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. 2013 مارس 19نشر على موقع ''لكم.كم''، في 

 هذا الموضوع هو عبارة عن رد على الصحافي توفيق بوعشرين
 الذي نشر حوارا مفترضا بين صحافي وقاضي ، مع الشارة الى انه ت00م

 ام00ا  بجريدة اخبار الي00وم2013-03-6نشر الجزء الول منه بتاريخ 
 الجزء الثاني فلم يتم نشره من طرف نفس الجريدة لسباب غير معروفة.
 المقال من توقيع المعط00ي الجب00وجي، مستش00ار بمحكم00ة الس00تئناف

.بالقنيطرة
 وانا اطالع حوارك الذي اسميته بالصريح بين صحافي وقاضي 0
 وما اعتقده كذلك لنك ملت كل الميل الى التحامل على القض00اء ورج00ال
 القضاء واكتفيت باشارات عابرة وغير معبرة عن الصحافةوالصحافيين 0
 ارتأيت ان اشارككما في هذا الحوار لقول بأنه استوقفتني بعض الفقرات
 من هذه المقالة التي لم يشكل الحوار فيها ال سطرا او سطرين والب00اقي

 90كله كيل للقضاة والهيئات القضائية بدليل انك انطلقت بنع00ت نس00بة 
 بالمائة من القضاة بالجهل لمهنة الصحافة وقواعدها ال انك سرعان م00ا
 نسيت واشرت الى وجود كثير من الجته00ادات القض00ائية ال00تي تخ00دم
 مصلحة الصحافي .، كما تعاملت في مقالك مع القضاة وكأنهم لعبة في يد

 مقال «ردJ صريح من
قاض إلى صحفي» 



 السلطة لتصفية الحسابات مع من ل ترضى الدولة عن أقلمه00م بحي00ث
 يبحث القضاة في احكامهم عن كيفية ارضائها ولو على حساب الق00انون
 وقواعد المهنة.وما يدل على ان الصحافي ل يعرف الشيء الك00ثير ع00ن
 عمل القاضي وليس العكس هو وصفك وتقييمك للعلقة بي00ن الص00حافي
 والقاضي باللعبة عندما دعوت لمحاولة بناء جسور للحوار والتفاهم على
 قواعد اللعب النظيف وطبق القانون، فاذا كان الصحافي يص00نف عمل00ه
 وينظر اليه من زاوية اللعبة فان القاضي ليس رجل سياسة وليس طرف00ا
 في اية معركة ول يلزمه ان يكون كذلك بل هو طرف محايد وبالت0الي فل
 يشارك في اية لعبة وينظر الى عمله من باب المانة الملقاة على عاتقه،
 امانة دينية ودنيوية، أمانة التحكم في مصائر الناس وحري00اتهم، امان00ة
 حماية ارواحهم وممتلكاتهم وبالتالي فالقاضي ل يلقي الحكام جزافا كم00ا

يلقى الكلم في جرائد الرصيف والجرائد الصفراء
 أخي بوعشرين ان كثيرا من صيحات الحتجاج ل تنبع من س00وء
 تطبيق القانون ولكن كثيراS من المنتقدين ينطلقون في هذا النتقاد إما من
 منطلقات شخصية، ومصالح فردية، أو قناعات فكري00ة إيديولوجي00ة، أو

.ثقافة اجتماعية غير قانونية
 واذا كانت الصحافة الشريفة تعتبر بين المناض00لين ع00ن مب00دأ
 استقلل القضاء ومبدأ البراءة هي الصل، فان الحاصل على المس00توى
 العملي ارتباطا بهذين المبدأين انها تنهى عن شيء وتأتي مثله وتخ00الف
 الى ما تنهى عنه . ذلك انه بتصفح اية جريدة من الجرائد تطالعك اخب0ار
 اناس يحاكمون اعلميا مع ان القضاء لم يقل كلمته فيهم بعد . بينما تجد
 العلم قد نصب فيها محكمته وبدأ يشكك فى القضية م00ن خلل انتق00اد
 البحاث المجراة في القضية من طرف الض00ابطة القض00ائية او قض00اء
 التحقيق سواء لفائدة المتهم او ضده او التشهير به او بالضحية بس00بب
 مكانته الجتماعية او السياسية او الوظيفية بتناول حي00اته الخاص00ة او
 نشاطاته السياسية او المهنية التي لها علقة بموضوع المتابعة. كما ان



 المر يمتد احيانا الى اصدار احكام مسبقة بالدانة او ال00براءة ، قب00ل أن
 تخرج القضية من جهات التحقيق وقبل ان يقول القضاء المختص كلمت00ه
 الفصل في هذا الشأن .، وهو ما يتجاوز دور وسائل العلم، ف00ى نق00ل
 وقائع المحاكمة للرأى العام، إلى التدخل فى سير العدالة.، وهذه الحال00ة
 مجانبة للمهنية والحيادية التي على وسائل العلم ان تتصف به00ا. ب00ل
 الكثر من ذلك انه يوقع الرأي العام فى حيرة شديدة، بعد أن يصدر حكم
 القضاء فى اتجاه آخر، بعيدا عن التجاه الذى ش00حن العلم اتجاه00ات

.الرأى العام فيه
 ولعل هذا الحديث هو مناسبة تقودني الى الحديث عن موض00وع

.التعليق على الحكام القضائية والحدود والقيود التي تحكمه
 الصل ان التعليق على احكام القضاء ليس رجس00ا م00ن عم00ل
 الشيطان واحكام القضاء ليست تنزيل الهيا، فهي من وضع البشر وكل ما
 هو بشري فهو ناقص مهما اكتمل وبالتالي يمكن الحديث عنه والتعلي00ق

 :عليه لكن بشروط اجملها فيما يلي
 :الشرط الول

 التعليق على الحكام ليصح ال بعد ان يصبح الحكم بات00ا أي. 
 مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.، ذلك ان الحكام القض00ائية بإعتباره00ا
 عملS إنسانياS فهي تحتمل الخطأ والصواب وتص00ويبها يك00ون م00ن خلل
 الطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانونا، والمشرع نفسه قد حرص على
 تصويب ما قد يقع من أخطاء في الحكام القضائية بأن جع00ل التقاض00ي
 على ثلث درجات ابتدائي واستئنافي ونقض.، بع00دها يص00بح عن00وان
 الحقيقة ملزم للجميع وواجب التنفيذ.، وبالتالي قابل للتعليق عليه وف00ق

.المعايير الموالية
 :الشرط الثاني



 0 انه يجب على المعلق ان يكون من ذوي الختصاص او عل00ى
 القل من ذوي المعرفة الجيدة للقانون لفهم ميكانيزم00ات والي00ات ادارة

.الدعوى القضائية
 :الشرط الثالث

 0 التعليق على احكام القضاء يجب ان يكون على الحكم ولي00س
 .على الهيئة القضائية التي اصدرته ل بالمدح ول بالذم

 :الشرط الرابع
 0 أن يستند في التعليق على وقائع ملف القضية واس00انيده دون
 اعتماد الوقائع والحداث الخارجة عنه.،وهنا يجب التوضيح ان أي ملف
 معروض على القضاء تتقاس00مه حقيقت00ان ، حقيق00ة واقعي00ة وحقيق00ة
 قضائية .، فالحقيقة الواقعية هي الصورة الحقيقية للح00دث عل00ى ارض
 الواقع بزمانه ومكانه واشخاصه وظروفه . اما الحقيقة القضائية: فه00ي
 الصورة التي وصلت بها هذه الحقيقة الواقعية الى المحكمة وترجمت في
 شكل محاضر ضبط واستماع وتفتيش . وقد تكون الحقيقة الواقعي00ة ملء
 السمع والبصر، لكنها ل تصبح حقيقة قض00ائية ال اذا اس00تطيع اثباته00ا
 بالطرق التي حددها المشرع ،والفجوة بين الحقيقة الواقعي00ة والحقيق00ة
 القضائية قد تتسع وقد قد تضيف بحسب دور الطراف وعمل الض00ابطة
 القضائية ودور الدفاع والشهود الصادقين منهم وشهود الزور. تنض00اف
 الى هذا حقيقة اخرى وهي الحقيقة العلمية أي الحقيق00ة كم00ا فهمه00ا
 الصحفي وكما ينقلها الى قرائه مغلفة باسلوب الثارة والتشويق ، و التي
 قد تصير مع مرور الوقت متناقضة بين وسيلة اعلم واخرى من خلل .
 الختلف في فهم تلك الوقائع حيث يكون البعض قناعات مختلف00ة ع00ن

 .البعض الخر من حيث السباب والدوافع
 وسط هذه الحقائق ل يعتمد القاضي ال ما توفر لديه ف00ي مل00ف
 القضية من ادلة واسانيد ول يمكنه ان يعتم00د الدل00ة ال00تي تعرض00ها
 الصحافة او يعتقدها الصحافي صحيحة لن ضوابط العتماد على الدل00ة



 معتمدة قانونا كما ل يمكن اعتماد وجهات النظ00ر والراء ال00تي تق00وم
 الصحافة بالتركيز عليها واعتمادها في القض00ايا المطروح00ة للمناقش00ة
 والتحليل لنها تعتبر خارج نطاق القضية التي تتحدد بادلتها واس00انيدها
 دون العتماد حتى على المعلومات التي توفرت للقاضي بعلمه الشخصي

.لن القانون ل يعتمد ذلك
 ومن تم قد تتعارض الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعي000ة .،
 بحيث تجد الطرف الذي خسر الخصومة يعتبر ذلك جورا وطغيانا ويشكك
 في نزاهة الجهة التي اصدرته، مع ان المختصين يجزمون بان المسطرة

 .قد احترمت وان القانون قد طبق بصرامة على النازلة
 وهنا نجد الرسول صلى ال عليه وسلم يحدد لنا المسار في اطار

 :العلقة بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القضائية
 في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من ح00ديث أم
 سلمة عن النبي ( صلى ال عليه وسلم ) قال : [ انكم تختص00مون إل00ي
 ولعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض فاقضي له على نح00و م00ا
 اسمع فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فل يأخذه فانما اقطع له قطعة من

نار 0 في رواية 0 ليحملها او يذرها 0
 :الشرط الخامس

 ان يكون التعليق على الحكم من منطلق نشر الثقاف00ة الحقوقي00ة
.للناس تعميما للمصلحة وحفاظا على استقرار المجتمع

 "تتمة بعنوان " اعلم وتذكر
-06 بتاريخ الربعاء 1003تتمة للرد الذي سبق ان نشر بالعدد 

  أبدأ من حيث الفقرة الخيرة التي تم ح00ذفها م00ن18 ص03-2013
 المقال السابق، لقول ان دور العلم كمنبر من منابر المجتمع المدني في
 اداء العدالة ينطلق اول من اشاعة ثقافة قانونية وقضائية لدى العلميين
 للرفع من مستوى الداء العلمي القضائي بعيدا عن الثارة العلمي00ة
 والمتاجرة بهموم الناس ومشاكلهم، وذلك بخلق صحافة متخصصة ف00ي



 مجال المحاكمات القضائية. فالتكوين القانوني لدى العلمي اضحى امرا
 ملحا وضروريا والفتقار اليه يجعل العلمي يخوض في قضايا تخ00ونه
 فيها الدوات المهنية ، وهذا حال كثير من الصحافيين والعلميين الذين
 تخلتط في اذهانهم المصطلحات والمناصب حتى ان الكثير منهم ل يمي00ز
 بين منصب وكيل الملك والوكيل العام للمل00ك وبي00ن رئي00س المحكم00ة
 والرئيس الول ، بل كم من مرة قرأنا ان وكيل الملك بالمحكمة الفلني00ة
 حكم على فلن بالسجن .، وهو ما يؤثر ف00ي ص00حة الخ00بر ووص00وله

.ممزوجا بكثير من الضبابية والتشويش
 ان المناشدة بقضاء نزيه ومستقل ضامن لحريات وحقوق الفراد
 والجماعات يقابله المطالبة باعلم مكتوب ك00ان ام مس00موع او مق00روء
 يرتكز على مقومات الحياد والموضوعية في التعامل مع الحداث وتجنب
 النتقائية والحكم على الفراد من منطلق الشبهات والحتكام الى الشائعات
 لدرجة اصبح معها بعض المواطنين المدعوين الى ساحة العدالة يج00دون
 انفسهم بين مطرقة محاكم القضاء وسندان محاكم العلم ويشتد عليه00م
 المر عندما تنجز ربورتاجات يوجه فيه00ا الته00ام ويحق00ق فيه00ا م0ع
 المتهمين على الهواء وتوضع الدلة ويس00تمع ال00ى الش00هود واص00بح
 العلمي يقوم بعمل المحاكم بدل ان يقوم بعمله العلمي المتمث00ل ف00ي

 .ايصال الخبر والمعلومة الى المتلقي
 اخي الصحافي، آثرت في هذه التتمة وفي اطار تبادل المعلوم00ة
 القانونية ان احيطك علما ببعض اليات اشتغال القاضي كما اج00د نفس00ي
 مضطرا لذكرك ببعض المباديء والقيم التي تفرضها اخلق المهنة التي
 تحكمها في الساس أخلق عامة مثل الصدق والشرف والنزاهة وال00تي
 يجب على الصحفي التحلي بها اثناء اداء مهمته في نقل الخبر ال ان جبر
 الخواطر و الحصول على الربح والسبق الصحفي وسرعة نقله المحسوبة
 بالثواني بفضل التكنولوجيا الحديثة عوامل تجعل الصحفي ي00دوس عل00ى
 هذه المباديء في كثير من المواقف لدرجة ان جرأة بعض وسائل العلم



 لم تبق محصورة في الخروج عن اطار نشر الخبر المج00رد او التحلي00ل
 الموضوعي لطوار البحث والتحقيق والمحاكمة في حدود ما يسمح ب00ه
 القانون بل تعدتها ليصل الم00ر ببع00ض وس00ائل العلم المق00روءة او
 المسموعة او المرئية الى حد توجيه انتقادات لذع00ة لبع00ض الهي00ات
 القضائية ووصفها باوصاف تنطوي على قذف واتهام ارض00اء لجه00ات

 .معينة بهدف التأثير على قناعاتهم
 :فاعلم أيها الصحافي الجليل

 0 ان الصل في النسان انه بريء حتى تثبت ادانته بموجب حكم
 قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تت00وفر

 .فيها كل الضمانات القانونية
 0 واعلم ان المتعارف عليه في ال00دول ال00تي تح00ترم الق00انون
 واستقللية القضاء، ان تبقى وسائل العلم وغيرها بعيدين عن الخوض
 في القضايا المعروضة على القضاء لتاحة الفرصة للس00لطة القض00ائية

.لممارسة دورها بعيدا عن جميع المؤثرات
 0 واعلم انه اذا كان لك مؤاخذات على العدالة، فان سهام النق00د
 يجب ان توجه الى المشرع في قبة البرلمان وليس الى القاضي في قاعة
 المحكمة لن القاضي ل يشرع القانون وانما يطبقه ، وهو ملزم بتط00بيقه
 حتى ولو كان يعتقد في قرارة نفسه عدم صحة القاعدة القانونية المعمول
 بها وال اضحى منكرا للعدالة . ول تكن من طينة من تحصن ف00ي قب00ة
 البرلمان واخذ ينال من هيئات قضائية بعينها اصدرت احكاما لم تص00ادف
 هوى في نفسه ناسيا بان المؤسسة التي يتحصن بها وينتمي اليها ه00ي
 من شرعت القوانين التي تحكم على اساسها تل00ك الهيئة من00ذ س00نين ،
 فالجدر بالجميع اما احترام القانون واحكام القضاء ال00تي تص00در عل00ى
 اساسه والبتعاد عن المدح والذم او المطالبة عبر الوس00ائل المش00روعة
 بتعديله بما يلئم حقوق الناس او اهواء هؤلء المتربص00ين بالقض00اء ،



 وان اي موقف اخر لن يكون سوى مساس بهيبة القضاء الذي هو م00ن
 .هيبة الدولة

 0 واعلم ان متابعة الصحفيين اثناء ادائهم لمه00امهم م00ن خلل
 القانون الجنائي دون تطبيق قانون الصحافة مرجعه00ا الق00انون ولي00س
 القاضي ، واعلم ان في القانون الجنائي قاعدة يصطلح عليه00ا بالتع00دد

  من القانون الجنائي الذي يقضي ان " الفعل118المعنوي يحكمها الفصل 
 الواحد الذي يقبل اوصافا متعددة يجب ان يوصف باشدها "، ف00اذا ك00ان
 الفعل المرتكب ينص عليه قانون الصحافة وينص عليه القانون الجن00ائي
 فاننا نكون امام فعل واحد يقبل اوصافا متعددة والن0ص الق00انوني يل00زم
 باعتماد الوصف الشد. فان كان هناك عيب فانه في النص وليس في من

 .يطبق النص
 0 واعلم انه ليس من صلحيات القضاء البت في غير م00ا ه00و

.معروض أمامه ول التحقيق في غير الشكاوى المقدمة إليه
 :وتذكر ايها الصحافي الجليل

 0 ان حرية الصحفي تعني عدم التكميم والضوابط تعن00ي ع00دم
 النفلت واللتزام بصيانة كرامة الفراد والحيلولة دون المساس باعراض

.الناس وحقوقهم
 0 وتذكر عند نقلك للخبر ال تكون ممن قال عنه00م ال س00بحانه
 وتعالى " يnا أlيmiهnا الmhذjينn آlمnنkوا إpنg جnاءnكkمg فhاسjق بoنhبnأ فhتhبnيmnنkوا أlنg تkصjيبiوا قhوgمfا

nينjمjادhن gمkتqلnعhا فnى مhلnوا عiحoبgصkتhة فhالnهnجoب."
 0 وتذكر ان هناك معايير دوليه لتغطية أخبار الجرائم والح00وادث
 من بينها ان هذه التغطية الصحفية تتم وفقSا لمبدأ المتهم برئ حتى تثبت
 إدانته مما يستتبع المتناع عن نشر آراء أو كتاب00ة تعليق00ات تس00تهدف
 التأثير على قرار المحكمة قبل إصدار حكمه00ا النه00ائي. كم00ا يس00تلزم
 الموضوعية في تغطية إجراءات المحاكمة م00ع ع00رض وجه00ات نظ00ر



 الطراف المتنازعة بحيادية وتوازن مع تصحيح كل معلومة منشورة ظهر
 .انها ضارة وغير صحيحة

 0 وتذكر ان القوال والفعال موقوف00ة عل0ى أص00حابها دون أن
 تتعدي عواقبها الي كل من يعملون نفس عمله.وبالت00الي ف00انه ل يج00ب
 التعميم أو التضخيم العلمي لحدث ما لستمالة الشارع للعب على وت00ر
 العواطف فلو ارتكب قاض أو إعلمي فعل خاطئا فل يجوز أن نصف ك00ل
 القضاة اوكل العلميين بأنهم من طينة ذلك المخطئ وإنما يجب الل00تزام

" .بالقاعدة القرانية المستمدة من قوله تعالى " وnلhا تhزoرi وnازoرnة وoزgرn أtخqرnى
 ان العلقة بين العلم والقضاء يفترض فيها ان تكون تكاملي00ة
 مبنية على احترام متبادل ل تنافرية، وثقة المواطن في قض00ائه تتع00زز
 بالصورة التي ينقلها العلم عن هذا المرفق. وفي سبيل خل00ق فض00اء
 للتفاعل ومد جسور التواصل مع المؤسسات العلمية فان رأيي من رأي
 القائلين بتخصيص متحدث رسمي من المحكمة للتواص00ل م00ع وس00ائل
 العلم وهيئات المجتمع المدني ليصل بهم الى الحقيقة بطريقة ص00حيحة
 وفق ما تسمح به ظروف القضية وذلك تفاديا لكل ما يمكن ان ينتج ع00ن
 قلة المعلومات من اخبار زائف00ة او م00ؤثرة عل00ى الط00راف المعني00ة
 بالموضوع.، كما اقترح تدخل المشرع لتمكين القضاء في شخص الهيئة
 التي تنظر قضية من القضايا الحساسة اصدار قرار قضائي بحظر النش00ر

.فى القضية، حتى إصدار الحكم النهائى
 وفي الخير اختم بما قاله الدكتور أحم00د الص00قيه وه00و اح00د
 المستشار بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية : «ليس هناك خيار
 إل أن يصافح القضاء العلم، والعكس» وإذا لم يتصافحا 00 وهذا رأيي
 00 فإن انشطارا خطيرا يحدث في المجتمع، وصراعا قد يعوق العدال00ة
 من جهة، ويسيء إل0ى العلم من جهة أخرى، بينما هما كتلة قض00ائية
 00 عدلية 00 إعلمية، وطنية تقوم على التلحم، وليس ثمة ش00ك أن
 المعالجة العقلنية للعلقة بين الع00دل والعلم، تتطل00ب أول الع00تراف



 بوجود مشكلة بينهما، يمكن تشريحها، ومعرفة أسباب000ها، وم00ن ث00م
 التعامل معها تعامل إيجابيا، قوامه الفهم والتفهم، ل كه00دفين ف00ي ح00د
 ذاتهما فحسب بل من أجل ما تشبعه وظائف العلم والعدل من حاج00ات،
 وما تحققه من منافع للبلد والعباد، وما تستجيب ل00ه م00ن ض00رورات،
 وعندما يلتقي العلم والقضاء وجها ل00وجه، ويس00ود بينهم00ا الفه00م
 والتفاهم، تتقلص الفجوات والختللت، ويتحقق التكامل بينهما، ويزي00د
 التوظيف المثل لقدراتهما معا، بعيدا عن الحتقان، والتش00نج، فجمي00ع
 المؤسسات القضائية والعدلية والعلمية مرتبطة بالمجتمع، ول بد م00ن

."التعامل معها بعقلنية، وحيادية
مستشار بمحكمة الستئناف بالقنيطرة*


