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تقديم
متثل حرية اإلعالم أحد أبرز أشكال حرية الرأي والتعبري ،التي تحظى باهتامم عاملي متزايد؛ التصالها بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية
من جهة ،ولكونها مقياساً ناجعاً لوزن مدى تقدم املجتمعات ،ودمقرطة أنظمة الحكم فيها ،ورصد منط ودرجة العالقة التفاعلية بني
الحاكم واملحكوم يف إطار املجتمع الواحد ،من جهة ثانية .وملا كانت لإلعالم وسائل متنوعة؛ مقروءة ،ومسموعة ،ومرئية ،فإن تنظيم
مهنة الصحافة واإلعالم يفرض عىل اإلعالميني العمل ضمن بيئة قانونية ثرية ،وغاية يف التعقيد والتشابك .فعالوة عىل وجود إطار قانوين
وتنظيمي خاص باإلعالم ،متعدد املضمون واملستوى الترشيعي ،يجد اإلعالمي نفسه محاطاً بترشيعات عامة ،ناظمة ملنا ٍح مختلفة من
املجتمع ،لصيقة بسلوكه املهني .إزاء ذلك ،فإن حسن القوننة يستلزم إيجاد حالة من االنسجام الترشيعي بني القوانني الخاصة والعامة
ت ُفيض إىل دعم وتعزيز الحريات اإلعالمية ،مبا ينسجم واملعايري الدولية ،واملبادئ والقيم الدستورية املألوفة لدى األمم املتمدنة.
بناء عليه ،وإدراكا من الباحث لحاجة جوانب عديدة من املسائل التي انفردت الترشيعات اإلعالمية الفلسطينية بتناولها ،للبحث
واالستقصاء ،ارتأى تحديد نطاق دراسته يف ثالثة محاور رئيسية :سيطرة الحكومة عىل وسائل اإلعالم ،والتشهري الجنايئ ،واملوازنة بني الحق
بنرش املعلومات وحامية الخصوصية .وهدفت الدراسة ،باألساس ،إىل تلمس أبرز جوانب القصور يف الترشيعات محل البحث ،وبشكل
خاص قانون املطبوعات والنرش لسنة  ،1995وقانون العقوبات لسنة  ،1960واألنظمة الخاصة بهيئة اإلذاعة والتلفزيون ،من خالل
مقاربة أبرز أحكامها بواقع العمل الصحايف ،املستمد من خربة الباحث العملية ،وإسنادها للمبادئ املألوفة يف بعض املواثيق الدولية
ذات الصلة يف املواضع التي قدّر الباحث أهمية اإلشارة إليها.
جاءت مخرجات هذه الدراسة لتؤكد يف جزء منها عىل ما تم التوصل إليه يف أدبيات سابقة ،وأخرى جديدة يؤمل أن يتم البناء عليها
يف بحوث مستقبلية ،مبا يساهم يف تطوير الترشيعات محل املعالجة ،لجهة الوصول إىل مراتب متقدمة يف تحقيق حرية كاملة لإلعالم
ووسائله.
إننا ،إذ نشكر مركز تطوير اإلعالم يف جامعة بريزيت عىل إتاحة الفرصة للباحث لتناول موضوعات هذه الدراسة ،لنتمنى عليه مواصلة
مشاريعه البحثية مستقبال يف مجاالت أخرى ،تعالج ما مل يسع الباحث تناوله؛ وبشكل خاص حالة اإلعالم املريئ واملسموع ،واإلعالم
اإللكرتوين ،واالجتامعي ،والسينام ،والدراما ،والنقد الساخر ،والتنظيم النقايب للصحافيني.
املرشف  
د .محمود دودين

املقدمة
يعترب الحق بحرية اإلعالم من أهم الحقوق األساسية التي يقوم عليها بناء الدولة الدميقراطية ،وهي جزء من الحريات العامة التي
كفلتها املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان .وضامن حرية الصحافة يعزز آليات الرقابة عىل أداء السلطات الثالث ،ويساهم يف إخضاعها
للمحاسبة ،انطالقا من حق األفراد واملجتمع يف املعرفة واالطالع بحرية عىل املعلومات وتداولها.
وال شك يف أن اإلعالم الحر واملستقل ركيزة أساسية يف ضامن الحريات العامة واحرتام حقوق اإلنسان ،بوصفه أداة فاعلة يف بناء الوعي،
وتوجيه الرأي العام ،والتأثري املبارش به ،وإتاحة املجال لتعدد اآلراء ،والوصول إىل املعلومات .ويشكل اإلعالم ،كذلك ،وسيلة ناجعة
للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان ،والكشف عن حاالت الفساد ومرتكبيها ،وبالتايل يساهم يف صيانة الحكم الصالح ،وبناء مجتمع
دميقراطي ،األمر الذي يتطلب أن تعمل وسائل اإلعالم والصحافيون ضمن بيئة قانونية تتيح لهم مامرسة الحريات اإلعالمية بأعىل مستوى
ممكن من الحرية .لهذا ،تبنت عديد من الدول ترشيعات وسياسات هادفة لتمكني الصحافيني ووسائل اإلعالم من مامرسة عملهم بحرية،
ومنع أي انتقاص أو اعتداء عليها ،وليس فقط كفالة حرية الرأي والتعبري من الناحية الترشيعية.
يختلف مفهوم حرية الصحافة باختالف طبيعة النظام السيايس يف الدولة التي تعمل الصحافة يف إطاره؛ فحرية الصحافة وفق املفهوم
الليربايل تتيح نقل األفكار ،واآلراء ،واملعلومات دون قيود حكومية؛ بهدف تشجيع انسياب األفكار التي من شأنها تعزيز سهولة ودقة
اتخاذ القرارات املناسبة حول الشؤون العامة وصالح املجتمعات .أما املفهوم االشرتايك لحرية الصحافة ،فقد حدده لينني يف متكني جميع
املواطنني من التعبري عن آرائهم بحرية من خالل وضع املطابع تحت ترصف العامل ومنظامتهم .1وترى دول العامل الثالث أن مهمة اإلعالم
األساسية هي تحقيق الوحدة الوطنية والتنمية من خالل تزويد كل قطاعات املجتمع باملعلومات واألخبار ال أن تكون هذه الوسائل كالب
حراسة  Watch dogsيف مواجهة الحكومة.2
تستند ضامنات حرية الصحافة إىل مبدأ الفصل بني السلطات؛ فال تستبد السلطة التنفيذية بالصحافة ،وال تسن السلطة الترشيعية ما
يتناىف مع الدستور يف تأكيد حرية اإلعالم ،ويصبح القضاء الوسيلة األنجع يف املحافظة عىل هذه الحرية وضامنها .إذ تتجسد هذه الحرية
يف ظل رقابة قضائية ال حكومية سابقة أو الحقة ،ووجود نظام نيايب دميقراطي يستند إىل رأي عام قوي ،وصالح الحاكم وعدله ،وتوفري
الحامية الخاصة للرأي ،خاصة السيايس ،والتعددية يف وسائل اإلعالم.
وقد أكدت املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان عىل حق كل شخص يف حرية الرأي والتعبري ،وإصدار الصحف ،وحرية استقاء األنباء واألفكار
وإذاعتها بأية وسيلة ،واعتناق اآلراء ،والوصول إىل املعلومات .3يف فلسطني ،وعىل الرغم من الضامنة الدستورية العامة لحرية وسائل
اإلعالم املقررة مبوجب القانون األسايس املعدل لسنة  ،2003بقيت جوانب عديدة من العمل اإلعالمي دون حامية قانونية فعالة؛ نظرا
إلحالة القانون األسايس تنظيم اإلعالم وعمله لقوانني خاصة مل يصدر معظمها بعد؛ كقانون املريئ واملسموع ،وقانون حق الحصول عىل
املعلومات ،يف الوقت الذي صدر قانون املطبوعات والنرش الفلسطيني قبل دخول القانون األسايس حيز النفاذ؛ ما نجم عن ذلك حالة
من عدم االنسجام بني املبدأ العام الوارد يف القانون األسايس وقانون املطبوعات والنرش؛ الذي استقلت املادة ( )4منه ببيان مشتمالت
حرية الصحافة.4
تعرض صحافيون ،ووسائل إعالم مختلفة يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،إىل جملة من االنتهاكات ،سواء من قبل السلطة التنفيذية ،أو
الحق يف الحصول عىل املعلومات ،وأغلقت بعض وسائل اإلعالم ،وأحيل بعض الصحافيني
من بعض قوى املجتمع ،وفرضت قيود عىل ّ
جامل الدين العطيفي ،حرية الصحافة – وفق ترشيعات جمهورية مرص ،القاهرة .1974 ،ص ،19مشار إليه يف املوقع  www.pressliberty.4t.com/HTML_FILES/1-1-2.htmتاريخ
1
الزيارة .12/11/2014
املصدر السابق.
2
املادة  19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ( 10كانون األول )1948؛ واملادة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 1966؛ وغريهام من املواثيق الدولية واإلقليمية ،منها
3
العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛ واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،وامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان ،وإعالن اليونسكو لإلعالم 1978؛ واملبادئ الخاصة بالنظام العاملي الجديد
لإلعالم واالتصال .1980
تنص املادة ( )4هذه عىل أن تشمل حرية الصحافة ما ييل:
4
“أ -إطالع املواطن عىل الوقائع واألفكار واالتجاهات واملعلومات عىل املستوى املحيل والعريب واإلسالمي والدويل.
ب -إفساح املجال للمواطنني لنرش آرائهم .ج -البحث عن املعلومات واألخبار واإلحصائيات التي تهم املواطنني من مصادرها املختلفة وتحليلها وتداولها ونرشها والتعليق عليها يف حدود القانون .د -حق
املطبوعة الصحافية ووكالة األنباء واملحرر والصحايف يف إبقاء مصادر املعلومات أو األخبار التي يتم الحصول عليها رسية إال إذا قررت املحكمة غري ذلك أثناء النظر بالدعاوى الجزائية حامية ألمن الدولة
أو ملنع الجرمية أو تحقيقاً للعدالة .هـ -حق املواطنني واألحزاب السياسية واملؤسسات الثقافية واالجتامعية والنقابات يف التعبري عن الرأي والفكر واإلنجازات يف مجاالت نشاطاتها املختلفة من خالل
املطبوعات”.
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واإلعالميني للنيابة العامة والقضاء بحجة مخالفتهم للقانون الرتكابهم جرائم قذف وقدح .وأجرب بعض الصحافيني ،كذلك ،عىل الكشف
عن مصادر معلوماتهم ،وكان يتم االستناد يف كثري من األحيان عىل نصوص قانونية بادعاء إجازتها إلجراءات كهذه ،األمر الذي يتطلب
مراجعة الترشيعات املنظمة للعمل اإلعالمي ،لفحص مدى كفالتها لحرية الصحافة يف فلسطني.5

فرضية الدراسة
تعد حرية الصحافة ضامنة أساسية للحريات العامة ،وللحق يف التعبري ،وتدفق املعلومات للجمهور .وتتحقق من خالل رزمة من
الترشيعات التي تضمن هذه الحرية ،وتطبيقها بشكل أمني يحد من سيطرة الحكومة عىل وسائل اإلعالم ،وضامن حق الجمهور بتملك
وسائل إعالم بإجراءات ميسورة وتكلفة معقولة ،وتحول اإلعالم الرسمي إىل إعالم عام ال حكومي ،وضامن التغطية اإلعالمية بحرية دون
قيود خاص ًة فيام يتعلق بالشأن العام وأشخاصه ،ويف حال ارتكاب هذه الوسائل أو أي من العاملني فيها لجرمية من جرائم النرش ،االمتناع
عن اتخاذ عقوبات سالبة للحرية ،إضافة إىل ضامن حق العاملني يف هذا القطاع بتشكيل النقابات والجمعيات التي تخدم مصالحهم.
بناء عليه ،تفرتض هذه الدراسة أن عددا ً من األحكام التي تضمنتها الترشيعات املعمول بها يف فلسطني ال تكفل حرية اإلعالم وال تنسجم
مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان .وللتحقق من هذه الفرضية ،اعتمدت الدراسة التعريف اإلجرايئ التايل لحرية الصحافة؛ كمحددات
رئيسية الختبار هذه الفرضية:6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1إنشاء األفراد و الجامعات لوسائل اإلعالم الصحافية دون قيود من السلطة.
2عدم خضوع وسائل اإلعالم لرقابة حكومية سابقة وأن تكون القيود الطارئة يف أضيق الحدود.
3خضوع اإلجراءات الحكومية كافة ضد وسائل اإلعالم للرقابة القضائية.
4أن تكون الترشيعات املتعلقة باإلعالم تنظيمية وليس تقييدية.
5حرية وسائل اإلعالم يف استقاء األنباء واملعلومات ،ونقلها ،وحفظ مصادر املعلومات دومنا تكليفها باإلفصاح عنها.
6تعدد وسائل اإلعالم وتنوع مضامني هذه الوسائل.

هدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إىل فحص مدى استجابة القوانني الفلسطينية املعمول بها لضامنات حرية الصحافة يف ضوء املعايري الدولية،
والتحديات التي أشار إليها املقررون الخاصون لحرية الرأي والتعبري والوصول للمعلومات يف عام  2010والتي تواجه حرية الصحافة يف
العامل خالل العقد الحايل ،7يف محاولة لحرص مواطن عدم االنسجام بني الترشيعات املحلية واإلطار الدويل الناظم لحرية اإلعالم ،مبا يخدم
غاية تطوير األطر القانونية الوطنية ،وما ينتج عنها من سياسات واسرتاتيجيات وطنية لدعم وتعزيز قطاع اإلعالم.

يعاين الصحافيون يف مناطق مختلفة من العامل جملة من املضايقات والتدابري واإلجرائية القضائية ،إال أن حجم ومستوى هذه اإلجراءات يختلفان من مجتمع إىل آخر ،تبعا
5
ملستوى دمقرطة الترشيعات املعنية ،ودرجة حامية حرية الرأي والتعبري ،بشكل عام ،وحرية اإلعالم بشكل خاص .انظر مثال حالة الصحافيني يف القارة األوروبية عىل الرابط التايلhttp://www. :
./indexoncensorship.org/attack-map-shows-widespread-threats-media-freedom-europe
متت صياغة التعريف اإلجرايئ لحرية الصحافة من قبل الباحث بناء عىل التعريفات النظرية التي تناولت املفهوم وتم تحويلها ملؤرشات قابلة للقياس.
6
التهديدات الرئيسية العرشة لحرية التعبري وفقا للمقرر الخاص لألمم املتحدة حول حرية الرأي والتعبري ،وممثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا حول حرية اإلعالم ،واملقرر الخاص
7
ملنظمة الدول األمريكية حول حرية التعبري ،واملقرر الخاص للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب حول حرية التعبري والحصول عىل املعلومات ،هي 1- :آليات سيطرة الحكومة عىل وسائل اإلعالم.
 2التشهري الجنايئ 3- .العنف ضد الصحافيني 4- .القيود املفروضة عىل الحق يف املعلومات 5- .التمييز يف التمتع بالحق يف حرية التعبري 6- .الضغوط التجارية 7- .دعم هيئات البث العامة واﻤﻟﺠمتعية. 8األمن وحرية التعبري 9- .حرية التعبري عىل شبكة اإلنرتنت 10- .الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .للمزيد انظر :منظمة املادة ( )19املقررون الخاصون لتسليط الضوء عىل تحديات حريةالتعبري العرشة الحرجة  3/2/2014متوفر عىل الربط التايل:
 ، www.article19.org/resources.php/resource/3059/ar/#sthash.gLfhuITy.dpufKتاريخ الزيارة .24/11/2014
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منهجية الدراسة  

لتحقيق هدف الدراسة ،تم اتباع املنهج الوصفي التحلييل ألحكام القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام  2003والترشيعات
الفلسطينية ،واملواثيق الدولية ذات العالقة بالحريات اإلعالمية ،وحرية الرأي والتعبري ،املدرجة أدناه ،مبا يكفل غاية التحقق من
محددات فرضية الدراسة؛ من خالل مقاربة اإلطار الترشيعي املحيل والدويل بواقع عمل الصحافيني يف األرايض الفلسطينية.

حدود الدراسة
تقترص الدراسة عىل تناول ثالثة موضوعات رئيسية :سيطرة الحكومة عىل وسائل اإلعالم ،والتشهري الجنايئ ،واملوازنة بني الحق بنرش
املعلومات وحامية الخصوصية .وستتم معالجة هذه املوضوعات ،وما يتفرع عنها من مسائل ،يف ضوء املعايري واملواثيق الدولية الناظمة
لحرية الرأي والتعبري خاصة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية وأية مواثيق أو تعليقات دولية
تناولت حرية الصحافة ،وكذلك الترشيعات األساسية الناظمة لحرية التعبري ،واإلعالم والصحافة السارية يف فلسطني ،وهي :القانون
األسايس الفلسطيني املعدل لعام  ،2003وقانون املطبوعات والنرش لعام  ،1995وقانون العقوبات األردين رقم  16لعام  1960الساري يف
الضفة الغربية ،وقانون العقوبات االنتدايب رقم  74لعام  1936الساري يف قطاع غزة ،ونظام رقم ( )25لسنة  1966الصادر مبوجب قرار
مجلس الوزراء رقم ( )213لسنة  2004بالتنظيم الهيكيل والوظيفي لوزارة اإلعالم ،وقانون نقابة الصحافيني رقم ( )17لسنة ،1952
وقرار مجلس الوزراء رقم ( )208لسنة  2004بشأن تنظيم إصدار الدوائر الحكومية للمطبوعات ،8ومرشوع قانون الحق يف الحصول
عىل املعلومات.

8

ملزيد من املعلومات ،انظر منظومة الترشيع والقضاء يف فلسطني (املقتفي) .muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14802
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املبحث األول
السيطرة الحكومية عىل وسائل اإلعالم
تقاس حرية اإلعالم مبدى تحررها من سيطرة الحكومة املبارشة وغري املبارشة عىل وسائل اإلعالم خاصة فيام يتعلق بتوفري أدوات ترشيعية
تتيح للحكومات إمكانية السيطرة عىل وسائل اإلعالم .يف هذا املبحث سيتم فحص الترشيعات الفلسطينية املعمول بها يف أرايض السلطة
الوطنية الفلسطينية ،خاصة قانون املطبوعات والنرش لعام  ،1995ومرسوم رئيس السلطة الفلسطينية بشأن الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون
الفلسطيني لعام  .2010وسرنى أيضا مدى استجابة هذه الترشيعات لألسئلة التي أثارها املقررون الدوليون املعنيون بحرية الرأي والتعبري؛
باعتبار حرية الصحافة جزءا من حرية التعبري .يف هذا الصدد ،أشار املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري،9
إىل أن السيطرة الحكومية عىل اإلعالم ما زالت أول التهديدات الرئيسية العرشة لحرية اإلعالم ،وهو قيد تاريخي عىل حرية التعبري متثل
مشكلة خطرية ،تتخذ أشكاالً متعددة ،أكرثها قلقاً يتمثل مبا ييل:
أ .التأثري أو السيطرة السياسية عىل وسائل اإلعالم العام بحيث تخدم تلك الوسائل كناطق باسم الحكومة بدالً من كونها مؤسسات
مستقلة تعمل للصالح العام.
ب .اشرتاطات التسجيل عىل وسائل اإلعالم املطبوعة أو عىل استخدام أو الوصول إىل اإلنرتنت.
ج .السيطرة الحكومية املبارشة عىل إصدار الرتاخيص أو تنظيم مؤسسات البث أو اإلرشاف عىل تلك اإلجراءات من قبل جهة غري
مستقلة قانوناً ومامرسة.
د .إساءة استخدام إعالنات الدولة أو صالحيات الدولة األخرى من أجل التأثري عىل السياسة التحريرية.
ه .ملكية القادة السياسيني أو األحزاب السياسية أو سيطرتهم عىل وسائل اإلعالم بشكل كبري.
و .رفع دعاوى قانونية ذات دوافع سياسية ضد وسائل اإلعالم املستقلة.
ز .اإلبقاء عىل قواعد قانونية قدمية (مثل قوانني التحريض أو القواعد املتعلقة مبعاقبة نرش األخبار الكاذبة) والتي تعاقب من ينتقد
الحكومة.10

أشكال السيطرة الحكومية عىل وسائل اإلعالم يف فلسطني:
تخضع وسائل اإلعالم الفلسطينية للسيطرة من قبل الحكومة بأشكال مختلفة ميكن تلخيصها فيام ييل:

أوالً :ترخيص وسائل اإلعالم الخاصة والحزبية والحق مبلكيتها:
سعت الحكومة من خالل الترشيعات والقرارات التي أقرتها السلطة التنفيذية بشأن ترخيص املطبوعات ومحطات اإلذاعة والتلفزة إىل
تعزيز سيطرة الحكومة عىل ترخيص وسائل اإلعالم وإبقائها تحت إرشاف الحكومة كام سنالحظ الحقاً ،ما ينعكس سلباً عىل الحريات
اإلعالمية رغم أن قانون املطبوعات والنرش لعام  1995احتوى عىل عنارص ايجابية تسمح بتملك الصحف من قبل القطاع الخاص،
فقد نص القانون عىل أن “ألي شخص مبا يف ذلك األحزاب السياسية الحق يف متلك املطبوعات الصحافية وإصدارها وفقاً ألحكام هذا
11
القانون.”...
يعترب قرار مجلس الوزراء رقم  182لسنة  2004بشأن نظام ترخيص املحطات اإلذاعية والتلفزيونية والفضائية والالسلكية مبثابة مرجعية
قانونية لحني صدور قانون اإلعالم العام .12وحدد القرار اختصاصات وزارات الداخلية ،واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واإلعالم بشأن
منظمة املادة ( ،)19التحديات العرشة الرئيسية لحرية التعبري يف العقد املقبل .29/11/2014 ،ملزيد من التفاصيل ،انظر الرابط التايلhttp://www.article19.org/resources.php/ :
9
 ،/resource/3059/arمتت زيارة املوقع بتاريخ .30/12/2014
منظمة املادة ( ،)19التحديات العرشة الرئيسية لحرية التعبري يف العقد املقبل ،املصدر السابق.
10
املادة ( )5من قانون املطبوعات والنرش لعام .1995
11

11

ترخيص املحطة اإلذاعية والتلفزيونية ،13فقد منح القرار وزارة الداخلية مهمة اإلرشاف عىل الجوانب األمنية وفحص مدى قانونية رأس
مال املحطة .يف حني منحت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مسؤولية تحديد الرتدد املطلوب وجميع الجوانب الفنية ذات
العالقة بتشغيل وإنشاء املحطة وتحديد مواصفاتها وإصدار الرخصة الفنية .أما وزارة اإلعالم فقد منحت صالحية تحديد الرضورات
التنموية إلنشاء املحطة وطبيعتها ،وفحص املحتوى اإلعالمي ،ومؤهالت وخربات العاملني ،وإصدار الرخصة املهنية.14
وحرص القرار إنشاء املحطات اإلذاعية والتلفزيونية الدينية بالسلطة الوطنية الفلسطينية باعتباره حقاً حرصياً لها 15.ويف حال مخالفة
املرخص له ألي رشط من رشوط الرتخيص تقوم الوزارة املختصة حسب الحال بإحالة األمر إىل القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية
املنصوص عليها يف القوانني املعمول بها ،وعند حدوث أي مخالفة تستدعي التدخل املبارش ووقف البث مؤقتا تجتمع اللجنة الثالثية
اجتامعا استثنائيا لبحث املسألة.
ونرى أن الرشوط الواردة يف قانون املطبوعات والنرش واملتعلقة بالرتخيص وآلياته جعلته أقرب إىل نظام الرتخيص املسبق بدالً من نظام
اإلخطار الذي تعمل به الدول الدميقراطية ،16األمر الذي قد يعني منح أفراد معينني ترخيصاً إلنشاء مطبوعات صحافية ومنع آخرين
حني يتم تطبيق القانون عىل أرض الواقع ،ما يعد انتهاكا لحرية تأسيس وسائل اإلعالم.
تشوب قرار مجلس الوزراء بشأن ترخيص محطات اإلذاعة والتلفزة مخالفتان دستوريتان :األوىل تتمثل يف أن مواد هذا القرار بحد
ذاتها تضمنت نصوصا عديدة تشكل انتهاكا لحرية الرأي والتعبري ،وتنقص منها مبا يفقدها مضمونها .والثانية أن مجرد تنظيم هذا
الحق مبوجب قرار صادر عن مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) يخالف املادة  19وغريها من مواد القانون األسايس التي اشرتطت أن
يتم تنظيم هذا الحق مبوجب قانون مبفهومه وفقا للهرمية الترشيعية ،ضامنا لعدم االنتقاص من هذه الحرية وعدم وضعها بني يدي
السلطة التنفيذية التي ال يروق لها ،يف الغالب ،الحرية املطلقة للرأي والتعبري ،كونها الجهة األكرث عرضة للمراقبة واالنتقاد بحكم طبيعة
عملها والصالحيات التي متتلكها.
وعليه ،رسخت الترشيعات املنوه بها ،وبشكل خاص قرار مجلس الوزراء بشأن ترخيص محطات اإلذاعة والتلفزة املذكور ،الذي اعتربه
املجلس مرجعية قانونية إىل حني إقرار قانون للمريئ واملسموع ،إجراءات تعزز من سيطرة الحكومة عىل وسائل اإلعالم .فالحصول عىل
ترخيص مؤقت إلذاعة يتطلب موافقة ثالث وزارات مختلفة ،ومنحت الوزارات الثالث صالحية رفض منح ترخيص ألية جهة دون تحديد
لرشوط الرفض .ومنحت اللجنة الوزارية يف حاالت استثنائية سلطة وقف البث ملحطات اإلذاعة والتلفزيون مؤقتا دون صدور قرار
قضايئ ،17بل اشرتط قرار مجلس الوزراء عند ترخيص املحطة اإلسهام يف ترسيخ وتعميق السياسة الوطنية دون تحديد ملاهية السياسة
الوطنية ،وهذه كلها إجراءات قانونية تعزز من سيطرة الحكومة عىل وسائل اإلعالم وتقيد الحريات الصحافية.
كام قيدت السلطة الفلسطينية حق الجمهور بالتعبري حني احتكرت لنفسها حق متلك اإلذاعات ومحطات التلفزة الدينية ،علامً بأن حرية
التعبري ،ومن بينها التعبري باملعتقد الديني ،مكفولة لجميع املواطنني ،وال يجوز أن يقترص هذا الحق عىل الدولة ومؤسساتها الرسمية.
املادة ( )2من قرار مجلس الوزراء رقم  182لسنة  ،2004املصدر السابق.
13
تدرس كل وزارة طلب الرتخيص املقدم إليها وفق اختصاصها ،وتتوىل اللجنة الثالثية دراسة الطلبات املحالة إليها من الوزارات الثالث والبت فيها ،وتصدر قرارها باملوافقة عىل منح
14
الرخصة أو بالرفض .واذا كان قرارها باملوافقة ،تصدر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الرخصة الفنية ،وتصدر وزارة اإلعالم الرخصة املهنية ،وإذا كان قرار اللجنة بالرفض ،فيجب أن يكون مسببا
وقابال للطعن لدى الجهات القضائية املختصة.
املادة ( )17من قرار مجلس الوزراء رقم  182لسنة .2004
15
عربت لجنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة بشكل متكرر عن مخاوفها من متطلبات التسجيل لوسائل اإلعالم املطبوع معتربة أن تلك املتطلبات متثل انتهاكاً للحق يف حرية التعبري .عىل
16
سبيل املثال يف العام 1999م أشارت اللجنة فيام يتعلق بتقرير ليسوثو االعتيادي إىل ما ييل:
اللجنة قلقة من أن السلطات املختصة مبوجب قانون الطباعة والنرش لديها سلطة تقديرية غري مقيدة يف منح أو رفض تسجيل أي صحيفة األمر الذي يتعارض مع املادة  19من العهد.
انتقدت لجنة األمم املتحدة حول حقوق الطفل وهي هيئة مشابهة للجنة حقوق اإلنسان وترشف عىل اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بحقوق الطفل ،متطلبات الرتخيص املتشددة يف أوزباكستان قائلة:
عىل ضوء املادة ( 13حق الطفل يف طلب واستالم ونرش املعلومات) ،فإن اللجنة قلقة من أن متطلبات التسجيل والرتخيص املتشددة لوسائل اإلعالم واملطبوعات وكذلك القيود عىل الوصول إىل اإلنرتنت
جميعها ال تتوافق مع املادة  13الفقرة  2من االتفاقية.
انظر :ورشة العمل اإلقليمية للخرباء حول قانون اإلعالم 5/4/2012 ،عىل الرابط التايل:
 http://bit.ly/1yShgvwمتت الزيارة بتاريخ .2014 /30/10
تنص املادة  27من قرار مجلس الوزراء بشان ترخيص محطات اإلذاعة والتلفزة لسنة 2004عىل أنه:
17
“ .1يف حال مخالفة املرخص له ألي رشط من رشوط الرتخيص تقوم الوزارة املختصة حسب الحال بإحالة األمر إىل الجهاز القضايئ التخاذ اإلجراءات القانونية املنصوص عليها يف القوانني املعمول بها.
 .2عند حدوث أي مخالفة تستدعي التدخل املبارش ووقف البث مؤقتا تجتمع اللجنة الثالثية اجتامعا استثنائيا”.
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حق السلطة التنفيذية يف إلغاء الرخصة ألسباب إدارية:
أتاح قانون املطبوعات لوزير اإلعالم حق إلغاء تراخيص الصحف التي مل تصدر خالل فرتة محددة إجراءات فعلية إللغاء هذه الصحف
دون قرار قضايئ ألسباب وذرائع إدارية وليس عقوبة عىل مخالفة قانونية.
ووفقاً للقانون ،باستثناء املطبوعات الصحافية التي تصدرها األحزاب السياسية ،تعترب رخصة إصدار املطبوعة الغية حكامً إذا مل تصدر
املطبوعة الصحافية خالل ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة ،18وإذا توقفت املطبوعة الصحافية عن الصدور دون عذر مرشوع يقبل
به الوزير ،ملدة ثالثة أشهر متصلة بالنسبة للمطبوعة اليومية ،واثني عرش عددا ً متتالياً بالنسبة للمطبوعة األسبوعية ،واملطبوعة التي
تصدر بصورة منتظمة يف مدة أطول من األسبوع فتعترب رخصتها ملغاة عند توقفها أربعة أعداد متتالية .كام وضعت املادة ( )24رشوطا
مقيدة لسلطة مالك املطبوعة بالتنازل عن مطبوعته للغري.19

احتواء القانون عىل إجراءات متييزية بني املواطنني:
احتوت بعض األحكام القانونية يف قانون املطبوعات والنرش لعام  ،1995يف إطار القيود التي وضعتها عىل حرية التعبري ،عىل إجراءات
متييزية لصالح أشخاص خدموا يف منظمة التحرير الفلسطينية ،ولصالح األحزاب السياسية دون تحديد ملاهية األحزاب التي يحق لها
االستفادة من هذا التمييز ،علامً بأنه ال يوجد قانون أحزاب فلسطيني عرصي ،وإمنا قانون األحزاب السياسية األردين رقم ( )15لسنة
 1955املقيد لحرية تشكيل األحزاب السياسية حيث اعترب قرار مجلس الوزراء برفض الرتخيص وبحل الحزب نهائيا ال يخضع للمراجعة
القضائية بأي شكل من األشكال ،وبالتايل قد ينجم عن هذه األحكام الواردة يف قانون املطبوعات متييز بني املواطنني واألحزاب ،وواقعيا
متييز بني األحزاب ذاتها ،20وهذا يشكل مخالفة للامدة ( )9من القانون األسايس التي تنص عىل“ :الفلسطينيون أمام القانون والقضاء
سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة”.

تجريم رئيس التحرير عىل أعامل مل يقم بها:
اشرتط قانون املطبوعات والنرش أن يكون للمطبوعة املتخصصة رئيس تحرير مسؤول عام ينرش فيها ،وهذا يخالف ما خرجت به
محكمة البداية يف عامن حني قررت االمتناع عن تطبيق نص املادة  41من قانون املطبوعات والنرش رقم  8لسنة  1998التي تعترب رئيس
التحرير فاعالً أصلياً يف جرائم املطبوعات ،حيث اعتربت املحكمة أ ّن املادة  41من قانون املطبوعات والنرش تخالف أحكام املادتني 74
و 75من قانون العقوبات اللتني تعتربان أن فاعل الجرمية هو من يربز إىل حيز الوجود جميع العنارص التي تؤلف الجرمية أو يساهم
املادة ( )23من قانون املطبوعات والنرش.
18
تنص املادة ( )24من قانون املطبوعات والنرش عىل أنه“ :مع مراعاة الرشوط املنصوص عليها يف هذا القانون مينح الرتخيص إلصدار مطبوعة صحافية ملالك املطبوعة الصحافية ويحق
19
له التنازل عنها للغري بكاملها أو بأي جزء عىل أن تراعى يف ذلك الرشوط التالية:
أ -أن يبلغ املتنازل املدير إشعارا برغبته يف ذلك التنازل قبل ثالثني يوماً من التاريخ املحدد لوقوعه.
ب -أن تتوافر يف املتنازل له الرشوط املنصوص عليها يف هذا القانون التي تسمح له بتملك املطبوعة أو متلك أي جزء منها.
ج -أن يقدم املتنازل له طلباً إىل املدير قبل  30يوماً من التاريخ املحدد لوقوع التنازل يبني فيه رغبته يف ذلك.
د -أن يتم التنازل لدى الوزارة وفقاً لإلجراءات التي يحددها الوزير بتعليامت يصدرها لهذه الغاية”.
تنص ( )31من قانون املطبوعات والنرش لعام  1995عىل أنه:
20
أ -يجب أن يكون للمطبوعة املتخصصة رئيس تحرير مسؤول عام ينرش فيها ويشرتط فيه ما ييل:
 -1أن يكون فلسطينياً.
 -2أن يكون ممن خدموا يف منظمة التحرير الفلسطينية ملن ال يحملون الجنسية الفلسطينية.
تنص املادة ( )14من القانون عىل أنه:
يجب أن يكون لكل من دار النرش ودار الدراسات والبحوث ودار قياس الرأي العام واملكتب الصحايف ودار الرتجمة ومكتب الدعاية واإلعالن واملطبعة ودار التوزيع واملكتبة مدير مسؤول يشرتط فيه
ما ييل:
أ -أن يكون فلسطينياً.
ب -أن يكون ممن خدموا يف منظمة التحرير الفلسطينية ملن ال يحملون الجنسية الفلسطينية.
ج -غري محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالرشف أو األمانة.
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مبارشة يف تنفيذها ،وبأال يحكم عىل أحد بعقوبة ما مل يكن قد أقدم عىل الفعل عن وعي وإرادة .21

ثانيا :السيطرة الحكومية عىل اإلعالم العمومي:
يشمل اإلعالم العمومي محطات اإلذاعة والتلفزة التي ينفق عليها بأموال عمومية غالباً ما تكون من دافع الرضائب ،وتعمل داخل
حدود القطر وهي موجهة لشعوب تلك األقطار ،22وينبغي أن تخدم مصالح املجتمع املوجهة له ،وهي ال تعرب عن رأي الحكومة فقط،
بل تعرب عن رأي الحكومة وأحزاب املعارضة ،واملجتمع املدين ،وباقي مكونات املجتمع.
يف فلسطني استمر عمل هيئة اإلذاعة والتلفزيون بال تنظيم ترشيعي إىل تاريخ  9/3/2010حيث أصدر رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية مرسوماً رئاسياً بشأن الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية .نشأت مبوجب املرسوم هيئة عامة أطلق عليها اسم
“الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية” ،وأتبعت لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ،رئيس دولة فلسطني ،ومنحت الشخصية
االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري واألهلية القانونية ملبارشة جميع األعامل والترصفات الالزمة لتحقيق أغراضها ،مبا يف ذلك متلك
األموال املنقولة وغري املنقولة وفقاً للقانون.
وبتاريخ  22/10/2012صدر مرسوم آخر عن رئيس السلطة الفلسطينية ،تم خالله استبدال مسمى “الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون
الفلسطينية” مبسمى “الهيئة العامة للتلفزيون” ،وفيه أيضاً تم نقل كافة مهام وصالحيات مجلس اإلدارة إىل مجلس األمناء ملدة ثالث
سنوات .ومن الناحية الواقعية ،فإنه ال ميكن وصف عمل التلفزيون واإلذاعة الرسميني باإلعالم العمومي؛ لعدم وجود سياسة اعالمية
أو أدوات انتاج تعرب عن جميع فئات ومكونات املجتمع ،ال سيام األحزاب السياسية املعارضة لتوجهات نظام الحكم .ما يعني ،أن
هاتني الوسيلتني االعالميتني تدوران يف فلك الحكومة ،واإلعالم الحكومي ،وليس العام .األمر الذي يستلزم مراجعة التبعية اإلدارية لهاتني
الوسيلتني ،وكذلك استقاللية برامجهام ومادتهام االعالمية مبا يخدم النفع العام واملجتمع ،بتجلياته املختلفة.

مجلس أمناء للهيئة بال صالحيات:
بتاريخ  9آذار  2010ومبوجب املرسوم الذي صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية أصبح لهيئة اإلذاعة والتلفزيون مجلس أمناء ومجلس
إدارة .فيام يتعلق مبجلس األمناء نص املرسوم عىل أن يتم تعيينه مبوجب قرار من رئيس السلطة ،وأن يُختار أعضاؤه من الشخصيات
العامة ذات املشاركة الفعالة يف النشاط الفكري ،والديني ،والفني ،والعلمي ،والثقايف ،والصحايف ،واالقتصادي ،والهنديس ،واملايل،
والقانوين ،واملهتمني بنشاط الشباب ،واملرأة ،والطفولة يف املجتمع .مل مينح املرسوم مجلس األمناء صالحيات تنفيذية فاعلة ،واقترص
دوره عىل تقديم النصح واإلرشاد واملشورة ملجلس اإلدارة ،ورفع توصياته إىل الرئيس بنتيجة مشاوراته .وعىل الرغم من نص املرسوم عىل
دور مجلس األمناء يف الرقابة عىل أعامل الهيئة ،إال أن هذه الصالحية تظل مجردة من املضمون طاملا مل يتم تحديد اآللية التي توضح
للمجلس كيفية مامرسة هذه الصالحية ،وأناط مبجلس إدارة الهيئة كثريا من الصالحيات التي كان من الواجب منحها ملجلس األمناء،
األمر الذي زاد من قوة مجلس اإلدارة ،وأضعف من دور وفاعلية مجلس األمناء.

مجلس إدارة قابل لإلقالة وتابع لرئيس اللجنة التنفيذية:
نص املرسوم الرئايس سالف الذكر عىل أن يتوىل الهيئة مجلس إدارة مكون من ( )9-13عضوا يتم تعيينهم بقرار
من رئيس السلطة ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد .وحدد املرسوم الرشوط الواجبة فيمن يتوىل عضوية مجلس
اإلدارة.23

األحكام القضائية الصادرة عن املحاكم األردنية يف قضايا املطبوعات والنرش ،دراسة منشورة عىل موقع أخبار كلية الحقوق بتاريخ  9/9/2013انظر املوقع التايلhttps://www. :
21
 facebook.com/fac.bnak.droit/posts/390255501075203متت الزيارة بتاريخ .30/10/2014
محمد العريب املساري ،االعالم العمومي اآلن ،منشور عىل موقع مركز الدراسات واالبحاث يف العلوم االجتامعيةhttp://www.cerss-ma.org/cerss/index.php/2014-01-24-00- .
22
 37-18/seminaires/96-2014-01-24-16-33-02متت الزيارة بتاريخ .15/10/204
23

الرشوط هي أن يكون فلسطينيا ،وأن يتمتع باألهلية القانونية ،وأن يكون حسن السرية والسلوك ،وأال يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحه مخلة بالرشف أو األمانة.
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بتاريخ  19حزيران  ،2012أصدر رئيس السلطة الفلسطينية قرارا ً يقيض بإلغاء تشكيلة مجليس أمناء وإدارة الهيئة العامة لإلذاعة
والتلفزيون الفلسطينية مبوجب أحكام املرسوم الرئايس لعام  ،2010عىل الرغم من أن مدة مجلس اإلدارة هي أربع سنوات ،قابلة
للتجديد ،فلم ِ
علام بأن املرسوم منح الرئيس سلطة إقالة أعضاء مجلس اإلدارة.25
متض هذه املدةً .24
وضع املرسوم تنظيام اداريا جديدا لهيئة اإلذاعة والتلفزيون مل يكن معهودا من قبل ،فنص عىل تبعية الهيئة لرئيس دولة فلسطني/
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،ومل يتبعها لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،ما قد يعني نظرياً أن هيئة اإلذاعة
والتلفزيون هي خارج سيطرة أو رقابة السلطات الثالث ،فلو تم انتخاب شخص ما رئيساً للسلطة الفلسطينية غري شخص رئيس منظمة
التحرير الفلسطينية ،فستثور إشكالية حول الشخص الذي ستخضع له هيئة اإلذاعة والتلفزيون؛ أهو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية
أم رئيس السلطة الفلسطينية ،علامً بأن موازنة الهيئة من املوازنة العامة.

املرسوم مل يحصن الهيئة من السيطرة السياسية:
مل يحل املرسوم الرئايس دون سيطرة كبار القادة السياسيني أو مقربني منهم عىل إدارة هيئة اإلذاعة والتلفزيون لدرجة أن أشخاصاً يف
مناصب سياسية عليا تولوا رئاسة مجلس إدارة التلفزيون ،ومل يتم اختيار شخصيات إعالمية مستقلة لقيادة الهيئة ،وبذلك بقيت اإلذاعة
والتلفزيون الرسميان تعربان عن وجهة نظر السلطة العامة دون أي إرشاك للمعارضة يف اإلدارة أو حتى يف مضمون البث.

افتقار املرسوم لضامنات حامية الحريات:
أغفل املرسوم وضع أي تنظيم قانوين للكثري من املوضوعات الجوهرية يف عمل التلفزيون ،ال سيام انه مل يرش إىل أي ضامنات تكفل
املصالح الدينية املختلفة ،وحقوق النساء ،وحقوق األطفال ،وتضع سياسة إعالنية واضحة للتلفزيون ،وتحدد سياسة واضحة فيام يتعلق
بإنتاج الربامج ،واللغة التي يبث بها التلفزيون .كام مل يتضمن املرسوم آليات تضمن تشجيع الفنون والرتاث الوطني ،وتقدم فرص
عمل حقيقية للكوادر املهنية املحلية .ومل يتحدث املرسوم عن نظام رقابة داخلية يكفل االرتقاء بجودة العمل املقدم يف هيئة اإلذاعة
والتلفزيون ،ويضمن خلوه من مظاهر التحريض أو التمييز.

ثالثا :السياسات التمويلية وأثرها عىل الحريات الصحافية
تلعب السياسات التمويلية التي تقوم بها الحكومات تجاه وسائل اإلعالم دورا ً مهماّ ً يف التأثري عىل استقاللية هذه الوسائل ،خاصة فيام
يتعلق بالرسوم والرضائب واإلعالنات ،وإتاحة املجال لها للحصول عىل مصادر مستقلة من التمويل.

قيود حكومية عىل الدعم املايل الخارجي:
يف فلسطني تناولت الترشيعات اإلعالمية املعمول بها مجموعة من التدابري املتعلقة بالجانب املايل للمؤسسات اإلعالمية .فقد نص قانون
24
25

املادة ( )7من مرسوم الرئيس بشأن الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية لعام .2010
املادة ( )9من مرسوم  ،2010املصدر السابق.
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املطبوعات والنرش عىل رشطني بخصوص املوارد املالية للمطبوعة الدورية ،هام:26
أاعتامد املطبوعة الدورية يف مواردها عىل مصادر مرشوعة معلنة ومحددة ،ويحظر عليها تلقي أي دعم مادي أو
.
توجيهات من أية دولة أجنبية.
ب -يف حال تلقي املطبوعة الدعم من جهات خارجية ،فعليها أن تتقدم بطلب إىل وزارة اإلعالم وأن تتلقى املوافقة عىل هذا الدعم
قبل الحصول عليه.

قيود تتعلق برأس املال:
اشرتط قانون املطبوعات والنرش إيداع تأمني عىل شكل تعهد بنيك يكفل أجور العاملني لنصف عام لكنه مل يحدد قيمته ،27ومل يفرق
بني تأمني الصحيفة اليومية وغري اليومية ،رغم أنه فرق بينهام يف رأس املال حيث اشرتط أال يقل عن  20000دينار للصحيفة اليومية،
و 10000دينار للصحيفة غري اليومية ،واستثنى املطبوعات الخاصة باألحزاب السياسية من هذا القيد.28

التحقق من مرشوعية املال:
منح قرار مجلس الوزراء بشان ترخيص محطات اإلذاعة والتلفزة لسنة  2004وزارة الداخلية صالحية التحقق من قانونية رأس مال
اإلذاعة أو املحطة التلفزيونية دون تحديد إلجراءات التحقق من مرشوعية املال ،علامً بأن قوانني أخرى هي املسؤولة عن ضامن
مرشوعية املال ،وغري مقرتن ذلك بالحصول عىل ترخيص إلنشاء محطة.
ونرى كذلك أن إجراءات تسجيل وترخيص وسائل اإلعالم مل تراع أن الكيان الفلسطيني كيان محدود اإلمكانيات وفقري ،فالصحافة الخاصة
واملستقلة يف دول العامل تعتمد عىل متويل اإلعالنات ،وهذا القطاع يف فلسطني ضعيف ،ومختلف املؤسسات الرسمية أو األهلية تعتمد
يف عملها عىل املساعدات األجنبية ،لكن قانون املطبوعات والنرش كان سلبياً فيام يتعلق بالتمويل األجنبي ،حني اشرتط املوافقة املسبقة
من قبل وزارة اإلعالم عىل أي متويل أجنبي ،عىل خالف الحال بالنسبة للمنظامت األهلية الفلسطينية التي ال يشرتط قانون الجمعيات
الخريية حصولها عىل املوافقة املسبقة من السلطات الرسمية قبل الحصول عىل التمويل األجنبي.

أثر السياسة التمويلية عىل حرية الصحافة:
أثرت السياسات املالية التي منحتها الترشيعات اإلعالمية املعمول بها ،خاصة فيام يتعلق بفرض الرسوم والغرامات ،وتحديد مدد
اإلعالنات ،ومنع الحصول عىل متويل أجنبي دون موافقة مسبقة ،وفرض رضائب عىل وسائل اإلعالم ،دون تقرير أية إعفاءات رضيبية،
عىل سياستها التحريرية وأضعفت هامش الحرية الصحافية وربط سياستها بالحكومة.29
املادة ( )9من قانون املطبوعات والنرش لعام .1995
26
قضت املادة ( )18من قانون املطبوعات والنرش بوجوب التوقيع عىل سند تعهد بنيك مبا يكفل األجور والنفقات للعاملني ملدة نصف عام عىل األقل باستثناء الدوريات األدبية والفنية
27
التي تصدرها االتحادات والروابط الثقافية واألدبية والفنية.
تنص املادة ( )21من قانون املطبوعات والنرش لعام  2995عىل أنه:
28
أ -يشرتط يف منح الرخصة للمطبوعة الصحافية اليومية أال يقل رأساملها املسجل عن خمسة وعرشين ألف دينار.
ب -يشرتط يف منح الرخصة للمطبوعة الصحافية غري اليومية أال يقل رأساملها املسجل عن عرشة آالف دينار.
ج -تستثنى املطبوعة الصحافية اليومية وغري اليومية التي يرغب أي حزب سيايس إصدارها من الحد األدىن لرأس املال املنصوص عليه يف كل من الفقرتني (أ) و(ب) من هذه املادة.
خالد أبو عكر ،مدير شبكة أمني اإلعالمية ،رام الله ،مقابلة بتاريخ 30/11/2014م.
29
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وبقيت وسائل اإلعالم تعتمد يف متويلها عىل مصادر محدودة كاإلعالنات التجارية التي ال تكفي لتحقيق االستقاللية املالية ،بل أصبح
الكثري من وسائل اإلعالم تخضع لتوجهات القطاع الخاص ،وغري قادرة عىل تناول امللفات الحساسة التي تهم املواطنني باستقاللية خشية
من توقف مصادر متويلها.30
حالت هذه السياسات دون خلق مؤسسات إعالمية حقيقية مستقلة ماليّاً ومهنيّاً وقادرة عىل أداء رسالتها بفاعلية ،وإمنا خلق مؤسسات
ضعيفة وتابعة ويسهل إنهاؤها يف حال تعارضها مع املوقف الرسمي.

رابعا :الرقابة الحكومية عىل عمل وسائل اإلعالم
تحظر املادة ( )27من القانون األسايس 31الرقابة املسبقة عىل وسائل اإلعالم ،إال أن نصوص قانون املطبوعات والنرش لسنة 1995
والترشيعات والقرارات األخرى املنظمة لإلعالم ،كام سيتضح الحقاً ،احتوت عىل مواد ميكن أن تندرج يف إطار الرقابة السابقة أو الالحقة
عىل عمل وسائل اإلعالم ،بعضها جاء بشكل مبارش ،والبعض اآلخر جاء بشكل غري مبارش ،عىل النحو املبني تباعا.

إيداع نسخ من املطبوعات لدى وزارة اإلعالم:
ألزم قانون املطبوعات والنرش مالك املطبعة أو مديرها املسؤول بإيداع أربع نسخ من كل مطبوعة غري دورية لدى مدير دائرة املطبوعات
والنرش يف وزارة اإلعالم قبل توزيعها ،وهذا يعني وجود رقابة مبارشة بعد النرش وقبل التوزيع ،من الناحية الترشيعية النظرية عىل
األقل.32

صالحية وزير اإلعالم يف مصادرة الصحف:
أعطى قانون املطبوعات والنرش السلطة اإلدارية ممثلة يف وزير اإلعالم ،حق ضبط الجريدة ومصادرتها ليوم واحد ،إذا خالفت أحكام
املادة ( )37دون أن يضمن حق صاحب الجريدة يف التعويض يف حالة الرباءة ،33وهذا يعني وجود لون آخر من الرقابة املبارشة
يعرف بالرقابة بعد النرش والتوزيع .كام احتوت املادة املذكورة عىل ألفاظ وعبارات مرنة وغامضة مثل :العنف ،والتعصب ،والبغضاء،
والكراهية ،والحقد ،والطائفية ،والوحدة الوطنية ،واإلرضار بالسمعة ،وغريها من األلفاظ التي قد تتسع لتصبح ستارا ً لحامية السلطة
املصدر السابق.
30
تنص املادة ( )٢٧من القانون األسايس أن 1-“ :تأسيس الصحف وسائر وسائل اإلعالم حق للجميع يكفله هذا القانون األسايس وتخضع مصادر متويلها لرقابة القانون  2- .حرية وسائل
31
اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة وحرية الطباعة والنرش والتوزيع والبث ،وحرية العاملني فيها ،مكفولة وفقاً لهذا القانون األسايس والقوانني ذات العالقة 3- .تحظر الرقابة عىل وسائل اإلعالم ،وال يجوز
إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إال وفقاً للقانون ومبوجب حكم قضايئ”.
تنص املادة ( )33من قانون املطبوعات والنرش لسنة  ١٩٩٥عىل أنه“ :عىل مالك املطبعة أو مديرها املسؤول التقيد مبا ييل:
32
االحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين املؤلفات التي يطبعها وأسامء أصحابها وعدد النسخ املطبوعة من كل منها.
أن يودع لدى دائرة املطبوعات والنرش أربع نسخ من كل مطبوعة غري دورية تطبع يف مطبعته وذلك قبل توزيعها”.
تنص املادة ( )37من قانون املطبوعات والنرش عىل ما ييل:
33
أ -يحظر عىل املطبوعة أن تنرش ما ييل:
 1أي معلومات رسية عن الرشطة وقوات األمن العام أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها. 2املقاالت واملواد التي تشتمل عىل تحقري الديانات واملذاهب املكفولة حريتها قانوناً. 3املقاالت التي من شأنها اإلساءة إىل الوحدة الوطنية أو التحريض عىل ارتكاب الجرائم أو زرع األحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بني أفراد املجتمع. 4وقائع الجلسات الرسية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة. 5املقاالت أو األخبار التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية. 6املقاالت أو األخبار التي من شأنها اإلساءة لكرامة األفراد أو حرياتهم الشخصية أو األرضار بسمعتهم. 7األخبار والتقارير والرسائل واملقاالت والصور املنافية لألخالق واآلداب العامة. 8اإلعالنات التي تروج األدوية واملستحرضات الطبية والسجائر وما يف حكمها إال إذا أجيز نرشها مسبقاً من قبل وزارة الصحة.ب -مينع إدخال املطبوعات من الخارج إذا تضمنت ما حظر نرشه مبقتىض أحكام هذا القانون.
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واألشخاص العامني من النقد ،وهو ما يحد من حرية الصحافة .كام ينص قانون املطبوعات والنرش 34عىل أنه “يحظر عىل مالك املطبعة
وعىل مديرها املسؤول أن يطبع أي مطبوعة كان قد منع طبعها أو نرشها أو توزيعها أو تداولها أو بيعها أو طبع مطبوعة غري مرخص
بإصدارها أو حظر نرشها” .35وهذا النص يدل رصاحة عىل وجود رقابة سابقة عىل عملية النرش ،خالفا للمبادئ سالفة الذكر.

صالحية حجب مواقع إلكرتونية:
منحت املادة ( )44من القرار بقانون رقم ( )15لسنة 2009م بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع االتصاالت السلطة العامة صالحية
حجب مواقع الكرتونية ،حيث قضت املادة املذكورة ،من حيث املبدأ ،بعدم جواز حجب خدمة االتصاالت أو إلغائها عن املستخدمني،
إال أن الفقرة الالحقة جاءت بحاالت عامة تجيز حجب بعض املواقع يف بعض الحاالت حال استخدام خدمة االتصاالت استخداماً مخالفاً
للترشيعات النافذة أو اآلداب العامة بعد إنذاره خطياً من قبل جهة رسمية مختصة .وهذا يشكل مساساً بحرية اإلعالم ،ويتيح للسلطة
التنفيذية سلطة حجب هذه املواقع.

خامسا :حامية الصحافيني من الخطر والعنف
غاب عن قانون املطبوعات والنرش لعام  ،1995وباقي الترشيعات املتعلقة باإلعالم ،أية تدابري ترشيعية لحامية الصحافيني من العنف
الذي يتعرضون له أثناء مامرستهم لعملهم عىل غرار الحامية التي فرضها املرشع للمحامني ،مثال ،أثناء مامرستهم عملهم .ومن هذه
املامرسات انتهاك الحق بالحياة ،ومس السالمة الجسدية للعاملني يف وسائل اإلعالم ،واالعتداء عىل ممتلكات العاملني يف وسائل اإلعالم،
أو منع الصحافيني من الوصول للمعلومات.
بناء عىل ما سبق نخلص إىل القول إنه ينتاب ترشيعات اإلعالم السارية قصور يف رسم قواعد موضوعية وإجرائية مناسبة لتيسري عمل
الصحافيني والتعامل معهم عند ادعاء مخالفتهم للقوانني ذات الصلة مثل التوقيف واالستجواب ونحوهام ،ما يستدعي استدراك ذلك يف
قانون تنظيم مهنة الصحافة ،وإقرار تدابري خاصة ملعالجة تلك االنتهاكات ،أو املعيقات ،بطريقة متكن الصحايف من مامرسة مهامه وهو
عىل يقني بحامية القانون لشخصه وسلوكه املهني دون مواربة.

استنتاجات بشأن السيطرة الحكومية عىل وسائل اإلعالم:
بناء عىل مراجعة الترشيعات املتعلقة بتنظيم عمل وسائل اإلعالم يف أرايض السلطة الوطنية الفلسطينية فيام يتعلق مبدى تأثري هذه
الترشيعات عىل تعزيز السيطرة الحكومية عىل وسائل اإلعالم ،نخلص إىل االستنتاجات التالية:
مجمل الترشيعات املنظمة للعمل اإلعالمي هي ترشيعات أقرتها السلطة التنفيذية وليست الترشيعية مبا يتناقض مع مبدأالفصل بني السلطات ،واحتوت عىل مواد قانونية مقيدة للحريات الصحافية وتتناقض مع الضامنات الدستورية لحرية الصحافة التي
كفلها القانون األسايس؛ ال سيام أن قانون املطبوعات والنرش كان قد صدر قبل رسيان القانون األسايس ،ما يجعل بعض األحكام القانونية
الواردة يف هذه الترشيعات عرضة للطعن بعدم الدستورية؛ ملخالفتها املبادئ الدستورية الضامنة لحرية التعبري والحريات الصحافية،
مثل قانون املطبوعات والنرش وقرار مجلس الوزراء بشأن ترخيص محطات اإلذاعة والتلفزة .وبشكل خاص ،بعد مصادقة السلطة
الفلسطينية عىل الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان دون تحفظ منها عىل أية مادة فيها.
املادة ( )٤١من قانون املطبوعات والنرش.
34
كام نصت املادة ( )46من القانون عىل عقوبة مخالفة املادة  ٤١منه حيث جاء فيها“ :كل مخالف ألحكام املادة ( )41من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة ال تقل عن ()500
35
خمسامئة دينار وال تزيد عىل ( )2000ألفي دينار ،أما إذا كان صاحب املطبعة شخصاً اعتبارياً فيعاقب بغرامة ال تقل عن ( )2000ألفي دينار وال تزيد عىل ( )5000خمسة آالف دينار أو الحبس شهرين
أو بكلتا هاتني العقوبتني معا”.
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تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية فيام يتعلق بإنشاء وسائل اإلعالم مبوجب نظام الرتخيص بدالً من نظام اإلخطار الذيتعمل به الدول الدميقراطية ،ما يعد انتهاكا لحرية الصحافة.
تحتوي بعض “األحكام القانونية التقليدية” يف الترشيعات املنظمة للعمل اإلعالمي عىل إجراءات متييزية لصالح أشخاصوأحزاب سياسية عىل حساب أشخاص آخرين ،مبا يخالف القانون األسايس الذي حظر التمييز بني املواطنني أمام القانون والقضاء ألي
سبب كان.
منحت الترشيعات املنظمة للعمل اإلعالمي فئات مختلفة من السلطة التنفيذية صالحيات إغالق أو وقف بث بعض وسائلاإلعالم والصفحات اإللكرتونية دون حكم قضايئ ،ويف بعض األحيان تكون تدابري أجهزة السلطة التنفيذية املذكورة مبنية عىل أسباب
إدارية وليس مخالفات قانونية.
قيدت بعض األحكام القانونية حرية التعبري واالعالم من خالل حرصها حق إنشاء إذاعات دينية بالسلطة الوطنية الفلسطينيةدون غريها ،حتى الجمعيات واملؤسسات الدينية.
منحت الترشيعات املعمول بها األجهزة األمنية حق التدخل املبارش يف ترخيص وسائل اإلعالم من خالل منح وزارة الداخليةصالحية التحقق من قانونية رأس مال اإلذاعة أو املحطة التلفزيونية دون تحديد إجراءات التحقق من مرشوعية املال ،علامً بأن قوانني
أخرى هي الناظمة لضامن مرشوعية املال.
أصبحت هيئة اإلذاعة والتلفزيون تخضع لسيطرة رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،وأصبحت هذه الهيئة خارج إرشاف أو رقابة السلطات الثالث ،ما يتيح املجال للرئيس أو األجهزة التي تتبعه التدخل يف
السياسات التحريرية للهيئة والتأثري عىل استقالليتها ،وإضعاف هامش الحريات الصحافية يف عملها.
ضعف صالحيات مجلس أمناء هيئة اإلذاعة والتلفزيون ،واقتصار دوره عىل تقديم النصح واإلرشاد واملشورةملجلس اإلدارة ،ورفع توصياته إىل رئيس السلطة بنتيجة مشاوراته ما يضعف دوره يف رسم السياسة التحريرية ،وبقيت
الهيئة تخضع للسيطرة الفعلية لكبار القادة السياسيني ،أو أشخاص مقربني من رئيس السلطة التنفيذية ،ما أضعف إرشاك
املعارضة يف اإلدارة وإنتاج الربامج.
السياسات املالية التي منحتها الترشيعات اإلعالمية املعمول بها ،خاصة فيام يتعلق بفرض الرسوم والغراماتوتحديد مدد اإلعالنات ،ومنع الحصول عىل متويل أجنبي دون موافقة مسبقة ،وفرض رضائب عىل وسائل اإلعالم ينجم
عنها تأثري مبارش عىل سياستها التحريرية وإضعاف هامش الحرية الصحافية لها من خالل إضعاف استقالليتها املالية
وبالتايل ربط سياستها بالحكومة وحليفها رأس املال.
بقيت وسائل اإلعالم تعتمد يف متويلها عىل مصادر محدودة كاإلعالنات التجارية التي ال تكفي لتحقيقاالستقاللية واالستدامة املالية ،بل أصبح الكثري من وسائل اإلعالم يخضع لتوجهات القطاع الخاص ،وغري قادرة عىل تناول
امللفات الحساسة التي تهم املواطنني باستقاللية خشية من توقف مصادر متويلها.
تحتوي الترشيعات املعمول بها عىل قدر كبري من القيود غري املربرة ،والتي ميكن إدراجها يف إطار الرقابةاملسبقة عىل عمل وسائل اإلعالم ،وإجراءات أخرى ميكن إدراجها يف إطار الرقابة الالحقة ،ما يضيق من حرية الصحافة
ويشكل مساساً بحرية التعبري.
احتوت الترشيعات القانونية املنظمة للعمل اإلعالمي عىل صالحية واسعة للسلطة التنفيذية بالرقابة عىلعمل اإلعالم اإللكرتوين ،وحجب االتصاالت ،وكذلك فرض عقوبات جزائية عىل مرتكبي هذه املخالفات.
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املبحث الثاين
التشهري الجنايئ
يعترب التشهري الجنايئ أحد التهديدات العرشة التي تواجه حرية الصحافة يف العامل وفقا للمقررين الخاصني بحرية الرأي والتعبري.
فقد أبدى هؤالء قلقهم من القوانني التي تجرم التشهري ،أو اإلهانة ،أو االفرتاء ،أو القذف؛ لعدد من األسباب أهمها :عدم اشرتط هذه
القوانني إثبات املدعي للعنارص األساسية للجنحة؛ كإثبات الكذب وسوء النية ،وحامية سمعة الجهات العامة ،أو رموز الدولة ،أو الدولة
ذاتها .وكذلك لعدم إلزام املسؤولني العموميني والرموز العمومية بالتسامح مع النقد بدرجة أكرب من غريهم من املواطنني االعتياديني،
وحامية مدارس الفكر أو املعتقدات أو األديان أو الرموز أو األفكار الدينية .واستخدام فكرة التشهري الجامعي ملعاقبة من يديل برأيه
فيام يتجاوز اإلطار الضيق للتحريض عىل الكراهية وتضمني القوانني عقوبات قاسية بشكل غري رضوري ،مثل السجن واألحكام مع وقف
36
التنفيذ والتجريد من الحقوق املدنية مبا يف ذلك الحق يف مامرسة الصحافة والغرامات الكبرية.

التشهري الجنايئ يف الترشيعات الفلسطينية:
يتناول هذا املبحث جرائم التشهري الجنايئ الواردة يف الترشيعات الفلسطينية ،ويفحص مدى مراعاتها لالتفاقيات واملعايري الدولية ذات
الصلة واملامرسات الفضىل.

أوالً :جرميتا الذم والقدح
عرف قانون العقوبات الذم 37بأنه إسناد مادة معينة إىل شخص -ولو يف معرض الشك واالستفهام -من شأنها أن تنال من رشفه وكرامته
أو تعرضه إىل بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك املادة جرمية تستلزم العقاب أم ال.
ولجرمية الذم ركنان مادي ومعنوي ،38ويتمثّل النشاط اإلجرامي لجرمية الذم يف سلوك يصدر عن الجاين هو نسبة أمر إىل شخص من
شأنه أن ينال من رشفه أو كرامته؛ أي ينجم عنه احتقاره بني أهله ومجتمعه وبيئته .وقد استقر االجتهاد الفقهي والقضايئ عىل أن جرم
الذم يتحقّق نتيجة توافر ثالثة عنارص ،هي :وجود واقعة محددة جرى إسنادها اىل شخص املجني عليه ،وأن يكون من شأن هذا اإلسناد
املساس برشف واعتبار ذلك الشخص ،وأن يكون قد جرى اإلفصاح عنها علناً.
أما القدح فهو االعتداء عىل كرامة الغري أو رشفه أو اعتباره -ولو يف معرض الشك واالستفهام -من دون بيان مادة معينة.
للذم والقدح صور كثرية ،وما يهمنا يف هذا املقام ما يقوم به اإلعالميون من الكتابة والنرش ،ما قد تشكل إحدى صور الذم والقدح
الواردة يف القانون .ويف هذا السياق ينص قانون العقوبات لسنة  1960عىل أنه ...“ :الذم أو القدح الخطي هو أحد الصور التي
تستلزم العقاب ،ورشطه أن يقع مبا ينرش ويذاع بني الناس أو مبا يوزع عىل فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور االستهزائية أو
مسودات الرسوم .الذم أو القدح بواسطة املطبوعات ورشطه أن يقع :بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو املوقوتة ،بأي نوع كان
من املطبوعات ووسائط النرش.39
انظر :منظمة املادة ( )19املقررون الخاصون الدولية لتسليط الضوء عىل التحديات الحرة للتعبري  3/2/2014متوفر عىل الرابط التايلhttp://www.article19.org/resources. : :
36
php/resource/3059/ar/#sthash.gLfhuITy.dpuf
متت الزيارة بتاريخ .15/10/2014
انظر املادة  188من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة .1960
37
نادر عبد العزيز شايف ،جرائم الذم والقدح وعقوباتها يف القانون اللبناين ،منشور عىل الرابط  http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?25540#.VLwUcEeUcmE:متت الزيارة
38
بتاريخ .14/11/2014
املادة  189من قانون العقوبات األردين لعام .1960
39
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يعفي قانون العقوبات لسنة  1960الذام والقادح من العقاب حال إثباته صحة ما يعزوه للغري ،مبا فيه املوظف العام .40وملا كان أمرا
كهذا يجرب الصحايف عىل كشف مصادر معلوماته بطريقة غري مبارشة ،من خالل تقديم هذه املصادر كبينة له يف دعوى الذم أو القدح
تالفياً للعقاب ،فإن النظم الدميقراطية املعارصة ،وحرصا منها عىل كفالة حرية الصحافة وتعزيز حرية التعبري ،تلقي بعبء اإلثبات
عىل املشتيك ،وليس املتهم ،عندما يكون األول شخصا عاما  ،public figureوإال فال تسمع الشكوى ،أو من بعدها الدعوى الجنائية؛
لعدم توفر أدلة إدانة .وغالبا ما ال ميارس هؤالء األشخاص حقهم يف مقاضاة اإلعالميني نتيجة لقلب عبء اإلثبات عىل كاهلهم ،ما يعزز
حرية التعبري.
يف املقابل ،حددت املادة ( )198من قانون العقوبات لسنة  1960األحوال التي يجوز فيها نرش مواد الذم والقدح منها :ما يتصل باملصلحة
العامة ،وكل ما هو مستثنى من الحظر تم نرشه من قبل الحكومة أو الربملان ،أو من قبل شخص ممثل يف إجراءات قضائية طاملا مل تحظر
املحكمة املختصة نرشه .ويستثنى كذلك املوضوع املكون للذم ،والقدح من املؤاخذة إذا وقع بسالمة نية وكانت العالقة املوجودة بني
النارش وصاحب املصلحة بالنرش من شأنها أن تجعل النارش إزاء واجب قانوين يقيض عليه بنرش ذلك املوضوع لصاحب املصلحة بالنرش،
أو إذا كانت للنارش مصلحة شخصية مرشوعة يف نرشه ذلك املوضوع عىل هذا الوجه ،برشط أال يتجاوز حد النرش وكيفيته ،القدر املعقول
الذي تتطلبه املناسبة.41

أثر املعالجة القانونية لجرميتي الذم والقدح يف قانون العقوبات عىل حرية الصحافة:
يعترب الحق بحامية السمعة من الحقوق التي كفلتها املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ،ومتثل املالحقة عىل جرميتي الذم والقدح إحدى
اآلليات املمكنة لحامية سمعة اإلنسان ،وهي مقرة يف كثري من قوانني دول العامل .ويلعب القضاء اىل جانب القوانني دورا ً مهماّ ً يف
تحقيق التوازن بني حرية الصحافة والحق بحامية السمعة ،فقد أشارت محكمة صلح رام الله اىل أن التحقيق الصحايف واجب تقتضيه
املصلحة العامة ،وأن أية قيود مرهقة يفرضها القانون عىل حرية الرأي والتعبري أو حرية النرش والصحافة مبا يجعل من الصعب
مامرسة هذه الحقوق تعترب قيودا تثري الشبهة بعدم دستوريتها .42ومع ذلك بقيت مساهمة القضاء يف فلسطني يف إرساء مبادئ
قانونية تعزز حرية الصحافة ضحلة للغاية ،وبقيت الدفوع التي تقدم اىل املحاكم تنطلق من صحة االجراءات أكرث من محاولتها
االستناد عىل مبادئ راسخة يف القضاء املقارن ،مبا يسهم يف ارساء قواعد دميقراطية كفيلة بتعزيز حرية التعبري .43ومن خالل مراجعتنا
للمعالجة القانونية لهذه الجرائم وبعض الدعاوى التي نظرها القضاء الفلسطيني نخلص باملالحظات التالية:
 1تقع عىل الذام يف القانون الفلسطيني مسؤولية إثبات صحة املعلومات التي نرشها ،بخالف الحال يف كثري من الدول املعنية
1.
بحامية حرية الصحافة ،التي ألقت ترشيعاتها عبء إثبات كذب املعلومات عىل املشتيك أو الجهة التي متثله .ويف حالتنا يجب أن يقع
عبء اإلثبات عىل النيابة العامة ،فاملتهم غري ملزم باإلثبات يف القضايا الجزائية ،ومن حقه الصمت إذا طلب منه اإلثبات ،فاشرتاط
اإلثبات يف الحالة الفلسطينية يخالف قرينة الرباءة املكفولة دستوريا “املتهم بريء حتى تثبت إدانته 44 ”...وهذه القاعدة ال بد أن
تشمل جرائم النرش.
2تندرج جرائم الذم والقدح وفقًا للترشيعات املعمول بها يف فلسطني يف إطار املخالفات الجزائية التي تخضع لتحقيق النيابة
2.
45
العامة ويعاقب املدانون فيها بالحبس  ،يف حني تعالجها ترشيعات أخرى يف إطار القانون املدين من خالل طلب التعويض املادي
انظر املادة ( )192من قانون العقوبات لسنة .1960
40
املادة  199من قانون العقوبات لعام .1960
41
الدعوى الجزائية رقم  ، 1231/2012محكمة صلح رام الله ،القرار الصادر يف الدفع املثار بعدم دستورية نص املادة ( )12من قانون املطبوعات والنرش املنشورة عىل املقتفيhttp:// :
42
muqtafi.birzeit.edu/PDFPre.aspx?PDFPath=Uploads%2Fcourt_judgment%2Fsoloh.pdf
يف الدعوى الجزائية التي نظرتها محكمة صلح بيت لحم رقم 1800/2010ـ بخصوص الصحايف م .ح .واملتعلقة بنرش صورة رئيس السلطة الفلسطينية مع ممثل سوري عىل حساب
43
الصحايف عىل موقع الفيسبوك ،متحورت الدفوع وقرار املحكمة حول نقاش صحة االجراءات القانونية ،عىل حساب التعمق يف نقاش إن كان هذا النرش يدخل يف باب حرية التعبري .ومل تتم متابعة القرار
لدى املراجع القضائية األعىل درجة (النقض) يك يتسنى نفاذ قرار رئيس السلطة الفلسطينية بالعفو عن العقوبة الصادرة بحق الصحايف بعد تأييد محكمة البداية بصفتها االستئنافية للقرار .انظر امللحق
(الحكم) ومرفقاته ،الصادر بتاريخ .29/3/2013
املادة ( )192من القانون تنص عىل ما ييل :إذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إىل املوظف املعتدى عليه ،فال يجاب إىل طلبه إال أن يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات وظيفة
44
ذلك املوظف أو يكون جرمية تستلزم العقاب قانوناً.
تنص املادة  358من قانون العقوبات األردين عىل أنه“ :يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور املبينة يف املادة ( )188بالحبس من شهرين إىل سنة .وتنص املادة  359يعاقب عىل القدح
45
بأحد الناس املقرتف بإحدى الصور املذكورة يف املادتني ( 188و )189وكذلك عىل التحقري الحاصل بإحدى الصور الواردة يف املادة ( )190بالحبس من أسبوع إىل ثالثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانري إىل
خمسة وعرشين دينارا ً.
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واملعنوي عن الرضر ،46وكذلك التعويض العيني مثل إعادة نرش املادة مصححة ،أو نرش اعتذار عىل نفقة الذام .فاالتجاه الجنايئ الدويل
حالياً يبتعد عن عقوبة حجز حريات الصحافيني عىل خلفية إدانتهم بجرائم النرش أو اهانة املسؤولني.47
3ال مييز قانون العقوبات املعمول به بني الذم والقدح املكتوب أو الشفوي ،وتعامل مع الوسيلتني بنفس املستوى ،علامً بأن
3.
بعض الترشيعات الدولية ميزت بني الشفوي واملكتوب ،عىل اعتبار أن املكتوب أكرث تأثريا ً عىل الناس.
4ال تستند معالجة جرائم النرش عىل النصوص القانونية فحسب ،بل يعمل القضاء يف كثري من دول العامل عىل إرساء املبادئ
4.
القانونية التي توازن بني حرية التعبري والحق بحامية السمعة ،لكن وفقاً للقوانني املعمول بها يف فلسطني ال يزال يعتمد النص القانوين
املجرد يف معالجة قضايا النرش دون الركون إىل مبادئ قانونية من شأنها أن توازن بني حرية الصحافة وحامية السمعة.48
5ساوى القانون املعمول به يف فلسطني جرميتي الذم والقدح بني املواطنني واملوظفني العموميني باستثناء مسألة تخفيف
5.
العقوبة ،علامً بأن العدالة تفرض أن تكون القوانني أكرث تشددا ً يف حامية سمعة املواطنني العاديني وأكرث تسامحاً حني يكون النقد موجهاً
للشخصيات العامة.
 6األصل أن دعاوى الذم والقدح ال يتم تحريكها إال عند وجود ادعاء شخيص من املشتيك ،49إال أنه ولعدم وجود تقاليد قضائية
6.
يف هذا الشأن تحرك الدعاوى من قبل النيابة العامة دون وجود شكاوى شخصية عندما يتصل األمر مبوظف عام ،خاصة حني يتعلق
موضوع الذم والقدح بالرئيس .50ففي الدعوى التي نظرتها محكمة صلح بيت لحم واملتعلقة بنرش أحد الصحافيني من املحافظة صورة
لرئيس السلطة الفلسطينية مع ممثل سوري ،سالفة اإلشارة ،تم تحريك الدعوى ضد الصحايف دون شكوى وادعاء بالحق الشخيص من
قبل الرئيس ،عىل الرغم من توجيه تهمة الذم والقدح للصحايف استنادا ألحكام املادة  189/4من قانون العقوبات لعام  ،1960حيث
قضت املحكمة يف قرارها أن الذم والقدح بحق الرئيس يعاقب عليهام القانون دون حاجة إىل ادعاء بالحق الشخيص؛ كون مثل هذه
األفعال ال يعلق تحريك الدعوى العمومية فيها أي ادعاء بالحق الشخيص ،واسرتشدت املحكمة برأي ملحكمة التمييز األردنية وحكم
محكمة استئناف رام الله رقم  .54/200151ونرى أن هذا التوجه مخالف لصحيح حكم القانون؛ ذلك أن قانون العقوبات عندما علق
دعاوى الذم والقدح والتحقري عىل ادعاء املترضر بالحق الشخيص مل يست ِنث املوظف العام أو غريه من هذا القيد عىل تحريك الدعوى
الجزائية ،بل جاء النص مطلقاً دون تقييد لفئة محددة .والقاعدة أن املطلق يجري عىل إطالقه ما مل يرد دليل التخصيص نصا أو داللة.
وهناك قرارات قضائية تدعم رأينا ،منها الحكم الصادر عن محكمة صلح جنني ،والتي قررت أن جرائم الذم و القدح ال ميكن تحريكها
بدون شكوى شخصية واكتسب القرار الدرجة القطعية.52
1يقع عىل الشخص املتهم بالذم والقدح وفقاً للقانون الساري مسؤولية اثبات حسن النية حتى يكون الذم
1.
والقدح مستثنى من املؤاخذة .53يف حني ان هناك اتجاهاً ترشيعياً آخر يف بعض النامذج املقارنة يضع عىل ملشتيك مسؤولية
املادة  :365للمدعي الشخيص أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمني ما لحقه بالذم أو القدح أو التحقري من األرضار املادية وما يقدره من التضمينات النقدية يف مقابل ما يظن أنه
46
لحق به من األرضار املعنوية وعىل املحكمة أن تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجرمية وشدة وقعها عىل املعتدى عليه وبالنسبة إىل مكانته االجتامعية ويحكم بها.
عىل سبيل املثال قررت مرص بتاريخ  8/7/2013إلغاء عقوبة الحبس بتهمة اهانة الرئيس ،وقد علقت منظمة العفو الدولية عىل ذلك بالقول “إننا نرحب بإلغاء عقوبات الحبس عن
47
اهانة الرئيس إال أننا قلقون بأن هذه اإلصالح ال يذهب بعيدا ً بالدرجة الكافية إلصالح القانون املرصي مبا يتامىش مع املعايري الدولية ،التي تنص عىل أنه تحت كل الظروف ال يجوز أن تنص قوانني السب
والقذف عىل حامية خاصة للمسؤولني العموميني ،أياً كانت مرتبتهم أو وضعهم ،مبا يف ذلك الرئيس .لقد أصبح مبدأً راسخاً يف القانون الدويل بأن عىل املسؤولني العموميني أن يحتملوا مستوى أكرب ال أقل
من االنتقادات”.
ومن األمثلة عىل ذلك قرار النائب العام الفلسطيني يف آب  ،٢٠١١وقف بث حلقات املسلسل الكوميدي الساخر “وطن ع وتر” الذي أعده وأنتجه تلفزيون فلسطني ،بحجة أن هذا
48
املسلسل “ييسء إىل املقامات العليا” وقد استند النائب العام يف إصدار قراره إىل قانون املطبوعات والنرش لسنة  ١٩٩٥الذي تم تفسري عباراته العامة والفضفاضة بأنها تجيز للنائب العام مثل هذه
الصالحية ،بناء عىل ثالث شكاوى تلقتها النيابة من قبل كل من نقيب األطباء ورئيس هيئة مكافحة الفساد ومدير عام الرشطة .محكمة العدل العليا الفلسطينية تلقت طعناً ضد قرار وقف البث للربنامج
وحكمت برد الدعوى لعدم االختصاص عىل اعتبار أن ما ورد عن النائب العام ال يرقى إىل مستوى القرار اإلداري ،ومل تتطرق املحكمة ألي من املبادئ املتعلقة بحرية الرأي والتعبري مكتفية بإجراءات
القانون.
املادة  :364تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقري عىل اتخاذ املعتدى عليه صفة املدعي الشخيص.
49
قضت محكمة االستئناف املنعقدة يف رام الله يف الطعن الجزايئ رقم  54/2001الصادر بتاريخ  8/4/2001بأن الذم ال يتطلب صفة االدعاء بالحق الشخيص حال كان واقعا عىل موظف
50
عام ،وبالتايل يعفى املشتيك يف هذه الحالة من دفع نسبة الرسوم الواجبة عليه .حكم املحكمة الصادر يزيد من الغموض امللتبس بهذا املوضوع ،كونه صادرا عن محكمة استئناف وليس عن محكمة
النقض ،وبالتايل ال يرقى إىل مرتبة املبدأ القانوين ،فال يصلح ألن يكون سابقة قضائية يعتد بها( .خالصة الحكم :جرمية الذم املتعلقة مبوظف عام خالفا للامدة  191من قانون العقوبات ال تتوقف مالحقتها
عىل اتخاذ صفة االدعاء بالحق الشخيص).
الحكم الصادر عن محكمة صلح بيت لحم يف الدعوى الجزائية رقم  ،1800/2010بتاريخ .29/3/2013
51
مثال عىل ذلك قرار محكمة صلح جنني يف الدعوى رقم ..
52
أكدت املادة  199من قانون العقوبات النافذ عىل أن األصل يف جرائم النرش هو افرتاض سوء النية ،وأن عىل املتهم ان يثبت توافر حسن النية ،حيث نصت هذه املادة عىل أنه“ :يكون
53
نرش املوضوع املكون للذم والقدح مستثنى من املؤاخذة برشط وقوعه بسالمة نية إذا كانت العالقة املوجودة بني النارش وصاحب املصلحة بالنرش من شأنها أن تجعل النارش إزاء واجب قانوين يقيض عليه
بنرش ذلك املوضوع لصاحب املصلحة بالنرش أو إذا كان للنارش مصلحة شخصية مرشوعة يف نرشه ذلك املوضوع عىل هذا الوجه ،برشط أال يتجاوز حد النرش وكيفيته ،القدر املعقول الذي تتطلبه املناسبة”.

23

اثبات سوء النية يك تتم إدانة الذام ،وهو األصل واملقصود من الركن املعنوي للجرمية.54
2جاء قانون العقوبات بقاعدة عامة يف مسألة تحديد املسؤولية عن جرائم النرش ،فتنص املادة ( )78من هذا القانون
2.
عىل أنه “عندما تقرتف الجرمية بواسطة الصحف يعد نارشا ً مدير الصحيفة املسؤول ،فإذا مل يكن من مدير ،فاملحرر أو رئيس تحرير
الصحيفة” .وهنا يبدو لنا أن قانون العقوبات قد افرتض وجود مسؤولية مسبقة عىل رئيس التحرير وجنح إىل إلقاء عبء إثبات عدم
توافر نية القذف والتشهري يف نرش مثل هذه املواد عىل عاتق النارش والكاتب عىل حد سواء ،ويتضح أن املرشع الجزايئ قد “جعل
مسؤولية رئيس التحرير مبنية عىل افرتاض قانوين بأنه اطلع عىل كل ما نرش يف الصحيفة”  ،األمر الذي رأت فيه محكمة التمييز األردنية
مخالفة ألحكام الدستور بافرتاض مبدأ حسن النية أو الرباءة حني قررت أن البحث يف دستورية النص القانوين يف أمر يتعلق بالنظام
العام يلزم املحكمة من تلقاء نفسها االمتناع عن تطبيق النص القانوين املخالف للدستور باعتبار الدستور أسمى القوانني” .55ونرى أن
قرار محكمة التمييز األردنية يأيت تطبيقا لرقابة االمتناع التي تفرتض االمتناع عن تطبيق النص القانوين املخالف ألحكام الدستور من
قبل قايض املوضوع ،أما يف حالة وجود رقابة اإللغاء من خالل وجود محكمة دستورية كام هو الحال يف الوضع الفلسطيني ،فليس أمام
قايض املوضوع إال إحالة النص القانوين إىل املحكمة الدستورية للتقرير مبدى دستوريته ،أو من خالل اللجوء إىل طريق الطعن املبارش
من قبل املترضر .ومن جانب آخر نرى أن مسؤولية رئيس التحرير تتناىف ومبدأ شخصية العقوبة التي تفرتض معاقبة الشخص الذي
قام بفعل التجريم فقط دون غريه من األشخاص.

ثانياً :الجرائم الواقعة عىل رموز الدولة
ورد يف القوانني الفلسطينية املعمول بها يف أرايض السلطة الوطنية ،خاص ًة قانون العقوبات لعام  ،1960نوع من جرائم التشهري الجنايئ
التي تهدف حامية رموز الدولة ،والتي نجم عنها إخفاق يف خلق درجة أكرب من التسامح مع النقد لدى هذه الرموز بدرجة أكرب من
غريهم من املواطنني االعتياديني ،وأبرز هذه الجرائم ما ييل:

جرمية إطالة اللسان عىل امللك
تناولت املادة ( )195من قانون العقوبات األردين لسنة  1960جرمية إطالة اللسان عىل امللك ،ومتت مالحقة صحافيني وعاملني يف
وسائل إعالم بهذه التهمة وتحويلهم للقضاء لتوجيههم انتقادات لرئيس السلطة الفلسطينية ،عىل اعتبار أن هذه املادة تنطبق عليه. 56
وهذا مغاير للواقع يف املجتمعات الدميقراطية ،التي تسند فيها تهمة إطالة اللسان إىل من يتناول امللك يف جرمية معينة ،لكون امللك ال
ميارس سلطة وبالتايل ال يخطئ ،عىل غرار ملكة بريطانيا .يقصد بجرمية إطالة اللسان “تهمة تحيك عن مفارقة جرمية يف تناول امللك،
واإلساءة له ،وهذه الجرمية تفعيلها وأثر تفعيلها مرتبط بعالقة امللك بشعبه ،”57لكن يف فلسطني ومبا أن الرئيس هو رئيس السلطة
التنفيذية وميارس مهاما تنفيذية 58فال يجوز أن يكون محصنا من النقد بدعوى أنه امللك.
من جانب آخر ،ال يخلو األمر من خطورة التسليم بانطباق مجمل املادة ( )195عىل الحالة الفلسطينية ،ألن يف ذلك توفري حامية
خاصة ألفراد عائلة الرئيس ،رغم أنهم ال ميارسون الحياة العامة ،من تناول وسائل اإلعالم .فتطبيق املادة املذكورة عىل رئيس السلطة
الفلسطينية يخالف املبدأ الدستوري القايض بأن ال جرمية وال عقوبة إال بنص ،ألن امللك وفقًا ملفهوم الدستور األردين هو شخص يجب
ملزيد من املعلومات انظر http://www.ifj-arabic.org/dfiles/attach_files/2013-09-2-02-25-54_Defamation%20brochure.pdf :متت الزيارة بتاريخ 18/1/2015

54
الساعة  10مسا ًء.
رقابة القضاء العادي األردين عىل دستورية القوانني ،انظر الرابط التايلhttp://www.startimes.com/f.aspx?t=31513465 :
55
متت الزيارة بتاريخ .18/1/2015
تقيض املادة ( )195مبعاقبة كل من ثبتت جرأته بإطالة اللسان عىل جاللة امللك ،أو أرسل أو حمل غريه عىل أن يرسل أو يوجه إىل جاللته أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة
56
أو رسم ھزيل من شأنه املس بكرامة جاللته أو أن يضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يفيد املس بكرامة جاللته وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل عىل إذاعته بني الناس بالحبس من سنة إىل
ثالث سنوات.
 .50املادة السابقة.
57
املادة ( )38من القانون األسايس الفلسطيني.
58

24

أن تتوافر فيه رشوط محددة غري تلك التي يجب توافرها يف رئيس السلطة الفلسطينية من جهة ،وألن من مقتضيات القاعدة الدستورية
سابقة الذكر أنه ال يجوز القياس عىل نص التجريم من جهة أخرى ،ومؤدى ذلك أنه ال يجوز قياس الرئيس عىل امللك ،59وهذا الرأي
قضت به محكمة العدل العليا عام  1997حني اعتربت أن الرئيس ليس امللك .ومع ذلك ما زالت بعض املحاكم تنطق بخالف ذلك ،فقد
قررت إحدى محاكم الصلح يف قراراها رد أحد الدفوع املبني عىل فكرة أن الرئيس ليس ملكا ،وجاء يف القرار “أننا أمام حالة من التوارث
الدويل بني الدول عىل ذات القوانني مع بقاء ذات القانون مطبقاً كام أن هذا الدفع يخالف نص القانون رقم  5لسنة  ،1995والقرار
الرئايس رقم  1لسنة  1994الذي جاء يف نصوصه بقاء رسيان نصوص قانون العقوبات رقم  16لسنة .60”1960
ويف سياق متصل ،ردت محكمة االستئناف العليا يف غزة دفع املطعون ضده بعدم قانونية طلب تعويضات من الحكومة والسلطة
العامة ،بصفتها الشخصية ،عن مخالفات مدنية تسببت فيها ،أو ارتكبها موظفوها استنادا للامدة ( )4من قانون املخالفات املدنية لسنة
 1944التي تنص عىل دفع تقدم به الطاعن ،وجاء يف حكم هذه املحكمة ...“ :وأما عن قول وكيل املستأنف ضده من أن الدعوى ال يجوز
أن ترفع عىل ذات الجاللة أو عىل حكومة فلسطني وبالتايل فالدعوى مردودة شكالً األمر الذي ال يتفق والواقع العميل الذي درجت عليه
أعامل املحاكم بالنظر يف مسؤولية االدارة عن كل اعاملها مشمولة باملسؤولية عن اعامل التابعني لها فالجاللة لله وحده والحكومة قامئة
وهي مسؤولة عن اعامل التابعني لها والقول بغري ذلك يعني بال شك اختالل التوازن يف الحقوق بني االطراف وزعزعة ثقة املواطنني يف
االدارة وهو ما مل يقصده املرشع وال ترمي اليه القوانني .61”...ما يعني ،أن حالة التوارث املشار إليها يف حكم محكمة الصلح املذكور
ال ينطبق عىل إطالقه ،وإمنا يكون ذلك مرهونا بطبيعة النظام السيايس القائم ،وهياكله العاملة ،وفقا للقانون األسايس الفلسطيني.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد عربت عن قلقها من أثر هذه املادة ( )195عىل حرية التعبري ،حيث قالت “أنه وعىل
الرغم من إمكانية فتح املالحقات القضائية ضد من يرضون مبمتلكات اآلخرين جنائياً ،فإن تجريم اإلهانات املنسوبة إىل رئيس الدولة
ال تستقيم مع معايري القانون الدويل لحقوق اإلنسان التي تحمي حرية التعبري عن الرأي .”62وقد قامت لجنة األمم املتحدة لحقوق
اإلنسان ،املسؤولة عن إصدار التفسريات للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،يف آب  2014بإصدار تعليق عام جديد عىل
املادة  19من العهد الدويل“ :مجرد أن اآلراء املعرب عنها تعترب مهينة لشخصية عامة ،فهذا ال يكفي لتربير فرض عقوبات” .وانتهت اللجنة
إىل أن“ :يف كل الحاالت ،يجب أن يقترص تطبيق القانون الجنايئ عىل الحاالت األكرث جسامة [اآلراء الخطرية] وليست عقوبة الحبس عىل
هذه املخالفة بالعقوبة املالمئة عىل اإلطالق.”63

جرمية التحقري
عرفت املادة ( )188من قانون العقوبات لسنة  1960التحقري ،64بأنه كل تحقري أو سباب – غري الذم والقدح –يوجه إىل املعتدى عليه
وجهاً لوجه بالكالم أو الحركات أو بكتابة أو رسم مل يجعال علنيا أو مبخابرة برقية أو هاتفية أو مبعاملة غليظة.
ويختلف التحقري عن القدح كونه غري علني ودون إسناد لحادثة معينة ،ورغم هذا االختالف ،يحدث خلط بينها ونسمع توجيه اتهامات
لإلعالميني أحيانا بتهمة التحقري رغم عدم توفر مقتضياته القانونية.
تنص املادة  28من الدستور االردين أن “عرش اململكة االردنية الهاشمية ورايث يف ارسة امللك عبدالله بن الحسني ،وتكون وراثة العرش يف الذكور من اوالد الظهور وفق االحكام التالية:
59
تنتقل والية امللك من صاحب العرش اىل اكرب ابنائه سناً ثم إىل أكرب أبناء ذلك االبن األكرب ،وهكذا طبقة بعد طبقة ،وإذا تويف أكرب األبناء قبل ان ينتقل اليه امللك كانت الوالية إىل أكرب أبنائه ولو كان
للمتوىف اخوة عىل انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور ولياً للعهد ويف هذه الحالة تنتقل والية امللك من صاحب العرش اليه” .واملواصفات التي ذكرت يف الدستور االردين عىل امللك ليست
املواصفات ذاتها التي تنطبق عىل رئيس السلطة الفلسطينية كام وردت يف القانون االسايس الفلسطيني .فاملادة ( )34من القانون األسايس تنص عىل أنه “ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
انتخاباً عاماً ومبارشا ً من الشعب الفلسطيني وفقاً ألحكام قانون االنتخابات الفلسطيني” .وتنص املادة ( )36من القانون ذاته عىل أن مدة رئاسة السلطة الوطنية هي املرحلة االنتقالية ،ويتم انتخاب
الرئيس بعد ذلك وفقاً للقانون.
الحكم الصادر يف الدعوى الجزائية رقم  ،1800/2010صلح بيت لحم ،بتاريخ .29/3/2013
60
استئناف حقوق  ،95/2001الصادر بتاريخ  ،19/6/2002عن محكمة االستئناف العليا بغزة.
61
موىس أبو قاعود ،وثائقيات حقوق اإلنسان ،قيود “إطالة اللسان” تحارص حرية التعبري يف األردن .انظر  http://ar.ammannet.net/documentary/news/1069متت الزيارة بتاريخ
62
.1/10/2014
املصدر السابق.
63
انظر املادة  188من قانون العقوبات لسنة .1960
64
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تعاقب املادة ( )360من قانون العقوبات لسنة  1960بالحبس كل من حقر أحد الناس قوالً أو فعالً وجهاً لوجه أو مبكتوب خاطبه
به أو قصد اطالعه عليه ،أو بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو مبعاملة غليظة ،مدة ال تزيد عىل شهر أو بغرامة ال تزيد عىل
عرشة دنانري.65
بناء عىل ما تقدم ال ميكن اعتبار التحقري جرمية من جرائم النرش ،66ألنه ال يتطلب توفر رشط العلنية ويأخذ أحيانا شكل املواجهة مع
املعتدى عليه وجها لوجه ،مثل الكالم ،أو الحركات ،أو الكتابة أو الرسم ،والربقيات ،والهاتف ،أو عن طريق املعاملة الغليظة .وبالتايل ال
ميكن مساءلة صحايف عن نرش مادة صحافية بتهمة التحقري بأي حال من األحوال.67

ثالثاً :الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة
تلجأ كثري من الدول إىل تشديد العقوبات املفروضة عىل الجرائم املاسة بأمن الدولة .والقانون النافذ يف الضفة الغربية مل يخرج عن هذا
النسق .فقد شدد قانون العقوبات الجزاءات بهذا الخصوص ،التي ترتاوح بني االعتقال املؤقت مدة ال تقل عن خمس سنوات ،كام ورد يف
املادة  ،118وبني االعتقال ملدة ثالث سنوات أو سنتني أو ستة أشهر أو ثالثة أشهر والغرامة التي قد تصل  100دينار أردين .ومن الجرائم
التي ميكن تصنيفها ضمن جرائم أمن الدولة يف الترشيعات الفلسطينية ما ييل:

جرمية اإلفشاء
حظر قانون املطبوعات والنرش عىل املطبوعة عددا ً من القضايا مثل نرش أي معلومات رسية عن الرشطة وقوات األمن العام أو أسلحتها
أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها أو نرش وقائع الجلسات الرسية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة .68وحدد القانون
عقوبة إفشاء الوثائق واملعلومات املكتومة دون سبب مرشوع 69ملن كانت يف حيازته باألشغال املؤقتة مدة ال تقل عن عرش سنوات،
باألشغال الشاقة املؤبدة إذا أبلغ عنها ملنفعة دولة أجنبية .كام فرض القانون عىل كل من دخل أو حاول الدخول إىل مكان محظور بقصد
الحصول عىل أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً عىل سالمة الدولة عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة ،وأما إذا كان
الدخول ملحاولة منفعة دولة أجنبية ،عوقب باألشغال الشاقة املؤبدة.70
بناء عىل ما تقدم نجد أن القانون فرض عقوبات شديدة عىل من يحاول الوصول إىل معلومات رسية ،أقلها عرش سنوات وأقصاها األشغال
الشاقة املؤبدة إذا كانت محاولة اإلفشاء ملصلحة دولة أجنبية ،أي أن كل صحايف يعمل مع مؤسسة أجنبية سيكون عرضة لهذه العقوبة
ان حاول الحصول عىل معلومات مكتومة ترض بسالمة الدولة ،دون أن يحدد القانون ماهية املعلومات التي تؤثر عىل سالمة الدولة ،أو
يضع إطارا أو تعريفا ملفهوم سالمة الدول ًة الذي يعترب فضفاضاً وميكن التعسف باستخدامه من قبل األجهزة الحكومية ما قد يؤدي إىل
مالحقة الكثريين بهذه التهمه وتقييد حرية الصحافة.
املادة  360من قانون العقوبات لعام .1960
65
أصدرت محكمة صلح بيت لحم بتاريخ  ،2011/9/13قرارا ً بإخالء سبيل مدير راديو بيت لحم  2000بكفالة مالية عدلية عىل أن يحرض لجلسات املحاكمة وذلك للنظر يف الشكوى
66
املقدمة ضده من قبل محافظ بيت لحم بتهمة الذم والتحقري .وكان مدير الراديو املذكور قد نرش عىل صفحته يف موقع التواصل االجتامعي “فيسبوك” تعليقا نقدياً لعمل مديرية الصحة يف محافظة بيت
لحم ،باإلضافة النتقاده لوجود منتج إرسائييل عىل طاولة اجتامع مدراء يف الدائرة http://www.madacenter.org/pdf.php?id=794&typee=report&lang=2 .متت الزيارة بتاريخ .28/10/2015
جاء يف القرار الصادر يف القضية رقم  455/2007بداية جزاء عامن:
67
(إن املادة  190من قانون العقوبات عرفت التحقري بأنه كل تحقري أو سباب غري الذم والقدح يوجه إىل املعتدى عليه وجها لوجه بالكالم )...وانه ووفق التعريف الوارد أعاله ،فال مجال قانونا العتبار ما ورد
يف املادة الصحافية تحقريا ً للمشتكيني النتفاء احد أهم أركان هذا الجرم وهو توجيه العبارات للمعتدى عليهم وجها لوجه وهو األمر غري املتوافر يف هذه الدعوى كون املادة الصحافية موضوع الدعوى تم
نرشها يف صحيفة أسبوعية ومل توجه للمشتكيني وجهاً لوجه ،ما يستتبع إعالن عدم مسؤولية الظنينني عن جرم.
68
69
70

انظر مادة  37من قانون املطبوعات والنرش لعام .1995
انظر املادة  126من قانون العقوبات لعام .1960
املادة  124من قانون العقوبات لسنة .1960
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جرمية إذاعة األنباء الكاذبة واملبالغة لتوهني نفسية األمة أو النيل من هيبة الدولة
تندرج ضمن جرائم النرش إذاعة أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية األمة ويعاقب عليها القانون باألشغال
الشاقة ،وأما إذا كان الفاعل قد أذاع هذه األنباء وهو يعتقد صحتها ،عوقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر.71
ويعاقب القانون عىل إذاعة أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو امللك أو ويل العهد يف الخارج وهو عىل بينة
من عدم صحتها بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تزيد عىل خمسني دينارا ً  .ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة
إذا كان ما ذكر موجهاً ضد جاللة امللك أو ويل العهد أو أحد أوصياء العرش.72
ما سبق ذكره بخصوص عدم انطباق كلمة الرئيس عىل كلمة امللك يف القانون وعدم جواز القياس عىل نصوص التجريم يقال هنا بشأن
تطبيق املادة سالفة الذكر.
النصوص السابقة مهمة لحامية مكونات النظام السيايس الدميقراطي ،ولكنها تتضمن عبارات عامة وفضفاضة ،تحتمل تفسريات وتأويالت
كثرية قد تقود إىل فرض قيود واسعة عىل حرية الرأي والتعبري ،قد تستغلها السلطة التنفيذية يف غري محلها ،خاصة إذا كانت املؤسسات
الرقابية ،ويف مقدمتها السلطة القضائية غري كفؤة ،أو غري فاعلة .ومام ال ّ
شك فيه أ ّن القضاء القوي والفاعل القادر عىل النظر يف القضايا
برسعة من شأنه أن يقيد حرية السلطة التنفيذية يف التفسري ،خاصة املسائل املتعلقة باألمن القومي ،التي يحظر نرشها أو التداول فيها.

رابعاً :الجرائم املخلة باإلدارة القضائية
تحظر الترشيعات العقابية يف الكثري من البلدان عىل اإلعالميني وعىل غريهم نرش بعض املسائل خوفاً من تضليل العدالة ،أو التأثري عىل
سريها واإلجحاف بها ،أو بحقوق الضحايا ،ككتابة أي يشء من شأنه أن يؤثر بوجه غري مرشوع يف نتيجة اإلجراءات القضائية ،ونرش
جلسات املحاكامت الرسية أو دعوى السب أو أي من وثائق التحقيق الجنايئ أو الجنحي قبل تالوتها يف جلسة علنية ،أو أخبار أو
معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر عىل أي قاض أو شاهد أو متنع أي شخص من اإلفضاء مبا لديه من املعلومات ألويل األمر.73
كام يحظر نرش القضايا التي منعت املحكمة نرشها 74إضافة إىل محارض املحاكم قبل صدور الحكم القطعي فيها ،75وكل قضية تتعلق
76
مبواطن يقل عمره عن  16عاماً إال بقرار من املحكمة .
إ ّن الحظر الوارد أعاله ،ال مينع اإلعالميني من تناول مسائل أخرى كثرية يف الشأن القضايئ .فليس هناك ما مينع تناول اإلعالميني بالنقد
والتقيص والتحليل يف مدى التزام أعضاء السلك القضايئ بواجباتهم املنصوص عليها قانونا مبقدمتها التزام الحيادية والنزاهة ،وترسيع
النظر يف القضايا ،والبحث يف األسباب التي تحول دون حل املشاكل املستعصية التي تعاين منها السلطة القضائية ،كعدم وضوح العالقة
بني أطراف السلطة القضائية ،أو عدم تفعيل التفتيش القضايئ ،أو طول النظر يف القضايا ،وغري ذلك من املسائل ذات العالقة.
ال ب ّد من التأكيد عىل أهمية أن تصدر املحاكم الفلسطينية املختصة ،لدى نظرها يف القضايا املرفوعة ضد الصحافيني ،وخاصة املحكمة
العليا ،رأيها يف املسائل الشائكة بخصوص ما يحظر وما يسمح للصحايف القيام به ،ومنها :كيفية موازنة الصحايف بني عمله وواجبه يف
البحث والتقيص عن املعلومات ونرشها وبني واجب احرتام حقوق اآلخرين.
املادة  131من قانون العقوبات لعام .1960
71
املادة  132من قانون العقوبات لعام .1960
72
املادة  :224تناولت نرش أخبار من شأنها التأثري عىل القضاة أو الشهود “كل من نرش أخبارا ً أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر عىل أي قاض أو شاهد أو متنع أي شخص من
73
اإلفضاء مبا لديه من املعلومات ألويل األمر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز خمسني دينارا ً”.
املادتان  223و 224من قانون العقوبات لعام .1960
74
املادة  37من قانون املطبوعات والنرش لعام .1995
75
املادة  37من قانون املطبوعات والنرش لعام 1995
76
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خامساً  :جرمية التعرض لآلداب واألخالق العامة
حظرت املادة ( )37من قانون املطبوعات والنرش  1995نرش األخبار والتقارير والرسائل واملقاالت والصور املنافية لألخالق واآلداب
العامة تحت طائلة الحبس 77مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر أو بغرامة ال تزيد عىل خمسني دينارا ً.78

االستنتاجات:
بناء عىل مراجعة الترشيعات املعمول بها يف أرايض السلطة الوطنية الفلسطينية ،وبشكل خاص قانون املطبوعات والنرش ،وقانون
العقوبات ،فإننا نستطيع الخلوص بالنتائج التالية:
oمتتلك السلطة الوطنية الفلسطينية أدوات قانونية متكنها من كبت الحريات الصحافية يف إطار مالحقتها لجرائم التشهري
o
الجنايئ ،فاستنادا ً إىل هذه القوانني ميكن ألجهزة السلطة القانونية مالحقة الصحافيني والعاملني يف وسائل اإلعالم عىل خلفية عملهم
الصحايف بجملة من الجرائم ،وميكن تصنيف هذه الجرائم إىل ستة تصنيفات (ال تشمل جرمية مس حرمة الحياة الخاصة) هي:
جرائم الذم والقدح ،الجرائم الواقعة عىل رموز الدولة ،الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة ،جرائم التحريض والتمزيق الداخيل والنظم
االجتامعية ،الجرائم املخلة باإلدارة القضائية ،وجرمية التعرض لآلداب واألخالق العامة.
oما زالت جميع جرائم التشهري املتعلقة بعمل الصحافيني يتم التعامل معها وفقا للقوانني املعمول بها يف فلسطني كجرائم
o
جنائية اعتيادية مقررة بشأنها عقوبات سالبة للحرية ،دون معالجتها يف إطار فلسفة حرية وسائل اإلعالم والحق يف التعبري.
oتفرض القوانني املعمول بها عقوبات مشددة عىل التشهري الجنايئ يف حال متت إدانة املتهمني فيها ،وتصل العقوبة يف
o
بعض جرائم النرش إىل األشغال الشاقة املؤبدة ،مثل جرمية محاولة الوصول إىل مكان يحظر القانون دخوله بغية الحصول عىل
معلومات ،هذا عدا عن الغرامات املالية ،واقرتانها بالحق الشخيص بالتعويض خاصة يف قضايا الذم والقدح.
oتهدف بعض القوانني اىل حامية السلطات العامة ورموز الدولة من االنتقاد ،وال توازن بني الحق بالسمعة وحرية
o
الصحافة ،حيث تنحاز لصالح حامية سمعة رموز الدولة عىل حساب حق الصحافة يف نقد األداء العام للسلطات العامة ورموزها.
oتفرس أحيانا بعض الترشيعات املعمول يف جرائم محددة مثل جرمية إطالة اللسان يف غري الغايات التي جاء القانون
o
لحاميتها ،مبا يتيح مالحقة الصحافيني يف سياقات غري تلك التي يُسمح لهم فيها بالتحقق من صحة املعلومات التي نرشوها ،وتستخدم
هذه النصوص بشكل تعسفي لخدمة رموز الدولة.
oال تراعي القوانني املعمول بها التزامات فلسطني كدولة غري عضو يف األمم املتحدة ،نتيجة مصادقتها عىل عدد من املواثيق
o
الدولية؛ عىل وجه الخصوص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لعام  1969الذي يلزم فلسطني باحرتام حرية التعبري
مبا يف ذلك حرية الصحافة ،ما يستلزم تعديل القوانني الفلسطينية لتنسجم مع املواثيق الدولية.
املادة ( )37من قانون املطبوعات والنرش لعام .1995
77
يعاقب وفقا للامدة ( )37من قانون املطبوعات والنرش للعام  1995كل من:
78
باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو منوذج أو أي يشء آخر ،يؤدي إىل إفساد األخالق ،أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه األشياء واملواد
بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها.
عرض يف محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو منوذج بذيء أو أي يشء آخر قد يؤدي إىل إفساد األخالق ،أو وزع مثل هذه األشياء لعرضها يف محل عام ،أو
أدار أو اشرتك يف إدارة محل يتعاطى بيع أو نرش أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صورة شمسية أو رسوم أو مناذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إىل إفساد األخالق ،أو أعلن أو أذاع
بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه املواد واألشياء البذيئة أو طبعها أو أعاد طبعها أو عرضها أو توزيعها.
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 oيلقي قانون العقوبات عىل الصحايف عبء إثبات صحة املعلومات الواردة يف تقريره ،وحسن النية فيام نرش ،يف حني أن
o
الكثري من البلدان تضع عبء إثبات كذب املعلومات املنشورة عىل من يقايض الصحايف ،إضافة إىل إثبات أن هدف النرش اإليذاء،
وسوء النية.
oتتيح املامرسة القضائية يف بعض املحاكم الفلسطينية للنيابة العامة تحريك دعاوى جنائية ضد صحافيني عىل خلفية
o
عملهم الصحايف نيابة عن مسؤولني حكوميني دون تلقي شكاوى متضمنة ادعاء بالحق الشخيص ،عىل خالف صحيح القانون.
oتتيح الترشيعات املعمول بها مالحقة صحافيني عىل معلومات ليسوا صانعيها أو نارشيها ،كمالحقة املحررين أو قيام
o
شخص بالتعليق عىل املوقع االلكرتوين الذي متلكه مؤسسة إعالمية.
 oتجيز القوانني املعمول بها إمكانية مالحقة الصحافيني بجرائم التشهري الجنايئ عىل معلومات تتعلق بآرائهم وليس
o
مبعلومات يتوجب إثبات صحتها ،مثل كتابة الرأي يف املقال أو الرسوم الكاريكاتريية ،حتى لو هدفت إىل خدمة املجتمع والرأي العام،
ومل تكن مقرونة بسوء النية.
 oال يحتوي القانون عىل سقف زمني يحدد املدة التي يجب أن تنتهي فيها املحكمة من محاكمة الصحايف عىل تهم
o
التشهري الجنايئ ،عىل الرغم مع عدم مالءمتها أصال ،ما يجعل من املحاكمة عقوبة بحد ذاتها ،وتتحول املحاكمة إىل آلية لتقييد حرية
الصحافة ،وكبح جامح نشاط الصحافيني اإلعالمي.
oال تضمن القوانني املعمول بها تعويضا عادالً للصحافيني يف حال إعالن براءتهم بنتيجة املحاكمة ،فالتكاليف التي تنفق
o
أعىل بكثري من تلك التي يحكم بها القضاء ،وتعويض الصحافيني يخضع للقواعد العامة يف القانون املدين.
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املبحث الثالث
حرمة الحياة الخاصة
والحق بالحصول عىل املعلومات
يعد الوصول إىل املعلومات وحامية الخصوصية من حقوق اإلنسان التي كفلها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .وغالباً ما يصطدم الحق
يف الحصول عىل املعلومات يف الحق بحامية الخصوصية الذي يعترب محددا ً وضابطاً يؤخذ بعني االعتبار عند مامرسة الحق يف الوصول إىل
املعلومات ،فهناك موازنة ال بد منها عند مامرسة هذه الحقوق التي تعترب مقيدة مبا تقتضيه املصلحة العامة.

الحق يف الوصول إىل املعلومات
قرر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الحق يف الوصول إىل املعلومات عندما نص عىل أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبري،
ويشمل هذا الحق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة ،ويف التامس األنباء واألفكار وتلقيها ،ونقلها لآلخرين بأية وسيلة ،ودومنا اعتبار
للحدود”.79
ويسهم متكني املواطنني من الوصول إىل املعلومات باملشاركة يف الحوارات والنقاشات حول القضايا والشؤون العامة ،واإلجراءات التي
تنفذها الحكومة ،ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ،ويتيح لوسائل اإلعالم فرض الرقابة عىل املؤسسات املختلفة الرسمية وغري الرسمية،
ويفرض الحق يف الوصول للمعلومات عىل األجهزة الرسمية العمل عىل أساس من الشفافية والخضوع للمساءلة ،وفقا ملبادئ الحكم
الرشيد واالحتفاظ بالسجالت وأرشفة املعلومات ،وهذا يتيح اتخاذ القرارات وفق معلومات واقعية ،ما يعزز الثقة بني املؤسسة الرسمية
واملواطنني.80
وعىل الرغم من كون الوصول إىل املعلومات ميثل حقاً من حقوق اإلنسان ،إال أنه ليس مطلقاً ،فهناك أسباب مرشوعة ومربرات تجيز فرض
قيود عىل مامرسة هذا الحق ،تظهر عىل شكل استثناءات تتضمنها القوانني الناظمة للحق يف الوصول إىل املعلومات أو القوانني األخرى
املكملة ،وغالبا ما ترتبط القيود عىل مامرسة الحق يف الوصول إىل املعلومات باألمن القومي ،وحامية الحياة الشخصية ،واملداوالت الجارية
داخل أروقة السلطات العامة ،أو فيام بينها بشأن أمر ما ،إضافة إىل املصالح التجارية واالقتصادية وغريها .ووجود هذه االستثناءات
ال يعني إبقاء املعلومات املتصلة بها طي الكتامن ،حيث تقوم الدول التي تلتزم بالحق يف الوصول اىل املعلومات بحجب املعلومات
الحساسة من الوثائق املعنية قبل تعميمها عىل املواطنني.

املبادئ التي يقوم عليها الحق يف الوصول للمعلومات
اعتمدت منظمة املادة ( )19مجموعة من املبادئ التي يقوم عليها الحق يف الوصول للمعلومات ،أهمها ما ييل:
1الكشف :ويعني ذلك إظهار املعلومات كافة للعامة إال يف حاالت محددة ينص عليها القانون.
1.
2النرش :ويقصد بذلك التزام املؤسسات بنرش املعلومات ،وال تقترص إتاحة املعلومات عىل الطلب.
2.
3تسهيل الحصول عىل املعلومات والرتويج لسياسة انفتاح من خالل تدريب يركز عىل أهمية حصول املواطن عىل املعلومات،
3.
انظر املادة ( )19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
79
شبكة أمني اإلعالمية ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة .مجموعة نصوص مرجعية الوصول اىل املعلومات وحكم القطاع األمني .رام الله :مركز جنيف للرقابة
80
الدميقراطية عىل القوات املسلحة ،ص .4
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وتوعية املواطنني بحقوقهم القانونية يف هذا املجال.
 4تحديد االستثناءات بشكل واضح ومحدد ،مع رضورة أن تكون استثناءات مرشوعة ،علام بأن غالبية االستثناءات يف قوانني
4.
الدول املختلفة تتعلق باألمن القومي ،والسالمة العامة ،والوقاية من النشاطات الجنائية والتحقيق فيها ،وحامية الخصوصية واملداوالت
الجارية داخل السلطات العامة وحامية املصالح التجارية واالقتصادية.
 5تخفيض تكاليف الحصول عىل املعلومات؛ لتشجيع املواطنني عىل تقديم طلبات للوصول إىل املعلومات ،وحامية املبلغني
5.
عن الفساد يسهم مبكافحته من خالل تشجيع اإلبالغ عنه للجهات املختصة ،ويزيد من تدفق املعلومات.
81
6فتح االجتامعات العامة الرسمية أمام املواطنني يعزز هذا الحق ،ويساعد عىل معرفة ما تقوم به الهيئات الرسمية .
6.

اإلطار القانوين للحق يف الحصول عىل املعلومات
متنح الترشيعات ،يف بعض الجوانب ،املواطن الحق يف االطالع والحصول عىل املعلومات ،ويف الوقت نفسه تقيد هذا الحق بضوابط
مختلفة.

أوالً :اإلطار القانوين للحق يف الحصول عىل املعلومات
تفتقر فلسطني إىل قانون ينظم الحق يف الحصول عىل املعلومات حتى تاريخه ،علام بأنه كانت هناك مسودة قانون مقدمة إىل املجلس
الترشيعي منذ عام  ،2005ويقوم مجلس الوزراء ،حاليا ،بدراسة املسودة ،إال أنها تواجه معارضة من بعض الوزراء ،ما يحول دون
عرضها عىل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلقرارها واملصادقة عليها .82وما زال مرشوع القانون املقدم اىل مجلس الوزراء بحاجة
اىل تطوير رغم منحه  92نقطة من أصل  150يف تحليل أجراه مركز القانون والدميقراطية يف كندا واملتخصص يف مجال حق الحصول
عىل املعلومات عىل مستوى العامل.83
وعىل الرغم من غياب قانون خاص ،تتوفر إشارات يف بضعة قوانني تسهم بدعم وتعزيز الحق يف الوصول إىل املعلومات .فعىل الرغم
من أن القانون األسايس املعدل لسنة  2003ال يتضمن نصا عىل الحق يف الحصول عىل املعلومات ،إال أنه احتوى عىل نصوص تغطي
بعض جوانب هذا الحق؛ فقد نص بأن “ال مساس بحرية الرأي ،ولكل إنسان الحق بالتعبري عن رأيه ونرشه” 84وأن حرية وسائل اإلعالم
مكفولة وال يجوز مراقبتها أو إنذارها أو وقفها أو مصادرتها إال وفقا للقانون ومبوجب حكم قضايئ.85
من ناحية أخرى نص النظام الداخيل للمجلس الترشيعي عىل أن جلسات املجلس علنية ،86وهذا يتفق مع أبرز مبادئ الحق يف
الحصول عىل املعلومات ،وترتتب عليه أهمية خاصة ،فمن خالل مناقشة التقارير املختلفة باملجلس ميكن الحصول عىل معلومات حول
السياسات الحكومية املختلفة.
ويتبني من قانون رقم ( )9لسنة  1995بشأن املطبوعات والنرش أن احرتام حق املواطن يف الحصول عىل املعلومات هو إحدى
أهم الوظائف التي ينبغي عىل الصحافة الفلسطينية القيام بها ،وأن حرية الصحافة تشمل اطالع املواطن عىل الوقائع ،واألفكار،
واالتجاهـات ،واملعلومـات عىل املستوى املحيل ،والعريب ،واإلسالمي ،والدويل ،والبحث عن املعلومـات واألخبـار واإلحـصائيات التـي
بالل الربغويث وآخرون .دراسة الحق يف الحصول عىل املعلومات وواقعه .رام الله :املركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية (مدى) ،ص.8-16
81
ماجد العاروري ،مقابلة متلفزة يف برنامج حدث النهار عىل قناة فلسطني اليوم بتاريخ .1/2/2015
82
وفقاً ملقابلة متت بتاريخ  30/1/2015مع االعالمي محمد أبو عرقوب ،فقد راجع الخبري الدويل تويب مندل مسودة املرشوع الفلسطيني وخرج مبجموعة من التوصيات نورد بعضها:
83
 .1حظر إلزام طالب املعلومات بتبيان أسباب طلبه الحصول عىل املعلومات.
 .2إلزام موظفي الحكومة بتقديم املساعدة ملقدمي الطلبات عرب مساعدتهم عىل تعبئتها بشكل دقيق وواضح ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة واألميني.
أن يكون استثناء القضايا الداخلية للمؤسسات ،هو لحامية مصالح محددة يف القانون ،مع إلزامية فحص ما إذا كان الكشف عن الشؤون الداخلية سيؤدي إىل رضر معني.
.3
يف حال كانت السجالت ال تحتوي عىل بعض املعلومات ،فإن ذلك ال يعني أن كامل السجل غري متاح.
.4
أن يتمتع املفوض العام وموظفوه بحصانة أمام مسؤويل وموظفي السلطات العامة لتمكينهم من تلبية طلبات الحصول عىل املعلومات.
.5
إلزام الجهات الحكومية بنرش قامئة املعلومات التي بحوزتها ،أو عىل االقل نرش فئات تبني نوعية هذه املعلومات.
.6
املادة ( )19من القانون األسايس.
84
املادة ( )27من القانون األسايس.
85
املادة ( )17من النظام الداخيل للمجلس الترشيعي.
86
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تهـم املواطنني من مصادرها املختلفة وتحليلها ،وتداولها ،ونرشها ،والتعليق عليها يف حدود القانون .ونص قانون املطبوعات عىل قيام
الجهات الرسمية بتسهيل مهمة الصحايف والباحث يف االطالع عىل برامجها ومشاريعها املختلفة ،87وهذه إشارة إىل رضورة احرتام حق
املواطن يف االطالع ،عىل الرغم من أنه محدد باالطالع عىل الربامج واملشاريع.
ومنح قانون اإلحصاءات العامة رقم ( )4لسنة  2000الحق ألفراد املجتمع يف الحصول عىل اإلحصاءات الرسمية التي يجمعها وينرشها
جهاز اإلحصاء وفقًا لألنظمة والتعليامت الخاصة بذلك ،عىل ان تراعى رسية البيانات ،وخصوصية األفراد ،ويلزم القانون نرش املعلومات
الخاصة باملجاالت االجتامعية واالقتصادية والسياسية وغريها.88
وتضمن قانون رقم ( )7لسنة  1999بشأن البيئة نصوصاً تتعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومات الرسمية الالزمة للتعرف عىل اآلثار
البيئية ألي نشاط صناعي ،أو زراعي ،أو عمراين ،أو غريه من برامج التنمية وفقاً للقانون ،وأشار إىل أهمية تشجيع جمع ونرش املعلومات
البيئية املختلفة وزيادة الـوعي الجامهريي مبشاكل البيئة.89
ومنح قانون مكافحة الفساد املعدل هيئة مكافحة الفساد صالحية جمع املعلومات املتعلقة بالفساد ،وإنشاء قاعدة بيانات ،والتنسيق
مع وسائل اإلعالم للقيام بدور فعال يف نرش ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد.90
وألزم القانون رقم ( )9لسنة  2005بشأن االنتخابات لجنة االنتخابات املركزية بنرش جدول الناخبني ،ومنح املواطنني الحق باالطالع عليها،
عىل أن تقوم لجنة االنتخابات بتيسري ذلك ،91ويعترب ذلك من أهم الضامنات التي تساعد عىل إجراء انتخابات شفافة ،وحرة ،ونزيهة،
وإشارة إىل حق املواطن يف الحصول عىل املعلومات ومسؤولية لجنة االنتخابات بتوفري وتيسري الحصول عليها.
وحامية لسالمة النظام املايل الوطني ،وتبصريا للمستثمرين ،تلزم قوانني الرشكات واألوراق املالية الرشكات املساهمة باإلفصاح عن
البيانات املالية وغري املالية ،وعن أية أمور جوهرية تؤثر يف سعر الورقة املالية ملجتمع املستثمرين ،وفقا ألنظمة وتعليامت صارمة ،ال
سيام عندما يتصل األمر بتداول األشخاص املطلعني؛ كموظفي الرشكات املدرجة يف السوق املالية ،وموظفي السوق وهيئة سوق رأس
املال؛ تكريسا للشفافية ،وإتاحة للمعلومات بشكل عادل لجميع املستثمرين .باإلضافة إىل نصوص أخرى تتيح الحصول عىل املعلومات
يف كل من قانوين حامية املستهلك والصحة العامة.
من جانب آخر ،تلتزم السلطة الفلسطينية رسميا باالتفاقيات واملعاهدات الدولية التي وقعت عليها منظمة التحرير بعد االعرتاف
بفلسطني كدولة مراقب يف األمم املتحدة عام  ،2012ومنها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد التي أدرجت عددا ً من األحكام الخاصة
بالحق يف الحصول عىل املعلومات .فقد نصت عىل اتخاذ البلدان األطراف يف املعاهدة التدابري الالزمة لتعزيز الشفافية ومتكني املواطنني
من الحصول عىل املعلومات.92

ثانيا :القيود القانونية املفروضة عىل الحق يف الحصول عىل املعلومات
 .1القيود املتعلقة بقضايــا األمـن والنظــام العــام
حظر القانون رقـم ( )9لـسنة  1995بـشأن املطبوعات والنرش عىل الصحافة 93نرش أي معلومـات رسية عن الرشطة ،وقوات األمن العـام،
أو أسـلحتها أو عتادهـا ،أو أماكنها ،أو تحركاتها ،أو تدريباتها ،والوقـائع الرسية لجلـسات املجلس الوطني ،ومجلس الوزراء ،واملقاالت
87
88
89
90
91
92
93

املادة ( )6من قانون املطبوعات والنرش رقم ( )9لسنة .1995
املادة ( )3من قانون اإلحصاءات العامة رقم ( )4لسنة .2000
املادة ( )3من قانون رقم ( )7لسنة  1999بشأن البيئة.
املادتان ( )9 ،8من قانون مكافحة الفساد املعدل لسنة  2005رقم (.)1
املادة ( )42قانون رقم ( )9لسنة  2005بشأن االنتخابات.
املادة ( )10من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد .2003
املادة ( )37من قانون رقـم ( )9لـسنة  1995بـشأن املطبوعات والنرش.

33

واملواد التي تـشتمل عىل تحقري الديانات واملذاهب املكفولة حريتها قانوناً ،والتي من شأنها اإلساءة إىل الوحدة الوطنيـة ،أو التحـريض
علـى ارتكاب الجرائم ،أو زرع األحقاد ،وبذر الكراهية ،والـشقاق ،والتنـافر ،وإثارة الطائفية ،وزعزعة الثقة بالعملـة الوطنيـة ،أو اإلساءة
لكرامة األفراد ،أو حرياتهم الشخصية ،أو اإلرضار بسمعتهم ،وإضافة الصور املنافية لألخالق واآلداب العامة .ومن الواضح أن القانون قد
حظر معلومات واسعة دون تحديد دقيق لها ،ما يفتح املجال لالجتهاد والتعسف يف منع تداول املعلومات وتدفقها.
كام نص قانون املخابرات العامة رقم ( )17لسنة  ،2005والقرار بقانون رقم ( )11لسنة  2007عىل رسية املعلومات املتعلقة بجهازي
األمن الوقايئ واملخابرات العامة ،والخاصة بأنشطتهام ،ووثائقهام ومقراتهام .94وعىل الرغم من أن غالبية أعامل األجهزة االستخبارية تقع
يف نطاق االستثناءات التي تتضمنها قوانني الحق يف الحصول عىل املعلومات ،إال أنه يجب أال يكون الحظر مطلقاً؛ ألن ذلك يتعارض
مع مبادئ الحق يف الحصول عىل املعلومات ،ومنها الكشف عن املعلومات ،وخاصة عندما يتصل األمر بحقوق الدفاع ومبدأ املواجهة
كمبدأين أصيلني يف التقايض.
وتضمن قانون العقوبات رقم ( )16لسنة  1960الساري يف الضفة الغربية عددا ً من املواد التي تعاقب من يحاول الحـصول علـى
معلومات رسية أو نرشها .95ونص قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم ( )4لسنة  2001بعدم جواز قيام أحد بالشهادة عـن
معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بأمن الدولـة ،إال إذا كانـت قـد نرشت بإحدى الطرق القانونية أو كانت السلطة املختصة قد أذنـت
بإذاعتها.96
ويتبني مام سبق أن القوانني تضع قيودا عىل املعلومات األمنية دون أن تحدد ماهية هذه املعلومات أو الجهة املسؤولة واملختصة
بتصنيفها ،مام يفتح املجال لالجتهاد والتوسع يف إدخال معلومات كثرية ضمن املعلومات األمنية التي ال يجوز تداولها.
وبصدد املوازنة بني رسية املعلومات األمنية وحق الجمهور يف االطالع واملعرفة ،جاءت مبادئ تشواين ( )Tshwane Principlesلتكشف
عن الحدود الفاصلة بني األمرين .جاءت هذه يف عامل يتجه نحو التحول الدراماتييك تجاه التقنني عن طريق الجهود العاملية الرامية
ملكافحة اإلرهاب واالرتفاع املوازي للتقنيات الرقمية الجديدة .ومن جملة ما قررته هذه املبادئ؛ أن الحفاظ عىل رسية املعلومات ال
يكون إال إذا كان اإلفصاح عنها يشكل “خطرا ً حقيقياً ومحددا ً يسبب رضرا ً جسيامً ملصلحة األمن الوطني املرشوعة” (املبدأ  .)3ولزوم
الكشف عن املعلومات التي تتعلق بانتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان املكفولة دوليا أو القانون اإلنساين الدويل (املبدأ 10أ)؛ وحق
الجمهور يف الوصول إىل املعلومات يف برامج املراقبة (املبدأ 10هـ)؛ وعدم إعفاء أي جهة حكومية من متطلبات اإلفصاح (املبدأ )5؛
وكذلك حامية املوظفني العموميني الذين يترصفون من أجل املصلحة العامة لفضح انتهاكات الحكومة من االنتقام (املبدأ .97)40

القيود املتعلقة باألمن االقتصادي واألرسار التجارية
جعل قانون سلطة النقد رقم ( )2لسنة  1997مداوالت اجتامعات مجلس إدارة سلطة النقد 98والحسابات باملصارف والبيانات املتعلقة
مبديونية العمالء رسية .99ونص قانون تشجيع االستثامر يف فلسطني رقم ( )1لسنة  1998عىل التزام هيئة االستثامر بحامية جميع
املعلومـات مبا فيها األرسار املالية والتجارية للمستثمرين.100
94

املادة ( )30من قانون املخابرات العامة رقم ( )17لسنة  2005واملادة ( )10من القرار بقانون بشأن األمن الوقايئ.

قانون العقوبات رقم ( )16لسنة .1960
95
املادة ( )75قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم ( )4لسنة .2001
96
للمزيد انظر ,Open Society Foundation:املبادئ الجديدة ملعالجة التوازن بني األمن الوطني وحق الجمهور يف املعرفة ،12/6/2013 ،متوفر عىل الرابط التايلhttp://www. :
97
 ،opensocietyfoundations.org/press-releases/new-principles-address-balance-between-national-security-and-publics-right-know/arمتت الزيارة يف .2/2/2015
See also, http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-principles-national-security-10232013.pdf, accessed on 2/2/2015. The Johannesburg Principles
on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information, U.N. Doc. E/CN.4/1996/39 (1996). Retrieved
.from https://www1.umn.edu/humanrts/instree/johannesburg.html, accessed on 2/2/2015
املادة ( )22من قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم ( )4لسنة .2001
98
املادة ( )41من قانون سلطة النقد رقم ( )2لسنة  1997نصت املادة ( )41من القانون عىل أنه“ :يضع املجلس األنظمـة والتعليامت املنظمة لرسية الحسابات باملصارف ولتبادل املصارف
99
للمعلومات والبيانات املتعلقة مبديونية عمالئها”.
املادة ( )21قانون تشجيع االستثامر يف فلسطني رقم ( )1لسنة .1998
100
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القيود املتعلقة باملعلومات القضائية
وضع القانون مجموعة من الضوابط للوصول إىل املعلومات القضائية؛ لتحقيق العادلة ،والحفاظ عىل الخصوصية ،واألمن ،والنظام
العام واألخالق ،فقد جعل إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها رسية وال يجوز االطالع عليها .ومخالفة ذلك جرمية يعاقب عليها
القانون101؛ ألن اإلعالن عنها قد يرض بسري التحقيق ،ويلحق الرضر االجتامعي باملشتبه به إذا ثبتت براءة املتهم.
ونص القانون عىل علنية املحاكامت ،إال إذا قررت املحكمة خالف ذلك مراعاة لآلداب العامة والنظام العام ،عىل أن تصدر األحكام يف
كل األحوال يف جلسة علنية ،102حتى لو نظرت الدعوى يف جلسة رسية .ويف السياق نفسه أجاز القانون منع األحداث وبعض الفئات من
حضور املحكمة ،كام يحظر عىل القضاة إفشاء أرسار املداوالت أو املعلومـات الـرسية التـي يحصلون عليها أثناء عملهم.103

القيود املتعلقة باالجتامعات املختلفة
اعترب قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة  1997اجتامعات مجالس الهيئات املحلية اجتامعات مغلقة ما مل يقرر مجلس الهيئة السامح
105
ألي شخص بحضور جلساته ،104كام نص النظام الداخيل للمجلس الترشيعي عىل أن جلسات اللجان رسية ،وللجان عقد جلسات علنية
وذلك يخالف أحد مبادئ الحق يف الحصول عىل املعلومات والخاص مببدأ فتح االجتامعات أمام املواطنني؛ فاألصل أن تكون القاعدة فتح
االجتامعات ،واالستثناء جعلها رسية ،وليس العكس كام هو حاصل يف القوانني الفلسطينية.

الحق يف حامية الحياة الخاصة
مل يضع القانون الفلسطيني تعريفا للخصوصية عىل الرغم من حاميته لها ،فقد نص القانون األسايس عىل “أن كل اعتداء عىل أي من
الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان وغريها...جرمية ال تسقط الدعوى الجنائية أو املدنية الناشئة عنها بالتقادم وتضمن
السلطة الوطنية تعويضا عادال ملن وقع عليه الرضر” .106وهذا دليل عىل التشدد باحرتام الحياة الخاصة للمواطن .ميكن تعريف الحق يف
الخصوصية بحق اإلنسان بالتعامل مع حياته الخاصة مبا يراه ،وأال تكون شؤونه الخاصة محالً للنرش والكشف واطالع الغري عليها ،وذلك
كالقوانني التي أقرت يف العديد من بلدان العامل؛ كالواليات املتحدة التي سنت قانون الخصوصية الفدرايل عام  ،1974وقانون املقاضاة
للكمبيوتر وحامية الخصوصية عام  ،1988وفرنسا التي أصدرت عام  1970قانوناً خاصاً بحامية الخصوصية ،وقامت عام  1978بإصدار
قانون ينظم حامية الحياة الخاصة لألفراد يف مواجهة النظام اآليل للمعلومات.

حامية الخصوصية يف املواثيق الدولية:
يكفل الحق يف الخصوصية عدد من الوثائق القانونية الدولية :مثل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام  1948الذي نص يف املادة  12منه
عىل أن “ال يعرض أحد لتدخل تعسفي يف حياته الخاصة أو أرسته أو مسكنه أو مراسالته أو لحمالت عىل رشفه وسمعته ،ولكل شخص
الحق يف حامية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت” .وكذلك العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي حظر تعرض أي
أحد للتدخل االعتباطي أو غري القانوين بالخصوصية ،والعائلة ،واملنزل أو املراسالت ،كام تضمن امليثاق األورويب بطريقة مشابهة حق
االحرتام للحياة الخاصة والعائلية ،وللمنزل واملراسالت .107أما االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لعام  1950فقد اعرتفت بحق عام لكل
شخص ،يف احرتام خصوصيته؛ إذ قررت املادة  8من االتفاقية أن لكل إنسان حق احرتام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسالته.
نصت املادة ( )59من قانون اإلجراءات الجزائية عىل أنه“ :تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من األرسار التي ال يجوز إفشاؤها ويعترب إفشاؤها جرمية يعاقب عليها

101
القانون”.
املادة ( )105من القانون األسايس ،واملادة ( )237من قـانون اإلجـراءات الجزائية رقم ( )3لسنة  ،2001واملادة ( )15من قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة .2002
102
املادة ( )273/3من قـانون اإلجـراءات الجزائية رقم ( )3لسنة .2001
103
املادة ( )8من قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة .1997
104
املادة ( )54من النظام الداخيل للمجلس الترشيعي املنشور يف :روالند فريدريك .الترشيعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن القطاع األمني ،رام الله جنيف :مركز جنيف
105
للرقابة عىل القوات املسلحة ،2008 ،ص .122
املادة ( )32من القانون األسايس.
106
نصت املادة  17من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية عىل أنه .1“ :ال يحوز تعريض أي شخص ،عىل نحو تعسفي أو غري قانوين ،لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أرسته أو بيته
107
أو مراسالته ،وال ألي حمالت غري قانونية متس رشفه أو سمعته .2 .من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس”.
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من ناحية أخرى عرف مؤمتر البالد االسكندنافية الذي عقد يف العاصمة السويدية استوكهومل الحق بالخصوصية عام  1967بحق الفرد
يف العيش مبنأى عن األفعال التالية:108
التدخل يف حياة أرسته أو منزله .التدخل يف كيانه البدين أو العقيل أو حريته األخالقية أو العقلية .االعتداء عىل رشفه أو سمعته .وضعه تحت األضواء الكاذبة .إذاعة وقائع تتصل بحياته الخاصة .استعامل اسمه أو صورته .التجسس والتلصص واملالحقة.التدخل يف املراسالت .سوء استخدام املراسالت الخاصة الشفوية أو املكتوبة.إفشاء املعلومات التي تصل إليه بحكم الثقة املهنية.بناء عىل ما سبق ،ال يجوز للسلطة العامة أن تتعرض ملامرسة هذا الحق إال وفقاً للقانون ومبا متليه الرضورة يف مجتمع دميقراطي لصالح
األمن القومي ،وسالمة الجمهور ،أو الرخاء االقتصادي للمجتمع ،أو حفظ النظام ومنع الجرمية ،أو حامية الصحة العامة واآلداب ،أو
حامية حقوق اآلخرين وحرياتهم.

عنارص الحق يف الحياة الخاصة واملحددات القانونية لاللتزام بها
تشمل الحياة الخاصة لإلنسان مجموعة من العنارص  -ال ميكن تحديدها بشكل دقيق -أهمها:

اآلراء السياسية

تعترب اآلراء السياسية من مظاهر الحياة الخاصة؛ فمن حق صاحب الرأي السيايس االحتفاظ به لنفسه بعيدا عن النرش واإلدالء به يف
االستفتاءات واالنتخابات العامة ،فقد اعتربت محكمة النقض الفرنسية نرش صورة شخص ممسك ببطاقة انتخابية تكشف عن رأيه
االنتخايب مساساً بالحق يف الخصوصية ،كام اعتربت محكمة تولوز أن التصويت الرسي من القضايا التي تدخل ضمن خصوصية الفرد وال
يجوز الكشف عنها إال برغبته.109
ويف السياق ذاته نص القانون رقم ( )9لسنة  2005بشأن االنتخابات عىل أن انتخاب رئيس السلطة وأعضاء املجلس الترشيعي يكون
باالقرتاع الرسي ،كام نص عىل حق الناخب يف االنتخاب بطريقة حرة ومبارشة ورسية ،110كذلك قانون انتخابات مجالس الهيئات املحلية.
ويتبني مام سبق أن اآلراء السياسية التي ال يريد صاحبها اإلعالن عنها مصونة وال يجوز إفشاؤها إال بإذن من أصحابها.
108
109
110

نوفان العجارمة ،كلية الحقوق– الجامعة األردنية ،انظر الرابط التايل  ،http://www.alrai.com/article/583389.htmlمتت الزيارة بتاريخ .2/12/2014
عصام أحمد البهبي .حامية الحق يف الحياة الخاصة ،ص .242
املادتان ( )8 ،2من القانون رقم ( )9لسنة  2005بشأن االنتخابات.
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حرمة املراسالت
تعترب املراسالت السلكية والالسلكية ،والربيد والرسائل والطرود ،من األمور التي قد يؤدي االطالع عليها أو مراقبتها إىل انتهاك الحق
املس
بالخصوصية ،فقد نص القانون رقم ( )3لسنة  1996بشأن االتصاالت السلكية والالسلكية عىل أن رسية االتصاالت مصونة وال يجوز ّ
بها إال للسلطة العامة يف حدود القانون .111واعترب نظام الربيد والطرود الربيدية رقم ( )2لسنة  1955أ ّن أرسار الخطابات وبطاقات الربيد
املسلّمة للمصلحة مصونة ومينع إفشاؤها .112حيث جرم قانون العقوبات األردين الساري املفعول بالضفة الغربية 113إساءة استعامل
الوظيفة من موظفي مصلحة الربق والربيد ومصلحة الهاتف بنصها عىل أن:
“ 1-يعاقب بالحبس من شهر إىل سنة كل شخص ملحق مبصلحة الربق والربيد ييسء استعامل وظيفته هذه بأن يطلع عىل رسالة
مظروفة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفيض مبضمونها إىل غري املرسل إليه.
 2ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عرشين دينارا ً من كان ملحقاً مبصلحة الهاتف وأفىش مخابرة هاتفية اطلع عليهابحكم وظيفته أو عمله”.
ورغم ذلك هناك استثناءات ،فقد أجاز القانون مراقبة املحادثات السلكية والالسلكية ،وإجراء التسجيالت واألحاديث يف مكان خاص؛
إلظهار الحقيقة يف جناية ،أو جنحة يعاقب عليها ملدة ال تقل عن سنة بإذن مسبب من القايض ،وحدد مدة املراقبة مبدة ال تتجاوز
خمسة عرش يوما قابلة للتجديد ملرة واحدة.114
كام منح النائب العام أو أحد مساعديه صالحية ضبط الخطابات ،والرسائل ،والطرود املتعلقة بجرمية ما أو شخص ارتكبها .115وهذا
أمر محدد؛ إذ يشرتط القانون وجود جرمية حتى تتم مامرسة هذه الصالحية ،كام جعل حرص هذه الصالحية بالنائب العام أو أحد
مساعديه 116يك ال يكون هناك تعسف يف استخدامها.
وعىل الرغم من تجريم القانون إلساءة موظف االتصاالت ملهامه ،إال أنه ال يراعي التطور الحاصل يف املجال التكنولوجي وإمكانية ابتكار
أفراد عاديني لربامج متكن من التنصت عىل أفراد آخرين.

البيانات الشخصية
تحتوي سجالت األحوال املدنية يف وزارة الداخلية عىل معلومات مختلفة ودقيقة عن املواطنني الفلسطينيني ،مثل تاريخ ومكان امليالد،
والزواج ،وأصل الشخص ،وإذا ما حدث تغيري عىل االسم وغريها .ولحامية خصوصية املواطنني فرض قانون األحوال املدنية الرسية عىل
هذه السجالت ،وحظر االطالع عليها لغري صاحب العالقة إال مبوجب حكم قضايئ يف املكان املحفوظ فيه .117وهذا يعني أن القانون قد
مكن املواطن من االطالع عىل املعلومات املحفوظة والخاصة به يف سجالت األحوال املدنية ،وهي سجالت حكومية ،ويف الوقت نفسه
حافظ عىل الخصوصية .ونص مرشوع قانون األرشيف الوطني عىل عدم جواز االطالع عىل الوثائق الخاصة باألحوال املدنية التي تتضمن
معلومات عن الحياة الخاصة لألفراد إال بعد مرور مئة عام ،تبدأ من تاريخ ميالد الشخص.118
كام نص قانون اإلحصاء العامة رقم ( )4لسنة  2000عىل رسية املعلومات التي تقدم ألغراض اإلحصاء ،وحظر االطالع عليها واستخدامها
ألغراض غري إعداد الجداول اإلحصائية التي تنرش دون بيانات فردية أو شخصية ،وألزم القانون العاملني بعدم إفشاء املعلومات والبيانات
املادة ( )4قانون رقم ( )3لسنة  1996بشأن االتصاالت السلكية والالسلكية.
املادة ( )5نظام الربيد والطرود الربيدية رقم ( )2لسنة .1955
املادة ( )356من قانون العقوبات.
املادة ( )51من قانون اإلجراءات الجزائية.
املادة ( )51من قانون اإلجراءات الجزائية.
سعيد زيد .فعالية نظام النزاهة يف عمل النيابة العامة .االئتالف من أجل املساءلة “أمان”.
املادة ( )10من قانون األحوال املدنية رقم ( )1لسنة .1999
البند (/1ت) من املادة ( )21من مرشوع قانون األرشيف الوطني الفلسطيني املنشور عىل الصفحة اإللكرتونية تحت عنوان القوانني واألنظمة http://www.pnac.ps/ar/index.

111
112
113
114
115
116
117
118
php?p=laws1
وانظر أيضاً :بالل الربغويث وآخرون .دراسة الحق يف الحصول عىل املعلومات وواقعه يف فلسطني .املركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية (مدى) ،ص31
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الفردية .119وألزم قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم ( )4لسنة  2001املحامني باملحافظة عىل املعلومات التي يطلعون عليها
بحكم عملهم ،120حيث حظر قانون تنظيم مهنة املحاماة عىل املحامي إفشاء األرسار التي يؤمتن عليها أو يعرفها من موكله وحتى بعد
انتهاء التوكيل .121من ناحية أخرى ينص قانون االنتخابات العامة واملحلية عىل نرش سجل الناخبني لالعرتاض ،ويتضمن السجل معلومات
تتقاطع مع املعلومات الواردة يف سجل األحوال املدنية ،مثل تاريخ ميالد الناخب ومكان إقامته.

الحالة الصحية
تدخل الحالة الصحية للمريض يف نطاق الحق يف الخصوصية يف العديد من الدول كالواليات املتحدة وفرنسا ومرص .ويف فلسطني أيضا
تعترب الحالة الصحية للمرىض من صميم الحياة الخاصة .لذا نجد أن القانون قد حمى أرسار املرىض ،فقد منع األطباء والصيادلة من
إفشاء األرسار التي يطلعون عليها أثناء أدائهم لواجباتهم الوظيفية ،إال يف األحوال التي يجيزها القانون.122

  الحياة العائلية
تحاط األرسار العائلية من الترشيعات والقوانني بالحامية؛ ألنها تعد من مظاهر وصميم الحياة الخاصة ،فقد منع قانون البينات يف
املواد املدنية والتجارية أياً من الزوجني أن يفيش بغري رىض اآلخر ما أبلغه إليه أثناء قيام الزوجية وحتى بعد انفصالهام ،إال يف حالة رفع
أحدهام عىل اآلخر دعوى يف جناية أو جنحة وقعت من أحدهام عىل اآلخر ،123وهذا دليل بارز عىل أن الحياة الزوجية جزء من الحياة
الخاصة التي يجب احرتامها.124

الصورة
ترسم الصورة املالمح الشخصية والجسدية لإلنسان ،وتعد جزءا ً من الحياة الشخصية؛ لذلك ذهبت املحاكم الفرنسية إىل أن لكل إنسان
الحق يف صورته يستطيع مبقتضاه االعرتاض عىل نرشها حتى لو كان النرش ال يعد اعتداء عىل حياته الخاصة ،التي ال يجوز تصوير
الشخص أو استغالل صورته اال برضاه حتى لو كان يف مكان عام ،وهذا مينح الشخص الحق يف طلب االعتداء عىل حياته الخاصة .كام
أن رضا شخص بالتصوير يف نطاق حياته العامة ال يعني استعامل صورته إال يف نطاق رضاه ومبا ال ييسء للشخص ويحط من كرامته.125

الذمة املالية
تعترب الحسابات املرصفية يف فلسطني رسية ،حيث نص قانون سلطة النقد عىل قيام مجلس إدارة سلطة النقد بوضع األنظمة والتعليامت
املنظمة لرسية الحسابات ،ولتبادل املصارف للمعلومات والبيانات املتعلقة مبديونية عمالئها .126من ناحية أخرى ،نص قانون االستثامر
عىل حامية هيئة االستثامر ألرسار املستثمر املالية والتجارية ،واعترب قانون رضيبة الدخل املعلومات املتعلقة مبدخوالت األفراد رسية.127
يعد الكشف عن الذمة املالية مسا بالحياة الخاصة من حيث األصل ،إال أن قانون مكافحة الفساد رقم ( )1لسنة  2005بصيغته
ملزيد من االطالع انظر املادة ( )17من قانون اإلحصاء رقم ( )4لسنة .2000
119
نصت املادة ( )76من قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم ( )4لسنة  2001عىل أنه 1- :ال يجوز ملن علم من املحامني أو الوكالء أو األطباء أو غريهم عن طريق مهنته أو
120
صنعته ،بوقائع أو معلومات ،أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ،ما مل يكن ذكرها له مقصودا ً به ارتكاب جناية أو جنحة 2- .يجب عىل األشخاص املذكورين يف الفقرة أعاله أن يؤدوا الشهادة
يخل ذلك بأحكام القوانني الخاصة بهم”.
عىل تلك الوقائع أو املعلومات متى طلب منهم من أرسها إليهم ،عىل أال ّ
املادة ( )28من قانون تنظيم مهنة املحاماة رقم ( )3لسنة .1999
121
انظر املادة ( )12من قانون نقابة الصيادلة رقم ( )10لسنة  1957املادة ( )13من قانون نقابة األطباء رقم ( )14لسنة .1954
122
انظر املادة ( )77من قانون البينات املدنية والتجارية رقم ( )4لسنة .2001
123
املادة ( )8من قانون املطبوعات والنرش.
124
عصام أحمد البهيجي .حامية الحق يف الحياة الخاصة يف ضوء حقوق اإلنسان واملسؤولية املدنية .اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة للنرش ،2005 .ص.215
125
املادة ( )43من قانون املصارف رقم  2لسنة .2002
126
املادة ( )21قانون رقم ( )1لسنة  1998م بشأن تشجيع االستثامر يف فلسطني.
127
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املعدلة لسنة  ،2014وحامية للمصلحة العامة ،ألزم بعض الفئات الخاضعة لسلطاته بتقديم إقرارات بالذمة املالية ،وجعل فتح إقرارات
بعض الفئات بقرار من املحكمة مثل رئيس السلطة ،والوزراء وأعضاء املجلس الترشيعي 128،إال أ َّن القانون مل ينص عىل رضورة إفصاح
الشخصيات العامة ،من غري الوارد بشأنهم نص خاص ،عن ذممهم املالية.

خصوصية الشخصيات العامة واملشاهري
تعترب الشخصيات العامة استثنا ًء ال ميكن تطبيق بنود الحياة الخاصة كافة عليها ،حيث تتقلص الحياة الخاصة للشخصيات العامة التي
تتوىل مناصب مهمة ،ألن املصلحة العامة تقتيض معرفة املواطنني بهم وبأفكارهم ،وتاريخ حياتهم ،ومواقفهم السياسية ،وغريها من
األمور التي متكن من إصدار حكم قيمي عليهم.
ويف هذا اإلطار تناول وسائل اإلعالم لحياة الشخصيات العامة يف بعض الحاالت ال يعترب تدخال يف خصوصيتهم؛ فتوليهم للمناصب العامة
يعني قبولهم ألن يكونوا عرضة لتناول اإلعالم ويف حاالت كثرية يعترب القضاء يف دول مختلفة نرش قضايا تتعلق بالشخصيات العامة
يأيت من قبيل حق النقد واألعامل العامة ،ففي مرص نرش أحد الصحافيني عبارات ضد أحد أعضاء مجلس الشعب الذي لجأ للقضاء
طالبا التعويض ،إال أن املحكمة انتهت إىل عدم مسؤولية املدعى عليه عام أصاب عضو مجلس الشعب من أرضار ألنه جاء يف إطار حق
النقد.129
ويف السياق الفلسطيني مل ينص القانون عىل أحكام خاصة بالشخصيات العامة تتيح نرش معلومات خاصة بهم ،ففيام يتعلق بالذمة
املالية ،مل يرش القانون إىل رضورة اإلفصاح ،حتى إن القانون تشدد فيام يتعلق بكبار الشخصيات العامة ،وجعل فتح إقرار الذمة املالية
لهم بطلب من هيئة مكافحة الفساد وقرار من املحكمة املختصة.130

استنتاجات
من خالل مراجعة القوانني املعمول بها يف فلسطني املتعلقة بالحق يف الحصول عىل املعلومات وحامية الخصوصية وتحقيق التوازن
بينهام ،نستطيع أن نخلص إىل النتائج التالية:
تفتقر الترشيعات الفلسطينية إىل قانون يكفل الحق بالحصول عىل املعلومات ،واقترص تناول هذاالحق عىل مواد قانونية متناثرة وردت يف العديد من الترشيعات لكنها ال ترقى لضامن الحق.
تفتقر فلسطني إىل قانون خاص يحمي الحياة الخاصة أسوة بالدول األخرى ،ويقترص تنظيم هذا الحقعىل مواد قانونية وردت يف ترشيعات مختلفة دون أن ترتقي هذه املواد إىل ضامن حامية حرمة الحياة الخاصة.
تفتقر الترشيعات الفلسطينية ألية ضوابط تتعلق بحامية الخصوصية فيام يتعلق بعمل الصحافيني،خاصة تلك املتعلقة بنرش الصور مثل صور الشهداء والجرحى ،التي ميكن أن ينجم عن نرشها رضر نفيس يلحق
بذويهم ،ويف نفس الوقت تكون صورهم مرتبطة بأحداث عامة.
تفتقر الترشيعات املعمول بها لضوابط تتعلق بنرش صور مزيفة؛ كأن تنرش صورة مع خرب صحايف العالقة للخرب بالصورة ،ويكون ذلك أحياناً يف أحداث متس السمعة أو الحياة الخاصة.
ال يعاقب القانون عىل امتناع الجهات الرسمية من تزويد أو متكني املواطن من الحصول عىل املعلومات؛كتلك الالزمة ألغراض البحث العلمي ،كام ال يوجد نص يعاقب املوظف عندما ميتنع عن متكني مواطن ما من
االطالع عىل معلوماته الخاصة يف سجالت األحوال املدنية ،وال توجد آلية منشورة توضح إمكانية اطالع املواطن
عىل املعلومات الخاصة به.
128
129
.24/1/2015
130

املادة ( )16من قانون مكافحة الفساد.
عبد الكريم ،فارس حامد .حق النقد وجرائم التعبري يف معايري الفصل بني أسباب اإلباحة والتجريم .انظر  http://www.iraker.dk/maqalat27/n.htmمتت الزيارة بتاريخ
املادة ( )13من قانون مكافحة الفساد.

39

التوصيات:
بناء عىل ما تم استنتاجه ،يف املباحث الثالثة التي تم تناولها يف هذه الدراسة ،فإننا نويص مبا ييل:
1إعادة النظر يف الترشيعات املنظمة للعمل اإلعالمي يف أرايض السلطة الفلسطينية كونها قد صدرت مبجملها
1.
عن السلطة التنفيذية ،أو أنها قدمية؛ مثل قانون العقوبات ،ألنها ال ترقى إىل مستوى التطور الحاصل عىل حرية اإلعالم.
2رضورة تبني أية ترشيعات جديدة تتعلق بإنشاء مطبوعات صحافية نظام اإلخطار الذي تعمل به الدول
2.
الدميقراطية بدل نظام الرتخيص.
3إلغاء جميع األحكام القانونية التي تتضمن إجراءات متييزية لصالح أشخاص وأحزاب سياسية عىل حساب
3.
أشخاص آخرين مبا يخالف القانون األسايس ،واملواثيق الدولية.
4إلغاء أية صالحيات قانونية للسلطة التنفيذية متنحها سلطة إغالق وسائل اإلعالم دون حكم قضايئ ،وأال تكون
4.
التدابري املمنوحة مبنية عىل أسباب إدارية دون أن تتسم باملخالفات القانونية ،أو أن متنح األجهزة األمنية حق التدخل
املبارش يف ترخيص وسائل اإلعالم ،أو تفرض عقوبات جزائية عىل مرتكبي هذه املخالفات.
5تحويل هيئة اإلذاعة والتلفزيون إىل هيئة عامة ،يقودها مجلس أمناء مستقل ،ومجلس إدارة يتوىل تنفيذ
5.
السياسات اليومية؛ مبا يتيح تحقيق فلسفة ونهج االعالم العمومي وليس الحكومي.
6منح وسائل اإلعالم حرية أكرب بالحصول عىل التمويل األجنبي ،وجعل أية رقابة تتعلق بالحصول عىل املال
6.
املرشوع رقابة الحقة ال سابقة.
7رضورة إعادة النظر يف الترشيعات العقابية املتعلقة مبالحقة الصحافيني والعاملني يف وسائل اإلعالم عىل خلفية
7.
عملهم الصحايف ،ورضورة أن تالحق بعض القضايا املتعلقة بالنرش كجرمية الذم والقدح ،عند تحقق وقوعها وفقا ملا هو
مألوف دوليا ،كمخالفات مدنية وليست جزائية ،وأن تلغى إجراءات توقيف الصحافيني أو حبسهم عىل خلفيات جرائم
النرش.
8رضورة إلغاء العمل بجرمية إطالة اللسان ،كون املواصفات املتعلقة بهذه الجرمية ،واألهداف التي وضع من
8.
أجلها النص الخاص بها ال ينطبق عىل فلسطني؛ فمواصفات الرئيس وصالحياته تختلف عن حالة امللك.
9رضورة توقف النيابة العامة عن تحريك دعاوى جنائية ضد صحافيني عىل خلفية عملهم الصحايف نيابة عن
9.
مسؤولني حكوميني دون تلقي شكاوى متضمنة ادعاء بالحق الشخيص.
1 10.رضورة مواءمة الترشيعات مع املعايري الدولية املتعلقة بحرية التعبري التي نصت عليها االتفاقيات الدولية التي
وقعت عليها فلسطني.
1 11.رضورة تعديل الترشيعات ليصبح عبء إثبات كذب املعلومات الواردة يف قضايا الذم والقدح وسوء النية عىل
املشتيك وليس عىل الصحايف.
1 12.رضورة توقف النيابة العامة عن مالحقة الصحافيني بجرائم التشهري الجنايئ عىل معلومات تتعلق بآرائهم وليس
مبعلومات يتوجب إثبات صحتها ،مثل كتابة الرأي يف املقال أو الرسوم الكاريكاتريية ،ما دامت هذه االنتقادات تتعلق
بالشأن العام.
1 13.رضورة إقرار قانون يكفل الحق بالحصول عىل املعلومات ،وقانون خاص يحمي الحياة الخاصة ،بشكل يرسم
ضوابط محددة بشكل دقيق بني القانونني .عىل أن يتم األخذ بالحسبان املبادئ املستقرة دوليا يف هذا الشأن ،وبشكل
خاص مبادئ تشواين ،وجوهانسربغ ،املتعلقة بضبط العالقة بني متطلبات األمن الوطني والرسية ،وحق الجمهور يف املعرفة
واالطالع.
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قامئة املصادر واملراجع
املصادر:
قانون رقم ( )9لسنة  1995بشأن املطبوعات والنرش ،املنشور عىل موقع جامعة النجاح الوطنيةhttp://www.najah.edu/ar/ ،
page/4351
قرار مجلس الوزراء رقم  182لسنة 2004م ،املنشور عىل موقع املقتفي ( جامعة بريزيت)http://muqtafi.birzeit.edu/pg/ ،
getleg.asp?id=14790
مرسوم الرئيس بشأن الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية لعام  ،2010املنشور عىل موقع املقتفي (جامعة بريزيت)http:// ،
muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16093
القانون األسايس املعدل ،املنشور عىل موقع املقتفي (جامعة بريزيت)http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138 ،
قانون العقوبات رقم ( )16لسنة  ،1960املنشور عىل موقع مرصد قطاع األمن الفلسطيني.
الدستور األردين ،املنشور عىل موقع الحقيقة الدوليةhttp://www.factjo.com/pages/newsdetails.aspx?id=3541 ،
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،املنشور عىل موقع األمم املتحدة/http://www.un.org/ar/documents/udhr ،
قانـــون اإلحصاءات العامة رقم ( )4لسنة  ،2000املنشور عىل موقع القوانني والترشيعات الفلسطينيةhttp://www.plc.gov.ps/ ،
menu_plc/arab/files/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/palestine.htm
قانون رقم ( )7لسنة  1999بشأن البيئة ،املنشور عىل موقع املقتفي (جامعة بريزيت)http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg. ،
asp?id=13430
قانون مكافحة الفساد املعدل لسنة  ،2005املنشور عىل موقع قانونhttp://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=631 ،
قانون االنتخابات لسنة  ،2005املنشور عىل موقع املقتفي (جامعة بريزيت)http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg. ،
asp?id=14861
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ،2003املنشور عىل موقع الدليل الترشيعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،
_http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative
Guide_A.pdf
قانون املخابرات العامة رقم ( )17لسنة  ،2005املنشور عىل موقع املقتفي (جامعة بريزيت)http://muqtafi.birzeit.edu/pg/ ،
getleg.asp?id=14913
قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم ( )4لسنة  ،2001املنشور عىل موقع املقتفي (جامعة بريزيت)http://muqtafi. ،
birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13858
قانون سلطة النقد رقم ( )2لسنة  ،1997املنشور عىل موقع سلطة النقد الفلسطينيةhttp://www.pma.ps/Default. ،
aspx?tabid=328&language=ar-EG
قانون تشجيع االستثامر يف فلسطني رقم ( )1لسنة  ،1998املنشور عىل موقع املقتفي (جامعة بريزيت)http://muqtafi.birzeit. ،
edu/pg/getleg.asp?id=12442
قـانون اإلجـراءات الجزائية رقم ( )3لسنة  ،2001املنشور عىل موقع املقتفي (جامعة بريزيت)http://muqtafi.birzeit.edu/pg/ ،
getleg.asp?id=16600
قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة  ،1997املنشور عىل موقع وزارة الحكم املحيلhttp://molg.ps/ar/?p=76 ،
النظام الداخيل للمجلس الترشيعي ،املنشور عىل موقع املجلس الترشيعيhttp://www.plc.gov.ps/ar/default.aspx ،
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،املنشور عىل موقع http://ccprcentre.org/doc/ICCPR/ROP/G1240065.pdf
قانون رقم ( )3لسنة  1996بشأن االتصاالت السلكية والالسلكية ،املنشور عىل موقع املقتفي (جامعة بريزيت)http://muqtafi. ،
birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12118
نظام الربيد والطرود الربيدية رقم ( )2لسنة  ،1955املنشور عىل موقع املقتفي (جامعة بريزيت)http://muqtafi.birzeit.edu/pg/ ،
getleg.asp?id=16359
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1قانون األحوال املدنية رقم ( )1لسنة  ،1999املنشور عىل موقع وزارة الداخلية واألمن الوطني،
1.
http://bit.ly/1d2VGLe
مرشوع قانون األرشيف الفلسطيني ،املنشور عىل موقع هيئة سوق رأس املال الفلسطينيةhttp://www.pcma.ps/Pages/ ،
newsarchive.aspx
قانون اإلحصاء رقم ( )4لسنة  ،2000املنشور عىل موقع الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيhttp://www.pcbs.gov.ps/site/ ،
lang__ar/539/default.aspx
2قانون تنظيم مهنة املحاماة رقم ( )3لسنة  ،1999املنشور عىل موقع نقابة املحامني النظاميني
2.
الفلسطينينيhttp://bit.ly/1Qmq96h ،
قانون نقابة الصيادلة رقم ( )10لسنة  ،1957املنشور عىل موقع ديوان الفتوى والترشيعhttp://www.dft.gov.ps/index. ،
php?option=com_dataentry&pid=12&leg_id=%20274
قانون نقابة األطباء رقم ( )14لسنة  ،1954املنشور عىل موقع ديوان الفتوى والترشيعhttp://www.dft.gov.ps/index. ،
php?option=com_dataentry&pid=12&leg_id=%20272
قانون مكافحة الفساد ،املنشور عىل موقع قانون الفلسطينيhttp://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=631 ،
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1 1.الربغويث ،بالل وآخرون :دراسة الحق يف الحصول عىل املعلومات وواقعه .رام الله :املركز الفلسطيني للتنمية
والحريات اإلعالمية (مدى).2010 ،
2 2.البهيجي ،عصام أحمد :حامية الحق يف الحياة الخاصة يف ضوء حقوق اإلنسان واملسؤولية املدنية ،اإلسكندرية ،دار
الجامعة الجديدة للنرش،2005 ،
3 3.زيد ،سعيد :فعالية نظام النزاهة يف عمل النيابة العامة ،االئتالف من أجل املساءلة “أمان” ،سلسلة تقارير  ،75رام
الله.2014،
4 4.شبكة أمني اإلعالمية ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة :مجموعة نصوص مرجعية الوصول إىل
املعلومات وحكم القطاع األمني .رام الله :مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة.2012 ،
5 5.العطيفي ،جامل الدين :حرية الصحافة – وفق ترشيعات جمهورية مرص ،القاهرة.1974 ،
6 6.املساري ،محمد العريب :اإلعالم العمومي اآلن ،منشور عىل موقع مركز الدراسات واألبحاث يف العلوم االجتامعية،
.2011
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