمة    ،   فوزي حتحوت : راجع في هذا    )28(

-11، فى اإلسكندرية في الفترة من  " نحو صحافة حرة مسئولة "مع معهد األهرام اإلقليمي للصحافة وسفارة هولندا بالقاهرة تحت عنوان      
 .م2004 مارس 14
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األجنبية وسواء كان ذلك بمناسبة مزاولة مهامه كملك أو رئيسـاً للدولـة أو كـان متعلـق بحياتـه                  
 .)29(الخاصة

ى الملك أو رئـيس الدولـة       ي فيبرز فى انصراف إرادة الفاعل إلى الذم ف        أما الركن المعنو  
مضـمون عباراتـه   أى يشترط القانون توافر القصد الجنائى العام المتمثل فى علم الجانى ب         . األجنبية

 .وبصفة المجنى عليه، فضالً عن إرادة نشرها
 &� : /.�& ا	=�ی

على سنتين، وال عقاب على الشروع لعدم       مة بالحبس مدة ال تزيد      يعاقب القانون على الجري   
 . النص
 ): 30(��ی�& ا	"!KL 3M A م��� 	'و	& أ���!& : را�"ً� 

يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال " من قانون العقوبات على أن 182 تنص المادة
 كل مـن    هاتين العقوبتين فقط  حدى  اال تزيد على عشرة آالف جنية أو ب       تقل عن خمسة آالف جنيه و     

ـ              اعاب ب  ور تتعلـق   حدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل لدولة أجنبية معتمد فى مصر بسبب أم
 ."بأداء وظيفته

مشـرع  نزوالً على حسن سير العالقات الدولية بين مصر وغيرها من الدول ، حـرص ال              
ـ الجنائى على عقاب كل من عاب  171حدى الطرق العالنية المنصوص عليها فى نص المـادة  ا ب 

ويتطلـب  . ر بسبب أمور متعلقة بأداء وظيفتهفى حق ممثل لدولة أجنبية معتمد فى مص ـ   عقوبات
مادى المشرع النعقاد هذه الجريمة توافر صفة معينة فى المجنى عليه باإلضافة إلى توافر الركنين ال              

سلوك المجـرم أن    ، فيشترط القانون فى المجنى عليه المسند إليه الفعل أو القول المكون لل            والمعنوى
 . ممثل لدولة أجنبية معتمد فى مصريكون موجهاً إلى

 كل من السفراء والقناصل والوزراء المفوضون والمستشـارون فـى شـتى             وبالتالي يعتبر 
وغنى عن البيان أنـه     . عالمية أو الطبية وكذلك الملحقون    المجاالت سواء الثقافية أو التجارية أو اإل      

 .)31(رتكاب الجريمةأالصفة فى مصر وقت لة األجنبية متمتعاً بهذه يشترط أن يكون الممثل للدو

                                                        
نص تقدمت السفارة الليبية بمصر بشكوى إلى نقابة الصحفيين المصرية  ضد    واستناداً إلى هذا ال    .432 ص    مرجع سابق،  طارق سرور، / د )29(

الزعيم الليبي معمر القذافي في مقاالت كتبوها بخصوص قرار ليبيا التخلي عن برامج أسلحة الدمار       بتهمة سب وقذف    " صحفي مصرى    14
وقوبـل  . ار الشامل الموجودة لديها وتتخلص من برامجها       ستزيل كل أسلحة الدم    أنها 2003 ديسمبر 19وكانت ليبيا قد أعلنت يوم      . الشامل

 القذافي اتخذها خوفا مـن التعـرض   أنوقال بعضها ) خطوة مخزية(القرار الليبي بنقد الذع من بعض الصحف المصرية التي وصفته بأنه  
 . الرئيس العراقي المخلوع صدام حسينإليهللمصير الذي آل 

 ضمن أوراق الدورة التدريبية التي نظمتها المجموعـة  ةورقة مقدم  ،م اإلهانة والعيب  ائجر ،فوزي حتحوت : راجع في هذا     )30(
، فى "نحو صحافة حرة مسئولة " ت عنوان  المتحدة بالتعاون مع معهد األهرام اإلقليمي للصحافة وسفارة هولندا بالقاهرة تح

 .م2004مارس 14-11 في الفترة من اإلسكندرية
 .434بق، ص طارق سرور، مرجع سا/ د )31(
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 ممثل لدولة أجنبية معتمـد       فى حق  )32( لهذه الجريمة فى صورة العيب     ويتمثل الركن المادى  
 .فى مصر

ب فى حـق    ، الركن المادى هنا أضيق نطاقاً منه فى جريمة العي         ومن الجدير بالمالحظة أن   
ه بينما السلوك المكون للجريمة فى حق هذا األخير هو كل ذم له سواء ، ألنملك أو رئيس دولة أجنبية   

ب فـى   فإن السلوك المادى لجريمة العي    .  الخاصة هونئخر يتعلق بش  آات الوظيفة أو بأمر     تعلق بواجب 
 أداء هـذا  ، يلزم كي يحقق الركن المادى لهذه الجريمة أن يدور حـول     حق ممثل معتمد لدولة أجنبية    

اصة له ال تقوم بشأنه الجريمة، حين يتعلق األمر بالحياة الخفي ، ومن ثم فإنه     ظيفتهالممثل لواجبات و  
 .)33(شأنه جريمة السب العلنى أو القذفن كان من الممكن أن يحقق بإو

 علم الشخص بمضـمون  ي أـ فيتطلب توافر أيضاً القصد الجنائى العام  الركن المعنويأما 
 .)34(إرادة نشرهاعباراته وبصفة المجنى عليه فضالً عن 
تجاوز سنة وغرامة ال تقل عن خمسـة آالف         ت بالحبس مدة ال     يعاقب المشرع على الجريمة   

 .حدى هاتين العقوبتين، وال عقاب على الشروع لعدم النصاف جنية أو بجنيه وال تزيد عن عشرة آال
تحريك ـ منه   8وفقاً لنص المادة ـ ويجدر التنبيه إلى أن  قانون اإلجراءات الجنائية يعلق  

الدعوى الجنائية فى جريمة إهانة ملك أو رئيس دولة أجنبية علناً وكذلك الشأن فى جريمة العيب علناً      
، على قرار يصدر مـن      ر بسبب أمور متعلقة بأداء وظيفته     فى حق ممثل معتمد لدولة أجنبية فى مص       

ى يد النيابـة وإنمـا مقيـداً        ويراد بذلك أال يكون رفع الدعوى عن الجريمتين طليقاً ف         . وزير العدل   
 . )35(باعتبارات المناسبة العملية كما يقدرها وزير العدل

، وينبغـى أن    لب أن يكون بالكتابة وليس شفوياً، وال يشترط فيه شكل معين          ويشترط فى الط  
 .)36(يتقدم من وزير العدل أو من ينوب عنه

                                                        
زدراء والتطاول  ى اإل  عقوبات فهى كل ما يفيد معن      133،  179اإلهانة الواردة فى المادتين     كلمة العيب ال تخرج عن معنى         )32(

، ويخضع العيب فى جميع هذه األحوال لسائر ع182ونفس األمر بالنسبة للمادة ، على المشاعر، والمساس بالكرامة والشعور
 على معنى العيب واإلهانة أو عدم داللتها، واألمر فى النهاية لفاظهانة بصفة عامة من حيث داللة األالضوابط المقررة فى اإل

 .فر اإلهانة والعيب أو عدم توافرهمردة إلى قاضى الموضوع تحت رقابة محكمة النقض فى القول بتوا
 .302، ص 1977،  نقد المباح، دار النهضة العربية، العماد عبد الحميد النجار/ د 

 من قانون العقوبات أن تكون 133ال يشترط لتوافر جريمة اإلهانة المنصوص عليها فى المادة "نه أوقد قضت محكمة النقض 
مساس بالشعور األفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى تحمل معنى اإلساءة أو ال

 تحمل بذلتها معنى اإلهانة إلى الموظف سواء ألفاظوافر القصد الجنائى فيها تعمد توجيه ، وأنه يكفى لت   أو الفض من الكرامة   
 المهينة فال حاجة لها لفاظأثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور األ

 ".أو اإلهانةجانى قصد بها اإلساءة بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن ال
، الطعن ي نقض جنائ ؛1247، ص 45، السنة  ة نقض جنائي، مجموع27/12/1994 ق، جلسة 59 لسنة 24852الطعن رقم 

 . 732، ص 32، السنة  ، المجموعة20/10/1981، جلسة   ق51 لسنة 1707رقم 
 .491، ص قرمسيس بهنام، مرجع ساب/ د )33(
 .435، ص طارق سرور، مرجع سابق/ د )34(
 .492رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص/ د )35(
 .469، 1987،  رج، جرائم الفكر والرأي والنشر، دار الغد العربي، الطبعة األولىمحسن فؤاد ف/ د  )36(
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 أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو األمة مجلس إهانةجريمة 
 عقوبات والتى تعاقب كل من أهان مجلس األمة أو غيره مـن  184المصالح العامة موصوفة بالمادة   
مـة  جلـس األ  وقد استبدل تعبير م    ،"المحاكم أو السلطات أو المصالح    الهيئات النظامية أو الجيش أو      

 سـنة   112لذي أجرى بالقانون    أبقيت المادة كما هي في التعديل ا      عبير البرلمان أو أحد المجلسين و     بت
ن كل من ينتقد أداء مجلس الشعب أو فساد بعض نوابه أو تكالبهم علي أبواب    ألقول ب ، ويمكن ا  1977

  .ت يمكن أن يقع تحت طائلة القانونالوزراء أو غفوة بعضهم أثناء الجلسا

ى مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو       ويستلزم القانون أن تكون اإلهانة أو السب موجهاً إل        
 أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة سواء أكانت متمتعة             )38(حدى الهيئات النظامية  ا

اً نافيـاً  ويشترط أن تكون الهيئة أو الجهة محـددة تحديـد  .بالشخصية المعنوية أو لم تكن متمتعة بها        
للجهالة بحيث يتمكن المخاطب أو طائفة من المجتمع أن تستدل بدون عناء على الهيئة أو المصـلحة               

د إليه  أما إذا لم يكن التعيين كافياً لتحديد المسن       .  الفعل أو القول المستوجب للعقاب     الحكومية موضوع 
 .الواقعة فال تقوم الجريمة

لعبارات المكونة للجريمة موجهة إلى جميع األشـخاص  ، أنه إذا كانت ا ومن الجدير باالنتباه  
وينبني على ذلـك  .المكونة للهيئة أو المصلحة فإنها تكون موجهة أيضاً إلى الهيئة أو المصلحة ذاتها            

أنه كما يجوز لكل فرد تحققت بالنسبة له النتيجة اإلجرامية أن يتقدم بالشكوى ،يجوز أيضاً للشـخص    
أما إذا كانت العبارات المشينة موجهة إلى بعض األفراد   . من يمثله قانوناً    المعنوى أن يتقدم بالطلب م    

 184الذين يعملون فى الهيئة أو الجهة النظامية فال تنعقد الجريمة المنصوص عليها فى نص المـادة       
 . )39(عقوبات طالما أن هذه العبارات ال تتناول الهيئة بحكم اللزوم

اً بهذه المحكمة التـى     لقضاة بوصفهم كذلك يتضمن مساس    ، حكم بأن المساس با    وتطبيقاً لذلك 
، وذلك للتالزم الـذهنى بـين       )40( عقوبات 184، وهو ما يدخل الواقعة تحت نص المادة         تتألف منهم 

ـ زدراء بحكم يشمل اإلومن ثم يكون اإل ـ  الوظيفة فى الهيئة والهيئة ذاتهاشاغل   يزدراء بالهيئة الت
 .)41(أصدرته

 للجريمة فى كل سلوك يتخذ صورة اإلهانة أو السب العلنى الموجهة إلى ويتمثل الركن المادى
كم أو السلطات  من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحااهمغيرمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو      

 .أو المصالح العامة
                                                        

 ضمن أوراق الدورة التدريبية التي نظمتها المجموعـة   ورقة مقدمة ،فوزي حتحوت، جرائم اإلهانة والعيب    :  راجع في هذا   )37(
، فى "نحو صحافة حرة مسئولة  " ت عنوان   مع معهد األهرام اإلقليمي للصحافة وسفارة هولندا بالقاهرة تح        المتحدة بالتعاون   

 .م 2004مارس 14-11سكندرية في الفترة من  اإل
 .عامة يقرها القانون سواء أكانت ذات سلطة أم ال سلطة لها يقصد بالهيئات النظامية كل هيئة  )38(

 . 220رجع سابق، محسن فؤاد فرج، م/        د 
 .438، 437 سابق، ص ، مرجعطارق سرور/ د  )39(
 .592، ص 5، ج ، مجموعة القواعد القانونية1/12/1941نقض جنائي،  )40(
 .104، ص  3، مجموعة القواعد، ج 2/1/1933، نقض )41(
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و مثيالتها فإن الـنص     أ التشريعية   ، أنه حين يتعلق األمر بالمحاكم أو المجالس       ومن البديهي 
 ألنه )42(ه جلستلي المجلس بعد رفعه إو ألي المحكمة بعد انتهاء الجلسة، إ الموجهة عالج حالة اإلهانةي

 من قـانون العقوبـات   133/2لو كانت المحكمة منعقدة أو المجلس في حال انعقاد سرى نص المادة    
علـى أحـد    فإذا وقعت اإلهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلـس أو               " التى تنص على أنه     

أو غرامـة ال  أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد علـى سـنة         
 ."تتجاوز خمسمائة جنية
إن كانت الواقعة الثابتة بالحكم هـى أن المـتهم عقـب            "، قضت المحكمة بأنه     وتطبيقاً لذلك 

المحكمة ، قال فى ساحة  حبسهلمعارضة المقدمة منه فى أمرخروجه من حجرة القاضى الذى رفض ا 
فاستنتجت المحكمة من   "واطر  علشان خاطر فالن يحبسونا ده ظلم دي خ       "، وعلى مسمع من القاضى      

 عقوبات  184ذلك أنه قصد إهانة المحكمة التى أصدرت القرار باستمرار حبسه وطبقت عليه المادة              
 . )43 ("فإنها ال تكون مخطئة

، مسلطاً عليهم سيف المسـئولية       األمر إلى رجال الدين     بل وتجاوز  ،ولم يكتف المشرع بهذا   
كـل  "نون العقوبات على أن      من قا  201فنجده ينص فى المادة     .من كل ذم أو قدح فى حق الحكومة         

حد أماكن العبادة أو فى محفـل دينـي    أدين أثناء تأدية وظيفته ألقى فى       شخص ولو كان من رجال ال     
 أو فى قانون أو فى مرسوم أو قرار جمهوري أو فى عمل   )44(ةمقالة تضمنت قدحاً أو ذماً فى الحكوم      

ليمات دينية رسـالة مشـتملة    ، أو ذاع أو نشر بصفة نصائح أو تع        من أعمال جهات اإلدارة العمومية    
ال تزيد على عشـرة آالف   من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنية و         ئعلى ش 

 ." ف أو التهديد تكون العقوبة السجنإذا استعملت القوة أو العن، فحدى هاتين العقوبتيناجنية أو ب
، أى انصراف إرادة الفاعل إلى اإلهانة أو السب         ويتخذ الركن المعنوى القصد الجنائى العام     

األمر الذى يقطع معه أن القول أو الفعل أو الرسم أو الصورة أو الرمز معبراً فى ذاته وعلى نحو ال             
 النيل من اعتبار الهيئة المجنى عليها ولو باستخدام وسائل تعبيرية األصل فيها أن يقبل التأويل عن نية

 . )45(تنصب على شخص طبيعي
المناداة فى الطريـق العـام      " الملفت لالنتباه أن محكمة النقض، ذهبت إلى أن          ن كان من  إو 

ت السياسية واخـتالف  بسقوط الحكومة ونعتها بالذبذبة ال يؤخذ منها قصد إهانة الحكومة ألن التطورا 
،  كادت تكون مألوفـة عنـدهم  ما يشابهها حتىفة من الناس تردد هذه العبارات و   األحزاب جعلت طائ  

 "  )46(.ى ذلك ينقض الحكم القاضى بالعقابفالقصد الجنائى يكون إذن غير متوفر وعل
                                                        

  .493رمسيس بهنام ، مرجع سابق ، ص / د  )42(
 .592، ص  ق 5ة  لسن315، المجموعة، الطعن 1/12/1941نقض،   )43(
، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس تنفيذية واإلدارية العليا للدولةالهيئة ال" من الدستور 153قاً لنص المادة وف ،الحكومةيقصد ب )44(

 ". مجلس الوزراء على أعمال الحكومةويشرف رئيس . الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم
 .494رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص / د )45(
 .94 ق، ص 27لسنة  62، المجموعة، الطعن 14/1/1961نقض  )46(

 .407، ص 1977، جرائم اإلهانة العلنية، دون دار نشر، هعبد الحكم فود/د: مشار إليه فى 
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ق إال  القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب واإلهانة ال تتحق        "خر لها إن    آوقضت فى حكم    
ـ هة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها  الموج لفاظإذا كانت األ   ث وجـود  ، وأنه فى جرائم النشر يتعين لبح

حاكم عليها الناشر وتبين مناحيها، فإذا تبين تقدير مرامي العبارات التى ي. جريمة فيها أو عدم وجودها
 الرأى فى أمـر أو عمـل دون         شتمل عليه المقال من نقد يراد به المصلحة العامة وهو إبداء          اأن ما   

ـ     –المساس بشخص صاحب األمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته               ئ  وهو ما لم يخط
 . فال جريمة–الحكم المطعون فيه فى تقديره 

وع من حصـيلة  ، وكان المرجع فى ذلك كله إلى ما يطمئن إليه قاضى الموض         وإذا كان ذلك  
ـ   ، فإن المنا  تفهمه لواقعة الدعوى   ة زعة فى ذلك تنحل إلى جدل موضوعى ال تجوز إثارته أمام محكم

بداء الرأى فى إجراء  إبأن النقد المباح هو    وقضت المحكمة أيضاً  " )47(، بما يتعين اإللتفات عنه    النقض
أو عمل دون المساس بشخص صاحب األمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامتـه فـإذا                   

 " سب أو إهانة أو قذف حسب األحوالب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمةتجاوز النقد هذا الحد وج
)48( 

يعاقب القانون على هذه الجريمة بالحبس أو بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنية وال تزيـد           
 .على عشرة آالف جنية

 ويقضى قانون اإلجراءات الجنائية بأن الدعوى العمومية عن هذه الجريمة ال يكفى لتحريكها            
ذلك ألن النيابة ال تملك حرية إقامة الدعوى الجنائيـة ضـد فاعـل              .إبالغ السلطات بأمر الجريمة     

وإنما يستلزم القانون أن يتقـدم بالطلـب مـن       . الجريمة لمجرد إبالغها به وثبوت الجريمة فى حقه         
التـى  الجريمة رئيس الهيئة أو المصلحة المجنى عليها مثل رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة               

والحق فى تقديم الطلـب يبقـى    . )49(الخ.... أهينت أو قائد المنطقة العسكرية أو رئيس مجلس الدولة        

                                                                                                                                                               

لتسـقط  " وعبـارة  " لتسقط الوزارة الحالية " الهتاف علناً بمثل عبارة "وإن كانت المحكمة قد ذهبت فى وقت سابق إلى أن        
 ".يعتبر إهانة لهيئة نظامية ويحمل فى ذاته سؤ النية ويستوجب العقاب" تبدة الوزارة المس

 .316ق، ص  1 لسنة 271، المجموعة، 30/5/1929نقض  
 ==.151، مجموعة أحكام محكمة النقض، الحريات، ص 15/5/2000 ق، جلسة 62 لسنة 4933الطعن رقم  )47(

مقرر فى جرائم النشر أنه يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عـدم       من ال "ف قضت المحكمة بأنه     وفى حكم شبيه لما سل    == 
 عبارات يكون الغرض منها المقال على العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها، فإذا ما أشتمل مراميوجودها تقدير 

ن بين القصدين وتقدير أيهما له  وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة فى هذه الحالة أن توازالدفاع عن مصلحة البالد
 ."الغلبة فى نفس الناشر

 ق، 60 لسنة 706؛ طعن جنائى، 150، ص  ، مجموعة نقض الحريات 8/5/2000، جلسة  ق62 لسنة 3087طعن جنائي 
 . 1096، ص 48، المجموعة، السنة 14/10/1997جلسة 

 ق، جلسة 59 لسنة 18028ليه ؛ الطعن رقم بق اإلشارة إ  ، سا  ق 62 لسنة   3087محكمة النقض، الدائرة الجنائية، طعن رقم        )48(
؛ 1001، ص 45، المجموعـة، س  15/11/1994سة ق ، جل 59 لسنة27354؛ الطعن رقم  863،  44، س 24/10/1993

 .  262، 43 س             ، المجموعة،26/2/1992 ق، جلسة 59 لسنة7589الطعن رقم 
 184فع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ال يجوز ر" أ ج   9وفقاً لنص المادة  )49(

 ". ة أو رئيس المصلحة المجنى عليهامن قانون العقوبات إال بناء على طلب كتابي من الهيئ
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مضى ثالثة ب فى حين أن الحق فى الشكوى يسقط      ،ط الدعوى يمضى المدة المقررة لها     قائماً حتى تسق  
 .)50(أحكام الشكوى، أما فيما عدا ذلك فيخضع الطلب لنفس  تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبهاشهور من

                                                        
 . 66الجيل للطباعة، ص ، دار 1979اءات الجنائية فى القانون المصرى، الطبعة الثالثة عشرة،  اإلجرئرءوف عبيد، مباد/  د)50(
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 ا	��	��� ا	

  ا	"�م أو ا	TN!�& ا	"�م&	Sم# ا	�"�!� ا	8ى ی��� ت1'ی'ًا
 … العام أو السلم العام أو السكينة العامة  لألمن الذى يمثل تهديداً  يعاقب القانون علي التعبير     

م والسكينة العامة  العااألمن وتعبيرات …وقد عبر قانون العقوبات على ذلك بتعبير تكدير السلم العام 
 يطلـق عليـه   أن ما يمكـن  إلىوالسلم العام والسالم االجتماعى هى تعبيرات مترادفة تشير جميعها       

 القالقل أو   إحداث إلى الشغب والفوضى مما يؤدى      إثارةاستتباب الهدوء والنظام داخل المجتمع وعدم       
 المكلفة بحفظ األمنمجتمع وقوات  الأفراد المجتمع بعضهم البعض أو بين أفرادالمصادمات سواء بين 

 .النظام والهدوء 
 من تساؤل لدى مجلس الشيوخ الفرنسـى عنـد   أكثر ريأثن هذا التعبير غير منضبط فقد   وأل

 التـاريخى للمـواد     األصل وهى   1881 من قانون الصحافة الصادر فى       27مناقشة مشروع المادة    
 لك المادة على الصحيفة التى تنشر خبـراً       المقابلة فى القانون المصرى حول هل يمكن تطبيق نص ت         

 يسببه نشر هذا الخبر ولو كانت غير ذى بال مثـال وقـوع              ذي ما كان حجم االضطراب ال     أياًكاذبا  
 تكدير السلم العام قد     أن يقال بعده    أنبعض المشاغبات وما هو المدى المكانى أو الزمنى الذى يمكن           

أو تكسير   مجرد حدوث اضطراب بسيط      أن" القوانين    مقرر لجنة  أجاب وقد   …وقع نتيجة هذا النشر     
 وزيـر  أصـدر  كما  ."شد خطورة من ذلك   أ تكدير السلم العام     إذ ،يكفى  ال مقاهيزجاج نافذة احدى ال   

شهر من صدور قانون الصـحافة      أ أربعة بعد   9/11/1881 النيابات فى    إلى العدل الفرنسى منشوراً  
 )51(". للسلم العام فعلياًلخبر تكديراً يحدث اأنالبد "نه أ إلىالفرنسى يوجه فيه النظر 

 كـل مـن   82 سـنة  29 المعدل بالقانون 176ويعاقب قانون العقوبات المصرى فى المادة       
ك ن ذلأ كان من شاإذزدراء بها لى بغض طائفة من الناس أو على اإل     طرق العالنية ع   حدىابحرض  

 طـرق   ىحـد اب كل من حرض غيره      177 كما يعاقب فى المادة      .التحريض على تكدير السلم العام    
 التى تعد جناية أو جنحـة بحسـب   األمور من أمراً على عدم االنقياد للقوانين أو حسن   أيضاًالعالنية  
 المادة اً لنص كما يعاقب وفق.ةتزيد عن سن  الحبس مدة الإلى وتصل عقوبة هاتين الجريمتين .القانون
أو  كاذبـة    إشاعات أو بيانات أو     أخباراًبسؤ قصد   كل من نشر     "96سنة   ل 95 المعدلة بالقانون    188

 إثارة ذن ذلك تكدير السلم العام أأ كان من شاإذ . أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير     ةأورقاً مصطنع 
تقل عن   والعقوبة هى الحبس والغرامة التى ال     .  الضرر بالمصلحة العامة   إلحاقالفزع بين الناس أو     

 .  جنيةألفعشرين عن زيد  جنيه مصرى وال تالفآخمسة 

                                                        
  527 ص، مرجع سابق ،رياض شمس. د  )51(
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 تدرج المشرع فى تضييقه على الحريات فهذه المـادة       ية لكيف  نموذجاً 188وتعتبر هذه المادة    
 كاذبة  أخبارا كانت تعاقب فقط كل من نشر        1937عندما أوردت فى قانون العقوبات الذى صدر عام         

  )52(. الغيرإلى مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا أو أوراقاً
 وهـو تعـديل   1955 لسنة 568رقم جرى على تلك المادة بموجب القانون     أ  تعديالً أنعلى  

 كان على   أير بسوء القصد     المتهم قد نش   أن تثبت   أنصلى كان على النيابة العامة      هام،ففى النص األ  
 فى ذلك فقدت الجريمة ركن القصد الجنـائى وتعـين   أخفقتن أ سوء نية المتهم ف    إثباتتهام  سلطة اإل 
جرى أ التعديل الذى أما، دانتهإ حتى تثبت  الذى يقضى باعتباره بريئاً األصل إلى لمتهم رجوعاً براءة ا 

 إثبات حسن النية على المـتهم     ء فقد جعل عب   1955 سنة   568نون رقم   على تلك المادة بموجب القا    
هو سئ النيـة   الغير فإلى فما دام المتهم قد نشر الخبر الكاذب أو الورقة المصطنعة أو المنسوبة كذباً         

 . نه كان حسن النيةأ العامة إثبات  تكدير السلم العام وعليه هو ال النيابةإلىيرمى بالنشر 
 فـى   1995 سنة   93بالقانون  ) 188(جرى على ذات المادة     خطر من ذلك    أ  تعديالً أنعلى  

 نسوبة كذباً الكاذبة أو األوراق المصطنعة أو المزورة أو الماألخبار بموجبه لم يعد نشر 28/5/1995
 إلـى  كلمة المغرضة والدعايات المثيـرة  وأضيفت البيانات إليهاضيف أ الغير فقط هو المؤثم بل     إلى

  يكون محـالً   أن يمكن   خبر أو بيان حتى لو كان صحيحاً      أي  ن نشر   إ وبمقتضى ذلك ف   .نص التجريم 
 بأنـه  وصـف    اإذ  فى نفس ناشره أو     يحقق غرضاً  أي مغرض   بأنه وصفته النيابة العامة     اإذللعقاب  

 . دعايات مثيرة

                                                        
ا  بهذن يكون ناشرة عالماًأ ون يكون الخبر المنشور كاذباً   أن محكمة النقض قد استقرت على ضرورة        إمادة ف تحت ظل هذه ال    )52(

  .982 ص، 366 رقم 3ة المكتب الفنى السنة مجموع، 20/5/92 نشر ما هو مكذوب، نقض الكذب ومتعمداً
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  ا	�اب
ا	��
  �ــ�ـ� ا	���ـــــ�ا�ــــ�

�� أو ����� � &% ا	$#�ة أو ا	!� د 	��	

 :ة مقدم

التعليق عليها مـن مشـكالت العدالـة         الجنائية عن طريق نشر أخبارها و      يعتبر التأثير علي الخصومة   
زيون وهما  يف اإلذاعة والتل  حديثة لإلعالم مثل  المعاصرة، فقد أدى تطور الصحافة وانتشارها واستخدام الوسائل ال        

نوعان من أنواع الصحافة المسموعة والمرئية إلى أن األنباء واألخبار أصبحت تصل إلى الماليين في لحظـات               
لصحافة لزيـادة   وبطريقة فعالة ومؤثرة كما أن أنباء الجرائم واإلجراءات القضائية أصبحت مادة هامة تستغلها ا             

 .توزيعها وانتشارها

، ولكـن   الجنائية من أخبار وتعليقات فقـط ر إلى نشر ما من شأنه أن يؤثر علي الخصومة  وال يمتد األم  
األصل في الجلسـات  ، فكن أن يؤثر علي الخصومة الجنائيةنشر ما يجري في الجلسات السرية للمحاكم أيضا يم     

انتهـاك حجـاب     و ، تقدرها ي، وكون الجلسة سرية هو استثناء تأمر به المحكمة لظروف ودواع          أن تكون عالنية  
نه يمثل أ علي الخصومة الجنائية أم يراً يرتب علي مسئولية فاعله سواء لكون النشر يحمل في ذاته تأث    مرأالسرية  

 . ائية حتى لو لم يؤثر علي الخصومةفي حد ذاته جريمة جن

جريم لكل  ن هناك ت  إ في النظم الالتينية ف    نيه ومؤخراً وفي القانون المصري كما في القوانين األنجلوسكسو      
 الخصومة الجنائية سواء بإبداء الـرأي فـي المحقـق أو القاضـي              ىمكن أن يكون له تأثير عل     تعليق أو نشر ي   

، أو  بمناجزته أو الخصم أو بمناصرته أو    ، أو بإبداء الرأي في المتهم        الدعوى وفي تصرفاته فيها    هحة علي المطرو
 أو قد يكون التعليق بإبداء الرأي في نتيجـة التحقيـق أو             ،اهد ومناقشة أقواله أو الطعن فيه     بإبداء الرأي في الش   

 .  ر أن يصدر أو باإليحاء بهالدعوى والتنبؤ بالحكم الذي ينتظ

النشر في  جريمة نشر ما يجري في الجلسات  السرية للمحاكم أو  علي المصري يعاقبنكذلك فإن القانو
 .عن جريمة التأثير علي الخصومة الجنائية الجريمة هي جريمة منفصلة هقضايا ممنوع النشر فيها، وهذ

�- ا	,�ا��وی*�	( ه'ا ا	�� -�. / . 

 .جريمة التأثير عن طريق النشر علي الخصومة القائمة أمام القضاء :النوع األول 

 .تحقيقات للمحاكم وما يلحق بها منجريمة نشر ما يجري في الجلسات السرية   :النوع الثاني

 في كثير من    ه الصحفيين باعتبار أن   ه الكثير من المشكالت التي تواج     ى عل ءو الورقة تطرح الض   هأن هذ 
، وهو مـا قـد    وءة الجرائم باعتبارها مادة صحفية مقر     أخبارن بمتابعة نشر    و مطالب أنهمن  والصحفياألوقات يجد   

 .يعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون
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 12�3 ا�ولا	

 5ا	����� .- 9�ی8 ا	4!� .7% ا	�6 �5 ا	,���4
 .ا	�4 ص ا	$�/ /�5 ـأوً; 

رامة ال بغو شهرألحبس مدة ال تجاوز ستة  من قانون العقوبات المصري علي العقاب با187تنص المادة 
كل مـن نشـر بإحـدى       " أو بأحدى هاتين العقوبتين   ال تزيد علي عشرة آالف جنية       تقل عن خمسة آالف جنية و     

ي ر فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمـام أ            نها التأثي أ من ش   أموراً )1(الطرق المتقدم ذكرها  
ـ     و غير أو النيابة   أو فى رجال القضاء     أجهة من جهات القضاء فى البالد        و أتحقيق  الهم من الموظفين المكلفين ب
ـ و أموراًأو فى ذلك التحقيق أون ألداء الشهادة فى تلك الدعوى    التأثير فى الشهود الذين قد يطلب      نـع  نها مأ من ش

و أو التحقيق   أرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى       و التأثير فى ال   أن اإلفضاء بمعلومات ألولى األمر      شخص م 
 أن التعليق بهدف التأثير علي الخصومة ليس معناه منع الصـحفيين مـن            نه يجب أن يكون مفهوماً    أ ىعل ."ضده

 ، بل معناه أن هذا التعليق يجب أن يكون بعيداً  هلعام لمجرد اتصالها بخصومة قائم    تناول المسائل التي تهم الرأي ا     
 .)2(عن أطراف الخصومة بشكل كاف 

  :ا	�6 ���5/�ً� ـ 

 :معناها 

، فنصـوص    الخصومة ه هذ أطراف عن   تكلم ي تعريف الخصومة الجنائية ولكنه    القانون المصر لم يذكر   
 -:التجريم تتكلم عن التأثير علي كال من 

ويلحـق بهـؤالء   . وحة أمام أية جهة من جهات القضـاء     في دعوى مطر   ذين يناط بهم الفصل   القضاة ال 
 .و غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أ النيابة العامة أعضاء

في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق، أو المستقبليين  الشهادة ألداءذين قد يطلبون الشهود سواء الحاليين ال  
 . بهااإلفضاء منعهم من إلي ويؤدي النشر ذين قد يملكون معلومات عن تلك الدعوىال

لذين يمكن عن طريق النشر تشكيل تفكير جماعي لديهم يعين علي     الرأي العام، وهو مجموع المواطنين ا     
 .التأثير علي سير الخصومة الجنائية لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده

                                                        
 بارتكاب جناية أكثركل من أغرى واحدا أو " نه أ من قانون العقبات المصري والتي تنص علي 171يقصد بالطرق المتقدم ذكرها طرق العالنية الواردة بالمادة  )1(

 بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيـل  أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو      
جعلها عالنية أو بأي وسيلة أخري من وسائل العالنية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذ ترتب على هذا اإلغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة 

حدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذ       اصل الجهر به أو ترديده ب      ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذ ح       .بالفعل
 ويكون الفعـل أو  ىحصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذ أذيع بطريق الالسلكي أو أية طريقة أخر                 

 .ى محفل عام أو طريق عام أو فى أي مكان آخر مطروق أو إذ وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريـق أو المكـان     اإليماء علنيا إذ وقع ف    
 إذا  وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذ عرضت بحيث يستطيع ةوتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علني    

 ".  ن يكون فى الطريق العام أو أي مكان آخر مطروق أو إذ بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان أن يراها م
 وتطبيقا لذلك لم تعتبر محكمة جنايات القاهرة مما يكون جريمة التأثير في المحقق أو الرأي العام نشر مقال بمناسبة تحقيق حادث اشتباك جـري بـين بعـض         )2(

ن نقدا لتصرفات البوليس والنيابة ويندد بظلم أصحاب األمالك واعتدائهم علي الفالحين وظلمهم إيـاهم، ورأت أن المقـال    الفالحين وأصحاب األمالك، يتضم   
ابريـل  9 ،حكم صادر من محكمة جنايـات القـاهرة  .  قصارى جهدهم للوصول إلى الحقيقةيعتبر من قبيل النقد المباح ويقصد منه حث رجال التحقيق لبذل          

 دار ،1964 طبعة ، الدكتور جمال الدين العطيفي، منشور في الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر، جنح عابدين1951 لسنة 7388 القضية رقم، 1955
 .المعارف بمصر
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 ذلك التأثير   أكانعلي الخصومة  نفسها سواء       هو تأثير    إنماهم   األطراف أو كل   هثير علي أي من هذ    والتأ
 اتخاذ موقف معين أو منعه من اتخاذ موقف معين أو   إليعن طريق دفع طرف منها بشكل مباشر أو غير مباشر           

 .اتخاذه ولكن علي نحو مختلف عما كان يمكن أن يتخذه فيما لو لم يتعرض لمثل هذا التأثير 

، ويـري  طراف متعددةأائي وموضوعي تمارسه ولكنه عمل إجر  مجرداً فالخصومة الجنائية ليست شكالً   
 . خضوع لمؤثرات خارجيةالشارع ضرورة وأهمية أن تباشره بتجرد ودون ال

 :التعليق علي القاضي  -1 

 دام يؤدي بأي شكل من األشكال        ما  مجرماً يعتبر التعليق علي القاضي الذي ينظر خصومة جنائية تعليقاً        
ن التعليـق علـي   إن تناول قاضي الحكم بالتعليق بل       وال يشترط القانو   ى مظنة هذا التأثير،   ثير فيه أو حت    التأ ىإل

 ىجـر أضي الذي سوف ينظر الدعوى بعد ذلك، فمن يعلق علي تحقيق           نه التأثير في القا   أالمحقق قد يكون من ش    
يؤثر في يمكن أن ،  طبيعتها كانته المحقق لضغوط أياًمة بأنه ظالم أو غير محايد أو تعرض فيابمعرفة النيابة الع

، كما ال يشترط أن يتناول التعليق تصرفات القاضي في الخصومة المطروحة بل قد              القاضي الذي ينظر الدعوى   
ـ ثر عليأه أو سلوكه ما دام لهذا التعليق     يتناول التعليق شخص القاضي نفس     ، ه الخصومة الجنائية المطروحة علي

 أو حتى مخالفـا      مماثالً ن بأنه إنما يعتنق فكراً    ولق بفكر يعتنقه المتهم   ي دعوى تتع   قاضي ينظر ف   ىفمن يعلق عل  
ين صالح لكي يكون ، وسواء أكان التعليق بالطعن علي القاضي أو تأييده فهو في الحالنوللفكر الذي يعتنقه المتهم   

 . للعقابمحالً

 :التعليق علي المتهم والخصم في الدعوى  -2 

صم في الدعوى أو علي المتهم فيها، والنوع األخير     علي الخ  لشارع تعليقاً قد يكون التعليق الذي يجرمه ا     
، فالتعليق علي المتهم أو      أقوال الشهود  ى تعتمد باألساس عل   شد األنواع خطورة علي الخصومة الجنائية التي      أمن  

ية ة اإليضـاح  ، وهو ما أشارت إليه المـذكر      قوال الشهود لصالح المتهم أو ضده     ضده قد يؤدي إلى التأثير علي أ      
" ن هذه الجريمة عند إضافتها ألول مره إلى قانون العقوبات المصري فقالت             أ بش 1931لسنة28للمرسوم بقانون   

 وصلت الدعوى إلى دور اإلجراءات العلنية في الجلسة فليس من المصلحة أن تعرض الصحافة لها بنقد أو اإنه إذ
 ".ةناصرة أو المناجزالخصم موقف المتعليق أو أن تقف من المتهم أو من 

وسواء أكان التعليق ضد المتهم أو لمصلحته فهو يمثل في الحالين إعاقة لسير العدالة فهذا النـوع مـن                
أ أن المتهم بمبدـ  فيما لو كان التعليق ضد المتهم  –التعليق قد يؤدي إلى تأليب الرأي العام ضد المتهم وهو يخل 

 .برئ حتى تثبت إدانته

هم في نطاق تلك الجريمة ال يشترط فيه أن ينطوي علي قذف أو سب ولكن يكفي فيـه     والتعليق ضد المت  
ا الصحف ضد متهمة ، وفي ذلك تقول محكمة القاهرة االبتدائية حول تعليقات نشرته في سير العدالةاحتمال التأثير
 ثـم   ،قمة علي المتهمـة    شأنه أن يجر الن    أن تلك التعليقات والتي اختارت فيها الصحف أسلوبا من        "بالقتل الخطأ   

، وتقديم المتهمة إلى بني وطنها في صورة شـيطان  المطالبة لها بأقصى العقوبات، واالستهزاء بدفاعها وأسانيدها     
عنهـا كلمـة    ، ثم التهكم بدفاع الفتاه والتعريض بكل من يقول          ويتلهي بالدماء ويدمر الممتلكات   يعصف باألرواح   

ن حتـى هيمنـت علـيهم روح    يقد ألهب شعور السخط لدي الكثيرفي  يكفهلطيبة تنفعها في محنتها، كل ذلك وقلي     
المقت واالنتقام واستبدت بهم فكرة التجريم والجزاء إلى الحد الذي حمل البعض ومنذ فجر التحقيق علي التبـرع           

هـذا  ن  أ ترتكب الحادث أو تفر من مكانـه و         المتهمة اوأنهم ر أة يزعم أصحابها بال عقل وال عدل        بشهادات ملفق 
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 كانت  ، ربما  قضيتها من تأثيرات ضارة وصناعية      بما أقحم علي   العرض الخاطئ قد حمل المتهمة مضانك أشتاتاً      
  )3( "تجعلها ضحية خطأ قضائي خطر

 فـي الحكـم الـذي       أما عن التعليق علي خصم في دعوى قضائية منظورة أمام القضاء فنجد له تطبيقاً             
ه إلى أن مهاجمة أحد النقاد لشاعر فـي دعـوى رفعهـا بالمطالبـة     أصدرته محكمة جنح قصر النيل وانتهت في    

 ة في القضاء وفي الرأي العام بطريق منـاجز ، هذا الهجوم يعتبر تأثيراًق المؤلفبالتعويض عن االعتداء علي ح  
 .)4(نهاأالمدعي في دعواه واإلقالل من ش

 :التعليق بإبداء الرأي في الدعوى  -3

، اء رأي صريح في مركز المتهم فيها، يسبق القضاء في إصدار الحكمى بإبد الدعوىقد يكون التعليق عل   
 .سواء بالتنبؤ به أو بتأكيد إدانة المتهم أو براءته

كـذلك  . نه قد يتحقق باإليحاء به    أ، ف  الذي ينتظر صدوره قد يكون صريحاً      كما أن إبداء الرأي في الحكم     
، ء الرأي الذي قد يؤثر في المحكمة      الحاالت من قبيل إبدا   ن نشر حكم المحكمة قبل صدوره قد يعتبر في بعض           إف

ا جـري فـي    من قانون العقوبات المصري والتي تعاقب علي نشر م189فضال عن اعتباره جريمة طبقا للمادة   
 .الجلسات السرية للمحاكم، علي ما سوف نري

 

 

                                                        
 . جنح عابدين1955لسنة  6290 في الدعوى رقم ‘دائرة الجنح المستأنفة ، ادر من محكمة القاهرة االبتدائية حكم ص)3(
 ، وتتلخص القضية في أن أحد النقاد كان قد كتب تعليقا1962ًديسمبر 13في ،  1962لسنة 807رقم در في دعوى النيابة العمومية  الحكم الصا)4(

إنها  ى عله من شعر ألنها نشرت أبياتاًهاًف جنيالآبهم فيها بتعويض قدره ثالثة علي دعوى رفعها أحد الشعراء ضد وزارة الثقافة وآخرين يطال
 تحت  بان هذه الدعوى ليست إال محاولة انتهازية من المدعي ليحتل له مكاناً، وعلق الناقد علي ذلك متهكماًحوم الشاعر ناجيمن شعر المر
 .دروه في سوق الشعر بثالثة مليمات لما قهنه لو بيع شعر المدعي كلأحت البنك مع  تالشعر ومكاناً

ظر الدعوى تنازل المدعي عن دعواه، ولكـن    والتأثير في القضاء، وفي أثناء ن      مباشرة عن تهم القذف والسب    وكان المدعي قد رفع دعواه      
فقضت بانقضاء الدعوى الجنائيـة بالنسـبة   . نائية بالنسبة لجريمة التأثيرت بحق أن هذا التنازل ال يؤثر علي سير الدعوى الج         أالمحكمة ر 

 .اف التنفيذ وذلك عن تهمة التأثيرمسة جنيهات مع إيقلجريمتي القذف والسب مع تغريم كال من المسئول عن النشر والكاتب خ
 .122 ص،مرجع سابق، جمال العطيفي. د
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 : ا	*C/�5 أوً; ـ

، وأي طريق مـن طـرق       ت تلك العالنية تؤدي إلى التأثير     ، مادام  ركن من أركان تلك الجريمة     العالنية  
 .ر الخصومة الجنائية عنصر من عناصالعالنية يكفي ما دام يحقق التأثير المطلوب علي أي

 : ا	$�� ا	,��4% ��/�ً� ـ

، فتلك الجريمة من الجرائم العمدية والتي يجب أن يتـوافر فيهـا القصـد               يمةهو ركن من أركان الجر    
فيجب .  يستخلص من ذات الكتابة المنشورة     الذيضافة إلى القصد الجنائي الخاص و     الجنائي العام لدي المتهم باإل    

، وليس معني ذلك أن النيابة العامة يتعين صر الجريمة وإرادة إحداث النتيجة   لعلم بكافة عنا  أن يتوافر لدي المتهم ا    
، ولكن يكفي  مادة العقاب أو في الرأي العامعليها أن إثبات قصد التأثير لدى الناشر في األشخاص المذكورين في  

 لو لم يكن وحتى ذلك بل إلييقصد المتهم أن تكون المادة بطبيعتها وما أحيط بها كافية إلحداث التأثير حتى لو لم        
 . يرغب فيه أصالً

  : التأثيرـثالثاً 

،  الشارع من نصوص القانون المانعة     هأثير هو الهدف النهائي الذي تغيا     من الت حماية أطراف الخصومة    
 دفاع جهأووهدفه النهائي هو أن تمضي الخصومة  بأطرافها في جو هادئ ال تتأثر إال بما يطرح في مجلسها من 

 . جوهري في قيام تلك الجريمة، ومن هنا فإن ركن التأثير هو الركن الودفوع

 :لذين ينظرون دعوى مطروحة أمامهمضاة االتأثير في الق. 1

لمحكمة التي يجلس    كانت ا  ياًأ المشرع من تأثير النشر القضاة الذين يناط بهم الفصل في الدعوى             يحمي
ـ  أ يـة ن، فيجب بدا   القاضي الذي يحميه المشرع من التأثير هو القانو        العبرة بتحديد صفة  و. فيها القاضي  ون ن يك

ائية و يكـون   ألنه يقوم بوظيفة قضًاألساس قاضيا هذا  ىعل، فالمحكم يعتبر     بالفصل في خصومة قضائية    مختصاً
كالصحفي "ضية ي طريقة يمكن بواسطتها إحداثه كالتهديد أو التلويح أو تصعيب الفصل في القأالتأثير في القضاة ب

لذين يحكمون في قضايا سياسية في هذه األيام        ظر دعوى سياسية أن مهمة القضاة ا      الذي يقول في مقالة بمناسبة ن     
 من المحتمل أن تشكل وزارة جديدة في خالل مدة قصيرة و أن ما يعد جريمة في عهد هذه                   أصبحليست سهلة إذ    

ها فـي    عن أن الحركة القضائية القادمة سيحل موعد       فضالًحدى الحسنات   ا اآلتيةالوزارة سوف تحسبه الوزارة     
 ."ن في العجلة الندامةإال يتعجل فأغير هذا العهد والقاضي يجب أن يكون بعيد النظر و

 الخصومة مثل مد الحبس تحمي هذه المادة القاضي أو القضاة وهم ينظرون في أي إجراء من إجراءاتو
اة المحاكم المدنية والمجالس الحسبية والمحاكم الشرعية والمجـالس         إلحالة وقض ، كما تحمي قاضي ا    االحتياطي

 . ة أخرى من جهات القضاء في البالدأي جهالعسكرية ومحكمة القضاء اإلداري و
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وموظفي إلى معاوني القضاء مثل الخبراء والمحضرين         الحماية االستثنائية من التأثير    ولكن ال تمتد تلك   
، ولكـنهم مـن معـاوني        بالتحقيق أو الحكـم     ال يباشرون وظيفة قضائية تختص     أقالم الكتاب ألن هؤالء جميعاً    

 .)5(القضاة

وهو  ـ  في المسائل الجنائية ـ   لحماية القضاة فيحكمه مبدأ االقتناع الشخصياألساس القانونيأما عن 
يسرى هذا المبدأ علي    ودير األدلة أم بتقدير العقوبات      يتعلق بتق ما  مبدأ مستقر في جميع التشريعات الجنائية سواء        

  في المادةيقرر القانون المصري مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدتهو ،رى علي القاضيالمحقق كما يس
 األسانيد التي بني عليها قضاءه حتى يمكن التحقق       ال أن يبين األدلة و    إ القاضي   ىعلليس  إجراءات جنائية و   302

 . إلى النتيجة التي خلص إليهاأن يؤدى عقالًنه أمما إذا كان ما اعتمد عليه من ش

، فالقاضي يعيش في  طلباًوأشدهانواع الحماية أهو أهم  ـ  في وجهة نظرناـ وحماية القاضي من التأثير
هذا القاضي إنسان كاآلخرين فهو لـيس    عما يجرى فيه وعما يحسه كل فرد و        ن أن يبقي منعزالً   المجتمع فال يمك  
 .حيز والهوى فمن الممكن أن يخضع في قضائه للت أو بطالًبالضرورة قديساً

قاضي قد تسيطر عليه فكرة ثابتة وقد يتأثر بهـا      ن ال أ لنا بالتسليم ب   ناصا دام القضاء يتواله بشر فال م      فم
  مـع القاضـي   هو يدخل حرم القضاء ال    وع البشرية   تدفعه إلى التحيز فالتحيز صفة تغلب علي الطبا       في حكمه و  

خطر من التحيز في محراب العدالة فلذلك يجب أن         أولكن ليس هناك ما هو      . ومع المحامين وحده بل مع الشهود     
 .)6(الخبرةي القاضي درجة عالية من الذكاء والثقافة وتتوافر ف

ما يدعو إلى حسـن اختيـار   هو طة القاضي بسياج واق ضد التحيز والهوى و من هذا يبدو وجوب إحا    و
تحديد الحـاالت  اضي وأهليته للفصل في الدعوى و  قواعد بشأن صالحية الق   وضع  القضاة وتوفير االستقالل لهم و    

التي تترتب عليها منعه من الحكم أو جواز رده عنه مثلما إذا كانت له عالقـة  لتي تعتبر قرينة علي عدم حيدته و  ا
لقاضي أن لذلك أجيز ل يفصل في الدعوى بحيادية تامة وبأحد الخصوم أو كان له رأى أو مصلحة يخشى معها أال 

 .يتنحى إذا استشعر الحرج من أن ينظر الدعوى التي طرحت عليه

 التأثير عليه بما تنشره الصحف ومـنهم        ، فمنهم من يسهل   القضاة كبشر يختلف بعضهم عن بعض     وألن  
، أن يقع التأثير نها التأثير في القضاةأأمور من ش، فإن القانون ال يشترط في جريمة نشر         من يصعب التأثير عليه   

، ألنه يكاد يكون من المستحيل أن نعرف هل المقال الـذي تضـمن         ر ليس معيار تأثر قاضي بالذات      فالمعيا فعالً
؟ فليس المهم أن المحكمة كانت ضـعيفة   في القاضي؟ وإلى أي مدىانظورة قد أحدثت تأثيره علي دعوى م  تعليقاً

يحـدث  أن نه  أالذي كان من ش   مثل هذا النشر     بالنشر بل يكفي أن تكون قد تعرضت ل        إلى حد أنها قد تأثرت فعالً     

                                                        
د تلك الحماية  إذ كان من الصحيح أن تلك المادة ال تمد الحماية ضد التأثير إلى أعوان القضاة ممن يقومون بأعمال إدارية ، إال إننا نري أن م)5(

 القضاة أن ىنه من الصعب علأتنقون آراؤهم في الغالب باعتبار ، كما أن القضاة يع فنية من ناحيةفهم يقومون بأعمال ةإلى الخبراء ضروري
، والخبراء الحسابيين والهندسـيين     راء ، مثال ذلك األطباء الشرعيين     راء هؤالء الخب  أي  يشقوا طريقهم في بعض الدعاوى بغير االستناد عل       

 . الخ.…
امل عليه ما يتح القاضي مثل األمور التي يحبها والتي ال يحبها وما يميل إليه و      اك قوى خفية تؤثر علي حكم     ن هن أ وقد ذكر األستاذ كردوازاً    )6(

 .المعتقدات التي تكون شخصية اإلنسانعواطف والعادات والومثل العقد الغريزية و
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 منه أم بغيـر وعـي   هذا األثر أو الذي قصد به إلى إحداث هذا األثر ذلك أن حيدة القاضي قد تتأثر سواء بوعي     
 .ئنتيجة هذا النش

ن قضية منظورة أمامهـا     أ تنشره الصحف من تعليقات ضارة بش       أن المحكمة لن تتأثر بما     ترضنافاإذا  و
ذه التعليقات تتسم بالتحيز ضد طرف في الدعوى أم لمصلحته أم تقترن بالتلويح للقضاء بوعيـد أو   سواء أكانت ه  

 .العدل؟بعد ذلك هو عنوان الحق وترغيب فهل يصدق الرأي العام أن حكم القضاء الذي صدر 

 :ظفون المكلفون بإجراء تحقيق ماالمو . 2

ضي ولكـنهم يوطئـون لـه     ال يقومون بمهمة القا  المكلفون بإجراء تحقيق ما هم هؤالء الذين       ونالموظف
هـم  الضبطية القضائية في األحوال التي تكون ل       ويدخل في عدادهم قضاة التحقيق ورجال النيابة و        ،كناف مهمته أ

لذين يقومون بتحقيق أمر معين كمفتشـي وزارة الداخليـة أو           ، وغيرهم من الموظفين ا    فيها سلطة التحقيق قانوناً   
المصالح سواء أقاموا بالتحقيق من تلقاء أنفسهم بناء علي حق يسـتمدونه            بالوزارات و حقيقات  موظفي إدارات الت  

 .من القانون أو بناء علي انتداب ممن يملك ندبهم لتحقيق أمر جنائي أو إداري أو مدني

 :اء الشهادة في الدعوى أو التحقيقلذين يطلبون ألدالشهود ا.3

حدى سبل اإلثبات المحـدودة فـي       افي المسائل الجنائية كما أنها      ت  الشهادة هي الطريق المألوف لإلثبا    
 .)7(المسائل المدنية

ال يمكن للقاضي في حاالت      و )8(ة من أهم أسباب األخطاء الجنائية     لما كانت الشهادة الخاطئة أو المضلل     و
ا فالشاهد يحلف كثيرة أن يكشف خطأها أو تضليلها فلذلك أحاطها المشرع بكثير من الضمانات للتحقق من صدقه         

أقوال الشهود  القانون يرسم طريقة سماع     و ،)9(ن صدق روايته أمام اهللا و الضمير      اليمين حتى يشعر بمسئوليته ع    
ـ نه شهد زوراًأ فإذا ثبت )10(مواجهتهم للتحقق من أن الشاهد غير متحيز أو متأثرو كيفية مناقشتهم و    ول ئ كان مس

 كشريك ول أيضاًئي هذه الشهادة كان هذا المحرض مساك من أغراه علإذا تبين أن هنعن جريمة الشهادة الزور و
 .)11(في هذه الجريمة 

 وحتـى    سليماً نه قد تكون تكويناً   أق من   الواقع أن الشهادة هي نتاج نفسي يجب تحليله حتى يمكن التحق          و
ـ يمكن للقاضي االطمئنان إليه   ق مصـلحة خاصـة أو   ، فالشاهد يتأثر بعوامل مختلفة قد يكون منها الحق أو تحقي

  . أو تهديداً أو ضغطاًالرغبة في االنتقام كما أنها قد تكون إكراهاً

ه األفكار التي تتسلط علـي ذهنـه         قد يندفع نتيجة هذ    نهأية الشاهد من تأثير النشر من       وتأتي أهمية حما  
نتيجة ما يستقر في باطنه من أن القضية التي يشهد فيها قد حظيت باهتمام الرأي العام أو سخطه إلى المبالغـة                     و

 إذا لـم يكـن متأكـد مـن         ما قرأه عنها خصوصاً    في الرواية إلى تصديق ما سمعه و       في التصوير أو التحريف   

                                                        
 .ئم ترتكب و ال يتصور إعداد دليل كتابي سابق بشأنهافالمسائل المدنية يمكن فيها إعداد الدليل مقدما بعكس المسائل المدنية فموضوعها جرا )7(
مجموعـة  (قد أشارت المذكرة اإليضاحية لمشروع تنقيح القانون المدني المصري إلى عيوب الشهادة كوسيلة لإلثبات حتى في المسائل المدنيـة     و  )8(

 .)359، ص  التحضيرية، الجزء الثالثاألعمال
 .األردني من قانون أصول المحاكمات الجزائية 2فقره 219 والمادة ، من قانون المرافعات المصري212المادة ة و إجراءات جنائي283نظر المادة ا  )9(

 ) مرافعات210 إجراءات و278 و112المادتين (د  فالشاهد يؤدى شهادته علي انفراد بغير حضور بقية الشهو)10(
 . والذي يحكم موضوع الشهادة الزور  من قانون العقوبات األردني217 إلى 214 تراجع المواد من )11(



  الفصل الرابع–               الباب األول                            جرائم الصحافة والنشر

 74

ط معلوماتـه الشخصـية بالتعليقـات    تختلالمعلومات التي سيدلي بها أو إذا كان ممن يخضعون بسهولة لإليحاء ف          
 في الحاالت التي تنشر فيها الصحف ما تتوقع أن يدلي به الشاهد من يبدو ذلك واضحاًواألنباء التي نشرت عنها و

 من أن هذا النشر قـد يجعـل         أة التجاهات النشر كما أن هناك خط      أقوال مما يحمله علي أن يجعل أقواله مساير       
  .التقدم لإلدالء بشهادتهمبعض األشخاص يحجمون عن 

 بل يكفي احتمال دعوته للشهادة علم ليحضر أمام المحكمة أو أمام المحقق أال يشترط أن يكون الشاهد قد       
ال يشترط أن يكون التأثير في شخص معين طلب للشـهادة أو            ذا االحتمال متروك لقاضي الموضوع، و     تقدير ه و

 نه منع شخص مجهول من    أر موجه إلى شخص معين ما دام من ش        غي ماًل طلبه بل تتوافر أركان التأثير ع      يحتمل
إنما يطعـن   أن الذي يتقدم للشهادة لمصلحة هذا المتهم        "مثاله أن يقول صحفي     اإلفضاء بمعلومات ألولى األمر و    

ها و زعيم أغلبيتها البرلمانيـة  ن الجريمة واقعة علي البالد كلها في شخص رئيس حكومت   إوطنه الطعنة النجالء ف   
ثيم علي اإلفـالت  لذين يتجرءون بشهادتهم المصطنعة علي معاونة هذا األيعرف الوطن من هم أولئك الخونة ا سو

 ". ال هوادة فيه عسيراًسيحاسب أصحابها حساباًف عن األيدي الخفية التي تحركه وسيكشمن يد العدالة و

 :التأثير في  الرأي العام  . 4

ات أهمية عامة بعـد     لة ذ أي مس نه الحكم الذي يصدره المجتمع ف     أبلرأي العام في القانون والفقه      يعرف ا 
 . معقولىبحث واع

بأنـه   موضوع معين يكـون موضـوع مناقشـة و         نه تعبير عن  أوفي تعريف للرأي العام أدق وأوضح       
ف الجمهـور   بأنه موق ئهم إلى مجموعة اجتماعية واحدة و     نتماإالشعب إزاء مشكلة معينة في حالة       اتجاهات أفراد   

المشـاعر  ألفكار حول أي شيء يهم اإلنسان وبأنه مجموعة مـن األفكـار و  بأنه اتفاق الة عامة جارية وأمسمن  
بأنه الشعور الذي يسيطر علي جماعة معينة       لد معين بصدد مسألة تهم الجموع و      المشتركة بين أغلبية الناس في ب     

 .بساطتهتعريفات لوضوحه وفضل الأ ولعل هذا التعريف األخير هو عاًيحس أفرادها بأنه يربطهم م

يعرفه سائر األفراد في الجماعة ومـا يـدور         البد لتكوين الرأي العام من أن يتعرف كل فرد علي ما            و
لة واضحة للوعي االجتماعي فيصل إلى حكم بشأنها فهو متوقف علي          ألة معينة لكي تبرز المس    أبخلدهم بصدد مس  

تعميم التعليم و تبـادل     كلما زادت متانة االتصال ل    فال رأى عام و   ن ثمة اتصال البتة     االتصال المستنير فإذا لم يك    
 .ة مستفيضة في جميع طبقات المجتمع التعبير السليم عادأصبحواإلنصاف والمودة بين الموسرين والفقراء 

تستأذن ي ترهق القيود القانونية صحفها والرأي العام الحقيقي رهين بالحكم الديمقراطي الحر فالبالد الت و
، وال يجوز فيها أن تصدر الصحف بغير موافقات متعددة من الحكومـات وال              اجتماعاتها العامة دارة في عقد    اإل

 .، مثل تلك البلدان ال يتكون فيها رأى عام صحيح االتصالليها تملك األفراد لوسائيباح ف

ها الوسائل الحديثة   مثلتكوين الرأي العام و في توجيهه و      وتعد الصحافة في مقدمة العوامل التي تؤثر في         
يهتم بالمسائل العامـة المشـتركة   ، ففي كل مجتمع يتولد شعور عام        لالتصال بالجماهير مثل اإلذاعة والتليفزيون    

ضي نزعة االهتمام بهذه المسائل وهي تنبه الرأي العام وتحرك مشاعره           غيرها من وسائل النشر تر    والصحافة و 
في نفس الوقت فيتولد نوع من التوافـق فـي   لماليين بسرعة وي ا تفرض عليه منطقها إذ هي توزع أفكارها عل       و
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األفكار ألن الفرد في المجتمع يتجه إلى أن يتصرف كاآلخرين فاتحاد األفكار الذي تحققه الصحف يجذب أفـراد       
 . المجتمع و يصبهم في قوالب متماثلة

يهمها أن تعمل علي زيـادة   بقدر ما التوجيهمها القيام بواجبها في الرقابة و ال يه  غير أن الصحافة أحياناً   
ـ إالذي تقاس به القيم االجتماعية ف إذا كان الرأي العام هو الجهاز       توزيعها، و   وناًن هذا الجهاز يجب أن يبقي مص

إذا كان ال يمكن يجب أن تكون صدى لضمير المجتمع و  إذا كانت أحكام القضاء     من العوامل المصطنعة للتأثير، و    
ن الصحافة قد تتجه إلى إحـداث تـأثير فـي    إية التي يعبر عنها الرأي العام فيم االجتماعأن تبقي بمعزل عن الق  

 .وقائع المعروضة علي القضاء وحدها من الضمير المجتمع في مسائل يجب أن يكون الرأي فيها مستمداً

ـ  من هذا تبدو خطورة التأثير الذي يحدثه النشر علي الرأي العام بصدد دعوى معينة مطروحـة               و ي  عل
حتى القـارئ المثقـف ال      عث القارئ علي تصديق ما ينشر بها، و       فقد أصبحت الصحافة قوة ضخمة تب     . القضاء
أن ن يمعن التفكير فيما يطالعه و ألليس ما لديه الوقت الكافي يميز فيما يطالعه بين الحقائق واألراجيف ويمكنه أن

فالجهـل  .  في تحري حقيقة ما نشرته الجريـدة       هيكون فيها رأى سليم بل ليس هناك ما يدعوه إلى أن يجهد نفس            
ال إغلب القراء ال يعرفون     ألمباالة كلها عوامل تلعب دورها وتساعد علي أن يحدث النشر أثره ف           عدم ا والتسرع و 

 . عليه أن يدفع الثمن تعساًأن جريمة قد ارتكبت و أن شخصاً
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 ا	12�3 ا	<�	1

 ��ی53 /!� �� ی,�ي &% ا	,�I7ت ا	I�ی5

�- ت2$�$�ت	�237آ� ��  و�� ی827 ب
، فالمحاكمات يجب أن تجـري      سرية تلك هي القاعدة العامة    اليقات   والتحق ةعلنيال المحاكمات   فياألصل  

 .تحت بصر الجمهور الذي قد يجد فيها نوع من إشباع الشعور بالعدالة أو لون من ألوان الردع

مـا مراعـاة   إمر بجعل الجلسة سـرية،  قدرها أن تأعلي أن المحكمة قد تجد في بعض األحيان لدواع ت        
سوف تتداول باألمن ، أو  لتعلق بعض المعلومات التي   الخصومة مثل جرائم االغتصاب مثالً    لشعور أحد أطراف    

الجلسة ال تكون سرية علي     ن  أر ذلك من االعتبارات التي تقدرها، ومن نافلة القول أن نقرر ب           ، وغي القومي للبالد 
ن القـول  إ ففي تقديري، وولكنها قد تكون سرية علي الجمهور     ،   أعضاء النيابة العامة   متهمين وال ن وال ال  المحامي

، كما أن هناك بعض الجـرائم  ضبط من القول بأنها سرية   أ و اًكثيرن وقائع الجلسة تجري في غير عالنية أوقع         إب
ائم الشرف أو األخالق    ، مثل جر  ا إطالقاً  تقتضي عدم النشر فيه    أفرادهالتي يري المشرع أن مصلحة المجتمع أو        

 . األحوال الشخصية وغير ذلكدعاوى أو
 .ص &% ا	$�/ ن ا	�3�ي ا	�4 أوً; ـ

 ال  بغرامةعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة و      ي " أن  من قانون العقوبات المصري علي     189تنص المادة   
حدى الطرق  ا من نشر ب   حدى هاتين العقوبتين كل   او ب أتقل عن خمسة آالف جنية وال تزيد عن عشرة آالف جنيه            

و الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسـة سـرية أو فـي             أكرها ما جرى في الدعاوى المدنية       المتقدم ذ 
"  في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا  القانونأوالدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب 

مـع  .  علي مجرد نشر الحكـم أو عقاب علي مجرد نشر موضوع الشكوى   الو" بأنه، وتستطرد المادة فتقرر     )12(
 علـي   أو الشكوى   إعالن المدعي بها يعاقب علي      األمور الدليل علي    إقامةذلك ففي الدعاوى التي ال يجوز فيها        

لي قد حصل بناء ع من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم    األولينشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة        
 ".ذنهإطلب الشاكي أو ب

بالحبس مدة ال تزيد على ستة شهور وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف             "عقوبات  )193 (كما تعاقب المادة  
 :حدى الطرق المتقدم ذكرها احدى هاتين العقوبتين كل من نشر باوال تزيد عن عشرة آالف جنية أو بجنية 

جراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد       إة التحقيق قد قررت     ن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلط      أ بش أخباراً ) أ
 . اآلداب العامة أو لظهور الحقيقةحظرت إذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام أو

 . ى الطالق أو التفريق أو الزنا بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوأو أخباراً ) ب

 مـن   193و 189 لنص المادتين       وفقاً  حاالت وهي   يحظر النشر في خمس    القانون المصري أن  يالحظ  
 -:قانون العقوبات المصري 

                                                        
الباب " أما،  الصحف في قانون العقوبات المصري يقصد بها الباب الرابع عشر والذي يعالج الجرائم التي تقع بواسطة          "في هذا الباب  " عبارة   )12(

 . فيقصد به الباب الذي يعالج القذف والسب وإفشاء األسرار"من الكتاب الثالث السابع
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 .ررت المحاكم سماعها في جلسة سريةما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي ق .1

الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع عشر والذي يعالج الجرائم التي تقع بواسطة  .2
 .لمصريالصحف في قانون العقوبات ا

الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في  الباب السابع من الكتاب الثالث من قـانون العقوبـات                   .3
 .الذي يعالج القذف والسب وإفشاء األسرار

ه في غيبة الخصوم أو كانت قد       ئجراإ كانت سلطة التحقيق قد قررت       ن تحقيق جنائي قائم إذا    أ بش اًأخبار .4
 . للنظام العام أو اآلداب العامة أو لظهور الحقيقة حظرت إذاعة شئ منه مراعاة

 . عاوى الطالق أو التفريق أو الزناأخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات في د .5

ن قانون العقوبات والـذي    م 189ه وهو االستثناء الوارد علي نص المادة        ءن هناك موضوع يجب إجال    كما أ 
الشكوى أو علي مجرد  نشر الحكم ،ومع ذلك ففي الدعاوى          نه وال عقاب علي مجرد نشر موضوع          أينص علي   

 علي نشر الحكم بالعقوبات أوالتي ال يجوز فيها إقامة الدليل علي األمور المدعي بها فيعاقب علي إعالن الشكوى 
ل بناء علي طلـب الشـاكي أو        المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم قد حص              

 ."بأذنه

 . والتبليغاتالشكاوى أخبار في موضع نشر أكثرد دنه يشأ في االستثناء هذا أهمية وتبدو

  ؟الشكوىما هي  :ثانياً

 الجهات المختصة بطلب التحقيق     إلي أو البالغ هو ما يقدمه المضرور في جرائم القذف والسب            الشكوى
 أو   ماليـاً  اًررالعقوبات من ناحية وتنزل به ض      علي قانون     تعتبر عدواناً  أنهافيما تضمنته من أمور يري مقدمها       

 . من ناحية أخرىأدبياً

 إال بها ،وال يمكـن تحريكهـا دون         تبدأ أهمية تلك الشكوى من أن جميع جرائم السب والقذف ال            وتبدو
 . ازل عن شكواه فتنقضي بها العقوبة بل يمكن للشاكي التنشكوى

، ولكـن   ر أن نقل األخبار هي عملها األول      حف باعتبا  للص  والتبليغات مباحاً  الشكاوىواألصل أن نشر    
 بعينهـا إال    شـكاوى  في منعه نشـر       علي ذلك النشر متمثالً     قيداً أوجد وكأن الشارع قد      النص يبدو  بموجب هذا 

 .بشروط محدده

 .ما هي شروط نشر الشكوى أو البالغ في جرائم القذف والسب وإفشاء األسرار؟

، وقد حكمت محكمة النقض  تفاصيلأيةالبسيط الخالي من اإلخبار يل  علي سبالشكوىيجب أن يكون نشر 
، كما قضت   ) 13(" تفاصيل أية من   ة األخبار خالي  ه هذ تدامما   ال عقاب علي مجرد إعالن الشكوى،     "المصرية  بأنه    

 لشـكوى  من قانون العقوبات هو إباحة نشر الخبر البسيط عن حصـول ا    189مفهوم المادة   "ن  أمحكمة الجنايات ب  

                                                        
 .496 ص ،2 مجموعة ،1932رس ما 31 نقض )13(
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 فقرات وضع لكـل  إلينه نشر بعد أن قسم أ الجريدة، وظاهر من اإلطالع علي عدد    من كل تفاصيل   ة خالي خباراًأ
ـ   و ف  ورسمت فيه صوراً   ةبمقدم، كما صدر     ومثيره كبيرة بأحرفمنها عنوان خاص      لحمـل   هتوغرافيه، وذلك كل

 ذلك هو ما قصده الشارع باإلخبار       ، وليس واالقتناع بصحة ما حواه من مطاعن     الجمهور علي تصديق ما جاء به       
 الجـزء   برمتها بل يكفي نشرةالصحيف، وال يشترط نشر      المباشر دعاءاإل بذلك نشر صحيفة     ويلتحق. )14("البسيط  

 .)15(المنصب علي جوهر الموضوع 

 : /!� ا	�N2 وM�وL9 ـراب*ً� 

لمنطوق أو مع األسباب  باخاصاً، سواء أكان النشر لك االستثناء يمتد إلى نشر الحكمالفقه علي أن ذأجمع 
 قـررت المحكمـة جعـل    انه إذأ" ، ويقول الدكتور رياض شمس أو قطعياًواء أكان الحكم تمهيدياً   وس .المكملة له 

  يفوت الغايـة   ألنه مع مراد الشارع،     يتنافىن ذلك معناه عدم إمكانية نشر الحكم باعتبار أن ذلك           إالجلسة سرية ف  
 . )16("سريةجلها جعلت الجلسة أالتي من 

 إقامةنون  ال يجيز القادعوى أو الحكم ولو كان في  الشكوىنه في كل األحوال ال عقاب علي نشر         أ ىعل
 فالقانون قد منع النشـر  ،أذنهدعي بها فيها ما دام النشر قد كان بناء علي طلب الشاكي أو        الدليل علي األمور الم   

 .ىأخر علي نحو آخر وبطرق ه منه وانقلب يحمية سحبها القانون الحمايه عن هذن تنازلفإ ،حماية له

 

 
 

                                                        
 .101ص، 2 السنة، مجلة المحاماة،1939مارس25 جنايات مصر )14(
 . 493ص، حرية  الرأي وجرائم الصحافة والنشر،  راجع رياض شمس: لمزيد من التفاصيل)15(
 .494 ص ، مرجع سابق، رياض شمس)16(
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 ا	�� ا	���
 الحصول على المعلومات

  األسرارإفشاءجرائم و عادة نشرها إو
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  ا	���
ا	��
 ا	���ل ��� ا	������ت

  ا�%�ارإ#��ء!�ا � و ��دة ���ه� إو

  : ةمقدم

الحـديث  ال يمكن الحديث عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان وصالح الحكومة والحكام بغير              
، وال يمكن الحديث عن حرية التعبير والصحافة بغير الحديث عن تداول          عن حرية التعبير والصحافة   

عبير ال تكون بغير معلومات صحيحة، وهكـذا         حرية الصحافة في الت    أنمات ونشرها باعتبار    المعلو
 أنعلـي   .  بعض في تطور منطقي مقبـول      إلي األمور مترابطة ال انفصال بينها يؤدي بعضها         تبدو

ة  منظمة الشفافية الدوليأصدرته لتقرير  فوفقاًالمتقدمةاألمور ال تجري علي ذلك النحو حتي في الدول 
ل في   فإن حرية تداول المعلومات ونشرها تتعرض للتحدي في كثير من بلدان العالم األو             2003عام  

 فـي بلـدان     ه، وفي البرلمان األوربي وغيرها  كما تتعرض للتحدي نفس         الواليات المتحدة األمريكية  
ايـة صـفقة   قد يكون ذلـك لحم   ، ف  األسباب تتغير  أن الهند، علي    ، وربما ا، مصر يريالعالم الثالث نيج  

، مات في حوزة الحكومات فتحجبهـا     ، وقد تكون المعلو   حد المسئولين أ التغطية علي فساد     أو،  تجارية
فزيون والصحف في بعض مناطق العالم قد يؤدي        ي والتل اإلذاعةولكن تسلط األقليات المالكة لشبكات      

حيان تعمد الحكومـات    نه في كثير من األ    أ يجري تداولها، بل     أن المعلومات عن    إعاقة إلي أيضاًهو  
 يستنفذون الوقت والجهد في محاولة      إياهم إغراق مواطنيها بالمعلومات الغث منها والثمين تاركة         إلي

 .)1(قشور المعلومات التي تتخمهم بها أكواماستخراج معلومة صحيحة واحدة من بين 

 

                                                        
 حق الحصول ، القسم األول2003لمزيد من المعلومات حول الموضوع يمكن مراجعة تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد  )1(

 .  وما بعدها8 ص،جيرمي بوب،"صول علي المعلومات ومن يمتلكها من له حق الح" علي المعلومات 
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 ا	���& ا�ول
 ا	���ل ��' ا	������ت

 وإ��دة ���ه� #' ب�- ا	,ول ا	+�ب()
�.�ة ���) 

الحصـول علـي المعلومـات     ، خاصة في مجال     ن الغرب ه م اقتباسال يزال هناك ما يمكن      
 أكثـر  عشية الحادي عشر من سبتمبر ال يزال         النتكاسات مهما قيل عن تعرضه      أمر، وهو   وتداولها

 .  من جميع النظم العربية قاطبة والنظام المصري في القلب منهاديمقراطية وانفتاحاً
ت كثيرة حول العالم مثل النمسا وهولندا والسويد توفر صراحة الحق الدستورى فى بلدان ليس

 العام علـى    اإلطالع إتاحة مبدأ المعلومات التى بحوزة الحكومة، وتتبع السويد والنمسا         إلىالوصول  
، وفى النمسا يوجد شـرح مسـهب   ريع يسمح صراحة باستثناء عكس ذلك   كل الوثائق ما لم يوجد تش     

، وحتى لو كان طلب المعلومات      تلك الخاصة بالمقاطعات   أو فى المواد القانونية الفيدرالية      دأالمبلذلك  
 توازن السلطات بين المصلحة التى تعود على الصالح العـام        أن فال بد    المستثناةحد المجاالت   أيمس  

 ملزمـة   ، والسلطات السويدية   طى الكتمان  إبقائهاتعود عليه من    من كشف المعلومة والمصلحة التى      
،  فى تلبية الطلبتأخرها أسبابقدم  تأن تعين عليها    وأالبالبت فى طلب المعلومة فى خالل يوم واحد         

، لو كان الكشف عن تلك رفض تلبية طلب الحصول على معلومة تأن، فيمكن للسلطات  فى هولندا أما
 مـن  أطرافـاً لومة تخص  لحماية سرية معأو، أو ألمن الدولة مة فيه تهديد لوحدة التاج الملكى    المعلو

 . ها للدولة فى ظروف تحيطها السريةغير الشخصيات العامة كانوا قد باحوا ب
 الوثائق تعتبـر  أن إال الدستور النرويجى ال يضمن حق الحصول على المعلومات        أنورغم  

، فقانون تيسير الحصول على الوثائق يلزم السـلطات          يخضع لالستثناءات التشريعية   عاماً  موضوعاً
 .األمر وبدون مقابل لمن يهمه ذلك فوراًب

 ثـم   اإلداريـة  المراجعـة    إلـى  معلومـات    إعطاءفى معظم البلدان تخضع حاالت رفض       
 للنظر فى ة هيئة تشكل خصيصاً   ،في استراليا وكندا وفرنسا والسويد تتم هذه المراجعة بمعرف        القضائية
 وهولندا فتتم بمعرفة هيئـة      ألمانيا في   أما،  رفض مع قانون الكشف عن المعلومات     تساق هذا ال  إمدى  
وفى فرنسا توجد لجنـة  ـ ازعات المعمول بها في مصر تقريباتشبه لجان فض المنـ  عامة   إدارية

جنة تيسـير   ل"لقة بعملية الحصول على المعلومات، وتسمي       خاصة لفحص الشكاوى والمشكالت المتع    
   Commission d'acces aux documents administration"داريـه الحصول على الوثائق اإل

 على لإلشراف  قضائياً، وفى السويد يعين البرلمان مدعياً مجلس الدولةها أمامي قرارفويمكن الطعن   
 إلى، وتسمح استراليا بتقديم دعاوى االستئناف       بشأنهاعملية كشف المعلومات ومحاولة حل النزاعات       

 المدعى والمفوض   أما،  كشف المعلومات  ب تأمرفقط هى التى    ، لكن المحكمة االسترالية     مفوض خاص 
 يمكن تقديم دعوى االستئناف     األمريكية، وفى الواليات المتحدة     رهما على وضع توصيات   فيقتصر دو 

 إمكانيـة نه في كل تلك النظم القضائية يبقي هناك دائما        أ رئيس الهيئة التى رفضت الطلب، علي        إلى
 استراليا –وفي كثير من البلدان  .اول المعلوماترات رفض السماح بتدرقابة قضائية مستقلة علي قرا

 مقدم طلب الحصـول علـي       إعالمن يتم   أ رفض كتابة، و   أي أسباب بداءإ يجب   –والنرويج والسويد   
 .ستئنافن له حق اإلأالمعلومات ب
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 لألسرارقوى حماية للصحافة فى نشرها      أ األمريكيةوتقدم النمسا والسويد والواليات المتحدة      
فى النمسا والسويد ال يتعرض الصحفيون وال الناشـرون لالضـطهاد بسـبب نشـرهم            ، و الحكومية
 العالقات الدولية، عالوة أودفاع الوطنى  لو نتج عن كشفها تهديد بضرر شديد للإال،  الرسميةلألسرار
 األسـرار  الصحفيين فى السويد على كشف المصدر الذى تسـربت منـه            إرغام، ال يمكن    على ذلك 
 حق الصحفى فى    إقرار، ويؤدى    القومى  وخيمة باألمن  أضرار إلىلم يؤد هذا الكتمان     ، ما   الحكومية

 توفير حماية قوية لموظفى القطاع العام الذين يفضحون سوء          إلىرفض الكشف عن مصادره بدوره      
 أي نشـرت بالفعـل      ألنها قد ال تطارد الصحافة      األمريكية، وفى الواليات المتحدة      الحكومية اإلدارة

 عمالء  أسماء إفشاء، والحالة الوحيدة التى قد تعرض الصحافة للمساءلة القانونية هى            سرية معلومات
، وعندما  ، فى حالة وجود مثل هذا النمط      األسماء يتجاوز النمط المسموح به لنشر       بأسلوبالمخابرات  

 انيـا وألموفى عديد من البلـدان كاسـتراليا        .  بنشاط المخابرات  اإلخالل إلى يؤدى النشر    أنيرجح  
 فـي جـرائم النشـر،    اإلباحة أسباب من والنرويج يعتبر كشف المعلومات لخدمة الصالح العام سبباً      

، كما  تي نشرت قد جمعت بطرق غير مشروعة       الدفاع حتي لو كانت المعلومات ال      وطريقة مقبولة في  
 .)2( يسرب المعلوماتي موظف حكومأييعتبر هذا الدفاع مقبوال من 

                                                        
بهى الدين : محمد السيد سعيد، تحرير"  تقديم د،2كراسات ابن رشد "، اإلنسانحرية الصحافة من منظور حقوق "من التفاصيل لمزيد    )2(

 ،قانون الصحافة والممارسة  =  =من كتاب ، وهو ترجمة للفصل الثاني عشر       "اإلنسانالناشر مركز القاهرة لدراسات حقوق      " حسن

، وكان هذا الكتاب 1993 عام 19مقراطيات األوربية وغير األوربية الصادر عن منظمة المادة دراسة مقارنة لحرية الصحافة في الدي

، النرويج، هولندا، ألمانيا، فرنسا، كندا،  النمسا،فة في احدي عشر دولة هي استراليايحلل من خالل احدي عشر فصال قوانين الصحا

 .ألمريكية االمتحدةوالواليات ، المتحدةالمملكة ، السويد، أسبانيا
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'� ا	���& ا	/�
 �ل ��� ا	������تا	��

 �ـــ' ��ــ� #ــــ�هـ�ـ�دة �ــــ�إو

نـه  أ، و رسة حقيقية للحصول علي المعلومات     القوانين وحدها ال تؤمن مما     أن نقرر   أنيجب  
 تم إصدار قوانين متعددة تتـيح  –خاصة بعد الموجة الديمقراطية الثانية ـ في كثير من بلدان العالم  

ظرنـا  ، ومع ذلك يظل القانون في نلم يكن بقدر انفتاح القوانين   بيق   للمعلومات ولكن التط   أوسعحرية  
ـ        ف االعتمادلذين ال يستطيعون    هو الضامن لحقوق األفراد وا      ىي الحصول علي حقوقهم العامـة عل

 . التطبيقريحيةأ

 علي حرية تداول المعلومات فـي مصـر ألنهـا        وال يمكن حصر القوانين التي تضع قيوداً      
 واإلحصاء، وقانون الهيئة العامة للتعبئة      خابرات العامة لقوانين مثل قانون الم   متفرقة ففي العديد من ا    

والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها توجد نصوص كثيرة مانعه من تداول المعلومات مما يجعـل              
 سوف مبحث في هذ الإننا، علي   النصوص وحصرها  ه مؤسسة بدراسة هذ   أو يقوم باحث    أنمن المهم   

الـة الحصـول علـي     نخرج منها بمؤشـرات حـول ح       نألنصوص التي يمكن    نعتني فقط ببعض ا   
 .المعلومات في مصر

 : و�9,;:197589	67)121ا	�5��ن أو2ًـ 

ظة علي تلك الوثائق  المحاف1983لسنة22 المعدل بالقانون 1975لسنة121ينظم القانون رقم  
ن  لنص المادة األولي م؟ وفقاًع نظام المحافظة علي تلك الوثائق، فمن هو المخول بوضوتنظيم نشرها
 علي الوثائق والمسـتندات   للمحافظة رئيس الجمهورية هو الذي يضع وبقرار منه نظاماً       "القانون فإن   

 نشر واستعمال الوثائق الرسمية التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة  أسلوب، ويبين هذا النظام     الرسمية
 إقرارها، ويجـوز  أوالقانون علي نشرها فور صدورها  أو باألمن القومي والتي ال ينص الدستور  أو
 مـا  ا الوثائق لمدة ال تجاوز خمسين عامـا إذ        ه يتضمن هذا النظام النص علي منع نشر بعض هذ         أن

 ".اقتضت المصلحة العامة ذلك 

مناقشـات   إلـي  أشـارت وفي تقرير اللجنة التشريعية لمجلس الشعب عن مشروع القانون          
، وما 1975 يوليو 25 - 22قد في المدة من  العربي الذي ع  االشتراكيتحاد  الالمؤتمر القومي العام ل   

 السيد رئيس الجمهورية من وجوب إعداد قانون ينظم الوثائق الرسمية حماية لكتابة التـاريخ  إليهدعا  
الحارسة علي التاريخ  أنهات الحكومة المصرية أوهكذا ر.  الدولةأسرار علي فاظاًالصحيح لمصر وح

 هر علي وضع نظام لحفظ هـذ    ن رئيس الجمهورية في ذلك الوقت هو وحده القاد        أ لمصر، و  الصحيح
 .الوثائق

 أو حصل علي وثـائق      أو مسئوليته   أو هطلع بحكم عمل  أ كل من    إليهويعاقب القانون المشار    
، فحواها بغير موافقة مجلـس الـوزراء       نشر   أو علي صور منها فنشرها      أومستندات غير منشورة    

 جنية وال تزيد علي عشـرين       آالف، وبغرامة ال تقل عن عشرة        خمس سنوات  إلي ثالث   بالحبس من 
 ." هاتين العقوبتينىحداب أو جنية ألف
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 �ً)� : ، و2 �) ����@�ت ا	�?��) 1954	67)356 ا	�5��ن ر<� :=�

 تتحكم فـي الوثـائق   أيضاً، ولكنها رية فقط في الوثائق التي تمتلكها   ال تتحكم الحكومة المص   
 القومي في اإلرشاد علي حق وزير 1954لسنة 356 من القانون رقم 7 فتنص المادة فرادباألاصة الخ

 األعلى الهيئات بقرار منه بناء علي اقتراح المجلس   أو علي الوثائق التي توجد لدي األفراد        االستيالء
 .يقةتعويض الواجب منحه لمالك الوث القومية الذي يقدر قيمة الالتاريخيةلدار الوثائق 

 إطـالع  طالقاًإيمنع "نه  إمن الئحة محفوظات الحكومة ف    الباب التاسع    31دة  ووفقا لنص الما  
حتي التصريح لهم  أو الالئحة من محفوظات الحكومة والتي حددتها المادة األولي من       أياًاألفراد علي   

جالت والـدفاتر   الس" فإن المحفوظات هي كافة      الالئحة للمادة األولي من     ، ووفقاً بدخول غرف الحفظ  
 المختلفة التـي تسـتعملها كافـة الـوزارات          وأرقامها بأنواعها واالستماراتوالمستندات واألوراق   

 تبعا  فأكثر، ويقتضي األمر حفظها بعد ذلك سنة         ثم ينتهي العمل فيها    أعمالهاوالمصالح وفروعها في    
 )3(. " لقيمتها التاريخية أولحاجة العمل الحكومي 

،  حدود حرية نشر المعلومات في مصر نتبينأن يمكن لنا   ومن استعراض النصوص السابقة   
، فيما لـو كانـت تتعلـق        م نشرها فالوثائق وهي وعاء حفظ المعلومات يحدد رئيس الجمهورية نظا        

 أن القومي   اإلرشاد، ويمكن لوزير     خمسين سنة كاملة   إلىمن القومي و   باأل أوبالسياسات العليا للدولة    
،  تاريخيـة أهميـة ظ بها ما دامت لها ولي علي الوثائق التي لدي األفراد بالمقابل الذي يراه ويحتف  يست
ولة فـي خصـوص      حدث ذلك فهي وثائق مملوكة للدولة يسري عليها ما يسري علي وثائق الد             اوإذ

 أو  وثـائق  أيـة  علي   اإلطالع في   أصالً، ثم بعد ذلك فإن األفراد ال حق لهم          حق في النشر   تحديد ال 
 عليها علي الموظفين المختصين بموجـب  اإلطالع، والذي يقتصر حق   سجالت من محفوظات الدولة   

، وذلك   النيابة العامة متي ندبوا رسمياً     وأعضاء للقضاة   أو هإذن كتابي من رؤسائهم لضرورة مصلحي     
 من النشر عةممنو وما دامت الوثيقة .إليها من الئحة محفوظات الحكومة المشار 31 لنص المادة    وفقاً

 . الحالة من األسرارهوتعتبر في هذ كذالك أيضاًفإن المعلومات التي تحتوي عليها تعتبر هي 

 : 	��5ا�(C ا	���;) و7�9(�ات ا	�B5ء ا	�7 و#5ً�ـ =�	/ً� 

 إفشـاء نه أ فى عقاب ما تعتبر أكثر وتتشدد األسرارتتشدد القوانين المصرية فيما تعتبره من   
 تم فى زمن الحرب أو لدولة معادية ولكـن المحـاكم المصـرية    اإذذلك التشدد  لها وقد يكون مفهوم   

 تظل تحتفظ لهـا بتلـك       أنها بل   أسرارنه  أوالنصوص ذاتها تتوسع فيما تعتبر      وخاصة العسكرية بل    
 .ن ذاعت وشاعت وسقط عنها وصف السرإالصفة حتى و

ير مـن كلـف بحفظـه أو         على غ   محجوباً إبقاؤه تقرر الدولة    ،والسر هو واقعة أو شئ ما     
 متى كانت طبيعتـه تنطـق       إذاعته ينبه على حافظ السر بعدم       أناستعماله فليس يلزم لتوافر السرية      

  .بالسرية
                                                        

  ، الطبعة السادسة ، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ،وة المعدنية الناشر وزارة الصناعة والثر ، الئحة محفوظات الحكومة)3(
1999. 
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 -:ويكون إفشاء السر في القانون المصري بطرق خمس 

 حيازة الغير سواء بالمناولة السرية أو إلى ويكون بنقل وعاء السر المحفوظ منه       بالتسليم ماإ .1
 أن حتى يمكن للغيـر       أو ظاهراً   عليه بترك مستودع السر مفتوحاً     اإلطالعن الغير من    بتمكي

 .يطلع عليه
، وتتحقق تلك الصـورة سـواء    الغير على السر ومضمونه   بإطالع الذي يتحقق    باإلفشاءأو   .2

 أو  يكون شخصاًأن السر فيجب إليه المفشى أما المفشى هو المؤتمن على السر أو غيره أكان
 السر قد وقع    إفشاء إنددين بذواتهم ويجب مالحظة أن القضاء المصرى يعتبر          مح أشخاص
 إلى جزء من السر ذاته قد تسرب        أن تم على وجه خاطئ أو ناقص طالما         اإلفشاءولو كان   

 قد زور فى السر     بأنهحد القضايا   أالقضائى ردا على دفاع المتهم فى        المبدأالغير وكان ذلك    
 )4(.أفشاهالذى 

 وذلك بحيازة وعاء السر سواء بتصـويره أو تسـجيله وال عبـرة              السر ل على أو بالحصو  .3
 . تكون مباشرة أو بشكل غير مباشرأنبوسيلة الحصول على السر تستوى 

 أو )5(. أو جزئياً   كلياً اإلغالق أكانسواء  الذى افرغ فيه     وعاء السر    بإغالق ذلك   باإلتالفأو   .4
 .لمنفعة السر الكامل أو الجزئى جعله غير صالح لالنتفاع به وذلك بالتعطيلب
 شـخص   إطالع والمقصود بذلك كشفه للجمهور دون تمييز ويتحقق بمجرد           السر بإذاعة وأ .5

 . لعدد كبير من الناساإلطالعيشترط حصول  غير معين بالذات على مضمون هذا السر وال

 وسـيلة مـن    أو تنظيموإذاعتها األسرار من قانون العقوبات علي انتهاك    80وتعاقب المادة    
 بالحبس  أجنبية يكون قصد الجاني من ذلك هو تسليمها لدولة          أنوسائل التراسل للحصول عليها دون      

 تتجـاوز  تقل عن مائة جنيـه وال     تزيد على خمس سنوات وغرامة ال      تقل عن ستة اشهر وال     مدة ال 
عام أو الشخص كما يضع الشارع فى اعتباره صفة الجانى فيعاقب بالسجن الموظف ال.خمسمائة جنيه 

 الدفاع عن البالد ولو دون أسرار من فشى سراً أ إذاذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة         
 .قصد

ن المعلومات  أفشى من قبل فهو يعتبر      أ فى اعتباره كون السر قد       يأخذ والقضاء المصرى ال  
 فـى   لـذلك وتطبيقـاً ، السريةلم ترفع عنها الدولة حجاب   طالما   إفشاؤها حتى لو سبق     تزال سراً  ال

شهر مع الشغل أ قضت المحكمة بحبس المتهمين ستة       من دولة عسكرية عليا   أ 90سنة  ل 7الجناية رقم   
ط صـالح  نساء فـى بـال  "كتاب باسم  المخابرات العامة فى  أسرار وأذاعوافشوا  أ قد   اعتبرتهم ألنها
وله فى كتب وصحف ا سبق نشره وتدتضمنه هذا الكتاب  ماأنن دفاعهم على و المتهمأقام، وقد "نصر

 بذاتها أخرى نشر هذه المعلومات مرة ديأعنه أ ون وحتى اآل1967 منذ عام    متداولةونشرات وقضايا   
 أذيعتنه حتى لو أ ذلك الدفاع غير مقبول وأن رأت المحكمة العسكرية أن إال إليها جديد إضافةودون 

                                                        
 . مرجع سابق ،20/7/61 ،من دولة عليا مصر الجديدةأ  ،1961 سنة87الجناية  )4(
  . 1959 طبعة  ،532  ص ،قسم الخاص ،  شرح قانون العقوبات ،محمود مصطفى. د  )5(
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 صاحبة التقدير فـى  ين المحكمة هأ نشرها وإعادةم  يبيح للمتهن هذا ليس سبباً  إالمعلومات من قبل ف   
 فى صحف ما دامـت   وتداولها ال وهى تراها سر رغم سبق نشرها فى كتب           أم كون المعلومات سراً  

  )6(. المخابرات العامة تراها كذلك 

 المعلومات فى مجلة القوات المسلحة وهى مجلة أن المحكمة العسكرية العليا لم تعتبر     أنكما  
رف المتهم قتانه رغم ذلك فقد   أيد واعتبرت    نشرها من جد   إعادة يبيح    وتباع للجمهور سبباً   ناًتوزع عل 
 )7(.  عسكرية وعاقبته بالحبس مدة سنةأسرار إفشاءجريمة 

 والذى يعتبر   األسرار إفشاء لفكرة القضاء المصرى عن جريمة        نموذجاً األحكاموتعتبر هذه   
دولة فهى التى تضفى على المعلومات صفة السـرية وهـى    من عدمه مرهون بال سراًاألمر كون   أن

ثر فى رفع حجاب السرية عنها      أ أي يكون لسبق نشر المعلومات      أنالتى ترفع عنها هذه الصفة دون       
 .بل ودون تقييم لحقيقة هذه المعلومات

 لحفظ المعلومات وتداولها والقانون المصري ال يترك هـذا          أوعيةوالكتب والنشرات تعتبر    
 أ مكرر من قانون العقوبات والمضافة       98 خارج دائرة التجريم فتعاقب المادة       أيضاً من الكتب    النوع

كل من روج   " جنيه   ألف تتجاوزتقل عن مائة جنيه وال        بالسجن وبغرامة ال   1970 سنة   34بالقانون  
رض علـى   ح التى يقوم عليها النظام االشتراكى فى الدولة أو  األساسية طريقة لمناهضة المبادئ     بأية

زدراء بها أو جند الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أو حرض علـى              كراهية هذه المبادئ واإل   
 محـررات أو مطبوعـات   إحرازمقاومة السلطات العامة وكذلك كل من حاز بالذات أو الوساطة أو         

ل من حاز أو     الغير عليها وك   إطالع كانت معدة للتوزيع أو      اإذ لشئ مما تقدم      وتحبيذاً تتضمن ترويجاً 
 وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل                أية أحرز
 . " شئ مما ذكرإذاعةأو 

و يجب مالحظة مفارقة مضحكة أن تلك المادة في األصل وضعت لحمايـة نظـام الدولـة               
 يتكون من تحـالف قـوى   يد الذحألوعبد الناصر والتنظيم السياسى ااالشتراكى فترة الرئيس جمال     

 ومن المعروف . الوطنيةوالرأسماليةالشعب العاملة الخمس وهى العمال والفالحين والمثقفين والجنود   
 السـوق  اقتصـاد  بشكل كامل بنظام   تأخذن الحكومة فى مصر     أ و ن األ  هذا النظام قد تغير جذرياً     إن

 أحـرز  كـل مـن      أيضاًتعاقب هذه المادة    و.  هذه المادة  إلغاء مما كان يفترض معه      األحزابوتعدد  
  من قدره أو شـرحاً      أو انتقاصاً  مطبوعات أو نشرات أو كتب تتضمن دعوى ضد النظام االشتراكى         

  . عليهأخره أو تفضيل نظام اوئلمس

                                                        
 المتهم فيها الصحفى  ،من دولة عسكريةأ 90سنة ل 7رقم العميد وجدى الليثى فى الدعوى   حكم المحكمة العسكرية العليا برئاسة)6(

 عسكرية عليا ضد المتهمـة  90سنة ل 2  رقم فى حكمها فى القضية المعنى وقد كررت المحكمة ذات ،   وآخرعاطف النمر   
 .عتماد محمد رشدى الشهيرة باعتماد خورشيد ا

 . المتهم فيها الصحفى محمد محمد عامر ،  90سنة ل 13حكم المحكمة العسكرية العليا فى الدعوى رقم  )7(
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ويعاقب القانون على ذلك ليس فقط لو كانت تلك المطبوعات معـدة للتوزيـع ممـا مفـاده                
ط  ضب أن الغير عليها بما معناه      إلطالع تكون معدة    نأسخ بل يكفى     من الن   كبيراً ضرورة ضبط عدداً  
 . الغير عليهابإطالعن من حاز تلك النسخة ربما سوف يقوم نسخة واحدة يكفى أل

ما يطلبه القانون لقيام جريمتى الترويج والتحبيذ هو االكتفاء          "أيضاًويقرر القضاء المصرى    
 )8(." العالنية إلىى مكان خاص دون حاجة بمخاطبة شخص واحد أو فى جمعية خاصة أو ف

 

 

 
 

                                                        
  8 بند ،320 ص ،1 الجزء  ، مجموعة الربع قرن ،18/5/1954 نقض )8(
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 ا��� ا�ول

� ا����ى����� ���رات ا����ل و���� 

�� $# "!�ی� ا��

 :ة مقدم

 تكييف دعوى النشر بما في ذلك تفسير المقال موضوع هذه الدعوى من أهم ما يمكـن أن                 
يقوم به المحامي المتخصص في مثل هذا النوع من الدعاوى، فمن المعروف أن دعـاوى النشـر ال          

، ولكنها تمتد لتشمل عدد من القضايا المختلفة        " القدح والذم " ذف والسب   تقتصر فقط علي دعاوى الق    
 . خالل هذا التدريبيمكن اإللمام بها من

ويعتبر البدء في تفسير عبارات المقال مسألة أولية لمعرفة النموذج العقابي الذي يندرج تحت  
 . وصفة المقال موضوع الدعوى

 ا���&% ا�ول

 ا���ا�� ا�+�م( �)'����
عالج فقهاء القانون الفرنسي مسائل التفسير معالجة جزئية في صدد كل جريمة من جـرائم               ي

 . إلي غير ذلك مما تقع به الجريمةالنشر ضمن البحث في اإلسناد أو في التحريض
ح القانون اإلنجليزي يهتمون بالتفسير ويعالجونه كمبحث مستقل تحت ما يسـمونه         ارولكن شُ 

والقاعدة العامة في تفسير الكالم أو الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل             . Constructionبالتركيب  
ـ وبغير تكلف ـ   الطبيعي العادي المستفاد مباشرةهي حمل ذلك على معناه  من جملـة الكـالم أو    

صد هـذا   ى معنى أخر وتدل على أن صاحبه ق        إال إذا قامت قرينة توجب صرفه إل       هالرسم ومجموع 
 .نى الطبيعي أو العادي يخالف المعالمعنى الذي

 ئ الشعور السئ في اللفـظ البـر        المعنى المؤذى أو   يمالحظة أن الشخص قد يخف    مع  ذلك  
ما لتقوية المعنى وإكسابه الطرافة والعمق      إتي تبدو ساذجة أو ناقصة أو غامضة،        هر والعبارة ال  اظال

 . ية، أو للغرضين معاًالنفوس وإما للتهرب من المسئولالالزمين لتأثيره وبقاء هذا التفسير في 

ـ   ىلمعرفة هل تتضمن العبارات معن "وقد قضى في إنجلترا بأنه   ى القذف ينبغـي النظـر إل
 ين الذين نشر بينهم معناًالظروف التي نشرت فيها الكتابة وهل يحتمل أن يفهم منها األشخاص المعقول 

مها على هذا الوضع الرجل     نه يجب أن تكون العبارات ذات معنى شائن بحيث يمكن أن يفه           إ، و شائناً
المعقول ، وال يكفى أن يفهمها شخص أو أشخاص على معنى شائن بل يجب أن تكون شـائنة فـي                    

وب عدة معان بريئة ومعنـى واحـد   ، وال يعقل أن يكون للمكت     ها المعقول أو الطبيعي أو الحتمى     معنا
بارات التي استعملها خصمه  وال يكفى أن يقول المدعى أن الع ئالسيال هذا المعنى    إسئ، فال يصرف    

يثبـت أن   ، بل يجب على المـدعى أن        ن للمحكمة أن تختار بينهما    أحسن و  وال ئالسيتحتمل األمرين   
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 جهـة السـوء أو أن هنـاك    ىما يعين معناها ويخصصه ويصرفه إل، فيها  العبارات التي يشكو منها   
 ".وى تحدد معنى العبارات المستعملة أخرى في الدعظروفاً

في تفسير العبارات بالمعنى الذي يفهمه منها المجني عليه فإذا زعم مدعى القذف             وال عبرة   
نه هو المقصود بالشخصية الشريرة في كتاب معين أو قصة معينة فال يكفى ذلك لمسـائلة المـدعى        أ

نـه  أ، أي قصد بالشخصية الشريرة اإلشارة إلى المدعى ونه قصد ذلكأ بل يجب أن يثبت    عليه جنائياً 
ن المدعى يستخلصون بصورة معقولة تاب أو القصة بشكل يجعل الذين نشر بينهم ممن يعرفو      كتب الك 

تحمل معنيين فمعرفة أي المعنيـين كـان     لشخصية الشريرة، وإذا كانت األلفاظ      نه هو المعنى بتلك ا    أ
عنـى  ، هي مسألة من مسائل الوقائع، وعلى من يدعى م          ممن قيلت بينهم   ن قائلها ومفهوماً   م مقصوداً

 .غير المعنى الطبيعي أن يثبته

ثبت أن  أي إال إذا     لمعناها الطبيع   عربية سليمة عادية فسرها القاضي طبقاً      لفاظوإذا كانت األ  
ن الظروف هي إالحية في الحرف أو في التجارة فن كانت عامية أو سوقية أو اصطإخر، فآلها معنى 

ولمن نشـر  المجني عليه  المعلومين للمتهم و  لعرف والعادة   التي تحدد حقيقة المراد منها مع مالحظة ا       
 .بينهم القول أو الكتابة

وخالصة ما تقدم أن التفسير ينظر فيه إلى مجموع الكالم والى اللغة والعـرف والظـروف            
 .عليه والوسط الذي نشر فيه الكالمالخاصة بالجاني والمجني 

 
 : ا��+�ری0أوً.ـ

قالم إلى ما يسمى بالمعاريض وهى حيـل         إذا كان من أرباب األ      الشخص خصوصاً  أقد يلج 
بيانية لتقوية المعنى أو للتخلص من المسئولية وأهمها ما يعرف بالكناية وهى نقيض التصريح وهـى           

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فال يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن               " عند البيانيين   
نه طويـل  أ ، كما لو قال عن شخص" عليه إليه ويجعله دليالً يجئ إلى معنى هو تاليه أو رادفه فيومئ       

وقد تكون الكناية كناية عن موصوف كلفظة الرجعية في مقاالت أحـد كبـارا          اليد أو مكسور العين،     
ا في جريمة العيب في ذات الملكية، وقد تكون جلهأ وحكم عليه من 1929نشرها في سنة الكتاب التي 

تكنى بذلك عـن    "  المال ما اكتسب من حله       أحسن" خر أو نفيه كقول    آل  أي إثبات أمر   هكناية عن نسب  
 .ه من حرامأن الشخص المقصود قد كسب مال

، ليأخـذه  ن أن يكنى المتكلم بشـيء وال يصـرح   والتعريض وهو نوع من الكناية عبارة ع  
 العيب فـي   ما تقع جريمة، وغالباً"ما أبى فاجر"ه كمن يقول لشخص السامع لنفسه ويعلم المقصود من  

الصحف بهذه الطريقة والعلة معروفة فالكتاب يخافون المسئولية فيلجئون إلى التعريض بدل التصريح 
 ير قالت في حكم لهـا شـه  1939ض سنة ومن ذلك قضية حكمت فيها محكمة الجنايات ومحكمة النق  

ن الملكي في ن رئيس الوزراء ورئيس الديواأموضوع المحاكمة يصرح فيه مؤلفه ب وحيث أن المقال    "
وثائق رسمية قدماها إلى جاللة الملك قد اعتديا على حقوق العرش وتهجما على مقـام الملـك ولـم         
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نه هو الذي أقـال الـوزارة،   أجاللته ن مدبري االنقالب ينسبون إلي أ ما يجب له من حقوق و    ىعاير
يتـدخل فـي تسـوية    ن رئيس الديوان أ عن رأيه في حكمها، و شخصياًن كتاب اإلقالة كان تعبيراً    أو

 ن االنقالب قد ارتكب كبرى الجرائم في حق العرش فزج بجاللة الملك متعمداًأالصعاب الدستورية، و 
 من الجرائم التي ارتكبها مدبرو ن إقالة وزارة األغلبيةأزعات الحزبية والخالفات السياسية، وفي المنا

على وثائق وأخبار ال تحتمل عباراتها تلك         تعليقاً الخ وإرسال الكاتب هذا القول إرساالً     …هذا العهد   
ي كل المناسـبات التـي سـماها     مع ترديده ذكر الملك ف إياهاالمرامي والمعاني المقذعة التي حملها      

، مع اإلشارة إلى ما يفيد تباعد جاللته عن هذه التصرفات التي زعمها الكاتب وصـوره فيهـا       جرائم
هذا اإلرسال على هذا النحو فيه تعمد تصـوير   ، وحقوقه على كرسيه  على مقام الملك وتطاوالً    تهجماً

 قابل هـذا العـدوان    هذا العدوان الجسيم مع تكرره أو في صورة       ىجاللته في صورة غير المتنبه إل     
، ومتى تقرر ذلك يثبـت أن        الصورتين فيه مساس بشخصه الكريم     ، وهذا على أخف   بسكوت المتقبل 

لة الملك جانب مما رمى به الموظفين الذين سـماهم فـي             جال ىلطاعن قصد في الحقيقة أن يرتد إل      ا
 ."ميع أركانهاالمقال وبهذا تتوفر جريمة العيب بج

 -:ليها الكتاب متنوعة مختلفة علي النحو التالي إوالمعاريض التي يلجا 

فات ونعوت تعيينـه دون  ، وهو اإلشارة إلى الشيء أو الشخص بص     البيان بالصفات واإلبدال  
 .أن تصرح به

اهل العارف وهو سؤال المتكلم عما يعلم سؤال من ال يعلم وفائدته المبالغة فـي المعنـى           تج
، ومنه االستفهام وهو إلقاء السؤال ال ليصل المتكلم إلى أمـر             أو تحقيراً  تعظيماً أو    كان أو ذماً   مدحاً

 .يجهله بل لتقرير المعنى وتبكيت المخاطب
، يدل على عـدم      جدلياً  ثم يسلم بوقوعه تسليماً     محاالً التسليم وهو أن يفترض المتكلم فرضاً     

 .الفائدة في وقوعه أو تقدير وقوعه
 .إ:��ر ا���2 وه� "�ل �9ه�7 ا5��6( و��4�3 ا���2

و في الواقع يذكره كقـول      عن أمر ه   وهو أن يتظاهر المتكلم بأنه يضرب صفحاً      : لتغاضي  ا
  في كثير أو قليل ولتأخذه نه هو ال يهمأالشخصي على عيبه ومخازيه فهذا ش     دعك من سلوكه    (القائل  

 ).ساء إلى البالدأبما 
 وهو أن ينقطع المتكلم أو الكاتب عن الكالم فيستدل السامع أو القارئ على أن وراء :االكتفاء

 وفـى    فجملة تترك ناقصة عمـداً     ، ... ولكنه أفضل وأخوته كقول القائل أبو فالن      أعظمقوله ما هو    
 .براءتها فى ذاتها شائنة أو مهيجة ناطقة بالتعمدأخرها نقط قد تصبح مع 

وهو أن يشير المتكلم في كالمه إلى قصة معلومة أو نكتة مشهورة أو بيت متواتر               : التلميح  
صـة  يشر إلـى ق "  حياتها   ةوهكذا ختمت دليل  " ن سيدة متزوجة    أو مثل سائر كمن يقول فى الكالم ع       

 . وشمشون وخيانتها لشمشونةدليل
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 اإلجالل فى موضع التحقير والبشارة فى       ةة فيأتي المتكلم بلفظ   هو الهزؤ والسخري   و  :التهكم
 . المدح وباطنه القدحها يكون ظاهرمكان اإلنذار والوعد فى معرض الوعيد أو م

على هذه األساليب ال تخفى حقيقة المعنى وال تعين المتوسل بها على الفرار من المسـئولية                
ــداور" ن أ ب1933 فبراير سنة 27ة النقض فى ت محكموال تنجيه من العقاب وقد قال ــى ةالمـ  فـ

ترائي للمطلع ت بفكرة الفرار من حكم القانون ال نفع فيها للمداور ما دامت اإلهانة    ،األساليب اإلنشائية 
بلغ مـن شـر   أ مخبثة أخالقية شرها ةتلك المداور إنما  . ارها وتستشعرها األنفس من خاللها    خلف ست 

أن " وقالت   24/4/1933 فى   ، وقضت بهذا المعنى أيضاً    " بترتيب حكم القانون   ة فهي أحرى  المصارح
 القـراء إال  أنفسالعبارات أو األساليب الملتوية قد يظن الكاتب أنها تخفى مراده إال أنها ال تزيده فى       

ف أن ليس للقـاذ "  قالت فيه 11/12/1933م أصدرته فى     فى حك  وبهذا المعنى أيضاً   " وتوكيداً ظهوراً
ن األسئلة يعاقب  نه لم يكن يعلم أ    أ فى قالب أسئلة و    جله موضوعاً أمن  عوقب  لل بكون المقال الذي     يتع

ى كان المفهوم مـن عبـارات    ال عبرة باألسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف فمت         عليه القانون إذ  
 كان   أياً ذلك اإلسناد يكون مستحق العقاب     إنسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف ف      نه يريد إ  أالكاتب  

 .)1( 25/12/1939 حكم القالب أو األسلوب الذي صيغ فيه وبهذا المعنى أيضاً
  :ا���ری����رـ =���ً� 

 مألوفة سـائغة مـن طـرق    ةفى الرسم يقابل المعاريض فى الكتابة وهو طريق       الكاريكاتور
ا تستلزمه الدعابة التعبير بالرسم أو التصوير يعتمد فى تقرير المعنى فى ذهن القارئ على الدعابة وم    

 . يبرزه ويشوق القارئ ويجتذب نظرهيهامن مبالغة غير منطقية تحيط المعنى بإطار فك
 والعبارات وترمز إلى معنى ورائها فيـه نقـد أو    لفاظ تحل الصور محل األ     الكاريكاتور فى

  التعبيـر الكاريكـاتوري مـن      تعليق أو مدح أو ذم أو تحريض إلى غير ذلك من المعاني ويتـألف             
 :عنصرين

 .ت الصورة الكاريكاتورية المرسومةذا: العنصر األول 

بكلمة أو بعبارة   إليه  ر  ي التى قد يش   المعنى الذي يريده الرسام أن يؤديه بهذه الصورة        :العنصر الثاني 
 بعد استجواب برلماني فى صورة رجل ممـزق       وزيراً يضيفها إلى الصورة فإذا صور مثالً     

ن إيتوكأ على عكاز وكتب تحت هذه الصورة كلمة المنتصر ف         الثياب تغطى وجهه الجراح و    
هذه الصورة تفيد معنيين أحدهما قريب ظاهر وهو المعنى المستفاد مباشرة من إلباس الوزير    

، وهذا المعنى ال يقصده الرسـام       له فى منظر الرجل المحطم جسمانياً     المالبس الممزقة وجع  
نه يمثـل حقيقـة حـال    أيمكن تصديقه وال يتصور  ألنه ال   لذاته وال يقف عنده القارئ لذاته     

بعد من هذا المعنى المباشر     أخر  آير من جهة سالمة الجسم أو الملبس، وللصورة معنى          الوز
 لينقله بهذه القوة إلى أذهان النـاس         جذاباً  قوياً ، وهو الذي يقصد الرسام التعبير عنه تعبيراً       

 وأصـبح   وسياسياً أدبياًعركة مضعضعاًوهو أن الوزير قد هزم هزيمة منكرة وخرج من الم         

                                                        
  .59 صفحة ،33ع  5 ج  ، مجموعة القواعد القانونية)1(
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حاله من الوجهة األدبية والسياسية كحال المثخن بالجراح الذي ال يكاد يقوى علـى السـير                
 . ياسية التى نزلت به قد فقد كل شئوكأنه من النازلة الس

.  عليه اًب إذا كان هذا المعنى معاق     وال يحاسب الرسام كقاعدة عامة إال على هذا المعنى البعيد         
ـ   نه يحاسب أيضا على المعنى القريب إذا خرج ف        أعلى   ن كانـت  أيه عن الحدود المعقولة للدعابـة ب

ا ومجافاتها الذوق العام نظر الجمهـور       هالصورة التى استخدمها شائنة فى ذاتها تلفت لبشاعتها وقبح        
بة فى التحقير غنه قد اختير عن عمد وقصد ورأ المعنى القريب المباشر باعتبار عن المعنى البعيد إلى

 .والزرايا والتشهير
 رسم رئيس الوزراء فـى عهـد مـن    فى شان الكاريكاتور أن صحفياً من تطبيقات القضاء    

، وهو يقبض بإحـدى     حدي الشركات امل مصري من عمال     العهود فى صورة جندي واقف خلف عا      
غمـد  أأوروبي قد   وأمام هذا العامل رجل     ،  "س العامل أر"باألخرى هراه فوق    يديه على كتفه ويرفع     

، وكتب تحت هذه الصورة عبارة تفيد أن العامل استنجد بهذا            فى قلب العامل والدم يتفجر منه      اًخنجر
ونشر هـذا   ن دمه لوث مالبس األوروبي،       قسم البوليس أل   ىلإ من أن ينجده سبه وساقه       الجندي فبدالً 

ت أعناقهم بحبـل فـى      الصحفي كذلك صورة أخرى تمثل أشخاص الوزراء فى ذلك العهد وقد ربط           
الوزراء "ن الصورة   ، وجعل عنوا  الهاويةأخره حجر ثقيل والعام الجديد يركلهم بقدمه ويقذف بهم فى           

 الصـورة  وقدمت النيابة العامة هذا الصحفي لمحكمة جنايات مصر متهمة إياه بأنه فـى    ". بين عامين 

ل المصريين إرضاء لألجانـب،     العمانه أهمل حق    أليه  إقذف فى حق رئيس الوزراء إذ اسند         األولى
، لجنايـات ببـراءة المـتهم     ، وقضت محكمـة ا     أهان هيئة مجلس الوزراء    الصورة الثانية وألنه فى   

واعتمدت فى تبرئته على تفهم المعنى البعيد الذي أراد التعبير عنه بالصورتين باعتبار أن هذا المعنى   
حكومة رئيس الوزراء ال شخص الرئيس      مقصودة وقالت أن الصورة األولى تمثل       الحقيقة  لهو وحده   

وهى من قبيل الرمز للجسم بأهم عضو فيه كما يؤيد ذلك اللباس العسكري الذي يحمله الرئيس فـى                  
ها رئيس الحكومـة أي  الصورة والهراوة مما يدل على أن المصور يقصد السلطة التنفيذية التى يرأس       

هو من األفعال السلبية التى ال يتيسر إظهار        ن اإلهمال الذي قصد المتهم تصويره       أرئيس الوزارة، و  
 لما كان إلهمـال  معناها بطريق الرسم إال بأفعال إيجابية كاألفعال التى ظهرت فى الصورة تصويراً           

، وألنه ثبت   لذي اعتقد المتهم صحته فى ضميره     ثر ضار بمصلحة العمال على الوجه ا      أة من   الحكوم
 وزارتي الداخلية واألشغال ومكتب العمل لرفع شكايتهم        ىلإ من العمال قصدوا مرات عديدة       يفاًأن لف 

 مضهاعتر،   المرة األخيرة من وزارة األشغال      فى أثناء عودتهم فى    نهمأوفلم يفوزوا بسميع أو مجيب      
 الوقائع قد حـدثت     ثر جروح وان هذه   أرجال البوليس وفرقوهم بالقوة وبالضرب الذي ترك ببعضهم         

ن فى هذه الصورة ما يزيد عن الوقائع المذكورة ونشرها لـيس إال             ، ولذلك ال يكو   قبل نشر الصورة  
  الحكومة من المتهم بعد أن اعتقد فى ضميره صحته وقدر هذه الصحة تقـديراً              ىلإ هاًج مو  مباحاً نقداً

ة ، وأضافت المحكمباعث حسن النية ال بباعث التشهير ولم يقصد منه إال خدمة المصلحة العامة بكافياً
 للبغض الذي يخالج صدور المتهم ورجال حزبه نحو الـوزارة           رهاإظثانية  ليست إال     أن الصورة ال  

 وهو مـا ال  لي الزراية بالكرامة والشرف  إ ال يعتبر إهانة إال إذا حصل بكيفية تؤدى          وإظهار البغض 
 .ليه فعل المتهمإيؤدى 
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عنها وأقرت  فرفضت محكمة النقض طض العامة فى هذا الحكم بطريق النق  وقد طعنت النيابة    
ون فهم محكمة الموضوع للصورة األولى وقالت عن الصورة الثانية أنها تظهر الوزراء وهو يريـد              

ن من على القمة ال يريدهم وليست تلك القمة إال العام الهجري الجديد             بلوغ قمة شاهقة فلم يبلغوها أل     
 الحكم وليس فى هذا إهانة ومعنى ذلك أن المصور ال يريد أن يحل العام الهجري الجديد والوزراء فى

ليه كمـا   إفليست الحبل الذي يشدون     ، أم السلسلة التى تنتظمهم       لشرفهم وكرامتهم  للوزراء وال خدشاً  
 .)2(تجمعهم عند تخليهم جلة عن الحكم التي فهمت النيابة إنما هى الرابطة 

ن الخاصـة أل  فيما يتعلق بحياة النـاس       وينبغي أن يالحظ أن دائرة الكاريكاتور تضيق جداً       
 يتحمل أحد    األداء الكاريكاتوري لما فيه من مبالغة مضحكة فالً        كرامة الناس وسمعتهم يحرجها غالباً    

 .مة فى الصحف فى صورة كاريكاتورية مرسوأن يرى زوجته مثالً
لى مجرد العيب كذلك ال يباح األداء الكاريكاتوري فى حق األشخاص الذين يعاقب القانون ع       

ة العيب والممنوع مريج، وقلة التوقير تكفى لكاريكاتور فى ذاته فيه قلة توقير  ن ال ك أل فى حقهم كالملو  
ـ       للصورة الكاريكات   أساسياً  السامية موضوعاً  لذاتاهنا هو أن تكون      ن إورية وما تحمل من دعابـة ف

مثال ذلك رسم صورة أحـد الزعمـاء        . سأ له بحقه من التوقير فال ب       محتفظاً  ثانوياً كانت موضوعاً 
 .)3( إشارة إلي تقريب هذا وإقصاء ذاك لنارها من شمس الملك واآلخر معرضاًمحروماً

 

 

                                                        
ع  3ج ،  مجموعة القواعـد  ،حكم محكمة جنايات مصرنقض  وهو 1934 مارس سنة 19حكم محكمة النقض الصادر فى     : راجع   )2(

 . وما بعدها297 ص  ،224
حدى الصحف، قد نشر صورة تمثل وجه رئيس الوزراء على جسم امرأة عارية أال من غاللة ا كان رئيس تحرير وفى قضية أخري

شفافة فى وضع شائن فى الصفحة األولى من الجريدة وكتب تحتها الرقص على الساللم قد قدمته النيابة لمحكمة جنايات مصر متهمة 
ومن " لشناعته وقبحه وقالت ته وحاسبته على المعنى القريب المباشر للصورة     إياه بأنه سب رئيس الوزراء وقضت المحكمة بمعاقب       

 من الضروريات لكل صحافة محترمة والغرض منه إبراز تصرفات الزعماء أصبحنه ال نزاع فى أن الفن الكاريكاتوري قد أحيث 
الرسام فى صورة حيوان معين فقد يقصد إبراز  أبرزهوالسياسي فى وضع يفهم القارئ معنى هذا التصرف والنقد الذي يوجه أليه فإذا 

تصرفه أو عمله فى صورة عمل القوى أو الماكر أو الذي ال يبالي بخصمه ولكن إذا جاءت الصورة فى وضع مخجل معين كان                       
ة يرسم الزعيم فى صورة امرأة عارية كان ذلك بال شك خروجا عن الفن الكاريكاتوري متى ثبت أن الوجه الموضوع على الصور

 تعين البحث فى مدلولها وهل هى تمثل حقيقة فكرة التردد التى اتبعتها دولته فى عرف المتهم أو أن القصد منها مزدوج …هو لدولة
تردد وعدم إرضاء وهو سب دولته، بإبرازه فى هذه الصورة المخجلة الذرية والطعن على سياسته التى عاناها المتهم بأنها سياسة        

، برز أعضاء جسمها وهى تتمايل رقصـا صورة تبرز دولته فى صورة امرأة عارية تقريبا من المالبس وت وال .الخصوم واألنصار 
 .ريةمزومثل هذه الصورة مهما كان الباعث عليها فى انتقاد سياسة معينة فان فيها سبا لدولته بإبرازه فى هذه الصورة المخجلة ال            

حكم محكمة جنايات مصر فى القضية   ". الوزراء سرئي.  طياتها سب دولة   والقصد الجنائي متوفر فى هذه الصورة ألنها تحمل فى        
 .17/4/48 الصادر في ،48 سنة،زبكية األ680رقم 

  .177 ص  ،المرجع السابق )3(
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أن لمحكمة النقض " قالت فيه 1939 ديسمبر 25أصدرت محكمة النقض في مصر حكماً في    
ع فيما ترتبه من النتائج القانونية علـى  فى الجرائم التى تقع بطريق النشر أن تراقب محكمة الموضو       

 المقال لتتبين مناحيه وتستظهر مراميه ثم       هين تبحث   أضوع المحاكمة وذلك ال يكون إال ب      المقال مو 
 ."ما يتبين لها من حقيقة األمر فيهتطبق القانون على وجهه الصحيح على أساس 

 العهـد لحقهـا فـى مراقبـة     ك ذلفي إبراز فهم محكمتنا العليا    فيولهذا الحكم قيمة خاصة     
 الملكيـة  لـذات ا طعن رفع عن حكم باإلدانة فى جريمة عيب فـى     في، فقد صدر هذا الحكم      التفسير

لة الوزارة السـابقة بأنـه   وكانت محكمة الجنايات قد أسست اإلدانة على أن المتهم قد وصف أمر إقا          
، فـرأت    الملـك  ىلإ حتماًليه ينصرف   إ يوجه   ن أمر اإلقالة حق شخصي للملك فكل طعن       أجريمة و 

أى أن محكمة الموضوع قد أخطأت حين أقامت إدانة المتهم على مجرد رـ بحق  ـ محكمة النقض  
ن ألمتهم بأنه يدين بالرأي القائل ب     ، فيها وجوه مختلفة ال سيما وقد تمسك ا        فقهي فى مسالة كهذه شائكة    

 الملك الذي هو الوزارة وحدها دونالدستور يجعل أعمال الملك الرسمية جميعها صادرة عن مسئولية 
ن الواجب إال تؤسس اإلدانة إال على عناصر وافية ثابتة ومحققة ولكن محكمـة              أفوق كل مسئولية و   

النقض لم تنقض الحكم ولم تحل الدعوى لمحكمة الموضوع لنظرها من جديد بل قامت هى بتفسـير                 
ة العيب في ذات الملك كما هى مبينة        المقال واستظهار مراميه ووجدت فيه مواضع تتحقق فيها جريم        

بقرار االتهام ولم يمنعها من ذلك أن محكمة الجنايات كانت قد صرحت فى حكمها بأنها لم تجد فـى                   
 .)5(المقال ما فيه مساس بالذات الملكية سوى العبارة الخاصة إلقالة الوزارة 

رات كلمـات والعبـا   لتفسير كلمات المقال يجب حمـل ال      " واستقرت األحكام في مصر بأنه       
 واحدة فال يصح تجزئة المقال     ةلعبرة بالمقال كله فى مجموعه دفع     ن ا أوالرسوم على معناها العادي و    

 عن باقيه وإنما العبرة به ككـل   بأحد مع صرف النظرأو الخطاب أو الرسم واعتبار جزءاً منه ماساً      
 على محكمة الموضوع أن توازن       المقال على معنيين إحداهما سيئ واألخر مباح كان        شتملانه إذ   إو

بغيـر دليـل     مختلف الظروف والعبارات فال ترجح أحدهم علـي األخـر            ىلإ ةبين األمرين مستند  
 )6(."يرجحه

اختصاصها وال  ن كان قضائها مستقر على أن مسائل الواقع ال تدخل فى            إومحكمة النقض و  
، ومبادئها األصولية على أن أمر تفسير المحـررات يخضـع بحسـب األصـل              تعمل رقابتها عليها  

ا طالمـا   الختصاص قاضى الموضوع فهو وحده المنوط بتفسيرها وتكيفها وإنزال حكم القانون عليه           
فى جـرائم  محكمة النقض خالفت هذا ن أ  إال   ليها،إتهى  ح للنتيجة التى ان   يقيم حكمه على أسباب ترش    

مـن  "ر عبارات المقال فتقول المحكمـة       طت محكمة النقض لنفسها حق تفسي     ، حيث أع  السب والقذف 
المقرر عند علماء القانون وفى كثير من أحكام المحاكم الفرنسية أن لمحكمة النقض واإلبـرام فـى                 

                                                        
صل القيم الذي  الف،والدكتور محمد حامد فهمي بك،  كتاب النقض فى المواد المدنية والتجارية لحامد فهمي باشا      ، يراجع فى الرقابة على التفسير     )4(

 210 ص ، "التفسير والتكييف لجرائم الصحافة" والتذييل الذي عنوانه فى ،253 ص ،  "نشاط قاضى الدعوى فى فهم المحررات "عنوانه فى
 .وما بعدها

 .ما بعدها و171 ص ، جرائم النشر ، األستاذ محمد عبد اهللا :لمزيد من التفاصيل.  وما بعدها57 ص  ،33ع 5ج ، مجموعة القواعد )5(
 .1014 ص  ، مجموعة األحكام،20 السنة  ،6/10/1969 ونقض  ؛205 ص ، مرجع سابق، عماد النجار)6(
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فى تلك الصحف وتحديد معنـى      الجرائم الصحفية حق مراقبة محكمة الموضوع فى تفسير ما ينشر           
ظاهرة وهى وجود جسم الجريمة أمام محكمة النقض كما هى أمام محكمـة     والحكمة فى ذلك     ألفاظه،

 . ) 7("الموضوع وهو كل ما يدور عليه البحث فى هذا النوع من الجرائم 
أن مسلك محكمة النقض فى مراقبتها قاضى الموضوع فيما يرتبـه          " عماد النجار   . ويقول د 

زال حكم  نحيها واستظهار مرامي عباراتها إل     منا من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين       
القانون الصحيح هو مسلك منطقي ويتفق مع حقائق األمور طالما أن الواقعة المعروضة على محكمة              

اعتباره عنـد نظـر هـذه    ، ون لذلكالموضوع هى بذاتها المعروضة على محكمة النقض ومن ثم يك      
فى التفسير إال إذا كان قائماً على عناصر المقـال  األخيرة للموضوع إال أن محكمة النقض ال تتدخل     

لي ظروف خارجية عن المقال من شأنها أن        إكان تفسير قاضى الموضوع مستنداً      المكونة له أما إذا     
نه ال يكون لمحكمة النقض عندئذٍَ أن تتدخل فى         إقال والوقوف على مرامي الكلمات ف     تؤثر فى فهم الم   

لمؤثرة بنفسها ومن ثم سعها التحقق من هذه الظروف واالعتبارات االتفسير ألنها سوف ال يكون فى و     
 ونقـض   213 النقـد المبـاح ص       –عماد النجـار    . د( لي قاضى الموضوع ضرورة     إتركن فيها   

 . )756 مجموعة األحكام ص – ق 40 السنة 11/5/1970

                                                        
 .210 ص  ، مرجع سابق،عماد النجار. حكم نقض منشور فى د )7(
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 ا���&% ا����%
 ���ىـ��� ا�ـ�ـ# �ــ$

���� و5? ا���:# $# �<��� ا�'
لى الواقعـة   المحكمة ملزمة بان تنزل الحكم الصحيح ع      " ول محكمة النقض أن     في مصر تق  

 على هذه الواقعة وال بالقـانون الـذي   أسبغ، بذلك الوصف الذي    التى رفعت بها الدعوى، غير مقيدة     
 .)8(" ألحكامه طلب عقاب المتهم طبقاً

وردت بأمر اإلحالة أو    والمحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما           
 يها وصفها الصحيح طبقاًبورقة التكليف بالحضور بل أن واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عل

 بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متـي رأت  ن وصف النيابة ليس نهائياً   للقانون أل 
 .)9(" الوصف القانوني السليم ثله يمأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تري هي أن

 إلى إنـزال    وصوالًوأوصافها  ن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها        أملزمة ب و
 عليها دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة علـى الفعـل          الصحيح حكم القانون 

 .)10 ("المسند إلى المتهم
وضة عليها وصفها القانوني الصحيح وليس عليها أن تلفت للمحكمة أن تعطي الوقائع المعر " 

الدفاع إلى ذلك ما دامت لم تخرج في الوصف الذي أعطته للجريمة عن الوقائع التى عرضت عليها                 
فرفع الدعوى العمومية على متهم بالنسبة إلى واقعة معينة توجـب علـى             " ،   )11("أو تناولها الدفاع    

 على الواقعة المرفوعة بها الـدعوى دون أن يكـون    صحيحاًبيقاًقاضي الموضوع تطبيق القانون تط  
 بالوصف الذي وصفت به وال بنصوص القانون التى طلب إليه توقيع العقوبـة علـى أسـاس                  مقيداً

  .)12(انطباقها 

 �����Aت "!�@�(

 : ا�&�B ا�ول أوً. ـ

 20 سنة 1168 القضية رقم 1950 يناير سنة 16نقض 

 القواعد القانونية

 .حق محكمة النقض فى استظهار مرامي عبارات القذف  ) أ
رب خاصة وتتصل بخائن يستغل     لي المجني عليها أنها تشتغل بالجاسوسية لمآ      إإسناد التهم     )ب

، كـون المقـال    غير شريف بآخرين، هو إسناد وقائع مهينة لهـا     ن لها اتصاالً  أ و ،زوجته

                                                        
 و  1100 ص   ،2000 طبعـة     ،  المرصفاوى في قانون اإلجراءات الجنائية      ، 756 ص   ،135ق  38 س    ،  أحكام النقض  ،11/6/1987 نقض   )8(

110. 
  .1101 ص ، مرجع سابق، المرصفاوي،595 ص ،133 ق 35 س ، أحكام النقض،14/6/1984 نقض )9(
 .1104 و1103 ص ، مرجع سابق، المرصفاوي،155 ص ،31 ق 33 س ، أحكام النقض،6/2/1982 نقض )10(
 . 1105 ص ، مرجع سابق، المرصفاوي،929 ص ،343 ق 2 س ،أحكام النقض، 9/4/1951 نقض )11(
 . 1105 و 1104 ص ، مرجع سابق ، المرصفاوى،535 ص ،201 ق 3 س  ، أحكام النقض،4/3/1952 نقض )12(
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يب أو رك األمر للمجني عليها فى تكـذ     عن جريدة إفرنجية وت    المتضمن لهذا القذف منقوالً   
 .هالقذف يتحقق بالصيغة التشكيكي. تصحيح هذه الوقائع ال يؤثر

الناشر يجعلها اختيارها وال يرفع المسئولية المدنية عنها بعدها عن أعمالها .  مالكتها – مجلة   )جـ
 .مسئولة عن خطئه

ى الواقعة الثانية بالحكم كان لها      نه لما كان لمحكمة النقض تصحيح الخطأ فى تطبيق القانون عل          إ
ت هذه العبارات فى جرائم النشر أن تستظهر مرامي العبارات كما هى ثابتة بالحكم لتعرف ما إذا كان           

 ؟تكون جريمة أم ال
الة ها وما أحاط بها من عالمات وصور دألفاظرات المنشودة كما يكشف عنوانها ومتى كانت العبا  

لي المدعية بالحقوق المدنية هى أنهـا تشـتغل         إلي إسناد وقائع مهينة     إعلى أن الناشر إنما رمى بها       
اتصـال غيـر شـريف     على  ه  نأتصل بخائن يستغل زوجته الحسناء و     بالجاسوسية لمآرب خاصة وت   

 الدليل على تـوافر   ن إيراد تلك العبارات بما اشتملت عليه من وقائع مقذعة يتضمن بذاته           إبآخرين، ف 
نه ترك للمجني   أبارات منقولة عن جريدة إفرنجية و     المتهم أن تكون هذه الع    ، وال يغنى    القصد الجنائي 

 كان بصـيغة    عليها أن تكذب ما ورد فيها من وقائع أو تصحيحها فان اإلسناد فى القذف يتحقق ولو               
ـ  و أو احتماالً نها أن تلقى فى األذهان عقيدة ولو وقتية أو ظناً         أتشكيكية متى كان من ش      فـى  اًلو وقتي

 .مور المدعاةصحة األ
دعائها بعدها عن أعمالها التى يقوم بهـا ابنهـا   إسئولية المدنية عن مالكة المجلة      ال يرفع الم  

ل عن خطئه مـا بقيـت   أ لها تس العمل إذ هو يعتبر تابعاًالناشر وحده ما دامت هى التى اختارته لهذا   
 .ملكيه المجلة لها

 )�� ا��&

 المقـال   ىلإنه بالرجوع   أوحيث  (دعوى فى قوله     فيه بين واقعة ال    وحيث أن الحكم المطعون   
ليوسف في العدد رقـم  نه نشر فى مجلة روزا   أعواها يتبين   الذي أسست عليه المدعية بالحق المدني د      

 هذه صفحة مـن     :وقد مهدت له المجلة بهذا التمهيد        "سر السيدة أمينة البدراوي   "حت عنوان    ت 1043
ـ        كبيراً ي لعبت دوراً  تصفحات الجاسوسية ال   هـا  تا بطلا فى القاهرة أثناء الحرب العالمية الثانية وكانت

أمينـة  " والسـيدة  )ماتاهـاري السـمراء  ( يطلق عليها الفرنسيون اسم    ي الت )فين ببكر اللفتنانت جوز (
  " آيتـاي   " التي يلقبها اإلنجليز بالجاسوسة السمراء وفي هذه الصفحة التى كتبها القومندان           "وديالبار

ت الفرنسية يزاح الستار ألول مرة عن الطريقة التى فقد بها الفرنسيون سـوريا              رئيس قسم المخابرا  
 حرية تكذيب أو تصـحيح      "أمينة البارودى " بحرية الترجمة ونترك للسيدة      ولبنان ونحن ننشرها عمالً   

 ." آيتاي"ئع التى ذكرها الكومندانالوقا

نه يبين من مطالعة    أوبما  (  فيه   بتدائي وهى كما وردت   ثم أورد الوقائع التى تناولها الحكم اال      
 1043قـم   اليوسف بالعدد ر   من مجلة روز   23،  22بالصحيفتين  المقال موضوع التهمة والذي نشر      

، وجاء فى مقدمتـه أن      "  سر السيدة أمينة البارودى       "نه عنوان بعبارة  أ 1948 يونيو   9الصادر فى   
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القاهرة أثناء الحرب العالمية الثانيـة       فى    كبيراً هذه صفحة من صفحات الجاسوسية التى لعبت دوراً       
 والسيدة )تاهارى السوداء ما( التى يطلق عليها الفرنسيون اسم )فين ببكراللفتانت جوز(وكانت بطلتاها 

 ."بالجاسوسة السمراء"ا اإلنجليز  التى يلقبه"أمينة البارودى"

 الجزائـر سـنة     ىلإ سافرت من القاهرة     "فين ببكر جوز"وجاء بالمقال بعد ذلك أن الراقصة       
 القاهرة للتجسـس لصـالح الفرنسـيين        ىلإ الذي كلفها بالعودة     "ديجول "جنرال حيث قابلت ال   1942

 حرصـت الراقصـة أن يكونـوا        ليها وقد إها ثمانية موسيقيين من المقربين      األحرار فاصطحبت مع  
 الذي وصف "ن آيتايالقومندا" القاهرة ىلإرين الذين تثق بهم كما عاد معها    من الشباب المغام   جميعهم

 ومرافقوها فى   "فينجوز"لم المخابرات الفرنسية ونزلت      لق  المقال بأنه كابتن وكان يعمل رئيساً      ةبمقدم
 مركز الجاسوسية فى الشرق األوسط وبعد ذلك بثالثة أيام نزل فى نفس الفندق الخـائن           "شبرد"فندق  

" اب المقدس وكانت ترافقه زوجته الحسناء  وكان يحمل بيده دائما الكت"بوجومولتز"األكبر البروفيسور 
فين اول المقال بعد ذلك كيف عرفت جـوز والتي كانت تقوم بإدارة أعماله الخاصة وتن      " الحسناء جدا   

 مصدر  ىلإطانية يشتبه فيها ولكنها لم تصل       ن قلم المخابرات البري   أأن البروفيسور المذكور يراقبها و    
 بالفندق وقالت لهـا أنهـا أي        "السيدة أمينة البارودى  "ليها  إ أن حضرت    ىلإالسلطات البريطانية   علم  

ها إذا تعهـدت   مصر وأنها تعد أال تفشى سـر    ىلإجلها  أ تعلم المهمة التى حضرت من       "أمينة"السيدة  
رنسـا   بتوريد الخوذ الفوالذية لقوات ف     ن تمنحها العطاء الذي أعلنت عنه خاصاً      أالسلطات الفرنسية ب  

 وطلبت منها مهلة للتفكير ومراجعة السـلطات        " أمينة" السيدة   ة من جراء  "فينجوز"الحرة، وصعقت   
 ابتسامة المنتصر الواثق من نفسه وقالـت وهـى تسـتأذن            "أمينة"المختصة باألمر وابتسمت السيدة     

 أن يبحث فى الحـال عـن   "آيتاي" القومنداى ىلإ  "جوزفين" وطلبت  لست مستعجلة أبداً  بالخروج أنا   
تفصيالت مهمتها فى مصر وفى اليوم التالي عرف آيتـاي أن     " أمينة"ت بها السيدة    الطريقة التى عرف  

لتقطتها من الموسيقيين الذين    إما التفاصيل فقد    أ،  "بوجومولتز"مل مساعدة للبروفيسور    السيدة أمينة تع  
 عـد سيدة أمينة قصة تناول المقال ب يرافقون جوز فين فى رحلتها ، فقد كان لكل من الموسيقيين مع ال            

 .ومندان آيتاي واتصاالته المختلفة ما فعله القاذإ

 فى تطبيق القانون على الواقعة بحسب ما        الخطأنه لما كان لمحكمة النقض تصحيح       أوحيث  
جلها الدعوى هى بذاتها الواقعة الثابتـة       أهى مثبته فى الحكم وكانت العبارات المنشورة والمقامة من          

لبحث فى تبين مناحي تلك العبارات واستظهار مراميها من ناحية          نه يتعين ا  إففى الحكم المطعون فيه     
 .وجود جريمة فيها أو عدم وجودها ومن حيث توفر ما يستوجب التعويض من عدمه

ها وما أحاط بها من عنوان وعالمات وصور ألفاظأن مناط العبارات كما تكشف عنها وحيث 
 إسناد وقائع ىلإى أن الناشر إنما يرمى بها حة علتدل فى غير لبس بل تكاد تتراءى للمطلع فى مصار

 المدعية بالحقوق المدنية وهى أنها تشتغل بالجاسوسية لمآرب خاصة وتتصل بخائن يستغل             ىلإمهينة  
، وال شك أن إسناد هذه الوقائع يحط مـن          خرينآ كان لها اتصال غير شريف ب      زوجته الحسناء وأنها  

ل الحكم  قار عند أهل الوطن وال يرد على ذلك بما حاو         كرامة المدعية فى أعين الناس ويوجب االحت      
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ليه عنها إذ يكفى أن توصف المدعية بهـا  إثر الرمي بالتجسس وما انتهى أالمطعون فيه أن يطلب به  
ألخـرى المسـندة    افى مثل ظروفها والبيئة التى توجد فيها ليبين أنها موجبة االحتقار ثم أن الوقائع               

نه بعيد عما أريد تأويلها به من معاني ال تحتملها العبارات           أا المعنى و  صح عن هذ  ما يف فيها  للطاعنة  
نائي ، وتكون المحكمة إذا بما اشتملت عليه من وقائع مقذعة يتضمن بذاته الدليل على توفر القصد الج

ليه عن النقل والترجمة وما ورد بالمقال عن حق إ أما ما أشير    . الصواب ها جانب  يكون ذلكغير  قالت ب 
، إذ يبقى اإلسناد    نه ال يغنى المتهم شيئاً    إتحفظات ف عية فى التكذيب أو التصحيح وغير ذلك من ال        المد
ـ يكل صيغة ولو تشكيك فاإلسناد فى القذف يتحقق ب ما دام القصد ظاهراً   قائماً نها أن أه متى كان من ش

 .ور المدعاة  فى صحة األماً ولو وقتي أو احتماالًقتية أو ظناًتلقى فى األذهان عقيدة ولو و

 الخطأنعدام إبنى قضاءه بو  ، كذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى      رمألانه لما كان    أوحيث  
 بهذا النشر على صـورته كـان الحكـم          على انعدام الجريمة وكانت المدعية قد أصابها ضرر حتماً        

لضرر برفض الدعوى عن التعويض فى غير محله ويتعين لذلك نقض الحكم والقضاء لها بتعويض ا              
 .رتأته محكمة أول درجةإالحد الذي قبل الناشر وهو ما تقدره هذه المحكمة ب

وحيث أن الطاعنة تطلب إلزام صاحبة المجلة بالتضامن مع المطعون ضـده الثـاني بهـذا       
 أثناء العمل وذلـك     الخطأ وصلة التبعية ووقوع     الخطأالتعويض وهذا الطلب فى محله وقد تبين قيام         

مسئولية المالكـة مـا   وليكفى فى دفع  ـ  القديم ـ  ن المدني من القانو152مادة على مقتضى حكم ال
 ادعت به من بعدها عن أعمال الجريدة التى يقوم بها ابنها الناشر وحده ما دام أنها هى التى اختارته                  

 .ل عن خطئه ما بقيت ملكية الصحيفة لها أ لها تسلهذا العمل فيعتبر تابعاً
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 �����Aت "!�@�(

  ا�&�B ا����# ً� ـ =���

 . ق 18 لسنة 50 القضية رقم 1948 يونيو 15نقض فى 

   :القواعد القانونية

نه يقامر بمصير   أإلى إسناد وقائع للمجني عليه هى        شتملامتى كان المقال محل الدعوى قد       
ن نه تربى على موائد المستعمريأ يخجل هو من ذكرها وكتب له سطوراًن التاريخ  أأمة وحياة شعب و   

شوات الـذين ال    نه أحد الب  أاه اليهود بأموالهم و   نه دعامة من دعامات االقتصاد االستعماري الذي بن       أو
 يهمها وجود ، يد اإلنجليز التى نهم تلك اليد التى تحمى مخازيهم وتولت ع استقيليدرون مصيرهم إذا    

ـ  ىلإ يسافر   نهأ، و  مصر وغيرها من الدول المنكوبة    س الحكومات فى    أهؤالء الزعماء على ر    د الب
نـه  إف ـ   من التسول هو االستجداء السياسياًرامة مصر فى األوحال وليخترع نوعاإلنجليز ليمرغ ك

، إذ أن عباراته تشـتمل        من قانون العقوبات   302فى المادة   يكون مستحقا للعقوبة المنصوص عليها      
ومن . احتقاره عند أهل وطنه أو  قانوناًليهإكانت صادقة ألوجبت عقاب من نسبت  لو أمورعلى نسبة  

 .لسياسة المجني عليه وقع بحسن نية  مباحاً اعتبار هذا المقال نقداًالخطأ

 متى كانت دالة بذاتها على معاني السب والقذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف   لفاظاألف
 المتهم  قدما ن القصد الجنائي يتحقق فى القذف والسب متى       فإظر عن البواعث التى دفعته لنشرها،       الن

 .ا بمعناهد العبارات الشائنة عالماًعلى إسنا

 �����Aت "!�@�(

 :ا�&�B ا����% ـ =���ً� 

  47 صحافة سنة 130 القضية رقم ـ 1951 يناير 18جنايات مصر 

نـه  أزراء  المجني عليه وهو رئيس الـو    ىلإ مقال نشرته صحيفته     –سند  أإذا كان المتهم قد     
ـ حيأه بإقدامه و  مثله ال يجلب لشعبه الحرية ألنه ال يخدمه بل يط         ن  أيفرض نفسه على الشعب، و     ه بس

ى تعد من أعـداء  نه من األقلية اآلثمة التأاتور يحكم البالد بالحديد والنار، و     نه ديكت أفال يرى النور، و   
، فان تبرئته من تهمة     ى غير المقاعد  نه ال يقف فى سبيله برلمان وال يحرص عل        أالبالد فى الداخل، و   

ذلك أن عبارات المقال قـد       .أ أن ما جاء بالمقال نقد مباح خط       ليه النيابة بدعوى  إ التى وجهتها    السب
 . فى حق المجني عليه شائناًوت قذفاًح

ن هذه العبارات أئنة فال محل الفتراض سالمة النية، ألنه من شإذا استخدم القاذف عبارات شاويذلك 
ق الزراية والتشهير نطاى لإ تبيحه المصلحة العامة  السياسي الذيدل من عداد النقأن تخرج المقا
 .بالمجني عليه



 ا�	�ب ا�����

 ا���
 ا�����
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 ����ا���
 ا�

 �ـــ� ا�����ــ�ـ�� ��ــــ� �ـ��ــا��

�ة ������ 

����� : 

 كان شكله هو الهدف الرئيسي من تحريك جرائم السب والقذف فـي حـق               الحصول علي التعويض أياً   
، ويبغي أن يكون في الحكـم  واعتباره جراء النشر  ه  صيب في شرف  ، فالمجني عليه يشعر بأنه أ     راد بشكل عام  األف
 . وع من رد هذا االعتبار الذي أصيبصادر ضد الصحفي نال

ا يتعلق منه في بالتعويض األدبي، فأغلـب         حول التعويض في قضايا النشر خاصة م       ر التساؤل دائماً  ايث
 ومن وجهة نظرنا فإنها في األعم تكـون         ، فيها ه تنعكس علي المجني علي    اًتخلف أضرار ن  أجرائم النشر ال بد و    

 من جـراء    هنه من الجائز أن يصاب المجني علي      ، نقول في األعم أل     مادية اًمن كونها أضرار   أكثرأدبية  أضرار  
ويظـل  .  واعتبارههرف، وأدبي يصيب شيب حقوقه المالية أو شبه المالية   القذف والسب بنوعي الضرر، مادي يص     

 .؟ من الكرامة جراء النشرأنهدر هو هل يمكن أن يجبر المال ما السؤال دوماً

��� �� ا�����ن ا�'��رن أوً" ـ���( �)�� :ا��'��� ا�'

غلب البلدان األوربية وأمريكا الشمالية وكندا واستراليا حماية قانونية لحق الحفاظ على السمعة أو              أتوفر  
، مسا، بدال من التدابير الجنائية النمثلن اتجاه نحو مزيد من استخدام القانون المدني آلاف الشخصي، ويوجد    الشر

ان أخرى سادت التدابير المدنية لفترة طويلة مثل استراليا وكندا وهولندا والنرويج  وفى الواليات المتحدة           وفى بلد 
األمريكية آل الحال بالقوانين الجنائية المضادة للتشهير إلى أن  توقف استخدامها منذ الخمسينات، بل  إنها  تعتبر           

 . للسلمورة تشكل تهديداًفية المنشاليوم غير دستورية ما لم تكن المادة الصح

وال يتمكن المدعى في الدعاوى المدنية في بعض البلدان األوربية من الحصول على تعويض إال  مقابل                 
 عن ال تتيح التعويضية مثل النمسا ، بما معناه أن بعض القوانين األورب      لضرر فعلى مثل تحقيق خسارة في العم      

 تعـويض   ن أخرى  مثل هولندا  يمكن للمدعى أن يحصل علـى            ولكن في بلدا   الضرر األدبي في جرائم النشر،    
، وفى معظم البلدان األوربية نجد أن التعويض عن الضرر أعلى مـن الغرامـات               مقابل الضرر المعنوي أيضاً   

الجنائية لكنه متواضع نسبيا ، حتى في القضايا التي تمس كبار الشخصيات العامة  يبلغ التعويض مثال في فرنسا                   
 – 3000، وفـى السـويد    دوالر أمريكـي 24000 – 8000 دوالر أمريكي ، وفى النرويج    20000 – 8000
 دوالر أمريكي فقط 12000على ) بيورن بورج (على سبيل المثال حصل نجم التنس  دوالر أمريكي ، و12000

يضـات  حدى كبريات الصحف السويدية ، وفى النمسا قد تبلـغ التعو اا كسب دعوى القذف التي رفعها ضد        عندم
 دوالر 100000وفى اسـتراليا يبلـغ   )  دوالر أمريكي 90000حوالي (  يناهز مليون شلن نمساوي    كبيراً مبلغاً

 بيـزة  100000 دوالر كندى وفى أسبانيا يبلـغ  135000 دوالر أمريكي ، وفى كندا يبلغ        70000أسترالي أي   
 ، والتعويضات في المملكة المتحـدة   دوالر أمريكي160000 – 800000 مليون بيزة  20ونادرا ما يصل إلي   

نهـا مرتفعـة فـي      أ دوالر أمريكي  كما      800000 تبلغ    ما تصل إلي مئات اآلالف من الجنيهات       أعلى إذ غالباً  
الواليات المتحدة األمريكية حيث حكم في قضايا القذف التي كسبت بتعويضات بلغت ماليين الدوالرات ، وقد بلغ                
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مليون دوالر أمريكي حكم بها للورد الدينجتون وقد         2.4ومليون جنيه إسترليني     1.5أعلى تعويض في بريطانيا     
 .مت للجنة األوربية لحقوق اإلنسانرفعت القضية بموجب أوراق قد

غلب البلدان ذات القانون المدني أن يحصلوا أيضا على تعويضات غير مالية مثـل              أيمكن للمدعين في    
 .حكمة أو إيقاف النشرونشر حكم المحق الرد والسحب والتصحيح 

  : وت���� ا����� �� ا�����ن ا�'��ي-ا�',+��(� ا����(��ـ *��(ً� 

نظـام  المسئولية عن الفعل الضار هي األساس القانوني للمسئولية عن جرائم النشر ال يختلف في ذالك                
ية علـي  م المسـئول ، وتقو حتي غيرهاأو من النظم ذات األساس الالتيني أيلك ال يختلف في ذ وقانوني معروف   

 بجسامة ةنه ال عبرأ الضرر واجب علي عاتق من سببه، و       إزالةن  إ الضرر يزال، و   أن همبدأ شديد البساطة، مفاد   
 . المضرور وجسامتهأصاب بحجم الضرر الذي خطأ المخطئ ولكن العبرة دائماً
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 ا�'	�2 ا1ول

 �ـ(��ــ� ا����ــ��(ـ ا�',+ن�ــأرآ

 �يــ�ن ا�'�ـ��ـ� ا��ـ�

ني  المصري والتـي يجـرى        من القانون المد   163د المبدأ العام في المسئولية التقصيرية في المادة         ور
 ."عويض للغير يلزم من ارتكبه بالتكل خطأ سبب ضرراً" نه أنصها على 

ويحدد هذا النص األركان العامة الستحقاق التعويض  حيث يجب أن تتوافر األركان الثالث للمسـئولية                
 . وعالقة سببية بينهمامن خطأ وضرر 

 وكما هو معلوم قوام المسئولية وعليه يتوقف وجودها وال يثير تحديده أية صعوبة عندما يفـرض                 الخطأ
 في هذا الغرض لن يكون الخطأن و وفق تعبير الفقه الحديث التزاما بتحقيق نتيجة معينة ألأ  محدداً القانون التزاماً 

 القـانون  عل الذي أمر القانون باالمتناع عنه أو االمتناع عن الفعل الذي أمر           سوى اإلخالل بهذا االلتزام إتيان الف     
 ال ينحصر بداهة في هذه الحاالت وال يمكن أن يظل الشخص خارج حدودها بمنحى عـن  أبإتيانه، على أن الخط 

ض علـى كـل   المسئولية ذلك أن الحياة االجتماعية التي تتضارب فيها حريات األفراد وتتزاحم فيها حقوقهم تفر           
 .)1(منهم أن يجرى مباشرة نشاطه على السلوك المألوف في الجماعة 

 فـى مقـال     ن يسب شخصاً  أستعمال الفرد لحرياته المختلفة ك     يقع عادة في ا    الخطأويذهب الفقه إلي أن     
 .)2(سلوك الرجل العادي في حرية النشرينشره وينحرف بذلك عن 

ى محكمة النقض حين ذهبت إلـي أن        ف يقع إلي تبنى رأ    ونخلص في ذلك في عموم تعريفنا للخطأ وكي        
 وسـواء أكـان    أو مقصراً  المسئولية التقصيرية تقع على المتسبب في الفعل أو الترك الضار سواء أكان متعمداً            "

 .)3(" هسيئحسن القصد أو 

تعمد المسـئول    نه ليس من الضروري أن يكون الخطأ قائماً على        أ" ت إليه محكمة استئناف القاهرة      لى ما ذهب  إو
 .)4(ترتب المسئوليةتلتقصير أو الترك لبل يكفى مجرد وقوع اضرار بالغير اإل

تراض شخص مجـرد  ومعيار الخطأ في القانون المصري هو معيار موضوعي وليس شخصي وذلك باف  
 الشخص  ن كان ذلك  إ سلوك المتعدي، ف   ه يمكن أن يقاس علي    ليكون معياراً " رب األسرة العادي  "يمكن أن يقال له     

 انتفاء ىلالمفترض من الممكن لو وضع في ذات ظروف محدث الضرر أن يسلك ذات سلوكه ، فإن ذلك قرينة ع   
 .)5(الخطأ في جانب المسئول

                                                        
 .475، 474، 473 ص ، الصادراألول، الجزء  ، نظرية االلتزام ،محمود جمال الدين زكى. د)1(
 .514ص ،  المرجع السابق  ،جمال زكى.  د)2(
 .966 ص،4 رقم  ، مجموعة القواعد المدنية لربع قرن، ق7 لسنة15 طعن رقم ،16/12/1937 راجع نقض )3(
 .17/4/1980 فى  ، ق76 لسنة 1001 رقم  ، المدنية الدائرة الثانية عشر،ف القاهرة محكمة استئنا)4(
 ،كتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الناشر م، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي،"األردني" مصادر االلتزام في القانون المدني ، الدكتور محمد شريف)5(

 .197 ص ، األردن،1999 طبعة ،عمان
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، ورغـم أن  )6(ا كانت لتحدث له لوال خطأ الجـاني  من تبعات م  هما الضرر فهو ما يصيب المجني علي      أ
ي الصحف فإن نه فيما يتعلق باألضرار الناتجة عن النشر فأال إ  يصيب جسد اإلنسانالضرر يمكن أن يكون مادياً

إلنسان في شرفه وعرضـه أو اعتبـاره،        والضرر األدبي هو ذلك الضرر الذي يصيب ا        " ة أدبي غلبها أضراراً أ
 عـن  كـان ناشـئاً  الضرر األدبي يكفى وحده لجواز المطالبة بالتعويض كما إذ       " ويقول األستاذ مصطفى مرعى   

 .)7(" سب أو قذفتشهير أو 

الضرر المعنوي ال يقصد به ذلك الضرر الذي ال يدرك " الدكتور محمود جمال الدين زكى ويقول األستاذ
 بالحس بل يقصد به الضرر الذي يلحق غير المال فهو ضرر يلحق الشخص في غير حقوقه المالية وربما كـان           

 ما يترتـب     أدبياً ، فيعتبر ضرراً  بار أو العرض  يصيب الشرف أو االعت   ، فهو   األدق تسميته بالضرر غير المالي    
 وقد يصـيب    ،اعتداء على ما يسمى بالجانب االجتماعي للذمة األدبية       فهو  على القذف أو السب من إيذاء للسمعة        

اعتداء على ما وا ما يصيب الشخص من حزن وقلق لقتل زوج أو خطف ولد  أدبيالعاطفة والشعور فيعتبر ضرراً
 . )8("طفي للذمة األدبية يسمى بالجانب العا

المعول عليه لدى جمهرة علماء القانون أن الضرر المـادي والضـرر         " وذهبت محكمة النقض إلي أن      
 ن كان الضرر األدبي متعـذر التقـويم خالفـاً         إنه و أ منهما و  يئاًاب التعويض لمن أصابه ش    األدبي سيان في إيج   

، فمتى رأت في حالة معينة أن الضرر األدبـي  ان المحكمة  خاضع في التقدير لسلط    للضرر المادي إال أن كليهما    
يمكن تعويضه بقدر معين من المال وجب اإلذعان لرأيها إذ الشك في أن التعويض المادي ومهما قيل من تعـذر        

 .)9("الموازنة بينه وبين الضرر األدبي يساعد ولو بقدر على تخفيف األلم عن نفس المضرور

 األقل مؤكد الوقوع في ى أو عل حاالًنه يجب أن يكون محققاً إ ف  أو أدبياً  ادياًنه سواء أكان الضرر م    أ ىعل
، فحال نشر مقال يسئ إلى سمعة شخص من األشخاص فان التحقير الذي يصيبه عند من يعرفـه هـو                   المستقبل
، فمـن نشـر عـن     فقط الضرر الذي يجب التعويض عنه، واألمر يختلف عن تفويت الفرصة      ، وهو  حال ضرر

، أصابه الضرر بشكل    لية فرصة أداء االمتحان فحرم منه      خطأ وفاتت ع   ه أن قبض علي   ه ترتب علي  قاالًشخص م 
، ولما كان تفويت الفرصة  نتيجة تفويت فرصة دخول االمتحان  ، ومرة  بال وجه حق   همرة نتيجة القبض علي   محقق  

ضي الموضوع مـن    ا يخضع لقا  ن األمر هن  إدة مثل مدي إمكانية نجاحه مثال ف      يخضع التعويض عنه لعوامل متعد    
 .)10 (حيث تقدير التعويض

بر الضرر الذي أصـاب      للمتعدي ولكنه لج    ما كان حجم الخطأ فالتعويض كما سنري ال يكون عقاباً          أياً
 فـي تلـك   الخطـأ بمعني أن يكون  عالقة السببية بين الخطأ والضرر       وعلي ذلك ينبغي أن تتوافر       هالمدعي علي 

 .)11(ر  الضرأحدثالظروف هو الذي 

                                                        
 .118 ص ، المرجع السابقى،صطفى مرع راجع م)6(
 .121 ص ، المرجع السابق، راجع مصطفى مرعى)7(
 .555 ص ، المرجع السابق،محمود جمال الدين زكى.  يراجع د8
 .121 ص ، األستاذ مصطفى مرعى،منشور في كتاب المسئولية المدنية ،1930 /16/10 راجع حكم نقض في )9(
عبـد الـرزاق   .  حجـازي ود عبد الحـي .  من دنه استند في الهامش إلى كلأ ويالحظ ،199 ص ،سابق المرجع ال،حمدأمحمد شريف  .  د )10(

 .السنهوري
 .563 ص،لمرجع السابق ا،محمود جمال الدين زكى. راجع د )11(
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 خطـأ   أوورغم أن هناك أسباب كثيرة لقطع عالقة السببية بين الخطأ والضرر مثل السـبب األجنبـي                 
 ه، وفـي هـذ  )12( من القانون المدني المصري165دة  خطأ الغير وعلي النحو الذي تنص علية الما        أوالمضرور  

 ن عن الفعل الضار فإنه وفقاًوسئولالمتعدي، وإذا تعدد المالحالة ال تعويض فيما لو استغرق خطأ المضرور خطأ    
 اإذمن القانون المدني يعتبرون جميعا مسئولين بالتضامن بتعويض الضرر مسئولية متساوية إال            169لنص المادة   

 . )13( منهم في التعويضحدد القاضي نصيب كالً

السـبب لكـل    أما عن عالقة السببية فيأخذ القضاء في بلجيكا بنظرية التعادل بين األسباب فتثبت صفة               
 ليؤسس الخطأالوقائع والظروف التي أدت إلي الضرر  ويقف القانون من بينها عند أفعال اإلنسان التي  لها نعت 

ال يكفـى   "رية السبب المنتج حيث قضت بأنه       بينما يأخذ قضاء النقض في مصر بنظ      . )14("عليها مسئولية فاعليها  
ـ ،وعهلنفى عالقة السببية بين الضرر والخطأ  الثابت وق         نها أن تسـبب هـذا   أ القول بوجود أسباب أخرى من ش

نـه  أن يثبـت    أ توافر أحد هذه األسباب األخرى و       كسبب للضرر أن يتحقق    الخطأالضرر إذ يجب الستبعاد ذلك      
 .)15("حداث الضررإالسبب المنتج في 

 

                                                        
 خطأ أو قوة قاهرة وأ ال يد له فيه ، كحادث مفاجئ أجنبي الضرر قد نشأ عن سبب أنثبت الشخص أإذ "من القانون المدني 165مادة  تنص ال)12(

 ." اتفاق علي غير ذالكأولم يوجد نص  ، ما خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضررأوالمضرور 
، بتعويض الضـرر   ن عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم وإذ تعدد المسئول"نه أ ىلمدني عل من القانون ا169 تنص المادة )13(

 ".، إال إذ عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض بالتساوين المسئولية فيما بينهموتكو
 .3 هامش رقم 566 ص ، المرجع السابق، مذكورة في جمال زكى، راجع أحكام محاكم بلجيكا)14(
 .165 رقم 1201ص ، 17سنة مجموعة األحكام ال، 19/5/1966 نقض فى )15(
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 ا�'	�2 ا�����

 �ــ��ــ� ا���ــ4 ����ــ� �ـــ��ــا��

 �يــ�ن ا�'�ـــ��ـ� ا��ــ�

 .يفترض مناقشة التعويض عن الجرائم التي تقع بواسطة الصحف اإلجابة علي خمسة أسئلة أساسية
  التعويض عن الضرر؟دعوىهو ممن تقبل :    السؤال األول 

 ؟ التعويض عن الضرردعوى من ترفع ىعل:اني ـالسؤال الث

 ؟التعويض عن الضرر، كيف يقدر، وعلي ماذا يقدر: الث ـالسؤال الث

 ؟ التعويض كيف يكوندعوىاإلثبات في  : رابعـ الالسؤال

 ؟  الحكم الصادر بالتعويضمدي رقابة محكمة النقض علي: السؤال الخامس 

�4 ا���ر؟د��ى �'4 ت�	
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، بمعني أن يكـون   ضرر من الجريمةهصابأمن الشخص الذي  التعويض عن دعاوى النشر  دعوىتقبل  
سـرة المسـبوب أو   أو المقذوف ذاته أو قد يكون شخص آخر امتد إليـه الضـرر ك  هذا الشخص هو المسبوب أ   

 .ه في بعض األحيانئه، بل وأصدقائالمقذوف وأقربا

حالة فلكل منهم أن يقيم دعواه ، وفي هذه الني عديد، وقد يكونون أفراداً واحداًوقد يكون المجني عليه فرداً
ويض يساوي حجم الضـرر الـذي   لكل من المدعين بمقدار من التع، ويحكم   نفراد أو باالشتراك مع الباقين    إ ىعل

 . مأصابه

 دعوى كالجمعية أو الشركة أو النقابة وفي هذه الحالة تقبل  خاصاً اعتبارياً شخصاًهوقد يكون المجني علي
 .ي كالنقيب أو رئيس مجلس اإلدارةالتعويض من ممثل الشخص المعنو

عويض عمـا أصـابهم هـم       نفردين ال يستطيعون المطالبة بالت    ولكن هل معني ذلك أن أعضاء النقابة م       
 لنقيب المحامين فقـط أن      نوك هل ي   سب أحد الصحفيين نقابة المحامين مثالً      اإذ من ضرر، وبمعني آخر      شخصياً

 كما تقـدم فـإن      الحق في المطالبة كذلك بالتعويض؟     التعويض أم يكون لكل محام مقيد بجدول النقابة          دعوىيقيم  
عن ضرر فعلي أصيب به الشخص وكلما استطاع أن يثبت عضو النقابة الضـرر الـذي                إال يكون   التعويض ال 

، ولكنه ال يجـوز ألي عضـو أن يطالـب    ، كلما ارتفعت أسهمه في التعويض    من سب نقابته   أصابه هو شخصياً  
مثل قد لك الم، وحتى لو ثبت أن ذهتبار أن هذا الحق محصور في ممثل، باعالشخص المعنويبالتعويض نيابة عن 

 لما قصر فيه ممثـل الشـخص        ، فإن ذلك ال يعطي لغيره الحق في أن يتصدى هو          قصر في المطالبة بالتعويض   
، إليه من أضرار، وبالمثل فليس للشخص المعنوي الخاص أن يطالب بتعويض عما أصاب أحد المنتسبين المعنوي

 .ما دام الشخص االعتباري الخاص نفسه لم يصبه ثمة ضرر
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االعتبـاري  ن الشخص   أ كانت قد قضت ب    ن الشخص االعتباري العام فإن محكمة النقض الفرنسية       أما ع 
، ومن ثم امة التي تحميها الدعوى العمومية، ألن شرف الدولة هو بعض من المصلحة الع       العام ال يستحق تعويضاً   

 .)16(فال محل لتقرير أية حماية إضافية لها بالتعويض المدني 

ن هذا الرأي خطأ فال فرق في ضرورة جبر الضرر الحادث مـن          أ بك مرعي ب   ويري العالمة مصطفي  
، وبين أن يكون أو حتى القوات المسلحة بإهانتهماخطأ الغير بين أن يكون ذلك الضرر قد وقع علي البرلمان مثال 

 ، فما دام الشخص االعتباري العام قد أصابه ضرر في سـمعته علي شخص اعتباري خاص ذلك الضرر قد وقع     
 )17(.ق في أن يطالب  المتسبب بالتعويضوشرفة فله الح

 ليصيب غيره من أضرار،     هالمجني علي وفوق ذلك فإن الضرر الناتج عن خطأ الجاني قد يتعدى حدود            
إذ وجه الذم أو القدح إلى الميـت        " علي انه    366 في المادة    ن قانون العقوبات األردني ينص    أ ف ففي األردن مثالً  

، ومعني ذلك أن الشارع قد افترض أن الضرر من القذف يتعدى شخص             "اهم إقامة الدعوى  لورثته دون سو  يحق  
 بـذلك وبالتالي فلهم المطالبة بالتعويض، ويختلف الحال ،  األحياء فأجاز لهم تحريك الدعوىالميت ليصيب ورثته  

 ضد ى التعويضنه ال يجوز لورثة الميت إقامة دعوأيجوز سب األموات ويترتب علي ذلك مصر  مصر ففي    نع
 .)18(ن ثمة ضرر شخصي أصابهم هم من جراء سب مورثهم الميتأثبتوا بأ االصحفي مثال إال إذ

�8 ـ*��(ً� ����4 ا���ر ؟ى �4 ت��9 د ���  ا��

ي خصـوص جريمـة القـذف والسـب         ، وهو ف  ار المتسبب في الفعل الض    ى التعويض عل  دعوىترفع  
 .اعتباره مسئول عن الحقوق المدنية، ومالك الصحيفة، ب النشر كان هو من أجازاالصحفي، ورئيس التحرير إذ

لصحيفة إال إذ كان الكاتب      عما ينشر في ا    وعلي الرغم من أن رئيس التحرير في مصر ال يسأل جنائياً          
.  المـدني   أن مسئوليته هو ورئيس مجلس اإلدارة أو المالك ثابتة عن التعـويض            هنه من المستقر علي   إ، ف مجهوالً

، فهي بالنسبة للصحفي مسئولية شخصية باعتباره هو محدث الضرر، ولكن بالنسـبة             س المسئوليتين وتختلف أس 
من 174نص المادة  لرئيس التحرير في بعض الحاالت ولمالك الصحيفة في الغالب األعم منها مسئولية تستند إلي  

عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعملـه  علي أن يكون المتبوع مسئوال ً القانون المدني المصري والتي يجري نصها       
ن المتبـوع  ، ولو لم يكوتقوم رابطة التبعية . أو بسببها غير المشروع ، متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته            

 ".، متى كانت عليه سلطة في رقابته وفى توجيهه حراً  فى اختيار تابعه

بالتعويض كله كما يجوز له أن يختصمهم      ال تعدد المخطئين يجوز لطالب التعويض أن يختصم أيهم          حيو
رض علي توجيه الدعوى إليـه     فيقضي له عليهم بالتعويض متضامنين وليس لمن اختصم الحق في أن يعت            جميعاً

                                                        
 .209-1، 1926 ،مجموعة دالوز، 1/5/1925 نقض فرنسي )16(
 .323 ص ، المسئولية المدنية في القانون المصري،صطفي بك مرعي م)17(
 لسان حال الحزب العربي الديمقراطي الناصري باتهام الرئيس الراحل أنـور           ، بمناسبة قيام جريده العربي    مؤخراًمر   في مصر أثير هذا األ     )18(

، فقامت أسرة الرئيس الراحل بتحريك دعوى مواقفه السياسيةة أثرت علي مجمل السادات بأنه تلقي أمواال من المخابرات المركزية األمريكي
، ولم يتح للقضاء المصري القانون من ثمة نصوص، علي الرغم من خلو ير بدعوى أن سب مورثهم هو سب لهمقذف وسب ضد رئيس التحر

 .دعوى ، حيث تم الصلح بين الطرفينأن يقول كلمته في ال
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،  الدائن الدعوى ضد أيا من مدينيه      ن هذا االعتراض ال يتفق مع ما يقتضيه التضامن من جواز أن يوجه            وحده أل 
بـه   وحـده بـالتعويض لطال     ه زمالئه في الدعوى، وفي هذه الحالة يقضي علي         أن يدخل  هم وحد ولكن لمن اختص  

ودون اإلغراق في طرح نظري فإنه . ين أدخلهم بالقدر الذي يتناسب مع خطأه  ذويقضي له علي كل من زمالئه ال      
 حـق  في كل حال هناك نوع من التقصير المفترض في      بين الخطأ الثابت أو المفترض     وجهة نظرنا ال فرق من    

، أو أن مصدر هذه المسئولية المفترضـة القـانون ذاتـه     نه قصر في رقابة تابعه    ألمتبوع الذي يفترض القانون     ا
 . )19(العتبارات العدالة

��ذا ���ر ؟ ـ*���ً�  �8��4 ا���ر ، آ(> ���ر ، و ���  ا��

ن غير ذلك مثل  من المال ولكنه قد يكوالتعويض هو وسيلة القضاء لمحو الضرر والغالب أن يكون مبلغاً
ن  أ الضرر يمكـن ، أن أية وسيلة تصلح لمحوشر الرد النشر في الصحف أو التنويه بحق المدعي في الحكم أو ن          

قديره إال وألن الغرض من التعويض هو إصالح الخطأ فإن علي القاضي أن ال يتأثر وقت ت         .  كافياً تكون تعويضاً 
ـ          يض مكافئاً ، ليكون ما يقضي به من تعو      بالضرر المطلوب إصالحه    وال  هلما ثبت لدية من ضرر ال يزيـد علي

 - :ضعايير لتقدير التعويوهناك عدة م.ينقص 

 يؤدي الخطأ التافـه إلـى ضـرر     أو ضآلته فقدالخطأ أن تقدير التعويض ال يتأثر بدرجة جسامة    :المعيار األول 
 كبيرةية صحفية   ، وقد يترتب علي نشر خبر صغير أضرار ضخمه ويمكن أن ال يترتب علي تغط              جسيم

 .ثمة أضرار

 ولكن  معدماً أو فقيراً،  فقد يكون المسئول غنياًتأثر بغني المسئول أو فقرهن تقدير التعويض ال يإ :المعيار الثاني 
ال يعطـي أي  أ القاضـي  ىن تعويض، لهذا فإن عل   أو غناه ال يؤثران فيما يجب أن يفرض علية م          هفقر

 .ومنزلته الماليةسئول عن التعويض اعتبار لمركز الم

  جبـراً أكثـر  فإن نشر الحكم الذي يدين الصحيفة قد يكـون  ماالً أن يكون لزمن التعويض ال ي إ :المعيار الثالث   

 . للضرر الذي أصاب المضرور من أي مبلغ من المال

يعين القاضـي طريقـة   "من القانون المدني المصري ضوابط تقدير التعويض فتقول        171وتضع المادة   
 ويجوز فـي هـاتين    مرتباً يكون إيراداًأن، كما يصح    يكون التعويض مقسطاً   أن للظروف ويصح    ض تبعاً التعوي

ـ  عاً، تبنه يجوز للقاضيأ ى علدعويض بالنق، ويقدر التن يقدم تأميناًأ المدين بإلزامالحالتين    ى للظروف وبنـاء عل
معين متصـل بالعمـل غيـر        رأم داءابكم   يح أن أو،  ه ما كانت علي   ىإل بإعادة الحالة    يأمر أن،  طلب المضرور 

 ".تعويضلك علي سبيل الالمشروع وذ

يقدر مدي التعويض عن الضرر الـذي لحـق      " من القانون المدني فإن القاضي       170 لنص المادة    ووفقاً
عـين  ي أن، فإن لم يتيسر له وقت الحكـم   الظروف المالبسةمراعياً 222و 221 ألحكام المادتين   المضرور طبقاً 

                                                        
 أن عمر بن الخطاب رضي 68 وهو ينقل عن كتاب الخراج ألبي يوسف ص243 ص ، مرجع سابق،ممصادر االلتزا، حمدأمحمد شريف .  د)19(

 لم أمرهم أني، وكان يقول  مسئولون عن أعمالهمأنهم وجوب تحمل الدولة مسئولية أخطاء موظفيها وعمالها بناء علي        ىير اهللا عنه لم يكن   
بالتعدي فهم أثناء عملهم يعملون ألنفسهم ال لي . 
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ة معينة بإعـادة النظـر فـي     يطالب خالل مدأن يحتفظ للمضرور بالحق في أن، فله  نهائياًاًنيلتعويض تعيمدي ا 
 .رور هو الهدف األساسي من التعويضالمضب، فرفع الغبن الذي لحق "التقدير

محدداته والتي تشـمل  ى  عل 221المادي والتي تنص المادة     وليس هناك ثمة مشكلة في تعويض الضرر         
 من 222المادة  عن الضرر األدبي فقد نصت أما ."دائن من خسارة وما فاته من كسب        عويض ما لحق ال   ت " ىعل

 . "أيضاًيشمل التعويض الضرر األدبي  " إذ نصت على أن لك كذه التعويض يشملأن ىالقانون المدني عل

 اعتـدى  إنسـاناً والضرر األدبي هو الذي يصيب اإلحساس أو العاطفة أو االعتبار فاألذى الذي يصيب           
، ويذهب األسـتاذ مصـطفى   واالعتبارعليه بقذف أو تشهير هو مظهر من مظاهر الضرر الذي يصيب الكرامة          

للقاضي من طبيعته البشرية ما يهديه إلي تعرف مبلغ الضرر في اإلحساس أو العاطفة وعليـه                " مرعى إلي أن    
ن لم يكف لمحو مـا أصـاب عاطفـة      إ و عويضاًمتى استيقن بحكم هذه الطبيعة من وقوع الضرر أن يقدر عنه ت           

 .)20( على نفسه اإلصابةوقعمن ن فيه على األقل ترضية قد تخفف إ من ألم وأذى فهحساسإالمضرور أو 

 للضرر المادي   ن كان متعذر التقويم خالفاً    إالضرر األدبي و  "ن  أذا المعنى قضت محكمة النقض ب     وفى ه 
، فمتى رأت في حاالت معينة أن الضرر األدبي يمكن تعويضه           لمحكمة خاضع في التقدير لسلطان ا     إال أن كليهما  

بقدر معين من المال وجب اإلذعان لرأيها إذ ال شك فى أن التعويض المادي مهما قيل فى تعذر الموازنـة بينـه     
 .)21(" وبين الضرر األدبي يساعد ولو بقدر على تخفيف األلم عن نفس المضرور

 ن يكـون أساسـاً  يصلح الضرر األدبي أل" بأنه  26/11/1931هلية فى   كما قضت محكمة االستئناف األ    
 من التعويض   حدى الجرائد يعتبر جزءاً   ا فعل غير مشروع ونشر الحكم فى         عن للحكم بالتعويض كلما كان ناشئاً    

 .)22("وللمحاكم أن تحكم به متى توافرت مسوغاته 

 ال يتوقـف علـي فطـرة        هوتعرف مبلغ أما الضرر الذي يصيب الكرامة واالعتبار فإن تحقيق وقوعه          
ي ومقدار ما كـان  حاطته بنفسية طالب التعويض ومسلكه الشخص  إ مقدار   ى عل القاضي وحده، وإنما يتوقف أيضاً    

 .ثر فيما أصاب اعتباره وكرامته من العدوانألهذا المسلك من 

لك، تكتفـي فـي      إلى خصمه ولكنها مع ذ     الخطأ في إضافة    وقد تري المحكمة أن طالب التعويض محقاً      
، وهذا ما قضت به همحكوم علين تثبت هذه الحقيقة في حكمها وتأمر بنشر الحكم علي حساب ال          أتقدير التعويض ب  

  للحكم بالتعويض كلما كان ناشئاً     يصلح الضرر األدبي ألن يكون أساساً     " بحكم جاء فيه     محكمة االستئناف األهلية  
م أن تحكم به متي توافرت ئد يعتبر جزء من التعويض وللمحاكحدى الجرااعن فعل غير مشروع ونشر الحكم في 

، م القواعد العامة للقانون المدني، والحكم به ال يحتاج إلى نص خاص في القانون إذ هو يدخل تحت أحكامسوغاته
  لعدم سهولة تقويمه وألنه ال يصح أن       دبي نظراً وإذ تبين أن نشر الحكم في الجرائد فيه تعويض كاف للضرر األ           

 .)23("فال محل للحكم بتعويض مالي آخر لالتجار بالمال يكون أساساً

                                                        
 .148 ص ، المرجع السابق، المسئولية المدنية ،راجع مصطفى مرعى )20(
 .348 ص ، المرجع السابق، مذكور فى مصطفى مرعى،5369 حكم رقم ، مجموعة أحكام عبد العزيز ناصر،7/11/1932راجع نقض في     )21(
 .621 ص 315 حكم رقم ،لثانية عشر، السنة اراجع المحاماة )22(
 .621ص، 315 الحكم رقم،مجلة المحاماة السنة الثانية عشر، 1931 /26/11  ، األهلية حكم محكمة استئناف مصر)23(
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 خصـمه بمبلـغ   ىلمحكمة أن تقضي لطالب التعويض علوقد تري ا"مرعي ويقول العالمة مصطفي بك    
تافه ال علي أن يكون هذا المبلغ مقابل الضرر وإنما علي أن يكون في الحكم به إقرار من القضاء بحق طالـب                      

 )24(".بين أن في هذا اإلقرار ما يكفي لمحو الضرر األدبي موضع المؤاخذةالتعويض متي ت

، ورد ، بأقصـى مـا يمكـن مـن دقـة     ة التوازن الذي اختل نتيجة للضرر المدنية إعاد فقوام المسئولية   
 لنص  القاضي وفقاًى، ويجب عل  "ي كان فيه لو لم يقع الفعل الضار       ، إلى الوضع الذ   المضرور علي نفقة المسئول   

 من التقنين المدني المصري في تقديره للتعويض أن يراعي الظروف المالبسة، ويقصـد بـالظروف   170ادة  الم
، والتي تدخل في تقدير الضرر الذي أصابه، مثل مهنة المضرور، فمن يسب      المالبسة تلك التي تالبس المضرور    

نه ال  أشد ممن يقول عن محام      أ تعويضاًليه  إنما يستحق أن يدفع        بالقول بأنه دائم التواطؤ مع خصوم موك       محامياً
ـ أ يكون للسب األول نه دائم السهر ويرافق فتيات الليل، فقدأ أو   يحسن لقاء الناس مثالً     المضـرور  ىثر كبير عل

رور بالذات وليس بـالنظر إلـى      مضال بالنظر إلى     ذاتياً  شخصياً اًتقديرالضرر يقدر   وفدح األضرار،   أوينزل به   
 .)25("ر الخطأ موضوعي علي ما قدمنا فمعيار الضرر شخصي تماماًخر وإذ كان معياآشخص 

  ا����� آ(> �?�ن ؟د��ى ا<*	�ت �� را)ً� ـ

 ويمكن للمـدعي أن يقـوم       ه، ما يدعي  لىن يقيم الدليل ع   أ للقواعد العامة مطالب ب     وفقاً ،طالب التعويض 
،  مـا كـان    ياًأفيها اإلثبات بالدليل    دية يصلح   بإثبات الضرر بكل طرق اإلثبات القانونية فهو في النهاية واقعة ما          

، أما الضرر الذي يصـيب العاطفـة أو االعتبـار           لضرر المادي أصاب المال أم البدن     اأن   إثبات   وليس صعباً 
 فـي   هفالمرجع في إثباته إلى العرف والظروف المحيطة بالدعوى سواء فيها ما يتصل بشخص المدعي ومركز              

 .تيآلعوامل التي دفعته إلى إتيان ما  واهي عليلجماعة وما يتصل بشخص المدعا

 ويقول حكم محكمة استئناف  التعويضىني في سير دعو الجاىلحكم الجنائي الصادر بالعقوبة علويؤثر ا
 وقضاء أن ألحكام المحاكم الجنائية أمام المحاكم الجنائية قوة الشيء المقضـي فيـه                فقهاً همن المتفق علي  "مصر  
 بأوجه النزاع التي فصل فيها فإذ كان الحكم الجنائي صادر باإلدانة فليس للمحكمة المدنية مـن                  فيما يتعلق  نهائياً

، فللحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة لوقوع الجريمة         لطة سوي تقدير التعويض   س
مدني يعفي من إثبـات هـذين   فإن المدعي ال، فإذ ما رفعت الدعوى المدنية      هنسبة إلجرام المتهم المحكوم علي    وبال

، ويعتبر  ع الضرر الذي أصابه بسبب الجريمة      فقط أن يثبت أن ما يطلبه من التعويض يتناسب م          هاألمرين، وعلي 
 الشأن في الواقعة التي      بالنسبة لجميع أولى    بل أيضاً  هفقط بالنسبة للمتهم الذي حكم علي      ليس   الحكم الجنائي نهائياً  

 )26(".لمتهم كالمسئول عن الجريمة مدنياًا اجلهأعوقب من 

 �ً,���8 ا��?A ا���در )������ ؟:@� ��Bا� �'?���ي ر��)� �  

                                                        
 .348 ص ،1936،  الطبعة األولي، المسئولية المدنية في القانون المصري، مصطفي مرعي)24(
 . واألحكام واآلراء المذكورة بالحواشي695، 694 ص ، مرجع سابق،محمود جمال  الدين زكي.  د)25(
 233 ص،اإلجراءات الجنائية   شرح قانون ،فوزية عبد الستار. ، ومثل ذلك د20 المحاماة السنة،28/5/1920 جلسة ،استئناف مصر محكمة )26(

 .وما بعدها
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تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع الذي تستقل بـه محكمـة             "كقاعدة عامة في مصر فإن      
رر ووجه أحقية طالب التعويض     ض، مادام الحكم قيد بين عناصر ال       بال رقابة عليها من محكمة النقض      الموضوع

 كـان وجـه   حكمة الـنقض أيـاً  نه ال يجوز أن يناقش أمام مإتقدير التعويض من مسائل الواقع ف ومادام   )27(".فيه
 )28(.المناقشة

لتي الضرر وولكن يتعين علي الحكم الصادر بالتعويض أن يبين أساس هذا التعويض والعناصر المكونة ل
 للضـرر   تعيين العناصر المكونة قانوناً   "ذا تقول محكمة النقض المصرية أن       ، وفي ه  تدخل في حساب التعويض   

ن التي  تخضع لرقابة محكمة الـنقض، والتـي          والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض هي من مسائل القانو          
 تأثيرها في حساب التعـويض خطـأ    ى ومناقشتها وبيان مد   اً عنصر اًيراد تلك العناصر عنصر   إاعتبرت أن عدم    

 .  )29("وجب نقض الحكميست

 

 

                                                        
 من القانون المدني وقـد أورد       170 التعليق علي المادة     619 ص  ،  الفقه والقضاء  وء التقنين المدني في ض    ، عبد العزيز   األستاذ محمد كمال   )27(

 .ته العديد من أحكام محكمة النقض المؤيدة سياد
 .ق42لسنة268 الطعن رقم ،1979 /31/1 نقض )28(
 .520ص، 14 السنة  ، مجموعة األحكام الصادرة من محكمة النقض،11/4/1963 نقض في )29(



 ا����������


 ا��� ا����
 كيف تدافع عن نفسك أمام سلطات التحقيق
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ا��� ا���� 

�ــ� أ�ــ� �� ��ــ� ��ا�ـــآ�� % ؟ــ�ت ا�"! �ـ�م س

 : ةمقدم

أن يتاح له فرصـة      المحقق دون    أمام المثول   إليفي كثير من األحيان يضطر الصحفي لسبب أو آلخر          
ها  وجه الدفاع التي يمكـن أن يسـتخدم  أ أن يعرف الصحفي بعض من أهم     أهمية، ومن هنا تأتي     االستعانة بمحام 

 . وهي السب والقذف ونشر أخبار المحاكمات وغير ذلكعند مثوله للتحقيق في التهم األكثر شيوعاً

 -:أهميتها أري ثالثة أمور إلي هنتبانه من المهم وقبل الخوض في التفاصيل لفت اإلأ ىعل

يـر  قصد غ، وحسن النية هنا معناه أن الصحفي لم يحسن نيته حال النشرهم للصحفي هو أن  الدفاع األ  
لمعنوي في  ثر لها في الركن ا    أنه من قبيل البواعث التي ال       أالمصلحة العامة كهدف من النشر، وهذا األمر رغم         

 .في مدي المسئولية في جرائم النشرنه يؤثر أالجريمة بشكل عام إال 

شـهير   كان الصـحفي يقصـد الت      ا لمعرفة ما إذ    التي يستخدمها الصحفي في الكتابة مهمة جداً       اللغةأن  
، وكثير ما يستخدم الصحفيون ما يعرف بالمعاريض وهـي حيـل      المصلحة العامة  ستهدفنه ي أين أم   بشخص مع 

 . القارئ بطريق غير مباشر، وهي متنوعة مختلفةإليل المعني يصتوة تستخدم للغوي

سـب  الصحفي أو تزيد منها ح تقلل من مسئولية   أمور كلها   أهمية الخبر للجمهور والهدف من النشر     ن  إ
، كلما قلت مسئولية     الجمهور وذو هدف محدد ومشروع      ويهم ، فكلما كان موضوع الخبر أو المقال عاماً       األحوال

 .الصحفي عما يتضمنه من قذف وسب أو تشهير والعكس صحيح

 خاصة عنـد نقـد      ـكلما تقدم الصحفي إلى التحقيق وفي يده دليل علي صحة ما نشر           نه  أالذكر  ويجدر   
 .  كلما  زاد ذلك من فرص تبرئته–كان الشخص العام أيا 

 ع ا*ول �ا���و'& 

 : �-� 5 ی-�� ذ�� � ��م 0�3ل ا�012ى �" �ی-, •
 .ينخر في حق اآلالشكوى منه عن حد المتهمين يعتبر تنازالًأ ضد الشكوىتنازل الشاكي عن تقديم 

 عليه عن إرادته في الشكوى هي عبارة عن تعبير المجني و،قذف والسب هي من جرائم الشكوىجرائم ال
تجهة إلى هي إرادة م ذلك أن جوهر الشكوى إنها إرادة و      يعني  ت الجنائية الناشئة عن الجريمة و     أن تتخذ اإلجراءا  

 .إنتاج اآلثار اإلجرائية

 الخاص المأذون   هناء علي شكوى من المقذوف أو وكيل      نه ال يجوز البدء في التحقيق  إال ب        أ ومعني ذلك   
 . ال يجوز التحقيقذلك، وبغير هذاله ب

ال يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية "نه أ اإلجراءات الجنائية المصري علي     وتنص المادة الثالثة من قانون    
إال بناء علي شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري     

، 307،  306،  303،  293،  292،  277،  274،  185 في المواد    م المنصوص عليها  لقضائي في الجرائ  االضبط  
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 من علم شهرأبعد ثالثة وال تقبل الشكوى   من قانون العقوبات و كذلك في األحوال التي ينص عليها القانون      308
 ."ما لم ينص القانون علي خالف ذلكبمرتكبها المجني عليه بالجريمة و

تتوقـف دعـاوى الـذم والقـدح     "دني تنص علي بات األر من قانون العقو   364ن المادة   إوفي األردن ف  
 من القانون يكون لكل شخص 52 لنص المادة و طبقاً".  صفة المدعي الشخصيه اتخاذ المعتدى عليىوالتحقير عل

 من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة االدعاء الشخصي إلى المدعي العـام  يعد نفسه متضرراً 
 .من هذا القانون )1( ألحكام المادة  الخامسةتصة وفقاًأو للمحكمة المخ

 .53 لنص المادة  بتحقيقها وفقاًتصاًمتي قدمت الشكوى إلى المدعي العام كان مخو

، أمـا عـن   " المتعلقة باإلخبار27ام المادة تسري علي الشكاوى أحك"  أن  ى عل   أيضاً  54تنص المادة   و
 فيقوم بتحرير اإلخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام إذا طلب إليه     فهي تنظم طريقة تحرير اإلخبار     27المادة  

كتابة فيستعاض عنهـا  إذا كانوا ال يعرفوا ال صفحة من اإلخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله و      ذلك و يوقع كل   
لـب   من قانون العقوبات  األردني للمـدعي الشخصـي أن يط           365 لنص المادة    يجوز طبقاً ، و "ببصمة اإلصبع 

 طلب هأي يمكن للمجني علي" بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو القدح أو التحقير من األضرار المادية 
 ".التعويض من جراء ما أصابه من أضرار نتجت عن هذا الذم أو القدح أو التحقير

له الخاص في   قد قضت محكمة النقض المصرية أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكي              و
 من قانون اإلجراءات هو في حقيقته قيد وارد علي حرية النيابة العمومية في اسـتعمال                3الفترة المحددة بالمادة    

 .)2(الدعوى الجنائية

اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص فـي الفتـرة   " في حكم آخر لها     كما قضت أيضاً  
اإلجراءات الجنائية هو في حقيقته قيد وارد علي حرية النيابـة العموميـة فـي              المحددة بالمادة الثالثة من قانون      

استعمال الدعوى الجنائية ال علي ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم إذ لـه أن       
ص عليها القانون   الثالثة التي ن  يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة و لو بدون شكوى سابقة في خالل األشهر              

 .)3("دعاء المباشر هو بمثابة شكوىن اإلأل

 الخاص المأذون   ه أو وكيل  ه علي  من المجني  شكوى أو بدء التحقيق فيها يتطلب       الدعوىولما كان تحريك    
ال مـن القـانونين المصـري        العمومية في تلك الجريمة في ك      الدعوى النقضاء له فإن التنازل عنها يعتبر سبباً     

لمن قدم الشكوى أو الطلب في      "نه  أ قانون اإلجراءات  الجنائية علي        من "10 "في مصر تنص المادة   ، ف واألردني
 من قـانون   185 المادة   للمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في      لمشار إليها في المواد السابقة و     األحوال ا 
 لقانون المذكور إذا كان موظفاً من ا308 و307 و306 و302م المنصوص عليها في المواد في الجرائالعقوبات و

 بخدمة عامة و كان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابـة         ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً       أو شخصاً  عاماً
                                                        

تقام دعوى الحق العام علي المشتكي عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع      "  علي أن    إليها تنص المادة الخامسة المشار       )1(
 ".الجريمة أو موطن المشتكي عليه أو مكان إلقاء القبض عليه

 .130ص،  23  ق30 س  ، أحكام النقض،21/1/1979 )2(
  .138 ص ،47ق 7 س،  6/2/1956  ؛552 ص ،131 ق 21 س، أحكام النقض،6/4/1970 )3(
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العامة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهـائي و            
 ."لتنازلتنقضي الدعوى الجنائية با

جرائم السب من الجرائم التي ال يجوز أن ترفع الدعوى الجنائيـة   "وقضت محكمة النقض المصرية بأن      
عنها إال بناء علي شكوى المجني عليه و لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلـى أن يصـدر فـي                        

عدلـة  من قانون اإلجراءات الجنائيـة الم     10 للمادة   الدعوى حكم نهائي و تنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل طبقاً        
1954 لسنة 426بالقانون رقم 

)4(. 

 . إال إذا صدر من جميع من قدموا الشكوىفي حالة تعدد المجني عليهم فإن  التنازل ال يعد صحيحاًو

قيق  بالنسبة للباقين، فإذ كان المقال أو التح        بالنسبة ألحد المتهمين يعد تنازالً     الشكوىكما أن التنازل عن     
 عـن  حد الصحفيين فإن هذا يعد تنازالً  أ من صحفي، وتنازل الشاكين عن شكواهم ضد         أكثرالصحفي محرر من    

 . ضد الصحفي األخرالشكوى

تنص المـادة  " الفريق المتضررـ يقابل في القانون المصرى التنازل ـ  صفح  "وبالمثل و تحت عنوان 
 و تنفيذ العقوبات المحكوم بها  المجني عليه يوقف الدعوىأن صفح الفريق "من قانون العقوبات األردني علي       52
، كما تـنص    "ف علي اتخاذ صفة االدعاء الشخصي     التي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوق         و

  -: وهم  من القانون ذاته علي ثالثة شروط لكي يكون الصفح قانونيا53ًالمادة 

 .الصفح ال ينقض و ال يعلق علي شرط )1

 .الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل اآلخرين )2

 .ال يعبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعهم )3

 من القانون المصري واألردني يمكن أن يتم إيقاف التحقيق وانقضاء الحـق             مما سبق يتضح أنه في كل     
 -:ةبشروط خمسفي جرائم القذف والسب 

 .ال يشترط القانون شكل خاص لهذا التنازل وه عن شكواهتنازل المجني علي  -أ

هي كذلك لممثله لكن إذا قدم المجني عليه الشكوى          في تقديمها و   التنازل عن الشكوى هي لصاحب الحق      -ب
 .بنفسه فال يجوز لوكيله التنازل عنها إال بتوكيل خاص

 .صدر من جميع من قدموا الشكوى إال إذا  ال يعتبر التنازل صحيحاًفي حالة تعدد المجني عليهم -ج

 . بالنسبة للباقين يعد تنازالًالتنازل بالنسبة ألحد المتهمين   -د

 في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي و يحق للمجني عليه التنازل عن الشكوى أو الطلب   -هـ
 .تنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل

                                                        
 .1374 ص ،402 ق ،6 س ، أحكام النقض،21/11/1955  )4(
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 و يجوز أن    اً للتنازل فيجوز أن يكون كتابة أو شفوي       اً معين كالً ش - في مصر أو األردن      –ال يتطلب القانون    و
 )5(.عرض عن شكواهأنه أيفيد في غير شبهة    يصدر من صاحب الحق و     يكون صريح أو ضمني ينم عنه تصرف      

 )6(. حصولهىال بد من إقامة الدليل علاألخذ فيه بطريق الظن ألنه نوع من الترك لكن ال يصح افتراض التنازل و

 بتحريـك الـدعوى فـي     خاصاً يملك توكيالًهالتأكد من شخص الشاكي أو عما إذ كان وكيل          أوالً عليكلذلك  
ـ  رئيس التحرير– التأكد من أن الشاكي لم يتنازل عن مخاصمة أحد المشاركين وعليك بعد ذلك،  القذفجريمة   

ى انقضاء ؤالء يؤدي مباشرة إلن التنازل عن أحد ه   ر أو صحفي شارك في الموضوع ذاته، أل       يأو رسام الكاريكات  
 .الدعوى بالنسبة للباقين

 

 

 و'& ا����ع ا����7

 :ا���� �=�م �=��� >;: ا�- 9وف  •

ـ هن كان يصفإ ستر اسم المقذوف وإليكثير من الصحفيين يلجأ   ، والقـانون  ه بصفات يمكن أن تدل علي
، أو حرف من اسمه أو كنيته احة وجب أن يورد اسمه صر طبيعياًاًيشترط تعيين شخص المقذوف فإن كان شخص

إننا نحب أن    ىن المقذوف فال جريمة، عل     لم يمكن تعيي   ا، فإذ ه أو صورة يمكن منها التعرف عليه      أو بنشر صورت  
أن تراقـب    أن تعيين شخص المقذوف من عدمه هو مسألة واقع تقضي فيه محكمة الموضوع ويمكـن                 ىإل ننبه
 .ها فيه محكمة النقضءقضا

ن نوضح أن فكرة تعيين شخص المقذوف مقصود بها أن  يكون تعيينه لدي من يعرفونه                 أننا نحب أ   ىعل
 ألن شرط   ذلك يبطل القذف أو السب من أساسه       والقول بغير     أو أصدقائه،  هفي محيط عمل    أو من أهل أو جيران   

ـ  التعيينه وهو ما يطلق علي–أن يعرف كل الناس بسهولة شخص المقذوف  ـ    نسـبة   تحيل إال بال هو أمـر مس
 أن في المقال موضوع القذف بشكل يكفـي   يكون معيناًأن، ولكن بالنسبة للشخص العادي فيكفي لبعض المشاهير 

 من شخص إلى شخص حسب درجة الشهرة ونوع  ف علية  المحيطون به وأصدقاؤه  وأقاربه فاألمر يختلف         يتعر
 .ف واألساليب اإلنشائية المستخدمةالقذ

، وليس المقصود أن يكون المقذوف      التي تسند إليهم الواقعة الشائنة    شخاص  ين الشخص أو األ   يينبغي تع و
األشـخاص   على صورة يسهل معها التعرف على الشخص أو       ن يكون القذف موجهاً   أ بذكر اسمه بل يكفى      معيناً

 .ين شخص المقذوف ال تقوم الجريمةيع تعذر تاذإالذين يعنيهم القاذف، ف

ن المقصود منه نسبة أن يفهموه على أ –ليه من طرق التعبير إ أو ما  – فمتى أمكن لمن نشر بينهم الكالم     
المداورة في  "ت محكمة النقض أن     لة القذف وحق العقاب عليها وقد قا      واقعة شائنة إلى شخص معين قامت جريم      

                                                        
 .377 ص ،110 رقم6 س ، مجموعة أحكام محكمة النقض،21/12/1954 نقض  )5(
 .471 ص  ،59 رقم 5 ج ،ة القواعد القانونية مجموع،19/5/1941نقض  )6(
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 خلف ستارها نفع فيها للمداور مادامت اإلهانة تتراءى للمطلع األساليب اإلنشائية لفكرة الفرار من حكم القانون ال      
 .)7("وتستشعرها األنفس من خاللها

 الكاتب من العقاب اختياره العبارات واألسـاليب        نه ال يعف   أ "خر  آ كما قضت محكمة النقض في حكماً     
 .)8("   وتوكيداً القراء إال ظهوراًأنفسالملتوية التي قد يظن الكاتب أنها تخفى مراده إال أنها ال تزيده في 

 ال محل للشـك      تعييناً مسألة كون المقذوف أو المسبوب معيناً     "ن  أاء قد استقرا على     لفقه والقض كما أن ا  
 .)9(" وقائع تفصل فيها محكمة الموضوعمعه في معرفة شخصيته مسألة

لة ومفاد ذلك أن محكمة الموضوع تفصل فيها من مالبسات وظروف الواقعة وهى في كل األحوال مسأ               
 . إثباتها بكل طرق اإلثبات يتمواقع

ن يكون تعيينه لدى من يعرفونه من أهله أو جيرانه أو           أين شخص المقذوف مقصود بها      ين فكرة تع  أكما  
ن يعرف كـل النـاس بسـهوله        أن شرط   ك يبطل القذف أو السب من أساسه أل       ، والقول بغير ذل   يط عمله في مح 

 وهو أمر –طلق عليه التعيين  وهو ما ي–ن واحد أ في  مخفياًلقاذف ليجعله مكشوفاًشخص المقذوف والذي جاهد ا 
ي المقـال    ف ، ولكن بالنسبة للشخص العادي فيكفى أن يكون معيناً         البعض من المشاهير   ىى بالنسبة إل  مستحيل حت 

 فاألمر يختلف مـن شـخص إلـى    وأقاربهه ؤن يتعرف عليه المحيطون به وأصدقاأموضوع القذف بشكل يكفى  
 .اإلنشائية المستخدمةف واألساليب شخص حسب درجه الشهرة ونوع القذ

يكفي لوجود جريمة القذف أن تكون عباراته موجهـة علـي   " ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه  
، فإذا أمكن للمحكمة أن تدرك من فحوى عبارات القذف من قاذفصورة يسهل معها معرفة الشخص الذي يعنيه ال

انت األركان األخرى متـوافرة حـق العقـاب علـي     ، وكاستنتاجه بغير تكلف أو عناء كبيرهو المعني به أمكن    
 .)10(" خلو من ذكر اسم الشخص المقصوديالجريمة وإن كان المقال 

 
 و'& ا����ع ا����

 : ��م �0ا�B رآ� ا@س?�د •

واإلسناد معناه  نسـبة أمـر إلـى         . وانتفاؤه يعني عدم توافر ركن القذف أو السب          ًهذا الدفاع هام جدا   

 . عند أهل وطنه القانون أو محتقراً لعقابتحقاًمس  ما إن صدق جعلهشخص

ال يشترط لتحقق اإلسناد نسبة الواقعة أو األمر  واقعة أو أمر ما إلى شخص محدد و       فيقصد باإلسناد نسبة  
 مجرد االحتمـال أو الظـن بصـحتها    علي سبيل التأكيد بل يكفي نسبتها علي نحو من شأنه أن يلقي في األذهان  

نـه مجـرد شـائعة مقطـوع     أإلخبار بمعني الرواية عن الغير وذكر خبر علي    اإلسناد ا بذلك يدخل في مفهوم     و

                                                        
/ ليه في كتاب الجرائم الصحفية للمستشار إ مشار ،146 ص ،96 بند رقم 3 جزء ، مجموعة القواعد القانونية،27/2/1933 نقض جنائي جلسة )7(

 .21 ص ، الجزء الثاني،شريف كامل
  .170 ص ،107 ع3 ج ، مجموعة القواعد القانونية ،24/4/1933 جلسة   نقض جنائي)8(
 .271 ص ،1947  ، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، حرية الصحافة والنشر،األستاذ الدكتور رياض شمس )9(
  .13، 12 ص،2س ،10/4/1930 جلسة ، حكم نقض)10(
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متي كانت العبارات المنشورة دالة "نه أ قضت محكمة النقض تطبيقا لذلكوبصحتها أو حتي غير مقطوع بصحتها   
شـتغل بالجاسوسـية   نها ت أإلى المدعية بالحقوق المدنية هي      علي أن الناشر إنما رمي بها إلى إسناد وقائع مهينة           

يراد تلك إن إغير شريف بآخرين فاتصال ا كانت على بخائن يستغل زوجته الحسناء و انهلمآرب خاصة و تتصل 
ذعة يتضمن بذاته الدليل علي توافر القصد الجنائي و ال يعفي المـتهم أن    قارات بما اشتملت عليه من وقائع م      العب

ا ورد فيها من وقائع أو تصححها       نه ترك المجني عليها تكذب م     أعبارات منقولة عن صحيفة أجنبية و     تكون هذه ال  
ن اإلسناد في القذف يتحقق و لو بصيغة تشكيكية متي كان من شأنها أن تلقي في األذهان عقيدة و لو وقتيـة أو       إف

 . )11(" في صحة األمور المدعاة  أو احتماالًظناً

نه فيما أنبية يرتكب جريمة القذف باعتبار  تخابر مع دولة أج   وه سرق أو زور أ    نبأمن يسند إلى شخص     ف
 كان ذلك ا إذ يعد قاذفاًنه يعاشر خادمتهأ، كما أن من يسند إلى شخص  يؤدي إلى عقابه قانوناًلو كان ذلك صحيحاً

 .عيار هنا معيار ذاتي وليس موضوعي تحقيره في الوسط الذي يعيش فيه فالمهيترتب علي

ن شخص رسب في االمتحـان أو أن المحـامي ال          أعتبر إسناد يشكل الجريمة القول ب      العكس ال ي   ىعلو
 ال يؤدي إلـى  يحسن الدفاع أو أن الطبيب ال يتقن التشخيص أو الصحفي ال يعرف قواعد اللغة العربية فذلك كله    

 . نفس المسند إليهىثر علأمن ر ال ثر في نفس الغيأ بما يحدثه الخبر من ، فالعبرة هنااحتقار المسند إليه

ال عبرة باألسلوب الذي تصاغ به عبارات القذف فمتي كان المفهوم مـن             "نه  أ  أننا نحب أن نوضح    ىعل
عبارات الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلي شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك األمر ألوجب عقاب مـن                    

ن القالب أو األسـلوب الـذي        كا  العقاب أياً  سناد يكون مستحقاً  أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه ، فإن ذلك اإل          
  أو أو تلميحـاً  في صـورة مـدح ، تصـريحاً   ص، قدحايغة التوكيد أو التهكم أو التندر، سواء أكان بص  صيغ به 
  شرط ممكنىل ع أو معلقاً بطريق مباشر أو غير مباشر منجزاً       أو كذباً  ، صدقاً  حقيقة أو تورية أو مجازاً     تعريضاً

 .)12 ("أو مستحيل التحقيق 

 من الكالم في مجموعه متـي   بل يجوز أن يستخلص ضمناً     حاًي ال يلزم في اإلسناد أن يكون صر       هأي أن 
ـ     ت جريمـة  أمكن لمن نشر بينهم الكالم أن يفهموه علي أن المقصود منه نسبة واقعة شائنة إلى شخص معين قام

 .القذف و حق العقاب عليها

 .و'& ا����ع ا�Bا�� 
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 مـن    حتى لو استعمل فيه قوارص الكلم ما دام موجه إلى الموظف العام أو             يمكن أن يكون القذف مباحاً    
في حكمة مما يجعل من المصـلحة       ، ويرجع علة ذلك إلى أهمية الدور الذي يلعبه الموظف العام ومن             هفي حكم 

                                                        
ص ، ة الربع القرن مجموع،31/3/1933نقض جنائي  ؛251 ص ،83بند رقم ) 1( س ، مجموعة أحكام النقض،16/1/1950 نقض جنائي )11(

727. 
 .727 ص، الجزء الثاني، عاما25ً مجموعة القواعد القانونية في ،11/12/1933حكم نقض رقم   )12(
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  لضمان أن يؤدي هذا الدور علي نحو سـليم وإلتاحـة     – المجتمع   آة التي هي مر   –ابة الصحافة    تحت رق  هوضع
 .دافها وهم آمنون من عقاب القانوننحراف بأعمال الوظيفة العامة عن أهل أمام األفراد للكشف عن اإليالسب

ول الموظف العام يقصد بحق نقد الموظف العام ومن في حكمه الحق الطبيعي المقرر لكل فرد في أن يتنا
قست صيغته أو اشتدت حدته ومفهوم النقـد        ما  وذوى الصفة العمومية بالنقد والتعليق في حدود حياتهم العامة أيا           

 .ية وشرف الغايةاغايتين صدق الرويستبعد فكرة العقاب طالما يلبث الناقد يرسل نقده بين 

ـ آالف  ةتقل عن خمس وغرامة التين مدة ال تجاوز سن ويشدد القانون عقوبة القذف فيجعلها الحبس         ةجني
، إذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذي حدى هاتين العقوبتين فقطانية أو  جعشرة أالفتزيد على  وال

 )13(يفة أو النيابة أو الخدمة العامةصفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان القذف بسبب أداء الوظ

ن يقع القذف ضد الموظف العام أو من في حكمه بطريق النشـر فـى               ويستوى فى تطبيق هذه العقوبة أ     
، أو أن يقع القذف بأي مـن طريـق العالنيـة األخـرى              الت أو غيرها من أنواع المطبوعات     الصحف أو المج  

 . من قانون العقوبات األردني189من قانون العقوبات المصري أو المادة ) 171(المنصوص عليها فى المادة 

ن يكفل لألشخاص الذين بيدهم نصيب من األعمـال         أ فى   التشديد فى هذه الحالة برغبته    ويعلل المشرع   
 . من الطمأنينة فى أداء أعمالهمراًقد

، إثبات صحة الوقائع المسندة إلـيهم على أن القانون قد أباح الطعن في أعمال ذوى الصفة العامة بشرط    
العام أو من في حكمه يفترض أن الوقـائع التـي           ن توقيع العقاب على من يقذف فى حق الموظف          أومعنى ذلك   

 .شد خطراًأ الذي تصبح معه الجريمة نشرها القاذف كاذبة األمر

إذا ثبت أن المطاعن التي وجهت ألشخاص الوزراء كانـت مـن قبيـل    "بأنه وقد قضت محكمة النقض     
لعقيدة سياسية غلت في النفوس المطاعن التي اعتادت األحزاب السياسية توجيهها لخصومها رجاء الفوز عليها أو 

 .)14(" المصلحة العامة فال عقابى إلنحاًفانحرفت بها عن التقدير السليم وكان الطاعن حسن النية جا

 -:ه الحالةومن أهم شروط اإلباحة في هذ

 .ه إلى الموظف العام ومن في حكمأن يكون القذف مسنداً .1

 .بأعمال الوظيفة العامةأن تكون الوقائع المسندة إلى الموظف العام متعلقة  .2
 .أن يكون القاذف حسن النية .3

 .قاذف صحة وقائع القذفأن يثبت ال .4

 أسباب  ىل ع  مبنياً وحسن النية المقصود هنا هو اعتقاد القاذف صحة الواقعة التي ينسبها إلى الغير اعتقاداً             
يعتقد موجه النقـد  " جب أننه يأ، وتقول محكمة النقض ن يستهدف تحقيق المصلحة العامة ال التشهيرأمعقولة، و 

، ال إلى شفاء الضغائن واألحقاد الشخصية أو إحراز سبق صـحفي أو      ن يقصد به إلى المصلحة العامة     أ و صحته

                                                        
 .1996 لسنة 95 من قانون العقوبات المصري المعدل بالقانون رقم 2 فقرة 303 راجع نص المادة ) 13(
 .155، ص 33 مج ،4/1/1932 نقض جلسة )14(
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 إلـي ، كما يجب أن يكون القاذف قد قدر األمور التي نسبها            ليه المقذوف إو الحزب الذي ينتمي     إحراج الوزارة أ  
 ".  كافياًالمقذوف تقديراً

بهذا الشرط تتحقق المصلحة     أن يثبت القاذف صحة الوقائع التي يسندها إلى المقذوف ف          الهام جداً نه من   أكما  
دة الشهود وقـرائن     الموظف بكل طرق اإلثبات بما في ذلك شها        إلي، ويجوز إثبات صحة الواقعة المسندة       العامة

ثبت بعضها أ ا، فإذ واقعةها واقعةاتثبالعام وجب علي الصحفي إ، وإذ تعددت الوقائع المسندة إلى الموظف األحوال
 .ت الباقي، ال يستفيد من اإلباحةوعجز عن إثبا

 نشـر،   تؤكد صحة ماأنها ى باألدلة التي يرولذلك يتعين علي الصحفي أن يقدم حال مثوله للتحقيق بياناً      
قدم ويده فارغة من الدليل نه ال يقبل منه أن يتأ كل واقعة نشرها يقوم عليها دليل، كما   من أن   أن يكون متيقناً   ىعل

 ينشر الصحفي المقال    الأ صحة الوقائع فالمفترض     إثباتويطلب من المحقق أو المحكمة أن تتولي هي نيابة عنه           
 .الخبر إال والدليل في متناول يدهأو 

H��;و'& ا����ع ا� 

 : �!% ا�"���I ً�ا�?B2 اس";�ا� •
ن ال تكون أالقضائيين أو اإلداريين عن جريمة، وم تتطلب اإلباحة هنا أن يكون النشر بغرض تبليغ الحكا

 أو طلـب    شكوىالجريمة المبلغ عنها من الجرائم التي ال يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية فيها بغير                
تهام امرأة إ، فنشر الصحفي لواقعة زنا أو بلغ عنها الزوج مثالًأحرك إال إذ  مثل جريمة الزنا والتي ال يجوز أن ت       

بد مـن أن     عن ذلك فال    لحق التبليغ الذي قصرة القانون علي الزوج ، وفضالً         بالزنا ال يجوز أن يكون استخداماً     
ن يتوافر لدي الصحفي حسن النيـة  أكبير، وتكون الواقعة محل التبليغ صادقة أو علي األقل احتمال الصدق فيها        

 .ت علي كشف الجرائمبمعني أن يكون المبلغ يقصد المصلحة العامة ومعاونة السلطا
 و'& ا����ع ا���دس

 : �!% �B2 ا*خ��ر ا�?B2 آ�ن اس";�ا�ً� •
عالم وتتطلب هـذه اإلباحـة       األخبار حتى تؤدي رسالتها في اإل      من المقرر أن للصحف الحق في نشر      

 -:توافر شروط ثالثة 
، قوم اإلباحة عليهـا جتماعية التي ت فصحة الخبر شرط لتحقيق المصلحة اال      . االجتماعي هصحة الخبر وطابع   .1

قعة التي يتضمنها صـحيحة     ، وتقتضي صحة الخبر أن تكون الوا      تمع ال يستفيد بنشر خبر غير صحيح      فالمج
ن يكون الخبر ذا طابع اجتماعي عام فال تمتـد          أو .ليهإ من أسندت    إلي، وصحيحة من حيث نسبتها      في ذاتها 
فراد دون أن تحقـق      الخاصة ألحد األ   بالحياةتتعلق   واقعة شائنة    إسناد األخبار التي تنطوي علي      إلياإلباحة  

 .هدفا اجتماعيا
في عليه مبالغة   ، فال يض  ي علي نشر الخبر في حجمه الحقيقي      وتعني أن يقتصر الصحف   . موضوعية العرض   .2

 .أو تهكم أو سخرية
ولكـن   كان الخبر غير صـحيح       ا، وإذ  المجتمع ال التشهير أو االنتقام     وتعني استهداف مصلحة   .حسن النية  .3

 التحري المعتاد ممن كان في مثل ظروفه فله أن يحتج بـالغلط فـي              ىلإستند اعتقاده   ناشره اعتقد صحته وا   
 .اإلباحة 
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 .و'& ا����ع ا����� 
  :ا�?B2 آ�ن �-�رسL �!% ا�? � •

 بشرف الغير النقد المشروع بحسب األصل هو فعل ليس فيه قذف وال سب وال إهانة أي ليس فيه مساس  
 همسـاس بشخصـه مـن جهـة شـرف          بغير ال  ه، وإنما فيه نعي واستنكار لتصرفه أو عمل        أو سمعته  أو اعتباره 
 .)15("واعتباره

 -:ويشترط للدفع بحق النقد ثالثة شروط 

  -: بصحتها االعتقاد صحة الواقعة أو - 1

عة حقيقيـة أو  ، أو إدخال التشويه علي واقها والتعليق عليها ال يعتبر نقداًفاختالق واقعة شائنة ال وجود ل    
ن يتنـاول  أون الواقعة تعني المجتمع، ويجب  يجب أن تك  ، كما   ات عليها، كل ذلك ال يعتبر نقداً      ذكر تعليق 

، فالشخص  بشأن عمل أو واقعة ليس لها وجودالنقد واقعة حدثت بالفعل إذ ال يتصور أن يتم إبداء الرأي       
 .)16( ءه من قبيل النقدذ ال تعتبر آراالذي يعلق على عمل لم يخرج إلى حيز التنفي

  -:التزام حدود النقد البناء. 2

يحقق إطالع الجمهور علي وجهـة      ينبغي أن يلتزم الناقد حدود إبداء الرأي في األمر موضوع النقد بما             
ن يكون النقد والتعليق أكما يجب  ر الذي يقتضيه التعليق، فيه فال يتناول صاحب ذلك األمر إال بالقدهنظر

 الخروج على مقتضيات التعليق إلى التحقير والزرايـة          بالواقعة المسندة فال يعد نقداً     متعلقاًوإبداء الرأي   
ن أذا تبين لهـا     إ مجموع المقال ال من جزئية منه ف       ن تستظهر توافر هذا من    أبالمقذوف وعلى المحكمة    

 .)17(ن تدينهأتشهير تحت ستار النقد كان عليها المتهم قد اتخذ من التعليق وسيلة لل
 -:حسن النية .3

ي الرأي فيها،    صحة الواقعة التي يبد     النية معتقداً   حسن ن يكون الناقد  ينبغي الكتمال شروط إباحة النقد أ     
، فيكون الناقد في دائرة حقه ولـو        خاطئاً أو   ن أن يكون الرأي صائباً    ، وليس بذي شا   وسالمة هذا الرأي  
،  فال يسـأل جنائيـاً     هيأ في صواب ر   داًي كان معتق  ، ومت  مادام قد أبداه بتروي وتعقل     كان التعليق خاطئاً  

واألصل في كل   . أي بغير التثبت والتحري الالزمين     فيما لو تسرع في إبداء هذا الر        قد يسأل مدنياً   وإنما
 .  نيتهوءتهام إثبات س سلطة اإلىوعلنه حسن النية أناقد 

 -:توخي تحقيق المصلحة العامة. 4

اعـى فيـه حـدود     ، والواقع أن النقد الذي ير     الغرض منه االنتقام والتشهير   كان   النقد إذا     فال يباح مثالً  
 .قد تم بغرض تحقيق المصلحة العامةن يكون أاإلباحة يفترض فيه 

مانع يمنع اشتمال المقال الواحد وما يتبعه من رسم وغيره على عبارات يكون  ال"وقد قضت محكمة النقض بأنه 
ن توازن بين أوأخرى يكون القصد منها التشهير، وللمحكمة في هذه الحالة ة الغرض منها الدفاع عن مصلحة عام

                                                        
، وهو يفرق بين حق النقد وبين حسن النية المبـرئ مـن      1951 ، طبعة دار النشر للجامعات    ، وما بعدها  309 ص   ، في جرائم النشر    ،  اهللا  األستاذ محمد عبد   )15(

ولمزيد . 308 وحتى 266 النحو الذي ناقشه باستفاضة في الصفحات من     ى فيشفع للمتهم حسن نيته عل     ةهانإالمسئولية والذي يفترض وجود قذف أو سب أو         

 . وما بعدها25 ص  ،1984 طبعة، الجرائم الصحفية ،لتفاصيل أيضا األستاذ شريف كاملمن ا
 .481 ص ،2 ج ، ، مجموعة القواعد القانونية،14/3/1932 نقض جلسة )16(
 . 140ص       ،146 رقم 4 ج،1937 يناير ؛17 ص ،15رقم ، 2 ج، مجموعة القواعد القانونية،27/3/1930 نقض جلسة )17(
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، وال محل للقول بأن حسن النية يجب أن يقدم في كل ما كانت له الغلبة في نفس الناشرالقصدين وتقدر أيه
ن  عن مصلحة عامة مزعومة أن ينال مستطاع الكاتب تحت ستار الدفاع ظاهرياًا الإوعداه  األحوال على ما

 .)18(" يناله القانون بالعقابأنكرامة الموظف العمومي ما شاء دون 

                                                        
 .738 ص ،عاما25ً  مجموعة القواعد القانونية في،1932يناير  4سة  نقض جل)18(


