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تقديم
منذ البدايات الأولى لتاريخ الب�شرية ،يتالزم حق الر�أي وحق التعبري ليكونا مع ًا،كحق واحد ،ب�سبب
العالقة التي ال ميكنها �أن تنف�صم بينهم ،ولقد �أهتم املجتمع الدويل ب�أ�سره منذ القدم ،ببلورة هذا
احلق واملطالبة به ،وحمايته.
كما ن�صت املادة  19من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ل�سنه  1948على انه “لكل �شخ�ص احلق
يف حرية الر�أي والتعبري وي�شمل هذا احلق حرية اعتناق الآراء دون تدخل وا�ستقاء الأنباء والأفكار
واملعارف وتعليقها �أو �أذاعتها ب�أية و�سيلة كانت دون التقييد باحلدود اجلغرافية“(.)1
ولقد رتب القانون الدويل حلقوق الإن�سان والعهود الدولية حماية �إيجابية حلرية التعبري وتدفق
املعلومات باعتبارها حجر الزاوية يف بناء جميع احلريات واحلقوق الأخرى للإن�سان و احلاجة
�إلى املفاهيم و املمار�سات احلقيقية للحريات .وحقوق الإن�سان وحرية الر�أي والتعبري ودميقراطية
الإعالم واالت�صال يف املجتمع الفل�سطيني ،لي�ست جمرد �ضرورة و�إمنا م�س�ألة �إ�ستمرار وجودي،
بالن�سبة للفل�سطينيني يف ظل الظروف اخلا�صة و الراهنة التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني.
يف فل�سطني مت الأخذ بكل هذه املبادي ب�إعالن رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
يف العام ( 1993الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات) عن االلتزام باحرتام املواثيق
واملعاهدات الدولية اخلا�صة بحماية حقوق الإن�سان ومنها حرية الر�أي والتعبري .كما ُ�سردت هذه
الروح يف وثيقة �إعالن اال�ستقالل يف عام .1989
ومرورا مبا ورد يف قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني لعام 1995املادة “ 2ال�صحافة والطباعة
حريتان وحرية الر�أي مكفولة لكل فل�سطيني وله �أن يعرب عن ر�أيه بحرية قو ًال وكتابة وت�صوير ًا
ور�سم ًا يف و�سائل التعبري والإعالم”(.)2
ويف �إطار �سعي املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية «مدى» لتكري�س ثقافة حرية الر�أي
والتعبري والدفاع عنها من خالل بيئة قانونية �سليمة ،وذلك من خالل توعية ال�صحفيني خ�صو�ص ًا
وكل �أطراف العدالة (حمامني ،ق�ضاة ،نيابة عامة� ،أجهزة �أمنية) حول �أهمية حماية حرية الر�أي
�شرعة لها.
والتعبري من خالل فهم القاعدة القانونية التي تنطلق منها القوانني املُ ِ
1
2

()كري�ستوف رويرت -وايرمرتاود زيبولد )2001( :حول الإعالم وحرية الر�أي يف فل�سطني.املعهد الأملاين لدرا�سات ال�شرق
الأو�سط ،هامبورغ� ،ص .25
()�أيوب –نزار )2001(:حرية الر�أي والتعبري يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،درا�سة يف �ضوء املواثيق الدولية حلقوق االن�سان
والت�شريعات الفل�سطينية  .دار الن�شر  :م�ؤ�س�سة احلق ،رام اهلل� ،ص .62
5

ومن خالل عمل الوحدة القانونية �أتت هذه الدرا�سة ،والتي ت�ستهدف وب�شكل قانوين ر�صد
الإنتهاكات �ضد ال�صحفيني يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية على حد �سواء ،وتهدف �إلى ت�صويب
والبيئة القانونية بحيث يتم حما�صرة هذه الإنتهاكات ب�شكل قانوين و�صو ًال �إلى و�ضع املعايري العامة
لآليات التفهم من قبل اجلهات املكلفة ب�إنفاذ القانون لطبيعة مهنة ال�صحافة وحقوق ال�صحفيني.
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الفصل االول:
االطار النظري والمنهجي

املبحث الأول :م�شكلة الدرا�سة والأهداف
 .1م�شكلة الدرا�سة:
ميكن حتديد امل�شكلة يف �س�ؤال عام :غياب الوعي القانوين عند بع�ض ال�صحافيني مما �أدى بالنتيجة
�إلى �إ�شكاليات فى التعاطي القانوين والق�ضائي مع ال�صحافيني العاملني يف ال�ضفة الغربية ملمار�سة
حرية الر�أي والتعبري ،و�ضبابية البيئة القانونية والق�ضائية وتدخل ال�سلطة التنفيذية فى ال�سلطة
الق�ضائية مما ينعك�س على مالحقة و�سائل االعالم وال�صحفيني ،وعدم وجود حماميني خمت�صني
يف ق�ضايا الإعالم والن�شر .
� .2أهمية الدرا�سة:
تهدف هذه الدرا�سة �إلى ر�صد وتوثيق عمل وحدة امل�ساعدة القانونية الهادف �إلى تقدمي امل�شورة
القانونية لل�صحافيني و املتابعة والدفاع عنهم يف الق�ضايا املرتبطة بحرية الر�أي والتعبري� ،إ�ضافة
�إلى زيارة ال�صحفيني املعتقلني لدعمهم واالطالع على �أو�ضاعهم و�أ�سلوب معاملتهم لتوثيقها.
 م�ساعدة ال�صحافيني القانونية واملتحريني الذين يعملون على التحقيقات اال�ستق�صائيةال�صحافية التى تهدف الى ك�شف �أو ف�ضح ف�ساد معني وبتايل يقدم املركز اال�ست�شارات
القانونية لل�صحافيني والدفاع عنهم �أمام املحاكم �إن لزم الأمر.
 ت�سليط ال�ضوء علي الدور التوعوي من خالل �إ�صدار وتوزيع دليل قانوين لل�صحافيني يعتربالأول من نوعه يف فل�سطني يحتوي على جميع القوانني املحلية والدولية املرتبطة بالعمل
ال�صحفي.
تتمحور �أهمية الدرا�سة ب�أنها �ستعطي ف�ضاء �أكرب:
1.1للبحث والتمحي�ص حول �أر�شيف املتابعات وتوثيقها ور�صدها يف عمل علمي حمايد وحتليل
النتائج حول حجم ونوعية االنتهاكات التى يتعر�ض له االعالم من قبل امل�ؤ�س�سة االمنية
والق�ضائية.
2.2لر�صد مدى توافر حرية الر�أي والتعبري للعاملني يف و�سائل الإعالم فى ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة.
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3.3العمل علي توثيق ق�ضايا حرية الر�أى والتعبري يف جمموعها التى ت�صل الى املحاكم والتى حتل
بعدة طرق.
وتعترب هذه الدرا�سة هي الأولى من نوعها والتي ر�صدت من خالل ر�سم بياين حول حجم ونوعية
ق�ضايا حرية الر�أي والتهم املوجه وكيف ت�صرفت فى حيثياتها امل�ؤ�س�سة الق�ضائية واالمنية وما هي
التدابري القانونية التى قامت بها الوحدة القانونية للمركز للتدخل .
 وهل االنتهاكات يف ت�صاعد �أم يف تناق�ص ؟ وظروف ومالب�سات ،وطبيعة هذه االنتهاكات ؟ ر�صد طبيعة التقارير ال�صحافية التى حتدث .3منهج الدرا�سة:
تنتمي هذه الدرا�سة �إلى الدرا�سات الكيفية الو�صفية وقد ا�ستخدم الباحث هنا اال�سلوب التحليلى
الو�صفى الهادف الى تقرير �أو�ضاع ال�صحافيني والبيئة القانونية التى ي�ستعينون بها فى حمايتهم
والدور الذى تلعبه .كما �إ�ستخدم تقنية املقابلة واملالحظة املبا�شرة ب�إعتبار الباحث هو حمامي
وم�ست�شار قانوين.
� .4أدوات جمع البيانات:
 املقابالت املعمقة والتى �ست�ضم ثلة من االعالميني/ات الذين كانت لهم جتارب مالحقة منقبل االجهزة االمنية� ،أو املالحقة الق�ضائية.
 واملحامني /ات الذين عملوا فى الق�ضايا املرتبطة بحرية الر�أى والتعبري. والق�ضاه ووكالء النيابة الذين تابعوا ق�ضايا مرتبطة باحلريات وق�ضايا الن�شر وحرية الر�أيوالتعبري .

املبحث الثاين :البيئة القانونية  حلماية حرية الر�أى والتعبري فى فل�سطني
مقدمة:
يعترب احلق يف حرية الر�أي والتعبري من احلريات الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان ،بل �إن احلقوق الأخرى
تبني على هذا احلق ،ويقا�س مدى احرتامها و�صونها مبدى احرتامه و�صونه ،وعلى مدى القرون
املا�ضية ،تطور مفهوم احلق يف حرية الر�أي والتعبري� ،إلى �أن �شهد العقد اخلام�س من القرن املا�ضي،
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و�ضع هذا احلق يف قانون دويل ،وتعترب حرية الإن�سان يف التعبري عن الر�أي واحدة من احلقوق
الأو�سع اعرتاف ًا و�سط منظومة احلقوق واحلريات املقررة للإن�سان ،ف�ض ًال عن كونها واحدة من
�أوائل احلريات التي مت تقنينها ،والن�ص ال�صريح عليها مبنت الت�شريعات الداخلية للدول.
وللتدليل على مدى الأهمية التي �أ�ضحت تتمتع بها حرية الفرد يف الر�أي والتعبري ن�شري �إلى �أن امل�سح
املقارن الذي �أجري عام ( )1978على ( )142د�ستور ًا من خمتلف دول العامل ،حول مكانة وموقع
العديد من احلقوق واحلريات �أظهر تبنى و�إقرار حوايل (  )124د�ستور ًا حلرية الر�أي والتعبري �أي
ما يعادل ن�سبة ( )%78.3منها يف حني بلغ عدد الد�ساتري التي ن�صت موادها على حظر التعذيب
واملعاملة القا�سية �أو التي حتط بالكرامة حوايل  66د�ستور ًا �أي ما ن�سبته (.)3()%46.5
و ُيعد الإعالن الفرن�سي حلقوق الإن�سان ال�صادر عام ( )1789من �أوائل املواثيق التي تبنت هذا
احلق ون�صت �صراحة عليه وذلك «�أن حرية التعبري عن الأفكار والآراء هي �إحدى حقوق
الإن�سان اجلوهرية».
وهذا ما تبناه �أي�ض ًا الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،كذلك وعلى م�ستوى الأقطار العربية فقد
ن�ص م�شروع امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ،الذي �أعد يف �إطار جامعة الدول العربية ،على مبد�أ
حماية حرية الر�أي والتعبري ،و�أكد وجوب احرتامها ،كذلك م�شروع ميثاق حقوق الإن�سان وال�شعب
يف الوطن العربي الذي مت الإعالن عنه بكانون الأول «دي�سمرب» ( )1986يف مدينة «�سرياكوزا»
ب�إيطاليا والذي �أقر بحرية الر�أي والتعبري.
وعلى ال�صعيد الفل�سطيني �أعلنت منظمة التحرير الفل�سطينية ،ومن ثم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
التزامها الكامل ،و�سعيها احلثيث لالن�ضمام للمعاهدات واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان ،من
خالل ال�شروع الفعلي يف و�ضع جمموعة و�أهمها قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني ال�صادر عام
( ،)1995لينظم ويعالج م�سالة تعد من �أهم مقومات حقوق الأفراد املدنية وال�سيا�سية� ،إال وهي
حرية الفرد يف الر�أي والتعبري ،وهو حق مت ت�أكيده و�إقراره ك�أحد �أهم احلقوق ال�سيا�سية.
وحيث �إن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لي�ست ع�ضو ًا يف الأمم املتحدة ،ف�إنها لي�ست يف و�ضع ميكنها
من االن�ضمام �إلى �آليات حقوق الإن�سان الدولية ،مثل العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،ومع
ذلك ف�إن ال�سلطة الفل�سطينية تعد كيان ًا م�س�ؤو ًال ويتحمل التزامات مبوجب القانون الدويل حلقوق
الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين.
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نزار �أيوب،حرية الر�أي والتعبري يف مناطق ال�سلطة الوطنية ،درا�سة يف �ضوء املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان والت�شريعات
الفل�سطينية ،ط( ،1رام اهلل :م�ؤ�س�سة احلق� )2001 ،ص.9
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يتعر�ض هذا الف�صل لدرا�سة امل�ؤ�شرات الإيجابية وال�سلبية يف الإطار القانوين حلرية الر�أي
والتعبري على ال�صعيدين الدويل والفل�سطيني ،وذلك من خالل ا�ستعرا�ض املواثيق والقوانني
الدولية ،والفل�سطينية ومنها الد�ستور الفل�سطيني «القانون الأ�سا�سي» ،قانون املطبوعات والن�شر
الفل�سطيني ،وم�شروع قانون املرئي وامل�سموع ،وقانون االجتماعات العامة.
كما �سيتم التعر�ض �إلى حتليل القيود املتعددة التي تن�ص عليها املواثيق والت�شريعات املحلية للدول
للحد من ممار�سة الأفراد حقهم يف حرية التعبري عن الر�أي ،وذلك يف احلاالت التي تراها الدول
�ضرورية ،مثل حماية الأمن القومي والنظام العام ،وال�صحة العامة �أو الآداب العامة.
�أو ًال :حرية الر�أي والتعبري يف ظل الت�شريعات الدولية
  -1مبادئ جوهان�سربغ حول الأمن القومي وحرية التعبري والو�صول �إىل املعلومات.
تبنت جمموعة من املخت�صني يف القانون الدويل ،وحقوق الإن�سان مبادئ جوهان�سربغ يف � 1أكتوبر
 1995اخلا�صة بالأمن القومي وحرية الر�أي والتعبري ،وحرية الو�صول �إلى املعلومات ،ا�ستناد ًا �إلى
املبادئ واملعايري الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان ،وذلك يف م�ؤمتر عقد مبدينة جوهان�سربغ يف
جنوب �إفريقيا (.)4
مت االعرتاف يف بداية املبادئ بحق كل �شخ�ص يف حرية التعبري ،الذي ي�شمل حرية البحث وتلقي
ونقل املعلومات والأفكار من كافة الأنواع ب�صرف النظر عن احلدود.
و�سمحت هذه املبادئ بفر�ض قيود على هذه احلقوق ،يف حال كان ذلك �ضروري ًا حلماية الأمن
القومي ،على �أن تكون هذه القيود موجودة يف القانون ،الذي يجب �أن يكون وا�ضح ًا ودقيق ًا ،و�أن
يكون من�سجم ًا مع مبادئ الدميقراطية»(.)5
حتدد املادة ( )6من مبادئ جوهان�سربغ حدود القيود املفرو�ضة على حرية الر�أي والتعبري ،فيما
يخ�ص الأمن القومي ،حيث تن�ص على �أنه «ال ميكن معاقبة التعبري كتهديد للأمن القومي،
�إال �إذا ا�ستطاعت احلكومة �أن تثبت �أن ذلك التعبري يهدف لإثارة العنف الو�شيك،
من املحتمل �أن يثري مثل هذا العنف  ،هناك عالقة مبا�شرة بني التعبري و�/أو احتمال
وقوع مثل هذا العنف»(.)6
4
5
6

() Jeffrey.B. Abrsamson,Christopher Arterton, Garyr. Orren,Op. Cit.p4.

 .نف�س املرجع ال�سابق �ص.4
(املنظمة العربية حلقوق الإن�سان ،حرية التعبري وحق امل�شاركة ال�سيا�سية ،ط( ،1بريطانيا :املنظمة العربية حلقوق
الإن�سان� )1997،ص.27
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وتذكر املادة ( )7من مبادئ جوهان�سربغ حول الأمن القومي وحرية التعبري والو�صول �إلى املعلومات،
�أن العبارات الناقدة ل�سيا�سات ال�سلطة ،والتي تك�شف معلومات عن انتهاكات حقوق الإن�سان من
قبل هذه ال�سلطة ،ال تعترب مهددة للأمن القومي ،وبالتايل ال يجوز و�ضع قيود لتدفق هذه املعلومات
ون�شرها.
ويعطي املبد�أ ( )12املتعلق باحلد الأق�صى لك�شف املعلومات ،ال�سلطة حق ت�صنيف املعلومات التي
ميكن حجبها ،وتلك التي ميكن ن�شرها ،واملبد�أ ( )15ي�ضع قواعد للآلية التي يجب �أن يحدد
من خاللها حجب معلومات �أو ن�شرها ،ف�إذا كانت ال ت�ضر بالأمن القومي �أو الوطني ،و�إذا كانت
امل�صلحة العامة يف ن�شر هذه املعلومات تفوق الأذى الذي ميكن �أن يلحق بالأمن القومي ،ال يجوز
لل�سلطة �أن متنع ن�شر هذه املعلومات(.)7
ورتب هذا الإعالن م�س�ؤولية على عاتق املجتمع الدويل يف املادة ( ،)9التي �أكدت م�س�ؤولية املجتمع
الدويل يف تهيئة الظروف التي تكفل تداول املعلومات تداو ًال حر ًا ون�شرها على نطاق وا�سع (.)8
  -2امليثاق الأمريكي حلقوق الإن�سان (: )1981
�أعطى امليثاق اهتمام ًا بالغ ًا حلرية التعبري فقد ن�صت املادة ( )13منه على ما يلي:
.أ«لكل �إن�سان احلق يف التفكري والتعبري و ي�شمل هذا احلق احلرية يف البحث عن تلقي ونقل
املعلومات والأفكار بكل �أنواعها دومنا اعتبار للحدود �سواء كانت �شفهية �أو مكتوبة �أو مطبوعة
�أو يف �شكل الفن �أو من خالل �أية طريقة يختارها الفرد»(.)9
.ب�إن ممار�سة احلق املن�صو�ص عليه يف الفقرة املذكورة �آنف ًا يجب �أن ال يخ�ضع لرقابة م�سبقة
ولكن يجب �أن يخ�ضع الحق ًا للم�ساءلة القانونية والتي يجب �أن تتم بو�ضوح من خالل القانون
للحد ال�ضروري ل�ضمان:
 احرتام حقوق الآخرين و�سمعتهم. حماية الأمن الوطني ،النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الأخالق.	�إن احلق يف التعبري يجب �أن ال يجري تقييده بوا�سطة و�سائل �أو طرق غري مبا�شرة كتعدي7
8
9

(املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،حرية الر�أي والتعبري وال�صحافة من �أ�س�س املجتمع الدميقراطي :وقائع اليوم الدرا�سي
الثاين حول قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني ،ط( ،1غزة :دار ال�شرارة للن�شر�)1996 ،ص .38
(املرجع ال�سابق�،ص.38
(املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ) 2002 ( ،املوقع بالعربي ،ن�شر بتاريخ :2002/5/13
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احلكومة �أو ال�سيطرة الفردية على الأخبار املطبوعة �أو ذبذبات البث الإذاعي �أو الأجهزة �أو
املعدات امل�ستخدمة يف تدفق املعلومات �أو ب�أية و�سيلة �أخرى ت�سعى لإعاقة االت�صال وتداول
الأفكار والآراء.
وكما هو وا�ضح من املواد ال�سابقة ي�شمل احلق يف حرية الر�أي والتعبري احلق يف حرية الو�صول
�إلى املعلومات دون �أية قيود ،ك�شرط رئي�سي لت�شكيل الآراء والتعبري عنها ،ويف هذا ال�صدد �صادق
املجتمع الدويل يف �إطار دعمه لهذا احلق على العديد من املواثيق واملعاهدات التي تكفل حرية
الو�صول �إلى املعلومات(.)10
� -3إع�لان ب�ش���أن املب��ادئ الأ�سا�س��ية اخلا�ص��ة ب�إ�س��هام و�س��ائل الإع�لام يف دعم ال�س�لام
والتفاه��م الدولي�ين ،وتعزي��ز حق��وق الإن�س��ان ،ومكافح��ة العن�صري��ة والف�ص��ل
العن�ص��ري ،والتحري���ض عل��ى احل��رب.
تبنى اليوني�سكو هذا الإعالن يف  28نوفمرب  1978وي�ؤكد هذا الإعالن احلق يف التعبري عن الر�أي
من خالل و�سائل الإعالم ،وحق اجلمهور يف تلقي املعلومات والو�صول لها .وتن�ص الفقرة الأولى من
املادة  2على «�إن ممار�سة حرية الر�أي وحرية التعبري وحرية الإعالم ،املعرتف بها كجزء ال يتجز�أ
من حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،هي عامل جوهري يف دعم ال�سالم والتفاهم الدوليني»(.)11
وتن�ص الفقرة الثانية من نف�س املادة على «فيجب �ضمان ح�صول اجلمهور على املعلومات عن طريق
تنوع م�صادر وو�سائل الإعالم املهي�أة له ،ما يتيح لكل فرد الت�أكد من �صحة الوقائع ،وتكوين ر�أيه
ب�صورة مو�ضوعية يف الأحداث ،ولهذا الغر�ض يجب �أن يتمتع ال�صحفيون بحرية و�سائل الإعالم،
و�أن تتوفر لديهم �أكرب الت�سهيالت املمكنة للح�صول على املعلومات ،وكذلك ينبغي �أن ت�ستجيب
و�سائل الإعالم الهتمامات ال�شعوب والأفراد ،مهي�أة بذلك م�شاركة اجلمهور يف ت�شكيل الإعالم
االت�صال اجلماهريي وبحرية الإعالم ،كما ت�ؤكد حق ال�صحفيني يف العمل يف �أجواء يتمتعون فيها
باحلماية ،ملتابعة عملهم و�أداء دورهم يف الو�صول للمعلومات ون�شرها و�إي�صالها للجمهور ،بكل
مو�ضوعية وم�صداقية»(.)12
وت�ؤكد الفقرة الثانية من املادة ( )10من الإعالن �أنه «ينبغي �أن ي�شجع التداول احلر
للمعلومات ،ون�شرها على نطاق �أو�سع و�أكرث توازن ًا» ،وذلك ل�ضمان حرية املواطنني يف
البحث واحل�صول على املعلومات التي يريدونها ،وبالتايل �ضمان حرية الر�أي والتعبري اللذين
10
�)( 11أحمد �أبودية ،حريةالو�صول �إلى املعلومات يف فل�سطني ،ط( ،1رام اهلل :م�ؤ�س�سة �أمان�)2005 ،ص.9
)( 12املرجع ال�سابق�،ص.9
.Jeffrey.B. Abrsamson,Christopher Arterton, Garyr. Orren,Op. Cit.P23
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�سيت�شكالن بنا ًء على هذه املعلومات(.)13
  -4العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية:
�أعتمد العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية و�أقر مبوجب القرار 2200ال�صادر عن
اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف  16كانون الأول  /دي�سمرب( )1966ودخل حيز التنفيذ يف فرباير
عام ( )1993و�أ�صبح عدد الدول املنظمة لهذا العهد  111دولة منها عدد من الدول العربية .
ومبقارنة م�ضمون املواد الناظمة لهذه احلرية على �صعيد الإعالن العاملي والعهد الدويل ميكننا
القول �إن هناك ت�شابه ًا بني تلك املواد التي تتناولها املادة  19من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية وتلك الواردة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ولعل الفارق الوحيد بهذا
اخل�صو�ص يكمن يف التو�سع الذي متيز به العهد الدويل حال ا�ستعرا�ضه مل�ضمون هذا
احلق ،وي�ستدل بالن�ص الوارد يف املادة  19من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية على �أن هنالك حقني متالزمني يف نف�س الوقت ،هما حق الأفراد يف اعتناق الآراء
وحقهم يف التعبري عنها .فاحلق الأول يتعلق بحرية اعتناق الر�أي دون م�ضايقة �أو تدخل من �أية
جهة كانت مبا يف ذلك الدولة و ما ن�صت عليه الفقرة الأولى.
يت�ضح من ذلك �أن م�ساحة احلرية يف اعتناق الآراء تعترب من منطلقات �شخ�صية الإن�سان دون
تدخل خمل من جانب ال�سلطات والأفراد ما ميكنه من حتديد مواقفه ال�سيا�سية وبتايل انتمائه
حلزب �أو مل�ؤ�س�سة اجتماعية معينة وبدورها ك�إحدى احلقوق الأ�سا�سية تكت�سب حرية اعتناق الآراء
دون م�ضايقة �أهمية خا�صة باعتبارها �أحد �شروط املمار�سة الفعلية للدميقراطية .
كما ن�صت املادة ( )21من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية على»:يكون احلق يف التجمع
ال�سلمي معرتف ًا به وال يجوز �أن يو�ضع من القيود على هذا احلق �إال تلك التي تفر�ض طبق ًا للقانون
وت�شكل تدابري �ضرورية يف جمتمع دميقراطي ل�صيانة الأمن القومي �أو ال�سالمة العامة �أو حماية
ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم»(.)14
�إن ممار�سة الأفراد واجلماعات والأحزاب ال�سيا�سية حلقهم يف التجمع ال�سلمي ،تف�سح �أمهامهم
املجال للتعبري عن �أرائهم من خالل التداول يف خمتلف املوا�ضيع ال�سيا�سية واالجتماعية وغريها
والتي تكون حمط االهتمام.
ومن هنا ف�إن احلق يف التجمع ال�سلمي الذي ميار�سه الأفراد يف الأماكن العامة �أو اخلا�صة ،وعلى
13

() Thomas David Jones,Human Rights, Group Defamation Freedom of Expression and the
Law of Nations, Library of Cataloging –in-Publication Data, 1998.

( 14املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان،)1995( ،مرجع �سابق� ،ص.2
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�شكل تظاهرات وجتمعات ،هو مالزم حلق التعبري عن الر�أي .لذلك ف�إن احلق يف التجمع ال�سلمي
يندرج �ضمن ال�شروط ال�ضرورية للممار�سة الدميقراطية ويف حالة تغييب ال�سلطة ال�سيا�سية لهذا
احلق يتعذر �سري و�إجناز احلمالت االنتخابية للدول ب�صورة نزيهة.
  -5االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان(:)1950
تن�ص االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان ل�سنة ( )1950على �أن «لكل �إن�سان احلق يف التعبري ،هذا
احلق ي�شمل اعتناق الآراء وتلقي املعلومات والأفكار دون تدخل من ال�سلطة العامة وب�صرف النظر
عن احلدود الدولية دون �إخالل بحق الدولة يف �أن تطلب الرتخي�ص بن�شاط م�ؤ�س�سات الإذاعة
والتلفزيون وال�سينما».
هذه احلريات تت�ضمن واجبات وم�س�ؤوليات لذا يجوز �إخ�ضاعها ل�شكليات �إجرائية و�شروط قيود
وعقوبات حمدودة يف القانون ،ح�سبما تقت�ضيه ال�ضرورة يف جمتمع دميقراطي ل�صالح الأمن
القومي و�سالمة الأرا�ضي ال�ضرورية يف جمتمع دميقراطي ل�صالح الأمن القومي و�أمن اجلماهري
وحفظ النظام وحماية ال�صحة والآداب واحرتام حقوق الآخرين ومنع �إف�شاء الأ�سرار �أو
تدعيم ال�سلطة وحياد الق�ضاء»(.)15
من امل�ؤكد �أن حرية الر�أي والتعبري تندرج �ضمن ال�شروط التي تف�سح املجال �أمام املمار�سة
الدميقراطية ،وبالتايل توفر الإمكانية للتعبري عن الأفكار والآراء ،مبا يف ذلك الآراء واملواقف
ال�سيا�سية على اختالفها وتنوعها .وهذا ما ي�ست�شف من ن�ص املادة العا�شرة لالتفاقية الأوروبية ويف
هذا املجال �أبرزت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان مدى �أهمية حرية التعبري ك�إحدى مميزات
املجتمع الدميقراطي ب�إعالنها (:)16
«على املحكمة �أن تذكر �أن احلق يف التعبري عن القناعات املج�سد يف املادة العا�شرة من االتفاقية
الأوروبية يعترب مبثابة واحدة من �أهم الركائز الأ�سا�سية للمجتمع الدميقراطي ،وواحد من ال�شروط
ال�ضرورية ل�ضمان تطوره والتعبري الذاتي عن كل �إن�سان ،ومع الأخذ بعني االعتبار ن�ص الفقرة
الثانية من املادة العا�شرة لالتفاقية التي تنطبق لي�س فقط على املعلومات �أو الأفكار التي حتوز
على ر�ضى الدولة وتعترب مبثابة املحايدة بل تلك التي تثري حفيظة الدولة وتثري الفئات االجتماعية
املختلفة»(.)17
( 15اجلمعية الفل�سطينية حلماية حقوق الإن�سان ( ،)2002ن�شر بتاريخ :2002/4/12
http://www.law-society.org/arabic

( 16عبد احلليم مو�سى يعقوب ،حرية التعبري ال�صحفي يف ظل الأنظمة ال�سيا�سية العربية :درا�سة حتليلية مقارنة لل�صحف
والقوانني ال�سودانية والأردنية يف الفرتة من 1989م1999-م ،ط( ،1الأردن :دار جمدالوي للن�شر والتوزيع�)2003 ،ص.62
( 17تي�سري م�شارقة،املعوقات ال�سيا�سية واالجتماعية حلرية الر�أي والتعبري يف ظل ال�سلطة الوطنية ،ط( ،1رام اهلل :املجموعة
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�إال �أننا نالحظ �أن االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان تكاد تكون منوذج ًا خمتلف ًا لي�س على ال�صعيد
الإقليمي بل على �صعيد العامل �أجمع ،كون الن�صو�ص الواردة فيها ب�شكل عام وفيما يتعلق بحرية
الر�أي والتعبري ب�شكل خا�ص جتد طريقها للتطبيق العملي وت�شهد على ذلك املمار�سات العملية
و�أحكام املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان التي �أقرت حق الفرد يف التعبري عن ر�أيه بحرية تامة،
يف العديد من �أحكامها(.)18
وبخ�صو�ص القيود التي تفر�ضها القوانني على حرية الأفراد يف ممار�سة حقهم يف التعبري عن
�أرائهم ،تقدم تربيرات عديدة ،فجميع القوانني التي ت�ضمن حرية التعبري عن الر�أي تن�ص على
�ضرورة عدم التعر�ض ل�سمعة الآخرين ،وطبق ًا لن�ص الفقرة الثانية من املادة العا�شرة من االتفاقية
الأوروبية حلقوق الإن�سان ،هنالك تقييد على ممار�سة حرية التعبري عندما يتعلق الأمر بامل�سا�س
ب�سمعة الآخرين مبن فيهم الزعماء ال�سيا�سيني ،ملا يف ذلك من خدمة يف رفع م�ستوى احلوار داخل
املجتمع بني خمتلف فئاته على ت�ضارب �أفكارها.
وبدورها ف�إن ملكية و�سائل الإعالم ت�شكل �أهمية ملا لها من انعكا�سات على م�ستوى ممار�سة احلق
يف التعبري عن الر�أي ،فهي تعك�س احلقائق وت�شوهها �أحيان ًا وتعطيها حقها وتطرحها مبو�ضوعية
�أحيان ًا �أخرى ،وهذا بدوره يعتمد على موقف مالك و�سائل الإعالم واالت�صاالت� ،سواء الدولة �أو
الأ�شخا�ص من الق�ضايا املطروحة ما يف�ضي يف كثري من الأحيان �إلى تغييب احلقائق وطم�سها
و�إحلاق الأذى والظلم ال�شديدين بال�شعوب واملجتمعات والأفراد ،خا�صة حينما يتم توظيف و�سائل
الإعالم يف الهيمنة على عقول النا�س بال�صورة التي تخدم م�صالح وتوجهات الفئات احلاكمة� ،أو
م�صالح الأفراد املالكني لو�سائل الإعالم .ومن هنا تربز �ضرورة حرية و�سائل الإعالم مبا فيها
ال�صحافة ،و�ضرورة عدم احتكارها من قبل ال�سلطة �أو الأفراد .ولتهيئة الظروف املالئمة للحوار
ال�سيا�سي هنالك حاجة لتوفري املنابر احلرة املتحررة من االحتكار وال�سيطرة ،ما يف�سح املجال
�أمام اجلمهور خلو�ض النقا�شات من خاللها ول�ضمان قيام وا�ستمرار املجتمع الدميقراطي .
ت�سيء ال�سلطة يف كثري من الأحيان ا�ستخدام القيود التي و�ضعتها وفق ًا للقانون التي من �ش�أنها احلد
من حرية التعبري يف احلاالت امل�شار �إليها ،وهذا ال يقت�صر على الدول الفقرية بل يحدث يف الدول
املتطورة التي تتبنى مذهب الدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان ،ولتفادي حدوث ذلك �أوجب
العهد الدويل �أن حتدد القيود املفرو�ضة على حرية التعبري مبوجب ن�صو�ص قانونية ،على �أن يتم
تفعيلها يف حاالت ال�ضرورة ،وهذا يحد من تع�سف الدولة يف و�ضع وحتديد هذه القيود.
الفل�سطينية ملراقبة حقوق الإن�سان�)2003 ،ص.18
 )( 18عبد احلليم مو�سى يعقوب ،مرجع �سابق� ،ص.13
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  -6الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948
يعترب الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،ال�صادر عن اجلمعية العامة لهيئة الأمم املتحدة يف 10كانون
الأول  /دي�سمرب لعام (� ،)1948أهم وثيقة بلورات التزامات حقوق الإن�سان ،كما �أو�ضحها ميثاق
الأمم املتحدة ،وقد �أر�سى هذا الإعالن الأ�سا�س لتنظيم وثيقة دولية حلقوق الإن�سان ،وجتنب ًا للجدل
الذي دار حول مدى �إلزامية الإعالن العاملي للدول املوقعة عليه من الناحية القانونية ،حيث اعتربت
بع�ض الدول وخا�صة ال�ضالعة يف انتهاكات حقوق الإن�سان �أنه �صدر بغري �سند قانوين ،وعكفت
هيئة الأمم املتحدة ودعت جلنة حقوق الإن�سان عرب املجل�س االقت�صادي واالجتماعي لو�ضع قوانني
ومعاهدات ملزمة لها قوة القانون.
ول�ضمان املمار�سة الفعلية حلرية الفكر والعقيدة وحلرية الر�أي عن التعبري ،ن�صت الفقرة الأولى
من املادة ( )20من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،على �أنه «لكل �شخ�ص حق يف حرية اال�شرتاك
يف االجتماعات واجلمعيات ال�سلمية»(.)19
وقد اعترب الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان حرية الر�أي ،من احلريات ال�سيا�سية ،بعد �أن ت�ضمن
هذا الإعالن احلقوق ال�سيا�سية ،وهي احلق يف حرية الر�أي والتعبري ،واحلق يف الإعالم ،واحلق يف
حرية التجمع وت�أليف اجلمعيات ،واحلق يف امل�شاركة يف احلكم والوظائف العامة ،كما ورد يف املادة
( )20من الإعالن �أن لكل �شخ�ص احلق يف حرية اال�شرتاك يف اجلمعيات واجلماعات ال�سلمية
ون�صت يف فقرتها الثانية على �أنه ال يجوز �إرغام �أحد على االن�ضمام �إلى جمعية ما تن�ص املادة
( )23على حرية تكوين واالن�ضمام للنقابات(.)20
لكن هذه احلقوق جاءت مقيدة داخل الإعالن يف املادة  2/29من نف�س الإعالن ،التي تن�ص على
خ�ضوع الفرد يف ممار�سته حلقوقه وحرياته واحرتامها ،والتي يقررها القانون فقط ل�ضمان
االعرتاف بحقوق الغري وحرياته واحرتامها ،ل�ضمان حتقيق املقت�ضيات العادلة للنظام العام
وامل�صلحة العامة والأخالق يف جمتمع دميقراطي ،كما �أنه ال يوجد يف الإعالن ن�ص يجيز ويخول
لدولة �أو جماعة �أو فرد �أن يقوم بن�شاط �أو عمل يهدف �إلى هدم احلقوق واحلريات الواردة فيه ،كما
ورد يف املادة  30الواردة يف الإعالن العاملي(.)21

 )( 19املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان (،)1995مرجع �سابق� ،ص.19
�)( 20سميح حم�سن ،الإعالم وحقوق الإن�سان منطلقات �أ�سا�سية ،ط( ،1غزة :دار الن�صر للطباعة والتوزيع� ،)2003 ،ص.26
 )( 21م�ؤ�س�سة احلق ،احلق يف حرية الر�أي والتعبري واحلق يف التجمع ال�سلمي يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،ط( ،1رام اهلل :م�ؤ�س�سة احلق�)1995 ،ص.12
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  -7املجل�س الد�ستوري الفرن�سي (:)1984
�أ�شاد املجل�س الد�ستوري الفرن�سي ب�أهمية احلق يف التعبري عن الآراء التي يلج�أ عادة لت�سميتها
حرية املعلومات ،م�ؤكد ًا �أن حرية التعبري عن الآراء تعترب مبثابة «حرية �أ�سا�سية ذات قيمة
وتعترب ممار�سة هذا احلق �إحدى �ضمانات الأ�سا�سية ل�صيانة حقوق الأفراد وال�سيادة
الوطنية (قرار املجل�س الد�ستوري الفرن�سي ال�صادر يف � 19أكتوبر) ومبوجب القرار ال�صادر يف
 27متوز (.)22( )1982
واعترب املجل�س الد�ستوري الفرن�سي �أن احلق يف التعبري عن الر�أي ال يت�صف بال�شمولية وهو لي�س
مطلق ًا الن حتقيقه مرتبط بالإيفاء مبجموعة من املتطلبات (قرار �صادر عن املجل�س الد�ستوري
بتاريخ � 18أيلول � /سبتمرب  )1986بعد �أن حددت الثورة الفرن�سية �أركان ًا �أربعة حلقوق الإن�سان
�أطلقت عليها احلقوق الثابتة والتي تتلخ�ص باحلرية ،امللكية ،الأمن ،مقاومة الظلم(.)23
وجاء يف �إعالن حقوق الإن�سان واملواطن الذي �صدر يف � 26آب ( )1789من اجلمعية الت�أ�سي�سية
والذي ت�ألف من  17مادة «�إن حرية التعبري تقوم على حق ممار�سة كل عمل ال ي�ضر
بالآخرين وال يجوز �إزعاج �أحد ب�سبب �آرائه حتى الدينية منها معتربا حرية
الفكر والر�أي من �أثمن احلقوق للإن�سان وذلك بالت�أكيد على حق كل مواطن يف �أن
يتكلم ويكتب ويطبع بحرية على �أن يكون م�س�ؤو ًال عن �إ�ساءة ا�ستعمال هذا احلق يف
الأحوال املحددة يف القانون(.)24
وجاء قبل ذلك يف املاغنا كارتا عام ( )1215الذي �سمي العهد العظيم ،الت�أكيد على حقوق
املواطنني وال�شعب ،و�أجاز الد�ستور الفرن�سي الذي �صدر يف  24يونيو( )1793حق الثورة الفرن�سية
على احلكومة يف حالة انتهاكها حقوق ال�شعب(.)25
وقدمي ًا عرب فولتري عن روح الثورة الفرن�سية حني �أكد مقولته ال�شهرية التي ما زالت منذ قرون
�ضرورية :قد �أختلف معك يف الر�أي ولكني م�ستعد �أن �أدفع حياتي دفاع ًا عن حقك يف التعبري عن
ر�أيك.
�أما الد�ستور اجلديد لالحتاد ال�سوي�سري فقد تبنى موقف الد�ستور الفرن�سي ،حيث ن�صت
22
23
24
25

() املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،مالحظات انتقادية على قانون املطبوعات والن�شر لعام � ،1995سل�سلة الدرا�سات(،)1
ط( ،1غزة :املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان�)1995 ،ص.23
()عبد احلليم مو�سى يعقوب ،مرجع �سابق� ،ص.62
()املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان،)1995( ،مرجع �سابق� ،ص.24
()املنظمة العربية يف بريطانيا ،حرية التعبري وحق امل�شاركة ال�سيا�سية :حقوق الإن�سان يف الوطن العربي ،ط( ،1بريطانيا:
توزيع دار الكنوز الأدبية� )1997 ،ص.9
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املادة ( )16منه على (حرية الر�أي واملعلومات) بقولها:
�أن يكفل الد�ستور حرية الر�أي واملعلومات ،لكل �شخ�ص احلق بتكوين ر�أيه والتعبري عنه ون�شره بكل
حرية ،لكل �شخ�ص احلق يف تلقي املعلومات واحل�صول عليها من م�صادر املعلومات العامة وتن�شرها
بكل حرية.
نالحظ �أن الن�صو�ص  الواردة يف االتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحرية الر�أي
والتعبري ما يلي:
 احلقوق الواردة يف االتفاقيات مطلقة وغري مقيدة� ،أي �أنها حقوق مطلقة وال ي�سمح ب�أيا�ستثناءلها �أو قيود عليها ،ولذلك تعترب حرية الر�أي والتعبري قاعدة �ضرورية لأي نظام
دميقراطي.
 ت�ضمنت الفقرة الثانية من املادة ( )19من الإعالن العاملي واملادة ( )19من العهد الدويل،حرية ن�شر و�إر�سال املعلومات كون حرية التما�س الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها �إلى الآخرين،
وب�أية و�سيلة ودومنا اعتبار للحدود من العنا�صر املهمة للحق يف التعبري� .إذ ن�صت الفقرة
الثالثة من املادة � 19صراحة �أن ممار�سة حرية الر�أي والتعبري �ستتبع واجبات وم�س�ؤوليات
خا�صة ،وبالتايل يجوز �إخ�ضاع هذا احلق لبع�ض القيود التي تت�صل مب�صالح الآخرين� ،أو
مب�صالح املجتمع ككل ف�إنه عندما يفر�ض طرف قيود ًا على ممار�سة حرية الر�أي والتعبري،
ال يجوز �أن تعر�ض هذه القيود جوهر احلق نف�سه للخطر ،فالفقرة  3ت�ضع �شروطا ً وخطوط ًا
حمراء ال يجوز جتاوزها �أو فر�ض القيود �إال مبراعاة هذه ال�شروط وهي على النحو التايل،
�أن ين�ص القانون �صراحة على هذه القيود ،وهي احرتام حقوق الآخرين وحرياتهم ومراعاة
مبادئ النظام العام ،ومعايري الأمن القومي والقواعد اخلا�صة بالآداب العامة(.)26
ثاني ًا :حرية الر�أي والتعبري يف ظل الت�شريعات الفل�سطينية
�إن التباين واالختالف يف الأنظمة ال�سيا�سية التي تعاقبت على الواقع الفل�سطيني �أثر بطريقة
مبا�شرة على املجتمع مبختلف جوانبه ،و�ساهم هذا التداول من قبل الغري على �إدارة وت�سيري
الأرا�ضي الفل�سطينية ،يف �إخ�ضاع ال�شعب ملنظومة غري متجان�سة من القوانني والت�شريعات ،فقد
فر�ض على ال�شعب طوال هذه احلقب الزمنية اخل�ضوع �إلى الت�شريعات و�أنظمة قانونية وغري �إدارية
مت و�ضعها من قبل م�صادر غريبة ،ولأهداف غري م�صلحة الأفراد واملجتمع.
وعليه عمد االحتالل الإ�سرائيلي بعد �إحكام قب�ضته على ال�ضفة الغربية ،وقطاع غزة� ،إلى �أحداث
2٦
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جملة من التغيريات القانونية الالزمة لفر�ض �سيطرته والتحكم مبختلف جوانب حياة ال�شعب
الفل�سطيني ،من خالل �إ�صدار جمموعة وا�سعة من الت�شريعات مبقت�ضى املئات من الأوامر
الع�سكرية ،ومن هذا املنطلق �أ�صدرت قوات االحتالل يف �سبيل احلد من احلريات ال�سيا�سية،
وحتديد ًا حرية ال�سكان املدنيني يف التعبري عن الر�أي ،الأمر الع�سكري رقم ( 101لعام )1967
املتعلق بحظر �أعمال التحري�ض والدعاية العدائية ،والذي حظر مبوجبه �أي جتمع لع�شرة �أ�شخا�ص
�أو �أكرث يف �أي مكان بغية البحث يف موا�ضيع �سيا�سية �أو �أ�شياء �أخرى تتعلق بق�ضايا �سيا�سية ومنع
رفع وتثبيت وعر�ض �أعالم و�إ�شارات ذات طابع �سيا�سي(.)27
وحظرت املادة ال�سابعة من الأمر رقم ( )101على الأ�شخا�ص �أية حماولة للت�أثري على الر�أي العام
ب�صورة من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إلى امل�سا�س بالأمن والنظام العامني ،وق�ضت ب�إنزال عقوبة ال�سجن ملدة
ع�شر �سنوات �أو غرامة مالية مقدارها �ألف لرية �إ�سرائيلية �أو كلتا العقوبتني مع ًا بحق من يخالف
�أحكام هذا الأمر(.)28
ُفر�ضت على كاهل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية نتيجة لهذا الواقع الفل�سطيني فور قيامها على
بع�ض الأرا�ضي الفل�سطينية يف �أعقاب اتفاقية �أو�سلو ( ،)1993م�س�ؤولية وواجب العمل على
ا�ستخالف كافة الت�شريعات النافذة على �صعيد املجتمع الفل�سطيني بت�شريعات وطنية م�ستمدة
�أحكامها وم�ضامينها من واقع وخ�صو�صية املجتمع الفل�سطيني ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف.
و�أكد رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يا�سر عرفات يف احلادي والثالثني من كانون الأول عام
 1993على �أهمية حقوق الإن�سان وحرياته بقوله:
“نريد فل�سطني جديدة من �أجل �أن تكون ...دميقراطية ومنوذج ًا يف�سح املجال
لإكمال الدور احل�ضاري والرتاث الديني والثقايف لفل�سطني عرب التاريخ ،واحة
يتمتع بها مواطنونا باحلرية والدميقراطية والتعددية ال�سيا�سية والأمن وال�سالمة
وا�ستقالل الق�ضاء واحلفاظ على احلريات العامة واال�ستقرار واالزدهار وحقوق
الإن�سان وامل�ساواة بني الرجل واملر�أة “(.)29
واجتهدت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بعد التوقيع على �إعالن املبادئ ،وانتخاب املجل�س الت�شريعي
الفل�سطيني باملبا�شرة يف و�ضع القوانني ،بالتقيد بتلك املعايري الدولية من خالل و�ضعها قانون
املطبوعات والن�شر الفل�سطيني لعام  ،1995والقانون الأ�سا�سي  ،2002و�إن ورد يف هذين القانونني
�) 27أ�سماء ح�سني حافظ ،الت�شريعات ال�صحفية ،ط( ،1القاهرة :الأمني للتوزيع والن�شر�)1999 ،ص.5
)( 28املرجع ال�سابق� ،ص.10
� )( 29أريان الفا�صد،مرجع �سابق�،ص.4
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العديد من الن�صو�ص التي ت�ؤكد مبد�أ احلق يف حرية الر�أي والتعبري� ،إال �أن هناك العديد من
الثغرات القانونية خا�صة يف قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني ،و�سنتعر�ض لذلك بالتف�صيل يف
مبحث خا�ص لقانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني(.)30
وجاء �إقرار هذه احلقوق من قبل الهيئات الدولية للت�أكيد على حق الإن�سان يف اعتقاد ما ي�ؤمن به
�أو ًال ،وبالتعبري عن هذا االعتقاد �شفاهة �أو كتابة ثانيا« ،فحرية االعتقاد» هي �أولى حقوق الإن�سان
التي يثبت له بها و�صف الإن�سان ،فالذي ي�سلب �إن�سان ًا حرية االعتقاد� ،إمنا ي�سلب �إن�سانيته ابتداء،
ومع حرية االعتقاد حرية الدعوة و�إال فهي حرية باال�سم ال مدلول لها يف واقع احلياة.
وعالج جمموع الت�شريعات التي حكمت الأرا�ضي الفل�سطينية خالل ال�سنوات املمتدة من زوال الدولة
العثمانية عن الأرا�ضي الفل�سطينية ،ولغاية قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،على بع�ض مناطق
الأرا�ضي الفل�سطينية ،ا�ستناد ًا لالتفاقيات املرحلية املربمة بني منظمة التحرير الفل�سطينية
واحلكومة الإ�سرائيلية ،حرية الر�أي والتعبري مبنت ت�شريعاتها وقوانينها الأ�سا�سية.
وتبنت وثيقة اال�ستقالل الفل�سطيني هذه احلرية مبنت م�ضمونها الذي جاء فيه (�إن دولة فل�سطني
هي للفل�سطينيني �أينما كانوا ،فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ،ويتمتعون
بامل�ساواة الكاملة يف احلقوق وت�صان فيها معتقداتهم الدينية وال�سيا�سية وكرامتهم
الإن�سانية ،يف ظل نظام دميقراطي برملاين يقوم على �أ�سا�س حرية الر�أي وحرية
تكوين الأحزاب) (.)31
و�أكد القانون الأ�سا�سي (الد�ستور امل�ؤقت) املقر من قبل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني بالقراءة
الثالثة بتاريخ  1997/10/2وامل�صادق عليه من قبل رئي�س ال�سلطة الوطنية يف �شهر (مايو) من عام
 2002وال�صادر يف  18مار�س  ،2003واملعدل بتاريخ � 13أغ�سط�س  2005التزام ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية باحرتام حقوق الإن�سان ،واحلفاظ على احلريات واحلقوق العامة ،يف �إطار تنفيذ
عدة �إ�صالحات �أعلنت ال�سلطة �أنها �شرعت بتنفيذها ،حيث جاء بن�ص مادته التا�سعة ع�شرة (ال
م�سا�س بحرية الر�أي والتعبري ولكل �إن�سان احلق يف التعبري عن ر�أيه ون�شره بالقول
�أو الكتابة �أو غري ذلك من و�سائل التعبري �أو الفن مع مراعاة �أحكام القانون)(.)32

�)( 30سري ن�سيبة ،احلرية بني احلد واملنطق ،ط( ،1القد�س :دار ال�ساقي للطباعة والن�شر ،بريوت�)1995 ،ص.27
( 31مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق الإن�سان،ت�سامح ،جملة مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق الإن�سان،العدد الثالث ع�شر،ال�سنة
الرابعة� ،2006،ص.23
�( 32سميح حم�سن ،مرجع �سابق� ،ص.36
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وخ�ص�ص القانون الأ�سا�سي املادة ال�سابعة والع�شرين حلرية و�سائل الإعالم ون�صت
على:
.أ«ت�أ�سي�س ال�صحف و�سائر و�سائل الإعالم حق للجميع يكفله هذا القانون الأ�سا�سي وتخ�ضع
م�صادر متويلها لرقابة القانون».
.بحرية و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملكتوبة وحرية الطباعة والن�شر والتوزيع والبث
وحرية العاملني فيها مكفولة وفقا لهذا القانون الأ�سا�سي والقوانني ذات العالقة.
حتظر الرقابة على و�سائل الإعالم وال يجوز �إنذارها �أو وقفها �أو م�صادرتها �أو �إلغا�ؤها �أو فر�ض
القيود عليها وفقا ًللقانون ومبوجب حكم ق�ضائي»(.)33

املبحث الثالث :اجلرائم االلكرتونية
مع حلول القرن الواحد والع�شرون �أ�صبحت اجلرائم الإلكرتونية من �أهم امل�شاكل التي يعاين منها
املجتمع الفل�سطيني والتي جاءت كنتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي وانت�شار ا�ستخدام جهاز
احلا�سوب وال�شبكة العنكبوتية (االنرتنت) .ولكن وعلى الرغم من ظهور تلك الآفة� ,إال �أنه من
ال�صعب �إيجاد اح�صائيات ر�سمية ملقدار عدد اجلرائم الإلكرتونية املرتكبة يف الأعوام املن�صرمة.
ويرجع ذلك �إلى عدم وجود نظام قانوين حمدد يف فل�سطني يعالج تلك اجلرائم ,حيث �أنه يتم
ادارج اجلرائم الإلكرتونية �ضمن م�سميات تعود �إلى جرائم مت معاجلتها فع ًال يف قانون العقوبات
ال�ساري املفعول يف فل�سطني كجرمية ال�سرقة وجرمية الت�شهري وجرمية القذف.
 .1تعريف اجلرمية الإلكرتونية
وتعرف اجلرمية الإلكرتونية ب�أنها كل فعل �أو امتناع من �ش�أنه االعتداء على الأمواج املادية �أو املعنوية
يكون ناجت ًا بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة عن تدخل التقنية املعلوماتية”)م�ؤ�س�سة ما�س.)2012 ,
و ميكن �أن ت�سمى اجلرمية الإلكرتونية �أي�ضا بجرائم احلا�سوب واالنرتنت ,وجرائم التقنية العالية,
�أو اجلرائم ال�سيربانية.
هي جرائم يطلق عليها العامل جرائم �أ�صحاب الياقات البي�ضاء كون مرتكبيها من الطبقة
املي�سورة احلال ،وكونهم من الذين يتوفر لديهم اخلربة يف عامل االنرتنت  ،ومبا �أن العامل ي�شهد
ثورة معلوماتية �ضخمة يف عامل الإنرتنت حيث ا�ستخداماته الالحمدودة وانت�شاره ب�صورة �سريعة
وكبرية  ،فقد �أ�صبح االنرتنت يف متناول ال�صغري والكبري وبذلك فتحت الأبواب املغلقة ودق ناقو�س
�)( 33أحمد �أبو دية ،مرجع �سابق� ،ص.16
21

اخلطر ،وال�صعوبة تكمن يف �أن اجلرائم االلكرتونية يتم اكت�شافها بعد حدوثها وال يوجد قانون
�شامل ب�سبب وجود جرائم جديدة مل تكن معروفة ومن خالل هذا التحقيق ال�صحفي ملجلة ال�شرطة
ن�ضع بني �أيديكم ماهية اجلرائم الإلكرتونية و�سبل الوقاية من الوقوع فيها  ،والن�صو�ص الت�شريعية
التي وردت ملرتكبيها .
مع االنت�شار الوا�سع ال�ستخدام االنرتنت و عدم اتخاذ التدابري الالزمة للأمن واحلماية� ،أدى ذلك
�إلى ن�شوء جرائم ناجتة عن ذلك اال�ستخدام ،وهذه اجلرائم �إما �أن تقع على الكمبيوتر ذاته ،و�إما
�أن تقع بوا�سطة الكمبيوتر حيث ي�صبح �أداة يف يد اجلاين ي�ستخدمه لتحقيق �أغرا�ضه الإجرامية.
 .2ت�شريعات دولية
ونظرا الزدياد اجلرائم املتعلقة باالنرتنت �شرعت بع�ض الدول واملنظمات الدولية واالقليمية بو�ضع
ت�شريعات جنائية خا�صة ملكافحة جرائم االنرتنت التي تعترب ظاهرة م�ستحدثة يف علم الإجرام
ومن هذه الدول الواليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا وكذلك االحتاد الأوروبي الذي و�ضع اتفاقية
حول جرائم االنرتنت �سنة 2001م ،والتي �أو�صت فيها الدول الأع�ضاء باتخاذ كافة الإجراءات
الت�شريعية �أو غريها ح�سب ال�ضرورة جلعل الدخول �إلى جميع �أنظمة الكمبيوتر �أو �أي من �أجزائه
بدون وجه حق جرمية جنائية بح�سب القانون املحلي ،كما �أو�صت هذه االتفاقية على جمموعة
من املبادئ العامة املتعلقة بالتعاون الدويل يف جمال ال�ش�ؤون اجلنائية ،وحددت كذلك الإجراءات
املتعلقة بطلبات امل�ساعدة املتبادلة بني الدول الأع�ضاء يف غياب االتفاقيات الدولية� .أما يف الدول
العربية ومن �ضمنها فل�سطني فقلي ًال ما جند ت�شريعات خا�صة مبكافحة جرائم الكمبيوتر واالنرتنت.
 .3اجلرمية الإلكرتونية يف فل�سطني
يف فل�سطني ال يوجد ت�شريع خا�ص يتعلق بجرائم الكمبيوتر والإنرتنت �إال �أنه ميكن مالحقة هذه
اجلرائم عن طريق تطويع ن�صو�ص قانون العقوبات الأردين رقم  16ل�سنة  1960والنافذ يف ال�ضفة
الغربية قانون العقوبات رقم  74ل�سنة  1936املطبق يف قطاع غزة بحيث ينطوي حتت لوائها بع�ض
اجلرائم املتعلقة بالكمبيوتر كن�صو�ص جرائم ال�سرقة والن�صب وخيانة الأمانة والإتالف وغريها.
ولكن يهمنا �أن ن�شري �إلى �أهمية التطور الت�شريعي لتحديد ماهية ال�سيا�سة اجلنائية الواجب �إتباعها
وفقا للقانون الأ�سا�سي املعدل 2003م ،والذي �أ�شتمل على ال�ضمانات الد�ستورية اخلا�صة مبكافحة
اجلرمية �إذ انه ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص  ،وال توقع عقوبة �إال بحكم ق�ضائي،ولذلك فقد
ا�ستطاعت ال�سلطة الوطنية يف فرتة وجيزة من الزمن من �إ�صدار رزمة من الت�شريعات الق�ضائية
املتطورة منها قانون ال�سلطة الق�ضائية ،وقانون الإجراءات اجلزائية ،وقانون الإجراءات املدنية
والتجارية ،وما زال هناك جمموعة من الت�شريعات اجلنائية الهامة حتت الإجراء يف املجل�س
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الت�شريعي من بينها م�شروع قانون العقوبات والذي تعر�ض وب�شكل مبا�شر يف املواد ( )397-393من
الف�صل ال�ساد�س منه جلرائم احلا�سب الآيل وهناك م�شروع قانون الإنرتنت واملعلوماتية ،والذي
مازال حتت الإعداد يف ديوان الفتوى والت�شريع بوزارة العدل والذي ت�ضمن العديد من القواعد
والأحكام واجلرائم والعقوبات امل�ستحدثة فيما يتعلق بالإنرتنت واملعلوماتية.
�إ�ضاف ًة �إلى �أن جرائم الإنرتنت كثرية ومتنوعة وي�صعب ح�صرها ولكنها ب�صفة عامة ت�شمل
اجلرائم اجلن�سية ك�إن�شاء املواقع اجلن�سية وجرائم الدعارة �أو الدعاية لل�شواذ �أو جتارة الأطفال
جن�سيا ،وجرائم ترويج املخدرات �أو زراعتها ،وتعليم الإجرام �أو �إرهاب ك�صنع املتفجرات� ،إ�ضافة
�إلى جرائم الفريو�سات واقتحام املواقع.
وذكر ظاهر �أن ال�سويد �أول دولة ت�سن ت�شريعات خا�صة بجرائم احلا�سب الآيل حيث �صدر قانون
البيانات عام ( )1973وحذت الواليات املتحدة الأمريكية حذوها حيث �شرعت قانون ًا خا�ص ًا
بحماية �أنظمة احلا�سب اال�آيل ( 1976م – 1985م ) ,وكانت فرن�سا من الدول التي طورت قوانينها
اجلنائية للتوافق مع امل�ستجدات االجرامية حيث �صدر قانون عام  1988الذي �أ�ضاف لقانون
العقوبات اجلنائي جرائم احلا�سب الآيل ,وعلى م�ستوى الدول العربية مل تقم �أي دولة عربية ب�سن
قوانني خا�صة بهذه اجلرائم  ,وي�ستثنى من هذه القاعدة �سلطنة عمان التي �أ�صدرت املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2001/72الذي ت�ضمن جرائم احلا�سب الآيل.
وبني �أن قانون العقوبات ال ين�ص ب�شكل مبا�شر على هذه اجلرائم املتعلقة باحلا�سوب ولكن نقي�س
عليها ونعطي مرونة لفهمنا للقانون انتظارا ل�صدور القانون اجلديد ,منهوا �إلى �أن قانون العقوبات
احلايل مل يت�ضمن �أية �إ�شارة �إلى جرائم الكمبيوتر والإنرتنت باعتبارها جرائم م�ستحدثة ،و�إمنا
جاءت ن�صو�ص قانون العقوبات لتعالج اجلرائم ب�شكل تقليدي.
ووفقا لبيانات االحتاد الأوروبي ،هناك اكرث من مليون �شخ�ص على م�ستوى العامل يقعون يوميا
�ضحايا جلرائم ترتكب عرب الإنرتنت وهو �أي�ضا ما دفع العديد من املنظمات والهيئات �إلى �إطالق
الدعوات والتحذيرات من خطورة هذه الظاهرة التي تهدد كل م�ستخدمي الإنرتنت حيث �أ�صبحت
�أ�سهل الو�سائل �أمام مرتكبي اجلرمية.
وك�شف النائب العام ال�سابق امل�ست�شار �أحمد املغني لـ«حياة و�سوق» ان عدد اجلرائم االلكرتونية
املنظور فيها امام النيابة العامة ال يتعدى حتى االن « 14ق�ضية ما بني في�سبوك وانرتنت وموقع
الكرتوين ،منها ق�ضايا �شتم وحتقري وت�شهري وقذف ،ومن بينها ثالث جرائم اقت�صادية الكرتونية،
بلغت قيمتها مليونا و 830الف دوالر».34
 . 34مقال حتت عنوان“ :ف�ضاء االنرتنت يف فل�سطني” ،من�شور يف الكرامة بر�س � .2012/5/27أنظر الرابط التايل:

http://www.karamapress.com/arabic/?Action=PrintNews&ID=13799
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ويرى مدير عام معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) د� .سمري عبد اهلل
ان العديدين من �شباب فل�سطني ي�ستخدمون االنرتنت بطريقة خاطئة تخالف القوانني املتبعة
وال�سلوكيات االجتماعية ال�صحيحة .وهو ما ي�ؤكده العديد من االطراف ذوي العالقة ،بان اجلرمية
االلكرتونية منت�شرة يف االرا�ضي الفل�سطينية ،على الرغم من �صعوبة ايجاد الوثائق التي تبني عدد
هذه اجلرائم ب�سبب عدم وجود قانون يحدد انواع وعقوبات اجلرائم االلكرتونية.35
ان اجلرائم االلكرتونية يف االرا�ضي الفل�سطينية تتنوع بني الدخول �إلى املواقع االلكرتونية الرئي�سة
لل�شركة املزودة للخدمات وت�سديد فواتري املت�سللني ،واجلرائم اجلن�سية مثل ت�صوير فتيات يف
�أو�ضاع خملة من خالل املحادثة االلكرتونية ثم ابتزازهن للح�صول على الأموال ،واحل�صول على
معلومات مينع الو�صول �إليها ،كما حدث يف ت�سريب دليل امل�شرتكني يف �شركة جوال ،واخرتاق بع�ض
املواقع االلكرتونية ،كما حدث مث ًال بعد �أن قام �شاب من قطاع غزة باخرتاق احلا�سوب الرئي�س
لدولة الربتغال ،و�سرقة العديد من بطاقات ال�صراف الآيل ،وحماولة �سرقة الأموال من خاللها،
والت�شهري والقدح والذم وخا�صة من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي مثل موقع الفي�سبوك ،والتغرير
وحماولة االحتيال من خالل �إر�سال ر�سائل �إلكرتونية لل�شخ�ص ب�أنه ربح مبلغا معينا والطلب منه
معلومات وبيانات.
ويالحظ �أن قانون العقوبات الأردين رقم  16ل�سنة  1960به من الن�صو�ص ما ت�سد بع�ض العجز
الت�شريعي وهذه احلالة الإجرامية و�إخ�ضاعها للعقاب اجلنائي خا�صة ما ورد يف ن�ص املادة 351
على �أنه�( :إذا مل يت�ضمن التهديد باحدى اجلنايات املذكورة �أعاله �أمر ًا �أو ت�ضمن �أمر ًا �إال �أنه
ح�صل م�شافهة دون وا�سطة �شخ�ص �آخر ق�ضي باحلب�س من �شهر �إلى �سنتني.
وبالرجوع لنف�س القانون فانه ميكن تعريف الذم،القدحوفقالأحكام املادة ()188
1 .1الذم :هو �إ�سناد مادة معينة �إلى �شخ�ص  -ولو يف معر�ض ال�شك واال�ستفهام  -من �شانها �أن
تنال من �شرفه وكرامته �أو تعر�ضه �إلى بغ�ض النا�س واحتقارهم �سوا ًء �أكانت تلك املادة جرمية
ت�ستلزم العقاب �أم ال .
2 .2القدح :هو االعتداء على كرامة الغري �أو �شرفه �أو اعتباره  -ولو يف معر�ض ال�شك واال�ستفهام
 من دون بيان مادة معينة .يوجد العديد من امل�شكالت وال�صعوبات العملية والإجرائية التي تظهر عند ارتكاب �إحدى جرائم
الإنرتنت ومن هذه امل�شكالت:
 . 35نف�س املرجع ال�سابق.
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�1.1صعوبة �إثبات هذه اجلرمية.
�2.2صعوبة التو�صل �إلى اجلاين.
�3.3صعوبة �إحلاق العقوبة باجلاين املقيم يف اخلارج.
4.4تنازع القوانني اجلنائية من حيث املكان.
5.5الق�صور يف القوانني اجلنائية القائمة.
6.6افرتا�ض العلم بقانون جميع دول العامل.
�7.7صعوبة ال�سيطرة على �أدلة ثبوت اجلرمية.
�8.8صعوبة حتديد امل�سئول جنائيا يف الفعل الإجرامي.
�9.9صعوبة املطالبة بالتعوي�ض املدين.
 .4م�شروع قانون العقوبات الفل�سطيني
مل يت�ضمن قانون العقوبات احلايل �أية �إ�شارة �إلى جرائم الكمبيوتر والإنرتنت باعتبار �أنها جرائم
م�ستحدثة ،و�إمنا جاءت ن�صو�ص قانون العقوبات لتعالج اجلرائم ب�شكل تقليدي كجرائم الن�صب
وال�سرقة وخيانة الأمانة والإتالف وغريها ،هذه الن�صو�ص مل تعد كافية ملواجهة ظاهرة جرائم
الكمبيوتر والإنرتنت لهذا كله �شرع امل�شرع اجلنائي الفل�سطيني بو�ضع �سيا�سة جنائية متطورة تلبي
احتياجات املجتمع الفل�سطيني وتغطي العجز اجلنائي يف الت�شريعات اجلنائية احلالية فقامت
ال�سلطة التنفيذية ممثلة يف ديوان الفتوى والت�شريع بوزارة العدل ب�إعداد م�شروع قانون العقوبات
الذي عالج فيه جرائم احلا�سب الآيل ب�شكل يتما�شى مع الأحداث املتالحقة وال�سريعة ملواجهة هذا
النوع اجلديد من �صور الإجرام.
 .5م�شروع قانون الإنرتنت واملعلوماتية الفل�سطيني
�إنطالق ًا من الدور الرئي�س الذي يقوم به ديوان الفتوى والت�شريع بوزارة العدل يف جت�سيد
الوجود الفل�سطيني يف ق�ضاء الإنرتنت واملعلوماتية واحلا�سب الآيل واللحاق بالتطورات الهائلة
التي حلقت باملجتمع الدويل ومواكبة التقدم يف هذا املجال من �أجل حماية املجتمع الفل�سطيني
و�صيانة حقوقه �أفرادا وم�ؤ�س�سات فقد �شرع بالتعاون مع وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
ب�إعداد م�شروع قانون.
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والذي يتكون من  86مادة عالج فيها املو�ضوعات ذات ال�صلة بالإنرتنت واملعلوماتية وو�ضع �أحكاما
وقواعد وقام بتجرميها حماية حلقوق الأ�شخا�ص ،كما حدد مهام مركز احلا�سوب ودور احلا�سوب
احلكومي ودور وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات مع وزارة الرتبية والتعليم يف و�ضع اخلطط
الالزمة لال�ستفادة من تقنية املعلومات واالت�صاالت يف خدمة التعليم ،كما حدد م�شروع القانون
عنا�صر البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ،وو�ضع امل�شروع �أحكاما لتنظيم الإنرتنت وتطبيقاته
كما و�ضع جمموعة من الإجراءات فيما يتعلق مبنح الرتاخي�ص والأذونات املتعلقة ب�إن�شاء �أو
ت�شغيل خدمات الإنرتنت واملعلوماتية عامة وخا�صة� ،أما فبما يتعلق ب�أمن ال�شبكات والبيانات فقد
منح م�شروع القانون وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات مع اجلهات املخت�صة العمل على
التكامل الوا�سع وال�شامل بني املعلومات و�أجهزة احلا�سب الآيل وذلك ملواجهة خماطر التعدي على
اخل�صو�صية وال�سرقة والتهديد واجلرمية وغريها من مظاهر الهجمات عرب الإنرتنت.

املبحث الرابع :املناخ الق�ضائي وعالقته باحلريات االعالمية واحلريات
العامة
 .1مدى �إ�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
�إن القوانني تلعب دور ًا حموري ًا يف حياة ال�شعوب والدول� ،إذ �أنها متثل جمموعة من القواعد الناظمة
التي تر�سي �أ�س�س العالقة بني الفرد وال�سلطة ،كما �أنها متثل احلامي للم�صالح املختلفة داخل
املجتمع الواحد.
كما �أن �أهمية متتع ال�سلطة الق�ضائية باال�ستقالل امل�ؤ�س�سي من حيث كونها م�ستقلة عن غريها من
فروع احلكومة وحتديدا ال�سلطة التنفيذية واملجل�س الت�شريعي ،ووجوب �أن تكون ال�سلطة الق�ضائية
م�ستقلة من الناحية املالية و�أن تتوفر لها موارد كافية لأداء مهامها.
على �أن غياب الق�ضاء ي�ؤدي الى هيمنة �سلطة على �سلطة �أخرى ،م�ؤكد ًا على �أهمية �أن تتمتع ال�سلطة
الق�ضائية باال�ستقالل الكامل فيما تتخذه من قرارات ،ويقع على امل�ؤ�س�سات واجب احرتام قرارتها،
كما �أنه يجب على الق�ضاة �أن يتمتعوا باال�ستقالل يف �أداء واجباتهم املهنية وواجب الف�صل يف
الق�ضايا املطروحة وفقا للقانون من دون تدخل خارجي.
ون�شري الى �ضرورة عدم التعر�ض لأحكام املحاكم �أو نقدها ،نظر ًا لأنها �صادرة عن جهة ق�ضائية
ال ميكن الطعن يف قراراتها �إال من قبل هيئة ق�ضائية فقط ،ولي�س من قبل ال�صحافيني وو�سائل
االعالم �أو �أي جهة �أخرى ،لكن من املهم مناق�شة احليثيات واالجراءات املتبعة يف التحقيقات
اخلا�صة ومدى توفر معايري املحاكمة العادلة.
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جملة من امل�سائل املت�صلة بحرية العمل الإعالمي يف فل�سطني مثل احلق يف احل�صول على املعلومات،
و�سرية م�صادر املعلومات ،وامللكية الفكرية والإجراءات اجلزائية املتبعة يف ق�ضايا الإعالم،
وعالقة ال�سلطة بو�سائل الإعالم ،واجلهات الر�سمية املخت�صة مبتابعة و�سائل الإعالم ،واليات منح
الرتاخي�ص ،والرقابة القانونية على م�صادر متويل و�سائل الإعالم ،وحمظورات الن�شر والبث ودور
الق�ضاء يف ق�ضايا القذف والت�شهري.
�أن التنظيم القانوين حلرية الإعالم يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية يغايل يف تو�سيع �صالحيات
وزارة الإعالم 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 �شانه تعطيل حرية الإعالم
و�إلزام �أ�صحابها ب�إجراءات وقيود �شتى �أبرزها نظام الرتاخي�ص الذي �أو�صت الدرا�سة ب�إلغائه
واال�ستعا�ضة عنه بنظام �أو �إجراءات �أكرث عملية ومراعاة حلرية الإعالم كنظام الإخطار مثال.
وانتقدت النظام القانوين القائم كونه يتدخل يف تنظيم �ش�ؤون مهنة ال�صحافة التي تعترب من
اخت�صا�ص النقابات املهنية كا�شرتاطه توفر �شروط معينة يف ر�ؤ�ساء التحرير والعاملني يف و�سائل
الإعالم حيث �أو�صت ب�إ�صدار قانون جديد لنقابة ال�صحافيني ليحل مكان القانون الأردين
ال�ساري الآن.
و�أكدت على �ضرورة وجود كفالة د�ستورية �صريحة للحق يف احل�صول على املعلومات وامللكية
الفكرية و�سرية م�صادر املعلومات ناهيك عن متكني الق�ضاء من القيام ب�أدواره املتعددة يف كفالة
حرية الإعالم �سواء ب�صفته الد�ستورية �أو الإدارية �أو اجلزائية �أو املدنية.
ويعترب قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية من �أهم القوانني ل�صلته الوثيقة بحقوق الإن�سان ,ومبد�أ
�سيادة القانون وفيما يتعلق بالنظام اجلزائي فقد �أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة تدارك غمو�ض وعمومية
الن�صو�ص الت�شريعية مو�ضحة انه ي�ؤخذ على جممل �أحكام العقوبات املغاالة والتغليظ يف تقديرها
خ�صو�صا �أنها تن�ص على عقوبات احلب�س يف مو�ضوعات هجرتها اغلب الأنظمة القانونية املتقدمة
وا�ستبدلت بها التعوي�ض املايل.
 .2القوانني النافذة
بالتعامل مع ق�ضايا الذم والقدح والتحقري بنوع من اخل�صو�صية متى ات�صلت بالعمل الإعالمي
مراعاة لطبيعته والدور االجتماعي وال�سيا�سي له واعتبار النقد ال�سيا�سي نقدا مباحا متى توافرت
امل�صلحة العامة وح�سن النية كما �أو�صت 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.
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ال جدال يف �أن قانون الإجراءات اجلزائية رقم ( )3ل�سنة  2001يعترب قفزة نوعية يف حتديد
الإجراءات الواجب �إتباعها عند وقوع اجلرمية واجلهات الق�ضائية التي يجب �أن تفح�صها وتف�صل
فيها .فهو قد وحد القوانني اجلزائية املبعرثة ال�شكلية وبخا�صة يف قطاع غزة يف قانون واحد ,فبد ًال
من مراجعة �ستة ع�شر قانون ًا جزائي ًا و�أكرث �أ�ضحى القا�ضي واملحامي والباحث ال يحتاج �إلى �أكرث
من كتاب واحد وال يخفى كم يف هذه اخلطوة من ي�سر و�سهولة وت�سهيل ومنع للتناق�ض والبعرثة
والت�شتت .ريات ال�شخ�صية ب�شكل خا�ص .ومعظم هذه احلريات تتعر�ض النتهاكات من قبل ال�سلطة
العامة �أثناء مراحل الدعوى العمومية .لذا ف�إن واجب امل�شرع �أن يحمي احلقوق واحلريات العامة
من ع�سف ال�سلطة يف كل مراحل الدعوى العمومية .يعترب قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية من
�أهم القوانني ل�صلته الوثيقة بحقوق الإن�سان ,ومبد�أ �سيادة القانون واحلري يعترب قانون �أ�صول
املحاكمات اجلزائية من �أهم القوانني ل�صلته الوثيقة بحقوق الإن�سان ,ومبد�أ �سيادة القانون
واحلريات ال�شخ�صية ب�شكل خا�ص .ومعظم هذه احلريات تتعر�ض النتهاكات من قبل ال�سلطة
العادلة .
املادة  – 14العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
النا�س جميعا �سواء �أمام الق�ضاء .ومن حق كل فرد ،لدى الف�صل يف �أية تهمة
جزائية توجه �إليه �أو يف حقوقه والتزاماته يف �أية دعوى مدنية� ،أن تكون
ق�ضيته حمل نظر من�صف وعلني من قبل حمكمة خمت�صة م�ستقلة حيادية ،من�ش�أة
بحكم القانون .ويجوز منع ال�صحافة واجلمهور من ح�ضور املحاكمة كلها �أو بع�ضها
لدواعي الآداب العامة �أو النظام العام �أو الأمن القومي يف جمتمع دميقراطي� ،أو
ملقت�ضيات حرمة احلياة اخلا�صة لأطراف الدعوى� ،أو يف �أدنى احلدود التي تراها
املحكمة �ضرورية حني يكون من �ش�أن العلنية يف بع�ض الظروف اال�ستثنائية �أن
تخل مب�صلحة العدالة� ،إال �أن �أي حكم يف ق�ضية جزائية �أو دعوى مدنية يجب
�أن ي�صدر ب�صورة علنية� ،إال �إذا كان الأمر يت�صل ب�أحداث تقت�ضي م�صلحتهم خالف
ذلك �أو كانت الدعوى تتناول خالفات بني زوجني �أو تتعلق بالو�صاية على �أطفال.
� ً
أي�ضا �أنه «من حق كل فرد ،لدى الف�صل يف �أية تهمة جزائية توجه �إليه �أو يف حقوقه والتزاماته يف
�أية دعوى� ،أن تكون ق�ضيته حمل نظر من�صف وعادل �أمام مثل هذه الهيئات الق�ضائية �أو املحاكم.
عالوة على ذلك ،ا�ستقالل الهيئة الق�ضائية واخت�صا�صها وحياديتها حقوق مطلقة ال ميكن جتاهلها
�أو التالعب بها� ،أي �أنها ال تخ�ضع �إلى �أي ا�ستثناء �أو قيد .و�أخ ًرياُ ،يعترب الف�صل يف �أية تهمة جزائية
من طرف هيئة ق�ضائية ال متتثل لهذه ال�شروط خمال ًفا ملا تن�ص عليه املادة ( )14من العهد الدويل
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اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

36

وعلى ال�صعيد الداخلي ال بد من اال�شارة الى �أن قوانيننا الفل�سطينية وعلى ر�أ�سها القانون الأ�سا�سي
�أولى اهتماما كبريا بو�ضع معايري ت�ضمن حتقيق املحاكمة العادلة وت�شكل املادة ( )10من القانون
اال�سا�سي االطار العام يف ذلك حيث ن�صت على «  -1حقوق االن�سان وحرياته اال�سا�سية ملزمة
وواجبة االحرتام -2 ،تعمل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية دون ابطاء على االن�ضمام الى االعالنات
واملواثيق االقليمية والدولية التي حتمي حقوق االن�سان.
� .3ضمانات املحاكمة العادلة
هناك نقاط �أ�سا�سية يجب مراعاتها حول �ضمانات املحاكمة العادلة وفق املعايري الدولية تتمثل يف:
�أوال :باحلق يف احل�صول على حماكمة عادلة علنية من قبل حمكمة خمت�صة وم�ستقلة ونزيهة
من�ش�أة بحكم القانون ,حق ال�شخ�ص يف الدفاع عن نف�سه بنف�سه �أو بوا�سطة حمامي من اختياره.
احلق يف املحاكمة دون ت�أخري ال مربر له .حماية ال�ضحايا وال�شهود .حلق يف افرتا�ض الرباءة وعدم
جترمي الذات.
وعليه وجب فى الفرتة القادمة من مرحلة البناء �سواء كنا م�ؤ�س�سات ر�سمية �أم �أهلية مدى االهمية
التي نعطيها لكرامة مواطننا الفل�سطيني الذي عانى الكثري وحقه الد�ستوري يف العي�ش ب�سالم
من خالل تطوير العمل الق�ضائي مبفهومه ال�شامل الذي ال ميكن لعجلته �أن تدور بدون ت�ضافر كل
اجلهود ابتدا ًء من م�سرية اال�صالح والتطوير الذاتي مرورا بالتعاون الفعال مع النيابة العامة التي
متثل املجتمع وتر�سم حدود الدعوى اجلنائية عينيا و�شخ�صيا وكذلك الدور الفعال لوزارة العدل
من خالل تبعية املعهد الق�ضائي الذي يعنى بالتدريب االبتدائي وامل�ستمر وكذلك الطب العدل
وغريها من الأذرع امل�ساندة لعملية التقا�ضي وكذلك الدور الهام واحليوي للق�ضاء الواقف املتمثل
بالزمالء املحامني الذين ميار�سون حق الدفاع املقد�س وفق حدود �شرف املهنة وقد�سيتها وكذلك
�أجهزة االمن وال�شرطة الذراع التنفيذي واالمني يف املجتمع وم�ؤ�س�سات املجتمع االهلي واملدين
بجهودنا جميعا ممكن ان نطور العمل لنقدم ملواطننا وملجتمعنا الكثري ولنكون على قدر امل�س�ؤولية
ليحكم املجتمع بالنهاية على �أدائنا وعلى نظام العدالة الذي توفره الدولة ب�أكمله.
ونحن نعلم ب�أن فل�سطني �إن�ضمت يف  2ني�سان � 2014إلى العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية
والتي هي من �أهم املعاهدات يف العامل فيما يرتبط باحلقوق املدنية ومنها احلق يف احل�صول على
 36الرجاء الرجوع �إلى امللحق ( )1لالطالع على ملخ�ص الن�صو�ص املرتبطة بهذا املحور يف «التعليق العام رقم ( )32للجنة
املعنية بحقوق الإن�سان» ب�ش�أن املادة ( )14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية(احلق يف امل�ساواة �أمام
املحاكم والهيئات الق�ضائية ويف حماكمة عادلة)
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املحاكمة العادلة (املادة ( )14من العهد) .وبو�صفها دولة طرف يف املعاهدة تلتزم دولة فل�سطني
باملبادئ التي تن�ص عليها املعاهدة .ومن الناحية املثالية يتوجب على دولة فل�سطني �سن الت�شريعات
بغية ترجمة متطلبات املعاهدة �إلى قانون وطني ،وت ّبني �سيا�سات وبروتوكوالت لتنفيذها وت�أ�سي�س
الآليات لرفع التقارير .ونقدم هنا تلخي�ص ال�ضمانات الرئي�سية:
 وهنا ال بد من اال�شارة الى �ضرورة بذل كل اجلهود امل�شرتكة بني م�ؤ�س�سات وقطاعات العدالةلتعزيز �ضمانات املحاكمة العادلة يف القانون واملمار�سة من خالل نظام وا�سع يت�ضمن
املجاالت املختلفة ويبني �أوجه الق�صور الت�شريعية التي يعاين منها نظامنا القانوين الفل�سطيني
وال �سيما مع قدم ت�شريعاته وعدم قدرتها على مواكبة امل�ستجدات واحلداثة وكذلك ا�شكالية
تعدد احلقب احلكمية التي مل تخلو الت�شريعات يف كل حقبة منها من امل�صالح اخلا�صة ب�سيا�سة
ال�سلطة احلاكمة يف حينه ابتدا ًء من الت�شريعات ابان احلقبة الرتكية والتي ال زال البع�ض منها
�ساريا حتى وقتنا احلا�ضر وانتها ًء باحلقبة اال�سرائيلية التي ال زالت تعاي�شنا وتكبل فاعلية
ق�ضائنا الفل�سطيني الى االن.
 يف هذا االطار ال بد من اال�شارة الى انه ال ميكن الو�صول الى تطبيق �سليم وحقيقي وفعال ملفهوماملحاكمة العادلة بدون ت�ضافر اجلهود بني قطاعات العدالة باملفهوم الوا�سع ،و�أق�صد هنا �أهل
ال�سلطة واحلل والعقد ،حيث ان �ضمانات املحاكمة العادلة تبد�أ حلظة ارتكاب اجلرمية من
قبل �سلطة اال�ستدالل ومتتد الى االجراءات �أمام �سلطة التحقيق ومن ثم �أمام الق�ضاء من
خالل التحقيق النهائي (املحاكمات العلنية �أمام هيئة ق�ضائية متخ�ص�صة ذو دراية وخربة)
لتمتد وت�شمل تطبيق العقوبة من خالل النيابة العامة ممثلة احلق العام يف املجتمع بغية حتقيق
الردع اخلا�ص والعام مما يعك�س ايجابا على ال�سلم االهلي واملجتمعي.
 جلميع املواطنني يف فل�سطني احلق يف الو�صول الى العدالة ونق�صد بالعدالة هنا مبفهومهاال�شامل العدالة التي حتقق �ضمانات املتهم وبذات الوقت حتقق الردع اخلا�ص والعام للحفاظ
على ال�سلم االهلي ،ومن �أجل ذلك يتوجب على م�ؤ�س�ساتنا النظر الى ال�صورة ب�شمولية �آخذين
بعني االعتبار املجموعة الكاملة لأدوات ومعايري العدالة والأولويات واالمكانيات املتاحة التي
يتعني و�ضعها بناء على �أهداف من املمكن حتقيقها ،حيث يتعني اقرار �سالمة النهج وتعزيز
املحاكمة العادلة يف االجراءات اجلزائية منذ حلظة وقوع اجلرمية وما بعدها ،بحيث ميكن
احراز التقدم يف تطبيقها بطريقة تكاملية ومتما�سكة وبادماج امل�س�ؤوليات الفردية وامل�شرتكة
جلميع امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة ،وال نن�سى يف هذا امل�ضمار الدور الرئي�س الذي تلعبه م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين التي كانت دوما ت�ساعد قطاعات العدالة على و�ضع �أدوات القيا�س من خالل
الر�صد للق�ضايا جملة وتف�صيال.
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 فيما ال توجد �أية مادة معينة يف القانون الفل�سطيني ت�ضمن حق املحاكمة �أمام حمكمةخمت�صة ،37من الناحية العملية ال ي�شكل الف�صل يف الدعوى �أمام حمكمة خمت�صة مبوجب
املادة ( )14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف فل�سطني �أي �إ�شكالية
�إذ ين�ص القانون الفل�سطيني على الأهلية القانونية للمحاكم واخت�صا�صاتها .ويحتوي كل من
القانون الأ�سا�سي املعدل للعام  2003وقانون ت�شكيل املحاكم رقم ( )4للعام  2001وقانون
ال�سلطة الق�ضائية رقم ( )2على مواد ترتبط بهذا ال�ش�أن.
 وتن�ص املادة ( )9من القانون الأ�سا�سي املعدل للعام  2003على �أن الفل�سطينيني «�أمام القانونوالق�ضاء �سواء ال متييز بينهم ب�سبب العرق �أو اجلن�س �أو اللون �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي
�أو الإعاقة» .ومن الناحية املبدئية ،ت�ضمن هذه املادة مبد�أ حق الو�صول �إلى العدالة .وتن�ص
املادة ( )30من القانون الأ�سا�سي املعدل للعام  2003ب�أن التقا�ضي حق م�صون ومكفول للنا�س
كافة ،ولكل فل�سطيني حق االلتجاء �إلى قا�ضيه الطبيعي ،وينظم القانون �إجراءات التقا�ضي
مبا ي�ضمن �سرعة الف�صل يف الق�ضايا ،ويحظر الن�ص يف القوانني على حت�صني �أي قرار �أو عمل
�إداري من رقابة الق�ضاء ،ويرتتب على اخلط�أ الق�ضائي تعوي�ض من ال�سلطة الوطنية يحدد
القانون �شروطه وكيفياته .وهذا من ناحية مبدئية ي�ضمن حق الو�صول العادل �إلى العدالة.
 لكن من الناحية العملية ي�ضع االحتالل الإ�سرائيلي معيقات ج ّمة متنع حتقيق حق الو�صول�إلى العدالة يف فل�سطني .ونظ ًرا لقيام �سلطات االحتالل ب�إغالق املناطق وقطع �أو�صالها وو�ضع
احلواجز الدائمة �أو امل�ؤقتة على الطرقات (املنطقة ج) ،ال يتمكن الكثري من الق�ضاة �أو الأفراد
من الو�صول �إلى املحاكم مما ي�ؤدي (دون متييز) �إلى تقييد حق الو�صول �إلى العدالة و� ً
أي�ضا
�إلى تراكم الق�ضايا ب�شكل كبري.
 -احلق يف املحاكمة �أمام حمكمة خمت�صة.

 37على الرغم من �أن املادة ( )30من القانون الأ�سا�سي ميكن تف�سريها يف هذا املعنى من غري الوا�ضح �أن هذا هو جائز يحدث
بالفعل.
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الفصل الثاني:
عمل الوحدة القانونية فى مدى
(واقع واشكاليات وطموح)
ميثل التقدم الذي مير به كل ما يخ�ص الن�شر والإعالم ب�شكل عام تطور ًا الفتا يدخل العديد من
العوامل اجلديدة يف يوميات عمل ال�صحفيني والإعالميني ،فمن ناحية جتد �أن الإحداث املت�سارعة
يف بقعة معينة �أو �إقليم حتتم االت�صال امل�ستمر مبن ينقل اخلرب �أو يتداوله مع املرجعيات املوجودة
يف ذلك الإقليم او على االر�ض من جهات ر�سمية �أو مرجعيات قانونية وق�ضائية او غريها من
اجلهات مما ي�سبب الت�ضارب يف الغايات يف كثري من االحيان من حيث نقل اخلرب ودقته ووجود
ر�ؤى خمتلفة يف نقل احلدث ذاته من وجهة نظر ال�صحفي او من وجهة النظر الر�سمية �أو من
خالل نقل الواقع وما يحدث جمرد ًا ،ويف نف�س الوقت ف�إن طرق تداول ون�شر الإخبار بدورها قد
تطورت عن الأ�ساليب التقليدية التي كانت �سائدة يف املا�ضي بدخول الن�شر االلكرتوين كمرجع
ي�شكل م�صدرا للعديد من االخبار وطريقة تداولها �إن كانت من خالل املواقع االلكرتونية �أو من
خالل �صفحات التوا�صل االجتماعي.
�إن كل العوامل امل�شار اليها اعاله -باخت�صار -تتجلى بدقة يف احلالة الفل�سطينية من خالل
الق�ضايا اليومية التي تثور مبنا�سبة الن�شر �أو من خالل وجود ال�صحفيني يف مكان معيني يف حلظة
معينة ،مما ي�سبب العديد من اال�شكاالت التي تواجه ال�صحفيني �سواء يف امليدان او من خالل ما
يقوموا بن�شره.
بناء عليه فقد ظهرت الفكرة بوجود مرجعية قانونية للإعالميني لتقوم بدور امل�ساعدة القانونية يف
التعامل مع جمموعة من القوانني واالنظمة املطبقة يف املنطقة وهي باملنا�سبة متتاز بتعدد امل�صادر
الت�شريعية وتعدد املرجعيات القانونية وهذا راجع الى طبيعة االنظمة ال�سيا�سية التي تعاقبت على
فل�سطني، 38وميثل وجود وحدة قانونية تعالج الإ�شكاالت التي يتعر�ض لها ال�صحفيون ب�صورة يومية،
حتديا ي�ستوجب الوقوف عنده ودرا�سة �آفاقه .
كما �أن تبني املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات االعالمية (مدى) لفكرة وجود الوحدة القانونية
ي�شكل �سابقة يف العمل االجتماعي املختلط بني اجلانب القانوين والق�ضائي وبني العمل ال�صحفي
اذ ال يوجد �أي مركز �أهلي يعني مبتابعة الق�ضايا املتخ�ص�صة بال�صحفيني فقط ويتعامل مع ق�ضايا
 38فمن املالحظ مثال وجود ت�شريعات تتعلق بالن�شر او بالعقوبات منذ احلقبة االردنية واالنتداب الربيطاين على فل�سطني ال زالت
�سارية وتطبق حتى يومنا هذا.
33

االعالم والن�شر وحرية الر�أي ب�شكل عام من خالل متابعتها يف اروقة املحاكم ولدى ال�سلطة
التنفيذية والأجهزة االمنية بفروعها املختلفة �سوى (مدى).
وهو الأمر الذي ي�شكل �سابقة فريدة من نوعها كما ذكرنا كما انه ي�شكل حتدي ًا يف �صياغة العالقة
القانونية بني املركز وبني �أ�صحاب العالقة من الإعالميني وغريهم من ناحية كما �أنه ي�شكل حتديا
يف نف�س الوقت من ناحية احلفاظ على اال�ستقاللية و�ضمان عدم االجنرار الى الدفاع عن موا�ضيع
وق�ضايا �شخ�صية �أو تبني وجهات نظر �سيا�سية تخ�ص الإعالميني ويف نف�س الوقت احلفاظ على
املبد�أ الأثري يف حماية حقوق ال�صحفيني والنا�شرين ايا كان موقعهم وايا كان انتمائهم بطريقة
تتوافق وتن�سجم مع املنظومة العاملية حلماية حقوق ال�صحفيني وبالتايل مع النظام العاملي حلقوق
وحماية احلريات ال�شخ�صية وحقوق الإن�سان.
من هنا جاءت الأهمية التي يقوم بها مركز مدى يف توفري تلك احلماية بطريقة حيادية ومو�ضوعية
تتفق مع القوانني واالنظمة النافذة يف فل�سطني.
وحيث �أن الوحدة القانونية يف مدى ت�شكل تطور نوعي يف تعامل ال�صحفيني مع اجلهات الر�سمية
وغري الر�سمية اثناء التعامل اليومي فان من املهم ت�سليط ال�ضوء على طبيعة عملها ون�شاطاتها
املختلفة وما تواجهه من عقبات وذلك وفق الت�سل�سل التايل:

 .1دور الوحدة القانونية ون�شاطاتها
باحلديث عن دور الوحدة القانونية يف مدى فان اول ما يتبادر الى الذهن هنا هو الدفاع املبا�شر
عن ال�صحفيني يف املحاكم ولدى الأجهزة الأمنية وال�شرطة ،اال �أننا جند ان هذا الدور يعد رغم
اهميته عن�صرا من �ضمن العنا�صر التي تقوم بها الوحدة بجانب تقدمي اال�ست�شارات والتدريب ،
ومن املمكن ان نلخ�ص دور الوحدة ون�شاطاتها على النحو التايل:
 .1.1تقدمي اال�ست�شارات وامل�ساعدة القانونية
يف كثري من االحيان يقوم ال�صحفي بن�شر مادة معينة او خرب ب�صورة جمردة دون ان يدرك ان
قيامه بن�شر ذلك اخلرب ي�شكل جرمية بحد ذاتها او ن�شر �أو�صاف و�إخبار تتعلق ب�شخ�صيات او
هيئات ر�سمية او غري ر�سمية بح�سن نية دون ان يدرك انها يف حقيقتها ت�شكل جرم من�صو�ص عليه
يف قانون العقوبات كالقدح والذم ناهيك عن دخول عن�صر اخر هو الن�شر على �صفحات التوا�صل
االجتماعي وما يرتافق معها من تعليقات قد تعترب يف بع�ض الأحيان ما�سة ب�صورة �شخ�ص او هيئة
مما ي�شكل ت�صورا لقيام جرمية من وجهة نظر االجهزة االمنية.
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 .1.2التدريب
يف العديد من احلاالت قامت مدى بتدريب لل�صحفيني وكذلك لتدريب بع�ض طالب كليات االعالم
عن املنظومة القائمة وجمموعة الت�شريعات ال�سارية التي قد يواجهها ال�صحفي اثناء عمله ،وقد
تبني وجود فائدة كبرية من ذلك التدريب من خالل اهتمامات الفئة امل�ستهدفة ومراجعاتها بعد
التدريب.
 .1.3الدفاع املبا�شر عن ال�صحفيني لدى املحاكم واجلهات االخرى
املق�صود بالدفاع املبا�شر يف هذه احلاالت هو متثيل ال�صحفي والدفاع عنه لدى املحاكم مبوجب
توكيل خا�ص ملحامي الوحدة القانونية ،وهذه احلالة متثل اكرث احلاالت التي تعاجلها الوحدة ،
والتمثيل الق�ضائي ميتد اي�ضا لي�شمل متثيل ال�صحفيني لدى النيابة العامة قبل ان يحول امللف الى
املحكمة -ان مت حتويله -وكذلك التمثيل لدى االجهزة االمنية يف حالة طلب ال�صحفي او م�صادرة
مواد منه (تلفونات ،اجهزة كمبيوتر  ،كامريات) ويف بع�ض احلاالت جنحت الوحدة يف اعادة بع�ض
هذه االجهزة فعال الى ال�صحفي.
يف بع�ض احلاالت وب�سبب حالة االنق�سام والهواج�س االمنية فان دور االجهزة االمنية ا�صبح يتداخل
ب�صورة غري مربرة يف عمل ال�صحفيني ويف بع�ض احلاالت فان حتقيقات النيابة تقف يف مرحلة
معينة دون حراك ب�سبب حتويل امللفات من االجهزة االمنية والتوقف عن متابعة املو�ضوع.
مثلت الوحدة القانونية العديد من ال�صحفيني يف املحاكم ودافعت عنهم امام الهيئات الق�ضائية
والنيابة العامة (يو�سف ال�شايب جهاد حرب وغريهم) وقد �صدرت بع�ض االحكام �ضد ال�صحفيني
تتعلق بق�ضايا ن�شر مثل ق�ضية نزار حمامرة يف بيت حلم.
من غري اخلايف �أهمية متثيل االعالميني لدى املحاكم خا�صة مبا يرتبط بذلك من حماولة �إدخال
النظام الق�ضائي يف منظومة الدفاع عن حقوق الر�أي وعن حق االن�سان يف التعبري بالنتيجة.
ويقول املحامي والقا�ضى ال�سابق اال�ستاد رائد عبد احلميد فى معر�ض رده على
تقييم  �أهم الق�ضايا التى تعاملت معها الوحدة:
1.1تقيمنا لفهم ال�صفحيني الجراءات التقا�ضي هو وجود نق�ص يف املعايري واملفاهيم اخلا�صة
بامل�س�ؤولية عن الن�شر وهذا راجع ا�صال الى وجود نق�ص يف املناهج التعليمية يف كليات االعالم
حيث تعتمد بع�ض الكليات يف العامل الى و�ضع متطلبات للطالب لدرا�سة ابجديات امل�س�ؤولية
القانونية ،وقد تبني من خالل التدريبات التي قامت بها مدى ان ال�صحفيني ال ي�ستطيعون يف
اغلب احلاالت ر�سم الفرق بني الن�شر ب�صورة حرة ومطلقة وبني ما ي�شكلة الن�شر يف بع�ض
احلاالت من جرم الذم والقدح والتحقيري.
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كما تبني اي�ضا ان الفئات التي جرى تدريبها على غري وعي كامل بدرجات املحاكم وبالفرق بني
الق�ضاء والنيابة واالجهزة االمنية وب�شكل عام فان التدريب لل�صحفيني خا�صة يف م�سائل االجراءات
وجرائم الن�شر قد يحل جز�أ كبريا من امل�شكلة.
2.2اننا جند من خالل التعامل ل�سنوات مع ق�ضايا احلريات ب�شكل عام وحرية الن�شر واالعالميني
التوعية بالقوانني ال�سارية من خالل التدريب ومن خالل ن�شر الوعي (بو�سرتات ،كتب تعريفية،
دليل ،الى اخره) كما بادرت الى ذلك م�ؤ�س�سة مدى من خالل عملها مع ر�أ�س الهرم يف اجلهاز
الق�ضائي.
3.3تتمثل اهم اال�شكاليات يف الق�ضايا التي ت�صل املحاكم يف حتييز بع�ض الق�ضاة وخلطهم لفكرة
الدفاع عن ال�سلطة يف حني ان الق�ضاء يجب ان يكون م�ستقال عن ال�سلطة التنفيذية ،فمثال
ق�ضية ال�صحفي حمامرة يف بيت حلم مت احلكم فيها على ا�سا�س ان التهمة اطالة الل�سان
(ن�شر على الفي�س بوك) يف حني ان تلك التهمة تتعلق بامللك ايام االردن وهي ملغية بحكم
الواقع –عدم وجود ملك -وكذلك عدم وجود ل�سان الطالته الن املن�شور مت على الفي�س بوك.
4.4ون�ضييف بان وعي القا�ضي يجب ان يكون يف اجتاه واحد هو حماية حقوق االن�سان مهما كان
نوعه او جن�سه �أو �أ�صله ...الخ ،ولكننا جند العك�س يف بع�ض الق�ضايا واالمثلة التي ذكرناها
وا�ضحة.
5.5ذكرنا بع�ض ميزات التثقيف واهميته لل�صحفيني وهي من وجهة نظرنا ت�شكل اال�سا�س يف
حتديد امل�س�ؤولية بوجود مادة يعرفها ال�صحفي لتحديد م�س�ؤوليته وكخلفية جتنبه الكثري من
اخللط –يف ظل وجود االجهزة االمنية التي ال ت�ساعد �أحيانا منظومة احلقوق واحلريات ب�شكل
عام  ،ناهيك عن وجود املحتل اال�سرائيلي اي�ضا).
6.6فيما يخ�ص املحاكم املتخ�ص�صة بق�ضايا الن�شر كنت قد ابديت وجهة نظر تخالف الكثريين
وهي عدم �أهمية وجود مثل هذه املحاكم وال�سبب يف ذلك من وجهة نظري ان القا�ضي يجب
ان يلم ويدافع عن حقوق االن�سان ب�شكل عام دون وجود الق�سم املتخ�ص�ص ،ودفاعه ذلك ينم
عن ا�ستقالليته وكونه حامي للحقوق واحلريات العامة التي نظمها القانون اال�سا�س ،اال �أن
احلالة الفل�سطينية وعدم وجود فرق يف كثري من االحيان بني عقلية االجهزة االمنية والنيابة
العامة وبني عقلية بع�ض الق�ضاة جتعل من م�س�ألة التوعية للق�ضاة بفكرة تلك احلريات اهم
من وجود حماكم خا�صة.
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�إن املحاكم املتخ�ص�صة وفق �أحكام قانون ال�سلطة الق�ضائية ال ت�شكل اال بقانون (حماكم اجلمارك،
حماكم ال�ضريبة�...إلخ) وهذا االمر ال يجعل من مو�ضوع وجود حمكمة متخ�ص�صة اال �ضرب ًا من
العواطف ال �أكرث.
كما ان ق�ضايا الن�شر وال�صحفيني حمدودة اذا ما قورنت بباقي الق�ضايا التي ينظرها الق�ضاة
(جنح خمالفات �سري وغريها) وبالتايل فان املطلوب حقا هو زيادة وعي كافة الق�ضاة واجلهاز
الق�ضائي نف�سه مبنظومة حقوق الن�شر وحرية الر�أي ولي�س اتخاذ اجراء ال يعمل فعليا وواقعيا
وقانونيا.
7.7اهم التهم التي وجهت لل�صحفيني خالل الفرتة املا�ضية –خالل اربعة �سنوات -هي  :الذم
والقدح وال�سب ،اثارة النعرات الطائفية ،اطالة الل�سان على مقامات عليا.
8.8م�س�ألة املرجعيات ال تعدو ان تكون القوانني النافذة ،ولكن لال�سف فان بع�ض الق�ضاة قد
ا�ستعانوا بن�صو�ص غري �سارية ال يجوز تطبيقها (حالة حمامرة /اطالة الل�سان) .
الوحدة القانونية تعتمد على تطوير الفهم لذات القوانني ب�صورة تخدم ال�صحفيني وتو�سع ح�ض
الق�ضاة على االجتهاد :مثال ذلك اال�ست�شهاد بقرار ملحكمة النق�ض الفرن�سية التي تقول فيه ان
الن�شر على الفي�س بوك ال يعد ت�شهريا او ذما وقدحا.
ومثال ذلك الرجوع الى قانون املطبوعات والن�شر نف�سه الذي ي�ستوجب م�سائلة دار الن�شر واملحرر
للجريدة ولي�س ال�صحفي فقط (حالة يو�سف ال�شايب).
ومثال ذلك وجوب تقدمي امل�شتكي الذي يدعي انه تعر�ض لل�سب او ال�شتم نف�سه لل�شكوى (وفق
احكام القانون) ال ان يتم اعتقال ال�صحفي من قبل املخابرات –وهي لي�ست طرفا يف املعادلة بني
من قام بالن�شر ومن تعر�ض لل�سب مثال (الحظ مثال ق�ضية النيابة �ضد الكاتب جهاد حرب حيث
ان من تقدم بال�شكوى هو ح�سني االعرج رئي�س ديوان الرئا�سة يف حني ان من ادعي بانه تعر�ض
لل�سب هو الرئي�س )
�9.9أخريا فان م�صطلح «عالقة» يعني �أن الق�ضايا تتوقف لدى النيابة وال تتم متابعتها او حتريكها
�إما بتحويلها للمحكمة او حفظ التهمة ومثال ذلك ق�ضية جهاد حرب امل�شار �إليها �أعاله� .أي
�أن تكون امللفات مفتوحة يف النيابة او مت التحقيق فيها من قبل الأجهزة الأمنية دون ان يتم
حتويلها للمحكمة املخت�صة.
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مالحظات:
 كافة االنتهاكات املذكورة يف هذه الورقة تتعلق باحلالة الفل�سطينية وال تعالج االنتهاكاتاال�سرائيلية على ال�صحفيني والإعالميني .وذلك جمال اخر يطول فيه ال�شرح رغم عدم
متابعتنا لتلك احلاالت مبا�شرة.
 يف العديد من الإحداث توقف تدخل الوحدة القانونية الن فعل ال�صحفي ي�شكل جرمية تتعلقبه ،مثال جتارة اال�سلحة او مو�ضوع ن�شر يتعلق بني ال�صحفي واحد اقاربه ،الن املتابعة القانونية
يف هذه احلاالت تتعلق مبو�ضوع او موا�ضيع �شخ�صية.
وقد ا�صرت الوحدة القانونية يف العديد من احلاالت على الن�أي بنف�سها عن الدخول
يف ق�ضايا �شخ�صية -حتى لو تعلقت ب�صحفيني -ب�سبب الرتكيز على ح�صر الدفاع
والعمل على م�سائل حريات الن�شر والدفاع عن احلقوق وحريات الر�أي.

 .2مالحظات واقرتاحات تتعلق بتطوير الوحدة القانونية يف مدى
من خالل اال�ستعرا�ض ال�سابق للدور الذي تقوم به الوحدة القانونية يف مركز مدى تبني اهمية ذلك
الدور خا�صة فيما يتعلق بوجود مرجعية قانونية لل�صحفيني ال حتمل اية �أجندات �سيا�سية وال تخ�ضع
الي نوع من انواع ال�ضغوط او احل�سابات امل�سبقة.
حتاول الوحدة وبقدر االمكان التحلي باملو�ضوعية يف تعاملها مع ال�صحفيني وق�ضاياهم املختلفة
�سواء امام النيابة العامة او لدى االجهزة االمنية او يف املحاكم  ،وتكون يف غاية القوة عندما يتعلق
االمر باحلريات العامة والتي اهمها حرية التعبري .
يف نف�س الوقت فان ال�صحفيني يبدون الكثري من عنا�صر الثقة والتعامل اجليد مع الوحدة النها
ت�ساعدهم ب�شكل جماين ودون اية �شروط وت�ستقبل مطالبهم بكل �سعة �صدر .
وعليه فان �سبل تطوير الوحدة تخدم يف النتيجة اال�سا�س الذي بد�أت به مدى وهو توفري امل�ساعدة
القانونية الالزمة بهدف حماية احلريات واحلق يف التعبري دون خ�شية او خوف.
و�سن�ضع يف الت�صور التايل اهم املالحظات واالقرتاحات الكفيلة بدميومة وتطوير اخلدمات
اخلا�صة بالوحدة القانونية يف مدى من الزوايا التالية:
�أو ًال :التمثيل القانوين وعدد املحامني
تت�شكل الوحدة القانونية من حمام فرد واحد يقوم با�ستقبال ال�شكاوى املحولة اليه من قبل املركز
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الذي يعطي ال�صحفي الرقم اخلا�ص باملحامي او بالعك�س اعطاء املحامي رقم ال�صحفي وهو يتابعه
من حيث احلالة وح�سب طبيعتها ،اوال من خالل االت�صال املبا�شر بال�صحفي ويف حالة كونه معتقل
االت�صال باهله .ملعرفة ظروف االعتقال/تفا�صيل االعتداء  /الدعوة واي جهاز امني يتدخل يف
املو�ضوع او النيابة.
يف بع�ض احلاالت يقوم االهل بتوكيل حمام خا�ص على نفقتهم ونقوم بالتن�سيق مع ذلك املحامي يف
بع�ض امل�سائل اخلا�صة بالتحقيق او بح�ضور جل�سات املحاكمة ان وجدت.
ال ميكن جتاهل حاالت التعاون الزمايل بني املحامني وهي تتمثل بوجود تعاون بني املحاميني يف
املحافظات املختلفة فمثال املحامي يف جنني يعطي االنابة ملحامي من رام اهلل ملتابعة ملفاته فيها
وهذا امر جائز قانونا ومن�صو�ص عليه يف قوانني نقابة املحاميني ،كما ان هذا االمر ي�سهل و�ضع
الوحدة القانونية يف متابعة امللفات يف املحافظات املختلفة من خالل االنابات او التمثيل املبا�شر
واملتابعة واغلب هذه االعمال تتم تطوعا من قبل الزمالء ،الننا ن�ساعدهم يف ملفاتهم عندنا يف
رام اهلل عند احلاجة.
يف نف�س الوقت فان عدد امللفات التي ت�صل املحاكم املتعلقة بال�صحفيني قليل ن�سبيا باملقارنة مع
نوعيات اخرى من الق�ضايا كق�ضايا املخالفات مثال او ال�شيكات او خالفها.
االقرتاح فيما يخ�ص العدد الالزم هو االبقاء على الو�ضع احلايل مع ا�ضافة اقرتاح ان يتم ا�ستقبال
متطوعني للتواجد يف املركز من املحامني املتدربني وهذا متاح من خالل التعاون مع النقابة (نقابة
املحامني).
ثانيا� :آلية �أخذ االفادات
يتم االت�صال باملركز الذي اخذ �شهرة وا�سعة بني ال�صحفيني من خالل التدريبات ومن خالل
الن�شرات التي تعرف باملركز ،ويتم توجيه ال�صحفي لالت�صال باملحامي او بالعك�س نقوم نحن
مبتابعة االت�صال به.
االقرتاح ان يتم تطوير مناذج خا�صة الخذ االفادة و�ضرورة توقيعها من �صاحب ال�شكوى وتقدميها
لغايات احلفظ واملتابعة يف املركز �أما يدويا او الكرتونيا بقدر االمكان وذلك لغايات دقة املتابعة
وان لزم الن�شر للحالة حمل البحث.
ثالث ًا :طرق املتابعة
نتوا�صل مع ال�صحفيني دائما عن طريق الهاتف �أو من خالل اللقاءات املبا�شرة ملتابعة ق�ضاياهم،
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كما يتم تقدمي اال�ست�شارات اخلا�صة باملقابالت يف االجهزة االمنية التي متنع ح�ضورنا وتوجيه
ال�صحفيني ب�ضرورة ذكر انهم �سرياجعون املحامي عند االح�سا�س بان املو�ضوع قد ي�شكل خطورة.
حاولنا من قبل ان نتو�صل لتفاهم مع الناطق با�سم االجهزة االمنية عدنان ال�ضمريي من اجل
متابعة احلاالت قبل ن�شرها اال ان ذلك التاون مل يثمر ب�سبب عدم تلقي اي رد منه على اي ا�ستف�سار
او طلب قدم من جهتنا.
يف احلاالت التي حتول للنيابة العامة يتم التمثيل والتوا�صل من خالل ح�ضورنا املبا�شر بقدر
االمكان مع ال�صحفي �صاحب احلالة.
 .3اخلامتة
لقد بحثت الدرا�سة مو�ضوع الوحدة القانونية «الأهمية والفاعلية للدفاع عن ال�صحفيني والتي برز
من خالل البحث االهمية النظرية والعملية لهذه الوحدة.
 وقد تعر�ضت الدرا�سة للمو�ضوع ب�شكل منهجي من خالل تق�سيمه لف�صلني رئي�سيني حيثعالج الف�صل االول االطار النظري واملنهجي والبيئة القانونية حلماية حرية الر�أى والتعبري
فى فل�سطني وكذلك حتدثت عن اجلرمية االلكرتونية وعرفتها بال�شكل العلمي الدقيق دون
اخالل بحرية الراي والتعبري وتطرقت اي�ضا الى املناخ الق�ضائي وعالقته باحلريات االعالمية
واحلريات العامة وتعاطيه مع هذه الق�ضايا ب�شكل نزيه وحمايد كما فندت االجراءات اجلزائية
املتبعة فى ق�ضايا االعالم امام املحاكم النظامية الفل�سطينية ومن جانب غاية يف االهمية
حتدث الدرا�سة عن حق التمثيل املبكر و�ضرورة تطبيقه لتكري�س مبدا �سادة القانون واالتزام
باملواثيق واملعاهدات واالتفاقيات الدولية وخا�صة تلك التي ذيلتها دولة فل�سطني بتوقيعها
وا�ست�أن�ست الدرا�سة اي�ضا بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سة و�أكدت على
�ضرورة تطبيق ما جاء فيه وخا�صة ما يتعلق ب�ضمانات املحاكمة العادلة.
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 واما الف�صل الثاين فقد غطى درا�سة حتليلة لأهمية وجود وحدة قانونية يف مدى والتي تكونيف م�ضمونها مرجعية قانونية للإعالميني لتقوم بدور امل�ساعدة القانونية ومتابعة ق�ضاية
ال�صحفيني يف املحاكم والتعامل مع جمموعة القوانني واالنظمة املطبقة يف فل�سطني ،كما
ا�ستهدفت متابعة ار�شيف الق�ضايا املوثقة لدى مركز مدى وتفنيدها من الناحية القانونية
وبيان نوع االنتهاكات وعددها .كما يبني اجلدول التايل:
العدد
�أنواع االنتهاكات
33
انتهاك حرية الر�أي والتعبري
1
انتهاك احلق يف التنقل
4
انتهاك احلق يف الكرامة االن�سانية
4
انتهاك اخل�صو�صية ال�شخ�صية
1
انتهاك حرية التنقل واملنع من ال�سفر دون قرار ق�ضائي
8
حجز احلرية (�إعتقال بدون م�سوغ قانوين وبدون الإحالة)
1
التدخل يف احلريات ال�صحفية
5
التفتي�ش بدون مذكرة قانونية
4
االعتداء على املمتلكات ال�شخ�صية
11
انتهاك ال�سالمة اجل�سدية
3
االعتقال التع�سفي
4
حجز البطاقة ال�شخ�صية دون قرار ق�ضائي
1
حجز اموال دون قرار ق�ضائي
1
التعدي على ال�سالمة اجل�سدية من قبل جهة جمهولة
1
املنع من مزاولة مهنة ال�صحافة دون قرار من اجلهات املخت�صة
1
انتهاك حرية الر�أي والتعبري من قبل جمموعة غري مكلفة بانفاذ القانون
ومن خالل الدرا�سة والتحليل والت�صنيف للحاالت ،تبني ان الوحدة القانونية يف املركز الفل�سطيني
للتنمية واحلريات الإعالمية «مدى» قد عاجلت ب�شكل قانوين وق�ضائي � 83إنتهاك وقد تبني بعد
الدرا�سة والتحليل �أن �أكرث حق من حقوق االن�سان (حقوق ال�صحفني) كان عر�ضة لالنتهاك هو
حرية الر�أي والتعبري �إذ �شكل من جمموع االنتهاكات ن�سبة  %39ويليه يف املرحلة الثانية (االعتقال
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التع�سفي) اذ �شكل ن�سبة  %132اما يف املرتبة الثالثة فكان (حجز احلرية) و�شكل ن�سبة %0.96
يليه يف املرتبة الرابعة وبن�سبة  %0.48االنتهاكات التالية(:احلق يف الكرامة االن�سانية ،انتهاك
اخل�صو�صية ال�شخ�صية،االعتداء على املمتلكات ال�شخ�صية ،انتهاك ال�سالمة اجل�سدية ،حجز
البطاقة ال�شخ�صية دون قرار ق�ضائي).
اما يف املرتبة االخرية وبن�سبة � %0.12شملت االنتهاكات التالية( :انتهاك احلق يف التنقل،املنع من
ال�سفر دون قرار ق�ضائي ،التدخل يف احلريات ال�صحفية،حجز اموال دون قرار ق�ضائي،التعدي
على ال�سالمة اجل�سدية من قبل جهة جمهولة،املنع من مزاولة مهنة ال�صحافة دون قرار من
اجلهات املخت�صة� ،إنتهاك حرية الر�أي والتعبري من قبل جهة غري مكلفة بانفاذ القانون).
وجتدر اال�شارة وبالرجوع الى ار�شيف الوحدة ب�أن هذه الدار�سة ا�ستهدفت االنتهاكات يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة على حد �سواء.
و �شملت الدرا�سة النوع والعدد والن�سبة امل�ؤية لالنتهاكات الواقعة يف غزة وال�ضفة الغربية،حيث كان
عدد الق�ضايا النظورة بطرف اع�ضاء ال�ضابطة الق�ضائية يف ال�ضفة الغربية هو  39ق�ضية مت احالة
 17ق�ضية منها للق�ضاء و�صدر يف ق�ضية واحدة حكم بالرباءة من حمكمة الدرجة االولى ومازالت
كافة الق�ضايا منظورة بطرف الق�ضاء الفل�سطيني ومت اخالء معظم املوقوفني من خالل متابعة
الوحدة لهم وعن طريق تقدمي طلبات اخالء ال�سبيل حيث بلغت الن�سبة املئوية للق�ضايا املحالة
للق�ضاء الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية .%43
وبلغت الق�ضايا املنظورة بطرف اع�ضاء االجهزة االمنية يف قطاع غزة  10ق�ضايا مل حتال منها اية
املحتجزة.
ق�ضية للمحكمة ومت التعامل معها ب�شكل امني يف مقرات اجلهات
ِ
تخلل �أر�شيف الوحدة �إنتهاك واحد حلرية الر�أي والتعبري ح�صل يف ال�ضفة من قبل جهة جمهولة
وانتهاك اخر ح�صل يف قطاع غزة من قبل بع�ض عنا�صر حركة اجلهاد اال�سالمي كما �إت�ضح يف
االفادات املقدمة للوحدة.
�أي�ضا تابعت الوحدة عدة انتهاكات من قبل االحتالل اال�سرائيلي مل تتطرق لها الدرا�سة،وكذلك
تابعت عدة ق�ضايا يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية مل يقوم الباحث بتحليلها لعدم وجود معلومات
كافية عنها� .أخري ًا يرى الباحث ومن خالل الدرا�سة ب�أن االنق�سام الفل�سطيني الفل�سطيني كان عام ًال
م�ؤثر ًا يف زيادة هذه االنتهاكات .واحلقيقة التي ال جتانب ال�صواب ب�أن عدد كبري من االنتهاكات
بحق ال�صحفيني �سوا ًء يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة كانت على خلفية �إنتمائهم ال�سيا�سي،ولكن
الدرا�سة تطرقت للمو�ضوع من املنظور القانوين بروحه ون�صه وركزت على االنتهاكات الوا�ضحة
بحق ال�صحفيني.
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 .4التو�صيات

تو�صي الدرا�سة مبا يلي:
1.1تبني قانون للجرمية االلكرتونية واقراره من قبل الرئي�س وذلك لعدم وجود جمل�س
ت�شريعي،ولعدم وجود بنية حتتية ثقافية يف امل�ساحة االلكرتونية وعدم وجود كوادر م�ؤهلة
�سواء على م�ستوى الت�شريع او على م�ستوى ثقافة التعبري،واال�ستفادة من التجارب الت�شريعية
لدول العامل يف هذا املجال وتطويعه ح�سب احتياجات احلالة الفل�سطينية «اال�ستعانة بخربات
اقليمية ودولية من قانونيني وفنيني لهذه الغاية»
2.2العمل على ت�أهيل ال�صحفيني من خالل التعليم امل�ستمر وا�شراك التخ�ص�صية القانونية يف
هذا املجال لتعريف ال�صحفيني على حقوقهم يف م�ساحة الر�أي والتعبري بال�شكل الذي ال يخلق
لهم عقبات قانونية وال يجعلهم يف �صدام مع القانون او اجلهات املكلفة بانفاذه.
3.3تدريب وتاهيل حمامني خمت�صني يف ق�ضايا الإعالم والن�شر.
4.4تنظيم ن�شاطات م�ستدامة الع�ضاء النيابة العامة وال�سادة الق�ضاة لبناء الثقافة القانونيةحول
ق�ضايا االعالم والن�شر.
�5.5إ�صدار دليل قانوين لل�صحافيني يحتوي على جميع القوانني املحلية والدولية املرتبطة بالعمل
ال�صحفي وااللتزامات امللقاة على عاتقهم «ميثاق ال�شرف االعالمي»
6.6دعوة امل�ستوى ال�سيا�سي ال�صدار التعميمات للجهات املكلفة بانفاذ القانون ب�ضرورة االلتزام
باالتفاقيات الدولية املوقعة عليها دولة فل�سطني والتي لها عالقة بحرية الر�أي والتعبري.
7.7العمل على تنفيذ الن�صو�ص القانونية التي تتيح لل�صحفني حق الو�صول �إلى املعلومات دون �أية
قيود على هذه احلقوق ،اال يف حال كان ذلك �ضروري ًا حلماية الأمن القومي مع عدم التو�سع
يف تطبيق هذا املفهوم.
8.8تبني وتنفيذ االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان والتي ا�صبحت امنوذجا عامليا قابل للتنفيذ
يف فل�سطني.
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9.9رفع التو�صيات للجنة �صياغة الد�ستور الفل�سطيني ،لتت�ضمن مواده ن�صو�ص وا�ضحة تكفل
حرية الراي والتعبري واحلق يف الو�صول الى املعلومات ف�ضال عن حق ال�صحفيني يف تق�صي
احلقائق.
1010العمل على ن�شر الثقافة القانونية لدى افراد االجهزة االمنية على نحو يكفل �إحرتام حقوق
االن�سان واحلريات العامة وباالخ�ص حرية الر�أي والتعبري.

44

الفصل األول :االطار النظري والمنهجي

قائمة المصادر والمراجع

املراجع باللغة العربية:

1.1كري�ستوف رويرت ،وايرمرتاود زيبولد« :حول الإعالم وحرية الر�أي يف فل�سطني».املعهد
الأملاين لدرا�سات ال�شرق الأو�سط ،هامبورغ.)2001( ،

�2.2أيوب-نزار« :حرية الر�أي والتعبري يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
درا�سة يف �ضوء املواثيق الدولية حلقوق االن�سان والت�شريعات الفل�سطينية»  .دار
الن�شر  :م�ؤ�س�سة احلق ،رام اهلل.)2001( ،
3.3املنظمة العربية حلقوق الإن�سان ،حرية التعبري وحق امل�شاركة ال�سيا�سية ،ط،1
(بريطانيا :املنظمة العربية حلقوق الإن�سان. )1997 ،
4.4املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،حرية الر�أي والتعبري وال�صحافة من �أ�س�س 
املجتمع الدميقراطي :وقائع اليوم الدرا�سي الثاين حول قانون املطبوعات
والن�شر الفل�سطيني ،ط( ،1غزة :دار ال�شرارة للن�شر. )1996 ،
5.5املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،مالحظات انتقادية على قانون املطبوعات والن�شر
لعام � ،1995سل�سلة الدرا�سات ( ،)1ط( ،1غزة :املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان،
.)1995
6.6املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ) 2002 ( ،املوقع بالعربي ،ن�شر بتاريخ : 2002/5/13
�أنظر الرابطhttp://pchrgaza.org/arabic/arabic.htm :
�7.7أحمد �أبودية ،حرية الو�صول �إىل املعلومات يف فل�سطني ،ط( ،1رام اهلل :م�ؤ�س�سة
�أمان)2005 ،
8.8اجلمعية الفل�سطينية حلماية حقوق الإن�سان ( ،)2002ن�شر بتاريخ :2002/4/12
�أنظر الرابطhttp://www.law-society.org/arabic :

9.9عبد احلليم مو�سى يعقوب ،حرية التعبري ال�صحفي يف ظل الأنظمة ال�سيا�سية
العربية :درا�سة حتليلية مقارنة لل�صحف والقوانني ال�سودانية والأردنية يف
الفرتة من 1989م1999-م ،ط( ،1الأردن :دار جمدالوي للن�شر والتوزيع.)2003 ،
45

1010تي�سري م�شارقة ،املعوقات ال�سيا�سية واالجتماعية حلرية الر�أي والتعبري يف ظل
ال�سلطة الوطنية ،ط( ،1رام اهلل :املجموعة الفل�سطينية ملراقبة حقوق الإن�سان.)2003 ،
1111م�ؤ�س�سة احلق ،احلق يف حرية الر�أي والتعبري واحلق يف التجمع ال�سلمي يف ظل
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ط( ،1رام اهلل:
م�ؤ�س�سة احلق.)1995 ،
1212املنظمة العربية يف بريطانيا ،حرية التعبري وحق امل�شاركة ال�سيا�سية :حقوق
الإن�سان يف الوطن العربي ،ط( ،1بريطانيا :توزيع دار الكنوز الأدبية. )1997 ،
�1313أ�سماء ح�سني حافظ ،الت�شريعات ال�صحفية ،ط( ،1القاهرة :الأمني للتوزيع والن�شر،
.)1999
�1414سري ن�سيبة ،احلرية بني احلد واملنطق ،ط( ،1القد�س :دار ال�ساقي للطباعة والن�شر،
بريوت.)1995 ،
1515مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق الإن�سان ،ت�سامح ،جملة مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق
الإن�سان ،العدد الثالث ع�شر ،ال�سنة الرابعة.2006 ،
�1616سميح حم�سن ،الإعالم وحقوق الإن�سان منطلقات �أ�سا�سية ،ط( ،1غزة :دار الن�صر
للطباعة والتوزيع)2003 ،
1717مقال حتت عنوان« :ف�ضاء االنرتنت يف فل�سطني» ،من�شور يف الكرامة بر�س .2012/5/27
�أنظرالرابط التا:يلhttp://www.karamapress.com/arabic/?Action=Print� :
News&ID=13799

46

الفصل األول :االطار النظري والمنهجي

:المراجع باللغة اإلنجليزية
1.

Jeffrey. B. Abrsamson, Christopher Arterton, Garyr. Orren, Op. Cit.

2. Jacob Shamai, Information Cues and Indicutors of the Climate of the
Opinion, Communication Research, Vol. 22, No.1, February 1995, PP.24-53.
3. Thomas David Jones, Human Rights, Group Defamation Freedom of Expression and the Law of Nations, Library of Cataloging –in- Publication
Data, 1998.

47

