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ت�صدير
ال�سكة من القاطرة ،يحدد م�سارها ،ويق ِّوم اندفاعها،
القانون من احلرية مبكانة ِّ
ويكفل لها الو�صول �إىل غايتها� ،أو هكذا يفرت�ض �أن تكون العالقة بينهما .وبالتايل ما
التقييد القانوين املغايل للحرية �إال مبثابة التعرجات املتالحقة يف ال�سكة التي حتد من
اندفاع القاطرة وت�ؤخر و�صولها �إىل غايتها ،وقد ت�ؤدي حدة التواء م�سار ال�سكة  -مع
واملحقة للحرية باالندفاع نحو غايتها � -إىل انقالب القاطرة
ال�سرعة املفرت�ضة ِ
الباحث
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مقدمة

لي�س التنظيم القانوين حلرية الإعالم بحد ذاته مثلبا �أو انتقا�صا من ف�سحة احلرية ،و�إمنا هو
وجد لر�سم و�ضبط العالقة بني احلرية والنظام العام و�أمن املجتمع ،وهو ما �أكدت عليه �أغلب
املواثيق الدولية والد�ساتري والت�شريعات الوطنية .و�أما االنتقا�ص من حرية الإعالم فيكون مبغاالة
القانون يف التقييد من هذه احلرية ل�صالح «حماية النظام العام و�أمن املجتمع» ،املفاهيم التي
طاملا انتقدت لعدم دقتها و�سعة باب التف�سري بخ�صو�صها.
ت�صنف حقوق الإن�سان �إىل طائفتني �أ�سا�سيتني :طائفة احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،وطائفة
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية؛ وقد مت تكري�س هذا الت�صنيف ر�سميا مبوجب العهدين
الدوليني حلقوق الإن�سان ( ،)1976/1966اللذين اخت�ص كل منهما بتنظيم �أحكام طائفة معينة.
ترتبط حرية الإعالم ب�شكل وثيق بحريةالفكر واالعتقاد وحرية التعبري عن الر�أي ،التي تنتمي
عموما �إىل طائفة حقوق الإن�سان املدنية وال�سيا�سية .هذا ،ومل يعلق العهد الدويل اخلا�ص بهذه
احلقوق واجب احرتامها املبا�شر والفوري على �أية �شروط �أو معايري �أو مراعاة لظروف من قبيل
ما ن�ص عليه العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،مثل التزام الدول
الأطراف بتنفيذ التزاماتها وفقا ملا ورد يف العهد «ب�أق�صى ما ت�سمح به مواردها املتاحة» (مادة
 .)1/2كذلك ترتبط حرية الإعالم ب�شكل غري مبا�شر باحلقوق الثقافية التي ت�ضمنها العهد الأخري.
هذا ،وتبقى ال�صلة التي جتمع بني الإن�سان وحقوقه وفقا ملقاربات القانون الطبيعي والفكر
الليربايل الأقدم والأكرث تعبريا عن �شرعية متتع الإن�سان بتلك احلقوق ،وهو الذي يو�صل يف
املح�صلة النهائية �إىل اعتبار �أي من الوثائق �أو الت�شريعات التي ن�صت على حقوق الإن�سان مبثابة
الأحكام الكا�شفة ولي�س املن�شئة لتلك احلقوق ،مبعنى �أنها جاءت لت�ؤكد على تلك احلقوق املوجودة
�أ�صال ،ولي�س لتخلقها �أو تقر مبنحها للإن�سان الذي يفرت�ض �أنه يتمتع بتلك احلقوق منذ والدته،
بل ويف بع�ض الأحيان – بخ�صو�ص بع�ض احلقوق – منذ نفخ الروح فيه ،وهو جنني يف رحم �أمه.
مت تنظيم حقوق االن�سان يف ن�صو�ص قانونية ،بداية ،مبوجب وثائق ت�شريعية حملية (وطنية) ،مثل
«العهد الأعظم  »Magna Carta -يف بريطانيا مطلع القرن الثالث ع�شر ،وجاء الن�ص على جملة
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منها يف مواثيق �إعالنات �أبرز الثورات العاملية كالثورتني الأمريكية والفرن�سية نهاية القرن الثامن ع�شر.
وبالتايل كان الإقرار بها مبثابة االنتزاع من احلاكم �أو نظام احلكم� ،أو بالإطاحة بهما عن طريق الثورة.
مع ظهور التنظيم الدويل والنظام الدويل اجلديد املت�شكل عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية،
جهدت املنظمات الدولية يف �إر�ساء هذه احلقوق يف جملة من املواثيق الدولية �أبرزها ميثاق الأمم
املتحدة ( ،)1945والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ( ،)1948والعهدان الدوليان �سابقا الإ�شارة
( ،)1976/1966اللذان متيزا عن الإعالن باالتفاق على �إلزاميتها لأطرافها ،نظرا للخالف حول
�إلزامية الإعالن .وهو حال بع�ض قرارات اجلمعية العامة للأمم املتحدة املختلف تقليديا وب�شكل عام
حول ماهية �إلزامها القانوين ،و�أبرزها و�أقدمها القرار رقم ( )59يف عام  .1946هذا ،بالإ�ضافة �إىل
بع�ض املواثيق الدولية ال�صادرة عن بع�ض الأجهزة والوكاالت املخت�صة ال�سائرة يف فلك الأمم املتحدة
وخ�صو�صا منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة «اليون�سكو» ،ي�ضاف �إليها جملة من املواثيق
الإقليمية ،مثل :االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان ( ،)1950وامليثاق العربي حلقوق الإن�سان (.)2004
خربت �أغلب دول العامل املعا�صرة التنظيم القانوين حلرية الإعالم ،وحقوق الإن�سان وحرياته
عموما ،مبوجب ت�شريعاتها التي يت�صدرها الد�ستور .على ال�صعيد الفل�سطيني ،مل تخرب التجربة
الت�شريعية ملنظمة التحرير الفل�سطينية (قبل قيام ال�سلطة الفل�سطينية) وجود �أي من الت�شريعات
املخت�صة بالإعالم ،با�ستثناء ما ت�ضمنته وثيقة �إعالن اال�ستقالل ( ،)1988بت�صريحها ب�ضمان
«دولة فل�سطني» لـ «حرية الر�أي» ،وااللتزام مببادئ الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
هذا ،وتظهر نتائج البحث يف املوروث الت�شريعي ملنظمة التحرير بع�ض الن�صو�ص ذات العالقة
بحقوق الإن�سان واحلريات العامة ،واجلرائم الإعالمية ،من قبيل ما ت�ضمنته الت�شريعات ذات
العالقة بنظام العدالة اجلزائية الثوري ،وحتديدا قانون العقوبات الثوري (.)1979
مع قيام ال�سلطة الفل�سطينية منت�صف ت�سعينيات القرن املن�صرم� ،أخذت ت�سن نظامها
الت�شريعي حمافظة على جملة من الت�شريعات التي �س ّنتها خمتلف �أنظمة احلكم التي تعاقبت على
فل�سطني ،منذ العهد العثماين وحتى االحتالل الإ�سرائيلي .وفيما يتعلق بالإعالم ،مل ترث ال�سلطة
منظومة ت�شريعات كاملة �أو حتى مقبولة لتنظيم العمل الإعالمي وحرية الإعالم ،وذهبت يف مرحلة
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مبكرة من قيامها �إىل �سن قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة  ،1995الذي �ألغي مبوجبه
قانونا املطبوعات والن�شر «االنتدابي»( ،)1933و «الأردين»( ،)1967اللذان كانا �ساريني يف قطاع
غزة وال�ضفة الغربية (على التوايل).
هذا ،يف حني ت�أخر تنظيم الإعالم املرئي وامل�سموع (ب�شكل �شامل)�إىل اليوم  -با�ستثناء بع�ض
اجلوانب املتعلقة بنظام تراخي�ص املحطات التي �صدر بخ�صو�صها قرار جمل�س وزراء  -رغم وجود
عدد من امل�شاريع املتعلقة بهذا املجال والإعالم ب�شكل عام منذ �أواخر الت�سعينيات ،و�آخرها م�شروع
قانون الإعالم املرئي وامل�سموع ،وم�شروع قانون املجل�س الأعلى للإعالم .كما وجدت بع�ض الأحكام
املتعلقة بحرية الإعالم يف جملة من الت�شريعات الأخرى التي �سي�شار �إليها الحقا.

هدف الدرا�سة:
تهدف الدرا�سة �إىل التعرف على ماهية التنظيم القانوين حلرية الإعالم يف فل�سطني� ،سواء
القائم فعال �أو املن�شود يف م�شاريع القوانني املعدة؛ بغية حتليل �أحكامه من حيث التنظيم والتقييد
ومراعاتها للمعايري الدولية ذات العالقة .وذلك لتقدمي تو�صيات تنفيذية للم�شرع و�صاحب القرار
الوطنيني؛ لتطوير النظام القانوين اخلا�ص بالإعالم يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية.
وفيما يتعلق بالإقدام على درا�سة م�شاريع القوانني املعدة قبل �صدورها ر�سميا ،تهدف الدرا�سة
�إىل و�ضع القارئ املخت�ص يف م�شهد اجلهود املبذولة على هذا ال�صعيد ،وتقدمي التو�صيات لل�صائغ
وامل�شرع الفل�سطيني لتاليف �أوجه الق�صور يف هذه امل�شاريع قبل �صدورها على �شكل قوانني.
كما تهدف الدرا�سة �إىل تعريف جمهور الإعالميني وال�صحفيني بحقوقهم املكفولة قانون ًا
يف الت�شريعات املحلية واملواثيق الدولية ،لتكون مبثابة الدليل امل ّي�سر واملبينّ لهذه احلقوق،
الذي �سيحقق هدفني اثنني :الأول ،متكني الإعالميني من التعرف على حقوقهم املقرة
مبوجب ت�شريعاتهم الوطنية ،والتي على �ضعفها وركاكتها ،كانت يف العادة مو�ضع انتهاك
يف املمار�سة العملية� .أما الهدف الثاين ،فيتمثل بتعريف الإعالميني على الفجوة احلا�صلة
بني الت�شريعات املحلية واملعايري الدولية؛ وبالتايل حتفيزهم على ت�شكيل ر�أي عام وجماعة
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�ضاغطة جدية ت�سعى للتطوير يف النظام القانوين اخلا�ص بالإعالم يف فل�سطني.
كذلك �سيكون لهذه الدرا�سة �أهمية على ال�صعيد الأكادميي لال�ستفادة منها من ِقبل طلبة
الإعالم يف اجلامعات الفل�سطينية ،ويف امل�ساقات ذات العالقة بالإعالم والقانون خ�صو�صا ،علما
ب�أن كثري ًا من اجلامعات الفل�سطينية ال تطرح مثل هذه امل�ساقات .هذا ،وقد دُعي الباحث خالل
فرتة �إعداد هذه الدرا�سة لتقدمي حما�ضرة حول مو�ضوعها� ،ضمن م�ساق «قانون الإعالم» الذي
تطرحه دائرة الإعالم بجامعة بريزيت لأول مرة ،وب�شكل جتريبي ،مبعنى عدم اعتماده على اخلطة
الر�سمية والدائمة .وقد الحظ الباحث مدى حاجة الأكادمييا الإعالمية الفل�سطينية ملثل هذا النوع
من الدرا�سات العتمادها كمقررات �أو قراءات م�ساعدة ،والحظ كذلك مدى ال�شغف لدى طلبة
الإعالم بال�س�ؤال عن خمتلف �أبعاد العالقة بني الإعالم والقانون.
ولذلك كله اهتمت الدرا�سة ب�إفراد مبحث م�ستقل يف الإطار النظري ،وحاولت اخلروج بقدر
ما ا�ستطاعت عن التلقائية يف الطرح والتناول ،وا�ستعمال املفاهيم القانونية على �أنها �أبجديات �أو
بديهيات ،بل ذهبت لتقدم الأفكار وت�شرح املفاهيم – ما �أمكن  -ب�شكل ي�سهل على القارئ من غري
ذوي اخللفيات الأكادميية القانونية التعامل مع الن�ص.

�أهمية الدرا�سة:
تنبع �أهمية الدرا�سة من الأهداف التي ت�سعى �إىل حتقيقها ،مواكبة اجلهود الر�سمية والأهلية
يف متابعة �إ�صدار م�شاريع قوانني ذات عالقة بتنظيم الإعالم؛ وبالتايل �سيكون للتو�صيات التي
�ستخرج بها �أهمية للم�شرع و�صانع القرار بتقدمي الن�صائح الأكادميية والعلمية للأخذ بها عند
�إقرار القانون ب�شكل ر�سمي .وتتعاظم �أهمية الدرا�سة بتوافر عامل اجل َّدة فيها ،لكونها تقدم معاجلة
جديدة ملو�ضوع �شحت فيه الدرا�سات ال�سابقة ،ومل ي�أخذ مكانه امل�ستحق من حيز البحث العلمي.
وما مييز هذه الدرا�سة هو �سعة و�شمول الإطار القانوين الذي ت�ؤ�س�س حتليل مو�ضوعها عليه،
وقد كانت �أغلب الدرا�سات ال�سابقة تقف عند حدود الت�شريعات اخلا�صة بالإعالم ،دون تع ّديها نحو
مفا�صل الت�شريعات الأخرى التي ت�ضمنت �أحكاما ذات �صلة بحرية الإعالم.
5

التنظيم القانوين حلرية الإعالم يف فل�سطني

نطاق الدرا�سة:
تتناول هذه الدرا�سة التنظيم القانوين حلرية الإعالم يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية من
منظور مقارب مبعايري حرية الإعالم يف املواثيق الدولية ،علما ب�أن الباحث مل يقع على �أي من
الوثائق الدولية التي تت�ضمن– مبفردها �أو جمتمعة � -أحكاما �شاملة حلرية الإعالم ،لت�صلح
مقاربة ما جاءت به من معايري مع �أحكام الأنظمة القانونية الداخلية للدول؛ بل �إن جممل الوثائق
الدولية ذات ال�صلة ال تقدم خارطة وا�ضحة املعامل ملاهية املعايري الدولية التي يجب مراعاتها يف
1
الأنظمة القانونية الداخلية الت�صافها بالنموذجية.
وفيما خال املوا�ضيع التي ورد بخ�صو�صها �أحكام �أو معايري دولية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة،
ف�إن الباحث �سيجتهد يف التعليق على �أحكام النظام القانوين اتفاقا ومبادئ املنطق ،وجوهر
حرية الإعالم وحقوق الإن�سان عموما� ،أو بالإ�شارة �إىل �آراء عدد من الباحثني والفقهاء الذين لهم
�إ�سهام �أدبي يف هذا اخل�صو�ص .ذلك بالإ�ضافة �إىل التعليق على مدى ان�سجام املنظومة الت�شريعية
الفل�سطينية ككل فيما يتعلق بالإعالم ،وهو ما ال يحتاج �إىل املقاربة بقدر ما يحتاج �إىل تلم�س
موا�ضع اخللل والإرباك الت�شريعي.
وفيما يتعلق بنطاق الدرا�سة داخليا ،ف�ستعر�ض للإطار القانوين الناظم للعمل الإعالمي وحرية
الإعالمي� ،سواء مبوجب ت�شريعات مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،بالإ�ضافة �إىل تناول م�شاريع القوانني
ذات ال�صلة واملطروحة الآن .وت�ستند الدرا�سة هنا على الن�سخ التي ح�صل عليها «املركز الفل�سطيني
للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى)» من جمل�س الوزراء (ربيع  ،)2011بو�صفها الأحدث تعديال.
وبذلك ،ف�إن الدرا�سة تخت�ص فقط بتناول التنظيم القانوين للإعالم يف الت�شريعات الفل�سطينية؛
وبالتايل لن تتعر�ض لعالقة حرية الإعالم الفل�سطيني يف مواجهة �سلطات االحتالل اال�سرائيلية
 1على هذا ال�صعيد بالإمكان تعداد املواثيق الدولية التالية :ميثاق الأمم املتحدة ( ،)1945والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ( ،)1948والعهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ( ،)1976/1966وقرارات اجلمعية العامة للأمم املتحدة ذات ال�صلة ،و�إعالنات اليون�سكو (خ�صو�صا �إعالن عام  ،1978املو�سوم
بـ «�ﺇﻋﻼﻥ ﺒ�ﺸ�ﺄﻥ ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ ﺍ�ﻷ �ﺴﺎ�ﺴﻴﺔ ﺍﺨﻟﺎ�ﺼﺔ ﺒ�ﺈ�ﺴﻬﺎﻡ ﻭ�ﺴﺎﺌل ﺍ�ﻹﻋﻼﻡ ﻲﻓ  ،...و�إعالن عام  1996ب�ش�أن تعزيز ا�ستقالل وتعددية و�سائل الإعالم العربية ،الذي
يعرف ب�إعالن �صنعاء) .من الوثائق الإقليمية :امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ( ،)2004واالتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان (.)1950
هذا يف حني �أنه لو كانت املقاربة مع «القانون الدويل» ولي�س «املعايري الدولية» لكانت النتائج �أ�ضيق بكثري ،ذلك �أن مفردة القانون الدويل تدل على قواعد
قانونية واجبة املراعاة من قبل الدول الأطراف يف االتفاقيات ال�شارعة بذلك اخل�صو�ص ،كما �أن جملة من املعايري الدولية ذات ال�صلة قد جاءت بها قرارات
للجمعية العامة للأمم املتحدة ،و�إعالنات لوكاالت دولية متخ�ص�صة ،وهي �أحكام خمتلف حول �إلزاميتها كم�صادر للقانون الدويل.
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ومنظومته الت�شريعية .كذلك ال ُتعنى الدرا�سة بتناول مو�ضوعات من قبيل الأبعاد القانونية يف
تنظيم امل�ؤ�س�سات الإعالمية و�إدارتها� ،أو �ش�ؤون املهنة� ،أو الإعالم الدويل (الإعالم يف العالقات
الدولية) .ولن تعمد الدرا�سة �إىل املقارنة بني النظام القانوين الفل�سطيني والأنظمة القانونية
العربية� ،إال بالقدر ال�ضروري لإغناء الدرا�سة؛ ذلك �أن ما طورته التجارب العربية ال يعترب �أ�سا�سا
متينا ومقبوال للبناء عليه واملقارنة به� ،إذ �إن كثري ًا من الدرا�سات ال�سابقة ،يف �شتى مو�ضوعات
التنظيم القانوين للحرية عموما ،ذهبت باجتاه تربير الو�ضع القانوين الفل�سطيني بداعي متيزه
الإيجابي عن املحيط العربي.
�أما مقاربة التنظيم القانوين الفل�سطيني حلرية الإعالم مع املعايري الدولية في�أتي من باب
مالحظة مدى مراعاة ال�سلطة الفل�سطينية  -وهي الكيان ال�سيا�سي الذي لي�س بدولة ،و لي�ست
بطرف يف االتفاقيات الدولية ذات العالقة – لتعهدها الر�سمي مبوجب القانون الأ�سا�سي
باالن�ضمام �إىل الإعالنات واملواثيق الدولية ذات العالقة بحقوق الإن�سان (مادة  ،)2/10مبا يعني
افرتا�ضا حر�ص ال�سلطة الفل�سطينية على تطويع �سيا�ستها الت�شريعية ملالءمتها لأحكام املواثيق
الدولية ذات العالقة.
كذلك ف�إن ال�سلطة الفل�سطينية ملتزمة بجملة من االلتزامات يف جماالت حقوق الإن�سان بحكم
طرفيتها �أو ع�ضويتها يف «ال�شراكة الأوروبية املتو�سطية» ،مبوجب �إعالن بر�شلونة (ت�شرين الثاين/
نوفمرب  .)1995ذلك �أن هذه «ال�شراكة» خمت�صة بالأ�سا�س يف التجارة وال�سيا�سة والثقافة� ،إال �أنه
مت ت�ضمينها بجملة من الأحكام حول واجب مراعاة واحرتام حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية.
كذلك فهي باتت ملزمة حديثا ب�شكل كامل بامليثاق الت�أ�سي�سي ملنظمة اليون�سكو بحكم ع�ضويتها
الكاملة فيها ،التي ح�صلت عليها فل�سطني م�ؤخرا (نهاية ت�شرين الأول� /أكتوبر .)2011هذا
بالإ�ضافة �إىل اعتبارها خماطبة بالن�صو�ص الإلزامية لكفالة حقوق الإن�سان واحلريات العامة
مبوجب امل�صادر غري التعاهدية حلقوق الإن�سان كالإعالنات الدولية وقرارات املنظمات الدولية
والأمم املتحدة خ�صو�صا.
وهكذا ف�إن الدرا�سة �ستتجاوز مناق�شة مو�ضوع مدى �إلزامية ال�سلطة الفل�سطينية بكفالة
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حقوق الإن�سان من عدم ذلك 2،ذلك �أن ال�سلطة قد �ألزمت ذاتها مبوجب منظومتها الت�شريعية،
والد�ستورية خ�صو�صا ،بكفالة هذه احلقوق .كما �أن كفالة احلقوق واحلريات يرتبط مداها مبدى
ممار�سة احلكومة �أو النظام ال�سيا�سي ل�صالحيات املنع واجلرب والتنظيم ،وهو ما هو متوافر �إىل
حد كبري لدى ال�سلطة الفل�سطينية .هذا ،وهناك من يرى �أن ال�سلطة بقيت تراوح يف �إطار «ال التزام
باحلرية وال �إ�صرار على القمع املك�شوف»3.كذلك فلن تتعر�ض الدرا�سة �إىل مو�ضوع تطبيق هذه
الت�شريعات يف �أر�ض الواقع ،مبعنى املقاربة بني الن�ص والواقع 4،و�إمنا الوقوف على �أوجه الق�صور
وعدم االن�سجام يف �أحكام ن�صو�ص النظام القانوين.

الدرا�سات ال�سابقة:
مل ت�سفر نتائج البحث يف الأدبيات ال�سابقة �إال عن وجود ثالث درا�سات ذات �صلة بفكرة
هذه الدرا�سة ،ولي�س خطها العام ومنهجيتها :الأوىل من �إ�صدار «املركز الفل�سطيني حلقوق
الإن�سان» ( ،)PCHRيف نهاية عام 1995؛ والثانية من �إ�صدار «مركز �إ�سرائيل /فل�سطني للأبحاث
5
واملعلومات» ،مطلع عام 1997؛ والثالثة من �إ�صدار «الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن»،
ربيع عام  .2006هذا ،بالإ�ضافة �إىل جملة من الأوراق النقدية حول قانون املطبوعات والن�شر،
و�أغلبها �أوراق مقدمة يف م�ؤمترات وحلقات نقا�ش.
جاءت الدرا�ستان الأوىل والثانية مبكرتني ،مواكبتني �إ�صدار قانون املطبوعات والن�شر،
واقت�صرتا عليه يف التناول؛ ويف حني حاولت الأوىل مقاربة �أحكام القانون واملعايري الدولية،
حاولت الأخرى مقارنتها مع الدميقراطيات الغربية� .أما الدرا�سة الثالثة فجاءت بعنوان ونطاق
مو�سعني« ،حرية الر�أي والتعبري يف املواثيق الدولية والت�شريعات املحلية» ،فقدمت ف�صال نظريا
حول ماهية مفهوم حرية الر�أي والتعبري ،وعر�ضت يف ف�صل �آخر للمقارنة بني تنظيم حرية التعبري
 2حول هذا املو�ضوع بالإمكان االطالع على :حم�سن .35-34 ،1997
 3عبد احلميد .43-42 ،2005
 4بهذا اخل�صو�ص بالإمكان مراجعة :الفا�صد  25 ،1999وما بعدها .و :العمري  53 ،2010وما بعدها .و� :أبو خاطر ودودن�سكي  .16-12 ،1997و :عبد احلميد
 .45-44 ،2005و� :شقري  .43-41 ،1996كما ينظر يف تقارير كل من الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،واملركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى)
ذات ال�صلة بدرا�سة واقع احلريات الإعالمية يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية.
 5بات ا�سمها« :الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان /ديوان املظامل» (.)ICHR
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يف الت�شريعات املحلية واملواثيق الدولية ،م�ستعر�ضة �أبرز القيود املفرو�ضة عليها يف الت�شريعات
املحلية ،ومف�صلة ذلك جتاه �أربعة �أ�شكال من احلريات :حرية الطبع والن�شر ،والإعالم املرئي
وامل�سموع ،وحرية التجمع ال�سلمي ،واحلق يف احل�صول على املعلومات.
وما يربر �أهمية �إعداد هذه الدرا�سة ،جتاه الدرا�ستني الأوىل والثانية هو قدمها ،واقت�صارها
على قانون املطبوعات والن�شر يف وقت مبكر من �صدوره ،وتركيز الأوىل على معايري �شكلية يف
االنتقاد ،دون بحث املعايري املو�ضوعية ،واعتماد الثانية يف ال�شق املتعلق بامل�ستوى الد�ستوري على
امل�سودة الأوىل من م�شروع د�ستور دولة فل�سطني� .أما �أهمية هذه الدرا�سة جتاه الدرا�سة الثالثة
فيعود لعموميتها و�سطحية حتليلها ،وتناولها حرية التعبري عن الر�أي ب�شكل عام ،كذلك مل ت�شهد
الفرتة التي �سبقت �صدور الدرا�سة الثالثة م�شاريع القوانني امل�شار �إليها �سابقا ،والتي �ستت�صدى لها
هذه الدرا�سة بالتحليل واملقاربة مع املعايري الدولية.

�إ�شكالية الدرا�سة:
تقوم الدرا�سة على �إ�شكالية البحث عن ماهية التنظيم القانوين حلرية الإعالم يف مناطق
ال�سلطة الفل�سطينية ،ومدى توافقه مع املعايري الدولية حلرية الإعالم والتعبري عن الر�أي ،والكفالة
القانونية ال�سليمة حلقوق الإن�سان .كما يثري البحث جمموعة من الأ�سئلة املتعلقة مبو�ضوعات
�أ�سا�سية من قبيل ال�شكل �أو الأداة الت�شريعية للتنظيم الت�شريعي حلرية الإعالم ومهنة �أو مهن
الإعالم عموما ،مبعنى مناق�شة الإطار املادي ال�شكلي الذي �سيعدل مبوجبه التنظيم القانوين
للإعالم� ،إن كان بتعديل قانون املطبوعات والن�شر ،و�إ�صدار م�شروعي قانوين الإعالم املرئي
وامل�سموع وجمل�س الإعالم الأعلى� ،أم ب�إ�صدار قانون «عام» �شامل ،يلغي قانون املطبوعات والن�شر
وي�شمل الأحكام التي ت�ضمنتها م�شاريع القوانني تلك.

منهجية الدرا�سة:
تقوم الدرا�سة �أ�سا�سا على املنهج الو�صفي التحليلي املقارن ،من خالل و�صف وحتليل ن�صو�ص
الت�شريعات املحلية ،ومقاربتها مع املعايري الدولية ذات ال�صلة .وبذلك ت�ستخدم الدرا�سة �أ�ساليب
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البحث الكيفي ،وت�ستفيد من مدخل البحث املكتبي باال�ستعانة بالأدبيات النظرية والتطبيقية ذات
العالقة مبو�ضوع الدرا�سة ،وخ�صو�صا فيما يتعلق بالإطار النظري للدرا�سة .وي�ستخدم البحث جلمع
مادته �أ�سلوب التحليل املنظم للت�شريعات والوثائق التي �ستكون املادة املرجعية الأ�سا�سية للدرا�سة.

تق�سيم الدرا�سة:
مت تق�سيم الدرا�سة �إىل ف�صلني اثنني ،تتلوهما خامتة تجُ مل فيها النتائج والتو�صيات العامة� ،إذ
�سي�شار �إىل التو�صيات التف�صيلية يف �سياق العر�ض والتحليل .تفرد الدرا�سة الف�صل الأول للإطارين
النظري والقانوين ،وهو يفرد بدوره مبحثني اثنني :الأول يف الإطار النظري حلرية الإعالم ،تعر�ض
فيه ملاهية حرية الإعالم ومو�ضعها وا�شتقاقها من حقوق الإن�سان واحلريات العامة ،بالإ�ضافة �إىل
مناق�شة مو�ضوع العالقة بني حرية الإعالم والقانون� .أمااملبحث الثاين فيعر�ض للإطار القانوين
الناظم حلرية الإعالم يف فل�سطني ،وير�سم خارطة تف�صيلية لذلك.
َ
الف�صل الثاين لتحليل التنظيم القانوين حلرية الإعالم يف فل�سطني،
هذا يف حني تفرد الدرا�سة
من ثالثة جوانب قانونية تنظيمية :فيعر�ض املبحث الأول للتنظيم القانوين حلرية الإعالم يف
اجلوانب الد�ستورية واحلقوقية ،يف حني يعر�ض املبحث الثاين حلرية الإعالم والنظام الإداري
(عالقة ال�سلطة التنفيذية بو�سائل الإعالم) ،ويعر�ض املبحث الثالث حلرية الإعالم والنظام
اجلزائي (التجرمي والعقاب).
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الف�صل الأول
الإطاران النظري والقانوين
يفرد هذا الف�صل مبحثني :الأول يف الإطار النظري ،يعر�ض فيه ملاهية حرية
الإعالم ومو�ضعها وا�شتقاقها من حقوق الإن�سان واحلريات العامة ،بالإ�ضافة �إىل
مناق�شة مو�ضوع العالقة بني حرية الإعالم والقانون� .أما املبحث الثاين فيعر�ض
للإطار القانوين الناظم حلرية الإعالم يف فل�سطني ،وير�سم خارطة تف�صيلية
لذلك .ويحيل هذا الف�صل �إىل �شكلني تو�ضيحيني مت ت�ضمينهما كمالحق بالدرا�سة:
الأول خا�ص بالإطار النظري حلرية الإعالم ،والثاين خا�ص بالإطار القانوين حلرية
الإعالم يف فل�سطني
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املبحث الأول
الإطار النظري حلرية الإعالم والتنظيم القانوين لها
كثرية هي تلك الأدبيات التي ناق�شت �أهمية الإعالم وت�أثريه يف بنية وعالقات املجتمع داخليا،
بل ويف العالقات الدولية التي يعترب الإعالم فيها �أحد �أبرز الو�سائل الالعنفية يف ال�سيطرة والت�أثري
على م�سارات العالقات ما بني �أ�شخا�ص القانون الدويل ،حتى بات الإعالم �أحد ا�شكال الدبلوما�سية
العامة والدبلوما�سية ال�شعبية فيما ا�صطلح على ت�سميته بالدبلوما�سية الإعالمية.
على ال�صعيد الداخلي يف عالقة الإعالم باملجتمع وال�سلطة ،وهو ما تعنى به الدرا�سة �أ�سا�سا،
ي�ضطلع الإعالم  -يف حال توافر ف�سحة احلرية املالئمة  -ب�أدوار مهمة يف تدعيم �أركان احلكم
الدميقراطي وال�شفافية يف العمل احلكومي والأهلي ،ويت�صدى ملكافحة الف�ساد الذي ُيعترب تقييد
الو�صول �إىل املعلومات العامل الأبرز لتف�شيه كظاهرة� .أما عن عالقة الإعالم بالنظام الدميقراطي،
ومما يعد م�س ّلما به �أن كال
فقد جهد كثريون يف
املحاجة بتقدمي �أي منهما على الآخر بالوجود؛ ّ
َّ
منهما ال يح�ضر يف غيبة الآخر ،وال يقوم �أي منهما �إال من خالل دعم الآخر 6.ومن هذا املنطلق،
ظهرت تو�صيفات جمازية لل�صحافة كـ «ال�سلطة ال�شعبية» و «ال�سلطة الرابعة» ،كناية عن �أهميتها
وفعاليتها �أ�سوة بال�سلطات الثالث يف الدولة (الت�شريعية ،والتنفيذية ،والق�ضائية).
كما �أن للإعالم �أهمية كبرية ودورا م�ؤثرا يف تعزيز حقوق الإن�سان من خالل ت�أثرياته املعرفية
والن�شر و�إعالم اجلماهري بحقوقهم وك�شف انتهاكات ال�سلطة لها 7.وكان هذا الأمر حا�ضرا يف
جملة من الوثائق الدولية �أبرزها �إعالن امل�ؤمتر العام ملنظمة اليون�سكو ،يف عام  ،1978املو�سوم بـ
«�ﺇﻋﻼﻥ ﺒ�ﺸ�ﺄﻥ ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ﺍﺨﻟﺎ�ﺼﺔ ب�إ�سهام و�سائل ﺍ�ﻹﻋﻼﻡ ﻲﻓ ﺩﻋﻡ ﺍﻟ�ﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ اﻟﺩﻭﻲﻟ،
وتعزيز حقوق الإن�سان ،ومكافحة العن�صرية والف�صل العن�صري والتحري�ض على احلرب».
 6انظر يف عالقة الإعالم بالدميقرطية ومبكافحة الف�ساد� :شعبان  .17-15 ،2007و :عبد احلميد  .2005و :ق .عبد املجيد  .243-242 ،2008و :احللو ،2006
 .88-86و :حم�سن .28-27 ،2003
 7انظر يف دور الإعالم يف دعم حقوق الإن�سان :ق .عبد املجيد  113 ،2008وما بعدها .و :حم�سن  43 ،2003وما بعدها.
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ودور الإعالم معترب �أي�ضا يف دعم التنمية على خمتلف الأ�صعدة ،وبناء �أ�س�س املجتمع املدين.
وذلك بالإ�ضافة �إىل جملة من املزايا املجتمعية املتعلقة بن�شر الأخبار والثقافة والعلم والتقنية ورفع
م�ستوى الوعي العام 9،ولدى الأطفال خ�صو�صا 10،ناهيك عن دوره يف تنمية «الن�شاط الإبداعي
وتفتح ملكات الإن�سان»11.وهناك من ي�شري �إىل �أن الفل�سفة الأوروبية لتنظيم حرية الإعالم تقوم
12
على متكينها من �أداء وظيفتني اثنتني :توفري املعلومات والرقابة العامة.
وملا كان للإعالم تلك الأهمية اجل ّمة والأدوار املتعددة واملت�شابكة ،ف�إنه يف انعدام احلرية �أو
التقييد املغايل لها �سيفقد الإعالم �أهميته ويبيت بال جدوى ،ويقت�صر على الرتفيه ،بل �إن الرتفيه
�سيكون موجها .وكذلك ف�إن يف �إطالق عنان الإعالم كليا ما يعود بنتائج �سلبية ،فيتعدى من خالله
على حقوق الآخرين باحلرمة ال�شخ�صية وقرينة الرباءة ،و�سيختل النظام العام للمجتمع الدولة.
لذلك كان قطاع الإعالم� ،أ�سوة ببقية القطاعات الإن�سانيةّ ،
حمط تنظيم القانون الداخلي والدويل.
هذا ،ولطاملا ات�صف التنظيم القانوين للإعالم تاريخيا باملغاالة واجلور على ح�ساب احلرية
الالزمة للعمل الإعالمي؛ ومع ظهور النظام العاملي اجلديد وال�شرعية الدولية حلقوق الإن�سان،
�شهدت حرية الإعالم اهتماما دوليا حقيقيا يدعو �إىل �ضرورة عدم االعتداء عليها ،وعدم مغاالة
القانون يف تقييدها .وقد �أخذت الكثري من الدول الدميقراطية واملتقدمة تعدل ت�شريعاتها اتفاقا
وهذه الأهداف ،وبقيت كثري من دول العامل الثالث توغل مبوجب ت�شريعاتها يف تقييد ال�صحافة
وت�شديد �أحكام عقوباتها على املخالفني .بل �إن هناك من يرى �أن مفاهيم الدميقراطية الغربية
والأوروبية خ�صو�صا  -النابعة من نظريات القرن الثامن ع�شرـ قد قدمت جتربة ت�شريعية يقتدى
13
بها ،وقد �أ�س�ست جلملة من املواثيق الدولية بهذا اخل�صو�ص.
8

 8انظر� :أبو خليل  72 ،2011وما بعدها.
 9انظر :احللو .10-7 ،2006
 10جاء يف اتفاقية حقوق الطفل (« :)1990/1989تعرتف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي ت�ؤديها و�سائط الإعالم وت�ضمن �إمكانية ح�صول الطفل
على املعلومات واملواد من �شتى امل�صادر الوطنية والدولية ،وبخا�صة تلك التي ت�ستهدف تعزيز رفاهيته االجتماعية والروحية واملعنوية و�صحته اجل�سدية
والعقلية( »....مادة .)17
 11املادة ( )7من �إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل (.)1966
� 12أبو خاطر ودودن�سكي .17 ،1997
 13انظر :املرجع ال�سابق.18-17 ،
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حري بنا قبل ال�شروع يف درا�سة مو�ضوع هذا املبحث ،والدرا�سة ككل� ،أن ن�ؤكد على االختالف
ٌّ
بني حرية الإعالم يف عالقة املجتمع بال�سلطة احلاكمة (وهو ما تعنى به الدرا�سة) ،وحرية الإعالم
يف العالقات الدولية 14.ذلك �أن اخلالف بينهما حا�ضر يف املقدمات والنتائج ،وما نقاط اال�شرتاك
بينهما �إال عار�ضة يف �سياق املمار�سة .ومن ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر القيود الت�شريعية
املحلية على حرية الإعالم بعدم �إف�ساد و�سائل الإعالم لعالقة دولتها بالدول الأخرى .ومن �أبرز
موا�ضع اخلالف ،يف النتائج ،بني حرية الإعالم يف النطاق املحلي وحرية الإعالم يف العالقات
الدولية� ،أنه ال يوجد من ينازع با�ستقرار حرية الإعالم ك�أحد حقوق الإن�سان ،فيما يكاد يتفق
اجلميع على �أن حرية الإعالم ما بني الدول لي�ست مبلزمة لأي منها ،و�إمنا يحكمها مبد�أ ال�سيادة
احلا�ضر دوما يف فكر وممار�سة العالقات الدولية.
و�أما نقاط اال�شرتاك فم�أتاها عمومية بع�ض ن�صو�ص املواثيق الدولية التي جاءت لتنظم حرية
الإعالم يف العالقات الدولية ،التي ف�سحت جماال لقابليتها يف الت�أ�سي�س حلرية الإعالم ك�أحد حقوق
الإن�سان .كذلك ف�إن كثري ًا من االلتزامات الدولية تفر�ض على الدول عدم �إ�سهام الإعالم يف �إثارة
احلرب والإخالل بال�سالم العاملي ،وهو ما تعك�سه الدول يف ت�شريعاتها الداخلية ل�ضمان تطبيقه.
يعر�ض هذا املبحث ملو�ضوعني رئي�سني :ماهية حرية الإعالم وا�شتقاقها من النظرية العامة
حلقوق الإن�سان واحلريات العامة (املطلب الأول) ،وحرية الإعالم والقانون (املطلب الثاين).

املطلب الأول
ماهية حرية الإعالم وا�شتقاقها من النظرية العامة حلقوق الإن�سان وحرياته
ارتبط ظهور مفهوم حقوق الإن�سان يف النظرية واملمار�سة بالغرب ،عقب احلرب العاملية الثانية،
ومبا له عالقة بظاهرة التنظيم الدويل وت�أ�سي�س الأمم املتحدة واملنظمات الدولية ذات العالقة� ،إال
�أنه كان نتاج موروث ن�ضايل �إن�ساين طويل يعود �إىل ع�صور ازدهار �أمم الر�ساالت ال�سماوية وتعاليم
الأديان ،واحل�ضارة الإ�سالمية-العربية خ�صو�صا ،مرورا ب�أوروبا الع�صور الو�سطى ،والثورتني
 14انظر فيما يتعلق بحرية الإعالم الدويل وامل�آخذ على الإطار القانوين الراهن للإعالم :امل�صمودي  43 ،1985وما بعدها.
14

املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات االعالمية (مدى)

الفرن�سية والأمريكية ،وو�صوال �إىل عهد النظام العاملي اجلديد بانتتهاء احلرب العاملية الثانية.
مت تق�سيم هذا املطلب �إىل فرعني :يعر�ض الفرع الأول منهما ملاهية حرية الإعالم ،فيما
يعر�ض الفرع الثاين ال�شتقاق هذه احلرية من النظرية العامة حلقوق الإن�سان وحرياته ،وحماولة
ر�سم خطوط العالقات التي جتمع بني حرية الإعالم واحلريات املوازية لها ،واملت�أ�صلة عنها،
واملتفرعة منها.
15

الفرع الأول
ماهية حرية الإعالم
لن تخو�ض الدرا�سة يف ت�أ�صيل مفهوم حقوق الإن�سان واحلريات العامة فل�سفيا 16،وا�ستعرا�ض
تعريفاته وفقا ملختلف املدار�س الفقهية؛ �إذ تخ�ضع «حقوق الإن�سان» كمفهوم ونظرية عامة �إىل حقل
العلوم االجتماعية – مبعنى ات�صالها �أ�سا�سا بالقيم ال�سيا�سية والأخالقية  -التي طاملا كانت مو�ضع
خالف لدى الفقهاء ان�سجاما والقيم ال�سيا�سية والأخالقية ال�سائدة يف �أي من املجتمعات.
وقد �شهد املفهوم احلديث حلقوق الإن�سان ات�ساعا �أفقيا وعموديا ،فبات ي�ضم العديد من
17
املو�ضوعات �أو الأبعاد االجتماعية والرتبوية واالقت�صادية والثقافية.
وبتكري�س ر�سمي من قبل العهدين الدوليني حلقوق الإن�سان ( ،)1976/1966باتت حقوق
الإن�سان ت�صنف �ضمن فئتني رئي�سيني :جمموعة احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،وجمموعة احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
�أما عن عالقة احلريات العامة بحقوق الإن�سان ،فهي يف �أب�سط �صورها �أحد �أبرز �صور حقوق
الإن�سان يف �صور املمار�سة اجلماعية لها ،التي هي مبثابة تعبري جمعي عن منظومة من احلقوق
الفردية التي تت�آزر لت�شكل حرية عامة .ويعرف فقه القانون الد�ستوري احلرية الفردية ،مبفهومها
 15انظر يف اجلذور التاريخية :ق .عبد املجيد  90 ،25-23 ،2008وما بعدها .وانظر يف اجلذور التاريخية والفل�سفية حلرية التعبري عن الر�أي خ�صو�صا� :أبو
خليل 126-124 ،2011
 16للإطالع حول هذا املو�ضوع انظر :حم�سن  18 ،2003وما بعدها .و :ق .عبد املجيد  90 ،2008وما بعدها.
 17ق .عبد املجيد .26 ،2008
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العام ،ب�أنها «االعرتاف للفرد بالقدرة على الت�صرف يف الدائرة املحددة له مبا ال ي�ضر الآخرين �أو
18
يهدد النظام االجتماعي العام».
عند حماولة تعريف حرية الإعالم يجد الدار�س نف�سه ي�ستعر�ض جملة من احلقوق املركبة التي
ت�شكل باجتماعها وتوافقها م�ضمون هذا املفهوم 19،الذي بالإمكان تعريفه ب�أنه :حق الو�صول �إىل
املعلومات من �أي م�صدر ،ونقلها وتبادلها ،واحلق يف ن�شر الأفكار والآراء وتبادلها ،من خالل و�سائل
الإعالم التي يتوجب �أن ال تتعر�ض لرقابة م�سبقة على ما تقدمه �إال يف �أ�ضيق احلدود ،ومبا له عالقة
بالنظام العام والآداب ،ومع �ضرورة التحديد الدقيق لهذين امل�صطلحني.
وبذلك جند �أن ملفهوم حرية الإعالم داللة �أو�سع و�أ�شمل من مفاهيم حرية ال�صحافة وحرية
البث الإذاعي والتلفزيوين ،وما �إىل ذلك من مفاهيم تربط احلرية بالو�سيلة �أو ا�سم املهنة ،و�إن
كان هنالك من يو�سع من داللة ال�صحافة التي طاملا ارتبطت بال�شكل املطبوع من الإعالم لت�شمل
مفهوم الإعالم ب�إطاره الأو�سع ،والذي يبقى امل�صطلح الأدق تعبريا.
ومن تلك اجلهود التي حاولت التو�سيع من داللة ال�صحافة ما ذهبت �إليه «جلنة حرية
ال�صحافة» بجامعة �شيكاغو الأمريكية ،يف تقرير لها يف عام  ،1947ب�إ�شارتها لإمكانية �إدخال جميع
و�سائل االت�صال اجلماهريية (�إ�ضافة �إىل املقروءة) كالإذاعة والتلفزيون وال�سينما �ضمن مفهوم
ال�صحافة .ويف النتيجة ،مت الإجماع على �إحالل حرية الإعالم مكان حرية ال�صحافة 21.وبذلك
22
تكون حرية ال�صحافة وحرية الإعالم املرئي وامل�سموع فرع ًا حلرية الإعالم.
ارتباطا بتفريع حرية ال�صحافة عن حرية الإعالم ،ت�شمل الأوىل عن�صرين �أ�سا�سيني :حرية
�إ�صدار ال�صحف ،وعدم التدخل يف عملها �أو الرقابة امل�سبقة عليه23.هذا ،ولطاملا بقيت حرية
ال�صحافة تاريخيا مرتبطة بحرية طباعة الكتب ون�شرها 24،وقد و�صل الغرب (فرن�سا خ�صو�صا)
20

 18زلطة .27 ،2003
 19انظر يف عدد من تعريفات «حرية الإعالم»� :أبو خليل  .140 ،2011و :العبيدي  .137 ،2009و :احللو .7 ،2006
 20انظر :احللو  .7 ،2006و :العبيدي .145-144 ،138-137 ،2009
� 21شعبان .15-14 ،2007
� 22س .اخلطيب  .7 ،2009انظر يف املرجع ذاته تعريف حرية الإعالم املرئي وامل�سموع.22-21 :
 23انظر يف تعريف «حرية ال�صحافة» :العبيدي  .145 ،2009و :حافظ  .9-6 ،1997و :احللو .86-85 ،2006
 24احللو .85 ،2006
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�إىل املرادفة بني مفهومي حرية الإعالم وحرية ال�صحافة يف عهد «لوي�س ال�ساد�س ع�شر»،
متييزا لها عن املن�شورات الأدبية �أو العلمية نظر للطابع ال�سيا�سي لل�صحافة الذي خ�صها باهتمام
26
ومتابعة احلكومات.
�إن حرية الإعالم تقوم �أوال على حرية الو�صول �إىل املعلومات ،وحرية ن�شرها تاليا ،والتعقيب
يتم ذلك ب�إحداث نوع من احلوار والتفاعل
عليها ب�إبداء الر�أي .وهنا لي�س نهاية املطاف ،و�إمنا ّ
املجتمعي بالأخذ والرد ،ب�شكل ي�سهم يف وجود تغذية راجعة.
25

الفرع الثاين
ا�شتقاق حرية الإعالم من النظرية العامة حلقوق الإن�سان وحرياته
يف ا�شتقاق حرية الإعالم من النظرية العامة حلقوق الإن�سان وحرياته ،بالإمكان ت�شبيكها
وردها �إىل م�ستويني :امل�ستوى الأول �أفقي ،يقف عند حدود «العالقات الثنائية» حلرية الإعالم
بحقوق وحريات �أخرى .و�أبرز هذه العالقات الثنائية ارتباطها بحرية املعرفة وحرية الو�صول �إىل
املعلومات ،بو�صف الثانية امل�صدر الذي ي�ستمد منه الإعالمي ما ين�شر �أو يذيع ،وبو�صف الإعالم
�أحد �أبرز امل�صادر التي ي�ستمد منها اجلمهور حقه باملعرفة والو�صول �إىل املعلومات 27.وبالتايل ف�إن
28
حق املعرفة بدون حق الو�صول �إىل املعلومات مبثابة احلق الناق�ص املفرغ من امل�ضمون والأداة.
تعد كفالة ممار�سة حق املعرفة وحرية الو�صول �إىل املعلومات �أحد �أبرز الإجراءات الوقائية
لظواهر تف�شي الف�ساد .كذلك ترتبط حرية الإعالم بعالقات ثنائية متبادلة ،كعالقتها باحلق
يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،والدميقراطية ،واحلكم الر�شيد 29.ومن �أبرز ال�صور التطبيقية لعالقة
الإعالم مبجمل هذه املبادئ الدور الذي ي�ضطلع به الإعالم يف تغطية العملية االنتخابية
 25نيتز .11 ،2008
 26احللو .85 ،2006
 27انظر يف �أهمية الإعالم كم�صدر للمعرفة :ق .عبد املجيد  220 ،2008وما بعدها.
 28حبيب .79 ،2008
 29انظر :ق .عبد املجيد .233 ،2008
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والرقابة عليها ،مبا يعزز ويكفل نزاهة االنتخابات التي هي قوام �أي نظام دميقراطي حقيقي.
يعرف حق الو�صول �إىل املعلومات بحق املواطن يف النفاذ �إىل ملفات امل�ؤ�س�سات العامة،
وا�ستق�صاء املعلومات اخلا�صة بال�ش�أن العام ممن يحظون بها من ال�شخ�صيات العامة متى اقت�ضت
احلاجة �إىل ذلك 31،ودون الإخالل مببد�أ املحافظة على �أ�سرار الدولة ،ولكن بتحديد دقيق ومنطقي
مل�ضمون هذا املبد�أ� .أما احلق يف املعرفة فيعرفه البع�ض بـ «حق اجلماهري يف ا�ستقاء املعرفة –
32
ب�شكل مبا�شر ودون و�سيط – من م�صادرها �أو من خالل و�سائل الإعالم كوكيل عن اجلماهري».
وارتباطا بهذا الطرح جاء قرار ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟ�ﻸﻤﻡ ﺍﻤﻟﺘﺤﺩﺓ رقم ()59ﻋﺎﻡ  ،1946الذي �أعلن
«�ﺃﻥ حرية تداول املعلومات حق من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،وهي املعيار الذي تقا�س به جميع
احلريات التي تكر�س الأمم املتحدة جهودها لها» .كذلك فقد جعلت منظمة الأمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة (اليون�سكو) من بني �أهدافها – مبوجب ميثاقها الت�أ�سي�سي (« – )1945ت�سهيل
حرية تدفق الأفكار عن طريق الكلمة وال�صورة» ،ون�شر الثقافة واملعرفة (مادة .)2/1
�أما امل�ستوى الثاين ال�شتقاق حرية الإعالم من النظرية العامة حلقوق الإن�سان وحرياته ،فهو
م�ستوى عمودي ،وبالإمكان فيه اقتفاء العالقة �صعودا برد حرية الإعالم ابتداء �إىل «احلق يف
االت�صال» ،التي ُترد بدورها �إىل «حرية التعبري عن الر�أي» ،ومن ثم �إىل «حرية االعتقاد» التي تنتمي
�أ�سا�سا �إىل جمموعة احلقوق املدنية وال�سيا�سية.
حرية االعتقاد هي عدم معار�ضة الإن�سان يف اعتناق �آرائه ال�سيا�سية والفل�سفية والدينية،
وبذلك فهي مبنزلة �أوىل حقوق الإن�سان «التي يثبت له بها و�صف �إن�سان»؛ وبالتايل ف�إن �سلب
هذه احلرية هو مبثابة �سلب �صفة الإن�سانية عن الإن�سان 33.ولوال حرية التعبري عن الر�أي لبقيت
حرية االعتقاد بال جدوى �أو مدلول ،فما قيمة االعتقاد دون �إتاحة املجال لالف�صاح والتعبري عنه؟
وبالتايل ،ت�أتي حرية الر�أي مبثابة «حجر الزاوية يف بناء جميع حقوق وحريات الإن�سان» 34.وبذلك
30

 30انظر يف عالقة حرية الإعالم ونزاهة االنتخابات :مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان .2007
 31حبيب .80 ،2008
 32تعريف لـ»حممد عبد اللطيف حمفوظ» ،ينقل عنه :ق .عبد املجيد .225 ،2008
 33حم�سن .7 ،1997
 34املرجع ال�سابق.8 ،
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فهي يف طليعة حقوق الإن�سان وحرياته الأخرى لأنه بدونها ال ي�ستطيع �أن يطالب بحقوقه الأخرى،
36
فيقول «هارولد ال�سكي» يف هذا اخل�صو�ص «ال توجد حرية من دون حرية القول».
وهكذا ي�صار باال�ستطاعة تعريف حرية التعبري عن الر�أي ب�أنها حرية الفرد واجلماعة يف
التعبري والإعراب عن الأفكار واملبادئ واملعتقدات اخلا�صة بال�صور �أو الو�سائل التي يراها �أو تراها
منا�سبة ،بدون معار�ضة من �أحد 37.وهكذا ت�ستوعب �صور التعبري عن الر�أي �أ�شكاال خمتلفة من
الو�سائل التي قد تكون بالكتابة �أو اخلطابة والكالم� ،أو بالأعمال الفنية ال�ساكنة واملتحركة 38.كذلك
ف�إن حرية ال�صحافة ،وحرية الإعالم عموما ،تعترب �أحد روافد حرية الر�أي ،نظرا لدورها املجتمعي
يف تنمية الر�أي العام ودعم الأفكار اجلديدة وتدعيم ركائز احلكم الدميقراطي ،وهو ما يرتبط
39
بالقوة الت�أثريية لو�سائل الإعالم التي تتزايد مع الزمن والتقدم التكنولوجي.
�أما احلق يف االت�صال فيعرف بـ «حق االنتفاع وحق امل�شاركة جلميع الأفراد واجلماعات
والتنظيمات [ ]...بو�سائل االت�صال وموارد املعلومات على نحو متوازن ،وحتقيق �أكرب قدر من
امل�شاركة يف العملية االت�صالية» 40.وهناك من يف�صل احلق يف االت�صال �إىل عدة م�ستويات41:امل�ستوى
الأول حلقوق للأفراد ،وي�شمل احلق يف املعرفة واحلق يف التعبري واحلق يف احلركة ال�شخ�صية� .أما
امل�ستوى الثاين فلحقوق و�سائل االت�صال ،وت�شمل حق الو�صول �إىل م�صادر املعلومات ،وحرية الر�أي
والتعبري واحلق يف الن�شر وحرية احلركة والتنقل .و�أما امل�ستوى الثالث فيتمثل بحقوق الأمم يف
االت�صال ،فيما ي�شمل جملة من احلقوق ذات الطابع الدويل يف عالقة الدول بع�ضها ببع�ض ،ومبا
يخرج عن مو�ضوع الدرا�سة ،من قبيل احلق يف ن�شر املعلومات والتداول احلر لها و�صون الذاتية
الثقافية وحقي الت�صحيح والرد.
وبذلك ،ف�إن حرية الإعالم «�سليلة �شرعية» للنظرية العامة حلقوق الإن�سان وحرياته
35

� 35س .اخلطيب .6 ،2006
 36انظر :الفطافطة �2011أ.90 ،
 37الراعي  .26-25 ،2011و :ق .عبد املجيد .248-246 ،2008
� 38أبو خليل .124 ،2011
 39ق .عبد املجيد .230 ،2008
 40العودات .13 ،2004
 41انظر :ق .عبد املجيد  212 ،2008وما بعدها.
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الأ�سا�سية ،وتت�صل بها �إ�ضافة �إىل «البعد الع�ضوي» ،ببعد وظيفي يتمثل بالدور الذي ت�ضطلع
به حرية الإعالم يف حماية حقوق الإن�سان وحرياته والدفاع عنها ،بو�صفها «الناطق الر�سمي»
لها واملعرب احلقيقي عنها.

املطلب الثاين
حرية الإعالم والقانون
�أ�سوة مبختلف الن�شاطات واحلقوق الإن�سانية ،ينظم القانون قطاع الإعالم وامل�شتغلني فيه،
ويحدد �إطار حرية الإعالم والقيود املفرو�ضة عليها وحقوق الإعالميني ،ويفر�ض عقوبات على
منتهكي �أحكامه �سواء بالتعدي على حرية الإعالم �أو بتعدي حرية الإعالم على حقوق وحريات
الأفراد واجلماعات وم�صالح النظام العام للمجتمع والدولة.
وبذلك ال يكون القانون دائما يف مواجهة حرية الإعالم كما هو حال الفهم ال�سائد لدى كثريين،
بل هو �أي�ضا ويف كثري من الأحيان يف �صاحلها .وبالتايل ال ي�شكل التنظيم القانوين للإعالم بحد
ذاته انتهاكا للحرية ،وامنا يكون االنتهاك يف م�ضمون �أحكامه �إذا ما غالت يف تقييد احلرية ل�صالح
اعتبارات ومبادئ ف�ضفا�ضة وغري حمددة بدقة.
هذا ،ويبقى التنظيم اجلزائي جلرائم الإعالم من �أكرث املو�ضوعات ح�سا�سية يف عالقة
القانون بحرية الإعالم؛ ولذلك يجب �أن يتوافر بهذا اخل�صو�ص جملة من ال�ضوابط الأ�سا�سية،
و�أبرزها «مبد�أ ال�شرعية» ب�أن ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص ،و «مبد�أ امل�ساواة» وعدم التمييز
وفقا لأي اعتبار كاجلن�س والعرق واالنتماء ال�سيا�سي وما �إىل ذلك .وي�ضاف �إليها عدم املبالغة
يف التجرمي ،ويف تقدير العقوبات للجرائم ،كما يف�ضل وجود نظام جزائي �إجرائي خا�ص
بق�ضايا الإعالم .و�سن�شري يف املبحث الثالث من الف�صل الثاين �إىل كيف �أن عددا من الدول
الدميقراطية قد هجرت ربط املخالفات الإعالمية بالنظام اجلزائي ،وباتت تربطها بالنظام
املدين (التعوي�ض).
هذا وقد ق�سم هذا املطلب �إىل فرعني اثنني :يعر�ض الأول للأبعاد النظرية والفل�سفية يف
20

املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات االعالمية (مدى)

العالقة بني حرية الإعالم والقانون ،يف حني يعر�ض الفرع الثاين �إىل اجلهود الدولية واملمار�سات
الوطنية يف حتديد العالقة بني حرية الإعالم والقانون.

الفرع الأول
الأبعاد النظرية والفل�سفية يف العالقة بني حرية الإعالم والقانون
يعتربالإطار القانوين الناظم للإعالم (ويطلق عليه البعد الت�شريعي) �أحد �أبعاد ال�سيا�سة
االت�صالية �إىل جانب البعد االقت�صادي والبعد التكنولوجي .فيما يتعلق بالبعد الت�شريعي ،ي�شمل
�أ�صناف الت�شريعات الناظمة للإعالم من حيث امل�ضمون واملهنة وامل�ؤ�س�سات الإعالمية (تنظيمها
و�إدارتها) ،ويق�صد بالبعد االقت�صادي �صناعة االت�صال والإعالم ك�إحدى ال�صناعات التي حتتاج
�إىل ر�ؤو�س �أموال وتقدم منتجا وتك�سب �أرباحا .و�أما البعد التكنولوجي فيق�صد به مدى التطور
42
التقني والتكنولوجي الذي ت�ستخدمه و�سائل الإعالم.
بغري التنظيم القانوين حلرية الإعالم ،و�إن حتقق لها �إطالقها ،ف�إنها �ستتعدى على حقوق
د�ستورية وقانونية �أخرى؛ ولذلك فقد ف ّندت مقوالت ونظريات من قبيل «خري قانون للإعالم هو
عدم وجود قانون» ،43و «احلق املطلق حلرية التعبري» .وقد تراجع كثريون من �أن�صار نظرية احلق
املطلق عن نظريتهم عندما عجزت هذه النظرية عن حل الإ�شكاليات املثارة كنتيجة لإطالق احلرية
وح�صانة �أدواتها وامل�شتغلني فيها جتاه جميع �أ�شكال الآراء ،حتى بات املحر�ضني على اجلرائم
واملروجني للفتنة الطائفية غري معاقبني على �سلوكهم الإجرامي .وعندما حاولت هذه النظرية
تعديل م�سارها ب�إدخال ما �أطلق عليه «�صمامات �أمان» عادت تلقائيا �إىل املربع الأول ،ب�ضرورة
تدخل القانون لتنظيم حرية التعبري عن الر�أي.44
هذا ،وهناك من ينظر �إىل العالقة ما بني القانون وحرية التعبري ،باعتبار �أنهما على طريف
� 42أبو خليل .31-29 ،2011
 43انظر� :شعبان .28 ،2007
 44قني�ص .122 ،2008
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معادلة تعني فيها مكا�سب �أحدهما خ�سارة يف الطرف الآخر 45.وهو ي�ؤ�س�س فكره هذا على �أن الدولة
ب�إ�صدارها القوانني الكافلة واملنظمة للحرية ،تكون هي م�صدر القوة للحرية وال�ضامنة لها ،بل �إنه
ي�ستغرب كيف �أن الدولة تكفل احلرية ويف الوقت ذاته ت�أتي ب�أدوات قمع وتعطيل.
ِ
�إن نظرية احلق املطلق حلرية التعبري ،و�إن ُفندت باعرتاف كثري من روادها� ،إال �أنها دفعت
وبفعل الزخم الفكري لها �إىل تفكري الفقهاء وامل�شرعني ،بل والإعالميني �أنف�سهم يف معايري من
�ش�أنها املوازنة بني م�صلحة حرية التعبري وم�صلحة القيم االجتماعية ،وفقا ملقيا�س التكلفة والفائدة
العائدتني من كل م�صلحة ،وترك التقييم للق�ضاء 46.علما ب�أن هذه الق�ضية ال�شائكة ما زالت مو�ضع
نقا�ش م�ستمر منذ عام  1957على �أقرب تقدير ،وهو الذي �شهد ن�شر كتاب «هربرت هارت» حول
47
القانون واحلرية والأخالق.
هذا ،وال �شك يف �أن ال�شراكة يف و�ضع وتطوير النظام القانوين من قبل احلكومة وال�شعب
وممثليهم تبقى املنهجية �أو الآلية الأف�ضل ل�ضبط العالقة بني امل�صلحتني ،بل وبني خمتلف امل�صالح
املت�ضاربة الأخرى يف املجتمع 48.وذلك يف ظل ا�ستمرار اخلالف حول معيار ح�سم م�س�ألة التوازن
بني احلريات واحلقوق الفردية واملجتمعية من ناحية وحرية الإعالم من الناحية الأخرى 49،والذي
يتطلب االتفاق حوله ،والت�صدي ملغاالة التقييد القانوين يف �ضبط حرية الإعالم خ�صو�صا ،توافر
مناخات �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية منا�سبة ،وقائمة �أ�صال على �أ�سا�س االتفاق بني �سلطات
50
الدولة ،مع عدم تغييب ال�شعب وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
وعلى الرغم من هجر فكر احلرية املطلقة من كل قيد ،ما يزال هناك من يجادل يف �صحة
وحدات حتليلها الأ�سا�سية ،فيقول �أحدهم �إن «القانون مبعناه الت�شريعي �أو مبعناه العريف االجتماعي
[ ]...يقف موقفا حمافظا �إن مل يكن خما�صما لقيمة احلرية» .ويعلل ذلك مبا و�صفه ب�أن «القانون،
 45انظر :يا�سني .48-44 ،2010
 46انظر :قني�ص .123-122 ،2008
 47انظر :فرحات 57-56 ،2004
 48قني�ص  .123-122 ،2008و :فرحات .56 ،2004
 49انظر :ق .عبد املجيد .244-243 ،2008
 50الراعي .16 ،2011
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�أنطولوجي ًا ،هو نقي�ض احلرية املطلقة �أو نفي لها ما دام ي�ستهدف تنظيم العالقات االجتماعية».
وهو يف تعليله حلكمه يحمل بذور تفنيد ادعائه؛ �إذ �إن القانون لي�س خما�صما للحرية ،بل هو خما�صم
لإطالقها ،ملا �سيت�سبب به هذا الإطالق من تعدٍّ على حقوق وحريات ال تقل �أهمية عن احلرية ،بل يف
كثري من الأحيان يقيد �إحدى احلريات كي ال تتعدى على حرية �أخرى.
هذا ،وقد �سبق �أن �أ�شرنا يف التمهيد لهذا املبحث �إىل خطورة الإعالم اخلارجي ك�أداة غري
عنفية يف �صراعات العالقات الدولية� ،إذ تتعاظم هنا خطورة �إطالق العنان حلرية الإعالم ،ملا فيه
من م�سا�س بالأمن القومي للدولة.
وعلى هذا ال�صعيد �أثري اجلدل التقليدي حول التقييد والإطالق وظهر اجتاه و�سطي بينهما؛ وملا
كانت الدرا�سة تق�صر تناولها على عالقة الإعالم املحلي بال�سلطة املحلية ،ف�إنها لن تخو�ض مطوال
52
يف هذا املو�ضوع.
51

الفرع الثاين
اجلهود الدولية والتجارب الوطنية يف حتديد العالقة بني حرية الإعالم والقانون
مل تغب م�س�ألة خطورة �إطالق احلرية عموما ،وحرية التعبري عن الر�أي وحرية الإعالم
خ�صو�صا ،عن جممل اجلهود الت�شريعية الدولية ،التي تو�صف يف العادة بالنموذجية ،وتطالب
الدول مبواءمة ت�شريعاتها اتفاقا معها .فقد �أجازت خمتلف املواثيق الدولية و�أبرزها العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،للدول الأطراف �أن تنظم التمتع باحلرية مبوجب القانون،
و�إخ�ضاعها لقيود قانونية حمددة ووا�ضحة (اتفاقا ومبد�أ ال�شرعية) ،وب�شرط �أن تكون �ضرورية»
الحرتام حقوق الآخرين �أو �سمعتهم» �أو «حلماية الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو
53
الآداب العامة» (مادة .)19
 51فرحات .56-55 ،2004
 52انظر بهذا اخل�صو�ص� :شعبان  24 ،2007وما بعدها.
 53يف ذات امل�ضمون ،ورمبا ب�شكل �أكرث تو�سعا ،جاء ن�ص االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان ( ،)1950بقولها« :هذه احلريات تت�ضمن واجبات وم�س�ؤوليات.
لذا يجوز �إخ�ضاعها ل�شكليات �إجرائية ،و�شروط ،وقيود ،وعقوبات حمددة يف القانون ح�سبما تقت�ضيه ال�ضرورة يف جمتمع دميقراطي ،ل�صالح الأمن القومي،
و�سالمة الأرا�ضي ،و�أمن اجلماهري وحفظ النظام ومنع اجلرمية ،وحماية ال�صحة والآداب ،واحرتام حقوق الآخرين ،ومنع �إف�شاء الأ�سرار� ،أو تدعيم ال�سلطة
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بل وذهب العهد الدويل �إىل حظر جملة من املمار�سات التي قد ترتكب بوا�سطة و�سائل التعبري
عن الر�أي كالدعاية للحرب والتحري�ض والدعوة �إىل الكراهية والتمييز العن�صري والعنف
(مادة  .)20وفيما يتعلق بحظر الدعاية للحرب جاء م�ضمون ﻘﺭﺍﺭﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟ�ﻸﻤﻡ ﺍﻤﻟﺘﺤﺩﺓ
رقم()110عام ،1947ﺍﻟﺫﻱ �أدان ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ�ﺴﺘﻬﺩﻑ �إثارة �أو ت�شجيع �أي تهديد لل�سلم �أو خرق
لل�سلم �ﺃﻭ �ﺃﻱ عمل من �ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ .ويف العام ذاته ،ومبوجب قرارها رقم ( ،)127طالبت
اجلمعية ﺍﻟﺩﻭل ﺍ�ﻷﻋ�ﻀﺎﺀ بالقيام  -ﻲﻓ ﺍﺤﻟﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ت�سنح بها �إجراءاتها الد�ستورية  -مبكافحة ن�شر
الأنباء الزائفة �ﺃﻭ ﺍﻤﻟ�ﺸﻭﻫﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ �ﺸ�ﺄﻨﻬﺎ ﺍ�ﻹ �ﺴﺎﺀﺓ �ﺇىل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ،ﻭﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ�ﺃ�ﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒ�ﺸ�ﺄﻥ ﻭ�ﺴﺎﺌل ﺍ�ﻹﻋﻼﻡ ﺍﺠﻟﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻭ�ﺇ�ﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﻲﻓ ﺩﻋﻡ ﺍﻟ�ﺴﻠﻡ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل.
وفيما يتعلق مبناه�ضة التمييز العن�صري جاء م�ضمون حكم املادة ( )4من االتفاقية الدولية
للق�ضاءعلى جميع �أ�شكال التمييزالعن�صري ( ،)1965التي �ألزمت الدول الأطراف باتخاذ التدابري
الفورية والالزمة ،ومنها التدابري الت�شريعية.
ومن التوجيهات الدولية الأخرى فيما يتعلق بالقيود على حرية الإعالم ،ما �أوردته اتفاقية
حقوق الطفل ( )1990بـ «وقاية الطفل من املعلومات واملواد التي ت�ضر ب�صاحله» دون االخالل بحق
الطفل يف الفكر والوجدان وحرية التعبري (مادة /17هـ).
ومن اجلهود الدولية والإقليمية املميزة ملحاولة و�ضع معايري للتقييد القانوين املباح ما ذهبت
�إليه «جلنة حقوق الإن�سان» ،و «املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان»  -وبالت�أ�سي�س على �أحكام
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية  -با�شرتاطها �أن يتوافر يف �أي تقييد قانوين
ثالثة �شروط :الن�ص عليه يف القانون (اتفاقا ومبد�أ ال�شرعية) ،وا�ستهدافه حماية م�صلحة عامة
م�شروعة ،و�أن يكون هذا التقييد �ضروريا حلماية تلك امل�صلحة54.كذلك فقد �أكدت جلنة حقوق
وحياد الق�ضاء» (مادة  .)2/10وكذلك جاء يف امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ( )2004الن�ص على �أن «متار�س هذه احلقوق واحلريات يف �إطار املقومات
الأ�سا�سية للمجتمع وال تخ�ضع �إال للقيود التي يفر�ضها احرتام حقوق الآخرين �أو �سمعتهم �أو حماية الأمن الوطني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب
العامة» (مادة .)2/32
 54جبارين  .164 ،2008ويف ذات ال�سياق :الراعي .31-30 ،2011
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الإن�سان يف الأمم املتحدة على �أن القيود القانونية التي تفر�ضها الدولة على ممار�سة حرية التعبري
يجب �أال ت�ؤدي �إىل �شلل احلق نف�سه.
وبالعودة �إىل توجه نق�ض فكر نظرية احلرية املطلقة ،جند قرار ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟ�ﻸﻤﻡ ﺍﻤﻟﺘﺤﺩﺓ
رقم ()59ﻋﺎﻡ 1946يقر بـ «�ﺃﻥ �ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎ�ﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ غنى ﻋﻨﻬﺎ ﻲﻓ ﺤﺭﻴﺔ ﺍ�ﻹﻋﻼﻡ ﻫﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍ�ﻹﺭﺍﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋىل ﻋﺩﻡ �ﺇ�ﺴﺎﺀﺓ ﺍ�ﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻭ�ﺃﻥ �ﺇﺤﺩﻯ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍ�ﻷ �ﺴﺎ�ﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍ�ﻷﺩﺒﻲ ﺒﺘﻘ�ﺼﻲ
ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺩﻭﻥ تعري�ض ﻭﺒﻨ�ﺸﺭ ﺍﻤﻟﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ �ﺴﻭﺀ ﻗ�ﺼﺩ» .وهو الأمر الذي ال ميكن �أن يرتك لأخالقيات
و�سائل الإعالم والعاملني فيها ،و�إمنا مبوجب ن�صو�ص قانونية تكفل ذلك.
على ال�صعيد الداخلي قرنت وعلقت خمتلف د�ساتري دول العامل ووثائقها الأ�سا�سية التمتع
باحلرية بالتقييد ب�أحكام القانون ،من خالل ا�ستعمال عبارات من قبيل «يف حدود القانون» و
«مبقت�ضى القانون» �...إلخ .وهو ما و�صفه البع�ض بـ «ا�ستغالل» �أحكام املواثيق الدولية التي �أجازت
التنظيم القانوين حلرية التعبري عن الر�أي 56.ولكن يف النتيجة ،ودومنا بحث ملا يف «نف�س امل�شرع
الد�ستوري» ف�إن هذا امل�سلك �أحد �أبرز مبادئ الت�شريع الد�ستوري� ،إذ يحر�ص فقه القانون الد�ستوري
على عدم �إطالق احلرية ،والت�أكيد على طبيعتها الن�سبية ،وتعليقها دائما على عدم خمالفة �أحكام
الد�ستور والقانون .وهناك من الفقهاء الد�ستوريني من مييزون من حيث جواز التقييد القانوين
بني حرية الر�أي وحرية الإعالم ،في�صفون الأوىل ب�أنها من «احلريات الفكرية» وبالتايل ال يجوز
57
تقييدها ،والثانية من «احلريات ال�سيا�سية» التي يجوز تقييدها.
والتّ�صاف �أحكام الد�ستور بالعمومية ان�سجاما ومعايري ال�صياغة القانونية ،نظرا لإحالتها
التف�صيل �إىل الت�شريعات العادية (القوانني) ،ف�إن كثري ًا من ن�صو�ص القوانني يف الدول العربية
ودول العامل الثالث قد و�سعت من قيود القانون لدرجة عطلت فيها احلرية ،وباتت �أحكام الد�ستور
�شعارات بال نفاذ .ذلك �أن عمومية ن�صو�ص الد�ستور ال تدل على �شيء �إذا ما حملت فوق ما حتتمل
من ت�أويل عند و�ضع القوانني العادية 58،و�إن كانت �أ�سا�سا مهما يف الطعن يف د�ستورية تلك القوانني؛
55

 55حم�سن  .9 ،1997و :حم�سن .39-38 ،2003
 56حم�سن .10-9 ،1997
 57زلطة  .27 ،2003ويف ذات ال�سياق :حم�سن .38 ،2003
� 58أبو خليل  .37 ،2011و :العودات .14-13 ،2004
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ولكن ،هنا ي�ستلزم الأمر وجود نظام ق�ضائي م�ستقل ونزيه ،وهو ما تفتقر �إليه كثري من تلك الدول.
ومن �أبرز املفاهيم التي كانت يف العادة مو�ضع ت�أويل مو�سع من قبل احلكومات لأحكام العهد
الدويل ،مفهوم «الأمن القومي» ؛ �إذ �إن �أ�سا�س املبد�أ �أن تقييد حرية ال�صحافة مت�صال بـ «�أمن
59
الدولة الإقليمي ،ولي�س حلكومة معينة».
�أما يف عالقة القانون املحلي لأي من الدول بالقانون الدويل ،ومبا له عالقة باالتفاقيات الدولية
حتديدا ،فال بد هنا من الإ�شارة �إىل �أنه يلزم العتبار �أي من تلك االتفاقيات ملزمة لأي من تلك
الدول �أن تكون قد �صادقت عليها ب�شكل كامل .وال بد بعد ذلك من حتديد كنه العالقة بني القانون
املحلي والقانون الدويل ،والتي تختلف من نظام قانوين لآخر ،ففي الدول التي ت�أخذ بـ «مبد�أ �أحادية
القانون» ،تعترب االتفاقيات الدولية جزءا من القانون الوطني يعدل فيه مبا�شرة (وفقا للدرجة التي
تتمتع بها املعاهدات يف النظام القانوين املحلي بني درجات الت�شريع)� .أما الدول التي ت�أخذ بـ
«مبادئ القانون العام» ف�إنها تنظر لتلك االتفاقيات بو�صفها «م�صدرا عر�ضيا لقانونها املحلي» ،يف
حني تعترب طائفة ثالثة من الدول االتفاقيات الدولية «مرجعا لتف�سري القانون املحلي».
�أما يف ال�سياق الفل�سطيني فلي�س بالإمكان البحث يف هذا املو�ضوع �أ�صال؛ ذلك �أن فل�سطني ما
زالت دون درجة الدولة ،وبالتايل لي�س ب�إمكانها الت�صديق على �أي من االتفاقيات ال�شارعة ذات
ال�صلة ،و�إن �أبدت رغبتها يف ذلك.
وبالتايل  ،ومن هذا الأ�سا�س ،جاءت هذه الدرا�سة لتقارب بني النظام القانوين الفل�سطيني
واملعايري الدولية (لي�س القانون الدويل) ،مبعنى املقاربة مع الوثائق الدولية �سواء �أكانت تعترب
م�صدرا ال خالف عليه للقانون الدويل (كالعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية) �أو غري ذلك،
ك�إعالنات املنظمات الدولية ذات ال�صلة ،بالإ�ضافة �إىل قرارات اجلمعية العامة للأمم املتحدة
املختلف تقليديا حول �إلزاميتها يف القانون الدويل.
60

 59انظر :حم�سن .40 ،2003
 60انظر� :أبو خليل  .193 ،2011و :الراعي .36 ،2011
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املبحث الثاين
الإطار القانوين حلرية الإعالم يف فل�سطني
تختلف م�سالك الدول يف التنظيم القانوين لأي من املو�ضوعات ،بل يختلف النظام القانوين ككل
من بني دولة و�أخرى ،فبع�ض الدول تتظم الإعالم مبوجب ت�شريع �أو ت�شريعات خا�صة به ،ومثالها
النم�سا وال�سويد ،وبع�ضها تنظمه مبوجب ت�شريعات «مبعرثة بني جمموعات قوانني خمتلفة»،
ومثالها فرن�سا؛ بل هناك دول لي�س لديها �أية ت�شريعات بالإعالم كالواليات املتحدة واململكة املتحدة
وهولندا والرنويج وغريها.
هذا� ،إال �أن الأنظمة القانونية الأقرب �إىل ما هو موجود يف فل�سطني ،تنظم قطاع الإعالم
مبوجب جملة من الت�شريعات التي تختلف من حيث الدرجة والتخ�ص�ص� .أما من حيث الدرجة
فيكون ذلك ارتباطا مببد�أ «تدرج الت�شريع» (الد�ستور – القوانني العادية – املرا�سيم  -الأنظمة
�أو اللوائح – التعليمات)؛ و�أما من حيث التخ�ص�ص ،فهناك من الت�شريعات ما تكون متخ�ص�صة
بتنظيم قطاع معني ف ُي�ضمن ا�سم القطاع (�أو جزئية منه) يف ا�سم الت�شريع ،فمثال يف قطاع الإعالم
يوجد قانون املطبوعات والن�شر وقانون الإعالم املرئي امل�سموع .وهناك من الت�شريعات ما تنظم
�إحدى القطاعات الأخرى ،فت�أتي ببع�ض الأحكام ذات العالقة بقطاع �آخر ،ومثالها بخ�صو�ص
الإعالم الأحكام ذات العالقة يف قوانني حق امل�ؤلف واالت�صاالت اال�سلكية والال�سلكية.
يت�صدر النظام القانوين الد�ستور �أو الوثائق الأ�سا�سية ،الذي ت�ضعه يف الأحوال العادية هيئة
ت�شريعية د�ستورية تنعقد خ�صو�صا لو�ضع الد�ستور ،الذي تختلف �آلية تعديله وفقا لكل نظام �سيا�سي-
قانوين ،ووفقا للأحكام التي �أوردها الد�ستور بهذا اخل�صو�ص من حيث ن�صاب االنعقاد و�أغلبية
الت�صويت .ويتبع الد�ستور يف التدرج – نزوال  -الت�شريعات العادية التي ي�ضعها الربملان (املجل�س
الت�شريعي) ،ي�ضاف �إليها القوانني ال�صادرة بقرار من الرئي�س يف حال عدم انعقاد املجل�س حتت
61

 61انظر� :أبو خاطر ودون�سكي .25 ،1997
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م�سمى «قرار بقانون» �أو «قانون م�ؤقت» ،وذلك ب�شرط توافر حالة ال�ضرورة التي ال حتتمل الت�أخري.
هذا ،ويكون لهذا النوع من الت�شريع قوة القوانني العادية �إىل حني انعقاد املجل�س الت�شريعي الذي
يكون له احلق يف �إقرارها �أو �إلغائها.
يلي ذلك يف التدرج الت�شريعي «املرا�سيم» التي ت�صدر عن الرئي�س ،وتليها «الأنظمة» �أو «اللوائح»
التي ي�صدرها جمل�س الوزراء ،وتليها «التعليمات» التي ت�صدر عن الوزراء �أو ر�ؤ�ساء الهيئات
احلكومية العليا .وارتباطا مببد�أ التدرج الت�شريعي يعترب كل ت�شريع من مرتبة �أدنى خمالفا �إذا ما
تعار�ضت �أحكامه مع �أحكام الت�شريع الذي يعلوه .وبالطبع يبقى وجود �أي نوع من تلك الت�شريعات
مرتبطا بكل نظام قانوين على حدة� ،إال �أن الو�صف �أعاله هو الأقرب للحالة الفل�سطينية.
هذا ،و�إن ا�ستقرت كثري من الدول على �إ�صدار الوثيقة الت�شريعية الأ�سمى بو�صفها د�ستورا ،ف�إن عددا
قليال من الدول لي�س لها مثل هذه الوثيقة بهذا امل�سمى (مثل الواليات املتحدة الأمريكية واململكة العربية
ال�سعودية) ،و�إمنا لديها وثيقة �أ�سا�سية �أو جمموعة من الوثائق الأ�سا�سية التي ت�سد مكان الد�ستور.
يف احلالة الفل�سطينية ،ونظرا لطبيعة النظام ال�سيا�سي لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،فهي
بالإ�ضافة �إىل الإطار الد�ستوري املوروث عن منظمة التحرير الفل�سطينية ،ف�إنها ما زالت تنظم
الأحكام الد�ستورية مبوجب قانون �أ�سا�سي ،هو جمازا مبثابة قائم ب�أعمال الد�ستور – �إن �صح
التو�صيف – �إىل حني �إ�صدار ونفاذ الد�ستور الذي طورت لأجله عدد من امل�سودات .فقد جاء يف
املادة ( )115من القانون الأ�سا�سي« :يعمل ب�أحكام هذا القانون الأ�سا�سي مدة املرحة االنتقالية،
وميكن متديد العمل به �إىل حني دخول الد�ستور اجلديد للدولة الفل�سطينية حيز التنفيذ».
هذا وقد و�ضع القانون الأ�سا�سي من قبل املجل�س الت�شريعي ،و�أ�صدره رئي�س ال�سلطة ،يف عام
 ،2002ومت تعديله مرتني يف عام  2003وعام  ،2005وا�صطلح ر�سميا على ت�سميته بـ «القانون
الأ�سا�سي املعدل لعام  .»2003وبالتايل ،يلحظ �أن الوثيقة الت�شريعية الأ�سمى قد �صدرت عقب
�صدور ع�شرات القوانني العادية الأقل درجة ،والتي �صدرت يف غيبة الوثيقة الد�ستورية ،ومن بينها
قانون املطبوعات والن�شر (.)1995
لي�ست تلك املالحظة الإ�شكالية الوحيدة على النظام القانوين الفل�سطيني ،فبموجب اتفاقيات
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ال�سالم ،اتفق اجلانبان الفل�سطيني والإ�سرائيلي على بقاء الت�شريعات ال�سارية يف الأرا�ضي
الفل�سطينية مطبقة حتى �إ�شعار �آخر ،فيما ذهب الرئي�س الراحل يا�سر عرفات يف قراره رقم ()1
ل�سنة � 1994إىل الإبقاء فقط على الت�شريعات التي كانت �سارية يف فل�سطني قبل حرب  ،1967مبا
62
يعني ا�ستثناء الت�شريعات الإ�سرائيلية (تعرف بـ «الأوامر الع�سكرية»).
كذلك جاء يف االتفاقات املوقعة بني اجلانبني الن�ص على �صالحية �إ�سرائيل يف الرقابة
(االعرتا�ض) على الت�شريع الفل�سطيني قبل �إ�صداره ،دون حتديد الآلية؛ ولكن� ،سرعان ما حترر
امل�شرع الفل�سطيني من خالل املمار�سة من تلك الرقابة .كما تعهد الطرفان يف اتفاقية القاهرة
( )1994املعروفة بـ «غزة �أريحا �أوال» ،ب�ضبط و�سائل الإعالم من خالل منع التحري�ض والدعاية
العدائية من خالل �إجراءات قانونية تكفل ذلك ،بغري �إ�ضرار بحرية الر�أي والتعبري 63.الحقا
ومبوجب اتفاقية «واي ريفري» ( )1998اتفق الطرفان على ت�شكيل جلنة م�شرتكة (فل�سطينية-
�إ�سرائيلية�-أمريكية) �ضد التحري�ض ،كانت دافعة لإ�صدار مرا�سيم رئا�سية فل�سطينية ان�سجاما
64
وتلك اجلهود ،وذلك على الرغم من عدم اتفاق اجلانبني على تعريف «التحري�ض».
هذا ،وي�ضاف �إىل جملة تلك الإ�شكاليات �صدور عدد من القوانني قبل وجود املجل�س الت�شريعي
املنتخب ،وكان من بينها قانون املطبوعات والن�شر .وبالإجمال ،يوجد عدد من العوامل التي ت�ؤثر
65
على الت�شريعات الفل�سطينية املتعلقة بحرية الإعالم ،وحرية التعبري عن الر�أي عموما ،و�أبرزها:
غياب املجل�س الت�شريعي (يف ن�سخته الثانية) عقب انتخابات العام  ،2006وحالة االنق�سام بني
ال�ضفة وغزة عقب �أحداث غزة �صيف  ،2007بالإ�ضافة �إىل االحتالل الإ�سرائيلي وادعاءات
التحري�ض .يعر�ض هذا املبحث للإطار القانوين الناظم حلرية الإعالم يف فل�سطني ،ويفرد لذلك
�أربعة مطالب :يف الوثائق الأ�سا�سية �أو الد�ستورية (املطلب الأول) ،ويف الت�شريعات اخلا�صة بالإعالم
(املطلب الثاين) ،ويف م�شاريع القوانني اخلا�صة بالإعالم املطروحة الآن (املطلب الثالث) ،ويف
الت�شريعات الأخرى (املطلب الرابع).
 62انظر :رويرت وزيبولد .61 ،2001
 63انظر :قني�ص  .126-125 ،2008و :رويرت وزيبولد .62 ،2001
 64انظر :العمري .50 ،2010
 65انظر :قني�ص .130-128 ،2008
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املطلب الأول
يف الوثائق الأ�سا�سية (الد�ستورية)
كما هو معلوم ،ف�إن ال�سلطة الفل�سطينية ككيان �سيا�سي قد انبثقت عن منظمة التحرير
الفل�سطينية ،وت�شكلت مبوجب قرار �صادر عن جمل�سها املركزي عام  .1993وبالتايل ،ف�إن ال�سلطة
من الناحية الد�ستورية �إحدى م�ؤ�س�سات املنظمة؛ ومن ّثم يحكمها الإطار الد�ستوري للمنظمة� ،أو
هذا ما يفرت�ض �أن يكون.
يف العموم� ،إن م�س�ألة تناول العالقة بني ال�سلطة واملنظمة �شائكة ويطول �شرحها 66،كما �أن
احلديث حول ا�ستجداء �إحياء النظام الد�ستوري والقانوين للمنظمة يف عهد ال�سلطة ال يحبذ يف
باب احلديث عن حرية الإعالم؛ �إذ �إن مواثيقها الأ�سا�سية – على كرثتها - 67مل ت� ِأت بعبارات
د�ستورية قوية ووا�ضحة بهذا اخل�صو�ص ،با�ستثناء الن�ص على «حرية الر�أي» يف وثيقة �إعالن الدولة
()1988؛ بل �إن تلك العبارة نف�سها مل تقرن بحق التعبري عن الر�أي ،و�إمنا حرية الر�أي فقط.
كذلك ف�إن الت�شريعات اجلزائية للمنظمة و�إن كانت مو�ضع فخر يف عهد الثورة� ،68إال �أنها مو�ضع
نقد و�شجب يف عهد ال�سلطة ،بتعدي �سلطانها �إىل املدنيني بفعل ممار�سات الق�ضاء الع�سكري.
يعر�ض هذا املطلب مبنهجية و�صفية للأحكام ذات العالقة بحرية الإعالم ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر
يف كل من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني (الفرع الأول) ،وم�شروع د�ستور دولة فل�سطني (الفرع الثاين).

الفرع الأول
القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني
ميثل «القانون الأ�سا�سي» الوثيقة الد�ستورية الأبرز ،بحكم �صلته املبا�شرة بال�سلطة الفل�سطينية،
و�س ّنه من ِقبل املجل�س الت�شريعي لل�سلطة ،وبحكم ان�سجامه �شكال ومو�ضوعا ومعايري ال�صياغة
 66انظر يف عالقة املنظمة بال�سلطة :الربغوثي وتوام .35-32 ،2010
 67ي�ضم االطار الد�ستوري للمنظمة حوايل ( )10وثائق ،يت�صدرها امليثاق الوطني ( ،)1968والنظام الأ�سا�سي ( ،)1968والربنامج ال�سيا�سي املرحلي
( ،)1974و�إعالن اال�ستقالل ( ،)1988بالإ�ضافة �إىل جمموعة من اللوائح التنظيمية الداخلية لأبرز امل�ؤ�س�سات الد�ستورية كاملجل�س الوطني ،واللجنة
التنفيذية ،واملجل�س املركزي ،وقرارات متعلقة بدولة فل�سطني وال�سلطة الفل�سطينية .انظر :املرجع ال�سابق.48-40 ،
 68انظر يف النظام القانوين ملنظمة التحرير الفل�سطينية :املرجع ال�سابق 36 ،وما بعدها.
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الت�شريعية� :شكال من حيث تق�سيمه �إىل �أبواب وف�صول ومبواد مرقمة ،ومو�ضوعا من حيث تنظيمه
ملختف املو�ضوعات التي ت�شملها الد�ساتري تقليديا� :شكل النظام ال�سيا�سي ورموز ال�سيادة ،واحلريات
العامة ،وال�سلطات الثالث و�صالحياتها واخت�صا�صاتها ،وما �إىل ذلك.
�أفرد القانون الأ�سا�سي الباب الثاين للحقوق واحلريات العامة (املواد ،)33-9 :كافال بذلك
مبد�أ عدم التمييز بني الفل�سطينيني �أمام القانون والق�ضاء ،وم�ؤكدا على وجوب احرتام والتزام
حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية؛ ومن تلك احلقوق ومبا له عالقة بحرية الإعالم �سواء بتدعيمها
�أو بتقييدها لتدعيم حريات �أخرى :احلق يف احلرية وال�سالمة ال�شخ�صيتني ،ومبد�أ ال�شرعية (ال
جرمية وال عقوبة �إال بن�ص) ،وقرينة الرباءة (براءة املتهم حتى ثبوت �إدانته) ،وحرمة امل�ساكن،
وحرية العقيدة والعبادة ،وحرية الر�أي والتعبري ،وحرية الإقامة والتنقل ،وامللكية ال�شخ�صية وعدم
م�صادرتها �إال بحكم ق�ضائي ،وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقايف والفني ،وحرية
العمل ،والتنظيم النقابي ،وامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،وت�أ�سي�س ال�صحف و�سائر و�سائل
الإعالم ،وحرية و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملكتوبة ،وحرية الطباعة والن�شر والتوزيع
والبث والعاملني فيها ،وعدم حت�صني القرارات الإدارية من رقابة الق�ضاء ،وعدم �إ�سقاط الدعوى
اجلزائية والدعوى املدنية بالتقادم يف ق�ضايا االعتداء على احلقوق واحلريات 69.ذلك بالإ�ضافة
�إىل الن�ص على �سعي ال�سلطة لالن�ضمام �إىل املواثيق الدولية والإقليمية التي حتمي حقوق الإن�سان.
 69من جملة احلريات الداعمة حلرية الإعالم وفقا ملا جاء يف القانون الأ�سا�سي ،وبالإ�ضافة �إىل جملة احلقوق واحلريات املبا�شرة كحرية االعتقاد وحرية
الر�أي والتعبري وحرية و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملكتوبة ،وحرية الطباعة والن�شر والتوزيع والبث والعاملني فيها« :ال�سالمة ال�شخ�صية» ،والتي تعني يف
هذا ال�سياق عدم االعتداء على �شخ�ص امل�شتغل بالإعالم مبا يت�سبب له ب�ضرر يف بدنه ،و «مبد�أ ال�شرعية» ،بعدم اتهام الإعالمي بجرمية �أو �إنزال عقوبة فيما
مل يرد ن�ص ب�ش�أنهما .كذلك فالإعالمي املتهم بجرمية يعترب بريئا حتى تثبت �إدانته (قرينة الرباءة) ،ويتوجب يف تفتي�شه �أو تفتي�ش �سكنه مراعاة الأحكام
اخلا�صة بذلك ،وخ�صو�صا فيما يتعلق بـ «حرمة امل�ساكن».
وللإعالميني حرية اختيار عملهم ،وحرية العمل يف مهنة الإعالم ،واختيار امل�ؤ�س�سة التي يعملون بها اتفاقا و «حرية العمل» .وهم بذلك لهم «حرية الإقامة
والتنقل» ،و «امللكية ال�شخ�صية» من معدات خا�صة بالعمل �أو غريه ،وعدم م�صادرتها �إال بحكم ق�ضائي ،ويرتبط بذلك بال�ضرورة «حرية البحث العلمي والإبداع
الأدبي والثقايف والفني» .ويرتبط بذلك �أي�ضا حرية «التنظيم النقابي» يف نقابة �أو نقابات خا�صة بالإعالميني ،و «امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية» التي ال تعترب
حمظورة على ال�صحافيني .ولهم على وجه اخل�صو�ص احلق يف «ت�أ�سي�س ال�صحف و�سائر و�سائل الإعالم» ،وممار�سة عملهم بحرية .ويف حال االعتداء على �أي
من تلك احلقوق مبوجب قرار �إداري �صادر عن �أي من ال�سلطات ،فللمت�ضرر التظلم �إىل الق�ضاء ،و�سنده «عدم حت�صني القرارات الإدارية من رقابة الق�ضاء»،
كذكلك ف�إن الدعاوى الق�ضائية (اجلزائية واملدنية) ال ت�سقط بالتقادم فيما يتعلق بهذه الق�ضايا.
من جهة �أخرى ف�إن حرية الإعالم قد تتعار�ض مع جملة من احلريات التي كانت فيما �سبق تدعم هذه احلرية ،ومن ذلك :عدم جواز التعذر بحرية الإعالم
بن�شر �أخبار من �ش�أنها �أن ت�ؤدي بال�ضرورة �إىل ت�أليب اجلمهور وحثهم على االعتداء على «ال�سالمة ال�شخ�صية» لأي من النا�س .كما يفرت�ض بها �أال ت�ستعمل
�ألفاظا �أو تطلق �أحكاما جزافية من �ش�أنها التعدي على ما هو من �صالحية الق�ضاء وحده ،باحلكم على �أي من النا�س بالإدانة �أو الرباءة ،و�إن كان لها �أن
توجه �إليه االتهام بناء على معلومات موثقة .كذلك ال تربر حرية الإعالم االعتداء على «حرمة امل�ساكن» بغر�ض احل�صول على وثائق معينة �أوالتقاط ال�صور.
31

التنظيم القانوين حلرية الإعالم يف فل�سطني

الفرع الثاين
م�شروع د�ستور دولة فل�سطني
�شكل املجل�س الوطني الفل�سطيني جلنة خا�صة لإعداد د�ستور دولة فل�سطني ،با�شرت �أعمالها
منذ عام  ،1999ومت �إعداد ثالث م�سودات للم�شروع ،كانت �أوالها يف نهاية عام  ،2000و�آخرها
يف ربيع عام  .2003وقد عقدت جلنة الد�ستور جملة من اللقاءات الت�شاورية مع م�ؤ�س�سات املجتمع
70
املدين و�شخ�صيات �أكادميية و�سيا�سية ،واطلعت على �آراء خرباء قانونيني ،حمليني وعرب ودوليني.
توقفت اللجنة عن االنعقاد عقب رحيل الرئي�س عرفات ،لتعاود االنعقاد ربيع العام اجلاري
( )2011من �أجل �إعداد امل�سودة الرابعة من امل�شروع ،وكان ذلك حت�ضريا للحملة الدبلوما�سية
71
الفل�سطينية مبطالبتها للع�ضوية الكاملة يف الأمم املتحدة ،وفقا ملا ُعرف بـ «ا�ستحقاق �أيلول».
ذلك �إال �أن مو�ضوع �إ�صدار الد�ستور بحاجة �إىل قرار �سيا�سي متعلق �أ�سا�سا بح�سم جملة من ق�ضايا
احلل النهائي مع اجلانب الإ�سرائيلي ،وخ�صو�صا مو�ضوعي القد�س واحلدود.
حتى �إعداد هذه الدرا�سة ،مل ت�صدر امل�سودة الرابعة من م�شروع الد�ستور؛ وبالتايل ،ف�إن
72
الدرا�سة تعتمد يف تناولها مل�شروع الد�ستور على امل�سودة الثالثة «املنقحة» (�آذار /مار�س .)2003
ويف هذه امل�سودة �أفرد م�شروع الد�ستور الباب الثاين لـ «احلقوق واحلريات والواجبات العامة»،
بالإ�ضافة �إىل ت�ضمني الباب الأول املو�سوم بـ «الأ�س�س العامة للدولة» ،جملة من الأحكام ذات
العالقة بحرية الإعالم كامل�ساواة يف احلقوق والواجبات (مادة  ،)5والتعددية ال�سيا�سية (مادة
 ،)8وعدم حت�صني القرارات الإدارية من رقابة الق�ضاء (مادة  ،)10وااللتزام بالإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان و�سعي الدولة للإن�ضمام �إىل املواثيق الدولية التي حتمي حقوق الإن�سان.
�أما الباب الثاين (املواد )62-19 :فبالإ�ضافة �إىل احلقوق التي ت�ضمنها القانون الأ�سا�سي على
النحو �سابق الذكر ،فمن �أبرز ما جاء فيه ،ومبا له �صلة بحرية الإعالم مبفهومي الكفالة والتقييد:
 70انظر «تقدمي» م�شروع الد�ستور مب�سودته الثالثة املقنحة (�آذار /مار�س .)2003
 : 71وكالة الأنباء واملعلومات الفل�سطينية (وفا) 4 ،ني�سان� /أبريل ( .2011ا�سرتجعت بتاريخ )2011/9/16
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=102202

 72كما تن�شرها وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية الفل�سطينية على موقعها الإلكرتوين (ا�سرتجعت بتاريخ )2011/9/16
http://www.mofa.gov.ps/arabic/key_decuments/pdf_files/Constitution.pdf
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كفالة عدم احلرمان من احلقوق واحلريات لأ�سباب �سيا�سية ،وكفالة حق الو�صول �إىل املعلومات،
وحماية امللكية الفكرية ،وعدم جواز تعطيل احلقوق واحلريات �إال ب�شكل م�ؤقت يف الظروف
اال�ستثنائية وفقا ملا ينظمه القانون.

املطلب الثاين
يف الت�شريعات اخلا�صة بتنظيم الإعالم
يف الأحوال العادية ينظم الإعالم مبوجب جملة من الت�شريعات التي يخت�ص كل منها بتنظيم
�أحد الأ�شكال �أو القطاعات الفرعية له� ،أو مبوجب قانون واحد ي�شمل جميع القطاعات ،وي�ضم
خمتلف الأحكام القانونية ذات العالقة .و�إن كان الإعالم احلكومي يف الغالب ما يتم تنظيمه مبوجب
ت�شريعات خا�صة به� ،إال �أنه من الأفكار الإبداعية بهذا اخل�صو�ص فكرة وجود ت�شريع مبثابة «قانون
�أ�سا�س الإعالم» ،على غرار فكرة «قانون �أ�سا�س الأمن» يف بع�ض الأنظمة القانونية ،وهو ما كان
مو�ضع جهود فل�سطينية منت�صف العقد املا�ضي .يف احلالة الفل�سطينية يوجد جملة من الت�شريعات
املخت�صة بتنظيم الإعالم ،منها ما هو خا�ص بتنظيم قطاعات معينة� ،أو و�سائل �إعالمية معينة،
وتف�صل مو�ضوع حرية الإعالم والتقييد القانوين لها؛ ومنها ما هو خا�ص بالإعالم الر�سمي �أو
نقابة ال�صحافيني ويغلب على �أحكامها تنظيم ال�ش�ؤون الإدارية واملهنية .يعر�ض الفرع الأول من
هذا املطلب للت�شريعات ذات العالقة املبا�شرة بتنظيم حرية الإعالم� .أما الفرع الثاين فيعر�ض
للت�شريعات الأخرى اخلا�صة بالإعالم والتي مل تورد �أحكام تتعلق بحرية الإعالم فيها �إال ب�شكل عام،
وغري مف�صل ،لكونها تعنى بتنظيم مرافق �إدارية ومهنية.

الفرع الأول
الت�شريعات ذات العالقة املبا�شرة بتنظيم حرية الإعالم
كما �سبق �أن �أ�شري �إليه ،ف�إن النظام القانوين الفل�سطيني مل ي�شمل خمتلف قطاعات الإعالم
ب�شكل كامل ،فال يوجد �سوى قانون خا�ص بالإعالم املكتوب ،وهو قانون املطبوعات والن�شر رقم ()9
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ل�سنة �( 1995أوال)� .أما قطاع الإعالم املرئي وامل�سموع ،والتنظيم الإداري لعمل و�سائل الإعالم
وعالقتهما باحلكومة ،فما زاال بال تنظيم قانوين �شامل ،وقد �أعد لكل منهما م�شروع قانون (وهو
ما �سيعر�ض له املطلب الثالث من هذا املبحث) ،ذلك �إال �أنه مت تنظيم مو�ضوع تراخي�ص املحطات
مبوجب «قرارجمل�س الوزراء رقم ( )182ل�سنة  2004ب�ش�أن نظام ترخي�ص املحطات الإذاعية
والتلفزيونية والف�ضائية والال�سلكية» (ثانيا).
�أو ًال قانون املطبوعات والن�شر
�صدر قانون املطبوعات والن�شر�صيف عام  1995مبوجب مر�سوم رئا�سي ،قبل وجود املجل�س
الت�شريعي املنتخب ،فكانت �آلية �إ�صداره مو�ضع االنتقاد بل والطعن يف د�ستوريته من قبل عدد من
الباحثني ،وبع�ضهم و�صف ذلك «ب�أحد امل�آخذ الرئي�سية على هذا القانون».
ذلك� ،إال �أن القانون يف الواقع قد �صدر اتفاقا وال�صالحيات الت�شريعية للرئي�س يف تلك الفرتة،
بو�صفه رئي�سا لـ «جمل�س ال�سلطة» 74،الأمر الذي قد ي�ؤكده عدم اعرتا�ض املجل�س الت�شريعي عليه
فور ت�شكيله وانعقاده -على الرغم من تقدم �أحد الأع�ضاء بطلب النظر يف هذا الت�شريع بو�صفه
قرارا بقانون� ،75إال �أن املجل�س مل ينظر فيه� 76،أو بالأحرى وكما يروي مقدم الطلب� ،أعاده املجل�س
طالبا «تقدمي التعديالت مكتوبة ومف�صلة من �أجل النظر فيه كم�شروع قانون» -77وبالتايل بقي
�ساريا حتى اليوم.
وبذلك يعترب هذا القانون من �أوائل الت�شريعات التي �سنتها ال�سلطة ارتباطا بالأهمية التي
�أولتها لتنظيم هذا القطاع ،ان�سجاما و�إيقانها بدور الإعالم عموما ،وهاج�سها من �إخالل العمل
الإعالمي باالتفاقيات املوقعة مع اجلانب اال�سرائيلي فيما يدخل يف باب «التحري�ض» 78.وكما ي�شري
مدير عام املطبوعات والن�شر يف وزارة الإعالم �سابقا ،فقد ا�ستغرق �إعداد و�إقرار القانون ثمانية
73

� 73أبو رم�ضان .95-94 ،2003
 74ال�شعيبي .3 ،1999
 75ادعي�س .16 ،2006
 76عبد احلميد .39 ،2005
 77ال�شعيبي .4 ،1999
 78العمري  .47 ،2010و :رويرت وزيبولد .63-62 ،2001
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�أ�شهر� ،شهدت عدة م�سودات مت تطويرها خالل جل�سات وور�ش عمل متخ�ص�صة مب�شاركة ممثلني
عن املجتمع املدين ،بالإ�ضافة �إىل عر�ضه قبل �إ�صداره يف ال�صحف اليومية ،لتمكني الر�أي العام من
امل�شاركة و�إبداء املالحظات 79.هذا ،وقد �أخذ البع�ض على ال�سلطة تعجلها يف �إ�صدار هذا القانون،
نظرا لق�صر الفرتة بني اتفاق ت�سلم ال�صالحيات و�إ�صدار القانون ،بحيث مل ي�أخذ القانون حقه
من الدرا�سة والتدقيق .كذلك �أُخذ على جمل�س ال�سلطة �إ�صداره للقانون يف جل�سة ت�ضمن جدول
�أعمالها العديد من البنود ،من بينها مو�ضوع �إ�صدار القانون ،مبا يعني عدم �إخ�ضاعه للنقا�ش
80
اجلدي من قبل �أع�ضاء املجل�س.
كما هو معلوم ،ينظم هذا القانون القطاع املقروء (املطبوع) فقط من و�سائل الإعالم ،ويقع يف
( )51مادة ،غري مق�سمة �إىل �أبواب وف�صول ذات ت�صنيف مو�ضوعي كما يف كثري من الت�شريعات؛
لذلك جاءت �أحكام مواده غري مرتبة ت�سل�سليا ،كما �سنالحظ بعد قليل ،وهذه �أوىل املالحظات
ال�شكلية على القانون.
تعر�ض املادة الأوىل للتعريفات81،فيما تورد املواد ( )5 ،3-2كفالة قانونية حلرية ال�صحافة
والطباعة وحرية الر�أي والتعبري عنها جلميع الفل�سطينيني ،وحلق جميع اال�شخا�ص (ومنهم
الأحزاب ال�سيا�سية) بتملك املطبوعات ال�صحفية و�إ�صدارها ،كل ذلك يف حدود القانون ويف
«�إطار املحافظة على احلريات واحلقوق والواجبات العامة واحرتام احلياة اخلا�صة للآخرين
وحريتها» .ذلك يف حني تف�صل املادة الرابعة م�شتمالت حرية ال�صحافة ،وتن�ص املادة ال�ساد�سة
على «ت�سهيل» اجلهات الر�سمية ملهمة ال�صحفي والباحث يف االطالع على براجمها وم�شاريعها.
ويف املواد ( )41 ،39 ،37 ،10-7يفر�ض القانون جملة من الواجبات وااللتزامات على عاتق
ال�صحافيني واملطبوعات ،من حيث حظر ن�شر جملة من املو�ضوعات ذات العالقة بحريات ومبادئ
 79انظر :امل�صري .8 ،1996
 80حرب .68 ،1996
 81من �أبرز �أحكام هذه املادة� :شمول تعريف «ال�شخ�ص» املخاطب لكل من ال�شخ�ص الطبيعي وال�شخ�ص املعنوي .و�شمول تعريف املطبوعة لـ»كل و�سيلة ن�شر
دونت فيها الكلمات �أو الأ�شكال باحلروف و ال�صور �أو الر�سوم �أو بال�ضغط �أو احلفر» .بالإ�ضافة �إىل تعريف ال�صحافة بـ»مهنة التحرير املطبوعات ال�صحفية
و�إ�صدارها» ،وتعريف ال�صحفي بـ»كل من اتخذ ال�صحافة مهنة �أو مورد رزق وفقا لأحكام هذا القانون» .والقانون يخاطب �إ�ضافة �إىل ال�صحافيني كال من:
املطابع ،ودور الن�شر ،ودور التوزيع ،واملكاتب ال�صحفية ،ومكاتب الدعاية والإعالن ،ودور الدرا�سات والبحوث ،ودور قيا�س الر�أي العام ،ودور الرتجمة ،ويورد
لكل منها تعريفا ا�صطالحيا.
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ذكرت ب�صياغة عامة وف�ضفا�ضة ،بالإ�ضافة �إىل تعداد بع�ض املواد التي يحظر ن�شرها كاملعلومات
ال�سرية املتعلقة ب�أجهزة الأمن ،واملواد التي فيها حتقري للديانات واملذاهب� ،أو �إ�ساءة للوحدة
الوطنية �أو حتري�ض على ارتكاب اجلرائم ،وغريها ،وكذلك و�ضع التزامات تتعلق باملوارد املالية
للمطبوعات ،والعمل مع اجلهات الأجنبية.
�أما يف املواد ( )33 ،16-11فينظم القانون جملة من املو�ضوعات ذات العالقة ب�إدارة وعمل
امل�ؤ�س�سات ال�صحفية ودور الن�شر والأبحاث وما �إىل ذلك ،مثل و�ضع �شروط تتعلق مبن يتوىل رئا�سة
التحرير و�إدارة تلك امل�ؤ�س�سات ومالكيها ،وامل�س�ؤوليات الإدارية واجلزائية.
و�أما مو�ضوع تراخي�ص �إ�صدار املطبوعات فقد نظمتها املواد ( ،)24-23 ،21-17من حيث
اجلهات التي متنح هذه الرتاخي�ص ،و�صالحية �إ�صدارها ،وم�شتمالت طلب احل�صول على
ترخي�ص �إ�صدار ،بالإ�ضافة �إىل ا�شرتاط قيمة ر�أ�س مال معينة لكل من امل�ؤ�س�سات ذات العالقة ملنح
الرتخي�ص ،وحاالت �إلغاء الرتخي�ص ،والتنازل عن الرتخي�ص للغري.
ويف املواد ( )29-25نظم مو�ضوع ن�شر املطبوعة ال�صحفية الأخبار �أو املقاالت التي تت�ضمن
�أخبارا غري �صحيحة ،ون�شر املطبوعة للت�صحيح �أو الرد عليها ،وقد �شملت الأحكام بذلك املطبوعات
التي ت�صدر يف اخلارج وتوزع داخل فل�سطني.
�أما املواد ( )32-30 ،22فقد �أوردت �أحكاما تنظم ثالثة مو�ضوعات تتعلق بالرقابة الر�سمية
على املطبوعات ،من قبيل تكليف املطبوعات ال�صحفية بالن�شر يف مكان بارز ،منها �أ�سماء مالك
املطبوعة ورئي�س حتريرها ومكان وتاريخ �صدورها وبدل اال�شرتاك فيها وا�سم املطبعة ،والن�ص
على ا�شتمال املطبوعات (ب�شكل عام) على ا�سم م�ؤلفها واملطبعة وتاريخ طبعها ،وعدم جواز الن�شر
با�سم م�ستعار ما مل يكن رئي�س التحرير يعلم باال�سم احلقيقي.
وكذلك مت الن�ص على عدم جواز ا�ستعمال ا�سم مطبوعة �صحفية �سبق �إ�صدارها وتوقفت عن
ال�صدور ،ا�سما ملطبوعة �صحفية جديدة �إال بعد مرور مدة معينة� ،أو يف حالة تنازل �أ�صحاب العالقة عن
اال�سم .هذا ،وتتقاطع هذه الأحكام من حيث التنظيم  -ال الغر�ض منها  -مع مو�ضوع امللكية الفكرية.
ويف املواد (� )38 ،36-34أوردت �أحكام تتعلق با�سترياد املطبوعات الدورية ،والرتخي�ص
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ببيع املطبوعات .هذا يف حني نظمت املواد ( )48-42بع�ض الأحكام اخلا�صة بهذا القانون يف
مو�ضوع الإجراءات اجلزائية والعقوبات املقرة ملخالفة �أحكام هذا القانون .و�أما املواد املتبقية
( )51-49فقد �شملت �أحكاما انتقالية وحكم النفاذ.
ثاني ًا قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن نظام ترخي�ص املحطات الإذاعية والتلفزيونية والف�ضائية والال�سلكية:
�صدر هذا الت�شريع (ي�شار له الحقا بـ «نظام ترخي�ص املحطات») عن جمل�س الوزراء يف
خريف عام  ،2004للتاليف اجلزئي للق�صور الت�شريعي يف تنظيم قطاع الإعالم املرئي وامل�سموع.
يقع هذا القرار يف ( )20مادة ،مق�سمة �إىل ف�صول على الرغم من �صغر حجم الت�شريع مقارنة
بقانون املطبوعات والن�شر الذي �أخذنا عليه عدم التق�سيم.
ينظم الف�صل الأول التعريفات والأحكام العامة ،ويظهر هنا �أن القرار يخاطب ويقر ب�صالحيات
لثالثة وزارات هي :وزارة الداخلية ،ووزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،ووزارة الإعالم ،التي
ت�شكل منها جلنة ي�صطلح عليها القانون بـ «اللجنة الثالثية» (مادة .)1
حدد القانون يف املادة الثانية �صالحيات كل وزارة فيما يتعلق برتخي�ص املحطة ،ارتباطا
بتخ�ص�صها الوظيفي؛ �إذ تخت�ص الأوىل باجلوانب الأمنية ،وتقدير مدى قانونية ر�أ�سمال املحطة،
فيما تخت�ص الثانية بتحديدالرتدد املطلوب وجميع اجلوانب الفنية ،و�إ�صدار الرخ�صة الفنية،
وتخت�ص الثالثة بتحديد ال�ضرورات التنموية لإن�شاء املحطة وطبيعتها،املحتوى الإعالمي ،وم�ؤهالت
وخربات العاملني ،و�إ�صدار الرخ�صة املهنية.
يف الف�صل الثالث (املواد )8-3 :مت تنظيم �آلية الرتخي�ص ،من حيث النماذج التي تعدها الوزارات
الثالث ،وا�ستالمها وت�سليمها ،بالإ�ضافة �إىل حتديد �صالحية اللجنة الثالثية بهذا اخل�صو�ص� .أما
الف�صل الرابع (املواد )13-9 :فقد نظمت �شروط منح الرتخي�ص ،من حيث ال�شروط الفنية ،وال�شروط
املو�ضوعية يف �أ�شخا�ص مالك املحطة ،ومديرها ،والعاملني فيها .وكذلك فيما يتعلق ب�إنتاج املحطة من
حيث حجم الإنتاج املحلي بالن�سبة للبث العام ،ومدة املواد الدعائية وما �إىل ذلك.
هذا ،يف حني نظم الف�صل اخلام�س مو�ضوع الرقابة على و�سائل الإعالم من قبل الوزارات الثالث
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كل فيما يخ�صها ،ويف الف�صل ال�ساد�س �أوردت �أحكام املخالفات .وي�شار �إىل �أن هذين الف�صلني مل
يت�ضمنا �إال مادة واحدة يف كل منهما� .أما «الأحكام اخلتامية» فقد عنون بها الف�صل ال�سابع الذي
جاءت فيه جملة من الأحكام ال تدخل وفق مبادئ ال�صياغة الت�شريعية �ضمن هذا العنوان ،و�إمنا
عنوان «الأحكام العامة» .ومن ذلك ن�ص املادة ( )16ب�إلزام جميع املحطات العاملة يف فل�سطني
ت�صويب �أو�ضاعها وفقا لهذا القرار خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ نفاذه .وق�صر املادة (« )17حق»
�إن�شاء املحطات الإذاعية والتلفزيونية الدينية كـ «حق ح�صري لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية» ،وهو
ن�ص بحاجة لتف�سري وتعليق مطول نظر ًا ل�ضبابيته ،بالإ�ضافة �إىل حظر التنازل عن الرتخي�ص
للغري بت�صريح ح�صري من اللجنة الثالثية .هذا ،يف حني تدخل بقية �أحكام املواد املتبقية (املادتني
 )20-19ب�شكل �سليم �ضمن عنوان «�أحكام ختامية» ،وقد حوت �أحكاما انتقالية ون�ص النفاذ.

الفرع الثاين
ت�شريعات الإعالم ذات العالقة بتنظيم املرافق الإدارية واملهنية
يندرج �ضمن عنوان هذا الفرع جمموعة الت�شريعات التالية« :قانون نقابة ال�صحافيني
[الأردين] رقم ( )17ل�سنة �( »1952أوال) ،و»مر�سوم رقم ( )2ل�سنة  2010ب�ش�أن الهيئة العامة
للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية» (ثانيا)،و»قرار جمل�س الوزراء رقم ( )213ل�سنة  2004بالتنظيم
الهيكلي والوظيفي لوزارة الإعالم» (ثالثا)� .إن ال�صفة التي جتمع بني هذه الت�شريعات هي �أنها
تنظم ال�ش�ؤون الإدارية واملهنية لل�صحافة والإعالم عموما؛ و�سنعمل يف هذا الفرع على ا�ستعرا�ض
الأحكام التي ت�ضمنتها تلك الت�شريعات فيما له عالقة بحرية الإعالم.
�أو ًال قانون نقابة ال�صحافيني:
يعترب هذا القانون �أحد مكونات املوروث الت�شريعي لل�سلطة الفل�سطينية عن احلقب ال�سيا�سية
التي �سبقتها ،وهو قانون �أردين �أنفذ �سريانه �إبان عهد احلكم الأردين لل�ضفة الغربية ،بحكم
«وحدة ال�ضفتني» واالرتباط القانوين بينهما ،وما زال �ساريا يف ال�ضفة الغربية بحكم عدم �إلغائه
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�سواء بالت�صريح �أو الت�ضمني .جاء هذا القانون ب�أحكام عامة بخ�صو�ص حرية الإعالم ،فيما �أفرد
ُج ّل �أحكامه يف تنظيم عمل النقابة وهياكلها وما �إىل ذلك.
جاء يف املادة ( )3التي حتدد �أغرا�ض النقابة و�أهدافها� ،أن من بينها :واجب النقابة يف الدفاع
«عن حريةال�صحافة» ،وقد و�صفت بالـ»مقد�سة» (فقرة  .)7كذلك جاء الن�ص على عدم ت�صدي
النقابة «حلرية �أحد من �أع�ضائها يف �آرائه ال�سيا�سية» (فقرة .)8
ثاني ًا مر�سوم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية:
�صدر هذا الت�شريع عن رئي�س ال�سلطة ،ربيع عام  ،2010بو�صفه مر�سوما .وقد اخت�ص ب�إن�شاء
«الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية» كم�ؤ�س�سة ر�سمية تتبع للرئي�س ،وتتمتع بال�شخ�صية
االعتبارية .وقد �أفرد جل مواده يف تنظيم ال�ش�ؤون الإدارية واملالية للهيئة.
وفيما له عالقة بحرية الإعالم� ،أوردت املادة (� )3أن من بني �أهداف الهيئة التي ت�سعى �إىل
حتقيقها« :طرح الق�ضايا العامة ،والإ�سهام يف التعبري عن مطالب املواطنني وم�شكالتهم ،ودعم
حقهم يف التعبري عن الر�أي وامل�شاركة واملعرفة» (وفقرة .)5
ثالث ًا قرار جمل�س الوزراء بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الإعالم:
�صدر هذا القرار عن جمل�س الوزراء �صيف عام  .2004وكما يظهر من ت�سمية القرار،
فقد اخت�ص بتنظيم ال�ش�ؤون الهيكلية والوظيفية لوزارة الإعالم؛ �إذ �أورد �أحكاما ذات عالقة
بر�سالة الوزراة ،و�أهدافها ،واخت�صا�صاتها ،وهياكلها التنظيمية والوظيفية ،وما �إىل ذلك من
اخت�صا�صات الوزير ومكتبه والوكيل والوحدات الأخرى.
فيما له عالقة ب�ضمانات حرية الإعالم� ،أوردت املادة (� )2/2أن من بني الأهداف اخلا�صة
للوزارة« :امل�ساهمة يف و�صول املجتمع الفل�سطيني �إىل بيئة تعددية تكفل حرية التعبري والر�أي »...
(بند  .)3وفيما جاء �ضمن اخت�صا�صات الوزارة «توفري املناخات املالئمة لو�سائل الإعالم []...
والإعالميني [ ]...جلعل املعلومة يف متناول اجلميع» (مادة  .)12/3كذلك فقد �أنيطت بالوزارة
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جملة من االخت�صا�صات التنظيمية والرقابية لو�سائل الإعالم ،على نحو ما �سيعر�ض له املبحث
الثاين من الف�صل الثاين.

املطلب الثالث
م�شاريع القوانني اخلا�صة بالإعالم
ا�ستكماال للتنظيم القانوين الفل�سطيني لقطاع الإعالم ،قدمت عدد من م�شاريع القوانني التي من
�ش�أنها �س ّد الفراغ يف النظام القانوين ،وقد كان مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين والأهلي دور مهم وبارز على
هذا ال�صعيد ،من خالل ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات احلكومية 82.وبالإمكان تعداد ثالثة م�شاريع رئي�سة بهذا
اخل�صو�ص :م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع (مب�سودتيه لعام  ،1996ولعام  ،)2011وم�شروع
قانون جمل�س الإعالم الأعلى ( ،)2011بالإ�ضافة �إىل م�شروع قانون ال�صحافة والإعالم (.)2005
�إن م�شروع قانون ال�صحافة والإعالم ( ،)2005قام على فكرة الدمج بني قطاعات الإعالم
املقروءة واملرئية وامل�سموعة �ضمن ت�شريع واحد� ،إال �أنه وعلى عك�س امل�شروعني الآخرين ،فقد دعم
و�ضغط ومتابعة الر�أي العام له ،على الرغم من �أنه الت�شريع الوحيد الذي قد تعدى عتبات املجل�س
الت�شريعي �إىل الداخل ،علما ب�أنه مل يقر�أ بالقراءة الأوىل .بل �إن هناك ما ي�شري �إىل �أن التوجه �إىل
�إعداده كان نتيجة لعدم �إفالح جهود اجلهات احلقوقية واملهنية يف �إدخال تعديالت على م�شروع
83
قانون الإعالمي املرئي وامل�سموع (م�سودة .)1996
وبالتايل ف�إن الدرا�سة لن تعر�ض لهذا امل�شروع ،و�ستكتفي بتناولها للم�شروعني الآخرين ،بو�صفهما
على طاولة جمل�س الوزراء بانتظار القرار ب�ش�أنهما بخ�صو�ص رفعهما �إىل الرئي�س للإ�صدار كقرار
84
بقانون� ،أو بانتظار انعقاد املجل�س الت�شريعي لإ�صدارهما بال�شكل الطبيعي وال�سليم.
ومن املهم هنا التذكري والت�أكيد على �أن �أحكام هاتني الوثيقتني لي�ست يف مو�ضع النفاذ
وال�سريان ،نظرا لكونهما ما زالتا يف طور امل�شروع ،ولي�س القانون ال�صادر والنافذ ،وما التعر�ض
 82عبد اهلل .22 ،2008
 83قني�ص .128-127 ،2008
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لهما �إال من باب و�ضع القارئ يف �سياق اجلهود املبذولة على هذا ال�صعيد ،وما خل�صت �إليه من
نتائج مت التعبري عنها يف م�شروعي قانونني.

الفرع الأول
م�شروع قانون تنظيم الإعالم املرئي وامل�سموع
لقد ت�أخر التنظيم القانوين للإعالم املرئي وامل�سموع  16عاما عن تنظيم الإعالم املقروء،
على الرغم من وجود عدد من م�سودات م�شروع قانون ،وعلى الرغم من حاجة ال�سلطة الفل�سطينية
لتنظيم هذا القطاع جتاوبا لزيادة املحطات اخلا�صة .وهناك من يعزو ذلك �إىل خالف ال�سلطة
مع �إ�سرائيل حول موجات البث يف مناطق ال�سلطة ،والتي تخ�ضع مبوجب اتفاقيات ال�سالم للموافقة
84
الإ�سرائيلية� ،إىل �أن يتم ح�سم مو�ضوع ال�صالحيات يف اتفاقيات �شاملة.
قدمت �أوىل امل�سودات يف عام � ،1996أي عقب عام من �صدور قانون املطبوعات والن�شر ،وكانت
هذه امل�سودة ت�ستند �إىل قانون املطبوعات والن�شر من حيث ت�ضمني كثري من مواده العامة ،مع بع�ض
الأحكام الإ�ضافية ارتباطا وطبيعة القطاع الذي �سينظمه امل�شروع ،وقد ورد فيها جملة من الأحكام
املحيلة �إىل ذلك القانون85.وعلى الرغم من عدم �إ�صدار هذه امل�سودة ،ف�إن هناك من ي�شري �إىل �أنه
مت «اال�ستئنا�س» بامل�سودة الأوىل له ( )1996يف �إ�صدار الرتاخي�ص ،وك�أنه على حد تعبري �أحدهم
«يزاول مهمة القائم ب�أعمال القانون» 86.ونعاود هنا التذكري ب�أنه قد مت تاليف بع�ض �أوجه الق�صور
الت�شريعي بهذا اخل�صو�ص ب�إ�صدار قرار جمل�س الوزراء اخلا�ص مبنح الرتاخي�ص �سابق الذكر.
يف �صيف عام  2009ظهرت م�سودة جديدة مل�شروع القانون� ،صاغها معهد احلقوق بجامعة
بريزيت87،ومنذ ذلك الوقت وهي مو�ضع تعديل وتنقيح ،و�صوال �إىل الن�سخة الأخرية التي ت�ستند
�إليها الدرا�سة ( .)2011وتقع امل�سودة الأخرية يف  40مادة ،غري مق�سمة �إىل �أبواب وف�صول ،وبذلك
 84رويرت وزيبولد  .69 ،2001و:العمري .49 ،2010
 85انظر :رويرت وزيبولد  .71-69 ،2001و:العمري .50-49 ،2010
 86عبد احلميد .40 ،2005
 87انظر امل�سودة كما �صاغها معهد احلقوق بجامعة بريزيت على الرابط التايلhttp://lawcenter.birzeit.edu/userfiles/file/extra/media.pdf :
41

التنظيم القانوين حلرية الإعالم يف فل�سطني

نورد املالحظة ال�شكلية ذاتها على قانون املطبوعات والن�شر ،فيما يتعلق بعدم ت�سل�سل الأحكام
وترتيبها ،بل �إن يف هذا امل�شروع� ،أحيانا ،عدم ت�سل�سل منطقي يف �أحكام املادة الواحدة.

88

تعر�ض املادة الأوىل للتعريفات ،ومن �أبرز �أحكام هذه املادة :حديثها عن املجل�س الأعلى للإعالم
ولي�س وزارة الإعالم ،يف داللة على �أن هذا امل�شروع �سي�صدر برفقة م�شروع قانون املجل�س الأعلى
للإعالم ،وهو الهيئة التي �ستحل مكان وزارة الإعالم ب�صدور هذا القانون89.وحددت املادة الثانية
نطاق القانون ب�سريانه على «جميع و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع اخلا�صة العاملة يف �أرا�ضي
ال�سلطة الفل�سطينية ،با�ستثناء الإعالم الر�سمي» ،فيما عر�ضت املادة الثالثة لأهداف القانون.
هذا وقد نظمت املواد ( )21-18 ،10-7 ،4مو�ضوع الرتخي�ص الذي تعلق عليه ممار�سة البث،
وحدد �شروط احل�صول على الرخ�صة ،ومرفقات طلب الرتخي�ص ،و�آلية و�إجراءات النظر فيه
للح�صول على املوافقة؛ كما حدد مدة الرخ�صة بخ�صو�ص كل و�سيلة �إعالم ،و�آلية جتديد الرخ�صة،
والزمن املحدد للبدء بالبث بعد الرتخي�ص والذي بفواته يلغى الرتخي�ص ،وحظر التنازل عن
الرخ�صة بدون موافقة املجل�س.
�أقرت املادة ( )5بحق و�سائل الإعالم يف احل�صول على املعلومات من م�صادرها املختلفة،
واحلق ب�سرية م�صادر املعلومات ،ما مل تقرر املحكمة خالف ذلك .وهو ن�ص متطور �إىل الأف�ضل
من ن�ص قانون املطبوعات والن�شر �سابق الإ�شارة بخ�صو�ص حق الو�صول �إىل املعلومات ،وهو ما
�سنعاود التعليق عليه الحقا.
�أما �صالحيات املجل�س الأعلى وعمله ،فقد مت تنظيمها يف املواد ()31-30 ،11 ،6؛ �إذ يتوىل
�أ�سا�سا تنظيم عمل و�سائل الإعالم ومتابعتها ،و�إ�صدار الرتاخي�ص ،واعتماد مكاتب ومرا�سلي
و�سائل الإعالم .كما مت منح �صفة ال�ضبط الق�ضائي لأمني عام املجل�س �أو من يفو�ضه ،وخول
 88من ذلك مثال املادة ( )6التي نظمت �صالحيات املجل�س الأعلى للإعالم ،فقد �أوردت �صالحية تنظيم عمل و�سائل الإعالم ،قبل �إيراد �صالحية �إ�صدار
الرخ�صة ،واعتماد مكاتب ومرا�سلي و�سائل الإعالم ،التي هي اخت�صا�صات �سابقة على الأوىل من حيث الزمان.
 89كما عرفت هذه املادة و�سائل الإعالم بـ «و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة اخلا�صة وخدمات البث املتنقل الف�ضائي والكوابل ،العاملة يف �أرا�ضي ال�سلطة
الفل�سطينية» .و�شملت تعريف «املرخ�ص له :كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يح�صل على رخ�صة للبث �أو رخ�صة �إعادة البث» ،فيما �أوردت تعريفات للبث و�إعادة
البث والبث املتنقل والرخ�صة وغريها .وقد عرفت «املرا�سل» ب�أنه «مندوب و�سيلة الإعالم الذي يتم اعتماده» .وعرفت «مكتب املرا�سل» بـ «املكان املخ�ص�ص
لعمل املرا�سلني» .فيما �أحالت �آلية اعتماد املرا�سل ومكتب املرا�سل �إىل �أنظمة ت�صدر الحقا بهذا ال�ش�أن.
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املجل�س ب�صالحيات الإنذار وااليقاف للمحطات املخالفة ل�شروط ترخي�صها.
�أما يف املواد ( )17-12فينظم م�شروع القانون جملة من املو�ضوعات ذات العالقة ب�إدارة
وعمل و�سائل الإعالم (املحطة) ،مثل :ا�شرتاط تعيينات ومنا�صب معينة وعدد عاملني معني،
وو�ضع �شروط تتعلق مبن يتوىل �إدارة املحطة ورئي�س حتريرها ،و�إيراد بع�ض ال�شروط اخلا�صة
بال�شخ�ص الأجنبي املرخ�ص له ،و�إلزام املرخ�ص له ورئي�س التحرير ومدير املحطة عما تبثه
املحطة ،و�إلزام املرخ�ص له ب�إ�شعار املجل�س بالتغريات الطارئة على �شروط الرخ�صة ومتطلباتها.
هذا ،يف حني فر�ضت املواد ( )25-22جملة من االلتزامات على عاتق املرخ�ص له واملحطات،
من قبيل االحتفاظ بت�سجيل املواد املبثوثة ملدة معينة ،وا�شرتاط �أن تبث املحظة بثا خا�صا من
�إنتاجها ال يقل عن ربع حجم البث العام لها؛ وذلك بالإ�ضافة �إىل االلتزامات التقليدية التي ورد
مثلها يف قانون املطبوعات والن�شر ،فيما يتعلق بعدم �إهانة الديانات والتحري�ض والإ�ساءة �إىل
النظام العام وما �إىل ذلك.
�أما ال�ش�ؤون املالية فقد نظمتها املواد ( )28-26من حيث الر�سوم املقرة ،و�إيداعها يف اخلزينة
العامة ،بالإ�ضافة �إىل مو�ضوع املوارد املالية لو�سائل الإعالم .فيما نظمت املواد ( )37-32مو�ضوع
العقوبات دون الإخالل بالعقوبات الأ�شد املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات الأخرى .هذا ،يف حني نظمت
املادة ( )29موا�ضيع االندماج وال�ضم واالحتاد من قبل املحطات ،و�أما املواد املتبقية ( )40-38فقد
�شملت �أحكاما انتقالية وحكم النفاذ.

الفرع الثاين
م�شروع قانون املجل�س الأعلى للإعالم
�صادق جمل�س الوزراء ،ربيع عام  ،2010على ت�شكيل جلنة لإعداد و�صياغة م�شروع قانون املجل�س
الأعلى لتنظيم قطاع الإعالم ،ولـ «توحيد الإطار القانوين الناظم لقطاع املرئي وامل�سموع وحماية
امللكية الفكرية وتعزيز حرية الر�أي والتعبري» 90.ويف ا�ستحداث هذه امل�ؤ�س�سة (املجل�س) حذو مل�سار
� : 90شبكة فل�سطني االخبارية (� 16 ،)PNNأيار /مايو ( .2010ا�سرتجعت بتاريخ )2011/9/17
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التوجهات الدولية الر�سمية بحل وزارة الإعالم واال�ستعا�ضة عنها مبجل�س �أعلى للإعالم ،مبا يعني
يف �أ�صل املبد�أ  -ال يف تكييفه  -حتجيم دور احلكومة يف عمل الإعالم ،وزيادة ف�سحة التعبري عن
الر�أي� .أما مدى ان�سجام «الن�سخة الفل�سطينية» من هذا امل�سلك الدويل مع املعايري ذات ال�صلة فهو
ما �سنناق�شه يف املبحث الثاين من الف�صل الثاين.
يقع م�شروع القانون يف ( )31مادة ،غري مق�سمة �إىل �أبواب وف�صول .تعر�ض املادة الأوىل
للتعريفات ،يف حني حددت املادة ( )5نطاق �سريان القانون متوافقا ونطاق �سريان م�شروع قانون
الإعالم املرئي وامل�سموع .هذا ،وقد �أ�س�س مبوجب املادتني(« )3-2املجل�س الأعلى للإعالم» ،و�أقر
له بال�شخ�صية االعتبارية ،والأهلية القانونية ،واال�ستقالل املايل والإدراي ،وخ�صه مبوازنة خا�صة
�ضمن املوازنة العامة.
نظمت املواد ( )7-6 ،4الأحكام املتعلقة مبقر املجل�س ،ور�سالته ،وتوجهاته و�أهدافه ،يف حني مت
تنظيم ال�ش�ؤون الإدارية واملالية للمجل�س يف املواد ( )27-25 ،18-8من حيث ت�شكيل جمل�س الإدارة،
و�صالحياته ،وانعقاد جل�ساته ،ومكاف�آت �أع�ضائه ،ومهمات و�صالحيات رئي�سه ونائبه ،ومدة ع�ضوية
املجل�س ،وانتها�ؤها؛ بالإ�ضافة �إىل تعيني الأمني العام ،ومهماته ،واخت�صا�صات اجلهاز التنفيذي
للمجل�س ،واملوارد املالية للمجل�س ،والإعفاءات ال�ضريبية ،وعر�ض التقارير الدورية على جمل�س الوزراء.
ت�ضمنت املواد (� )22-19أحكاما تكفل حرية ت�أ�سي�س وعمل و�سائل الإعالم ،وعدم �إنذارها
�أو وقفها �أو م�صادرتها �أو �إلغاتها �أو تقييدها �إال مبوجب «�أحكام هذا القانون»� ،أو مبوجب «حكم
ق�ضائي �صادر عن حمكمة خمت�صة» .بالإ�ضافة �إىل كفالة احلق يف �سرية املعلومات ما مل ي�صدر
حكم ق�ضائي بخالف ذلك ،وحق احل�صول على املعلومات�.أما املادة ( )23فقد �أوردت �أحكاما
ت�ضمنتها ب�شكل �شبه متطابق �أحكام املادة ( )6من م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سوع،
واملتعلقة ب�صالحيات جمل�س الإعالم الأعلى .هذا يف حني �شملت املواد املتبقية ()31-28
�أحكاما انتقالية وحكم النفاذ.

http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=83170
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املطلب الرابع
يف الت�شريعات الأخرى
النظام القانوين لأي من الدول �أو الكيانات ال�سيا�سية ،وحدة واحدة ال تتجز�أ ،ومن الطبيعي �أن
تتكامل املنظومة الت�شريعية يف التنظيم القانوين ملختلف عنا�صر النظام القانوين العام؛ ولذلك ،ال
بد من االن�سجام بينها ،وعدم التعار�ض ،وخ�صو�صا يف الأحوال التي يحيل فيها �أي من الت�شريعات
�إىل ت�شريع �آخر لتطبيق بع�ض �أحكامه .نعر�ض يف هذا املطلب لنوعني من الت�شريعات :الت�شريعات
ذات الطبيعة العامة (الفرع الأول) ،والت�شريعات ذات االخت�صا�ص املو�ضوعي (الفرع الثاين).

الفرع الأول
الت�شريعات ذات الطبيعة العامة
يدخل �ضمن هذا الت�صنيف الت�شريعات التالية :قانونا العقوبات ال�ساريان يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،كل على حدة (�أوال) ،وقانون مكافحة الف�ساد رقم ( )1ل�سنة ( 2005ثانيا) ،ومر�سوم
رئا�سي رقم ( )3ل�سنة  1998ب�ش�أن تكري�س الوحدة الوطنية ومنع التحري�ض (ثالثا).
�أو ًال قوانني العقوبات
تنظم الأحكام اجلزائية يف �شقها العام �أو املو�ضوعي يف �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية مبوجب
ت�شريعني اثنني :قانون العقوبات [الأردين] (رقم ( )16ل�سنة  1960وتعديالته ،ال�ساري يف ال�ضفة
الغربية ،وقانون العقوبات [االنتدابي] (رقم ( )74ل�سنة  1936وتعديالته ،ال�ساري يف قطاع غزة.
يعترب هذان الت�شريعان اثنني من �أبرز مكونات املوروث الت�شريعي لل�سلطة الفل�سطينية عن
احلقب ال�سيا�سية ال�سابقة ،فالت�شريع الأول قانون �أردين �صادر يف عهد احلكم الأردين لل�ضفة
الغربية ،وما زال �ساريا يف ال�ضفة الغربية بحكم عدم �إلغائه �سواء بالت�صريح �أو الت�ضمني.
و�أما الت�شريع الثاين فهو قانون �صادر يف عهد االنتداب الربيطاين على فل�سطني ،وبقي
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�ساريا يف قطاع غزة عقب حرب  ،1948بحكم �أن الإدارة امل�صرية للقطاع مل تنفذ الت�شريعات
امل�صرية عليه كما فعل احلكم الأردين بال�ضفة� ،إال بالقدر ال�ضيق جدا .وبذلك ما زال هذا
القانون �ساريا يف قطاع غزة بحكم عدم �إلغائه �سواء بالت�صريح �أو الت�ضمني .علما ب�أنه قد مت
�إعداد عدة م�سودات من م�شروع فل�سطيني لقانون العقوبات.
بطبيعة احلال ،فقد وجد هذان الت�شريعان ،كل على حدة ،لتنظيم ال�شق العام �أو املو�ضوعي
لقانون العقوبات؛ وبالتايل فقد �أوردا �أحكاما عامة ت�شمل خمتلف اجلرائم والعقوبات ،وما يهمنا
بخ�صو�ص هذين الت�شريعني هو االطالع على �أحكامهما ذات العالقة بحرية الإعالم ،وحرية
التعبري عن الر�أي عموما.
�أ .قانون العقوبات (يف ال�ضفة الغربية):
نظم هذا القانون جملة من الأفعال التي ترتكب من خالل �أو عن طريق و�سائل الإعالم ،و�أ�سا�س
الربط بني و�سائل الإعالم والتجرمي يف قانون العقوبات العام هو ات�صافها بالو�سيلة للعلنية ،دون
�أن يعني ذلك �أن العلنية بحد ذاتها جرمية ،و�إمنا هي معتربة كركن مادي يف بع�ض اجلرائم.
يدعم هذا الفكر �إ�شارة املادة ( )73من هذا القانون �إىل «و�سائل العلنية» ك�إحدى العنا�صر املادية
للجرمية ،وقد بدا وا�ضحا تقاطعها مع و�سائل التعبري عن الر�أي ،وو�سائل الإعالم خ�صو�صا ،و�إن مل
تذكر ذلك ب�شكل مبا�شر .هذا ،وقد �سمى القانون جرمية با�سم «اجلرمية املقرتفة بالكالم املنقول
بالو�سائل الآلية» ،وحدد ال�شريكني فيها بـ «�صاحب الكالم �أو الكتابة والنا�شر� ،إال �أن يثبت الأول �أن
الن�شر مت دون ر�ضاه» (مادة .)77
ترتبط هذه اجلرمية �أو اجلرائم مبجمل الأحكام العامة التي نظمها القانون من حيث نطاق
التطبيق ،والتدخل والتحري�ض وت�شديد العقوبة وتخفيفها ،وموانع امل�س�ؤولية ،والعفو ،وما �إىل ذلك
من �أحكام عامة .وفيما يلي ا�ستعرا�ض لأبرز اجلرائم التي قد ترتبط «تكييفيا» بتلك اجلرمية:
�أوىل تلك اجلرائم ما يدخل �ضمن باب «اجلرائم التي تقع على �أمن الدولة» ،ومن ذلك �أحكام
املواد التالية :املادة ( )114با�ستعمال اخلطابة والكتابة ملحاولة اقتطاع جزء من الإقليم الوطني
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ل�ضمه �إىل دولة �أجنبية �أو ميلكها حق �أو امتياز خا�ص بالدولة الوطنية .واملادة ( )118بـ «خرق
التدابري»التي اتخذتها الدولة للمحافظة على «حيادها يف احلرب» ،والإقدام على «�أعمال �أو كتابات
�أو خطط مل جتزها احلكومة «فعر�ض البلد91خلطر» �أعمال عدائية �أو عكر �صالتها بدولة �أجنبية
«�أو عر�ض املواطنني« 92لأعمال ث�أرية تقع عليهم �أو على �أموالهم» .ومن ذلك �أي�ضا املادة ()122
بتجرمي الإقدام على حتقري دولة �أجنبية �أو التعر�ض لرئي�سها �أو وزارئها �أو ممثليها ال�سيا�سيني يف
البلد عالنية بالقدح �أو الذم �أو التحقري ،وبتعليق ذلك على �شكوى الفريق املت�ضرر .هذا ،وقد علق
تطبيق �أحكام تلك املواد ( )122 ،118على مبد�أ املعاملة باملثل من خالل قوانني الدولة ذات ال�ش�أن
�أو يف االتفاقات بني الدولتني (مادة .)123
ويدخل �أي�ضا �ضمن اجلرائم التي تقع على �أمن الدولة ،كل ما له عالقة ب�سرقة وثائق
ومعلومات «يجب �أن تبقى مكتومة حر�صا على �سالمة الدولة» (املواد ،)126-124 :والإقدام
زمن احلرب بدعاية �أو �أنباء غري �صحيحة �أو مبالغ بها ،من �ش�أنها �أن «ترمي �إىل �إ�ضعاف
ال�شعور القومي �أو �إيقاظ النعرات العن�صرية �أو الطائفية»� ،أو «�أن توهن من نف�سية الأمة»،
�أو – ويف جميع الأحوال (احلرب وال�سلم) �« -أن تنال من هيبة الدولة �أو مكانتها»� ،أو النيل من
هيبة «امللك �أو ويل العهد �أو �أحد �أو�صياء العر�ش» من قبل املواطنني يف اخلارج (املواد-130 :
 ،)132وذلك بالإ�ضافة �إىل جملة من اجلرائم التي ت�ستعمل فيها الكتابة �أو اخلطابة ،ومن �ش�أنها
�أن تنال من الوحدة الوطنية �أو تعكر ال�صفاء بني عنا�صر الأمة» (املواد .)152-150 :كما قد
ترتبط بو�سائل الإعالم جملة من اجلرائم التي تدخل �ضمن باب «اجلرائم الواقعة على ال�سلطة
العامة» ،وقد نظمت �أحكام هذا الباب جملة من اجلرائم التي قد تقع على �شخ�صيات عامة و�أفراد
املواطنني ،و�أبرزها الذم والقدح والتحقري(املواد .)198-188 :هذا ،وقد حظر القانون ن�شر جملة
من الوثائق ،على النحو الذي �سنعر�ض له يف املبحث الثالث من الف�صل الثاين.
 91ورد يف القانون لفظة «اململكة» �إ�شارة �إىل اللملكة الأردنية الها�شمية ،وقد ا�ستبدل مكانها الباحث هنا «البلد» ملواءمة تطبيق الت�شريع يف �أرا�ضي ال�سلطة
الفل�سطينية.
 92ورد يف القانون لفظة «الأردنيني» �إ�شارة �إىل مواطني اللملكة الأردنية الها�شمية ،وقد ا�ستبدل مكانها الباحث هنا «املواطنني» ملواءمة تطبيق الت�شريع يف
�أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية.
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ب .قانون العقوبات (يف قطاع غزة):
فيما له عالقة بحرية الإعالم ،وحرية التعبري عن الر�أي عموما ،ن�ص القانون على جملة من
اجلرائم التي قد ت�ستعمل فيها و�سائل الإعالم ،يف التكييف اجلرمي؛ ومن ذلك ما يدخل �ضمن
«اجلرائم امل�ضرة بالنظام العام» ،من قبيل التحري�ض على الإغارة على فل�سطني (مادة ،)50
والت�شويق على التمرد (مادة  ،)56-54والقيام �أو املحاولة �أو �إعداد العدة «بنية الف�ساد»93لإذاعة
�ألفاظ� ،أو طباعة �أو ن�شر �أو �إخراج �أو ا�سترياد مطبوع «ينطوي على نية الف�ساد» (املواد.)61-59 :
وكذلك مت جترمي �ضمن هذا العنوان ن�شر وترديد �أقوال �أو �إ�شاعة �أخبار من �ش�أنها ت�سبيب
اخلوف والرعب يف نفو�س النا�س ،وتكدر �صفو «الطم�أنينة العامة» ،مع العلم بعدم �صحة تلك االنباء
(مادة  .)62و�أي�ضا جترمي الت�شجيع باخلطابة �أو الكتابة� ،أو ب�أية و�سيلة �أخرى ،على القيام بالعمل
يف «اجلمعيات غري امل�شروعة» التي ت�سعى �إىل قلب النظام الد�ستوري �أو قلب احلكومة �أو تخريب
و�إتالف الأموال �أو الف�ساد (مادة  .)71وكذلك التعاون مع اجلمعيات غري امل�شروعة بالطباعة
والن�شر وعر�ض وبيع تلك املن�شورات وتداولها (مادة .)73
وقد �أورد القانون �أحكاما جترم «النيل من مقام» �أ�صحاب «املقامات» يف بالد �أو حكومة
�أجنبية 94،ب�شكل �أو�سع مما جاء به القانون الأردين ال�ساري يف ال�ضفة الغربية ،ب�أن تن�شر «�شيئا
بق�صد �أن يقر�أه النا�س� ،أو ن�شر ر�سومات مرئية» ،تعر�ض ذلك ال�شخ�ص للكراهية واالحتقار« ،دون
�أن يكون لديه مربر �أو عذر كاف يربر فعله هذا» (مادة  .)77وحتت باب (ق�سم) «اجلرائم التي تقع
�ضد ممار�سة ال�سلطة امل�شروعة» ،مت جترمي ن�شر الأخبار �أو املعلومات �أو االنتقادات التي «من �ش�أنها
�أن ت�ؤثر على �أي قا�ض �أو حاكم �صلح �أو م�أمور ت�سوية [� ] ...أو من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على ال�شهود»
(مادة  ،)126وج ّرم �أي�ضا (بتوافر النية ال�سيئة) ن�شر تقارير غري �صحيحة عن الإجراءات التي
لقا�ض بق�صد الطعن ب�صفته� ،أو
اتخذت �أمام املحاكم (مادة  .)127وكذلك ن�شر كلمات من�سوبة ٍ
 93يف تعريف «نية الف�ساد» جاءت املادة ( )1/60بالن�ص التايل� )1(« :إيفاء للغاية املق�صودة من املادة ال�سابقة يراد «بنية الف�ساد» النية املنطوية على �إيجاد
الكراهية االزدراء �أو ايقاظ �شعور النفور �شخ�ص جاللة امللك �أو الدولة املنتدبة �أو املندوب ال�سامي ب�صفته الر�سمية �أو من حكومة فل�سطني القائمة بحكم
القانون �أو من �سري العدالة� ،أو النية املنطوية على حتري�ض �أو تهييج �أهايل فل�سطني على حماولة �إيقاع �أى تغيري يف �أي �أمر قائم يف فل�سطني بحكم القانون،
بغري الطرق امل�شروعة� ،أو على �إيقاظ اال�ستياء �أو النفور بني �أهايل فل�سطني� ،أو على �إثارة البغ�ضاء والعداوة بني خمتلف فئات ال�شعب يف فل�سطني».
� ...« 94أي �أمري �أو حاكم �أو ملك �أو �سلطان �أو �سفري �أو �شخ�ص من ذوي املقامات يف بالد �أو حكومة دولة �أجنبية»...
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قا�ض» بق�صد «و�ضع العدالة يف مو�ضع ال�شك واالزدراء» (مادة .)131
«ن�شر طعن يف حق ٍ
وحتت باب (ق�سم) «اجلرائم امل�ضرة بالنا�س على وجه العموم» ،جرم ن�شر �أي مطبوع �أو
خمطوط �أو �صور �أو ر�سم �أو رمز من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل �إهانة ال�شعور �أو املعتقد الديني لأ�شخا�ص
�آخرين (مادة  .)149و�أي�ضا مت جترمي طباعة �أو بيع والإحراز لبيع �أو �إعارة �أو توزيع �أو عر�ض «�أية
مادة بذيئة مطبوعة �أو خمطوطة» �أو �صورة �أو ر�سم «ي�ؤدي �إىل ف�ساد الأخالق» (مادة  .)179هذا
يف حني �أفرد ف�صل خا�ص بتنظيم �أحكام القذف والقدح (املواد.)209-201 :
ثاني ًا قانون مكافحة الف�ساد
�صدر هذا القانون يف العام  ،2005وقد كان ا�سمه «قانون مكافحة الك�سب غري امل�شروع»� ،إال
�أنه مت تعديل ا�سمه وعدد من �أحكامه مبوجب قرار بقانون رقم ( )7ل�سنة  ،2010وبات ا�سمه
مبوجب التعديل «قانون مكافحة الف�ساد» ،وقد احتفظ برقمه و�سنة �إ�صداره الأ�صليني .وكما
يت�ضح ،ف�إن هذا القانون ينظم مو�ضوعا عاما يف �إطار مكافحة الف�ساد ،من حيث ت�شكيل الهيئة
واملحكمة املخت�صتني ،وطبيعة اخت�صا�صات الهيئة والإجراءات التي يتم مبوجبها التحقيق مع
املتهمني وحماكمتهم.
مل ينظم القانون �أي �أحكام خا�صة بال�صحافيني و�إمنا �أورد �أحكاما عامة ي�ستفيد منها
ال�صحافيون بو�صفهم «مقدمي معلومات» و»�شهودا» و»مبلغني» .فقد �أورد القرار بقانون تعديال
على املادة ( )18من القانون الأ�صلي لتورد حكما ين�ص على كفالة هيئة مكافحة الف�ساد
لـ»ال�شهود واخلرباء واملبلغني عن جرائم الف�ساد ح�سني النية «باحلماية القانونية والوظيفية
وال�شخ�صية ،وذلك على �أن يتم حتديد �إجراء تلك احلماية مبوجب نظام ي�صدر عن جمل�س
الوزراء ،وهو ما مل يتم حتى الآن.
املعدل) حكما يق�ضي ب�أن يكون من بني �صالحيات
هذا كما �أورد القانون (مبوجب القرار بقانون ِ
واخت�صا�صات هيئة مكافحة الف�ساد «التن�سيق مع و�سائل الإعالم ملمار�سة دور فاعل يف ن�شر ثقافة
النزاهة ومكافحة الف�ساد يف املجتمع» (/4/8ج).
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ثالث ًا مر�سوم تكري�س الوحدة الوطنية ومنع التحري�ض:
كما �سبق �أن �أ�شري �إليه ،فقد �صدر هذا املر�سوم ،خريف عام  ،1998جتاوبا واالتفاقيات ال�سيا�سية
بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي (اتفاقية واي ريفر حتديدا) ،وقد القى هذا املر�سوم انتقادا
�شديدا من قبل جمموعة من احلقوقيني وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين 95،وخ�صو�صا لكونه قد �أ�شار
وا�ستند يف ديباجته �إىل قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفل�سطينية ( ،)1979و�أحال
�إليه تقرير العقوبات على اجلرائم ذات العالقة املن�صو�ص عليها يف املر�سوم .كذلك قد انتُقد لـ
«�ضبابية» املفاهيم واجلرائم التي ن�ص عليها ،مما ي�شكل م�سا�سا خطريا بحرية الر�أي والتعبري.
جاء املر�سوم يف ثالث مواد ،ن�صت الأوىل على الأفعال التي تعترب غري م�شروعة ،وهي:
«التحري�ض على التمييز العن�صري وت�شجيع �أعمال العنف املخالفة للقوانني �أو توجيه الإهانة
للديانات املختلفة �أو ا�ستعمال العنف �أو التحري�ض على ا�ستعمال العنف الذي ي�ضر العالقات مع
الدول ال�شقيقة والأجنبية ،وت�شكيل اجلمعيات غريامل�شروعة التي متار�س �أو حتر�ض على اجلرائم
و�إف�ساد احلياة وتهييج اجلماهري للتغيري بالقوة غري امل�شروعة �أو التحري�ض على الفتنة �أو التحري�ض
على خرق االتفاقات التي عقدتها منظمة التحرير الفل�سطينية مع دول �شقيقة �أو �أجنبية».
�أما املادة الثانية ف�أحالت تنظيم العقوبات �إىل الت�شريعات الواردة يف الديباجة ،وهي قانونا
العقوبات �سابقا الذكر ،بالإ�ضافة �إىل قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير .وذلك ،يف حني
ن�صت املادة على حكم النفاذ .ولكن الغريب �أن كثريين ممن انتقدوا هذا املر�سوم ،قد حملوه وزر
97
�أحكام مل ترد فيه �إطالقا ،كالقول �إنه قد حظر ب�شكل مبا�شر ا�ستخدام لفظة «العدو ال�صهيوين»،
98
�أو قول �إنه قد ا�ستند و�أحال تطبيق �أحكام «�أوامر م�صرية �صدرت يف قطاع غزة عام ،»1962
ورمبا قد يف�سر ذلك بتناقل املعلومات من خالل التواتر ولي�س بالرجوع �إىل ن�ص املر�سوم ذاته.
96

 95انظر :رويرت وزيبولد .69-68 ،2001
 96انظر� :أبو رم�ضان .95 ،2003
 97انظر :العمري .50 ،2010
 98انظر :رويرت وزيبولد .69-68 ،2001
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الفرع الثاين
الت�شريعات ذات االخت�صا�ص املو�ضوعي
ي�ضمن هذا الفرع جمموعة الت�شريعات ذات االخت�صا�ص املو�ضوعي غري املت�صل مبا�شرة
بالإعالم ،و�إمنا تورد بع�ض الأحكام ذات ال�صلة بحرية الإعالم ارتباطا بتنظيم قطاعات
ومو�ضوعات �أخرى ،في�شمل :قانون حقوق الطبع والت�أليف االنتدابي ل�سنة  1924والقا�ضي
بتطبيق �أحكام قانون حقوق الطبع والت�أليف الربيطاين ل�سنة �( 1911أوال) ،و «قانون رقم ()3
ل�سنة  1996ب�ش�أن االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية» (ثانيا) ،و «قانون الإح�صاءات العامة رقم
( )4ل�سنة ( »2000ثالثا) ،وقرار بقانون رقم ( )1ل�سنة  2007ب�ش�أن االنتخابات العامة (رابعا).
�أو ًال قانون حقوق الطبع والت�أليف:
يعترب هذا القانون �أي�ضا �أحد مكونات املوروث الت�شريعي لل�سلطة الفل�سطينية عن احلقب
ال�سيا�سية التي �سبقتها فهو قانون انتدابي �صادر يف العام  1924ويق�ضي بتطبيق �أحكام قانون
بريطاين �صادر يف العام  .1911وما زال هذا الت�شريع �ساريا يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بحكم
عدم �إلغائه �سواء بالت�صريح �أو الت�ضمني ،علما ب�أنه يوجد عدد من م�سودات مل�شروع قانون فل�سطيني
بهذا اخل�صو�ص.
كما هو معلوم ف�إن هذا الت�شريع ينظم ويحمي �أحد �أبرز قطاعات امللكية الفكرية وهو حق
امل�ؤلف99،وال �شك �أن احلماية القانونية للملكية الفكرية واملطبوعات وامل�صنفات تعد بحد ذاتها
�أحد �أبرز �إيجابيات التدخل الت�شريعي غري املبا�شر يف تنظيم قطاع الإعالم� .صحيح �أن القانون -
يف �أغلب الأنظمة القانونية  -ال يعترب «�أخبار احلوادث» بحد ذاتها من �ضمن امل�صنفات املحمية،
لكونها ال تقبل بطبيعتها احلماية ،ويف ا�ستثنائها من احلماية م�صلحة عامة� ،إال �أنه يحمي امل�صنفات
 99يعرف حق امل�ؤلف ب�أنه« :تلك امللكية القانونية التي تخول امل�ؤلف احلق يف ن�سبة منتجه الفكري (املعرب عنه ماديا) �إليه ،وتكفل له احلق يف ا�ستغالله للك�سب
املايل ب�أية و�سيلة قانونية م�شروعة» ،انظر :توام .23 ،2008
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التي حتوي تلك الأخبار متى توافرت فيها ميزة االبتكار يف الرتتيب والعر�ض 100.وعلى ال�صعيد
الفل�سطيني ن�صت املادة ( )20من القانون الأ�صلي على عدم اعتبار «ن�شرخرب يف �صحيفة عن
خطاب ذي �صبغة �سيا�سية �ألقي يف اجتماع عام �أنه اعتداء على حق الطبع والت�أليف».
كذلك ف�إن خمتلف �أ�شكال امل�صنفات املحمية ت�ستوعب بطبيعتها املحتوى ال�صحفي والإعالمي
عموما؛ ذلك �أن امل�صنفات املحمية على ثالثة �أ�شكال� :أدبية وعلمية (الكتب) ،ومرئية وم�سموعة
(مو�سيقى ،و�أفالم ،وتقارير م�صورة) ،وفنية (�صور ،ولوحات ،وعرو�ض) .هذا ،ويعترب من «�أ�صحاب
احلقوق املجاورة حلق امل�ؤلف» هيئات الإذاعة والتلفزيون (جهات البث والإر�سال) 101،وهذا ما مت
تنظيمه مبوجب جملة من الأحكام يف القانون ال�ساري.
من جهة �أخرى� ،أباح القانون لل�صحافة «التلخي�ص» بتداولها للم�صنفات املحمية ،ومل يعترب
ذلك خرقا حلقوق امل�ؤلف� ،إال �أنه قد علق �إباحة ن�شر ملخ�ص املحا�ضرات التي تلقى علنا بعدم
وجود حظر م�سبق ،مبوجب �إعالن وا�ضح خطي وجلي (املادة  5 ،1/1/2من القانون الأ�صلي).
ثاني ًا قانون االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية:
�صدر هذا القانون مطلع عام  ،1996لتنظيم االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية .هذا و�إن كان
الفهم ال�سطحي ملو�ضوع هذا القانون يندرج �ضمن اخت�صا�صها بتنظيم �شبكات الهاتف ال�سلكي
والال�سلكي� ،إال �أن القانون ينظم جملة من املو�ضوعات التي تدخل يف بث موجات الراديو واملوجات
الكهرومغناطي�سية ،كذلك ف�إن التقنية الرقمية باتت تتيح للمحطات الإعالمية ا�ستخدام خطوط
الهاتف وخمتلف املوجات يف بث حمتواها الإعالمي.
وبذلك تعترب هذه الأدوات �أو التقنيات املجال احليوي لن�شاط خمتلف و�سائل الإعالم
املرئي وامل�سموع 102.وما يعزز توجهنا ذاك ،الإ�شارة �إىل هذا القانون (مبعنى اال�ستناد) يف
 100انظر يف ماهية امل�صنف املحمي ،وامل�صنفات غري امل�شمولة باحلماية :املرجع ال�سابق.60-43 ،
 101توام ،مادة تدريبية (�شباط /فرباير .)2011
 102عرف القانون «االت�صاالت» ب�أنها« :نقل �أو �إر�سال �أو بث �أو ا�ستقبال الإ�شارات �أو الأ�صوات �أو ال�صور �أو البيانات �سواء �أكانت �شفوية �أو كتابية بالو�سائل
ال�سلكية �أو الراديوية �أو الب�صرية �أو الكهرومغناطي�سية �أو �أي و�سيلة �أخرى لالت�صاالت» (مادة .)1
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ديباجة قرار جمل�س الوزراء اخلا�ص برتخي�ص املحطات �سابق الذكر .ولذلك نعر�ض يف هذا
املو�ضع لأبرز الأحكام ذات العالقة بحرية الإعالم يف هذا القانون.
فيما يتعلق بال�ضمانات ،فقد ن�ص القانون على «حق الدخول على ال�شبكات الثابتة �ضمن
�شروط مو�ضوعية ووا�ضحة دون تفرقة بني امل�ستفيدين وامل�شرتكني» (مادة  .)11كما حظر القيام
باعرتا�ض «موجات خم�ص�صة للغري �أو بالت�شوي�ش عليها �أو با�ستخدام موجات كهرومغناطي�سية
بدون ترخي�ص» (مادة .)96
وفيما يتعلق بالتقييد القانوين ،فقد علق القانون �إن�شاء ال�شبكات اخلا�صة وامل�ستقلة برتخي�ص
�صادر عن احلكومة (مادة  ،)19و�أناط القانون بوزارة االت�صاالت �صالحية مراقبة ا�ستعمال
الرتددات املرخ�ص بها لأي من اجلهات ،من �أجل تفادي الت�شوي�ش والتداخل الال�سكلي ،و�أجاز لها
وقف كل ا�ستعمال غري م�شروع (مادة  .)18كما حدد القانون التزامات املرخ�ص له (مادة ،)28
وحاالت �إلغاء الرتخي�ص (مادة .)31
وعلى ال�صعيد التنظيمي فقد �أجاز القانون لوزارة االت�صاالت منح املوجات امل�سموعة واملرئية
لوزارة الإعالم لتنظيمها وتوزيعها بني م�شغلي الإذاعة والتلفزيون (مادة .)16
ثالث ًا قانون االح�صاءات العامة:
�صدر هذا القانون �صيف عام  ،2000لإن�شاء اجلهاز املركزي لالح�صاء ،وحتديد �أهدافه،
وتنظيم عمله ،وما �إىل ذلك من الأحكام ذات العالقة .وما يهمنا يف هذا القانون ت�ضمينه جلملة
من الأحكام ذات العالقة باحلق يف احل�صول على املعلومات ودور و�سائل الإعالم يف ذلك.
كفل هذا القانون «جلميع �أفراد املجتمع» احلق يف»احل�صول على الإح�صاءات الر�سمية التي
يقوم اجلهاز بجمعها و�إعدادها ون�شرها ح�سب الأنظمة والتعليمات املعمول بها مع مراعاة �سرية
البيانات وخ�صو�صية الأفراد» (مادة .)4
رابع ًا قرار بقانون االنتخابات العامة:
�صدر هذا الت�شريع عن الرئي�س بو�صفه قرارا بقانون ،خريف عام  ،2007ملغيا جملة
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من الت�شريعات ال�سابقة ذات ال�صلة .وبطبيعة احلال ،ف�إن هذا القانون خا�ص باالنتخابات
العامة ،وما تعر�ضنا له �إال من باب ا�ستعرا�ض الأحكام ذات ال�صلة بحرية الإعالم يف تغطية
االنتخابات والرقابة عليها.
فيما يتعلق ب�ضمانات حرية الإعالم ،فقد كفل الت�شريع متكني ال�صحافة وو�سائل الإعالم
عموما من االطالع على عملية ت�سجيل الناخبني (مادة  ،)3/31ومراقبة جميع مراحل عملية
االنتخابات (مادة  ،)1/70مبا فيها عملية فرز الأ�صوات مبا يتيح له ات�ساع املكان وعدم
الإخالل بالنظام (مادة .)1/89
وعلى ال�صعيد التنظيمي ن�ص القانون على �ضرورة اعتماد ال�صحافيني الذين يرغبون بامل�شاركة
يف تغطية االنتخابات والرقابة عليها من قبل جلنة االنتخابات املركزية ،من خالل تقدمهم بطلب
لذلك ،وتقوم اللجنة مبنحهم بطاقات دالة على االعتماد (مادة .)2/70
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الف�صل الثاين
حتليل التنظيم القانوين حلرية الإعالم
ُيعنى هذا الف�صل بتحليل التنظيم القانوين حلرية الإعالم يف فل�سطني ،من ثالثة
جوانب ،يفرد لكل منها مبحثا خا�صا :يعر�ض املبحث الأول للتنظيم القانوين حلرية
الإعالم يف اجلوانب الد�ستورية واحلقوقية ،يف حني يعر�ض املبحث الثاين حلرية
الإعالم والنظام الإداري (عالقة ال�سلطة التنفيذية بو�سائل الإعالم) ،ويعر�ض
املبحث الثالث حلرية الإعالم والنظام اجلزائي (التجرمي والعقاب)
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املبحث الأول
التنظيم القانوين حلرية الإعالم يف اجلوانب الد�ستورية واحلقوقية
كما �سبق �أن �أ�شري �إليه يف املبحث الثاين من الف�صل ال�سابق ،فقد جاءت املنظومة الت�شريعية
الفل�سطينية بجملة من الأحكام العامة التي تكفل حرية الإعالم مبختلف و�سائله ،بالإ�ضافة �إىل
الن�ص على كفالة جملة من احلقوق واحلريات ذات ال�صلة بهذه احلرية� ،سواء بالتدعيم �أو التقييد؛
ذلك �أن احلقوق واحلريات يف تعددها وت�شابكها تكون ،يف العادة ،يف مو�ضع املقابلة بع�ضها جتاه
بع�ض ،مبعنى �أن �إطالق �أي من احلريات قد ي�ؤدي �إىل التعدي على حرية �أخرى ال تقل عنها �أهمية.
هذا ،وملا كنا قد عر�ضنا �سابقا لأبرز تلك احلقوق واحلريات ،التي ال حتتاج بطبيعتها للإ�سهاب يف
ال�شرح والتحليل ،ب�شكل ينفي �ضرورة �إعادة تناولها هنا ،جند الزما �أن نعود لن�ؤكد على �أحد �أبرز احلقوق
واحلريات التي كفلها القانون الأ�سا�سي ،وتتمثل بحكمه العام يف كفالة حرية التنظيم النقابي لأي من
املهن ،وما يهمنا بطبيعة احلال هنا هو التنظيم النقابي للعاملني يف الإعالم ،وهو من �ضمن املبادئ
التي �أكد عليها �إعالن �صنعاء ( .)1996وقد جاء �ضمن اخت�صا�صات وزارة الإعالم «ن�سج عالقة جيدة
103
مع ال�صحافيني والإعالميني وبذل اجلهود املمكنة مل�ساعدتهم على ت�شكيل نقاباتهم املهنية امل�ستقلة».
يعد العمل النقابي يف الأحوال العادية �أحد �أبرز �أدوات الدفاع عن حرية الإعالم وحرية
العاملني فيه وحقوقهم جتاه ال�سلطات والكافة ،كما �أن من �ش�أنه �أن ي�صوب الإخالالت التي يرتكبها
منت�سبوها من خالل حثهم على ممار�سة عملهم وفق مدونات �سلوك متوافقة واملعايري الدولية
للعمل الإعالمي النزيه .ولكن يتوجب احلذر دائما من حتول النقابة �إىل جانب ال�سلطة التنفيذية
يف مواجهة منت�سبيها الذين وجدت النقابة لأجلهم يف املقام الأول.
تنظم نقابة ال�صحافيني الفل�سطيينن عملها مبوجب قانون نقابة ال�صحافيني الأردين؛ وعليه،
من املالحظات فيما يتعلق ب�ضعف دور النقابة ما ي�ستدعي تعديله� ،أو بالأحرى �إ�صدار قانون جديد
 103املادة ( )8/3من قرار جمل�س الوزراء بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة االعالم.
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ليحل مكانه .ذلك ،و�إن كانت املمار�سة و�سعت من مفهوم ال�صحافيني �إىل الإعالميني عموما� ،إال �أن
الباحث يقرتح التو�سيع من مدلول النقابة ر�سميا بتعديل ا�سمها �إىل نقابة الإعالميني.
هذا ،و�إن كان بالإمكان تربير م�سلك امل�شرع الد�ستوري الفل�سطيني يف عمومية �أحكامه وعدم
تف�صيلها ،بحكم طبيعة ال�صياغة الت�شريعية� ،إال �أن النظام القانوين الفل�سطيني جاء ليكرر
تلك الأحكام العامة دون تف�صيلها ،وبقيت مفاهيم من قبيل «النظام العام» و «الآداب العامة» و
«امل�صلحة العامة» و «يف حدود القانون» ،على ما فيها من �ضبابية وف�سحة للت�أويل ،مدخال لل�سلطة
التنفيذية لتوغل تدخلها يف تنظيم الإعالم.
يفرد هذا املبحث ثالثة مطالب ،يعر�ض الأول حلرية الإعالم ومبد�أ امل�ساواة ،يف حني
يعر�ض املطلب الثاين جلملة من احلقوق املت�صلة بحرية الإعالم� ،أما املطلب الثالث فيعر�ض
ملكانة الق�ضاء من التنظيم القانوين حلرية الإعالم.

املطلب الأول
حرية الإعالم ومبد�أ امل�ساواة
الأ�صل �أن تكون حرية الإعالم مكفولة للكافة ،املواطنني �أوال ،والأجانب وفقا العتبارات �سيا�سية.
كما يفرت�ض �أن تكون حرية الإعالم مكفولة جلميع و�سائل الإعالم ،ذلك �أن النظام القانوين قد
�أورد �أحكاما خا�صة وغري وا�ضحة بخ�صو�ص املحطات الدينية .وبذلك يعر�ض هذا املطلب لكل
من امل�ساواة على �أ�سا�س اجلن�سية (الفرع الأول) ،والإعالم الأجنبي (الفرع الأول) ،وخ�صو�صية
املحطات الدينية (الفرع الثالث).

الفرع الأول
امل�ساواة يف حرية الإعالم على �أ�سا�س اجلن�سية
�ساوى القانون الأ�سا�سي وجممل املنظومة الت�شريعية بني الفل�سطينيني عموما ،وفيما له عالقة
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بحرية الإعالم ،بني كال اجلن�سني ،وبني متبعي خمتلف املذاهب واالنتماءات� ،سواء �أكانوا �أ�شخا�صا
طبيعيني (�إعالميني �أفرادا) �أم �أ�شخا�صا معنويني (م�ؤ�س�سات �إعالمية) .وبذلك يتوافق النظام
القانوين الفل�سطيني بهذا اخل�صو�ص مع �أحكام االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة كاالتفاقية الدولية
ملناه�ضة كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (.)1979
وفيما يتعلق مب�س�ألة ا�شرتاط امتهان العمل الإعالمي للتمتع بحرية الإعالم ،جند عدم ان�سجام
يف �أحكام يف النظام القانوين الفل�سطيني بهذا اخل�صو�ص ،ففي الوقت الذي يكفل فيه القانون
وج ْعل احلق يف ت�أ�سي�س ال�صحف و�سائر
الأ�سا�سي حرية الر�أي والتعبري «لكل �إن�سان» (مادة َ ،)19
و�سائل الإعالم «للجميع» (مادة  ،)2/27جند قانون املطبوعات والن�شر يحدد اجلهات التي متنح
رخ�صة لإ�صدار مطبوعة بكل من ال�صحفيني (وفقا لتعريف القانون) ،وال�شركات ال�صحفية،
والأحزاب ال�سيا�سية ،بالإ�ضافة �إىل وكاالت الأنباء الفل�سطينية والأجنبية (مادة .)17
عدم االن�سجام هذا موجود يف الت�شريع الواحد ذاته ،ففي الوقت الذي يورد فيه قانون املطبوعات
والن�شر ذلك احلكم ،جند �أنه ي�سبقه بكفالة حلرية ال�صحافة والطباعة «لكل فل�سطيني» (مادة
 .)2كما �شمل يف حرية ال�صحافة «�إف�ساح املجال للمواطنني لن�شر �آرائهم» (مادة /4ب) ،ويف بع�ض
املواد التي تنظم الواجبات خاطب القانون «ال�صحفي» و «كل من يعمل بال�صحافة» (مادة  .)8هذا
يف حني �أكد م�شروع قانون املجل�س الأعلى للإعالم على الكفالة الد�ستورية لـ «حرية و�سائل الإعالم»
(مادة  ،)19وب�أن ت�أ�سي�س و�سائل الإعالم حق يكفله القانون «للجميع» (مادة .)20
وبذلك هناك من يو�صي ب�ضرورة �إطالق حرية �إ�صدار املطبوعات للجميع ،ودون التعليق على
�شروط تتعلق مبهنة ال�صحافة� ،أو بوجود �شركة م�سجلة� ،أو بقيام حزب �سيا�سي 104.كما ي�ؤخذ على
قانون املطبوعات والن�شر �أنه غاىل يف التمييز الإيجابي ل�صالح الأحزاب بتحريرها من جملة من
االلتزامات ،وكان الأ�صل �أن يبقى �إطالق مبد�أ امل�ساواة دون متييز وال على �أي �سبيل.

105

كذلك ي�ؤخذ على قانون املطبوعات والن�شر �أنه حرم �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي – جاء يف الن�ص
 104ال�سلمي وميندل .33 ،1999
 105ال�شعيبي  .6-5 ،1999و� :أبو خاطر ودودن�سكي .74 ،1997
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«املتمتعني باحل�صانة الق�ضائية»  -من تويل رئا�سة حترير املطبوعة ال�صحفية (مادة /1/11ز).
ففي الوقت الذي يتوىل فيه ع�ضو املجل�س التعبري عن ال�شعب ،ال ي�ستطيع التعبري عن ر�أيه من خالل
رئا�سة حترير مطبوعة �صحفية 106.و�إذا ما ربطنا هذا احلكم باحلكم الذي يليه وي�ستثني مبوجبه
امل�شرع رئا�سة حترير املطبوعة احلزبية من هذا ال�شرط �أو احلرمان (مادة  ،)2/11ف�إننا نكون
يف مواجهة الإقرار بعدم مراعاة مبد�أ امل�ساواة ببعدين :عدم م�ساواة �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي
باملواطنني العاديني يف احلق برئا�سة حترير املطبوعة ،وعدم امل�ساواة بني �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي
امل�ستقلني واملنتمني �إىل �أحزاب �سيا�سية.

الفرع الثاين
حرية الإعالم الأجنبي
ق�صرت املنظومة الت�شريعية الفل�سطينية مبوجب �أحكامها العامة حق ممار�سة العمل الإعالمي
يف �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية على الفل�سطينيني� ،إال �أنها مل ت�شرتط اجلن�سية فيمن يتولون رئا�سة
حترير املطبوعة ال�صحفية ،يف حني علقت ملكية املطبوعات الدورية واملحطات ومدراء املحطات
على �شرط اجلن�سية 107.كذلك فقد �أجازت ممار�سة العمل الإعالمي للأجانب �أ�شخا�صا طبيعيني
ومعنويني ب�شرط احل�صول على ترخي�ص خا�ص بذلك.
هذا� ،إال �أنها رفعت من مرتبة اجلهة التي ت�صدر الرتخي�ص لوكالة الأنباء الأجنبية ،فجعلتها
من اخت�صا�ص الوزير ،ولي�س مدير عام املطبوعات والن�شر يف وزارة الإعالم كما هو حال بقية
الرتاخي�ص.
كما ا�شرتطت ملنح هذا الرتخي�ص �شرطني اثنني 108:الأول �أن يكون وفقا ملبد�أ املعاملة باملثل،
مبعنى �أن تكون الدولة التي حتمل جن�سيتها وكالة الأنباء تلك ،تقوم مبنح مثل هذا الرتاخي�ص
لوكاالت �أنباء فل�سطينية� .أما ال�شرط الثاين فهو �أن يكون رئي�س حترير الوكالة الأجنبية فل�سطينيا.
 106البكري .29 ،1996
 107املادة ( )16من قانون املطبوعات والن�شر ،واملادة ( )2-1/12من قرار جمل�س الوزراء بتنظيم تراخي�ص املحطات.
 108املادة ( )17من قانون املطبوعات والن�شر.
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الفرع الثالث
خ�صو�صية املحطات الدينية
يف الوقت الذي يكفل فيه القانون حرية �إن�شاء وت�أ�سي�س خمتلف و�سائل الإعالم واملحطات املرئية
وامل�سموعة ،فقد �أورد قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن نظام ترخي�ص املحطات �أن «�إن�شاء املحطات
الإذاعية والتلفزيونية الدينية حق ح�صري لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية» (مادة  .)17وعلى املنوال
ذاته جاء ن�ص املادة ( )24من م�شروع قانون املجل�س الأعلى للإعالم ،بحيث �إنه «حق ح�صري
ملجل�س الوزراء».
يف ظل غمو�ض معنى حكم هاتني املادتني ف�إنه يالقي االنتقاد ل�سببني �أو ببعدين :الأول
مو�ضوعي ،وهو قائم على افرتا�ض �أن املق�صود هو �أن هذا احلكم مبثابة حظر �إن�شاء حمطات
دينية غري حكومية ،وهنا مما ال �شك فيه �أنه قيد غري مربر ،وفيه تعدٍّ على حرية العقيدة والتعبري
عنهما فيما ال يخل بالنظام العام� .أما الثاين ف�شكلي ،ويقوم على افرتا�ض �أن املق�صود هو ق�صر
�صالحية ترخي�ص املحطات الدينية على ال�سلطة الفل�سطينية (ح�سب القرار) �أو جمل�س وزرائها
(ح�سب امل�شروع) ،وا�ستثنا�ؤها من �صالحيات وزارة الإعالم (ح�سب القرار) �أو جمل�س الإعالم
(ح�سب امل�شروع).
وهنا� ،إذا ما �صح االفرتا�ض الثاين ،جند �أن امل�شرع �أو ال�صائغ القانوين قد جانب ال�صواب يف
�صياغة املادة؛ ذلك �أن احلديث هنا عن �صالحيات ولي�س عن حقوق؛ وكان الأجدى �أن تكون ال�صياغة
كما يلي :تناط �صالحية ترخي�ص املحطات الدينية بال�سلطة الفل�سطينية �أو مبجل�س الوزراء.

املطلب الثاين
احلريات واحلقوق املت�صلة بحرية الإعالم
�أغفل القانون الأ�سا�سي كفالة «جامعة مانعة» لبع�ض احلريات واحلقوق التي ت�ستحق بطبيعتها
الكفالة الد�ستورية ل�ضمان مراعاة الت�شريعات الأقل درجة لها ،وهو ما حاول م�شروع الد�ستور
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تداركه .وتتمثل �أبرز هذه احلقوق واحلريات بـ :احلق يف احل�صول على املعلومات ،وحماية امللكية
الفكرية ،و�سرية م�صادر املعلومات ،وعدم احلرمان من احلقوق واحلريات لأ�سباب �سيا�سية.
هذا ،وكان القانون الأ�سا�سي قد �أورد بخ�صو�ص املبد�أ الأخري حكما عاما قد ي�شمل هذا املبد�أ،
وهو امل�ساواة بني الفل�سطينيني «�أمام القانون والق�ضاء» وعدم التمييز بينهم على �أي �أ�سا�س من بينه
«الر�أي ال�سيا�سي» (مادة .)9
يفرد هذا املطلب ثالثة فروع :يعر�ض الأول للحق يف احل�صول على املعلومات ،يف حني يعر�ض
الثاين للملكية الفكرية ،و�أما الفرع الثالث فيعر�ض ل�سرية م�صادر املعلومات.

الفرع الأول
احلق يف احل�صول على املعلومات
ي�ؤ�س�س احلق يف احل�صول على املعلومات على قاعدة مفادها �أن «امل�ؤ�س�سات العامة حتتفظ
مبعلومات ال تخ�صها بل بالنيابة عن العامة» ،و�أن «ال�ش�أن العام هو �ش�أن العامة» .ولذلك ف�إن من
حق كل مواطن النفاذ �إىل امل�ؤ�س�سات العامة ،ومقابلة ال�شخ�صيات العامة ،للح�صول على ما لديهم
من معلومات ذات عالقة يف ال�ش�أن العام ،متى اقت�ضت احلاجة ذلك 109.وتنعك�س الكفالة القانونية
ال�سليمة لهذا احلق على منظومة حقوق الإن�سان ككل ،وحرية الإعالم خ�صو�صا ،واحلكم الر�شيد
110
ومكافحة الف�ساد.
هذا ،ويختلف �شكل التنظيم القانوين حلق احل�صول على املعلومات بني نظام �سيا�سي و�آخر،
فلدى بع�ضها يكون مبوجب ت�شريع خا�ص ،ولدى بع�ضها الآخر مبوجب جملة من الت�شريعات ذات
111
الطبيعة العامة �أو اخلا�صة مبو�ضوعات معينة.
يف ال�سياق الفل�سطيني ،ويف غياب ال�سند الد�ستوري� ،أورد قانون املطبوعات والن�شر حكما
يق�ضي ب�شمول حرية ال�صحافة «البحث عن املعلومات والإح�صائيات التي تهم املواطنني من
 109الربغوثي (د.ت).7 ،
 110انظر يف �أهمية هذا املبد�أ :املرجع ال�سابق.25-19 ،
� 111أبو دهيم .104 ،2008
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م�صادرها املختلفة» (مادة /4ج) .وت�ضمن حكما �آخر ب�أن «تعمل اجلهات الر�سمية على ت�سهيل
مهمة ال�صحفي والباحث يف االطالع على براجمها وم�شاريعها» (مادة .)6
كما هو وا�ضح يف احلكم الأخري ،فقد ا�ستعملت لفظة «تعمل» وهي من �أدنى �ألفاظ الإلزام
القانوين التي يت�صدرها «يجب /تلتزم /على» ،كذلك ف�إن القانون مل يت�ضمن «متكني» و�إمنا «ت�سهيل
مهمة» ،و�أما عن �أ�صحاب هذا احلق فهو مق�صور على ال�صحفيني والباحثني ،ولي�س بالإمكان اجلزم
بالقول �إنه بالإمكان تو�سيع مدلول مفهوم «باحث» لي�شمل جميع املواطنني ،من منطلق رغبتهم
بالبحث؛ ذلك �أن هذا امل�صطلح يق�صد به يف الغالب من ميتهن البحث.
كذلك مل ي�ستعمل لفظة «احل�صول» و�إمنا «االطالع» ،مبعنى عدم �ضمان احل�صول على وثائق
و�إمنا االطالع عليها ،و�أي�ضا فقد ح�صر �أ�شكال الوثائق التي باالمكان االطالع عليها فيما يتعلق
بالربامج وامل�شاريع فقط ،ومل ي�شمل الأر�شيف؛ هذا ،ناهيك عن �أن املادة بالإمكان تف�سريها من
قبل «اجلهات الر�سمية» بق�صر احلق باال�ستماع �إىل �أحد م�س�ؤوليها ولي�س االطالع املبا�شر على
الوثائق .وهناك من علق على هذا الن�ص الت�شريعي ب�أنه ال يتعدى «�إجازة» البحث عن املعلومات
والأخبار من م�صادرها ،دون االرتقاء اىل درجة احلق يف احل�صول عليها 112.هذا ،ويعرت�ض
احلق باحل�صول على املعلومات جملة من القيود الت�شريعية املتعلقة بق�ضايا الأمن والنظام العام،
والأ�سرار التجارية ،وحماية اخل�صو�صية ،واملعلومات الق�ضائية.

113

وبذلك ،ي�صبح بالإمكان القول بعدم وجود كفالة قانونية حلق احل�صول على املعلومات ب�شكل
عام ،على نحو ما جاءت به املواثيق الدولية ذات ال�صلة ،كالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،بالإ�ضافة �إىل العديد من املواثيق الإقليمية 114.هذا،
وقد �أعدت «منظمة املادة  ،»19يف العام  ،2000مذكرة �ضمنت فيها ت�سعة مبادئ �أ�سا�سية للكفالة
القانونية ال�سلمية حلق الو�صول �إىل املعلومات ،يتفرع عنها جملة من املبادئ الفرعية.

115

 112عبد احلميد .40 ،2005
 113انظر� :أبو دهيم .115-113 ،2008
 114انظر� :أبو دية .17 ،9-7 ،2005
 115انظر يف هذه املبادئ :الربغوثي (د.ت) .17-7 ،و� :أبو دهيم .117-115 ،2008
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ومبقاربة هذه املعايري مع ما هو موجود يف النظام القانوين الفل�سطيني ،نلحظ فجوة مو�سعة.
ولي�س يف احلكم ال�سابق تنكر جلملة من الأحكام اخلا�صة واملتفرقة التي �أوردتها جمموعة من
116
القوانني يف تنظيمها ملو�ضوعات بعيدة عن ال�ش�أن الإعالمي.
بالنظر �إىل مو�ضوع الو�صول �إىل املعلومات كحق عام ،فيما يتجاوز �صلته بحرية الإعالم ،تربز
�أهمية تو�صية البع�ض ب�ضرورة �سن «قانون خا�ص ي�ضمن للمواطنني حق الو�صول �إىل املعلومات
الر�سمية»� ،أ�سوة بالتجارب الدولية الرائدة يف هذا اخل�صو�ص 117.وي�شار على هذا ال�صعيد �إىل �أنه
قد �شهد يف العامني  2004و 2005تقدمي م�شروعي قانونني للمجل�س الت�شريعي ،الأول با�سم «م�شروع
قانون حرية احل�صول على املعلومات» ،وقد مت قبوله يف املناق�شة العامة 118،والثاين با�سم «م�شروع
119
قانون احلق يف الو�صول �إىل املعلومات».
فيما يتعلق مب�شاريع قوانني الإعالم املطروحة ،فقد كفل كل من م�شروع قانون املجل�س الأعلى
للإعالم (مادة  ،)22وم�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع (مادة  ،)5لـ»و�سائل الإعالم» احلق
يف الو�صول �إىل املعلومات من م�صادرها املختلفة .كما �أكد م�شروع قانون املجل�س الأعلى للإعالم
على �أن يكون من بني �صالحيات جمل�س �إدارة املجل�س «الت�أكد من حرية ال�صحافة وال�صحفي يف
الو�صول �إىل املعلومات ون�شرها وفق القوانني املرعية» (مادة .)9/9

الفرع الثاين
امللكية الفكرية
تتعدد �صور العالقة بني العمل الإعالمي وامللكية الفكرية ،و�أبرزها اعتبار احرتام امللكية الفكرية
وحق امل�ؤلف على وجه اخل�صو�ص� ،أحد الواجبات امللقاة على عاتق امل�شتغلني بالعمل الإعالمي بعدم
� 116أبرز هذه الت�شريعات :قانون الإح�صاءات العامة رقم ( )4ل�سنة  – 2000على نحو العر�ض الذي �سبق تقدميه يف املطلب الرابع من املبحث ال�سابق –
وقانون رقم ( )7ل�سنة  1999ب�ش�أن البيئة ،وقانون رقم ( )2ل�سنة  1999ب�ش�أن الأحوال املدنية ،وقانون �أ�صول املحاكمات املدنية رقم ( )2ل�سنة  ،2001وقانون
الإجراءات اجلزائية رقم ( )3ل�سنة  ،2001قانون البينات رقم ( )4ل�سنة  .2001انظر بهذا اخل�صو�ص� :أبو دية  .24-17 ،2005والربغوثي (د.ت).34-28 ،
 117عبد احلميد .41-40 ،2005
 118انظر يف و�صف هذا امل�شروع :الربغوثي (د.ت).28 -27 ،
 119انظر� :أبو دهيم .111 ،2008
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ال�سطو على امل�صنفات ونقلها �أو ن�شرها �أو حتريفها دون �إذن �صاحبها� 120،أو االقتبا�س منها دون
توثيق .ويكون التعريج على امللكية الفكرية يف �سياق احلديث عن احلقوق واحلريات املت�صلة بحرية
الإعالم ،مبا له عالقة بحماية املنتج �أو امل�صنف الإعالمي ،مبختلف �أ�شكاله املطبوعة واملرئية
وامل�سموعة .ويدخل تنظيم وحماية هذا احلق وهذه امل�صنفات من خالل الت�شريعات ذات العالقة
بامللكية الفكرية ب�شكل عام� ،أو حق امل�ؤلف واحلقوق املجاوره له ب�شكل خا�ص.
مل يكفل القانون الأ�سا�سي احلق بامللكية الفكرية ب�شكل �صريح ،و�إن كان قد كفل امللكية بوجه
عام ،ولوال املرياث الت�شريعي اجلزئي لل�سلطة الفل�سطينية عن حقبة االنتداب الربيطاين ،لكنا
يف مواجهة فراغ ت�شريعي يف تنظيم وحماية �أحد �أبرز حقوق الإن�سان التي تتقاطع عندها احلقوق
املدنية وال�سيا�سية واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .ذلك �أن امللكية الفكرية تكفل
�شقني من احلقوق :احلقوق املعنوية بن�سب امل�صنف �إىل م�ؤلفه ،واحلقوق املادية با�ستغالل امل�صنف
للك�سب املايل.
فيما يتعلق بالت�شريعات اخلا�صة بالإعالم� ،أورد قرار جمل�س الوزراء بنظام تراخي�ص املحطات
حكما يلزم املحطات ،فيما تبثه وتنتجه ،بـ «التقيد بت�شريعات حماية امللكية الفكرية مبا يف ذلك
احل�صول على �إذن خا�ص من �أي حمطة �أخرى بهدف ال�سماح ببث �أو �إعادة بث براجمها يف
فل�سطني» (مادة .)4/4/12
وعدا هذا مل تورد �أي من تلك الت�شريعات كفالة �صريحة للملكية الفكرية ،حتى �أن حماولة
التو�سيع من داللة بع�ض �أحكام قانون املطبوعات والن�شر ،التي و�صفناها �سابقا ب�أنها ذات �صلة
بامللكية الفكرية ،ال تقدم يف التكييف الدقيق داللة مبا�شرة لذلك .ذلك �أن الفهم الدقيق لهذه املواد
يخل�ص �إىل نتيجة مفادها كفالة العن�صر املعنوي للملكية الفكرية كو�سيلة للرقابة على منتجات
121

 120انظر :احللو .347-346 ،2006
 121انظر يف التف�صيل :توام .34-28 ،2008
�إن قانون حقوق الطبع والت�أليف ال�ساري يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،هو قانون جيد ن�سبيا ،ومتوافق �إىل حد كبري واملعايري واملواثيق الدولية ذات ال�صلة� ،إال �أنه
بحاجة �إىل �إدخال جملة من التعديالت ملالءمته مع تقنيات وتطورات الع�صر .وريثما يتم تعديل هذا القانون �أو �إلغا�ؤه و�إقرار م�شروع قانون جديد حلق امل�ؤلف،
يتوجب توعية جمهور املخاطبني به ك�أ�صحاب حقوق ،عدم التواين عن اللجوء �إىل الق�ضاء ليحكم لهم مبوجب هذا القانون ،ذلك �أن كثريين يعتقدون بوجود
فراغ ت�شريعي بهذا اخل�صو�ص .انظر درا�ستني �سابقتني للباحث بهذا اخل�صو�ص :توام  .2008و :توام وطواف�شة وجعوان .2010
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و�سائل الإعالم .وهنا ي�شهد مل�شروع قانون املجل�س الأعلى للإعالم �أنه قد �أورد �ضمن «توجهات
و�أهداف املجل�س» حكما يعرب عن �سعي املجل�س �إىل «توحيد الإطار القانوين الناظم للإعالم وحماية
امللكية الفكرية» (مادة .)8/7
ويف هذا ال�صدد يتوجب التفريق بني االيداع القانوين للم�صنفات وفقا لقانون حق امل�ؤلف،
والإيداع القانوين للمطبوعات وفقا لقانون املطبوعات والن�شر؛ ذلك �أن ال�شكل الثاين من الإيداع ال
يكون �إال لغر�ض الرقابة الإدارية على املطبوعات ،على نحو ما �سنعر�ض له يف املو�ضع اخلا�ص بذلك
الحق ًا؛ �أما الإيداع الأول فيقوم �أ�سا�سا لتحقيق جملة من الأهداف ال�سامية كحفظ الفكر القومي
والإن�ساين من االندثار ،وحماية الرتاث الوطني والفلكلور من الت�شويه واالنحراف ،بالإ�ضافة �إىل
�إغناء املكتبات الوطنية �أو جهات الإيداع بن�سخ جمانية ،توفر للجمهور االطالع املجاين عليها.
ذلك بالإ�ضافة �إىل حجيته القانونية يف �إثبات ن�سب امل�صنف مل�ؤلفه ،كقرينة ب�سيطة تقبل �إثبات
العك�س .وقد كان هذا النوع من الإيداع فيما �سبق �شرطا للحماية القانونية حلق امل�ؤلف ،وهو
املبد�أ الذي مت هجره مبوجب «اتفاقية برين حلماية امل�صنفات الأدبية والفنية» ،بداعي عدم تعليق
123
احلماية على �أية �إجراءات �شكلية.
يف ال�سياق الفل�سطيني مت تنظيم النوع الثاين من الإيداع مبوجب قانون املطبوعات والن�شر ،فيما ال توجد
�أية �أحكام �سارية تنظم ال�شكل الأول من الإيداع؛ ذلك �أن الأحكام املتعلقة بالإيداع يف القانون «الربيطاين»
ال�ساري قد ق�صر نفاذها على امل�صنفات التي تن�شر يف �أرا�ضي «اململكة املتحدة» 124.وهذه �إحدى �أبرز امل�آخذ
على قانون حق امل�ؤلف ال�ساري ،والتي ت�سرتعي تعديله �أو ت�ضمنيها يف م�شروع القانون اجلديد.
122

الفرع الثالث
�سرية م�صادر املعلومات
تعد �سرية م�صادر املعلومات �أحد �أبرز مقومات حرية الإعالم ،الرتباط ذلك بخ�شية مقدمي
 122انظر :توام وطواف�شة وجعوان .128 ،125 ،2010
 123املرجع ال�سابق.125 ،122 ،
 124املرجع ال�سابق.129 ،
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املعلومات من املحا�سبة �أو الإ�ضرار بهم يف الوظيفة �أو العمل ،بل ورمبا التعر�ض لأذى ج�سدي.
كذلك ف�إن ك�شف م�صادر املعلومات من �ش�أنه الإخالل بالثقة جتاه الإعالمي الذي ح�صل على
املعلومات من م�صادرها متعهدا بكتمان �سرية م�صادره.
كما �أن من املت�صور �أن يكون ك�شف م�صادر املعلومات من قبل ال�صحفي بحد ذاته �إخالال
مببد�أ عدم �إف�شاء �أ�سرار املهنة 125.وقد و�صفت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان هذا املبد�أ
ب�أنه «�شرط �أ�سا�سي حلرية ال�صحافة».
يف هذا ال�سياق لطاملا �أثريت م�س�ألة مدى اعتبار كفالة مبد�أ �سرية املعلومات �أمرا من �ش�أنه
ت�شجيع امل�ؤمتنني على ال�سر الوظيفي �أو املهني على اخليانة وك�شف الأ�سرار� ،إال �أن املعيار الأبرز
للتعاطي مع هذه الإ�شكالية هو �أن و�سائل الإعالم لي�س من حقها ن�شر �أ�سرار تتعلق بالأمن القومي
للدولة ،مبوجب جملة من املحظورات الت�شريعية؛ وبالتايل ،ف�إن املعلومات �أو املواد التي ت�سعى
و�سائل الإعالم لن�شرها يف املمار�سة املهنية ال�صحيحة هي التي تتعلق باملمار�سات اخلاطئة
للإدارة واملخالفات التي ترتكبها �إخالال بالنظام القانوين الذي يحكم اجلميع 127.كذلك ف�إن
عددا من الدول التي تكفل ر�سميا هذا املبد�أ ،وتقدم �أقوى ال�ضمانات القانونية له ،ت�ؤ�س�س ذلك على
فر�ضية «�أن امل�صالح العامة للمجتمع ميكن �صيانتها ب�شكل �أف�ضل عن طريق ت�شجيع النا�س على
التحدث يف امل�سائل املتعلقة بال�صالح العام لل�صحافة (حتى لو كانت املعلومات ت�شتمل على �أدلة
128
خاطئة من �صنعهم) �أكرث من اتهام �شخ�ص ورمبا �إدانته �إذا �أخط�أ».
هذا وما زال مبد�أ �سرية املعلومات يتنازع عليه ما بني اجتاه معار�ض واجتاه داعم حتى املطالبة
ب�إطالق املبد�أ جتاه الكافة حتى الق�ضاء129.ذلك �أن مبد�أ �سرية م�صادر املعلومات لي�س مطلقا
126

 125احللو .348 ،2006
من الأمثلة التي ت�ساق يف الإخالل مببد�أ �سرية املعلومات ،احلادثة التي ك�شف بها املحرر ال�صحفي يف هيئة الإذاعة الربيطانية (جليجان) عن م�صدر معلوماته
(الدكتور ديفيد كيلي) حول تورط حكومة بلري بالطلب من املخابرات الربيطانية ت�ضمني تقاريرهم مبعلومات تفيد وجود �أ�سلحة دمار �شامل يف العراق عام
 ،2003وكانت النتيجة انتحار الدكتور كيلي هربا من ال�ضغوط التي مور�ست عليه .انظر :احللو .354-353 ،2006
 126ال�سلمي وميندل .40 ،1999
 127انظر :احللو .348-347 ،2006
� 128أبو خاطر ودودن�سكي .62 ،1997
 129انظر :احللو .352-348 ،2006
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جتاه جميع ال�سلطات ،فهذا املبد�أ مطلق جتاه الكافة با�ستثناء الق�ضاء� ،إذا ما طلب من ال�صحايف
ال�شهادة يف ق�ضية ذات عالقة ،ومل يعفه القا�ضي من البوح مب�صادره� ،أو لدفع الإعالمي التهمة
عن نف�سه يف معر�ض املحاكمة 130.هذا ونادرا ما جترب املحاكم  -يف الأنظمة الدميقراطية -
ال�صحافيني على الك�شف عن م�صادرهم 131.ول�ضمان الكفالة ال�سليمة لهذا املبد�أ يتوجب وجود
نظام ق�ضائي نزيه وم�ستقل ،وقادر على توفري احلماية مل�صادر املعلومات.
يف ال�سياق الفل�سطيني� ،أورد قانون املطبوعات والن�شر حكما يق�ضي باحلق يف «�إبقاء م�صادر
املعلومات �أو الأخبار التي يتم احل�صول عليها �سرية �إال �إذا قررت املحكمة غري ذلك �أثناء النظر
بالدعاوى اجلزائية حماية لأمن الدولة �أو ملنع اجلرمية �أو حتقيقا للعدالة» (مادة /4د).
وي�ؤخذ على هذا احلكم �أنه �أطلق �سلطان التقدير للق�ضاء ،وكان الأجدى �أن ين�ص على تعليق
طلب املحكمة �إف�شاء م�صدر املعلومات على ف�شلها يف احل�صول على املعلومات بطرق �أخرى ،مبعنى
ا�ستنفاذها جلميع الطرق الأخرى 132.وهناك من يرى يف منح القا�ضي �صالحية الأمر بك�شف
م�صادر املعلومات ك�سرا حلق مقد�س يف حرية الإعالم ،وهو ال ي�ستوعب لذلك �أية مربرات ،بل يرى
133
فيه اخلطر الأكرب يف قانون املطبوعات والن�شر.
هذا ،يف حني ن�صت املادة ( )21من م�شروع قانون املجل�س الأعلى للإعالم ،واملادة ( )5من
م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع ،على كفالة �سرية م�صادر املعلومات ،ما مل ي�صدر حكم
ق�ضائي بخالف ذلك.

املطلب الثالث
مكانة الق�ضاء من التنظيم القانوين حلرية الإعالم
الق�ضاء هو �إحدى ال�سلطات الثالث يف الدولة ،ويتوجب �أن يكون له دور معترب ومناظر
 130املرجع ال�سابق.353 ،348 ،
 131انظر� :أبو خاطر ودودن�سكي .63-62 ،1997
 132ال�سلمي وميندل .40 ،1999
 133ن .اخلطيب .100 ،1996
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لل�سلطتني التنفيذية والت�شريعية من حيث امل�شاركة يف �إدارة �ش�ؤون الدولة واملواطنني ،واتفاقا
ومبد�أ الف�صل املرن بني ال�سلطات .يعر�ض الفرع الأول لأبعاد عالقة الق�ضاء بحرية الإعالم ،يف
حني يعر�ض الفرع الثاين للإجراءات اجلزائية املتبعة يف ق�ضايا الإعالم.

الفرع الأول
�أبعاد عالقة الق�ضاء بحرية الإعالم
تتعدد الأدوار التي يلعبها الق�ضاء فيما يتعلق مبمار�سة حرية الإعالم ،باختالف �أ�شكاله �أو
م�ستوياته �سواء �أكان ق�ضاء د�ستوريا �أو �إداريا �أو جزائيا .فهو ي�ضطلع ب�صفته الد�ستورية (املحكمة
الد�ستورية) بالرقابة على عدم خمالفة الت�شريعات لأحكام الد�ستور ،وعدم خمالفة الت�شريعات
الأدنى درجة للت�شريعات الأعلى منها درجة ،هذا �إن كان الد�ستور قد كفل ب�شكل مانع حرية التعبري
عن الر�أي وممار�سة ال�صحافة والعمل الإعالمي.
كما �أن للق�ضاء الإداري دورا معتربا يف نق�ض القرارات والت�صرفات الإدارية التي ت�صدرها �أو
متار�سها احلكومة والإدارة على العمل الإعالمي ،ويتوجب هنا كفالة مبد�أ عدم حت�صني القرارات
والت�صرفات الإدارية من الطعن لدى الق�ضاء؛ كما كان لقرارات املحاكم العليا يف عدد من الأنظمة
ال�سيا�سية املتقدمة دور مهم يف تف�سري �شمول كفالة الد�ستور حلرية الر�أي والتعبري حلق احل�صول
134
على املعلومات.
كذلك ف�إن للق�ضاء اجلزائي دورا مهما و�أ�سا�سيا يف تطبيق �أحكام القانون فيما يتعلق باجلرمية
والعقاب ،والف�صل بني املتخا�صمني يف ق�ضايا الإعالم وخ�صو�صا فيما يتعلق بدعاوى القدح والذم
والت�شهري ،ويكون للق�ضاء امل�ستقل يف هذا اخل�صو�ص دوره املراعي حلقوق الإن�سان فيكون مبثابة
املخل�ص للمتهمني مبثل هذه اجلرائم ،وهو ما �سنعر�ض له ببع�ض من التو�ضيح يف املبحث الثالث
(الفرع الثالث من املطلب الرابع).
والأ�صل �أن يكون للق�ضاء وحده �صالحية التقرير فيما �إذا جتاوزت حرية الإعالم القيود
� 134أبو دهيم .103 ،2008
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القانونية املفرو�ضة عليها 135،احرتاما لدوره الد�ستوري ك�إحدى ال�سلطات الثالث ،و�ضمانا لعدم
تعدي ال�سلطة التنفيذية وجورها يف خما�صمة الإعالميني وو�سائل الإعالم ،فتبيت هي «اخل�صم
واحلكم» .ذلك �أن كثريا من العقوبات �أو الإجراءات التي تفر�ضها ال�سلطات الإدارية كالإنذار،
وامل�صادرة ،والتعطيل ،والإيقاف ،و�إلغاء الرتخي�ص ،هي يف جوهرها جزاءات ذات طبيعة ق�ضائية،
وال يفرت�ض �أن ت�صدر من قبل جهات �إدارية ،ويف ذلك اغت�صاب لل�سلطة الق�ضائية وتعدٍّ على مبد�أ
الف�صل بني ال�سلطات 136.وبالتايل ف�إن تلك الت�شريعات قد حجمت دور الق�ضاء ،وتركت له ف�سحة
�ضيقة يعمل يف حدودها على تنظيم حرية الإعالم ،ومل تتطرق لدور الق�ضاء يف الرقابة على عمل
وحقوق الإعالميني.
كذلك يكون الق�ضاء حا�ضرا ك�أحد الأطراف املعتدى عليها من قبل و�سائل الإعالم ،فيما
يتعلق بن�شر و�سائل الإعالم ملحا�ضر جل�سات املحاكم يف الق�ضايا املعرو�ضة عليها قبل الف�صل
فيها� ،أو ن�شر حما�ضر جل�سات حماكم �سرية ،بدون �إذن الق�ضاء .ومن ذلك �أي�ضا االعتداء على
هيبة الق�ضاء والق�ضاة بتلفيق �أكاذيب من �ش�أنها امل�سا�س مبكانة الق�ضاء 137.وهكذا ف�إن خ�صوع
الإعالميني وو�سائل الإعالم للق�ضاء لي�س بانتقا�ص من حرية الإعالم ،فما الإعالميون والقائمون
على و�سائل الإعالم �إال ب�شر ،واخلط�أ فيهم مفرت�ض .والإعالم �ش�أنه �ش�أن قطاعات املجتمع« ،لي�س
138
فوق ال�شبهة �أو امل�ساءلة �أو االتهام �أو التق�صري».

الفرع الثاين
الإجراءات اجلزائية املتبعة يف ق�ضايا الإعالم
يف�صل الق�ضاء الفل�سطيني يف ق�ضايا الإعالم وفقا للقواعد العامة املنظمة لالجراءات
اجلزائية؛ ذلك �أن �أ ّيا من الت�شريعات ذات العالقة باالعالم ،وكذلك م�شاريع القوانني املطروحة،
� 135أبو خليل .281 ،2011
 136احللو .102 ،2006
 137انظر :احللو  .249-248 ،2006و :عبد احلميد  46 ،2010وما بعدها.
 138انظر :الأ�صفر  29 ،2010وما بعدها.
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مل تن�ص على �إجراءات جزائية خا�صة بق�ضايا الإعالم ،با�ستثناء ما ت�ضمنه م�شروع قانون الإعالم
املرئي وامل�سموع (مادة  )30مبنح �صفة ال�ضابطية الق�ضائية للأمني العام للمجل�س الأعلى للإعالم
�أو من يفو�ضه من موظفي املجل�س.
وهنا نو�صي ب�ضرورة وجود �إجراءات خا�صة من هذا القبيل ،بل ورمبا حمكمة خمت�صة يف
ق�ضايا الإعالم ،ملا يف ذلك من �ضمانات �إ�ضافية وخا�صة تتالءم وكفالة حرية الإعالم ،وخ�صو�صا
فيما يتعلق بعدم جواز احلب�س االحتياطي (التوقيف) يف ق�ضايا الإعالم اتفاقا واملعايري الدولية.

139

ويف الن�ص على عدم جواز احلب�س االحتياطي من ال�ضرورة ما ال يحتمل معه النظر يف مدى
�إمكانية �سن ت�شريعات جديدة ،تنظم الإجراءات اجلزائية يف ق�ضايا الإعالم؛ �إذ بالإمكان ت�ضمني
�أي من الت�شريعات ال�سارية �أو امل�شاريع املطروحة بن�ص يكفل ذلك� ،أ�سوة بالتعديل الذي �أدخل على
قانون املطبوعات والن�شر الأردين يف عام 140،2007والذي ا�ستمد امل�شرع الفل�سطيني من ن�سخته
القدمية ُج ّل �أحكامه.
هذا ،وقد ذكر قانون املطبوعات والن�شر حكما يتعلق بـ «املحكمة املخت�صة»� ،إذ جاء يف املادة (�/42أ)
منه« :تقوم املحكمة املخت�صة بالنظر يف املخالفات التي ترتكب خالفا لأحكام هذا القانون  .»...وال بد
هنا من التعليق على هذا املو�ضوع لتبيان �أمرين :الأول �أن القانون مل يق�صد بـ «املحكمة املخت�صة» نية
امل�شرع لت�أ�سي�س حمكمة خمت�صة بق�ضايا الإعالم �أو الإعالم املطبوع حتديدا ،ولو ق�صد ذلك لذكره
ب�صراحة ،بل و�أورد الأحكام لت�أ�سي�س هذه املحكمة وتنظيمها� ،أو �أحال تنظيمها �إىل ت�شريع �آخر.
كذلك – فيما يتعلق بالأمر الثاين  -ال ي�صح التوج�س الذي �أبداه البع�ض ب�أن ق�صد القانون
باملحكمة املخت�صة قد يحتمل �ضمنا �إ�شارة �إىل «حمكمة �أمن الدولة» 141،و�إن كان التطبيق
اجلائر للقانون يحتمل �إمكانية �إحالة الدعوى �إىل حمكمة �أمن الدولة �سيئة ال�صيت التي حلت
يف عام .2003
 139هناك من ي�شري �إىل وجود معايري دولية بحظر احلب�س االحتياطي ،ولكن غري وا�ضح مبوجب ماذا بالتحديد .انظر :الراعي  .35 ،2011و� :أبو خليل
.281 ،2011
 140الراعي .11 ،2011
 141قني�ص .127 ،2008
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وبذلك ف�إن ق�صد امل�شرع باملحكمة املخت�صة هو الإحالة �إىل الأحكام العامة التي تنظم
االخت�صا�ص املو�ضوعي واملكاين للمحاكم وفقا لنوع اجلرمية واملعايري املحددة للمحكمة املخت�صة
مكانيا� 142،إذ تخت�ص حماكم ال�صلح بق�ضايا اجلنح واملخالفات ،وتخت�ص حماكم البداية بق�ضايا
اجلنايات ،وذلك بالطبع ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك ب�إيراد جملة من الق�ضايا املحددة
على �سبيل احل�صر كاخت�صا�ص لأي من املحاكم.
و�أما ما يحدد درجة اجلرمية وت�صنيفها فهو نوع العقوبة املقرة لها ،فتو�صف باجلناية كل
جرمية عقوبتها ال�سجن ما فوق ثالث �سنوات ،فيما تو�صف بجنحة كل جرمية عقوبتها احلب�س ما
بني �أ�سبوع وحتى ثالث �سنوات �أو بغرامة جنحية ،و�أما املخالفة فما عقوبتها ما دون ذلك �أو بغرامة

 142تن�ص املادة ( )163من قانون االجراءات اجلزائية رقم ( )3ل�سنة  2001على �أن «يتعني االخت�صا�ص باملكان الذي وقعت فيه اجلرمية� ،أو الذي يقيم فيه
املتهم� ،أو الذي يقب�ض عليه فيه».
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املبحث الثاين
حرية الإعالم والنظام الإداري
(عالقة ال�سلطة التنفيذية بو�سائل الإعالم)
لطبيعة النظام ال�سيا�سي ال�سائد دور م�ؤثر يف حتديد كنه العالقة التي تربط بني احلكومة
وال�سلطة التنفيذية ككل ،من جهة ،وو�سائل الإعالم وامل�شتغلني فيها من جهة �أخرى؛ فتبلغ �أ�شد
املركزية والتحكم لدى الأنظمة ال�سلطوية وال�شمولية ،وتخف درجتها مع اقرتاب النظام ال�سيا�سي
من معايري الدميقراطية واحلكم الر�شيد ومتكني املجتمع املدين.
يعر�ض هذا املبحث لأبرز م�ستويات العالقة بني ال�سلطة التنفيذية وو�سائل الإعالم ،يت�صدرها
مو�ضوع اجلهة الر�سمية املخت�صة مبتابعة و�سائل الإعالم (املطلب الأول) ،والتي يكاد م�سماها
وطبيعة اخت�صا�صها تنعك�س على جممل العنا�صر الأخرى ،ومن تلك العنا�صر �إجراءات من قبيل
تراخي�ص و�سائل الإعالم (املطلب الثاين) ،والرقابة الإدارية على عمل و�سائل الإعالم (املطلب
الثالث) ،والرقابة القانونية على م�صادر متويل و�سائل الإعالم (املطلب الرابع).

املطلب الأول
اجلهة الر�سمية املخت�صة مبتابعة و�سائل الإعالم
مل تعر�ض �أي من املعايري الدولية لتحديد �أي من اجلهات الر�سمية الأكرث منا�سبة ملتابعة عمل
و�سائل الإعالم ،بل عر�ضت لطبيعة ال�صالحيات واالخت�صا�صات املناطة بتلك اجلهة يف عالقتها
مع و�سائل الإعالم� ،إال �أنه ويف الوقت الذي مت فيه اال�ستغناء �أ�سا�سا عن وزارة الإعالم ،طورت بع�ض
التجارب الدولية الرائدة يف جمال متكني حرية الإعالم ،فكرة �إن�شاء جمل�س �أعلى للإعالم ليحل
مكان وزارة الإعالم ،ولكن بالطبع ب�صالحيات �أقل وبتدخل حمدود.
على ال�صعيد الفل�سطيني ما زالت وزارة الإعالم هي �صاحبة االخت�صا�ص الأ�صيل مبتابعة
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و�سائل الإعالم ،ولها من االخت�صا�صات وال�صالحيات ما �أهلها للعب دور مركزي يف «�إدارة»
الإعالم اخلا�ص .وي�ؤازر هذه الوزارة يف موا�ضيع معينة كالرتاخي�ص ،وزارات ذات اخت�صا�ص
مو�ضوعي (وزارة الداخلية)� ،أو اخت�صا�ص فني (وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات) .وكما
�سبق �أن �أ�شري �إليه ،هناك توجه حكومي و�أهلي �إىل اال�ستعا�ضة عن وزارة الإعالم مبجل�س �أعلى
للإعالم ،وقد �أعد لأجله م�شروع قانون خا�ص بذلك.
يفرد هذا املطلب فرعني اثنني :يعر�ض الأول لوزارة الإعالم كجهة خمت�صة مبتابعة و�سائل
الإعالم وفقا ملا هو �سائد ،يف حني يعر�ض الفرع الثاين للمجل�س الأعلى للإعالم وفقا للر�ؤيا التي
جاءت بها م�شاريع القوانني املطروحة.

الفرع الأول
«وزارة الإعالم» كجهة خمت�صة وفقا للت�شريعات ال�سارية
جاء �ضمن الأهداف اخلا�صة للوزارة ،و»انطالقا من ر�سالتها» كما الن�ص الت�شريعي،
«الو�صول �إىل �أعلى درجات التن�سيق مع خمتلف املنابر والهيئات الإعالمية الر�سمية وغري
احلكومية والإ�سهام يف �إقامة البنية التحتية للإعالم الوطني» 144.وهكذ ،ف�إن الن�صو�ص العامة
ت�شري �إىل عالقة «تن�سيق»� ،إال �أنه با�ستطالع اخت�صا�صات وزارة الإعالم و�صالحياتها ،يف جملة
من االحكام اخلا�صة ،تتطور عالقة «التن�سيق» �إىل عالقة «�إ�شراف» و�أحيانا «رقابة».
ذلك �أن لوزارة الإعالم ابتداء �صالحية منح الرتاخي�ص �أو عدمه (نعر�ض له ب�شكل خا�ص
يف فرع م�ستقل) ،ومن ثم متابعة و�سائل الإعالم وتنظيم عملها بالتن�سيق مع «الوزارات ذات
ال�صلة» 145.بالإ�ضافة �إىل «م�ساعدة ال�صحف وو�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع لتطوير م�ستواها
143

 143جاء ن�ص املادة ( )1من قرار جمل�س الوزراء بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة االعالم ،واملعنونة بـ»ر�سالة الوزارة»« :ت�سعى وزارة الإعالم �إىل �إبراز
البعد الإن�ساين واحل�ضاري للإن�سان الفل�سطيني عرب الو�سيلة الإعالمية ،لتو�ضيح �سعيه نحو عامل ي�سوده العدل واال�ستقرار وال�سالم والرخاء .كما ت�سعى
الوزارة �إىل ترويج رغبة ال�شعب الفل�سطيني يف امل�ساهمة مع باقي �شعوب العامل يف بناء ح�ضارة �إن�سانية حرة ودميقراطية».
 144املادة ( )4/2/2من قرار جمل�س الوزراء بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الإعالم.
 145املادة ( )4/3من القرار ال�سابق.
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املهني عرب تقدمي ا�ست�شارات لهيئات حتريرها ،وتو�صيف تقييمي لها بني فرتة و�أخرى».
ولي�س من الوا�ضح مدى �إلزامية تق ّيد و�سائل الإعالم ومراعاتها لتلك «اال�ست�شارات» ،و�إن كانت
تلك اال�ست�شارات بطلب من و�سيلة الإعالم �أم �إن الوزارة ت�أخذ على عاتقها املبادرة يف ذلك .وغري
وا�ضح �أي�ضا ما هو �أثر «التو�صيف التقييمي» يف حال كان �سلبيا.
هذا ،وقد �أنيط بـ «الإدارة العامة للمطبوعات و�ش�ؤون و�سائل الإعالم» يف وزارة الإعالم جملة
من املهمات واالخت�صا�صات ذات الطبيعة الرقابية و «الإذنية» ،كـ «�ضبط حركة املطبوعات
واملواد الإعالمية» وفقا لأحكام القوانني والت�شريعات ذات العالقة ،بالإ�ضافة �إىل �صالحية منح
الرتاخي�ص للو�سائل الإعالمية 147.و�أنيط بالإدارة العامة للإنتاج الإعالمي «متابعة الأداء املهني
146

لو�سائل الإعالم وو�ضع املالحظات والتقييمات التي ت�ساهم يف تطويره».
ومبوجب قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن نظام ترخي�ص املحطات� ،شكلت جلنة ثالثية من وزارة
الإعالم ووزارة الداخلية ووزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،ملنح الرتخي�ص كل وفق
اخت�صا�صها (مادة  .)2وتقدم طلبات الرتخي�ص للوزارات الثالث ،كل واحدة ب�شكل م�ستقل،
وعلى النموذج اخلا�ص لدى كل وزارة ،لتحال الطلبات الثالثة بعد ذلك �إىل اللجنة الثالثية
لدرا�ستها والبت فيها (مادة  .)8-3ومما ال �شك فيه �أن يف ذلك عناء وتعقيدا لإجراءات
ا�ست�صدار الرتخي�ص.
يوجد لوزارة الإعالم ب�شكل عام ،ويف ال�سياق الفل�سطيني ب�شكل خا�ص  -ووفقا جلدوى
وجودها مبا ي�ست�شف من �أهدافها و�صالحياتها املنظمة قانونا � -شقان من االخت�صا�صات:
الأول ذو �صلة بعالقة امل�ؤ�س�سة الر�سمية بو�سائل الإعالم الداخلية والأجنبية العاملة يف مناطق
ال�سلطة الفل�سطينية ،ويف هذا ال�شق �سي�سد املجل�س الأعلى للإعالم مكان وزارة الإعالم يف حال
ا�ستبدلت به الوزارة.
�أما ال�شق الثاين من االخت�صا�صات فيتعلق بر�سالة ودور الوزارة يف «الإعالم اخلارجي» وخماطبة
148

 146املادة ( )10/3من القرار ال�سابق.
 147املادة ( )1/21من القرار ال�سابق.
 148املادة ( )5/1/22من القرار ال�سابق.
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الر�أي العام الدويل 149،وهنا ويف حال �إلغاء الوزارة� ،سيكون من ال�ضروري نقل ال�صالحيات املتعلقة
بهذا املو�ضوع �إىل م�ؤ�س�سة ر�سمية بحتة ،ويعد «مكتب الإعالم احلكومي» القائم حاليا الأن�سب لذلك.
هذا مع �إيجاد �صيغة من التعاون والتن�سيق ،ورمبا التبعية ،مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون،
و�أية م�ؤ�س�سات �إعالمية ر�سمية �أخرى.

الفرع الثاين
«املجل�س الأعلى للإعالم» كجهة خمت�صة وفقا للم�شروعني املطروحني
كما �سبق �أن �أ�شري �إليه ،ف�إن يف فكرة اقتداء التجربة الفل�سطينية مب�سلك الدول الدميقراطية،
ب�إلغاء وزارة الإعالم وت�أ�سي�س جمل�س �أعلى توجها دميقراطيا ي�شهد له� ،إال �أن هنالك من يرى يف
تطبيق هذا املبد�أ يف ن�سخته الفل�سطينية تغيريا للم�سميات وا�ستحداثات �إدارية ال �أكرث ،بداللة
حتويل كافة موظفي وممتلكات وزارة الإعالم �إىل املجل�س الأعلى� 150.إن هذا احلكم بحد ذاته لي�س
باملعيب �أو املنتقد ،ارتباطا بجملة من املعايري القانونية والأخالقية التي تكفل للموظف العام �أمانا
وظيفيا ،ناهيك عن تنا�سب اخلربة العملية ملوظفي وزارة الإعالم وطبيعة عمل املجل�س.
اجلديد وامل�ستحدث يف جمل�س الأعلى للإعالم – وفقا مل�شروع القانون اخلا�ص به – �أن جمل�س
�إدارة املجل�س يتكون من خليط من ال�شخ�صيات التي متثل جهات ر�سمية حكومية ،و�أهلية مهنية
وحقوقية و�أكادميية و�إعالمية ،بالإ�ضافة �إىل القطاع اخلا�ص 151.ويتم تعيينهم من قبل جمل�س
الوزراء برت�شيح من قبل «جهاتهم التمثيلية» ،با�ستثناء رئي�س جمل�س الإدارة الذي يعني من قبل
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية بتن�سيب من جمل�س الوزراء (مادة .)8
هذا ،وقد �أخذ البع�ض على �آلية ت�شكيل املجل�س �أنها ت�ستوعب �إبقاء «الت�أثري ال�سلطوي» على
 149انظر اخت�صا�صات الوزارة على هذا ال�صعيد :املادة ( )23من قرار جمل�س الوزراء بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الإعالم.
 150انظر :نزال .9 ،2011
 151ي�شمل ممثال واحدا عن كل من :وزارة االت�صاالت ،ووزارة الداخلية ،ووزارة الرتبية والتعليم العايل ،ونقابة ال�صحفيني ،وقطاع الإعالم املرئي ،وقطاع
الإعالم امل�سموع ،ومركز الإعالم احلكومي ،والهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف القطاع الإعالمي ،و�شخ�صية �إعالمية،
و�سخ�صية �أكادميية ،وممثال عن القطاع اخلا�ص.
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املجل�س ،كما هو و�ضع وزارة الإعالم152.وقد اقرتح البع�ض �أن يكون املجل�س «مهنيا اجتماعيا» ،و�أن
يكون منبثقا «عن املجل�س الت�شريعي حتى يكون فوق احلزبية» ،فيعينه رئي�س الوزراء وي�صادق عليه
153
املجل�س الت�شريعي.
وبالإجمال ،تتيح �صالحية «اجلهات التمثيلية» برت�شيح ممثليها ف�سحة ملبد�أ امل�شاركة ال�سليمة
يف �إدارة �ش�ؤون الإعالم ،كذلك مل يرد �ضمن حاالت انتهاء الع�ضوية الف�صل من قبل جمل�س الوزراء
كجهة التعيني (مادة  15من م�شروع قانون املجل�س الأعلى للإعالم) ،مبا يعني عدم خ�شية الع�ضو
لفقدان ع�ضويته �إذا مل ي�ساير احلكومة .ولكن بالت�أكيد يف�ضل �أن يتم اعتماد املر�شحني مبا�شرة
دون تدخل جمل�س الوزراء.
كذلك ،مل يح�سم م�شروع قانون املجل�س الأعلى للإعالم ب�شكل وا�ضح �إن كان �أع�ضاء جمل�س
الإدارة موظفني يف املجل�س ،يخ�ضعون كبقية موظفي املجل�س لقانون اخلدمة املدنية واللوائح
ال�صادرة مبقت�ضاه (املادة � ،)2/28أم �إن لهم نظاما وظيفيا خا�صا (وهنا نت�ساءل :ما هو؟
ومبوجب ماذا؟) ،وخ�صو�صا �أن مكاف�آتهم حتدد من قبل «جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب من
جمل�س الإدارة» (مادة .)11
هذا ،وت�صح مالحظة �أحدهم �أنه كان من الأجدى متثيل وزارة العدل يف جمل�س الإدارة بدال
من وزارة الداخلية ،لكون وزارة العدل «جهة �أكرث قربا من القانون وتطبيقه» .وقد تكون خ�شيته
مربرة من بقاء «ت�سلط �سيف الرقابة الأمنية لوزارة الداخلية» ،ولكن لي�س لأنها ممثلة ب�صوت واحد
داخل املجل�س كما يربر خ�شيته 154،و�إمنا لأن جمل�س �إدارة املجل�س لن ينظر يف طلبات الرتخي�ص قبل
عر�ضها من قبل �أمني عام املجل�س على وزارتي الداخلية واالت�صاالت 155،وهو ما يتوافق وما هو حا�صل
الآن بوجود اللجنة الثالثية التي تتحكم بتنظيم تراخي�ص املحطات ،على النحو الذي �سبق تو�ضيحه.
 152نزال .9 ،2011
كما �أخذ على جمل�س �إدارة املجل�س �أنه ويف حال متتعه ببع�ض اال�ستقاللية� ،إال �أن اخت�صا�صاته ال تتعدى «ال�سلطة التقريرية» ،وبالتايل ات�صافه بـ»�إطار
�ست�شاري» للأمني العام ،وهذا لي�س �صحيحا� ،إذ �إن الأمني مكلف قانونا بتنفيذ �سيا�سات املجل�س كما يقرها جمل�س الإدارة (مادة  17من م�شروع قانون املجل�س
الأعلى للإعالم).
 153ر�أي لعارف حجاوي ،انظر� :سليمان .150 ،2006
 154نزال .9 ،2011
 155املادة ( )9من م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع.
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و�إذا ما جئنا �إىل ا�ستعرا�ض �أهداف املجل�س (وفقا للم�شروعني) باملقارنة مع وزارة الإعالم
القائمة حاليا� ،سنجد �أنه يتوافق والوزارة ب�سعيه �إىل «تنظيم عمل و�سائل الإعالم» ،بالإ�ضافة �إىل
«الو�صول �إىل �أعلى درجات التن�سيق  »..متاما كما ن�صت املادة �سابقة الذكر اخلا�صة بالوزارة.
�إال �أنه مل ي� ِأت �ضمن �صالحياته تقدمي �أية ا�ست�شارات لو�سائل الإعالم� ،أو عمل «تو�صيف تقييمي»
لها كما ورد يف اخت�صا�صات وزارة الإعالم على النحو �سابق الإ�شارة .يف املقابل جاءت املادة
( )1/9من م�شروع قانون املجل�س الأعلى للإعالم لتو�سع من نطاق املادة ( )1/3من قرار جمل�س
الوزراء بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الإعالم؛ �إذ �إن ن�ص املادة الأخرية يجعل من �صالحيات
الوزارة «بلورة ال�سيا�سة الإعالمية لل�سلطة الفل�سطينية» ،يف حني �أن ن�ص حكم مادة امل�شروع يق�ضي
بـ»امل�ساهمة يف ر�سم ال�سيا�سة الإعالمية وامل�ساهمة يف و�ضع اخلطط املنظمة للقطاع الإعالمي».
هذا ،و�إن كان ن�ص امل�شروع قد نزل باالخت�صا�ص مو�ضع الإ�سهام ولي�س التفرد كما هو اخت�صا�ص
الوزارة� ،إال �أن هذا الن�ص مل يحدد اجلهة التي �سي�ساهم معها املجل�س يف ذلك.
كذلك فقد ن�ص م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع على منح الأمني العام للمجل�س
الأعلى للإعالم ومن يفو�ضهم من موظفي املجل�س بذلك� ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية (مادة
 .)30وعلى الرغم من م�ضمون ال�صالحيات التي يتمتع بها �أع�ضاء ال�ضبطية الق�ضائية ب�شكل
عام ،فقد �أكدت تلك املادة على �صالحيته يف الدخول لأي من املحطات «للت�أكد من عدم خمالفة
حكام هذا القانون».
كما ن�ص امل�شروع املذكور على �صالحية املجل�س بتوجيه الإنذارات و�إيقاف البث امل�ؤقت للمرخ�ص
لهم املخالفني ل�شروط منح الرخ�صة (مادة  ،)31وهو ما مل يرد يف قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن
ترخي�ص املحطات ال�ساري ،الذي ح�صر �صالحية «وزارة الإعالم» ب�إحالة املخالف «�إىل اجلهاز
الق�ضائي التخاذ الإجراءات القانونية املن�صو�ص عليها يف القوانني املعمول بها» (مادة .)15
هذا ،وقد �أورد م�شروع قانون املجل�س الأعلى للإعالم ن�صا ال يو�صف ب�أقل من الغرابة� ،أورد
�ضمن �صالحيات املجل�س بندا �أخريا ن�صه «�أية �أمور �أخرى يراها �ضرورية للقيام ب�أعماله» (مادة
)11/9؛ ذلك �أن الأ�صل يف ال�صالحيات التحديد ولي�س تركها بهذا ال�شكل املو�سع واخلطري.
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املطلب الثاين
الرتاخي�ص للإ�صدار والبث
يخ�ضع �إ�صدار ال�صحف وبدء بث املحطات املرئية وامل�سموعة لإذن قبلي من قبل ال�سلطات
الر�سمية لدى كثري من دول العامل ،با�ستثناء بع�ض الدول الدميقراطية الغربية ،التي طورت «نظام
الإخطار» بدال من �إذن الإ�صدار �أو الرتخي�ص .ويقوم نظام الإخطار على اف�ساح حرية الإ�صدار ،مع
االلتزام «ب�إخطار الإدارة املخت�صة» بالبيانات املت�صلة ب�صفة القائمني على و�سيلة الإعالم« ،دون
تعليق الأمر على موافقة الإدارة �أو �إذنها امل�سبق».

156

كذلك ف�إن بع�ض الدول الغربية ابتكرت �أنظمة ت�أتي و�سطا بني نظامي الرتخي�ص والإخطار ،مثل
«احل�صول على رقم ت�سجيل» يف ال�سويد ،كما �أن بع�ضا منها ما زالت حتتفظ بنظام الت�سجيل ،ولكن
مع حتجيم دور الإدارة احلكومية يف التعاطي مع تلك الطلبات 157.ي�أتي هذا يف الوقت الذي تعترب
فيه هذه الت�سهيالت مبثابة تنازل احلكومات الأوروبية عن «حقها» يف فر�ض الرتخي�ص ،مبوجب
االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان (مادة .)1/10
قام نظام الرتخي�ص � -أو «االجازة» كما يطلق عليه البع�ض – يف ن�ش�أته الأوىل ،على فكرة
ا�ستعماله كـ «�إجراء وقائي مانع ي�ضع يف قب�ضة احلكومة �سالحا ملقاومة خ�صومها» 158.هذا و�إن مل
يكن ب ٌّد من الإبقاء على نظام الرتخي�ص ،فبما يكفل التنظيم العادل حلرية الإعالم ،ولي�س ت�ضييق
القيود عليها 159.علما ب�أن «منظمة املادة  »19و «مركز حرية الإعالم» الدوليني ي�ستنكران وجود
هذا النظام ،وقد را�سال ال�سلطة الفل�سطينية لتعديل ت�شريعاتها بهذا اخل�صو�ص.

160

ما زالت املنظومة الت�شريعية الفل�سطينية ال�سارية ،واملرتقبة مبوجب م�شاريع القوانني ،توجب
الرتخي�ص القبلي ،مف�صلة لأجل ذلك جملة من الأحكام يف �شروط طالب الرتخي�ص ،وو�سيلة
 156احللو .183 ،2006
 157انظر� :أبو خاطر ودودن�سكي  .31-30 ،1997ويف ذات ال�سياق :الغول .34 ،2006
 158ال�شواربي .155 ،1997
� 159س .اخلطيب .11 ،2006
 160ال�سلمي وميندل .27 ،1999
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الإعالم ،وتنظم كذلك �صالحيات النظر يف طلب الرتخي�ص ،و�إجراءاته وحاالت �إلغاء الرتخي�ص،
وما �إىل ذلك من �شروط و�إجراءات.
وكما �سبقت اال�شارة ،يكون منح الرتخي�ص للمطبوعات من قبل املديرية العامة للمطبوعات
والن�شر بوزارة الإعالم ،و�أما ترخي�ص و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع فيناط بلجنة ثالثية مكونة
من ثالث وزارات .ومبوجب م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع ف�إنه يكون من �صالحية املجل�س
الأعلى للإعالم (مادة  ،)6ولكن بعد عر�ض الطلبات على وزارتي الداخلية واالت�صاالت واحل�صول
على موافقتهما (مادة  ،)9وقد خ�ص م�شروع قانون املجل�س الأعلى للإعالم جمل�س �إدارته بذلك
(مادة .)3/9
هذا والأ�صل عند تقدير طلب الرتخي�ص� ،أن ي�صدر قرار جهة الرتخي�ص خالل فرتة زمنية
معقولة (حوايل �شهر) ،و�إال اعترب الرتخي�ص �صادر ًا حكما ،والأ�صل كذلك �أن يكون قرار
رف�ض الرتخي�ص م�سببا ،وخا�ضعا للطعن من قبل الق�ضاء الإداري .و�أما عند ا�ستطالع قانون
املطبوعات والن�شر ،فنجده يق�صر هذا احلكم على «املطبوعات الدورية املتخ�ص�صة» (مادة
 ،)19ودون �إ�شارة �إىل �آلية التعامل مع �أي �شكل �آخر من املطبوعات.
�أما فيما يتعلق بو�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع ،فقد ن�ص قرار جمل�س الوزراء بنظام تراخي�ص
املحطات على وجوب ت�سبيب قرار الرف�ض ،وقابليته للطعن لدى «اجلهات الق�ضائية املخت�صة» ،ومل
ي�ضمن حكما يق�ضي بالرتخي�ص احلكمي بعد جتاوز املدة بدون رد (مادة  .)3-2/8وهو ما يحاول
تداركه م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع بالن�ص على اعتبار قبول الرتخي�ص حكما بعد مدة
 30يوما ،وكذلك الن�ص على ت�سبيب القرار يف حالة الرف�ض ،وقابليته للطعن «وفقا للإجراءات
املقرة يف القوانني ذات العالقة» (مادة .)10
مت تق�سيم هذا املطلب �إىل ثالثة فروع :يعر�ض الأول ل�شروط احل�صول على الرتخي�ص
واالحتفاظ به ،يف حني يعر�ض الثاين مل�ضمون طلب الرتخي�ص� ،أما الفرع الثالث فيعر�ض للرقابة
احلكومية على عمل و�سائل الإعالم.
79

التنظيم القانوين حلرية الإعالم يف فل�سطني

الفرع الأول
�شروط احل�صول على الرتخي�ص واالحتفاظ به
حدد القانون جملة من ال�شروط املو�ضوعية الواجب توافرها يف و�سيلة الإعالم ومالكها
ومديرها ،بالإ�ضافة �إىل احلد الأدنى لر�أ�س املال� ،إال �أن ن�صو�ص القانون ترتك يف العادة ف�سحة
تقديرية ل�سلطة الرتخي�ص �أثناء حتققها من توافر ال�شروط ،وخ�صو�صا فيما يتعلق بعدم خمالفة
النظام العام 161،مبا يزيد من الأثر ال�سلبي لنظام الرتخي�ص على حرية الإعالم .وبذلك ف�إن
وجود تلك ال�شروط �أف�ضل من عدمها� ،إذا ما علمنا �أن نتيجة عدم و�ضعها �ستكون ل�صالح زيادة
ال�سلطة التقديرية للجهة املخت�صة ب�إ�صدار الرتخي�ص ،كما كان عليه احلال يف عهد الت�شريعات
العثمانية162.وبالتايل ،يعد نظام الرتخي�ص �أحد �أبرز و�سائل الرقابة الإدارية القبلية على حرية
163
الإعالم ،وذلك لقيامه على فكر «النظام الوقائي».
على ال�صعيد الفل�سطيني ،مت تنظيم ال�شروط اخلا�صة بالرتاخي�ص يف كل من قانون املطبوعات
والن�شر (بخ�صو�ص الإعالم املطبوع) ،وقرار جمل�س الوزراء بنظام ترخي�ص املحطات (بخ�صو�ص
الإعالم املرئي وامل�سموع) .هذا ،و�سنعر�ض لل�شروط املو�ضوعية الواجب توافرها يف الأ�شخا�ص الطبيعيني
واملعنويني ،بالإ�ضافة �إىل �شرط احلد الأدنى لر�أ�س املال� ،أما ال�شروط الفنية فال تعنى بها الدرا�سة.
�أو ًال ال�شروط املو�ضوعية يف الأ�شخا�ص الطبيعيني واملعنويني:
�سبق �أن �أ�شرنا يف معر�ض احلديث حول مبد�أ امل�ساواة يف حرية الإعالم� ،إىل �أن قانون
املطبوعات قد ق�صر احلق مبنح رخ�صة �إ�صدار مطبوعة على ثالث فئات ،كما �أ�شرنا �إىل تو�صية
البع�ض ب�إطالق هذا احلق جتاه الكافة ،ال بل �إلغاء الرتخي�ص �أ�صال.
فيما يتعلق بو�سائل الإعالمي املرئي وامل�سموع ،مل يت�ضمن قرار جمل�س الوزراء اخلا�ص
 161احللو .184 ،2006
 162انظر� :س .اخلطيب .13 ،2006
 163احللو .184 ،2006
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بذلك �أية �شروط من هذا القبيل� .إال �أن م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع قد �أورد �شرطني
بخ�صو�ص ال�شخ�ص الطبيعي ،وهما �شرط اجلن�سية و�شرط عدم املحكومية ،وا�شرتط يف ال�شخ�ص
املعنوي �أن يكون حا�صال على «�شهادة ت�سجيل ر�سمية» (مادة � .)8إن كال من الت�شريعني ال�سابقني
قد ت�ضمن �شروطا مو�ضوعية يف املالك واملدير �أو مدير التحرير ويف العاملني يف �أي من و�سائل
الإعالم .ي�شرتط يف مالك املطبوعة الدورية ومالك املحطة �أن يكون فل�سطينيا مقيما (�أو غري
مقيم بعذر و�إذن ر�سمي) ،وغري حمكوم بجناية �أو جنحة خملة بال�شرف والأمانة.
�أما من يتوىل رئا�سة حترير املطبوعة ال�صحفية و�إدارة املحطة 165في�شرتط فيه �أن يكون
�صحفيا ،وغري حمكوم بجناية �أو جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة .هذا فيما ي�شرتط يف مدير
حترير املطبوعة ال�صحفية (دون مدير املحطة) �أن يكون متقنا للغة الأ�سا�سية للمطبوعة ،وملما
�إملاما كافيا باللغات الأخرى التي ت�صدر بها املطبوعة .كما ي�شرتط يف مدير املحطة (دون مدير
حترير املطبوعة ال�صحفية) �أن يكون فل�سطينيا ومقيما يف فل�سطني .وفيما يتعلق مب�شروع قانون
الإعالم املرئي وامل�سموع ،فقد ا�ستبعد يف من يتوىل �إدارة املحطة ورئا�سة حتريرها �شرط الإقامة،
وا�ستوجب �شرط احل�صول على م�ؤهل علمي ال يقل عن الدرجة اجلامعية الأوىل ،و�أبقى �شرط
اجلن�سية وعدم املحكومية (مادة .)13
ي�ؤخذ على تلك الأحكام الع�شوائية واالنتقائية والتمييز غري املربر يف ال�شروط الواجب توافرها
فيمن يتولون تلك املواقع ،وقد يكون الأ�سلم حتديد هذه ال�شروط من قبل النقابات املهنية ذات
العالقة (نقابة ال�صحافيني مثال) .وهناك من يرى يف هذه الأحكام – بخ�صو�ص قانون املطبوعات
 «ت�ضييق فر�ص الو�صول �إىل هذه املواقع ،وبالتايل �إعاقة حرية التعبري» ،كما �أن فيها خمالفة ملبد�أ166
حق ال�شخ�ص «يف التعبري عن نف�سه بحرية بو�سيلته التي يختارها».
يف �سياق قريب ،ولكن فيما يتعلق بال�شروط الواجب توافرها يف «مدير حترير املطبوعة
املتخ�ص�صة» ،يورد قانون املطبوعات والن�شر حكما ي�ستثني مبوجبه ال�صحافيني من �إدارة حترير
164

 164املادة ( )16من قانون املطبوعات والن�شر ،واملادة ( )1/12من قرار جمل�س الوزراء بتنظيم تراخي�ص املحطات.
 165املادة ( )11من قانون املطبوعات والن�شر ،واملادة ( )2/12من قرار جمل�س الوزراء بتنظيم تراخي�ص املحطات.
 166ال�سلمي وميندل .36 ،27 ،1999
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هذا النوع من املطبوعات (مادة  ،)13وك�أن القانون ي�ستبعد فكرة وجود مطبوعة متخ�ص�صة
بال�صحافة ال كمهنة ولكن كتخ�ص�ص علمي و�أكادميي ،ويف ذلك تقييد غري مربر بتاتا.
ثاني ًا ال�شروط املتعلقة ب�إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية:
ي�ؤخذ على على قانون املطبوعات تدخله يف تنظيم اخت�صا�صات القائمني على العمل الإعالمي
كمدير التحرير �أو مدير امل�ؤ�س�سة الإعالمية ،وهو تدخل غري مربر للت�شريعات الإعالمية ولوزارة
الإعالم يف تنظيم هذه الأمور ،التي يفرت�ض �أن تنظم مبوجب وثائق نقابية تنظيمية� ،أو مبوجب
قانون ال�شركات يف حال كون امل�ؤ�س�سة الإعالمية �شركة� ،أو مبوجب قانون املنظمات الأهلية �إذا
كانت م�ؤ�س�سة �أهلية 167.كما يخرج من اخت�صا�ص امل�شرع الر�سمي التدخل يف تنظيم �أخالقيات املهنة
ومبادئها التوجيهية التي يكون تنظيمها من حق ال�صحافيني �أنف�سهم �أو النقابات التي ت�ضمهم ومتثلهم،
وبذلك جاءت تو�صية �إعالن �صنعاء ( .)1996وي�ضاف �إىل ال�شروط املتعلقة مبدير حترير املطبوعة
ال�صحفية� ،أال يكون مديرا لأكرث من مطبوعة دورية واحدة ،وعدم ممار�سة �أية وظيفة �أخرى يف �صحيفته
�أو �صحيفة �أخرى ،و�أال يكون من الأ�شخا�ص املتمتعني باحل�صانة الق�ضائية.
ويف هذه ال�شروط مغاالة وا�ضحة ،فلأي �شخ�ص حق ممار�سة العمل الذي يريده ،وله يف ذلك
مطلق احلرية ،مبا ال يتعار�ض و�أحكام قانون العمل الذي هو �صاحب االخت�صا�ص الأ�صيل بتنظيم
مثل هذه الأحكام .و�إن كان ق�صد امل�شرع هنا �ضبط حما�سبة ال�شخ�ص عن م�س�ؤولياته ،فليحا�سبه
تف�صيليا عن كل م�س�ؤولية مناطة به .كذلك ف�إن يف ا�ستثناء القانون للأ�شخا�ص املتمتعني باحل�صانة
الق�ضائية ،خ�شية وا�ضحة من ارتكان ذلك ال�شخ�ص �إىل ح�صانته خالل عمله يف ال�صحافة.
ثالث ًا �شرط احلد الأدنى لر�أ�س املال:
فيما يتعلق باحلد الأدين لر�أ�س املال ،فهو و�إن بدا للوهلة الأوىل مو�ضوعا فنيا� ،إال �أنه يدخل يف
�صلب ال�شروط املو�ضوعية �إذا ما قرئ يف باب ت�ضيق ف�سحة ت�أ�سي�س و�سائل الإعالم من خالل املبالغة
 167ال�شعيبي .7 ،1999
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يف قيمة احلد الأدنى ،مبا يحرم فئات كثرية من املخاطبني بالقانون ،وق�صره العمل الإعالمي على
املي�سورين ماليا .ولكن ذلك ال يعني النزول يف قيمة ر�أ�س املال حدا مبالغا به� ،إذ يرتبط به مدة الثقة
التي �ستت�شكل جتاه اجلمهور والعاملني يف و�سيلة الإعالم جتاهها .فيما يتعلق بالإعالم املطبوع ،ف ّرق
قانون املطبوعات والن�شر يف حتديده لقيمة احلد الأدنى من ر�أ�س املال بني املطبوعات ال�صحيفية
اليومية وغري اليومية ،فجعلها � 25ألف دينار للأوىل ،و� 10آالف دينار للثانية ،وقد ا�ستثنى من هذا
ال�شرط ال�صحف التي ت�صدرها الأحزاب ال�سيا�سية .هذا ،ولن نطلق �أحكاما جزافية بتقدير منا�سبة
املبلغ من عدمه؛ ذلك �أن املو�ضوع بحاجة �إىل درا�سة خمت�صة من قبل خرباء ،وهو ما نو�صي به امل�شرع
الفل�سطيني عند نظره يف تطوير املنظومة الت�شريعية للإعالم .وهناك من يو�صي – اتفاق ًا و «املعايري
الدولية» – بـ «�إلغاء املتطلبات �أو ال�شروط املالية لإ�صدار املطبوعات ،مبا يف ذلك �شرط احلد الأدنى
168
يف ر�أ�س مال املطبوعة امل�سجل».
�أما فيما يتعلق بالإعالم املرئي وامل�سموع ،ويف ظل �سكوت قرار جمل�س الوزراء بنظام تراخي�ص
املحطات ،ف�إنه ال يوجد تنظيم قانوين لهذا املو�ضوع ،مما يجعله على الأغلب مو�ضع حت ّكم ال�سلطة
التقديرية جلهة الرتخي�ص .هذا ،وقد �أورد م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع حكما يق�ضي
بتحديد قيمة ر�أ�س املال الالزم لإن�شاء املحطات (مادة  ،)26كما �أناط بـ «�سلطة النقد» �صالحية
الرقابة على ر�أ�س مال و�سائل الإعالم (مادة  .)2/9وكان الأجدى �أن يحدد القانون مبا�شرة ر�أ�س
املال ،وال يرتكه �ضمن االخت�صا�صات الت�شريعية لل�سلطة التنفيذية.

الفرع الثاين
م�ضمون طلب الرتخي�ص
�أوجب قانون املطبوعات والن�شر �أن يت�ضمن طلب احل�صول على رخ�صة �إ�صدار جملة من
البيانات املتعلقة باملطبوعة (مادة  ،)18كا�سم طالب الرخ�صة ومدير حترير املطبوعة وحمل
�إقامتهما وعنوانهما ،وا�سم املطبوعة ومكان �إ�صدارها وطبعها ،ومواعيد �صدورها ،وتخ�ص�صها،
 168ال�سلمي وميندل .35 ،1999
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ولغتها �أو لغاتها ،ور�أ�س مالها ،بالإ�ضافة �إىل «التوقيع على �سند تعهد بنكي مبا يكفل الأجور
والنفقات للعاملني ملدة ن�صف عام على الأقل».
و�إذا ما �سلمنا بوجود نظام الرتخي�ص واقعا ،ف�إن هذه البيانات �ضرورية جلهة الرتخي�ص
عند طلب الرتخي�ص ،ولكن الإ�شكال يحدث يف حال وقوع تعديل يف واقع تلك البيانات؛ �إذ �إن
القانون الفل�سطيني قد �أغفل تنظيم هذا املو�ضوع� ،إن كان مبوجب �إخطار من قبل املطبوعة جلهة
الرتخي�ص� ،أو مبوجب ترخي�ص جديد ،الأمر الذي �إذا ما حتقق يعترب تقييدا قانونيا مبالغا فيه،
ويحد من حرية الإعالم ،ويلقي عليها التزامات جائرة.
�أما فيما يتعلق بو�سائل الإعالم املرئي وامل�سوع ،فلم ي�شر قرار جمل�س الوزراء اخلا�ص بذلك� ،إىل
�أية بيانات ،و�إمنا �أحال تنظيم املو�ضوع �إىل حمتوى النماذج التي تعدها الوزارات الثالث (املواد:
 ،)5-3ويف ذلك �إطالق غري م�ضبوط لل�صالحيات .هذا ،يف حني نظم م�شروع قانون الإعالم
املرئي امل�سموع هذا املو�ضوع ،و�أورد جملة من البيانات التي تتقاطع كثريا مع البيانات امل�شار �إليها
�أعاله بخ�صو�ص الإعالم املطبوع (مادة .)7

الفرع الثالث
حاالت �سحب الرتاخي�ص و�إلغائها
ارتباطا بالفكر الذي يقوم عليه نظام الرتاخي�ص ،ف�إن الرخ�صة مبثابة «املنحة» التي «ي�سرتدها
(يلغيها) م�صدرها متى �شاء» ،بربطها مبخالفة املرخ�ص له اللتزاماته �أو لأحكام القانون .ولذلك حدد
القانون جملة من احلاالت التي تلغى فيها الرتاخي�ص حكم ًا ،وهي مبوجب قانون املطبوعات والن�شر (مادة
 :)23عدم �إ�صدار املطبوعة خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ منح الرخ�صة ،وتوقف املطبوعة عن ال�صدور دون
«عذر م�شروع يقبل به الوزير» ،ملدة ثالثة �أ�شهر مت�صلة (للمطبوعة اليومية) ،واثني ع�شر عددا متتالية
(املطبوعة الأ�سبوعية) ،و�أربعة �أعداد متتالية (للمطبوعة التي ت�صدر ب�صورة منتظمة يف مدة �أطول من
الأ�سبوع) .هذا يف حني خال قرار جمل�س الوزراء بنظام تراخي�ص املحطات من �أي �أحكام بهذا اخل�صو�ص.
وال يبدو غر�ض ملثل هذه الأحكام �سوى �ضبط العمل ال�صحفي ،و�إلزامه بواجبه جتاه اجلمهور.
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فيما يتعلق مب�شروع قانون املجل�س الأعلى للإعالم ،فقد ن�ص على �أن من بني �صالحيات جمل�س
�إدارة املجل�س «�سحب تراخي�ص و�سائل الإعالم ا�ستنادا لأحكام هذا القانون بناء على تو�صية
املجل�س» (مادة  .)4/9ولكن با�ستعرا�ض مواد امل�شروع ،جند �أنه مل ي�ضمن �أحكاما تنظم حاالت
�سحب الرتاخي�ص .هذا ،وقد جاء م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع على �شيء مبتكر يف
املنظومة الت�شريعية الفل�سطينية فيما يتعلق بالإعالم؛ �إذ �إنه يحدد مدة �سريان لرخ�صة البث ،فقد
حددها بع�شر �سنوات للمحطات الف�ضائية ،وخم�س �سنوات للمحطات الأر�ضية التلفزيونية والإذاعية
وخدمات البث الف�ضائي (مادة  .)18وبانتهاء هذه املدد ي�ستوجب جتديد الرتخي�ص ،و�إال اعتربت
الرخ�صة الغية (مادة  .)19ونعتقد �أن مدة خم�س �سنوات قليلة ،وكان الأجدى حتديدها جميعا بع�شر
�سنوات ،ملا ت�ضيفه �إجراءات التجديد من عبء على و�سائل الإعالم.

املطلب الثالث
الرقابة احلكومية على عمل و�سائل الإعالم
تعني الرقابة على و�سائل الإعالم قيام «جهة خمولة حكوميا» بـ»مالحظة خروج م�ضمون و�سيلة
�إعالمية معينة على �ضوابط وت�شريعات د�ستورية �أو قانونية» ،ويف العادة يكون لتلك اجلهة �صالحيات
من قبيل الإغالق واحلجب بحق و�سيلة الإعالم ،والتجرمي والتغرمي بحق املحرر �أو املالك �أو �صاحب
الرتخي�ص 169.هذا ،و�إن كان م�صدر الرقابة القانون� ،إال �أن ممار�ستها خلفت ف�صوال �سوداء كثرية
يف تاريخ العمل الإعالمي وحرية الإعالم ،ففاقمت املمار�سة جور �أحكام القانون.
وبذلك يختلف هذا النوع من الرقابة عن الرقابة الداخلية �ضمن و�سيلة الإعالم ذاتها ،وفقا
ملا ي�صطلح عليه يف الأدبيات الإعالمية بـ «حار�س البوابة» ،الذي يعمل على مواءمة خط ن�شر �أو
بث و�سيلة الإعالم مبا يتوافق وما ال يزعج النظام .وكذلك تختلف الرقابة احلكومية عن الرقابة
الذاتية التي ي�ضطلع بها �شخ�ص الإعالمي خ�شية من اخرتاقه للمحظور 170.ولكن ،يف النتيجة ف�إن
� 169أبو خليل .170 ،2011
 170املرجع ال�سابق.171-170 ،
كذلك تختلف الرقابة يف مفهومها التقليدي عن مفهوم الرقابة ك�إحدى �أدوات البحث العلمي ،بربطها مبنهجيات التقومي والقيا�س ،وتنطلق من جملة من
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كال من ال�شكلني الآخرين للرقابة قد ت�شكل بفعل هاج�س اخلوف من الرقابة احلكومية.
للرقابة تاريخ طويل مت�صل بوجود خمتلف �أ�شكال ال�سلطة الدينية وال�سيا�سية والأخالقية،
هم له �سوى الت�ضيق على حرية التعبري �أو تعطيلها �إن �أمكن.
و�صاحب ال�سلطة مبوجب الرقابة ال ّ
وهي يف املمار�سة العملية مبثابة «حق ت�صرف يف حق طبيعي من حقوق الإن�سان متنحه �سلطة ما
لنف�سها �أو من ميثلها» 171.ومن حيث التوقيت هناك الرقابة الوقائية (القبلية) والرقابة الزجرية
(البعدية) .هذا ،وتبقى و�سائل الإعالم املطبوع الأكرث قابلية للمراقبة ،لأن من ال�صعب يف العادة
�سيطرة احلكومة على الأثري الذي تبث من خالله و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع.
هذا ،وال تعني الرقابة دائما� ،أو فقط ،مراجعة الن�صو�ص من قبل الرقيب ل ُيعمِ ل قلمه
بال�شطب والتعديل ،كما تعر�ض لها كثري من الأدبيات احلقوقية 172،و�إن كان هذا �إحدى �أب�شع
�صورها .وهكذا ،كما يقول �أحدهم« ،مل يعد عنوان الرقابة هو (مق�ص الرقيب) وح�سب ،و�إمنا
تعدى ذلك �إىل مفهوم و�ضع قوانني (رقابية) �ضمن الت�شريعات الر�سمية ،تخول ال�سلطة التنفيذية
173
التدخل حيثما اقت�ضى الأمر».
ومما يت�صل بذلك ،ما �سبق �أن �أ�شرنا �إليه من �أن نظام الرتخي�ص يعترب �إحدى �أبرز و�سائل
الرقابة القبلية على حرية الإعالم ،وي�ضاف �إليه الإجراءات الإدارية التي تتخذ ا�ستنادا له كالإنذار
والتعطيل والإلغاء الإداري .كذلك يعد احلجز الإداري �إحدى �أبرز �أدواتها يف ال�شق البعدي لها،
ويق�صد به �ضبط الإدارة – من دون �أمر ال�سلطة الق�ضائية – للمطبوعات بدعوى احتوائها على
�أمور م�ضرة بامل�صلحة العامة �أو النتهاكها �أحكام القانون .هذا ،وقد جتاوزت الأنظمة القانونية
املتقدمة الن�ص على مثل هذه االجراءات منذ حوايل القرن.

174

املقومات التي تكلف الن�أي بها عن الرقابة التقليدية ،و�أبرزها �أال تكون جهة الرقابة حتمل ال�صفة احلكومية ،و�أال حتمل تو�صياتها تو�صيف الإلزامية .كذلك
يكون غر�ض هذه الرقابة تطوير الأداء ،ولي�س �إعاقة العمل .انظر يف هذا املو�ضوع� :أبو خليل .173-171 ،2011
انظر بخ�صو�ص الرقابة الذاتية يف ال�سياق الفل�سطيني :الفطافطة 2011ب 91 ،وما بعدها .و :الفا�صد .42-39 ،1999
� 171أبو خليل  .173 ،2011انظر يف تاريخ الرقابة على املطبوعات :نيتز  10 ،2008وما بعدها.
 172انظر :الراعي  69 ،2011وما بعدها .و� :س .اخلطيب  89 ،2006وما بعدها.
 173يا�سني .48 ،2010
� 174أبو خليل .155 ،2011
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فيما يتعلق بال�سياق الفل�سطيني ،فقد حظر القانون الأ�سا�سي الرقابة على و�سائل الإعالم،
وعدم جواز «�إنذارها �أو وقفها �أو م�صادرتها �أو �إلغائها �أو فر�ض قيود عليها �إال وفقا لقانون ومبوجب
حكم ق�ضائي» (مادة  .)3/27وعلى الأغلب ف�إن امل�شرع الد�ستوري قد ق�صد بالرقابة هنا مفهومها
التقليدي ،مبعنى �إخ�ضاع منتجات و�سائل الإعالم للرقابة القبلية ،ومراجعتها من قبل «الرقيب»
قبل الن�شر �أو البث .كذلك علق جمموعة الإجراءات املذكورة على ن�ص القانون الذي يطبق مبوجب
حكم ق�ضائي ،وهنا لي�س ن�ص القانون �أو احلكم الق�ضائي يف مو�ضع املناظرة ،مبعنى �أي منهما ،بل
ي�شرتط لال�ستناد �إىل ن�ص القانون �أن ي�صدر حكم ق�ضائي بذك .ويف هذا احلكم كفالة د�ستورية
وا�ضحة ومانعة ،وال ميكن ت�أويلها بغري ذلك.
هذا� ،إال �أن قانون املطبوعات والن�شر �أجاز «لل�سلطة املخت�صة» ،يف حال خمالفة �أحكام املادة
( )37من القانون  -التي تعدد جملة من حمظورات الن�شر � -أن تقوم مبوجب «قرار �إداري» ،بـ
«�ضبط وم�صادرة جميع ن�سخ املطبوعة يف ذلك اليوم» (مادة .)47
وعلى الرغم من �إيراد قانون املطبوعات والن�شر جلملة من حمظورات الن�شر� ،إال �أنه مل يورد
�أية �أحكام مبا�شرة بت�شريع الرقابة القبل ّية على املطبوعات ،با�ستثناء تنظيمه ملو�ضوع الرتاخي�ص
ك�أحد �أ�شكال الرقابة ،على النحو ال�سابق ذكره ،بالإ�ضافة �إىل �إيجاب �إيداع ن�سخ من املطبوعة غري
الدورية لدى دائرة املطبوعات والن�شر يف وزارة الإعالم .ذلك �أن هذا الإيداع لي�س بغر�ض احلفظ
بالأر�شيف ،و�إمنا بغر�ض الرقابة على املطبوعة ،وخ�صو�صا �أنه ا�شرتط �أن يتم االيداع قبل الن�شر.
ويف هذا احلكم �إ�ضافة �إىل حمتواه الرقابي القبلي حتميل دار الن�شر لـ «تكاليف عملية ومادية ال
مربر لها» �إذا ما منعت الرقابة ن�شر املطبوعة ،وطالبتها بتعديل املحتوى.

175

�أما قرار جمل�س الوزراء بنظام ترخي�ص املحطات ،فقد �أورد ف�صال بعنوان «الرقابة»� ،أدرج
حتته مادة واحدة (مادة � ،)14ألزم مبوجبها وزارات الإعالم والداخلية واالت�صاالت بالرقابة
والتفتي�ش على املحطات «ملعرفة مدى تقييدها وتطبيقها للموا�صفات الفنية والتنظيمية
 175املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان .14 ،1995
انظر يف �سياق قريب فيما يتعلق باعتبار االيداع �شكال من �أ�شكال الرقابة احلكومية :عبد احلميد  .42 ،2005و :ال�سلمي وميندل  .38 ،1999و� :شقري ،1996
 .36و :الغول .31 ،2006
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الالزمة ل�شروط ترخي�ص املحطات وفق الت�شريعات ذات العالقة» ،ويف حال وجود خمالفة تتم
الإحالة �إىل الق�ضاء (مادة .)15
وهنا ال بد من �إعادة التذكري ب�أحكام قرار جمل�س الوزراء بالتنظيم الهيكلي والوظيفي
لوزارة الإعالم ،التي جاءت بها عبارات من قبيل تنظيم عمل و�سائل الإعالم بالتن�سيق مع
الوزارات املخت�صة (مادة  ،)4/3ومتابعة الأداء املهني لو�سائل الإعالم وو�ضع املالحظات وتقدمي
اال�ست�شارات لو�سائل الإعالم وتو�صيفها تقييميا بني فرتة و�أخرى (املادتني.)5/1/22 ،10/3 :
وقد �سبق �أن �أ�شرنا �إىل خطورة �إطالق هذه العبارات الف�ضفا�ضة .كذلك �أناط هذا القرار بالإدارة
العامة للمطبوعات والن�شر «�ضبط حركة املطبوعات واملواد الإعالمية املقروءة وامل�سموعة واملرئية»
من خالل ال�سهر على تطبيق القوانني ذات ال�صلة (املادة .)1/21
وبذلك يت�ضح �أن الرقابة القبلية مفعلة بقدر ما ا�ستطاعت احلكومة يف املمار�سة التو�سيع من
داللة حكم املادة ( )14من قرار جمل�س الوزراء بنظام ترخي�ص املحطات ،واملادة ()10 ،4/3
من قرار جمل�س الوزراء بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الإعالم .فيما ت�أتي الرقابة البعدية
مبوجب املادة ( )1/21من القرار الأخري.
فيما يتعلق مب�شاريع القوانني املطروحة ،فقد ت�ضمن م�شروع قانون املجل�س الأعلى للإعالم ن�صا
يق�ضي بعدم جواز �إنذار و�سائل الإعالم �أو وقفها� ،أو م�صادرتها� ،أو �إلغائها� ،أو فر�ض قيود عليها،
�إال مبوجب «�أحكام هذا القانون ومبوجب حكم ق�ضائي �صادر عن حمكمة خمت�صة» (مادة .)19
ومل يرد يف امل�شروع �أية �أحكام تنظم الإنذار �أو الوقف �أو امل�صادرة �أو الإلغاء من قبل جهة حكومية.
ولكن يف املقابل ف�إن م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع ّ
نظم حاالت يجيز بها للمجل�س
الأعلى للإعالم �إنذار و�إيقاف بث و�سائل الإعالم م�ؤقتا (ملدة �ستة �أ�شهر قابلة للتجديد مرة واحدة)
يف حال خمالفتها ل�شروط منح الرخ�صة (مادة  ،)31كما منح املجل�س �صالحية �إيقاف البث ملدة ال
تزيد على �ستة �أ�شهر يف حال بث مواد حتتوي على حمتوى حمظور مبوجب القانون (مادة  ،)36على
نحو ما �سنعر�ض يف املو�ضع اخلا�ص بذلك .ومما ال �شك فيه �أن يف �إجراء �إيقاف البث هذاعقوبة
مغلظة جدا ،و�صادرة من جهة تنفيذية ولي�ست ق�ضائية.
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بهذا اخل�صو�ص ويف حال �صدور الت�شريعني مب�سودتهما احلالية� ،سيكون هناك تعار�ض مبا�شر
وفوري بني هذين «الت�شريعني»؛ �إذ �إن ن�ص م�شروع قانون املجل�س الأعلى للإعالم �أورد حكما مطلقا
بعدم جواز �إنذار و�سيلة الإعالم �أو وقفها �أو م�صادرتها �أو �إلغائها �إال مبوجب �أحكامه هو (جاء يف
الن�ص «هذا القانون») �أو مبوجب قرار حمكمة خمت�صة .ويف املقابل ،جند م�شروع الإعالم املرئي
وامل�سموع ي�سمح بفر�ض �إجراءات من ذلك القبيل .وبالتايل� ،سيكون الفي�صل هو �أي القانونني
�سي�صدر �أوال ليعترب الأخري هو املعدل �إذا ما ن�ص على حكم �إلغاء �ضمني .ولكن ،بالت�أكيد ال يفرت�ض
بال�صائغ القانوين �أن يتجاوز عن مثل هذا التعار�ض بني م�شروعني يفرت�ض �أنهما �سي�صدران يف
الفرتة ذاتها.
وبالإجمال ،قد ت�صح مقولة �أحدهم ب�أنه على افرتا�ض دميومة ال�صراع التاريخي بني
ال�صحافة وال�سلطة ،ف�إن حر�ص ال�صحافيني على املعايري املهنية و�شدة مت�سكهم بها ،ي�أتيان
يف مقابل فر�ض ال�سلطة الرقابة على العمل ال�صحفي 176.هذا ،وهناك من ي�أخذ على مفهوم
«املعايري املهنية» الغمو�ض واملطاطية ،فهي يف الأو�ساط ال�صحفية قد تكون رديفا للرقابة من
حيث اعتبارها كمقيدات ،في�صار �إىل ا�ستخدامها للمراوغة من كال اجلانبني (ال�صحافيني
ورجال ال�سلطة) ،فكلما اجنذبت املعايري املهنية نحو ال�سلطة كانت �أقرب للرقابة «مبعنييها
اخلفي وال�صريح» ،وكلما اجنذبت نحو ال�صحافيني كانت �أقرب �إىل احلرية الف�ضفا�ضة املحكومة
بـ «�أهواء كل �صحفي على حدة»� ،إال �أن املعايري املهنية تبقى البديل الأف�ضل للرقابة ،فتقف يف
177
امل�سافة الو�سط بني احلكومة وال�صحافيني.

املطلب الرابع
الرقابة القانونية على م�صادر متويل و�سائل الإعالم
يفر�ض القانون رقابة على م�صادر متويل و�سائل الإعالم ملعرفة مدى �شرعية م�صادر املداخيل
� 176إ�سماعيل .8 ،2010
 177املرجع ال�سابق.8 ،
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املالية ،و�ضمان ا�ستقالل و�سيلة الإعالم وعدم تورطها يف تنفيذ �سيا�سات خارجية خملة بالأمن
القومي .كما تهدف الرقابة على م�صادر التمويل� ،إىل الت�أكد من موازنة امل�ؤ�س�سة الإعالمية وعدم
وقوعها يف العجز املايل .ويف العادة تتمثل امل�صادر امل�شروعة للو�سيلة الإعالم باملوارد الناجتة
عن ممار�سة العمل الإعالمي مبفهومه املهني والقانوين ،ك�أثمان مبيعات �أعداد ال�صحف ،و�أجور
الإعالنات 178.باال�ضافة اىل تلقي تربعات ودعم غري م�شروط.
ن�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني على �إخ�ضاع م�صادر متويل و�سائل الإعالم لرقابة القانون
(مادة  .)1/27كما ن�ص قانون املطبوعات والن�شر على �أن تعتمد املطبوعة الدورية «يف مواردها
على م�صادر م�شروعة معلنة وحمددة» ،وحظر عليها «تلقي �أي دعم مادي �أو توجيهات من �أية
دولة �أجنبية» ،و�أجاز لها تلقي الدعم من «جهات خارجية غري حكومية» بعد احل�صول على
موافقة وزارة الإعالم (مادة  .)9فيما مل ترد �أحكام من هذا القبيل يف قرار جمل�س الوزراء
بنظام تراخي�ص املحطات.
وفيما يتعلق مب�شاريع القوانني املطروحة ،فقد كرر م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع – يف
املادة ( - )20ن�ص املادة ( )1/27من القانون الأ�سا�سي .هذا يف حني �أورد م�شروع قانون املجل�س
الأعلى للإعالم – يف املادة ( - )27ن�صا م�شابها للن�ص الذي �أورده قانون املطبوعات والن�شر،
ولكنه ويف حني حظر قانون املطبوعات تلقي الدعم املايل من «�أية دولة �أجنبية» ،و�سع هذا امل�شروع
نطاق ذلك وحظره جتاه «�أية جهات» .ولكن يف املقابل ربط هذا احلظر بجملة «بدون علم م�سبق
من املجل�س» ،مبعنى �إمكانية احل�صول على متويل مع �إعالم املجل�س ،ولي�س �إذنه ،كما هو احلال يف
قانون املطبوعات والن�شر الذي علق ذلك على موافقة وزارة الإعالم.
كذلك حدد قانون املطبوعات والن�شر اجلهات التي ميكنها احل�صول على موافقة الوزارة بتلقي
الدعم منها باجلهات اخلارجية غري احلكومية ،يف حني جاء ن�ص امل�شروع مطلقا ،مبعنى �إمكانية
تلقي الدعم من جهات خارجية حكومية ،ب�شرط �إعالم املجل�س الأعلى للإعالم.
� 178س .اخلطيب .104-103 ،2006
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هذا وي�شار �إىل �أن و�سائل الإعالم الفل�سطينية ،وب�سبب عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي و�سوء
الأو�ضاع ال�سيا�سية واخل�شية من اال�ستثمار يف القطاع الإعالمي ،تعتمد كليا على الإعالنات و «دعم
الربامج من قبل املنظمات الأهلية والدولية واملمولة من الدول املانحة» .وبذلك جتد و�سائل الإعالم
نف�سها مقيدة فيما تطرح من موا�ضيع مبا مت االتفاق عليه مع املمول 179.وقد ذهب عدد من الدول
الدميقراطية �إىل دعم و�سائل الإعالم ،من خالل «منح امتيازات �ضريبية خا�صة لل�صحف� ،أو
تخفي�ض �أ�سعار اخلدمات الربيدية �أو التلفزيونية».

180

� 179سليمان .147-146 ،2006
 180الغول .34-33 ،2006
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املبحث الثالث
حرية الإعالم والنظام اجلزائي (التجرمي والعقاب)
ت�ستوعب العالقة بني حرية الإعالم والنظام اجلزائي 181بعدين اثنني :الأول له عالقة مبنظومة
التجرمي والعقاب التي حتكم خمالفة و�سائل الإعالم والإعالميني لأحكام القانون ،ويطلق عليها يف
العادة جرائم ال�صحافة �أو جرائم الإعالم ،وهو ما تعنى به الدرا�سة يف هذا املبحث� .أما البعد
الثاين ،فيت�صل مبنظومة التجرمي والعقاب فيما له عالقة باجلرائم املا�سة بحرية الإعالم ،مبعنى
�أن يكون الإعالميون وو�سائل الإعالم على طرف املعتدى عليه يف معادلة التجرمي 182.يق�صد بجرائم
الإعالم ،اجلرائم املرتكبة من خالل و�سائل الإعالم والإعالميني بحكم ممار�ستهم للعمل الإعالمي،
وامل�صطلح الدارج بهذا اخل�صو�ص هو جرائم ال�صحافة �أو جرائم املطبوعات .ومن املت�صور �أن تكون
اجلرمية الإعالمية �إيجابية بارتكاب فعل (مثل حمظورات الن�شر) �أو �سلبية باالمتناع عن فعل (مثل
موجبات الن�شر).
ويف ت�صنيف وتف�صيل النظام اجلزائي اخلا�ص بالإعالم ،نكون ب�صدد ت�صنيف النظام اجلزائي
العام �إىل فئتني :ت�ضم الأوىل �أحكام التجرمي والعقاب ذات العالقة املبا�شرة وال�صريحة بالإعالم ،وي�صح
�أن يطلق عليها جرائم الإعالم ،وي�ستبعد بخ�صو�صها متام التجرمي من دون ح�ضور ال�صفة والو�سيلة
والأ�شخا�ص الإعالميني ،ومثال ذلك حمظورات الن�شر يف املطبوعات الدورية .ويف العادة ترد �أغلب
الأحكام املنظمة لهذه الفئة يف الت�شريعات الإعالمية� .أما الفئة الثانية فت�ضم �أحكام التجرمي والعقاب
ملو�ضوعات غري مبا�شرة ب�صلتها بالعمل الإعالمي ،و�إمنا تلتقي معها بالتكييف القانوين والق�ضائي ،مبعنى
 181يق�صد بالنظام اجلزائي منظومة الت�شريعات اجلزائية ب�شقيها املو�ضوعي (العقوبات) والإجرائي (�أ�صول املحاكمات) ،وي�ضاف �إليها جممل الأحكام ذات
العالقة بتنظيم مو�ضوع اجلرمية والعقاب ،والإجراءات املتبعة يف حتقيق ذلك ،التي ترد متفرقة يف عدد من الت�شريعات الأخرى .وبذلك يندرج داخل كل نظام
قانوين نظام جزائي عام ،يندرج حتته هو �أي�ضا نظام جزائي خا�ص ب�أحد املو�ضوعات �أو الن�شاطات الإن�سانية ،ومثالها العمل الإعالمي.
�أما بخ�صو�ص الإعالم ،وكما �سبق �أن �أ�شري �إليه ،فال يوجد يف النظام القانوين الفل�سطيني �أ�صول حماكمات جزائية خا�صة بجرائم الإعالم ،وبذلك تنظم
مبوجب قانون الإجراءات اجلزائية رقم ( )3ل�سنة  .2001وبالتايل �سيقت�صر تناولنا على ال�شق املو�ضوعي للنظام اجلزائي .و�إن كنا يف هذا ال�صدد ن�ؤكد على
التو�صية ب�ضرورة ت�ضمني التطورات القادمة على النظام القانوين الفل�سطيني بخ�صو�ص الإعالم ،تنظيم خا�ص للإجراءات اجلزائية يف جرائم الإعالم،
وذلك ل�ضمان م�ستويات مرتفعة من �ضمانات املحاكمة العادلة وب�شكل �أكرب من الأحوال العادية التي ينظمها قانون الإجراءات اجلزائية.
 182انظر يف خ�صائ�ص اجلرائم املا�سة بالإعالم و�صورها وخطورتها :العبيدي  154 ،2009وما بعدها.
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�أنه با�ستبعاد ال�صفة والو�سيلة وال�شخ�ص الإعالميني ال ينتفي قيام اجلرمية ووجوب املعاقبة عليها .ومثال
ذلك اجلرائم املتعلقة بالدعاية للحرب والتهجم على ال�شخ�صيات العامة .ويف العادة ،ترد �أغلب الأحكام
املنظمة لهذه الفئة يف قانون العقوبات العام ،وقد �سبق �أن عر�ضنا يف املبحث ال�سابق للأحكام التي نظمها
قانونا العقوبات ال�ساريان يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
هذا ،وملا كانت الفئة الثانية تنتمي �إىل الأحكام العامة ل�شرح قانون العقوبات ،وقد �أفرد لأجلها جملة
من الإ�سهامات وامل�ؤلفات الفقهية التي نحيل �إليها ،ف�إن هذا املطلب �سيتناول حمتوى الفئة الأوىل ،فيفرد
لها ثالثة مطالب :الأحكام املنظمة ملحظورات الن�شر والبث (املطلب الأول) ،والأحكام املنظمة ملوجبات
الن�شر والبث (املطلب الثاين) ،والأحكام املنظمة للرتاخي�ص واملوارد املالية لو�سيلة الإعالم (املطلب
الثالث) .كذلك �سيفرد هذا املبحث مطلبا رابعا لتناول �أحد �أبرز حمتويات الفئة الثانية ،و�أقربها للتمايز
عن الأحكام العامة فيما يتعلق بحرية الإعالم ،وهو مو�ضوع الإعالم كو�سيلة للعالنية يف جرائم الذم
والقدح والتحقري .ولكن قبل ذلك يجدر بنا احلديث حول امل�س�ؤولية اجلزائية .امل�س�ؤولون جزائيا هم
الأ�شخا�ص املخاطبون مبوجب القانون ،مبا يفر�ض عليهم من حمظورات (جترمي) ويتوعدهم بجزاءات.
وفيما له عالقة بق�ضايا الإعالم ،من املت�صور �أن يكون ال�شخ�ص امل�س�ؤول جزائيا �شخ�صا طبيعيا �أو �شخ�صا
معنويا� ،إال �أنه «ال يحكم على الأ�شخا�ص املعنويني �إال بالغرامة �أو امل�صادرة» 183.كما �أنه من املت�صور �أن
يكون ال�شخ�ص م�س�ؤوال جزائيا عما يرتكب بنف�سه من حمظورات (مثل ال�صحفي كاتب املقال)� ،أو عما
يرتكبه غريه ،ويقره هو� ،أو ين�شره ويبثه دون االطالع عليه (مثل مدير التحرير) ،كما �أنه من املت�صور �أن
يو�سع باب امل�س�ؤولية جتاه مالك و�سيلة الإعالم بتو�صيف معني.

184

 183املادة ( )3/74من قانون العقوبات الأردين ال�ساري يف ال�ضفة الغربية .وقد �أ�شارت هذه املادة �إىل �أنه يف حال «كان القانون ين�ص على عقوبة �أ�صلية غري
الغرامة ا�ستعي�ض بالغرامة عن العقوبة املذكورة و�أنزلت بالأ�شخا�ص املعنويني يف احلدود املعينة يف املواد � 22إىل .»24
 184مبوجب قانون املطبوعات والن�شر اعترب كل من كاتب املقال ورئي�س التحرير ومالك املطبوعة م�س�ؤولني عما ورد يف املقال (مادة  .)12وقد و�ضحت املادة
( )42التو�صيف االتهامي للم�س�ؤولية اجلزائية ،وميزت بني جرائم املطبوعات الدورية وجرائم املطبوعات غري الدورية ،فن�صت على �أن تقام دعوى احلق
العام بخ�صو�ص الأوىل على رئي�س التحرير وعلى كاتب املقال كـ»فاعلني �أ�صليني» ،ومالك املطبوعة كم�س�ؤول بالت�ضامن معهما «عن احلقوق ال�شخ�صية الناجمة
عن تلك اجلرائم ،ويف نفقات املحاكمة» .وجاء حكم بعدم ترتب �أي م�س�ؤولية جزائية على املالك «�إال �إذا ثبت ا�شرتاكه �أو تدخله الفعلي يف اجلرمية»� .أما
بخ�صو�ص الثانية فتقام الدعوى على «م�ؤلفها كفاعل �أ�صلي وعلى نا�شرها ك�شريك»� ،أما املالك فال يالحق �إال �إذا مل يكن م�ؤلف املطبوعة �أو النا�شر معروفا.
وفيما يتعلق بقرار جمل�س الوزراء بنظام تراخي�ص املحطات فقد خاطب بو�صف امل�س�ؤولية اجلزائية «املرخ�ص له» ،وهو مبوجب التعريف الإجرائي الذي قدمه
القرار له« :كل من ح�صل على رخ�صة لإن�شاء �أو ت�شغيل حمطة �إذاعية �أو تلفزيونية �أو ف�ضائية �سواء �أكان فردا �أو جمموعة� ،شركة حمدودة �أو م�ساهمة ،حزبا
�أو منظمة �أهلية �أو نقابية �أو م�ؤ�س�سة حكومية �أو خا�صة» (مادة  .)1وعلى املنوال ذاته جاء م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع ،الذي قدم تعريفا �إجرائيا
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املطلب الأول
حمظورات الن�شر والبث
يحظر النظام القانوين جملة الأفعال وامل�سالك التي من �ش�أنها الإ�ضرار بالنظام العام �أو
حقوق وحريات الأفراد ،وهي يف العادة �إما موجهة جتاه و�سيلة الإعالم (الأ�شخا�ص املعنويني)،
�أو جتاه الإعالميني الأفراد (الأ�شخا�ص الطبيعيني)� ،أو كليهما .وميكن ت�صنيف املحظورات فقها
�ضمن جملة من املو�ضوعات التي يعترب امل�سا�س بها خرقا للقانون ،وهي :الأمن القومي الداخلي
واخلارجي ،امل�صالح االقت�صادية للدولة� ،أخالقيات املجتمع ،ال�شعور الديني ،املعلومات ال�سرية،
وت�ضليل اجلمهور.

185

مبوجب قانون املطبوعات والن�شر ،حظر ن�شر «ما يتعار�ض مع مبادئ احلرية وامل�س�ؤولية
الوطنية وحقوق الإن�سان واحرتام احلقيقة» (مادة �/7أ) ،وحظر على املطبوعات الدورية املوجهة
�إىل الأطفال واملراهقني �أن تت�ضمن �أية �صور �أو ق�ص�ص �أو �أخبار «تخل بالأخالق والقيم والتقاليد
الفل�سطينية» (مادة /7ب) .كما حظر ب�شكل عام ن�شر «كل ما من �ش�أنه �أن يذكي العنف والتع�صب
والبغ�ضاء �أو يدعو �إىل العن�صرية والطائفية» (مادة /8د)� ،أو «ا�ستغالل ال�صحيفة للرتويج ملنتوج
جتاري �أو االنتقا�ص من قيمته» (مادة /8هـ).
هذا بالإ�ضافة �إىل جملة من املحظورات التي ن�صت عليها املادة ( )37من القانون ذاته ،وهي:
حظر ن�شر «�أي معلومات �سرية» عن �أجهزة الأمن� ،أو مواد ت�شمل على «حتقري للديانات واملذاهب
املكفولة حريتها قانونا»� ،أو ت�شمل ما من �ش�أنه «الإ�ساءة �إىل الوحدة الوطنية �أو التحري�ض على
ارتكاب اجلرائم �أو زرع وبذر الكراهية وال�شقاق والتنافر و�إثارة الطائفية بني �أفراد املجتمع»،
خمت�صرا للمرخ�ص له ،وهو« :كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يح�صل على رخ�صة للبث �أو �إعادة البث مبوجب �أحكام هذا القانون (مادة  .)1ولكن هذا امل�شروع
�أورد حكما مب�س�ؤولية املرخ�ص له ورئي�س التحرير ومدير املحطة «عن م�ضمون وحمتوى �أية مادة �إعالمية يتم بثها يف املحطة» (مادة  ،)15وعندما جاء لينظم
�أحكام العقوبات خاطب املرخ�ص له وحده.
�أما قانون العقوبات (الأردين) ال�ساري يف ال�ضفة الغربية ،فقد خاطب بامل�س�ؤولية اجلزائية بخ�صو�ص «اجلرمية املقرتفة بالكالم املنقول بالو�سائل الآلية»،
كال من «�صاحب الكالم �أو الكتابة والنا�شر» بو�صفهما �شريكني�« ،إال �أن يثبت الأول �أن الن�شر مت دون ر�ضاه» (مادة  .)77وقد اعترب نا�شرا « -عندما تقرتف
اجلرمية بوا�سطة ال�صحف» « -مدير ال�صحيفة امل�س�ؤول ،ف�إذا مل يكن من مدير ،فاملحرر�أورئي�س حتريرال�صحيفة» (املادة .)78
 185انظر :احللو  245 ،116-109 ،2006وما بعدها.
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�أو «الإ�ساءة لكرامة الأفراد �أو حرياتهم ال�شخ�صية �أو الإ�ضرار ب�سمعتهم»� ،أو مواد يق�صد منها
«زعزعة الثقة بالعملة الوطنية»� ،أو ن�شر مواد منافية «للأخالق والآداب العامة»� ،أو ن�شر �إعالنات
«تروج الأدوية وامل�ستح�ضرات الطبية وال�سجائر وما يف حكمها» بدون �إجازة من قبل وزارة ال�صحة.
بالإ�ضافة �إىل ن�شر «وقائع جل�سات �سرية للمجل�س الوطني وجمل�س وزراء ال�سلطة» (مادة .)37
ويف �سياق قريب حظر قانون العقوبات الأردين ال�ساري يف ال�ضفة الغربية تداول جملة من
املن�شورات واملطبوعات ،كتلك التي تتعر�ض للآداب العامة والأخالق ،باحتوائها على مواد بذيئة
تف�سد الأخالق (مادة  .)319كما جرم قانون العقوبات االنتدابي ال�ساري يف قطاع غزة ن�شر �أية
مادة من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل �إهانة ال�شعور �أو املعتقد الديني لأ�شخا�ص �آخرين (مادة  ،)149وجرم
�أي�ضا طباعة �أو بيع والإحراز لبيع �أو �إعارة �أو توزيع �أو عر�ض «�أية مادة بذيئة مطبوعة �أو خمطوطة»
�أو �صورة �أو ر�سم «ي�ؤدي �إىل ف�ساد الأخالق» (مادة .)179
يف �صياغة �أغلب الن�صو�ص ال�سابقة عمومية �شديدة ،با�ستخدام مفاهيم ال يتفق اثنان على
داللتها  -مثل «الأخالق والقيم والتقاليد الفل�سطينية»  -مما يف�سح املجال وا�سعا للت�أويل ،وبالتايل
�إعاقة العمل الإعالمي .كذلك ف�إن الأ�صل يف الأنظمة ال�سيا�سية والقانونية املتطورة �أن تكون جل�سات
الربملان واملحاكم علنية ،وال يتم �إعالنها �سرية �إال يف حاالت حمددة بدقة 186.يف احلالة الفل�سطينية
ومبوجب املادة ( )25من النظام الداخلي للمجل�س الت�شريعي من ال�سهل واملو�سع �إعالن �أي من
جل�سات املجل�س الت�شريعي جل�سة �سرية� ،إذ تنعقد اجلل�سة ال�سرية بناء على طلب رئي�س ال�سلطة �أو
رئي�س املجل�س �أو ربع �أع�ضاء املجل�س.
وهناك من يرى �أن هذا التنظيم القانوين  -وخ�صو�صا قانون املطبوعات والن�شر  -مبا فيه
من عموميات قابلة للت�أويل ،قد �أتاح للمتنفذين يف ال�سلطة الفل�سطينية «�إعطاء تف�سريات تخدم
م�صاحلهم ملا ين�شر ،وتف�سريها على �أنها خمالفة للقانون؛ وهو ما ا�ستندت �أجهزة ال�سلطة �إليه
يف �إغالق �صحف واعتقال �صحفيني» 187.ويف هذا ال�سياق ي�شار �إىل ما طورته التجربة الت�شريعية
� 186أبو خاطر ودودن�سكي  56 ،1997و :عبد احلميد .41 ،2005
 187العمري  .49 ،2010يف �سياق قريب :عبد احلميد .41 ،2005
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امل�صرية تاريخيا ،ب�إدخال جملة من الأفعال «غري امل�ؤثمة بطبيعتها» �إىل دائرة التجرمي ،بفعل
ا�ستعمال «عبارات مطاطة» غري وا�ضحة وقابلة للت�أويل.

188

وهناك من يرى �أن روح هذه املحظورات ال ن�صها الف�ضفا�ض �أمر �إيجابي ،يتوجب على
الإعالميني احرتامها ،ولكن ب�أن تكون نابعة من ذات الإعالمي ولي�س من القانون .ذلك �أن اخلط�أ
مفرت�ض لدى �أكرث الإعالميني مهنية ،ومن غري املقبول معاقبتهم جزائيا عن خط�أ مهني ،تفر�ض
جتاهه امل�سالة الت�أديبية ،وخ�صو�صا عندما يتوافر مبد�أ ح�سن النية.

189

هذا ،ويف حني ن�ص قانون املطبوعات والن�شر على �أن يكون جزاء خمالفة �أحكام املادة (- )37
التي عر�ضت ملحظورات الن�شر  -بال�ضبط الإداري وامل�صادرة الإدارية� ،إ�ضافة �إىل �صالحية املحكمة
ب�أمر تعطيل ال�صدور ملدة م�ؤقتة� ،إال �أنه ن�ص على مراعاة «�أية عقوبة �أخرى من�صو�ص عليها» .ومن
العقوبات املن�صو�ص عليها ما جاء به قانون العقوبات الأردين ال�ساري يف ال�ضفة الغربية� ،إذ عاقب
على خمالفة حمظورات الن�شر �سابقة الإ�شارة باحلب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر �أو بغرامة
ال تزيد على خم�سني دينارا (مادة  ،)319و�أي�ضا ما جاء به قانون العقوبات االنتدابي ال�ساري يف
قطاع غزة الذي عاقب على خمالفة �أحكام املادة ( )149باحلب�س مدة �سنة ،يف حني عاقب على
خمالفة �أحكام املادة ( )179املتعلقة بن�شر املواد البذيئة واملف�سدة للأخالق باحلب�س مدة ثالثة
�أ�شهر �أو بغرامة قدرها  100جنيه �أو بكلتا العقوبتني.
كما حظر قانون املطبوعات والن�شر ،مبوجب املادة ( ،)39ن�شر «حما�ضر املحاكم يف �أي ق�ضية
معرو�ضة عليها قبل �صدور احلكم القطعي فيها ويف كل ق�ضية تتعلق مبواطن يقل عمره عن 16
عاما» من دون �إجازة املحكمة .ويف ذات ال�سياق حظر قانون العقوبات الأردين ال�ساري يف ال�ضفة
الغربية ن�شر وثائق التحقيق اجلنائي �أواجلنحي قبل تالوتها يف جل�سة علنية ،وحماكمات اجلل�سات
ال�سرية ،واملحاكمات يف دعوى ال�سب ،واملحاكمات التي منعت املحكمة ن�شرها .وقد عاقب هذا
القانون على ذلك بغرامة ( )20-5دينارا (مادة .)225
 188اجلمل .10 ،1999
 189ال�سلمي وميندل .42-41 ،1999
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�أما فيما يتعلق بقرار جمل�س الوزراء بنظام ترخي�ص املحطات ،فقد حظر جملة من املواد التي
يتقاطع بع�ضها مع ما ت�ضمنه قانون املطبوعات والن�شر ،وهي :حظر بث املواد املوجهة للأطفال
واملراهقني التي تت�ضمن ما من �ش�أنه «الإ�ضرار بهم �أو تنمي نزعات العنف لديهم»(مادة ،)5/4/12
و «االمتناع عن كل ما من �ش�أنه �أن يزكي التع�صب والبغ�ضاء ويدعو للعن�صرية والطائفية �أو ي�ؤدي
�إىل القذف والت�شهري بالأفراد» (مادة /6/4/12ح) ،و «عدم بث �أية �أفكار �أو �آراء عن�صرية �سواء
�أكانت مرتبطة بالعرقية �أو الإثنية �أو اجلن�س �أو الدين �أو اللون �أو خالفه» (مادة .)5/13
كما ن�ص نظام ترخي�ص املحطات على حكم عام بالتقيد بقانون املطبوعات والن�شر وبـ
«ت�شريعات امللكية الفكرية» (مادة  .)5-4/4/12ومن الأمور الأخرى التي تدخل يف هذا الباب،
ولكن بتكييف مو�سع� ،إلزام املحطة ب�أال تبث مواد من غري انتاجها الذاتي ما مدته �أكرث  %60من
االنتاج العام للبث ،مبعنى �أن يكون لها �إنتاجها اخلا�ص بن�سبة  %40كحد �أدنى (مادة .)1/4/12
و�أي�ضا ب�أن ال تزيد ن�سبة الإعالن على  8دقائق لكل �ساعة بث ،مع وجوب و�ضع �إ�شارة تعلن بدء
الإعالن (مادة .)2/4/12
وباالجمال ،مل يربط نظام ترخي�ص املحطات تلك املخالفات �أو اجلرائم بعقوبات حمددة،
و�إمنا ن�ص على �أنه «يف حالة خمالفة املرخ�ص له لأي �شرط من �شروط الرتخي�ص تقوم الوزارة
املخت�صة ح�سب احلال ب�إحالة الأمر �إىل اجلهاز الق�ضائي التخاذ الإجراءات القانونية املن�صو�ص
عليها يف القوانني املعمول بها» (مادة  .)15ويف هذا الن�ص على �إطالقه ،ويف ظل الق�صور الت�شريعي
احلا�صل� ،إخالل مببد�أ ال�شرعية .كذلك  ،غري وا�ضح �أن الإقدام على �أي من تلك املخالفات يعترب
خمالفة من قبل املرخ�ص له ل�شروط الرتخي�ص.
فيما يتعلق مب�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع ،فقد حظر بث املواد التي من �ش�أنها «امل�سا�س
بالذات الإلهية �أو املعتقدات الدينية» ،و «�إثارة النعرات والفنت الداخلية» ،و «الإ�ساءة للنظام العام
والآداب العامة» ،و «امل�سا�س بحقوق وحريات الأفراد وحياتهم اخلا�صة» (مادة  .)24وعاقب على
خمالفة �أحكام هذه املادة بغرامة ال تقل عن � 10آالف دينار ،وال تزيد على � 30ألف دينار (مادة .)36
وبخ�صو�ص ن�سبة حجم ما تبثه املحطة من غري �إنتاجها اخلا�ص من جممل ما تبثه ،فبما ال
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يتجاوز � ،%75إذ �إن املحطة ملزمة ب�أن ال يقل �إنتاجها اخلا�ص عن ( %25مادة  .)23وبذلك هناك
توجه لتخفيف هذا القيد عما هو قائم الآن مبوجب قرار جمل�س الوزراء بنظام تراخي�ص املحطات،
على النحو �سابق الإ�شارة� .أما عقوبة خمالفة هذا احلكم فهي غرامة ال تقل عن � 5آالف دينار وال
تزيد على � 10آالف دينار (مادة  ،)35ونعتقد �أن هناك مبالغة يف تقدير احلد الأعلى للعقوبة.
ويحظر مبوجب قانون املطبوعات والن�شر ،ن�شر مقال لأي �شخ�ص با�سم م�ستعار ،ما مل يكن كاتب
املقال قد قدم ا�سمه احلقيقي لرئي�س التحرير (مادة  ،)32والعقوبة املقرة ت�أخذ احلكم العام الذي
جاءت به املادة ( )48من القانون ،وهي غرامة ال تزيد على �ألف دينار �أو احلب�س �شهر او بكلتا العقوبتني.
وبالإجمال ،يالحظ مبالغة النظام القانوين الفل�سطيني يف تقدير العقوبات املقررة
للمخالفات عموما ،وخ�صو�صا فيما يتعلق بـ عقوبات احلب�س ،وهو ما هجرته خمتلف الأنظمة
القانونية املتقدمة ،وا�ستبدلت به الغرامات املالية 190،وهو التوجه الذي يلحظ بداية التجاوب
معه من خالل ما ت�ضمنه م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع.

املطلب الثاين
موجبات الن�شر والبث
يدخل �ضمن هذا الإطار مو�ضوعان �أ�سا�سيان� :إيجاب الن�شر بداعي احلق يف الرد والت�صحيح
(الفرع الأول) ،و�إيجاب ن�شر حكم املحكمة املكت�سب الدرجة الق�ضية مبوجب �أمر من املحكمة على
املحكوم عليه (الفرع الثاين).

الفرع الأول
�إيجاب الن�شر بداعي احلق يف الرد والت�صحيح
يثار ح ّقا الرد والت�صحيح فيما �إذا ن�شرت �أي من و�سائل الإعالم �أو بثت �أخبارا �أو مواد تت�ضمن
 190ال�سلمي وميندل .45 ،28 ،1999
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«معلومات غري �صحيحة» ،فيكون من حق ال�شخ�ص الذي تتعلق به تلك املعلومات� ،أو «اجلهة املعنية»
يف حال كون املعلومات تتعلق بـ «امل�صلحة العامة» ،املطالبة بن�شر رد على تلك املعلومات� ،أو املطالبة
بت�صحيحها ،جمانا بو�ساطة الو�سيلة االعالمية التي ن�شرتها .ومن الأحكام التي تنظم هذا املو�ضوع
�أن ين�شر �أو يبث الرد �أو الت�صحيح بذات املوا�صفات ال�شكلية والفنية التي ن�شر �أو بث بها اخلرب �أو
املقال �أو املادة املرئية �أو امل�سموعة .ويف حال امتناع رئي�س التحرير عن ن�شر الرد �أو الت�صحيح ،تثار
جتاهه امل�س�ؤولية اجلزائية.
مت تنظيم هذا االلتزام يف املادتني ( 25و )26من قانون املطبوعات والن�شر ،وعر�ضت املادة
( )28لعدد من احلاالت التي ب�إمكان رئي�س حترير املطبوعة رف�ض ن�شر الرد �أو الت�صحيح ،وهي
على �سبيل احل�صر :يف حال ما �صححت املطبوعة اخلرب �أو املقال «ب�صورة دقيقة وكافية» قبل ورود
طلب الرد �أو الت�صحيح ،ويف حالة كون الرد �أو الت�صحيح موقعا ب�إم�ضاء م�ستعار �أو مكتوب بلغة
غري اللغة التي حرر بها اخلرب �أو املقال الذي �أثار الإ�شكال� ،أو كان ذلك الرد �أو الت�صحيح خمالفا
لأحكام القانون �أو النظام العام �أو منافيا للآداب العامة� ،أو يف حالة ورود الرد بعد �شهرين على
ن�شر اخلرب �أو املقال ما مل يكن هناك عذر مقنع.
وقد رتب القانون جزاء خمالفة رئي�س التحرير اللتزامه بن�شر الرد �أو الت�صحيح بال�سجن ملدة ال
تقل عن �شهر� ،أو بغرامة مالية ال تقل عن  500دينار وال تزيد على  1500دينار� ،أو بالعقوبتني معا،
مع تعليق الدعوى على �شكوى املت�ضرر (مادة .)44
�أما فيما يتعلق بقرار جمل�س الوزراء بنظام ترخي�ص املحطات ،بخ�صو�ص هذا املو�ضوع ،فقد
ن�ص على التزام املحطة بـ «ت�صحيح �أية مادة �أو معلومات �سبق ورودها �أو �أ�صدرت خط�أ يف براجمها
على �أن يكون الت�صحيح بنف�س احلجم والوقت الذي بث فيه اخلرب �أو املو�ضوع الذي احتوى اخلط�أ»
(مادة /6/4/12هـ).
وكما �أ�شرنا ،مل يربط هذا الت�شريع �أيا من املخالفات التي ن�ص عليها بعقوبة حمددة ،وبالتايل
ي�صح جتاهها احلكم ال�سابق واملتمثل بالإخالل مببد�أ ال�شرعية .ويف املقابل مل يتعر�ض م�شروع
قانون الإعالم املرئي وامل�سموع لهذا املو�ضوع.
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ي�ؤخذ على التنظيم القانوين ملو�ضوع التزام الرد والت�صحيح �أنه مل يحدد بدقة الآلية التي
حتدد مبوجبها مدى �صحة املعلومات من خطئها ،وهناك من يرى �أن احلق يف ن�شر الرد قد بني
«على افرتا�ض وجود معلومات �ست�ؤثر على فرد �أو جماعة ما» ،وهو ما من �ش�أنه ترتيب �أعباء على
حرية الن�شر .بل �إن هناك من ال�صحافيني من يرون فيه «فر�ض تغطية �إعالمية وتعليق موجهني
191
على ال�صحافة الإخبارية امل�ستقلة».

الفرع الثاين
�إيجاب ن�شر حكم املحكمة مبوجب �أمر منها على املحكوم عليه
ن�ص قانون املطبوعات والن�شر على �صالحية املحكمة �أن ت�صدر �أمرا للمحكوم عليه ،يف ق�ضية
تتعلق مبحظورات الن�شر« ،بن�شر احلكم املكت�سب الدرجة القطعية بكامله جمانا �أو ن�شر خال�صة
عنه يف �أول عدد من املطبوعة الدورية �سي�صدر بعد تبليغ احلكم ويف ذات املكان من املطبوعة التي
ن�شرت فيه املقال مو�ضوع ال�شكوى وبالأحرف ذاتها( »...مادة .)43
ويف حال خمالفة املحكوم عليه لذلك ،يعاقب باجلزاءات ذاتها التي ن�ص عليها ملخالفي ن�شر
الرد �أو الت�صحيح .هذا فيما مل يرد فيه ن�ص من هذا القبيل يف نظام جمل�س الوزراء بنظام
تراخي�ص املحطات� ،أو يف م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع.

املطلب الثالث
خمالفة الأحكام املنظمة للرتاخي�ص واملوارد املالية لو�سيلة الإعالم
يفرد هذا املطلب فرعيني اثنني :يعر�ض يف الأول ملخالفة الأحكام املنظمة للرتاخي�ص ،يف حني
يعر�ض يف الفرع الثاين ملخالفة الأحكام املنظمة للموارد املالية.
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الفرع الأول
خمالفة الأحكام املنظمة للرتخي�ص
حدد قانون املطبوعات والن�شر ب�شكل غري مبا�شر جزاء خمالفة �أحكام الرتخي�ص ،مبوجب
املادة ( )48التي ن�صت على �أن« :كل خمالفة �أخرى لأحكام هذا القانون ومل يرد ب�ش�أنها ن�ص على
عقوبة عليها» ،وهي التغرمي مبا ال يتجاوز �ألف دينار �أو احلب�س �شهرا �أو بكلتا العقوبتني� .أما قرار
جمل�س الوزراء بنظام تراخي�ص املحطات فجاء تنظيمه للعقوبات عموما �أكرث �إرباكا عندما �أحال
الف�صل بها �إىل الق�ضاء وفقا لـ «القوانني املعمول بها» (مادة  .)15وهنا نت�ساءل� :إذا كان القانون
املُحال �إليه �أ�صال من ِقبل هذا القرار (على فر�ض �أنه قانون املطبوعات والن�شر) ،مل ي�شر ب�شكل
مبا�شر ووا�ضح �إىل العقوبة املرتتبة على خمالفة �شروط و�أحكام الرتخي�ص ،فكيف �سيتم تقدير
العقوبة ،خ�صو�صا �أن مبد�أ القيا�س ي�ستبعد كليا يف �سياق تقدير العقوبات.
وقد جاء م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع ،ب�أحكام تف�صيلية بخ�صو�ص العمل دون
احل�صول الرتخي�ص� ،إذ عاقب على ذلك – «مع مراعاة �أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف �أي
ت�شريع �آخر»  -باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على خم�س �سنوات� ،أو بغرامة ال تقل عن
� 20ألف دينار وال تزيد على � 50ألف دينار (مادة  .)32وعاقب على خمالفة �شروط الرتخي�ص
بذات الغرامة ال�سابقة (مادة  .)33كما عاقب على خمالفة الأحكام املنظمة لإجراءات التغيري يف
�شروط �أو متطلبات الرخ�صة بغرامة ال تقل عن � 10آالف دينار وال تزيد على � 20ألف دينار (مادة
 .)34وعاقب على خمالفة الأحكام املتعلقة بتنظيم التنازل عن الرخ�صة بغرامة ال تقل عن 5
�آالف دينار وال تزيد على � 10آالف دينار (مادة  .)37ويف ذلك �إجماال مبالغة يف تقدير الغرامة.

الفرع الثاين
خمالفة الأحكام املنظمة للموارد املالية
�سبق �أن عر�ضنا ملو�ضوع الرقابة القانونية على املوارد املالية لو�سائل الإعالم ،ويف هذا املو�ضع
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نعرج على اجلزاءات التي رتبها امل�شرع على خمالفة الأحكام املنظمة لهذا املو�ضوع .مبوجب قانون
املطبوعات والن�شر ،يعاقب على ذلك باحلب�س ملدة ال تقل عن �أربعة �أ�شهر وال تزيد على �ستة �أ�شهر
�أو بغرامة ال تقل عن � 4آالف دينار وال تزيد على � 6آالف دينار .بالإ�ضافة �إىل ا�سرتداد «�أي مبلغ
مدفوع للمحكوم عليهم �أو لغريهم وذلك ل�صالح اخلزينة» (مادة  .)45وكما �سبق �أن �أ�شري �إليه ،مل
يتطرق قرار جمل�س الوزراء بنظام تراخي�ص املحطات ملو�ضوع املوارد املالية ،وبالتايل مل يتطرق لأية
عقوبات بهذا اخل�صو�ص� .أما م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع ،فقد عاقب على ذلك بغرامة
ال تقل عن � 5آالف دينار وال تزيد على � 10آالف دينار (مادة .)37

املطلب الرابع
الإعالم كو�سيلة للعالنية يف جرائم الذم والقدح والتحقري
تعترب جرائم الذم والقدح والتحقري من اجلرائم العامة التي جاء تنظيمها يف قانون العقوبات
العام ،وما �صلتها بالإعالم �إال بح�ضور و�سائله ك�أدوات للنقل والعالنية .وهذه النوع من اجلرائم
يندرج �شكال �ضمن حمظورات الن�شر� ،إال �أن الرتكيبة الع�ضوية له دفعت بنا جتاه تخ�صي�صها يف
الت�أ�صيل النظري والتناول املو�ضوعي .هذا ،وال يعترب يف جترمي هذه الأفعال بحد ذاته �أي انتهاك
لأي من احلقوق ،بل فيه كفالة لعدم التعدي على �سمعة الآخرين و�شرفهم ،وعدم االعتداء على
قرينة الرباءة وح�سن النية املفرت�ض يف الآخرين .ولكن جترمي مثل هذه الأ�شكال من امل�سالك ال
يفرت�ض به �أن يبقى على �إطالقه فيقيد العمل الإعالمي ،ويعرقل دوره يف دعم النظام الدميقراطي
ومبادئ ال�شفافية ومكافحة الف�ساد واحلكم الر�شيد.
ولذلك يتوجب وجود �ضوابط ومعايري قانونية وا�ضحة تنظم ما هو مباح وما هو حمظور ي�ستوجب
العقاب ،وبهذا اخل�صو�ص تكون الن�صو�ص الت�شريعية يف العادة قا�صرة عن التنظيم الدقيق لهذا
املو�ضوع ،يف حني يكون الدور الأبرز لل�سلطة التقديرية للق�ضاء يف ذلك التمييز ،ولكن يتوجب هنا
ت�ضمني الن�صو�ص الت�شريعية ل�صالحية الق�ضاء يف هذا اخل�صو�ص.
يفرد هذا املطلب ثالثة فروع :يعر�ض الأول للتمييز بني اجلرائم واجلزاءات املرتتبة عليها ،يف
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حني يعر�ض الثاين لال�ستثناءات على التجرمي (الإباحة)� ،أما الفرع الثالث فيعر�ض لدور الق�ضاء
يف ق�ضايا القذف والت�شهري.

الفرع الأول
التمييز بني اجلرائم واجلزاءات املرتتبة عليها
مت جترمي الذم والقدح والتحقري يف كل من قانون العقوبات ال�ساري يف ال�ضفة الغربية ،وقانون
العقوبات ال�ساري يف قطاع غزة ،وقد حاول كل منهما تعريف كل من تلك اجلرائم ومتييزها بع�ضها
عن بع�ض .فوفقا للقانون ال�ساري يف ال�ضفة الغربية يظهر �أن التحقري غري مت�صور بو�سائل العالنية
على عك�س الذم والقدح اللذين ت�شرتط فيهما العالنية؛ وما يجمع بني الذم والقدح هو �أنهما يناالن
من املجني عليه بالتعر�ض ل�شرفه وكرامته واحتقاره من قبل النا�س ،وما يفرق بينهما �أن الذم ال
يكون �إال ب�إ�سناد مادة معينة (مادة .)188
وتختلف عقوبة الذم والقدح والتحقري تبعا للمعتدى عليهم ،فعقوبة «الذم» احلب�س من ثالثة
�أ�شهر �إىل �سنتني ،وعقوبة «القدح» احلب�س من �شهر �إىل �ستة �أ�شهر �أو بغرامة ( )50-10دينارا
«�إذا كان موجها �إىل جمل�س الأمة �أو �أحد �أع�ضائه �أثناء عمله �أو ب�سبب ما �أجراه بحكم عمله �أو
�إىل �إحدى الهيئات الر�سمية �أو املحاكم �أو الإدارات العامة �أو اجلي�ش �أو �إىل �أي موظف �أثناء قيامه
بوظيفته �أو ب�سبب ما �أجراه بحكمها» (املادتني .)193 ،191 :و�إذا ما كان من «ثبتت جر�أته ب�إطالة
الل�سان على جاللة امللك» �أو «امل�س بكرامة جاللته» �أو «امللكة �أو ويل العهد �أو �أحد �أو�صياء العر�ش �أو
�أحد �أع�ضاء هيئة النيابة» ،تكون العقوبة من �سنة �إىل ثالث �سنوات (مادة .)195
�أما «التحقري» فيعاقب عليه باحلب�س من �أ�سبوعني �إىل �ستة �أ�شهر �أو بغرامة ( )30-5دينارا �أو
بكلتا العقوبتني �إذا «كان موجها �إىل موظف» ،وباحلب�س من �شهر �إىل �سنة �إذا كان املوظف «ممن
«قا�ض يف من�صة
ميار�سون ال�سلطة العامة ،وباحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل �سنتني �إذا كان على ٍ
الق�ضاء» (مادة .)196
�أما قانون العقوبات ال�ساري يف قطاع غزة ،فقد بدا �أنه ي�شمل حتت مفهوم «القذف» كال من
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«القدح» و «الذم» ،وقد ميز بينهما وفقا ملعيار �أداة �أو و�سيلة �أو �شكل الن�شر .فيكون «القدح» من خالل
الن�شر «بوا�سطة الطبع �أو الكتابة �أو الر�سم �أو الت�صوير �أو ب�أية وا�سطة �أخرى غري جمرد الإمياء �أو
اللفظ �أو ال�صوت» (مادة � ،)1/201أما «الذم» فيكون بالن�شر ال�شفوي (مادة  .)1/202هذا فيما
عاقب على الذم بو�صفه جنحة باحلب�س مدة �سنة ،يف حني مل يحدد عقوبة القدح واكتفى بتو�صيفها
كجنحة ،مبعنى �أن حتديد العقوبة ي�أخذ احلكم العام بعقوبات اجلنح .هذا ،وقد ن�ص القانون �صراحة
على �أنه «لي�س من ال�ضروري لإثبات القدح �أو الذم �أن يكون القذف معربا عنه مبا�شرة �أو ب�صراحة
تامة ،بل يكفي �أن يكون يف الإمكان ا�ستنتاج معنى القذف وتطبيقه على ال�شخ�ص الذي يزعم �أنه
قذف يف حقه � ...أو من ظروف خارجية �أو بع�ضه من هذا وبع�ضه من ذاك» (مادة .)3/203

الفرع الثاين
اال�ستثناءات على التجرمي (الإباحة)
�أورد كل من قانوين العقوبات ال�ساريني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حاالت ي�ستثنى بها
جترمي �أي من �أفعال الذم �أو القدح ،مبعنى جعلها مباحة ،وغري معاقب عليها ،ويلحظ هنا �شبه
وتوافق كبري بني �أحكام القانونني بهذا اخل�صو�ص؛ �إذ �إن االختالف يكاد يقت�صر على تبديل بع�ض
م�سميات الأجهزة الر�سمية يف الكيان ال�سيا�سي .فقد �أباح القانونان ن�شر القدح والذم �إذا كان
192
«�صحيحا ويعود بالفائدة على امل�صلحة العامة».
كما �أباح كل منهما جملة من احلاالت الأخرى ودون تعليقها على �شرط ال�صحة �أو �سالمة النية،
وهي� :إذا كان مو�ضوع الذم �أو القدح قد ن�شر من قبل احلكومة �أو الربملان (�أو �أذيع يف الربملان) �أو
يف م�ستند �أو حم�ضر ر�سمي� ،أو �إذا كان ن�شر �أثناء �إجراءات ق�ضائية من قبل �شخ�ص ا�شرتك فيها
حمام �أو �شاهد �أو فريق يف دعوى»� ،أو �إذا قيل �أو �أبرز �أثناء �إجراءات ق�ضائية غري �سرية
ٍ
(كقا�ض �أو ٍ
193
�أو حمظور بخ�صو�صها الن�شر.
 : 192مادة ( )1/198من قانون العقوبات ال�ساري يف ال�ضفة الغربية ،واملادة ( )1/205من قانون العقوبات ال�ساري يف قطاع غزة.
 : 193مادة ( )3-2/198من قانون العقوبات ال�ساري يف ال�ضفة الغربية ،واملادة ( )206من قانون العقوبات ال�ساري يف قطاع غزة.
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وعن عالقة نا�شر الذم بـ «�صاحب امل�صلحة» (يق�صد املتهم) فقد �أورد كل من القانونني حكما
بعدم «م�ؤاخذة» النا�شر �إذا ما وقع الفعل «ب�سالمة نية» ،وكانت العالقة بينهما من �ش�أنها �أن «جتعل
النا�شر �إزاء واجب قانوين يق�ضي عليه بن�شر ذلك املو�ضوع ل�صاحب امل�صلحة بالن�شر» 194.وفيما
اكتفى القانون ال�ساري يف ال�ضفة الغربية بهذا احلكم ،جاء القانون ال�ساري يف قطاع غزة ليف�صله،
ويحدد متى ال تتوافر �سالمة النية (مادة .)208

الفرع الثالث
دور الق�ضاء يف ق�ضايا القذف والت�شهري
�سبق �أن �أ�شرنا للدور الهام الذي ي�ضطلع به الق�ضاء يف تطبيق �أحكام القانون فيما يتعلق
باجلرمية والعقاب ،والف�صل بني املتخا�صمني يف ق�ضايا الإعالم وخ�صو�صا فيما يتعلق بدعاوي
القذف والت�شهري .وقد يتجاوز دور الق�ضاء التطبيق الأعمى لعموميات �أحكام الن�صو�ص الت�شريعية
ل�صالح حرية الإعالم ،هذا �إذا ما كان الق�ضاء يتمتع با�ستقالله ودوره املعترب بني ال�سلطات.
و�أقد �أجتهت كثري من الأحكام الق�ضائية يف عدد من الدول باجتاه �إباحة القذف يف حق املوظف
العام �إذا ما ثبت ح�سن نية القاذف واعتقاده ب�صحة طعنه وق�صد امل�صلحة العامة ال الت�شهري .ومن
ذلك ا�ستقراء �أحكام حمكمة النق�ض امل�صرية بهذا اخل�صو�ص ،ولكن مع جعل عبء �إثبات ح�سن
النية وق�صد امل�صلحة العامة على القاذف 195.ويف هذا ال�صدد يجدر التنويه �إىل �أن امل�سلك ال�سليم
يتمثل بجعل عبء الإثبات على الطاعن (النيابة العامة �أو امل�ضرور) ،وخ�صو�صا فيما يتعلق بالطعن
يف �صحة اخلرب املن�شور� 196،أو يف ح�سن النية وق�صد امل�صلحة العامة ،ومن ذلك ما هو حا�صل يف
197
كل من �أملانيا والواليات املتحدة والنم�سا.
كما �أن التوجه املعا�صر بخ�صو�ص هذا النوع من اجلرائم يف الت�شريع والق�ضاء ،هو �أن النقد
 : 194مادة ( )199من قانون العقوبات ال�ساري يف ال�ضفة الغربية ،واملادة ( )207من قانون العقوبات ال�ساري يف قطاع غزة.
 195اجلمل .16 ،1999
انظر يف �أمثلة على �سوابق ق�ضائية م�صرية ملحاكمة �صحافيني بجرائم القذف :اجلمل  .18-15 ،1999و :حم�سن .12 ،1997
 196اجلمل .14 ،1999
 197انظر� :أبو خاطر ودودن�سكي .40-39 ،1997
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ال�سيا�سي يعترب من النقد املباح والقذف غري املجرم ،و�أن ال يعاقب على القذف بحق ال�شخ�صية العامة
�إذا ما كان متعلقا بدورهم الر�سمي يف املجتمع ،مبعنى حت�صني حياتهم ال�شخ�صية وجترمي االعتداء
عليها ،وهنا تثور �إ�شكالية �صعوبة الف�صل بني االثنني 198.ومناط هذه الإباحة ينبع من عدة اعتبارات ،من
بينها كون النقد املوجه لل�شخ�صية العامة مبثابة �أحد التكاليف امللقاة على عاتق امل�شتغل باحلياة العامة
واملراكز احلكومية خ�صو�صا ،وارتباطا بالقلق الطبيعي الذي ينظر به عامة النا�س والإعالميون �إىل تلك
199
ال�شخ�صيات ،التي تربتط م�صاحلهم ال�شخ�صية مبا تقوم به هذه ال�شخ�صيات.
يف هذا اخل�صو�ص جتدر الإ�شارة �إىل املبد�أ الق�ضائي الذي جاءت به املحكمة الد�ستورية
امل�صرية بقولها� :إن انتقاد ال�شخ�صيات العامة مبراجعة �سلوكها وتقييمه ،وهو حق متفرع من
الرقابة ال�شعبية ،النابعة من يقظة املواطنني املعنيني بال�ش�ؤون العامة ،احلري�صني على متابعة
جوانبها ال�سلبية وتقرير موقفهم منها.

200

كذلك فقد طورت التجربة الأمريكية مبد�أ م�ؤداه «�أن الدولة ال بد �أن ت�سمح للحوار ب�أن
ي�ستمر مهما بدا هذا احلوار بغي�ضا ،وال ي�سمح للحكومة ب�أن تعاقب املتحدث �إال عندما يكون
النظام االجتماعي يف خطر �شديد» 201.وقد يكون من املنا�سب هنا �إيراد �إ�شارة تتعلق مبا �صرحت
به �إحدى املحاكم الأوروبية كمبد�أ ق�ضائي بقولها�« :إن ما يعنيها لي�س التوفيق بني مبد�أين متناق�ضني
[تق�صد امل�صالح العامة واخلا�صة من جهة وحرية التعبري عن الر�أي من جهة �أخرى] و�إمنا حماية
مبد�أ حرية التعبري الذي هو ُعر�ضة لعدد من اال�ستثناءات التي يجب حتديدها بدقة متناهية».

202

وبذلك يت�ضح مدى �أهمية وجود ق�ضاء م�ستقل ونزيه ليلطف جور الأحكام الت�شريعية ويف�صل
عمومية �ألفاظها ل�صالح حرية الإعالم ،فالتطاول على احلكومات يف بع�ض الدول الأوروبية من قبل
الإعالم معاقب عليه بن�صو�ص ت�شريعية ،ولكن الق�ضاء يف�صل يف هذه الق�ضايا بحرية ونزاهة ،ويف
بع�ض املجتمعات النامية ال ي�ستوجب عقوبات �صارمة مبوجب ن�صو�ص ت�شريعية ،ولكن تكون �أحكام
 198انظر :احللو  .254-251 ،2006و :اجلمل  .15-14 ،1999و� :شقري .40-39 ،1996
 199انظر ر�أي حممد عبد اهلل يف :حم�سن .24-23 ،1997
 200انظر :احللو .254-253 ،2006
� 201أبو خليل .286 ،2011
� 202أبو خاطر ودودن�سكي .18 ،1997
106

املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات االعالمية (مدى)

الق�ضاء �أكرث جورا 203.هذا ،والأ�صل �أن يكون للق�ضاء دور معترب و�أ�سا�سي يف الرقابة على كفالة
204
حرية الإعالم وحقوق الإعالميني.
كذلك فقد ذهبت عدد من الدول املتقدمة باجتاه عدم تلغيم ت�شريعاتها بقوائم املحظورات
ب�ألفاظ عامة ،و�أناطت باملحاكم العليا م�س�ألة «حتقيق تكاف�ؤ بني النظام العام وحرية التعبري» ،ومن
205
ذلك التجربة الأمريكية.
هذا ،وقد �أخذت ق�ضايا الت�شهري يف الواليات املتحدة مع بداية القرن التا�سع ع�شر تتعلق
تدريجيا بالقانون املدين �أكرث من كونها مو�ضوع حماكمات جنائية 206،مبعنى �أن احلكم ال يكون �إال
بتعوي�ض املت�ضرر ماليا ومعنويا عن ال�ضرر الذي �أحلقه به امل�شهر .كما �أن هناك من ي�شري �إىل �أنه
يف كثري من الدول الغربية (كالواليات املتحدة و�أملانيا وال�سويد) قلما يكون حكم الق�ضاء يف ق�ضايا
207
الت�شهري ل�صالح املدعني.
�أما يف التجربة الفل�سطينية ،فهناك من ي�شري �إىل عدم وجود «حاالت كافية �أو مكتملة ميكن درا�ستها
حلاالت �أو ق�ضايا مت من خاللها مقا�ضاة �صحايف» ،وذلك نظرا لطابع «الع�شائرية» و»الروح الوطنية»
و»الت�سامح» يف املجتمع الفل�سطيني ،فكثري من الق�ضايا جتد لها «حلوال توافقية قبل و�صولها �إىل املحكمة
والبت فيها من قبل الق�ضاء» 208.ومن التطبيقات الق�ضائية القليلة الدعوى التي رفعتها هيئة �إذاعة
وتلفزيون فل�سطني �ضد �إحدى ال�صحافيات بتهمة الذم والت�شهري ،وقد حكم فيها قا�ضي �صلح رام
اهلل بعدم قبول الدعوى اجلزائية ،وبراءة ال�صحافية 209.ومن �أحدث الق�ضايا التهمة املوجهة من قبل
حمافظ بيت حلم �ضد مدير راديو بيت حلم ،بتهمتي الذم والتحقري ،والإ�ساءة للأفراد والإ�ضرار بهم،
210
ويف حني �أ�سقطت التهمة الأوىل عنه ،ما زالت الق�ضية منظورة �أمام الق�ضاء بخ�صو�ص التهمة الثانية.
 203رويرت وزيبولد ( .55-54 ،2001بر�أيهما �أن الق�ضاء يف ال�سلطة الفل�سطينية ينطبق عليه امل�سلك ال�سابق).
انظر يف بع�ض ال�سوابق الق�ضائية الغربية بهذا اخل�صو�ص :احللو  .253-252 ،2006و� :أبو خليل .289-283 ،2011
 204عبد احلميد .42 ،2005
� 205أبو خليل .282 ،2011
 206املربع ال�سابق.284 ،
� 207أبو خاطر ودون�سكي .38 ،1997
 208انظر :الأ�صفر .33 ،2010
 209املرجع ال�سابق.34 ،
 210انظرhttp://www.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=112147&Itemid=40 :
و�أي�ضاwww.alif.ps/atemplate.php?id=13633 :
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خامتة
�إن حرية الإعالم «�سليلة �شرعية» للنظرية العامة حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،وترتبط
بجملة من احلقوق واحلريات الأخرى ،مب�ستويات عمودية و�أفقية ،وتت�صل بها �إ�ضافة �إىل «البعد
الع�ضوي» ،ببعد وظيفي يتمثل بالدور الذي ت�ضطلع به حرية الإعالم يف حماية حقوق الإن�سان
وحرياته والدفاع عنها ،بو�صفها «الناطق الر�سمي» لها واملعرب احلقيقي عنها.
هذا ،وال يكون القانون دائما يف مواجهة حرية الإعالم كما هو الفهم ال�سائد لدى كثريين ،بل
هو �أي�ضا ويف كثري من الأحيان يف �صاحلها .وبالتايل ال ي�شكل التنظيم القانوين للإعالم بحد ذاته
انتهاكا للحرية ،و�إمنا االنتهاك يكون يف م�ضمون �أحكامه� ،إذا ما غالت يف تقييد احلرية ل�صالح
اعتبارات ومبادئ ف�ضفا�ضة وغري حمددة بدقة كالأمن والنظام العام والعادات والتقاليد.
وقد عر�ضت الدرا�سة يف هذا ال�سياق �إىل تفنيد نظريات مغالية و متطرفة من قبيل «خري قانون
للإعالم هو عدم وجود قانون» و»احلق املطلق حلرية التعبري» .كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن �أغلب
دول العامل تنظم الإعالم مبوجب ت�شريعاتها الداخلية ،وما املفا�ضلة بني الأنظمة القانونية للدول
�إال من حيث درجة مراعاتها للمعايري الدولية والنظرية العامة حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية.
مت حتليل التنظيم القانوين حلرية الإعالم يف فل�سطني من خالل ثالثة جوانب �أو مو�ضوعات
قانونية-تنظيمية :املو�ضوع الأول ،له �صلة بـ اجلوانب الد�ستورية واحلقوقية ،وقد �أو�صت الدرا�سة
فيما �أو�صت بخ�صو�صها ب�ضرورة امل�ساواة بني جميع املواطنني بتمتعهم بحرية الإعالم دون
ا�شرتاط امتهان الإعالم وال�صحافة ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة وجود كفالة د�ستورية �صريحة للحق
يف احل�صول على املعلومات ،وامللكية الفكرية ،و�سرية م�صادر املعلومات .ناهيك عن �ضرورة
متكني الق�ضاء من القيام ب�أدواره املتعددة يف كفالة حرية الإعالم �سواء ب�صفته الد�ستورية �أو
الإدارية �أو اجلزائية �أو املدنية.
�أما املو�ضوع الثاين ،فيت�صل بـ عالقة ال�سلطة التنفيذية بو�سائل الإعالم (حرية الإعالم
والنظام الإداري) ،وقد تبني لنا من خالل الدرا�سة �أن التنظيم القانوين حلرية الإعالم يف مناطق
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ال�سلطة الفل�سطينة يغايل يف تو�سيع �صالحيات وزارة االعالم ب�شكل يحد من حرية الإعالم .كما
مينح النظام القائم لبقية امل�ؤ�س�سات احلكومية ذات ال�صلة حق الرقابة والإ�شراف على و�سائل
الإعالم ،ب�شكل من �ش�أنه تعطيل حرية الإعالم و�إلزام �أ�صحابها ب�إجراءات وقيود �شتى� ،أبرزها
نظام الرتخي�ص الذي نو�صي ب�إلغائه واال�ستعا�ضه عنه بنظام �أو �إجراءات �أكرث عملية ومراعاة
حلرية الإعالم كنظام الإخطار مثال.
كذلك ،فقد انتقد النظام القانوين القائم لكونه يتدخل يف تنظيم �ش�ؤون املهنة الإعالمية التي
هي من اخت�صا�ص النقابات املهنية ،كا�شرتاطه �شروطا معينة يف ر�ؤ�ساء التحرير والكادر العامل
يف و�سائل الإعالم .ويف هذا ال�صدد نو�صي ب�ضرور �إ�صدار قانون جديد لنقابة ال�صحافيني ليحل
مكان القانون الأردين ال�ساري الآن.
كما تو�صل الباحث �إىل وجود مبالغة يف تقدير احلد الأدنى لر�أ�س مال و�سائل الإعالم ،وذلك
دون ا�ستناد �إىل درا�سة علمية �أو معايري وا�ضحة من �أجل و�ضح احلد الأدنى؛ والأجدى بدال من �أن
تطلق الأحكام جزافا ،التو�صية ب�إحالة املو�ضوع �إىل الدرا�سة املخت�صة من قبل اخلرباء ،ليقدروا
القيمة الأن�سب لذلك اتفاقا وهدف هذا التحديد� ،أال وهو مدى م�صداقية و�سائل الإعالم تلك ،وثقة
اجلمهور بها ،وكي ال يكون العمل الإعالمي عر�ضة للع�شوائية والتخبط الفردي.
ومن �أهم التو�صيات على هذا ال�صعيد �ضرورة �إلغاء جميع �أ�شكال الرقابة القبلية على و�سائل
الإعالم ،مبا يف ذلك املبطن منها كالإيداع القبلي للمطبوعات لدى وزارة الإعالم ،وكذلك �إلغاء
خمتلف الإجراءات الإدارية التي هي �أ�سا�سا من اخت�صا�ص الق�ضاء كاحلجز وامل�صادرة والإغالق
وما �إىل ذلك.
هذا ،وتدعم الدرا�سة التوجه الأهلي والر�سمي لإن�شاء املجل�س الأعلى للإعالم ليحل مكان وزارة
الإعالم ،ولكن لي�س بال�صيغة التي يطرحها م�شروع القانون اخلا�ص به وم�شروع قانون الإعالم
املرئي وامل�سموع؛ ذلك �أن املجل�س يف حال �إن�شائه وفقا للأحكام التي يت�ضمنها امل�شروعان �سيحتفظ
بقدر وا�سع من ال�صالحيات التي تتمتع بها وزارة الإعالم الآن ب�شكل من �ش�أنه عرقلة حرية
الإعالم .ولذلك ،نو�صي ب�ضرورة مراجعة هذه ال�صالحيات ،كما نو�صي ب�أن يكون جمل�س الإعالم
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الأعلى هيئة م�ستقلة غري مرتبطة ب�أي من �أجهزة امل�ؤ�س�سة احلكومية ب�شكل �إداري �أو �إ�شرايف ،و�أن
يقتدى يف ذلك ب�شكل �أو منوذج «الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان».
�أما املو�ضوع الثالث ،فيت�صل بـ حرية الإعالم والنظام اجلزائي (التجرمي والعقاب) ،وقد
�أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة تدارك غمو�ض وعمومية الن�صو�ص الت�شريعية ب�شكل من �ش�أنه �أن يفت يف
ع�ضد مبد�أ ال�شرعية (ب�أن ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص) .كذلك ي�ؤخذ على جممل �أحكام العقوبات
املغاالة والتغليظ يف تقديرها ،وخ�صو�صا �أنها تن�ص على عقوبات احلب�س يف مو�ضوعات هجرتها
�أغلب الأنظمة القانونية املتقدمة ،وا�ستبدلت بها التعوي�ض املايل.
كما تو�صي الدرا�سة ب�ضرورة التعامل مع ق�ضايا الذم والقدح والتحقري بنوع من اخل�صو�صية
متى ات�صلت بالعمل الإعالمي ،مراعاة لطبيعته والدور االجتماعي وال�سيا�سي والتنموي له،
واعتبار النقد ال�سيا�سي نقدا مباحا متى توافرت امل�صلحة العامة وح�سن النية ،ومتكني الق�ضاء
من اال�ضطالع بدوره يف هذا اخل�صو�ص .كما نو�صي ب�ضرورة وجود نظام جزائي �إجرائي خا�ص
بق�ضايا الإعالم ،وخ�صو�صا فيما يتعلق ب�ضرورة عدم الإبقاء على احلب�س االحتياطي يف هذا
النوع من الق�ضايا.
فيما يتعلق بـ املالحظات العامة ،ي�ؤخذ على التنظيم القانوين الفل�سطيني للإعالم الق�صور
الت�شريعي (عدم ال�شمولية) ،وعدم االن�سجام بني خمتلف الت�شريعات ،بل وحتى �أحيانا بني
�أحكام الت�شريع الواحد .كما ي�ؤخذ �شكال على �أغلب الت�شريعات ذات ال�صلة عدم ترتيب �أحكامها
وتبويبها ب�شكل علمي �سليم ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض موا�ضع الغمو�ض والركاكة وجمانبة ال�صواب يف
ال�صياغة الت�شريعية.
هذا وال ي�شكل م�شروعا قانوين املجل�س الأعلى للإعالم والإعالم املرئي وامل�سموع تطورا �إيجابيا
ل�صالح حرية الإعالم ،و�إمنا قد �أفقدها التعديل املتكرر بني �شد وجذب ،كثريا من املبادئ الأ�سا�سية
يف ال�صياغة الت�شريعية حتى و�صال بها ح ّد التناق�ض وعدم االن�سجام بع�ضها مع بع�ض .علما ب�أن
اجلهود الر�سمية ذاهبة �إىل �إقرارها و�إ�صدارها دفعة واحدة .كذلك ف�إن �صدور هذين امل�شروعني
ب�صيغة معدلة و�سليمة لن يغري �شيئا من واقع قانون املطبوعات والن�شر امل�شبع باملثالب.
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ولذلك نو�صي ب�إعداد م�شروع قانون جديد مبثابة «قانون �أ�سا�س للإعالم» يتم فيه تنظيم
خمتلف قطاعات الإعالم املطبوع واملرئي وامل�سموع ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم و�سائط الإعالم
الإلكرتوين (الإعالم اجلديد) الذي ما زال بال تنظيم قانوين .ذلك �إىل جانب ت�أ�سي�س وتنظيم
املجل�س الأعلى للإعالم �أو «الهيئة امل�ستقلة للإعالم» .وليقوم هذا القانون اجلديد ب�إلغاء خمتلف
الت�شريعات ال�سارية وينحي جانبا امل�شاريع املطروحة ،ليكفل تنظيما قانونيا �سليما لقطاع الإعالم،
ويكفل حماية امل�شتغلني بالعمل الإعالمي ولي�س فقط تقييد �سلوكهم املهني .ويتوجب �أن يكون ذلك
من خالل ال�شراكة من قبل احلكومة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين والإعالميني �أنف�سهم ،وباال�ستعانة
بخربات �أكادميية متخ�ص�صة يف القانون والإعالم .ذلك �أن هذه الآلية تبقى املنهجية الأف�ضل
ل�ضبط العالقة بني امل�صلحتني ،بل وبني خمتلف امل�صالح املت�ضاربة الأخرى يف املجتمع.

112

املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات االعالمية (مدى)

قائمة امل�صادر واملراجع
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قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة 1995
قانون رقم ( )3ل�سنة  1996ب�ش�أن االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
قانون الإح�صاءات العامة رقم ( )4ل�سنة 2000
قانون مكافحة الف�ساد رقم ( )1ل�سنة 2005
قرار بقانون رقم ( )1ل�سنة  2007ب�ش�أن االنتخابات العامة
ج .مرا�سيم:
مر�سوم رئا�سي رقم ( )3ل�سنة  1998ب�ش�أن تكري�س الوحدة الوطنية ومنع التحري�ض
مر�سوم رقم ( )2ل�سنة  2010ب�ش�أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية
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د .قرارات جمل�س وزراء:
قرارجمل�س الوزراء رقم ( )182ل�سنة  2004ب�ش�أن نظام ترخي�ص املحطات الإذاعية
والتلفزيونية والف�ضائية والال�سلكية
قرار جمل�س الوزراء رقم ( )213ل�سنة  2004بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الإعالم
هـ .م�شاريع ت�شريعات:
م�شروع د�ستور دولة فل�سطني (امل�سودة الثالثة� ،آذار )2003
م�شروع قانون ال�صحافة والإعالم ()2005
م�شروع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع (امل�سودة الأخرية)2011 ،
م�شروع قانون جمل�س الإعالم الأعلى ()2011
الق�سم الثاين :املعاهدات واملواثيق الدولية
�أ .اتفاقيات ثنائية (منظمة التحرير الفل�سطينية – �إ�سرائيل):
اتفاقية �إعالن املبادئ – �أو�سلو ()1993
اتفاقية القاهرة «غزة �أريحا �أوال» ()1994
اتفاقية «واي ريفري» ()1998
ب .اتفاقيات دولية �شارعة:
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ()1948
االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييزالعن�صري ()1965
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ()1976/1966
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ()1976/1966
اتفاقية حقوق الطفل ()1990
ج .مواثيق دولية ت�أ�سي�سية:
ميثاق الأمم املتحدة ()1945
امليثاق الت�أ�سي�سي ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة – اليون�سكو ()1945
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د .قرارات و�إعالنات منظمات دولية:
قرار ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟ�ﻸﻤﻡ ﺍﻤﻟﺘﺤﺩﺓ رقم ()59ﻋﺎﻡ 1946
ﻘﺭﺍﺭ ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟ�ﻸﻤﻡ ﺍﻤﻟﺘﺤﺩﺓ رقم()110عام 1947
ﻘﺭﺍﺭ ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟ�ﻸﻤﻡ ﺍﻤﻟﺘﺤﺩﺓ رقم()127عام 1947
�إعالن اليون�سكو «ﺒ�ﺸ�ﺄﻥ ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ ﺍ�ﻷ �ﺴﺎ�ﺴﻴﺔ ﺍﺨﻟﺎ�ﺼﺔ ﺒ�ﺈ�ﺴﻬﺎﻡ ﻭ�ﺴﺎﺌل ﺍ�ﻹﻋﻼﻡ ﻲﻓ ﺩﻋﻡ ﺍﻟ�ﺴﻼﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﻲﻟ ،وتعزيز حقوق الإن�سان ،ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨ�ﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔ�ﺼل ﺍﻟﻌﻨ�ﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴ�ﺽ
على ﺍﺤﻟﺭﺏ» (.)1978
�إعالن اليون�سكو «ب�ش�أن تعزيز ا�ستقالل وتعددية و�سائل الإعالم العربية»� ،إعالن �صنعاء (.)1996
هـ .مواثيق �إقليمية:
االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان ()1950
امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ()2004
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ثانيا :قائمة املراجع
�أبو خاطر ،يا�سر ،ونتا�شا دودن�سكي .1997 .قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني :درا�سة مقارنة
مع الدميقراطيات الغربية .من�شورات املجتمع املدين ( .)3القد�س :مركز �إ�سرائيل /فل�سطني
للأبحاث واملعلومات.
�أبو خليل ،فار�س جميل .2011 .و�سائط الإعالم :بني الكبت وحرية التعبري .عمان :دار �أ�سامة.
�أبو دهيم ،مو�سى« .2008 .حق املواطن يف احل�صول على املعلومات» .ت�سامح ،عدد .120-103 :21
�أبو دية� ،أحمد .2005 .حرية الو�صول �إىل املعلومات يف فل�سطني .عزمي ال�شعيبي� ،إ�شراف.
رام اهلل :االئتالف من �أجل النزاهة وامل�سائلة (�أمان).

�أبو رم�ضان ،حم�سن« .2003 .نظرة على احلق يف الر�أي والتعبري يف قطاع غزة» .يف :حرية
الر�أي والتعبري :التجربة الفل�سطينية .رام اهلل :مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق الإن�سان.
ادعي�س ،معن« .2006 .اخت�صا�صات رئي�س ال�سلطة الوطنية باملقارنة مع اخت�صا�صات جمل�س
الوزراء واملجل�س الت�شريعي يف املجال الت�شريعي» .يف� :صالحيات رئي�س ال�سلطة الوطنية
باملقارنة مع اخت�صا�صات جمل�س الوزراء واملجل�س الت�شريعي� .18-5 ،سل�سلة تقارير قانونية
( .)66رام اهلل :الهيئة امل�ستقلة حلقوق املواطن.

�إ�سماعيل ،دنيا الأمل« .2010 .احلر�ص على املعايري املهنية ورف�ض الرقابة» .يف� :أخالقيات مهنة
ال�صحافة املمار�سة فل�سطينيا .12-7 ،نبال ثوابتة ،حترير[ .رام اهلل] :مركز تطوير الإعالم
بجامعة بريزيت.
الأ�صفر ،عماد« .2010 .خ�ضوع ال�صحافيني للمحاكمة» .يف� :أخالقيات مهنة ال�صحافة املمار�سة
فل�سطينيا .35-28 ،نبال ثوابتة ،حترير[ .رام اهلل] :مركز تطوير الإعالم بجامعة بريزيت.
الربغوثي ،بالل( .د.ت) .درا�سة احلق يف احل�صول على املعلومات وواقعه يف فل�سطني� .أحمد
حماد� ،ساعد يف الإعداد .رام اهلل :املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى).
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الربغوثي ،معني ،ور�شاد توام .2010 .النظام القانوين ملنظمة التحرير الفل�سطينية:
الت�شريعات الناظمة للأمن والق�ضاء الثوري .رام اهلل :معهد احلقوق بجامعة بريزيت.
البكري ،عالء« .1996 .قانون املطبوعات والن�شر :نقد وحتليل» .يف :حرية الر�أي والتعبري
وال�صحافة من �أ�س�س املجتمع الدميقراطي (وقائع اليوم الدرا�سي الثاين حول قانون املطبوعات
والن�شر الفل�سطيني لعام ( .33-23 ،1995د.م) :مركز الدفاع عن احلريات ودار وال�شرارة للن�شر.
توام ،ر�شاد .2008 .حق امل�ؤلف :املاهية واحلماية اجلزائية .رام اهلل :مركز �أوغاريت الثقايف.
توام ،ر�شاد ،وعزام طواف�شة ،و�سعاد جعوان« .2010 .الإيداع القانوين وفقا لت�شريعات حق
امل�ؤلف :نحو نظام فل�سطيني خا�ص وفعال»� .سيا�سات ،عدد .141-121 :12
توام ،ر�شاد .مادة تدريبية غري من�شورة حول «العالقة بني العمل الإعالمي وحماية امللكية
الفكرية» ،مقدمة خالل ور�شة تدريبة حول «تعزيز قدرات املحامني يف التعامل مع ق�ضايا
احلريات الإعالمية» .منظمة من قبل معهد احلقوق بجامعة بريزيت ،واملركز الفل�سطيني
للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) ،ونقابة املحامني الفل�سطينيني ،وبتمويل من منظمة
اليون�سكو�( .شباط /فرباير .)2011
جبارين� ،سامي« .2008 .احلريات الإعالمية يف الأرا�ضي الفل�سطينية خالل العام .»2007
ت�سامح ،عدد .170-163 :21
اجلمل� ،سعيد« .1999 .حرية ال�صحافة وقيود الت�شريعات» .الدرا�سات الإعالمية ،عدد :94
.19-9
حافظ� ،أ�سما ح�سني .1997 .الت�شريعات املنظمة لل�صحافة و�أحكام جرائم العالنية والن�شر.
(د.م) :دار الأمني.
حبيب ،هاين« .2008 .حرية الو�صول �إىل املعلومات بني ال�سرية واحلماية» .ت�سامح ،عدد .94-79 :21

حرب� ،أحمد« .1996 .مالحظات حول قانون املطبوعات والن�شر ل�سنة  .»1995يف :حرية الر�أي والتعبري
وال�صحافة من �أ�س�س املجتمع الدميقراطي (وقائع اليوم الدرا�سي الثاين حول قانون املطبوعات والن�شر
الفل�سطيني لعام ( .72-68 ،1995د.م) :مركز الدفاع عن احلريات ودار وال�شرارة للن�شر.
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احللو ،راغب .2006 .حرية الإعالم والقانون .الإ�سكندرية :من�ش�أة املعارف.
اخلطيب� ،سعدى .2009 .التنظيم القانوين حلرية الإعالم املرئي وامل�سموع .بريوت :من�شورات
احللبي احلقوقية.

اخلطيب� ،سعدى .2006 .القيود القانونية على حرية ال�صحافة ،منذ العهد العثماين وحتى
العهد احلايل :درا�سة مقارنة .بريوت :من�شورات احللبي احلقوقية.
اخلطيب ،نبيل« .1996 .قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني .»...يف :حرية الر�أي والتعبري
وال�صحافة من �أ�س�س املجتمع الدميقراطي (وقائع اليوم الدرا�سي الثاين حول قانون املطبوعات
والن�شر الفل�سطيني لعام ( .104-99 ،1995د.م) :مركز الدفاع عن احلريات ودار وال�شرارة
للن�شر.
الراعي� ،أ�شرف فتحي .2011 .حرية ال�صحافة يف الت�شريع ومواءمتها للمعايري الدولية :درا�سة
مقارنة .عمان :دار الثقافة للن�شر والتوزيع.
رويرت ،كري�ستوف ،و�إيرمرتاود زيبولد .2001 .الإعالم وحرية الر�أي يف فل�سطني .عارف
احلجاوي ،ترجمة .فل�سطني :م�ؤ�س�سة هايرنيخ بويل ومعهد الإعالم بجامعة بريزيت.

زلطة ،عبد اهلل .2003 .ت�شريعات ال�صحافة والإعالم يف م�صر مع �أحدث �أحكام املحكمة
الد�ستورية ال�صادرة يف ق�ضايا ال�صحافة .القاهرة( :د.ن).
�سعد ،عاطف« .2003 .حرية الر�أي والتعبري :العقبات و�آفاق امل�ستقبل» .يف :حرية الر�أي
والتعبري :التجربة الفل�سطينية .88-59 ،رام اهلل :مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق الإن�سان.
ال�سلمي� ،سعيد ،وتوبي ميندل« .1999 .مذكرة حول قانون املطبوعات والن�شر» .يف :قانون
املطبوعات والن�شر :درا�سات ومالحظات نقدية .45-25 ،عمار الدويك ،حمرر .رام اهلل :الهيئة
امل�ستقلة حلقوق املواطن.
�سليمان ،ملكي« .2006 .ال�صحافة� :ضرورة �سن قوانني تنظم عمل و�سائل الإعالم الر�سمية
وتركز على ا�ستقالليتها ماليا» .ت�سامح ،عدد .154-145 :13
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�شعبان ،حممد عطاهلل .2007 .حرية الإعالم يف القانون الدويل .الإ�سكندرية :مركز
الإ�سكندرية للكتاب.
ال�شعيبي ،عزمي« .1999 .العالقة بني القانون الأ�سا�سي وقانون املطبوعات والن�شر» .يف:
قانون املطبوعات والن�شر :درا�سات ومالحظات نقدية .10-3 ،عمار الدويك ،حمرر .رام اهلل:
الهيئة امل�ستقلة حلقوق املواطن.

�شقري ،رزق« .1996 .مالحظات حول قانون املطبوعات والن�شر ل�سنة  .»1995يف :حرية الر�أي
والتعبري وال�صحافة من �أ�س�س املجتمع الدميقراطي (وقائع اليوم الدرا�سي الثاين حول قانون
املطبوعات والن�شر الفل�سطيني لعام ( .43-34 ،1995د.م) :مركز الدفاع عن احلريات ودار
ال�شرارة للن�شر.
ال�شواربي ،عبد احلميد .1997 .جرائم ال�صحافة والن�شر وقانون حماية حق امل�ؤلف والرقابة
على امل�صنفات الفنية :يف �ضوء الق�ضاء والفقه .الإ�سكندرية :من�ش�أة املعارف.
عبد احلميد ،مهند .2005 .دور الإعالم الفل�سطيني يف مواجهة الف�ساد .عزمي ال�شعيبي،
�إ�شراف .رام اهلل :االئتالف من �أجل النزاهة وامل�سائلة (�أمان).

عبد احلميد ،مهند« .2010 .ديالكتيك ..الق�ضاء والإعالم» .يف� :أخالقيات مهنة ال�صحافة املمار�سة
فل�سطينيا .52-45 ،نبال ثوابتة ،حترير[ .رام اهلل] :مركز تطوير الإعالم بجامعة بريزيت.
عبد املجيد ،قدري علي .2008 .الإعالم وحقوق الإن�سان :ق�ضايا فكرية ودرا�سة حتليلية
وميدانية .الإ�سكندرية :دار اجلامعة اجلديدة للن�شر.
عبد املجيد ،ليلى .2001 .ت�شريعات ال�صحافة يف الوطن العربي الواقع و�آفاق امل�ستقبل .القاهرة:
العربي للن�شر والتوزيع.
العبيدي ،نوال .2009 .اجلرائم املا�سة بحرية التعبري عن الفكر .عمان :دار احلامد
للن�شر والتوزيع.
عالونة ،يا�سر« .2008 .حرية الر�أي والتعبري يف فل�سطني بني املواثيق الدولية والت�شريعات
الفل�سطينية» .ت�سامح ،عدد .141-133 :21
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العمري ،وليد .2010 .ال�صحافة الفل�سطينية :ثالث مطارق و�سندان .رام اهلل :مركز رام
لدرا�سات حقوق الإن�سان.

العودات ،ح�سني« .2004 .احلق يف االت�صال وال�سيا�سات الإعالمية العربية» .يف :حرية الإعالم
يف العامل العربي والغرب� .سل�سلة براعم .دم�شق :اللجنة العربية حلقوق الإن�سان ،وامل�ؤ�س�سة
العربية الأوروبية للن�شر (�أوراب) ،والأهايل للن�شر والتوزيع.
الغول� ،أحمد نهاد .2006 .حرية الر�أي والتعبري يف املواثيق الدولية والت�شريعات املحلية.
�سل�سلة تقارير قانونية ( .)65رام اهلل :الهيئة امل�ستقلة حلقوق املواطن.

الفا�صد� ،أريان� .1999 .أ�صوات ال�صمت :تقرير حول حرية التعبري يف ظل ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية� .سل�سلة تقارير قانونية ( .)9رام اهلل :الهيئة امل�ستقلة حلقوق املواطن.
فرحات ،حممد نور« .2004 .القانون واحلرية :قراءة يف مالمح التنظيم القانوين حلرية الر�أي
والتعبري يف الت�شريعات العربية» .يف :حرية الإعالم يف العامل العربي والغرب� .70-55 ،سل�سلة
براعم .دم�شق :اللجنة العربية حلقوق الإن�سان ،وامل�ؤ�س�سة العربية الأوروبية للن�شر (�أوراب)،
والأهايل للن�شر والتوزيع.

الفطافطة ،حممود�2011 .أ .عالقة الإعالم اجلديد بحرية الر�أي والتعبري يف فل�سطني:
الفي�سبوك منوذجا .رام اهلل :املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى).
الفطافطة ،حممود2011 .ب« .الرقابة الذاتية يف ال�صحافة الفل�سطينية :عوامل التكوين
و�أدوات التفكيك» .ت�سامح ،عدد .106-91 :32
قني�ص ،جمان« .2008 .البيئة الت�شريعية حلرية التعبري يف فل�سطني» .ت�سامح ،عدد :21
.132-121
حم�سن� ،سميح .1997 .حرية ال�صحافة والتعبري عن الر�أي يف ظل ال�سلطة الفل�سطينية.
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