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 ممخص الرسالة بالمغة العربية
تيدؼ الدراسة إلى إعطاء صورة واضحة عف ضوابط حرية الرأي والتعبير، وكيفية 
معالجتيا في التشريع الفمسطيني، ومعرفة حدود كبًل مف الدولة في نطاؽ تجريميا وتقيدىا ليذه 

التفصيمية المقارنة بيف الحرية والفرد في ممارستو واستخدامو ليا، كما وتيدؼ لزيادة المعمومات 
التشريع المحمي والدولي، باإلضافة إلى تسميط الضوء عمى مواضع الخمؿ والنقص التشريعي 
لمتنظيـ القانوني المحمي ليذه الحرية مع محاولة الباحثة وضع توصيات قد تساىـ في اقتراب 

 التشريعات الفمسطينية مف المعايير الدولية بدرجة أكبر.

الذي يعتمد عمى دراسة الواقع لمتوصؿ إلى فيـ أفضؿ  المنيج المقارف واعتمدت الباحثة
لضوابط موضوع حرية الرأي والتعبير في القانوف األساسي الفمسطيني ومقارنتو مع التشريعات 

 واالتفاقيات الدولية.
 أىـ نتائج الدراسة:

في ذات العبلقة وجود حالة مف المبس وعدـ الوضوح تعتري غالبية التشريعات الفمسطينية  .1
 تنظيميا لضوابط حرية الرأي والتعبير مف الناحية الموضوعية.

لضوابط  في تنظيموالتشريعية  توباستخداـ سمط مف المشرع الفمسطيني وجود إساءة وتعسؼ .2
 حرية الرأي والتعبير مف الناحية الشكمية.

 نظمة ليذه الحرية.أف التشريعات الفمسطينية بعيدة إلى حد كبير عف المعايير الدولية الم .3
 أىـ تكصيات الدراسة:

متكامؿ وفؽ فمسفة بشكؿ  يـ القانوني لحرية الرأي والتعبير وضبطوإعادة النظر في التنظ .1
 وصو موضوعيًا وشكميًا.نصتشريعية موحدة ل

اإلعماؿ الفوري لجميع المواثيؽ الدولية التي وقعت عمييا السمطة الوطنية الفمسطينية مؤخرًا  .2
  بو في إعماؿ ىذه الحرية. زيادة لممدى المتاح والمقبوؿ لما فييا مف

 إلغاء كافة العقوبات الجنائية الواردة عمى جرائـ التشيير واإلكتفاء بالتعويض المدني. .3
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Abstract 

The study aims at illustrating the controls of freedom of speech and expression, 

and the way they are addressed in the Palestinian legislation, knowing the limits of both 

of the State in incriminating violations and its restrictions of this freedom and the 

individual freedom in exercising them. The study also aims at increasing the detailed 

comparative information between local and international legislation, as well as 

highlighting the legislative flaws and deficiencies of the domestic legal regulation of 

this freedom. The study also aims at trying to develop recommendations that may 

contribute to the approaching the Palestinian legislation near to the international 

standards even further. 

The researcher adopted the comparative descriptive approach that depends on 

studying facts to reach a better understanding of the controls of freedom of speech and 

expression in the Palestinian Basic Law then comparing it with international 

conventions. 

The most important findings of the study: 

1. There is a state of confusion and lack of clarity in the majority of the Palestinian 

legislations in regulating the controls of freedom of speech and expression in 

substantive terms. 

2. There is a misuse and abuse of power by the Palestinian authority in regulating 

the controls to freedom of speech and expression in terms of form. 

3.  The Palestinian legislations are far largely from the international standards for 

regulating this freedom. 

The most important recommendations of this study: 

1. Reconsidering the legal regulation of the freedom of speech and expression in an 

integrated manner in accordance with a uniform legislative philosophy stands, 

objectivity and formal procedures. 

2. Affecting immediately all international conventions signed by the Palestinian 

National Authority recently to increase to the available and acceptable domain.  

3.  Cancelling all criminal penalties of defamatory and sufficiency with civil 

compensation only. 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 

 ِذيَن َضلَّ َسْعُوُهْم ِِف اْْلََواِة يَن َأْعََمال الَّ ُقْل َهْل ُىنَبُِّئُكْم بِاألْخََسِ

ْىَوا َوُهْم ََيَْسُبوَن  ُْم َُيِْسنُوَن ُصنًْعاالدُّ  َأَّنَّ
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 ْاإًلىدىْاءي 
 

 لصبِر ُأمي الطويؿ

 لُروح أبي الطاىرة

 عذابات أخي أحمد مع المرض والتي ما زالت لسنيف

  .. أختي ديانا...ألمي التي لـ تُنجنبي

 لمُمشاكسة الجميمة التي ال أستطيع أف أحيا بدونيا.. أختي داليا

 ، كماؿمحمد، حساـ، أنور، أحمد، إيياب إلخوتي

 آالء، نجبلء ،وأخواتي ىناء، نداء

 لمجميمتيف شبييّتي ُأمي خاّلتي حناف وجميمة

 لعمتي عميا العزيزة

 المحامية إسبلـ أبو السعود و المحامية أمؿ البسيوني، لصديقتّي الصُدوقتيف 

 الذيف تغربوا راجيف عمماً ، طمبة رشا وىماـ وأحمدؤلقرباء ل

 محبًة ووفاء..
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 شكره كتقديره 
ا َتْرَضاهُ ]   [َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي َأْنَعْمَت َعََلَّ َوَعََل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِِلً

 (81: سكرة النمؿ، آية رقـ)

الشاعر أتقدـ بعميؽ الشكر وعظيـ االمتناف لمشرفي ومدرسي الفاضؿ الدكتور أنور حمداف 
، ولمعزيز والمناقش الداخمي الدكتور عمى ىذه الرسالة عمى ما بذلو مف جيد وصبر في اإلشراؼ

، ولممناقش الخارجي اإلنسافباسـ صبحي بشناؽ مرجعي ومعممي في كؿ ما يخص مجاؿ حقوؽ 
بمناقشتي ليذه ذلؾ لتفضميما مشكورَيف و ر، الدكتور محمد عبداهلل أبو مط واليامة القانونية الواعدة

تجارة في الجامعة الرسالة، كما وأتقدـ بالشكر لؤلستاذ الدكتور محمد إبراىيـ مقداد عميد كمية ال
ولجميع زمبلئي الموظفيف العامميف  IDS ورئيس مجمس إدارة معيد دراسات التنمية اإلسبلمية بغزة

المحاماة األستاذ سمير عمر فييا عمى دعميـ وتحفيزىـ لي، وألستاذّي ومدربّي الفاضميف في مينة 
ليـ بالفضؿ الكبير دومًا في كؿ شيء، ولؤلستاذيف  المدني واألستاذ أحمد سميماف دوشف الذيف أديفُ 
 مدحت الحواجري وأمجد غزاؿ أسرة مكتبنا الكراـ.

لى القاضي الدكتور عبد القادر صابر جرادة الذي لـ يقتصر يومًا عمى توجييي أكاديميًا  وا 
ولمدكتور الفاضؿ ىاني غانـ عمى دعمو  اف دومًا منارًة لي في كؿ مياديف القانوف،وحسب، فقد ك
التمباني الذي فاض عمّي بواسِع عممو وتوجييو  عوض ولؤلستاذ والباحث محمد واىتمامو الدائـ،

األحكاـ سيما ترجمة البرسالتي فكاف ِنعـ المرشد، ولؤلستاذة جورجيت محمد حرب التي قامت ب
إلى المغة العربية، ولؤلستاذ الزميؿ المحامي محمود  اإلنسافالمحكمة األوربية لحقوؽ  الصادرة عف

 مدحت الدلو الذي مكنني مف الحصوؿ عمى بعض المراجع القانونية اليامة لموضوع الرسالة.
 فجعمو اهلل بميزاف حسناتيـ جميعان 

 لباحثةا                                                                          

 آية جماؿ المغربي

 

 



 ح
 

 فيرس المحتكيات
 

أ  .......................................................................................... إقرار
ب  ................................................................................. الحكـ نتيجة

ج  ................................................................ العربية بالمغة الرسالة ممخص
و  ....................................................................................... ْاإِلىَدْاءُ 
ز  .................................................................................. وتقديرٌ  شكرٌ 
ح  ............................................................................ المحتويات فيرس

 ......................................................... لمدراسة العاـ اإلطار التمييدم الفصػػػؿ
1..............................................................................................المقدمة

1....................................................................................السابقة الدراسات

2.............................................................................البحث وطرؽ المنيجية

2.......................................................................................البحث مشكمة

 .................... القانكنية كاألسانيد كالمظاىر الماىية الرأم، عف التعبير حرية األكؿ الفصؿ
3.....................................................الرأم عف التعبير حرية اىيةم األكؿ المبحث

3...................................................الرأي عف التعبير حريةتعريؼ : األوؿ المطمب

9.........لو المشابية المصطمحات وبعض الرأي عف التعبير حرية بيف التمييز: الثاني المطمب

15..........................ةالقانكنية كأسانيدىا الرأم عف التعبير حرية : دعائـالثاني المبحث

15..............................الرأي عف التعبير الحقوؽ العامة المرتبطة بحرية: األوؿ المطمب

21...........................ودعائمهاالرأي عف التعبير لحرية القانونية حمايةال: الثاني المطمب

 ............................ الدكلية المكاثيؽ في  الرأم عف التعبير حرية ضكابط  الثاني الفصؿ
34............الدكلي القانكف في الرأم عف التعبير لحرية المكضكعية الضكابط األكؿ المبحث

35...............................الفردية الحقوؽ بحماية المتعمقة الدولية الضوابط: األوؿ المطمب

38..............................المجتمع حقوؽ بحماية المتعمقة الدولية الضوابط: الثاني المطمب



 ط
 

51..............الدكلية المكاثيؽ في الرأم عف التعبير لحرية الشكمية الضكابط الثاني المبحث

51....................الرأي عف التعبير حرية بمظاىر المتعمقة الشكمية الضوابط: األوؿ المطمب

56......................................الضوابط شرعية بياف في الدولية المعايير: الثاني المطمب

 ......................... الفمسطيني التشريع في  الرأم عف التعبير حرية ضكابط الثالث الفصؿ
78......الفمسطيني التشريع في الرأم عف التعبير لحرية المكضكعية الضكابط  األكؿ المبحث

79....................قانونالعقوبات في باألفراد المتعمقة الموضوعية الضوابط: األوؿ المطمب

92...فيقانونالعقوباتالعدالة وسير بالمجتمع المتعمقة الموضوعية الضوابط: الثاني المطمب

109.........الفمسطيني التشريع في الرأم عف التعبير لحرية الشكمية الضكابط الثاني المبحث

109..........................واإلعبلـ الصحافة بحرية المتعمقة الشكمية الضوابط: األوؿ المطمب

130...................والنقابات السممي التجمع بحرية المتعمقة الشكمية الضوابط: الثاني المطمب

141............................................................................................النتائج

141........................................................................................التوصيات

 ............................................................................. والمراجع المصادر
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصػػػؿ التمييدم
 اإلطار العاـ لمدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 الفصؿ التمييدم
 اإلطار العاـ لمدراسة

 المقدمة:
حجر األساس لبناء مجتمع ديمقراطي حر، وأحد أىـ  التعبير عف الرأيتعتبر حرية 

مستمزمات الحكـ الرشيد الذي يحقؽ التنمية والتقدـ االقتصادي واالجتماعي، وبموجبيا ُيتاح المجاؿ 
بداء وجيات النظر وطرح األفكار ومناقشتيا بشكؿ ال ُيعرض أصحابيا أو مصادرىـ  لمتفاعؿ وا 

ير بالكتابة في الصحؼ ومواقع التواصؿ االجتماعي لمخطر بمختمؼ أشكاليا، سواء تـ التعب
والمجبلت، أو بالصوت عبر اإلذاعة، أو بالصوت والصورة عبر شاشات التمفزة و الشبكة 
العنكبوتية و وسائؿ التواصؿ االجتماعي، سيما في وقتنا الحالي حيث أصبح المواطف ىو مصدرًا 

ف عزلو أو منعو مف التعبير والتعقيب عمى األحداث لمخبر و المعمومة وصانعًا وُموثقًا ليا، وال يمك
التي تجري مف حولو عمى الصعيد المحمي والعالمي، وتعتبر حرية الرأي والتعبير مرآة لمتطبيؽ 
الفعمي لتنظيرات الدوؿ المتحضرة التي تُنّصب نفسيا ضمف دوؿ العالـ الراقي والحريصة عمى 

ي والتعبير بحؽ الوصوؿ إلى المعمومات وحرية اإلعبلـ حقوؽ وحريات المواطنيف، وترتبط حرية الرأ
 وحرية التجمع السممي ارتباطًا وثيقًا حيث يتـ ممارستيا مف خبلليـ.

ومع إقرار وعناية القانوف بيذه الحرية إال أنو لـ يتركيا مطمقة فوضع بعض القيود  
اتيا، وذلؾ بيدؼ تحقيؽ الموضوعية التي تنظـ محتواىا، وبعض القيود الشكمية التي تنظـ اجراء

حالة مف التوازف بيف سمطة الدولة في تقييد ىذه الحرية وحؽ الفرد في ممارستو ليا سواء عمى 
الصعيد المحمي أو الدولي، وتطور إعماؿ ىذه الحرية تدريجيًا باتجاه يخفؼ مف حدة ىذه القيود 

ب بيف سمطة الدولة وتقييد فظيرت معايير ومبادئ تنظميا أمبًل بالوصوؿ لحالة االتزاف المطمو 
 الحرية.

 الدراسات السابقة:
التشريع  يبيف التجريـ واإلباحة ف يتناولت رسالة ماجستير بعنواف "حريو التعبير عف الرأ

مف جامعة األزىر  يتحميميو لجريمو القذؼ"، لمباحث محمد عوض التمبان ة: دراسيالفمسطين
لييا في المبحث التمييدي في رسالتو التي خمصُت موضوع حرية الرأي والتعبير وذلؾ باإلشارة إ

 ألىـ التوصيات التالية:

 .توحيد قانوف العقوبات في فمسطيف وتجاوز العقبات السياسية و الدستورية بذلؾ 

 المطبؽ حالياً  إجراء تعديبلت عمى قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني. 
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 المنيجية كطرؽ البحث:
الذي يعتمد عمى دراسة الواقع لمتوصؿ إلى فيـ أفضؿ  المقارفسأتبع بيذا البحث المنيج 

لضوابط موضوع حرية الرأي والتعبير في القانوف األساسي الفمسطيني ومقارنتو مع التشريعات 
 واالتفاقيات القانونية الدولية.

  :مشكمة البحث
وضة تكمف مشكمة ىذا البحث في استيضاح ماىية الضوابط الموضوعية والشكمية المفر   .1

ومعرفة درجة  عمى حرية الرأي والتعبير ، وتقييـ اإلطار القانوني الفمسطيني الناظـ ليا
 مع التشريعات الدولية في معالجتيا لحرية التعبير عف الرأي؟اتفاقو 

 : تكمف مشكمة البحث مف خالؿ السؤاؿ الرئيس التاليك 

الناظمة لحرية الرأي والتعبير في التشريع الفمسطيني كافية  القانونية ىؿ تعتبر القواعد
لتحقيؽ التوازف بيف حؽ الفرد وحؽ الدولة في حماية األمف والنظاـ العاـ وحماية رعاياىا مف 

 المساس بحقوقيـ؟
 التالية:الفرعية سنجيب عمييا مف خالؿ األسئمة 

 وأنواعيا، ونطاقيا؟ ،ما مفيـو الضوابط .2

 ؟دوليًا ومحمياً ما ىو اإلطار القانوني الناظـ لحرية التعبير عف الرأي  .3

 ما ىي القيود الدولية المتفؽ عمييا، وما ىي المعايير الدولية في تقييـ القيود نفسيا؟ .4

ما ىي مواضع الخمؿ المؤثرة سمبًا عمى اقتضاء وممارسة المواطف الفمسطيني لحقو في  .5
 ؟ عف الرأي حرية التعبير

حقو في لحالة مف التوازف بيف حؽ الفرد في ممارسة  ة المشرع الفمسطينيمدى إقام ما .6
  ؟وسمطة الدولة في تقييدهالتعبير 
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 الفصؿ األكؿ
 حرية التعبير عف الرأم، الماىية كالمظاىر كاألسانيد القانكنية

تعتبر حرية الرأي والتعبير إرثًا إنسانيًا وظاىرة عالمية تصوف وتؤسس لدولة قوية يتفاعؿ 
ديمقراطية تتعدد معيا مراكز صنع مواطنييا معيا بما يطور ُبنيانيا، وىي الطريؽ األمثؿ لبناء نظـ 

واتخاذ القرار، وتستجيب فييا الدولة باإلقناع إلرادة التغيير؛ مف خبلؿ طرح الحوار والبدائؿ التي 
فكري  أو نمط يفاضموف بينيا الختيار أصمحيا أيًا كاف مضمونيا فبل يوجد إنساف ببل رأي أو عقيدة

تقاس مدى ديمقراطية الدوؿ بمدى اتساع مساحة  معيف أيًا كانت درجة ذكاؤه وسعة مداركو، لذا
تتناوؿ حرية التعبير عف الرأي المتاحة ليـ وتقاربيا مع المعايير الدولية تشريعًا وتطبيقًا، وعميو س

في ىذا الفصؿ ماىية حرية التعبير عف الرأي ومظاىرىا وتأصيميا القانوني دوليًا ومحميًا،  الباحثة
 :إلى مبحثيفولذا سيتـ تقسيـ ىذا الفصؿ 

 حرية التعبير عف الرأي اىيةم :المبحث األوؿ 
 وأسانيدىا القانونية التعبير عف الرأيمظاىر حرية  :المبحث الثاني 

 المبحث األكؿ
 التعبير عف الرأم حرية اىيةم

األساسية لجميع الحريات إحدى ركائز حقوؽ اإلنساف تشكؿ حرية التعبير عف الرأي 
لتبياف بيا ارتباطًا وثيقًا حتى أنيا باتت تعتبر مظيرًا مف مظاىرىا، و  الفكرية األخرى حيث ترتبط

سأقوـ بيذا المبحث بتوضيح ماىية حرية التعبير عف الرأي لغًة واصطبلحًا، وتبياف الفرؽ بينيا  ذلؾ
حرية الرأي والتعبير وموضعيا في الشريعة اإلسبلمية الغراء، ومظاىرىا المختمفة،  مدلوؿوبيف 

 المطمبيف التالييف:بلؿ وذلؾ مف خ
  حرية التعبير عف الرأي تعريؼاألوؿ: المطمب 
  :عف المصطمحات المشابية ليا حرية التعبير عف الرأي تمييزالمطمب الثاني 

 التعبير عف الرأم تعريؼ حرية :المطمب األكؿ
لبياف مدلوؿ وفحوى حرية الرأي والتعبير ال بد مف معرفة ماىيتيا، وذلؾ بتبسيطو وتفسيره 
لغًة واصطبلحًا مع التعريج عمى شروحات الفقياء وكيفية وصفيـ ليذه الحرية باإلضافة لتعريؼ 

 وعميو سأقسـ فروع ىذا المطمب:المحاكـ الدستورية والقضاء، 
  ية التعبير عف الرأيالفرع األوؿ: التعريؼ المغوي لحر 
 الفرع الثاني: التعريؼ االصطبلحي لحرية التعبير عف الرأي 
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 ؼ المغكم لحرية التعبير عف الرأمالفرع األكؿ: التعري

لمفعؿ ضبط، ضبطو، ضبطًا أي حِفظو بالحـز حفظًا  "ضوابط"يعود األصؿ اُلمغوي لكممة 
قاـ بأمرىا قيامًا ليس فيو نقص، والضابط عند قاؿ ضبط الببلغ وغيرىا أي بميغًا وأحكمو وأتقنو، ويُ 

فيي في المغة اسـ وىي  "حرية"أما لفظة ، (1)اصطبلح العمماء ىو حكـ كمي ينطبؽ عمى جزئياتو
مصدر حر، وىي حالة يكوف عمييا الكائف الحّي الذي ال يخضع لقير أو قيد أو غمبة ويتصّرؼ 

 (2).طبًقا إلرادتو وطبيعتو، وتأتي بمعنى نقيض العبد

فيقاؿ عبر عمَّا في نفسو وعف فبلف أي أعرب وبيََّف  ،فترجع لمفعؿ َعبَّر "التعبير"بينما لفظ 
َيا أي التَّْعِبيرِ  ويقاؿ فبلف َيْمَتاُز ِبُقوَّةِ  بالكبلـ، ِإَذا  التَّْعِبير أي ويقاؿ ِإَذا َجازَ  َغُة َذاُت َنْبَرٍة َوَداَلَلٍة،الصِّ

مصدر رَأى وتأتي بمعنى االعتقاد أو العقؿ والتدبير أو النظر  "الرأي"، و(3)َوالَكبَلـُ َجاَز َوَصحَّ الَقْوُؿ 
 (4)والتأمؿ.

 الصطالحي لحرية التعبير عف الرأمالفرع الثاني: التعريؼ ا

في ىذا الفرع سيتـ التطرؽ إلى كؿ مف التعريؼ الفقيي لحرية التعبير عف الرأي والتعريؼ 
 التشريعي في بعض األنظمة القانونية، وكذلؾ التعريؼ القضائي عمى النحو التالي: 

 التعريؼ الفقيي لحرية التعبير عف الرأم -أكالن 

حرية الرأي الرأي حيث ُعرفت  اجتيد فقياء القانوف بوضع عدة تعريفات لحرية التعبير عف
حرًا في تكويف رأيو فبل يكوف تبعًا لغيره، وأف يكوف حرًا في إبداء ىذا الرأي  اإلنسافبأف يكوف 

عبلنو بالطريقة التي يراىا إمكانية كؿ فرد في التعبير عف آرائو وأفكاره ومعتقداتو ت بأنيا وُعرف ،(5)وا 
 أكاف ذلؾ بالقوؿ أو بالرسائؿ أو بوسائؿ اإلعبلـ المختمفةالدينية وبكافة الوسائؿ المشروعة، سواء 

قدرة كؿ إنساف في التعبير عف آرائو وأفكاره لمناس سواء بأف حرية الرأي ىي ، وىناؾ مف يرى (6)
كاف ذلؾ لشخصو أو عف طريؽ أبحاثو العممية أو بوسائؿ اإلعبلـ المختمفة، وىي تعد بمثابة 

                                                           

 (.1/532)ج ،المعجـ الوسيط ،مجمع المغة العربية (1)
 (.181ابف منظور، لساف العرب )ص( 2)
 .250ص  ،المرجع السابؽ (3)
 .402ص  ،المرجع نفسو (4)
 (.212الوحيدي، الفقو السياسي والدستوري في اإلسبلـ )ص( 5)

 (.37الرفاعي، المسئولية الجنائية الدولية لممساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية )ص(6) 
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ريات الذىنية األخرى والتي تتفرع كميا مف ىذه الحرية والتي تمنح الحرية األـ بالنسبة لكافة الح
  (1)الحؽ في تكويف رأيًا خاصًا في كافة الموضوعات واألحداث التي تجري وتدور أمامو. اإلنساف

حؽ األفراد في التعبير الحر عما يعتنقوف مف أفكار دوف أف يكوف في  بأنيا ويرى البعض
حؽ أساسي وؽ اآلخريف، وال جداؿ في أف حرية الرأي والتعبير ذلؾ مساس بالنظاـ العاـ وحق

ف كاف تفسير  معنى حرية التعبير يختمؼ اختبلفًا كبيرًا عف التطبيؽ مف دولة إلى أخرى، لئلنساف وا 
 (2)ومف فترة تاريخية ألخرى في الدولة نفسيا.

لكبلـ أو الكتابة حرية التعبير عف األفكار واآلراء عف طريؽ ا وعرفيا البعض اآلخر بأنيا
أو عمؿ فني بدوف رقابة أو قيود حكومية، بشرط أف ال يشمؿ طريقة ومضموف األفكار واآلراء ما 
يمكف اعتباره خرقًا لقوانيف أو أعراؼ الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير، فحرية 

كراه، وقدرتيـ عمى التعبير التعبير بيذا المعنى ىي قدرة أفراد المجتمع في حؽ اعتناؽ اآلراء دوف إ
 (3)عنيا بوسائؿ متعددة دوف تيديد خارجي.

لممرء الحرية في اعتناؽ ما  بأنو (4)رحرية الرأي والتعبي عفالمقرر الخاص بالحؽ وعبر   
راء وىنا يجب أال يتعرض ألي تأثير ضد إرادتو عف طريؽ التيديد أو اإلرغاـ أو استخداـ آشاء مف 

في جمع وتمقي المعمومات واألفكار مف أي نوع وتداوليا  التعبير ىي حؽ المرءبينما حرية ، القوة
 عف طريؽ أي وسيط إعبلمي يختاره.

ورأى الفقيو ألفونس ريفيرو مدلوؿ ىذه الحرية في قدرة الفرد أف يحدد بنفسو ما يعتقده 
 (5)صحيحًا أو حقيقيًا في أي مجاؿ ميما كاف.

                                                           

نقبًل عف د.عبد العظيـ عبد ( 248اإلعبلـ وحقوؽ اإلنساف قضايا فكرية تحميمية وميدانية )صعبد المجيد،  (1)
 الحميد.

عبد الحميد، حرية الرأي والتعبير في ضوء االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة اإلسبلمية وجرائـ ( 2)
 نقبًل عف د.خالد فيمي.( 19الرأي والتعبير )ص

 (.1)ص حرية العقيدةماغوط، ( 3)
ىو خبير مستقؿ يعينو مجمس حقوؽ اإلنساف لكي يبحث وضعًا قطريًا أو موضوع محددًا مف حقوؽ اإلنساف ( 4)

ويقدـ تقريرًا عنو إلى المجمس وىو منصب شرفي فبل يعتبر موظفًا لدى األمـ المتحدة وال يتقاضى أجرًا عف عممو، 
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحؽ في حرية الرأي  والية افوأنشأت لجنة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنس

  (.1993والتعبير عاـ )
 (.14حجازي، المبادىء العامة في جرائـ الصحافة والنشر )ص( 5)

http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-1993-45.doc
http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-1993-45.doc
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تعريفيا  نايمكنبيف حرية التعبير عف الرأي  ووسائميا، و نرى أف البعض قد خمط ومف جانبنا 
، ومعتقداتو بكؿ حرية وبشكٍؿ عمني حؽ كؿ إنساف في أف يصوغ ويفصح عف آراؤه وأفكارهبأنيا 

وىي تسري عمى جميع بالقوؿ أو الفعؿ أو الكتابة،  التي يراىا مناسبة سواء أكاف ذلؾ وبالوسيمة
اآلراء واألفكار ميما اختمفت مواضيعيا أو درجة شعبيتيا وتقُبؿ اآلخريف ليا، فتشمؿ تمؾ اآلراء 

 .وعدـ إفصاحو عف آراؤه اإلنسافغير المرغوب بيا أو التي تزعج اآلخريف حتى أنيا تشمؿ سكوت 

 القانكنية في بعض األنظمة التعريؼ التشريعي لحرية التعبير عف الرأم -ثانيان 

أركانيا  يمكننا مف استنباطقد ال يضع المشرع تعريفًا لمحقوؽ التي ُيقرىا، إال أنو بذكره ليا 
التي تقوـ عمييا، سيما أف حرية التعبير عف الرأي حظيت بمكانة ىامة ومنزلة متقدمة عف سواىا 

 اإلنساففي كافة المواثيؽ الدولية ودساتير الدوؿ المختمفة، حيث عرؼ اإلعبلف العالمي لحقوؽ 
ار وتمقييا حرية التعبير عف الرأي بأنيا حرية اعتناؽ اآلراء دوف أي تدخؿ، واستقاء األنباء واألفك

ذاعتيا بأية وسيمة كانت دوف تقيد بالحدود الجغرافية ، وباستقراء نصوص الدساتير العربية (1) وا 
 نوضحيا كما يمي: واألوربية المختمفة

 القانكف العراقي: .8

المشرع العراقي نص عمى أف: تكفؿ الدولة بما ال يخؿ بالنظاـ واآلداب ثبلث ضمانات  نجد أف 
عف الرأي بكؿ الوسائؿ، ثانيًا: حرية الصحافة والطباعة واإلعبلـ واإلعبلف أوال: حرية التعبير 

 .(2) والنشر، ثالثًا: حرية االجتماع والتظاىر السممي، وينظـ ذلؾ بقانوف
 القانكف المصرم: .6

نص الدستور المصري عمى أف حرية اإلبداع الفني واألدبي مكفولة، وتمتـز الدولة 
بالنيوض بالفنوف واآلداب، ورعاية المبدعيف وحماية إبداعاتيـ، وتوفير وسائؿ التشجيع البلزمة 
لذلؾ. وعمى أف حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع واإللكتروني مكفولة، 

صدار الصحؼ إيف مف أشخاص طبيعية أو ولممصري عتبارية، عامة أو خاصة، حؽ ممكية وا 
نشاء وسائؿ اإلعبلـ المرئية والمسموعة حرية االعتقاد عمى أف ونص  ،ووسائط اإلعبلـ الرقمي ،وا 

                                                           

 ـ(.19/1948)اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف  (1)
 ـ(.38/2006الدستور العراقي )( 2)
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قامة دور العبادة ألصحاب األدياف السماوية، حؽ ينظمو  مطمقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وا 
 (1)القانوف.

 القانكف األردني: .4

تكفؿ الدولة حرية الرأي، ولكؿ أردني أف يعرب بحرية عف  -1:نص الدستور األردني عمى
 -2رأيو بالقوؿ والكتابة والتصوير وسائر وسائؿ التعبير بشرط أف ال يتجاوز حدود القانوف. 

متيازاتيا ال يجوز تعطيؿ الصحؼ وال إلغاء ا -3الصحافة والطباعة حرتاف ضمف حدود القانوف. 
يجوز في حالة إعبلف األحكاـ العرفية أو الطوارئ أف يفرض القانوف  -4إال وفؽ أحكاـ القانوف. 

عمى الصحؼ والنشرات والمؤلفات واإلذاعة رقابة محدودة في األمور التي تتصؿ بالسبلمة العامة 
  (2).بة عمى موارد الصحؼينظـ القانوف أسموب المراق -5وأغراض الدفاع الوطني. 

 القانكف المبناني: .3
حرية إبداء الرأي قواًل وكتابة وحرية الطباعة وحرية االجتماع ونص الدستور المبناني عمى: 

 (3)وحرية تأليؼ الجمعيات كميا مكفولة ضمف دائرة القانوف.
 القانكف الككيتي: .5

 ورد في الدستور الكويتي أف حرية االعتقاد مطمقة، وتحمي الدولة حرية القياـ بشعائر
األدياف طبقا لمعادات المرعية، عمى أال يخؿ ذلؾ بالنظاـ العاـ أو ينافي اآلداب. ونص عمى أف 
حرية الرأي والبحث العممي مكفولة، ولكؿ إنساف حؽ التعبير عف رأيو ونشره بالقوؿ أو الكتابة أو 

والطباعة حرية الصحافة  وعمى أف ،لمشروط واألوضاع التي يبينيا القانوف غيرىما، وذلؾ وفقاً 
 (4)لمشروط واألوضاع التي يبينيا القانوف. والنشر مكفولة وفقاً 

 قانكف الكاليات المتحدة األمريكية: .2
حرية الرأي والتعبير عنو بالقوؿ والكتابة، لة اإلمارات العربية المتحدة عمى نص دستور دو 

 (5)وسائر وسائؿ التعبير مكفولة في حدود القانوف.
 
 

                                                           

 ـ(.70/2006- 64الدستور المصري  )( 1)
 ـ(.15/1952الدستور األردني )( 2)
 (. 13/1926الدستور المبناني )( 3)
 (. 37/1963-35الدستور الكويتي )( 4)
 (.30/1996الدستور اإلماراتي )( 5)



8 
 

 القانكف البحريني: .7
بالرجوع لدستور دولة البحريف نجد أنو قد نص عمى أف حرية الرأي والبحث العممي 
مكفولة، ولكؿ إنساف حؽ التعبير عف رأيو ونشره بالقوؿ أو الكتابة أو غيرىما، وذلؾ وفقا لمشروط 
واألوضاع التي يبينيا القانوف، مع عدـ المساس بأسس العقيدة اإلسبلمية ووحدة الشعب، وبما ال 

مع مراعاة حكـ المادة السابقة تكوف حرية الصحافة والطباعة وعمى أنو  الفرقة أو الطائفية. يثير
 (1)والنشر مكفولة وفقا لمشروط و األوضاع التي يبينيا القانوف.

 القانكف التركي: .1
تحدث الدستور التركي عمى حرية المعتقدات الدينية وممارسة العبادات والطقوس الدينية 

والتعبير بشرط عدـ التعارض مع النظاـ واألخبلؽ العامة أو القوانيف السارية حيث وحرية الرأي 
نصت عمى أف لكؿ فرد الحؽ في حرية الفكر والرأي، وال يجوز إجبار أحد عمى الكشؼ عف أفكاره 

لكؿ ، باإلضافة وآرائو ألي سبب أو غرض، وال يجوز لوـ أي شخص أو اتيامو بسبب أفكاره وآرائو
في التعبير عف أفكاره ونشر آرائو بالقوؿ والكتابة أو الصور أو مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ فرد الحؽ 
 ((2.منفردة أو مجتمعة ،األخرى

 القانكف األمريكي: .1
عمى أنو ال يجوز لمكونغرس أف يسف أي قانوف ونص دستور الواليات المتحدة األمريكية 

ممارستو، أو يحد مف حرية التعبير، أو خاص بترسيخ أي ديف مف األدياف، أو يمنع حرية 
 .(3)الصحافة، أو حؽ الناس في التجمع السممي، وتقديـ التماس إلى الحكومة لتصحيح المظالـ

 القانكف الفمسطيني: .81

نص مشرعنا الفمسطيني عمى أف ال مساس بحرية الرأي، ولكؿ إنساف الحؽ في التعبير  
عف رأيو ونشره بالقوؿ أو الكتابة أو غير ذلؾ مف وسائؿ التعبير أو الفف مع مراعاة أحكاـ 

 4))القانوف.

ونخمص إلى أف نصوص التشريعات السابقة المختمفة عمى ىذه الحرية ىو مف باب التأكيد 
 ضمانًا لحمايتيا.عمييا 

 
                                                           

 (.24/1973، 22،23البحريني )الدستور ( 1)
 (.ـ26/2010-24الدستور التركي )( 2)
 (.1789دستور الواليات المتحدة األمريكية )( 3)
 ـ(. 19/2005القانوف األساسي الفمسطيني )( 4)
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 التعريؼ القضائي لحرية التعبير عف الرأم -ثالثان 
ذىبت المحكمة الدستورية العميا المصرية إلى أف حرية التعبير تعني تمكيف عرض اآلراء 

حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكؿ إنساف قررت أف عمى اختبلفيا وتمقينيا ونشرىا بكؿ الوسائؿ، و 
 وؿ، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلؾ مف وسائؿ التعبير والنشر. وأفحؽ التعبير عف رأيو بالق

حرية البحث العممي مكفولة، وتمتـز الدولة برعاية الباحثيف والمخترعيف وحماية ابتكاراتيـ والعمؿ 
، كما واعتبرت المحكمة الدستورية العميا المصرية أف حرية التعبير ىي القاعدة في (1)عمى تطبيقيا

تنظيـ ديمقراطي وال يقـو إال بيا ذلؾ أف أىـ ما يميز الوثيقة الدستورية ويحدد مبلمحيا الرئيسة كؿ 
 (2)ىو أف الحكومة خاضعة لمواطنييا.

يضًا عدـ التعبير أو أالمحكمة العميا األمريكية أف نطاؽ الحؽ في التعبير يشمؿ  قررتو 
 (3)لتعبير في حاؿ لـ يرد ىو ذلؾ.الحؽ في الصمت، فبل تستطيع الدولة إجبار الشخص عمى ا

 التمييز بيف حرية التعبير عف الرأم كبعض المصطمحات المشابية لو: المطمب الثاني
نظرًا لوجود نوع مف  ؛تختمط بعض المفاىيـ والمصطمحات الدالة عمى حرية التعبير عف الرأي

وجود بعض الفوارؽ الدقيقة بينيا وأىمية  تداخؿ المصطمحات رغـتفالتشابو والترابط فيما بينيا، 
مدلولو ومكانتو مف وجية نظر الشريعة كؿ مصطمح منيا كما ويوجد ل معرفة مكنوناتيا التامة،

 فروع. سنقوـ بتوضيحيا في ثبلثاإلسبلمية، و 

 في القانوف والفقو اإلسبلمي التمييز بيف مفيومي الحؽ والحرية :الفرع األوؿ. 
 وحرية الرأييز بيف حرية التعبير الفرع الثاني: التمي. 
 الفرع الثالث: حرية التعبير عف الرأي مف وجية نظر الشريعة اإلسبلمية. 

 

                                                           

 (.11مشار إليو، ىند، النظاـ القانوني لحرية التعبير الصحافة والنشر)( 1)
 (.76الدستورية لحرية الرأي في الفقو والقضاء الدستوري )صمشار إليو، سالماف، الحماة ( 2)
التي حكمت ( West Virginia State Board of Education U.S624. 1943فقد قضت بالحكـ رقـ )( 3)

فييا المحكمة العميا بعدـ دستورية تشريع والية فيرجينيا الذي يجبر طبلب المدارس عمى أداء تحية العمـ األمريكي 
في الصؼ الصباحي، وقد عبرت المحكمة عف أىمية الحؽ في عدـ التعبير بقوليا إف اإلجبار عمى أداء تحية العمـ 

ـ واتجاىاتيـ الفكرية، وليس ىناؾ مبدأ أكثر وضوحًا مف الدستور األمريكي يتطمب تأكيدًا مف قبؿ األفراد باعتقاداتي
مف أنو ال يمكف ألي مسؤوؿ ميما عبل شأنو أف يممي عمى الناس ما يعتقدونو أو يؤمنوف بو سياسيًا أو وطنيًا أو 

إجبارىـ عمى الكبلـ  دينيًا أو في أي مجاؿ آخر، أو أف يجبرىـ عمى التعبير عف آرائيـ ومعتقداتيـ سواء مف خبلؿ
أو القياـ بفعؿ معيف. مشار إليو، المركز الفمسطيني لمتنمية والحريات اإلعبلمية، التنظيـ القانوني لحرية اإلعبلـ في 

 .( 29فمسطيف )ص
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 في القانكف كالفقو اإلسالمي ةالتمييز بيف مفيكمي الحؽ كالحري :الفرع األكؿ

ال بد لنا مف التفريؽ ما بيف مفيوـ الحؽ والحرية لما يعتري ىذيف المصطمحيف مف المبس 
، فورد بالقرآف الكريـ "إنو لحؽ مثؿ ما أنكـ (1)ىو الثابت ببل شؾ والتداخؿ، فالحؽ في المغة

[، بينما 6ويطمؽ عمى الصدؽ "تمؾ آيات اهلل نتموىا عميؾ بالحؽ" ]الجاثية: ،[23]الذاريات: "تنطقوف
اتجاىات اتجاه يعرؼ  نعًا لمحؽ واختمفوا بذلؾ في ثبلثلـ يضع الفقياء تعريفًا اصطبلحيًا جامعًا ما

 الحؽ بالمصمحة، واتجاه عرفو بالشيء الثابت، واتجاه عرفو باالختصاص وفؽ ما يمي:
مصمحة ثابتة لمفرد أو المجتمع أو ليما معًا عرؼ الحؽ بغايتو، وبأنو  ه األكؿ:االتجا -

  (2)يقررىا المشرع الحكيـ.
أو هلل تعالى عمى الغير أو ما  : عرؼ الحؽ بأنو ما يثبت في الشرع لئلنسافاالتجاه الثاني -

ما ىو مشروع في الديف وكؿ أوامر  . أي أف كؿ(3) ثبت بإقرار الشارع وأضفى عميو حمايتو
 اهلل يعتبر حؽ.

اختصاص يقربو الشرع سمطة عمى شيء أو اقتضاء أداء  : عرؼ الحؽ بأنواالتجاه الثالث -
ىي السمطة عمى ذات الشيء،  . والمقصود بالسمطة ىنا(4) مف آخر تحقيقًا لمصمحة معينة

كسمطة شخص عمى شخص كحؽ الوالية عمى النفس كوالية القاصر، والسمطة عمى شيء 
معيف كحؽ الممكية. والمقصود باقتضاء أمر مف آخر ىو تكميؼ اآلخر بأداء ما في 

 عيدتو لصاحب الحؽ كقياـ األجير بعممو، وقياـ المديف بأداء دينو.

ىذه التعريفات حيث عرفو البعض بأنو ما ثبت عمى وجو ولقد جمع بعض الفقو بيف 
، وتميؿ الباحثة (5) االختصاص وقرر بو الشارع سمطة أو تكميؼ تحقيقًا لمصمحة معينة

 السابقة.  التعريؼ لشمولو االتجاىات الثبلثليذا 

 بأنيابالمعنى البيولوجي ُتعرؼ و ، لغًة فسبؽ وذكرنا أنيا نقيض العبودية أما تعريؼ الحرية
بأنيا  ، بينما تعرؼ اصطبلحاً (6)فقداف اإلرغاـ والقير وبالمعنى النفسي ىي القدرة عمى االختيار

مجموع االمتيازات التي يتوجب عمى الدولة تأمينيا لحماية رعاياىا، وىي مفيوـ سياسي واقتصادي 
                                                           

 (.1/188الجرجاني، المعجـ الوسيط، )ج( 1)
  (.23موسى، الفقو اإلسبلمي )ص( 2)
 (.6ية مع المقارنة مع الشرائع الوضعية )صالخفيؼ، الممكية في الشريعة اإلسبلم( 3)
 (.193الدريني، الحؽ ومدى سمطاف الدولة في تقييده )ص( 4)
 (.26الطعيمات، حقوؽ وحريات اإلنساف األساسية )ص( 5)
 ( 232محمديف، المداخؿ القانونية في دراسة التشريعات الصحفية )ص( 6)
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إلى مستوى  وفمسفي وأخبلقي عاـ ومجرد ذو مدلوالت متعددة ومتشعبة، وكؿ مدلوؿ منيا يحتاج
وتدؿ عمى نطاؽ التفكير األخبلقي والسياسي، فتدؿ عمى انعداـ القيود أو الزجر، معيف مف التحديد 

ستخدـ لمداللة عمى الخبلص مف الخضوع لمشيوات ومف العبودية لممخموقات، وعدـ االسترقاؽ، وت
دولة والشعوب، والقدرة عمى والتحرر مف القيود االجتماعية وعدـ االلتزاـ، وتقرير السيادة الخارجية لم

 (1)التصرؼ في األمور الخاصة.

إذف الحرية حؽ عاـ أو مركز قانوني عاـ يتضمف القدرة عمى إتياف أعماؿ أو تصرفات 
عميو نخمص إلى أف الحرية ىي األصؿ ، و (2) معينة يترتب عمى ممارستيا عادًة نشوء حقوؽ خاصة

فبل قيمة لمحرية إف لـ تصبح حقًا مفرغًا في نصوص قانونية تكفمو،  ،العاـ وأساس كؿ الحقوؽ
والحقوؽ تنطوي عمى منافع يحصؿ عمييا األفراد وفقًا لمشيئتيـ ومطالبيـ، فقبؿ أف تُنتج ىذه 

  (3).الحقوؽ آثارىا فيي تمثؿ حرية االختيار، أي أف لمفرد حرية اإلقداـ عمى شيء أو االمتناع عنو

 كحرية الرأملتمييز بيف حرية التعبير الفرع الثاني: ا

بيف حرية  كونو يوجد إرتباطكثيرًا ما يتـ إطبلؽ كبل المفظيف لمداللة عمى نفس المضموف، 
الرأي وحرية التعبير بحيث ال يمكف فصؿ إحداىما عف األخرى، فميس مف المبالغة اعتبارىـ وجييف 
لعممة واحدة، فبل غنى إلحداىما عف األخرى، وال قيمة لحرية الرأي مع حجب الحؽ في التعبير 

ريؼ لحرية عنو، وال مضموف لحرية التعبير دوف رأي حر وقدرة عمى تكويف ذلؾ الرأي، فأي تع
 حيف نص عمى أف (4)الرأي يندر أف يغفؿ تعرضو لحرية التعبير وىو ما اتبعو مشرعنا الفمسطيني

فكثيرًا ما يتـ الخمط بيف ، (5)ال مساس بحرية الرأي، ولكؿ إنساف الحؽ في التعبير عف رأيو ونشره
نا الدقيؽ لكٍؿ منيما ولكف بتعمق ،عف الرأي لمداللة عمى نفس المضموفحرية الرأي وحرية التعبير 

راء دوف مضايقة، وىو حؽ ال يجوز إخضاعو اآلحؽ الفرد في اعتناؽ ولى تعني األُ يتضح أف 
الستثناء أو تقيد، ألف الرأي يبقى حبيس النفس حتى يتـ التعبير عنو، وتمتد حرية الرأي لتشمؿ حؽ 

، والثانية تعني الحؽ في نقؿ (6)الفرد في تغيير رأيو في أي وقت وألي سبب يختاره بمؿء حريتو

                                                           

 (.243الكيالي، موسوعة السياسة )ص( 1)
 (.23الحماية الدستورية لحرية الرأي في الفقو والقضاء الدستوري )ص سالماف،( 2)
التمباني، حرية التعبير عف الرأي بيف التجريـ واإلباحة في التشريع الفمسطيني دراسة تحميمية لجريمة القذؼ ( 3)

 (.10)ص
 .14صالمرجع سابؽ،  (4)
 (.ـ19/2005)القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ  (5)
 (.2تعريفية صادرة عف المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف في فمسطيف )صنشرة ( 6)
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دونما فكار عبر كافة القنوات والوسائؿ كافة اآلراء واألشكاؿ لآلخريف، أو استبلـ تمؾ اآلراء واأل
اجتماعيا وسياسيًا وىي  اإلنسافاعتبار لمحدود الجغرافية، وىي مقدمة أساسية لتشكيؿ شخصية 

ر أو تصديؽ معمومة أو تكذيبيا وىي أمر المدخؿ األساسي لتكويف قناعة ذاتية باتجاه فكري أو آخ
يتشكؿ باجتياده الشخصي وليس بعمميات غسيؿ المخ لحقف يقينو الداخمي بقناعة  اإلنسافداخؿ 
بو الفرد عمى استجابتو لسؤاؿ عاـ مطروح عميو في موقؼ معيف، فيتضمف  فيدؿ، (1) متعسفة

يعني اإلفصاح عف االتجاه في اإلعبلف عف وجية نظر قد تتغير تبعًا لممواقؼ المختمفة، و 
  (2).كممات

حرية الرأي بحد ذاتيا ال مشكمة بيا طالما بقيت كامنة في قرارات إلى أف وعميو نخمص  
خراجو لمعالـ الخارجي  اإلنسافالنفس البشرية، فالمشكمة الحقيقة تُثار حينما يقوـ  بالتعبير عف رأيو وا 

فيسيء استخداـ حقو ويتجاوزه تارًة، وتارًة أخرى ُينتيكؾ ىذا الحؽ، وىو ما سنتناولو في الفصوؿ 
ارتباطًا  القادمة، وبالتالي إطبلؽ مصطمح حرية التعبير عف الرأي ىو المعتمد كونو األصح واألكثر

ـ الباحثة باستخدامو خبلؿ فصوؿ البحث القادمة إف شاء وىو ما ستقو في موضوع بحثنا الحالي، 
 اهلل.

 م مف كجية نظر الشريعة اإلسالميةالفرع الثالث: حرية التعبير عف الرأ
ما يراه القمب بعد فكر وتأمؿ فقو اإلسبلمي الرأي بأنو مف أعبلـ ال (3)عرؼ اإلماـ ابف القيـ

تشرع لحرية الرأي  اإلسبلـوجاءت تعاليـ  (4)وطمب لمعرفة وجو الصواب ما تتعارض فيو األمارات.
ال عمى أساس أنيا حؽ مباح مف حقوؽ المسمـ فحسب، ولكف عمى أساس أنيا واجب عميو أيضًا، 
ولكثرة ما جاء فييا مف طمب مشدد يمكف أف نعتبر أنيا ترتقي في سمـ المقاصد الشرعية إلى درجة 

 . (5)الضرورة، فيي مقصد مف مقاصد الشريعة

                                                           

 (.133الوحيدي، القانوف الدستوري محاضرات في الحقوؽ والحريات العامة )ص( 1)
 (.47الوحيدي، القانوف الدستوري محاضرات في الرأي العاـ )ص( 2)
رعي( 3) الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قّيـ الجوزية مف  ىو شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف مكي زيد الديف الزُّ

ـ، ومف مؤلفاتو بدائع الفوائد، أحكاـ 1349ـ وتوفي في 1292في القرف الثامف اليجري، ولد في  المسمميف عمماء
 أىؿ الذمة، التبياف في أقساـ القرآف، الروح، زاد المعاد في ىدي خير العباد، بدائع الفوائد.

 (.216ابف القيـ الجوزية، إعبلـ الموقعيف )ص( 4)
 (.45النجار، دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بيف المسمميف )ص( 5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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حرية التعبير عف الرأي حقًا مف الحقوؽ المقررة لممسمميف وغير المسمميف  اإلسبلـبر واعت
، وشجع المسمميف عمييا وضِمنيا بشكٍؿ متفاعٍؿ يتوافؽ مع فمسفة (1)تثبت ليـ بمجرد إنسانيتيـ

عمى كؿ إنساف توجيو النصح واإلرشاد إلى كافة البشر وتبادؿ  اإلسبلـالعظيـ فيوجب  اإلسبلـ
ء في كؿ ما مف شأنو حماية األخبلؽ واآلداب والنظاـ العاـ، وحماية األمف والسكينة العامة اآلرا

تنادًا لقولو تعالى" داخؿ المجتمع اإلسبلمي، وذلؾ في إطار األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر اس
 ،[104]آؿ عمراف: ولتكف منكـ أمة يدعوف إلى الخير ويأمروف بالمعروؼ وينيوف عف المنكر"

والدعوة لمشريعة اإلسبلمية بالحكمة والموعظة الحسنة والمشاورة في أمور الديف والدنيا والمجادلة 
بالحسنى، ومقابمة الحجة بالحجة والتفكير العقبلني القائـ عمى المعمومات والتدبر وقوؿ الحؽ، 

دية والفكرية عقيعترؼ بالتعددية ال اإلسبلـىذا باإلضافة إلى أف  واحتراـ حرية العقائد األخرى،
، بؿ ويعتبرىا مف عبلمات اهلل في خمقو، ويؤكد القرآف عمى استحالة إنياء والثقافية بيف البشر

الخبلؼ بيف الناس، وعمى أف اليدؼ مف التعددية والتنوع بينيـ ىو أف يتعارفوا عمى بعضيـ 
اآلخريف في أف يكونوا  البعض وىذا بالطبع ال يكوف إال بالحوار واالحتراـ المتبادؿ واالعتراؼ بحؽ

 (2)مختمفيف".
مما سبؽ نجد أف الشريعة اإلسبلمية أخذت بمبدأي حرية العقيدة والفكر والرأي  انطبلقاً 

عتبر أوؿ مثاؿ ي، و [256]البقرة: وذلؾ في قولو تعالى" ال إكراه في الديف قد تبيف الرشُد مف الغي"
غزوة بدر حينما سأؿ الخباب كاف في  اإلسبلـحرية التعبير عف الرأي في عماؿ لتطبيؽ عممي إل

أمر اهلل الذي حدد  أف أوكانت الحرب والرأي والمكيدة  ذابف منذر النبي صمى اهلل عميو وسمـ عما إ
في أخذ النبي صمى اهلل عميو وسمـ برأيو، و ، ففأفاده بأنيا الحرب والرأي والمكيدة مكاف بئر بدر
أف قريشًا تخطط لغزو المدينة فاستشار أصحابو عميو وسمـ  النبي صمى اهلل عمـحينما  موقؼ آخر

ىؿ يخرج مف المدينة ليمقى األعداء خارجيا أـ يظؿ المسمموف متحصنيف داخميا، فإذا جاء إلييا 
تشاور مع أصحابو األعداء حاربوىـ بعدة وسائؿ يشارؾ بيا النساء واألطفاؿ مف داخؿ الدور، ف

ينة لمبلقاة األعداء تؤيد الخروج مف المد ني ولكنو وجد األغمبية منيـي الثاوكاف رسوؿ اهلل يؤيد الرأ
 أعرابي جاء، وفي موقؼ آخر ورد أنو (3) عند جبؿ أحد ، وخرج بيـ لمبلقاة األعداءبعيدًا عنيا
 جفاء مف عادتو عمىاألعرابي  جرى أي ،لو فأغمظ بعيرا وسمـ عميو اهلل صمى منبيل يتقاضى
 الفعؿ، أو بالقوؿ يؤذوه أف وسمـ عميو اهلل صمى النبي أصحاب أراد أي و،أصحاب بو فيـ  المخاطبة

 الحؽ لصاحب فإف دعوهحيف قاؿ ليـ " وسمـ عميو اهلل صمى النبي مع أدبا يفعموا لـ لكفو 
  .[76:خاري]الب"مقاال

                                                           

 (.37عمواف، حرية االعتقاد في الشريعة اإلسبلمية )ص( 1)
 (.48عبدالعظيـ، حرية التعبير في الغرب مف سمماف رشدى إلى روجيو جارودى )ص( 2)
 (.106الصبلبي، السيرة النبوية عرض وقائع وتحميؿ أحداث )ص( 3)
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ويزخر التاريخ اإلسبلمي بالكثير مف القصص التي توضح مدى احتراـ المسمميف لحرية 
 الزواج في الميور تحديد عنو اهلل رضي الخطاب بف عمر أراد عندمافكمنا يعمـ الرأي والتعبير 

 وأفتى بالناس خطبف المسمميف لشباب الزواج تيسير ىدفو وكاف ، عيده في الناس بو بالغ عندما
 يا وقالت امرأة فقامت ،منيـ أحد ذلؾ ينكر ولـ الصحابة وكبار عمماء بحضور الميور دتحديفي 
ف" تعالى قولو تسمع ألـ ؟ ورسولو اهلل يحدده مالـ تحدد لـ عمر " قنطاراً  إحداىف أتيت وا 

 [.3349ة ]النسائي:امرأ وأصابت عمر أخطأ: عمر فقاؿ [ 20]النساء:
رضي اهلل عنو أنو لـ يصادر حرية الرأي  (1)أبي طالبتروي المراجع عف اإلماـ عمي بف و 

لمخوارج مع أنيـ كانوا يكفرونو ويستحموف دمو، ومع ذلؾ لـ ينكر عمييـ آرائيـ وال يمنعيـ مف 
وب إلى تالتصريح بيا، بؿ كاف يرسؿ مف يناظرىـ كابف عباس رضي اهلل عنو، وكاف كثيرًا منيـ ي

يـ مف يصر عمى ضبللو، وكاف التحذير ليـ مف أف رشده ويرجع عف غيو وضبللو، ويبقى من
ي بف أبي طالب رضي اهلل ئؿ عمسُ  المسمميف وأعراضيـ وأمواليـ، حتى أنو لمايعتدوا عمى دماء 

: أكفار ىـ يا أمير المؤمنيف؟ قاؿ: معاذ اهلل إنيـ مف الكفر ىربوا، قيؿ: فمنافقوف؟ قاؿ: عنو عنيـ
ميبًل. فمـ يحاربيـ ولـ يستبيح دميـ آلرائيـ المنحرفة، بؿ حاربيـ إف المنافقيف ال يذكروف اهلل إال ق

 ( 2)لما سفكوا دماء المسمميف واستباحوا حرماتيـ وأفسدوا في األرض وكانوا بغاة.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ـ وتوفي 599ىو اإلماـ عمي بف أبي طالب بف عبد المطمب الياشمي الُقرشي الممقب بالفاروؽ، ولد في ( 1)
مـ ، وىو ابف عـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسالعشرة المبشريف بالجنة وأحد الخمفاء الراشديف ـ، وىو رابع661عاـ

 وصيره.
 (.76أبو فارس، حرية الرأي في الشريعة اإلسبلمية )ص( 2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
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 المبحث الثاني
 حرية التعبير عف الرأم كأسانيدىا القانكنية دعائـ

الرأي مف خبلليا فتعتبر مف مشتمبلتيا التي تتعدد األشكاؿ التي يتـ ممارسة حرية التعبير عف 
وتنظـ  سواء مف ِقبؿ الحقوقييف والقانونييف أو العامة، وتدرج ضمف حاالتياوتقوـ عمييا صؼ بيا تت

 غالبًا بذات التنظيـ القانوني ليا، سنوضحيا بيذا المبحث بعد تقسيمو إلى مطمبيف:

  :التعبير عف الرأيحرية ب الحقوؽ العامة المرتبطةالمطمب األوؿ 
 ودعائميا لقانونية لحرية التعبير عف الرأيا حمايةالمطمب الثاني: ال 

 حرية التعبير عف الرأمالحقكؽ العامة المرتبطة ب: المطمب األكؿ
، وتتطور بالقوؿ أو الكتابة أو الفعؿ المستخدمة صور التعبير عف الرأي استنادًا لموسيمة تختمؼ

كؿ وسيمة حسب مقتضيات العصر وتأثيراتو تبايف درجة اىتماـ األفراد في وتبتطور الزماف، 
، وترتبط بحرية التعبير عف الرأي بعضًا ي تحققيا وتمبييا ممارسة كؿ مظيروالحاجة الديمقراطية الت

مف الحقوؽ العامة  التي تعتبر بمثابة دعامًة ليا نظرًا لترابطيا وتقاربيا الشديد والتي تشكؿ بذاتيا 
 فروع. أربع وسنقوـ بتوضيحيا بيذا المطمب مف خبلؿ، يات أخرى منفصمةحر 

 الفرع األوؿ: حرية الصحافة والنشر 
 الحصوؿ عمى المعمومات و تداوليا الفرع الثاني: حرية 
 ة التجمع السممي وتكويف الجمعياتالفرع الثالث: حري 
 رع الرابع: حرية العقيدة والحوارالف 

 كاإلعالـ الفرع األكؿ: حرية الصحافة

ترتبط حرية التعبير عف الرأي ارتباطًا وثيقًا بحرية اإلعبلـ بكافة أشكالو فيي وسيمة لتشكيؿ الرأي 
، ذلؾ كونيا تصؿ لشريحة كبيرة مف المواطنيف بمختمؼ مستوياتيـ المعيشية والفكرية، (1)العاـ

وساىـ في تكويف مطبوع يصدر بصفة دورية ومنتظمة تحت عنواف دائـ ومحدد كؿ  فالصحافة ىي
الرأي العاـ، وتعرؼ مف منظور الشخص القائـ عمييا بأنيا حرية رئيس التحرير في نشر األخبار 
واآلراء التي يختارىا، سواء كاف ما ينشره يوافؽ أو ال يوافؽ استحساف الحكومة أو أية جماعة كانت 

القذؼ واالعتداء عمى  مف السكاف ميما عظـ شأنيا وأثرىا، إال أف ىذه الحرية مقيدة بقانوف
الحكومة والخروج عف نطاؽ الديف واإلخبلؿ باألمف واالمتيازات البرلمانية، أو بأنيا حرية األفراد 

                                                           

  (.316الفار، قانوف حقوؽ اإلنساف في الفكر الوضعي والشريعة اإلسبلمية )ص( 1)
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دارة  سواء أكانوا منفرديف أـ مجتمعيف في شركة أو حزب أو ىيئة في طبع كؿ ما يشاؤف ونشره وا 
تعميقات التي يعتقدوف أنيا موافقة الصحيفة الخاصة بيـ، أو إنشاء صحيفة جديدة ونشر األخبار وال

أنيا سمطة ، وتعرؼ مف منظور آخر (1)لمصالح العاـ مع التسميـ بحؽ نشر أفكاره بواسطة الصحافة
بحرية في و عف اتجاىات وتعبرمجتمع بالشعبية مستقمة تمارس رسالتيا سمطة الدولة الرابعة فيي 

، وطبقًا لمتعريؼ الذي (2)وسائؿ التعبير وتوجييو بمختمؼ في تكوينو، وتساىـ الرأي العاـ خدمة
لحرية الصحافة فإف أبعاد حرية الصحافة عمى النحو  (4)في زيورخ (3)أورده المعيد الدولي لمصحافة،

 التالي: 

 حرية استقاء األخبار.  .1
 حرية نقؿ األخبار. .2
 حرية إصدار الصحؼ. .3
 حرية التعبير عف وجيات النظر. .4

جرائـ الصحافة والنشر تـ بيا تحميؿ ثبلثة وثبلثوف ميثاقًا وفي دراسة أجراىا مختصوف في 
% ترى أف سبب اىتماـ 53.2مف المواثيؽ الدولية ذات الشأف بحرية التعبير فظيرت أف ما نسبتو

 (5)ىذه المواثيؽ بحرية التعبير ألنيا تشكؿ أساسًا لحرية الصحافة.
 كتتنكع كسائؿ حرية الصحافة كاإلعالـ، أكضحيا كما يمي: 

أفكاره لصياغة  اإلنسافتعتبر الكتابة أولى الوسائؿ التي عرضيا  حرية الطبع كالنشر: -أكالن 
، ثـ ظيرت المطبوعة وانتشرت في العصر الحديث بأشكاؿ متعددة كالصحؼ والمجبلت ونقميا

والكتب الورقية، وتتميز الصحافة عف سائر المطبوعات األخرى بأنيا تصدر بصفة دورية ومنتظمة 
اختبلؼ أنواعيا اليومية واألسبوعية والشيرية سواء أكانت رياضية أو سياسية أو فنية أو عمى 

 .. وتعتبر الجرائد والمجبلت أشير المطبوعات وأكثرىا تأثيرًا في الرأي العاـاجتماعية
                                                           

 (.11أميف، حرية الصحافة ضماف ممارستيا وضوابط تنظيميا )ص( 1)
 (.48ىند، النظاـ القانوني لحرية التعبير الصحافة والنشر)ص( 2)
مف قبؿ عدد مف المحرريف ومديري وسائؿ  ـ2006معيد الصحافة الدولي ىو شبكة عالمية تأسست عاـ ( 3)

 اإلعبلـ وكبار الصحفييف.
وتشتير  ىي مدينة تقع في شماؿ سويسرا تطؿ عمى بحيرة زيورخ السويسرية وىي إحدى أىـ وأكبر مدنيا،( 4)

ية عمى أفضؿ والتي تصنؼ األفضؿ في العالـ، وحصمت مدينة زيورخ السويسر  الخدمات المصرفية المدينة بشركات
 .مدينة لمعيش في العالـ لثبلثة أعواـ عمى التوالي

 (.184صالح، أخبلقيات اإلعبلـ )ص( 5)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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وىي مف الحريات التي أخذت مكانيا حديثًا نتيجة التطور اليائؿ  حرية النشر االلكتركني: -ثانيان 
لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والنفاذ لشبكة االنترنت، حيث أتاحت الشبكة العنكبوتية لكـ ىائؿ 
مف المواطنيف في العالـ التعبير عف آرائيـ ومواقفيـ مف خبلؿ المواقع اإللكترونية متعددة الوسائط 

والسياسية واإلخبارية واالجتماعية المختمفة حتى أف مواقع التواصؿ االجتماعي باتت الترفييية 
 تشكؿ اليوـ أسرع وأىـ وسائؿ النشر اإللكتروني وأكثرىا قربًا واستخدامًا لؤلفراد.

أدى التطور في وسائؿ اإلعبلـ ليشمؿ اإلعبلـ المقروء  حرية النشر المرئي كالمسمكع: -ثالثان 
وحرية اإلعبلـ بأشكالو كأداة لمتعبير  اإلنسافالتطور في حقوؽ  وشمؿ أيضاً  ،وعوالمرئي والمسم

والنشر، وتتمتع وسائؿ اإلعبلـ المرئي والمسموع وأىميا اإلذاعة والتمفزيوف بدور فعاؿ في ممارسة 
 .الرأي والتعبير كمنبر لبث األخبار ونقؿ اآلراء ومناقشتيا عمى المستوى المحمي والعالمي

باحثة بأف حرية الصحافة واإلعبلـ مف أخطر مظاىر حرية التعبير عف الرأي كونيا تتيح وترى ال
الفرصة لكافة شرائح المجتمع بالمطالعة وتساىـ بتكويف الرأي العاـ وتوجييو وتزويده بالمعرفة 
جراء  المستنيرة بمواضيع مختمفة مف خبلؿ قياميا بتحميؿ الظواىر والمواقؼ واآلراء المختمفة وا 

لطابعيا السياسي، ألنيا تسمح بنقد  قارنات ومقاربات بينيا، وليا أىميتيا الخاصة أيضًا نظراً م
الحكومة وكشؼ أخطائيا أماـ الرأي العاـ لذلؾ عادة ما تدافع عنيا المعارضة و تخشاىا الحكومة، 

لحكومة فترتكز حرية الصحافة عمى حرية الفرد في نشر ما يشاء مف األفكار واألخبار وامتناع ا
 عف التدخؿ في تقييد ىذه الحرية مع عدـ إطبلقيا لمفرد.

 :الفرع الثاني: حرية الحصكؿ عمى المعمكمات أك تداكؿ المعمكمات

حرية التعبير مف الحقوؽ المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بيعتبر الحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات 
قضية ما وخاصة القضايا العامة دوف عف الرأي إذ ال يمكف لئلنساف تكويف رأيو الموضوعي في 

الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بيا بحرية بما فييا المعمومات الرسمية، فيو يوسع مف دائرة 
الخيارات المتاحة ويحسف مف نمط الحياة المعيشية لؤلفراد، فالشعب الذي يتاح لو مصادر معمومات 

 .ومعرفة ىو الشعب الذي يعرؼ أكثر ويرسـ مستقبؿ أفضؿ
وىناؾ عبلقة تبلـز بيف حؽ الوصوؿ لممعمومة وحؽ نشرىا وتداوليا، حيث يعتبر أف نشر 
المعمومات وحرية الوصوؿ إلى البيانات والوثائؽ الحكومية مظيرًا مف مظاىر ممارسة حرية التعبير 

، ، والحؽ في حرية المعمومات ىو أحد الحقوؽ اإلنسانية المعترؼ بيا(1)بالمجتمعات الديمقراطية
وحاليًا يوجد توجو عالمي كبير نحو زيادة االعتراؼ القانوني بيذا الحؽ، فالدوؿ التي تتوؽ بمختمؼ 

                                                           

 (.17الغوؿ، حرية الرأي والتعبير في المواثيؽ الدولية والتشريعات المحمية )ص( 1)
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أنحاء العالـ إلى الديمقراطية إما قد تبنت قوانيف تتعمؽ بحرية المعمومات أو في خضـ عممية 
  (1)اإلعداد لذلؾ.

وؽ التي تحتفظ بيا وتجدر اإلشارة إلى حؽ الفرد في الحصوؿ عمى المعمومات مف الحق
الجيات العامة، وعميو فإف ىذا الحؽ ذو طبيعة مزدوجة، فيو في جزء منو يعتبر مف طائفة 

التي تفرض عمى السمطات العامة االمتناع عف اتخاذ أية إجراءات تشريعية أو  السمبية الحقوؽ
سواء مف الخارج أو في إدارية أو غيرىا مف التدابير لمحيمولة دوف التدفؽ الحر لؤلنباء والمعمومات 

الداخؿ، ومف ثـ يمتنع عمى الدولة وضع العوائؽ ضد تدفؽ المعمومات مف الخارج، أو أف تحتكر 
المعمومات التي بحوزتيا وتمنع نشرىا إال في حالة وجود سبب قوي يتعمؽ بالمصمحة العامة مثؿ 

 .األمف القومي

فينصرؼ إلى التزاـ الدولة بنشر لمحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات،  اإليجابي أما المعنى
وحرية تداوؿ المعمومات ال  (2)ة التي تتعمؽ بالمصمحة العامة عمى أوسع نطاؽ.الرئيس المعمومات

تعني أبدًا تجاىؿ حؽ الدولة في حماية المعمومات التي قد تضر بأمف وسبلمة المعمومات الخاصة 
 .(3)بالوطف أو المعمومات الشخصية الخاصة باألفراد

 والنيضة فيو دوره الكبير في تحقيؽ الشفافيةبوترى الباحثة أف أىمية ىذا المظير تتمثؿ 
عمالومف متطمبات ا يؤدي لزيادة ثقة المواطف بالحكومة مف خبلؿ  لحكـ الرشيد ومستمزماتو، وا 

 قيـ أداء الحكومة ويعبر عف مدىبحيث يكوف بمقدوره أف يُ  ،المشاركة الفعالة لكؿ فرد في المجتمع
سيما تمؾ المتعمقة بالجانب االقتصادي أو المتعمقة تمؼ ممارساتيا وجودة خدماتيا، رضاه عف مخ

باالستراتيجيات والخطط الوطنية، ومعرفة مدى وفاء الدولة والتزاميا بيا ومواضع إخفاقيا، كما أنو 
عات و يزيد مف ثقة الفرد في حكومتو، ومؤسسات الدولة األخرى، ويقمؿ مف فرص إذاعة الشائ

 انتشار الفساد.

 الفرع الثالث: حرية التجمع السممي كتشكيؿ الجمعيات

األماكف العامة ليعبروا عف آرائيـ بالخطابة أو المناقشة أو باالجتماع  فياألفراد حؽ إف 
بتبادؿ الرأي يعتبر مف الحقوؽ المعنوية التي تؤثر بصفة مباشرة عمى الرأي العاـ فيي ركف أساسي 

، حيث ييدؼ التجمع السممي بكافة اإلنسافمف حرية التعبير عف الرأي التي تعتبر مقدمة لحقوؽ 
                                                           

 (.9مندؿ، حرية المعمومات مسح قانوني مقارف )ص( 1)
 (.20يف الواقع والمأموؿ دراسة مقارنو )صالشنراقي، حرية تداوؿ المعمومات ب( 2)
 (.2شاىيف، حرية تداوؿ المعمومات في مصر بيف التشريع والتنفيذ )ص( 3)
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قضايا تمقى اىتمامًا أو تكوف غائبة عف المواطنيف، إما إلظيار تأييد  أشكالو لتسميط الضوء عمى
واسع لقضية معينة، أو وسيمة لبلحتجاج عمى قرارات أو مواقؼ معينة، أو كوسيمة لتداوؿ اآلراء في 
مختمؼ المواضيع السياسية واالجتماعية وغيرىا، وىو مف الوسائؿ ذات الطابع الجماعي في 

ثبًل النقابات المينية والمنظمات األىمية ليس بمقدورىا العمؿ بحرية وفعالية التعبير عف الرأي فم
والتعبير عف آرائيا ومواقفيا مف سائر القضايا التي تيـ المجتمع ومناقشتيا وتوصيميا إلى الناس 

 (1)بدوف التمتع بالتجمع السممي في األماكف العامة والخاصة بصورة عمنية.

ة الفرد في االجتماع مع مف يريد وفي المكاف والزماف الذي ويقصد بحرية االجتماع حري
يختاره ليعبر عف رأيو مع غيره بالخطابة أو المناقشة أو المحاضرة أو بغير ذلؾ مف الوسائؿ، وتمتد 
ىذه الحرية لتشمؿ ما يتـ االتفاؽ عميو مف قرارات وتوصيات أو اتخاذ موافؽ معينة تجاه أي 

( لعاـ 12، وعرفو قانوف االجتماعات العامة الفمسطيني رقـ )(2)موضوع يقؼ عميو المجتمع
ما دعي إليو خمسوف شخصًا عمى األقؿ في مكاف عاـ مكشوؼ ويشمؿ ذلؾ بأنو  ـم1998

، وعرفت المحكمة الدستورية المصرية العميا (3) الساحات العامة والمياديف والمبلعب والمنتزىات
دؿ النظر في شأف المسائؿ التي شخاص إلى بعضيـ لتباالحؽ في التجمع بأنو انضماـ عدد مف األ

 ( 4)يـ.ينتع

وترى الباحثة أنو تمكيف مجموعة مف األشخاص مف التواجد بمكاف ما لمناقشة أو إبداء 
النظر بمسألة معينة أو تبني موقؼ معيف بشكؿ أعزؿ دوف وجود أي مظير مف مظاىر العنؼ 

أو شعارات عدائية أو عبارات تدعو لمحرب والكراىية دوف أف يحمؿ منظميو أي سبلح أو آلة حادة 
واحتقار األدياف، وال سيما إذا ما تمت ممارسة ىذا الحؽ كوسيمة شعبية مف خبلؿ األحزاب 

 (5)السياسية.

                                                           

أيوب، حرية الرأي في مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية دراسة في ضوء المواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف ( 1)
 (.14والتشريعات الفمسطينية )ص

 (.131اإلنساف بيف النص والتطبيؽ )صالشكري، حقوؽ ( 2)
 (.ـ1998 /12قانوف االجتماعات الفمسطيني العامة رقـ ) (3)
 (.179ىند، النظاـ القانوني لحرية التعبير الصحافة والنشر )ص(4)

ولـ ، التعبير بحرية المرتبطة الحقوؽ أىـ أحد السياسية األحزاب تشكيؿ فيىنا تجدر اإلشارة إلى أف الحؽ و ((5
 القانوف نصوص رغـ لذلؾ الناظمة الفمسطينية القوانيف في التشريعي الفراغ لوجود حالة مف يتنسى لنا ذكرىا

حزاب السياسية.األ تشكيؿ في الحؽ عمى( ـ26/2005)في المادة  الفمسطيني األساسي
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وذلؾ بإكساب ىيئة معنية الشخصية االعتبارية  ،وينبثؽ عنو الحؽ في تشكيؿ الجمعيات
حقيؽ أغراضيا المحددة منذ تأسيسيا سواء كانت اجتماعية أو القانونية والذمة المالية المستقمة لت

 اقتصادية وتنموية لخدمة أبناء المجتمع.

ويرتكز الحؽ في تشكيؿ الجمعيات عمى حرية األفراد في االنضماـ أو عدـ االنضماـ ليذه 
ة إذا الجمعيات أو النقابات والخروج منيا أو حؽ الفرد في تنظيـ أكثر مف منظمة نقابية أو جمعي

استوفى شروط االنضماـ إلييا، ويشمؿ أيضًا حؽ الجمعية أو النقابة بتحديد أىدافيا بنفسيا ووسائؿ 
تحقيقيا وطرؽ تمويميا، باإلضافة لحؽ كؿ عضو في الجمعية أو النقابة بممارسة حقو النقابي عمى 

تشريعي بتشكيؿ استقبلؿ وبشكؿ منفرد لتصحيح العمؿ النقابي بمعنى أنو يتعيف عمى التنظيـ ال
ات والنقابات أف يدور في الدائرة التي تييء أفضؿ السبؿ لممارسة ىذا العمؿ بطريقة يالجمع

 (1)ديمقراطية بما يحقؽ الغاية مف التنظيـ النقابي بوجو عاـ والنقابة محؿ التنظيـ بوجو خاص.

 الفرع الرابع: حرية االعتقاد كممارسة الشعائر الدينية

وتعني حرية العقيدة أف يكوف لئلنساف حؽ االنتماء ألي ديانة أو أي عقيدة شاء، كما أنيا 
حرية التفكير واالعتقاد والتعبير والتعميـ والترويج لعقيدتو وممارستيا مادامت  اإلنسافتعني امتبلؾ 

، ؽ العامةىذه الممارسة ال تؤدي إلى التعّدي عمى حقوؽ اآلخريف أو تكوف مخّمة بالنظـ واألخبل
وفقًا لما استقر عميو قمبو وضميره و وجدانو مف  اإلنسافوعبر عنيا البعض باختيار ما يؤمف بو 
، ولقد قامت المجنة المعنية بتنفيذ العيد الدولي الخاص (2)غير ضغط وال قسر أو إكراه خارجي

في حرية الديف أو المعتقد بتعريؼ الحؽ  (3)اإلنسافـ لحقوؽ م1966بالحقوؽ المدنية والسياسية عاـ
حرية الفرد في اعتناؽ ما يشاء مف أفكار دينية أو غير بأنيا  اإلنساففي إطار منظومة حقوؽ 

دينية". والمقصود بالديف أو المعتقد ىو معتقدات الفرد في وجود إلو، أو في عدـ وجوده أو وجود 
وتعني ممارسة  ،(4)معتقد أيضاَ  معتقدات ممحدة لديو، إلى جانب الحؽ في عدـ ممارسة أي ديف أو

الشعائر الدينية سواء في قالبيا الفردي أو الجماعي بأنيا منح أتباع عقيدة دينية معترؼ بيا الحؽ 
 (5) في إقامة شعائرىا وبناء دور العبادة الخاصة فييا، وحرية ارتيادىا جيرًا وعبلنية.

                                                           

 (.192سالماف، الحماية الدستورية لحرية الرأي في الفقو والقضاء الدستوري )ص( 1)
 (.194قرقور، حقوؽ اإلنساف بيف المفيـو الغربي واإلسبلمي دراسة في حرية العقيدة )ص ( 2)
تـ انتخابيـ عف طريؽ االقتراع السري مف قبؿ الدوؿ األطراؼ، راجع نصوص مواد  خبيراً  18والتي تتشكؿ مف ( 3)

 (.45-28ابتداءا مف نص المادة )م1966الجزء الرابع مف العيد المؤرخ بعاـ 
 ـ(.18/1966) العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية (4)
  (.22فيمي، الحماية القانونية لممعتقدات وممارسة الشعائر الدينية وعدـ التمييز )ص( 5)
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في الحياة  -فرد أو مجموعة وتعتبر حرية المعتقد أو حرية التعبد مبدأ يدعـ حرية ال
في إظيار دينيـ أو ُمعتقداتيـ أو شعائرىـ الدينية سواء بالتعميـ أو الممارسة أو  -الخاصة أو العامة

، رغـ تناقض ذلؾ مع (1)االحتفاؿ، ويشمؿ المصطمح كذلؾ حرية تغيير الديف أو عدـ إتباع أي ديف
وقطعو أو الرجوع عنو  اإلسبلـبالخروج عف  الشريعة اإلسبلمية الغراء التي ال يسمح بيا لممسمـ

إلى غيره مف الديانات السماوية أو غير السماوية، ويترتب عمى ذلؾ أحكامًا أخرى فبل  باالرتداد
أياـ  نو وبيف زوجتو، ومف ثـ يحبس ثبلثيرث وال يورث وال تؤكؿ ذبيحتو وال يزوج وتقع الفرقة بي

، ولعؿ ذلؾ ما دفع (2)فإف أصر عمى كفره ُيقتؿ مف قبؿ الحاكـ المسمـ. اإلسبلـويعرض عميو 
دولتي السعودية والمغرب وىاـ إحدى الدوؿ العربية ذي الغالبية المسممة مف التحفظ عف التصديؽ 
عمى بعض المعاىدات الدولية لحقوؽ اإلنساف لوجود بعض النصوص التي تتعمؽ بحرية العقيدة 

باحة اإللحاد.  وا 

عمى الصعيد حاؿ وقوع أية إساءة أو تجاوز لحدوده ب ه الحريةح لنا مدى حساسية ىذويتض
لدرجة قد تصؿ إلى نشوء حروب بيف الدوؿ أو قد تؤدي لمقاطعات ى صعيد الدولة الفردي أو عم

برسـ صور كاريكاتيرية  الصحفييفحينما قاـ أحد  ،في دولة الدانمارؾ سبؽ وحدثكما  اقتصادية
مسيئة لمنبي عميو الصبلة والسبلـ؛ األمر الذي دفع الدوؿ العربية لمقياـ بمقاطعات المنتجات 

 الدانماركية تعبيرًا عف رفضيـ وسخطيـ إلىانة دينيـ.

 كدعائميا القانكنية لحرية التعبير عف الرأم الحماية: المطمب الثاني
ير عف الرأي ال بد مف توافر ضمانات قانونية، وذلؾ ليتسنى لؤلفراد ممارسة حرية التعب

بحيث تتوزع فيو  ،بوجود نظاـ حكـ ديمقراطي يدعـ الحريات ويقـو عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات
، وتقوـ كؿ سمطة بمياميا المنوطة بيا فالسمطة لدولة حقيقًة عمى سمطاتيا الثبلثوظائؼ ا

التنفيذية تقوـ بتنفيذىا، والسمطة القضائية تتولى تطبيؽ  التشريعية ميمتيا إصدار القوانيف، والسمطة
بيد شخص أو ىيئة معينة،  ركز سمطات الدولة الثبلثال تتلقوانيف والنظر في المنازعات، أي ا

، والذي (3)وتقوـ بإعماؿ مبدأ المشروعية أو سيادة القانوف كما درجت دساتير الدوؿ عمى تسميتو
وأف تّدرج القواعد القانونية يجب أف تحترمو كؿ آخر في الدولة، مو القانوف أي أمر يحتـ أف يع

الدستور  السمطات، فالسمطة التشريعية تحتـر الدستور بإصدارىا لمقوانيف، والسمطة التنفيذية تحتـر 
                                                           

 (.2إبراىيـ، حرية المعتقد )ص( 1)
  (.181وجؿ )ص الرقب و بخيت، العقيدة في اهلل عز( 2)
لقضائية عمى أعماؿ السمطة اإلدارية في فمسطيف بيف النظرية والتطبيؽ غانـ، القضاء اإلداري الرقابة ا( 3)

  (.31)ص
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القوانيف الصادرة مف السمطة التشريعية فتعمؿ وفقيا وال تخالفيا سواء بقراراتيا الفردية أو التنظيمية، و 
ضافة لوجود سمطة قضائية مستقمة تتمتع بالحياد والكفاءة وتراقب وتتصدى لمسمطة التشريعية باإل

والتنفيذية وىي الضمانة األىـ والمُرتكز األساسي لممبدأيف السابقيف، فيي الحارس األميف لمبدأ 
رىا الضمانات في النصوص القانونية التي تصوف الحقوؽ تُقالحماية و وتتمثؿ ىذه  (1)المشروعية

وتحافظ عمييا سواء عمى الصعيد الدولي أو المحمي الداخمي، لذا سأتناوؿ في ىذا المطمب إلى 
 فرعيف.

 :في االتفاقيات والمواثيؽ ودعائميا  حرية التعبير عف الرأيقانوني لالسند ال الفرع األوؿ
 الدولية

 في الدستور والتشريعات  ودعائميا الفرع الثاني: السند المحمي لحرية التعبير عف الرأي
 الفمسطينية المحمية

 الدكلية كالمكاثيؽ االتفاقيات فيكدعائميا  الرأم عف التعبير لحرية القانكني السند :الفرع األكؿ

بشكؿ عاـ وحرية التعبير عف الرأي بشكؿ خاص مف أىـ  اإلنسافتعد قضية حماية حقوؽ 
القضايا المطروحة عمى الساحة الدولية في إطار منظومة األمـ المتحدة، خاصة بعد انتياء الحرب 
العالمية الثانية وحصوؿ الشعوب عمى استقبلليا، وبناء دوليا وظيور ىيئات ومنظمات المجتمع 

تو وحمايتيا وتدويف ىذه المبادئ والحقوؽ في العديد مف وحريا اإلنسافالدولي المعنية بحقوؽ 
نشاء آليات دولية لحماية وتعزيز  ، ويتـ اإلنسافاإلعبلنات واالتفاقيات الدولية في شتى المجاالت، وا 

 وبعض الحقوؽ المرتبطة بيا ارتباطًا وثيقًا والتي تعتبر كدعامة ليا ضماف الحؽ في حرية التعبير
، وعميو سأتناوؿ الحديث اإلنسافمعاىدات الدولية واإلقميمية المتعمقة بحقوؽ مف خبلؿ العديد مف ال

، ـ1966، والعيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية1948عف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف
 ذات العبلقة. خرىواالتفاقيات الدولية األ

 :8131أكالن: اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف
لجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في الذي اعتمدتو ا اإلنسافيعتبر اإلعبلف العالمي لحقوؽ 

تتألؼ مف ثبلثوف مادة، ولقد جاء و  مف أىـ الوثائؽ الدولية (2)ـ1948كانوف األوؿ سنة العاشر مف 

                                                           

 .15المرجع السابؽ، ص( 1)
ىناؾ جدؿ يدور بيف أوساط القانونييف حوؿ الصفة اإللزامية لئلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، فيذىب أصحاب ( 2)

مجرد توصية كونو لـ يتـ التصديؽ عميو بالطرؽ  االتجاه األوؿ إلى تجريده مف صفة اإللزاـ القانوني، وتعتبره
 =الدستورية كما يحدث في االتفاقات المعاىدات بينما يرى االتجاه الثاني أنو ممـز منذ أف تمت المصادقة عميو
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في نصوص اإلعبلف العالمي  بشكؿ واضحوبعض الحقوؽ المرتبط بيا النص عمى حرية التعبير 
 وفؽ التفصيؿ التالي:وذلؾ 
 حيث نص عمى حريةحرية التعبير كاإلعالـ كحرية الحصكؿ عمى المعمكمات كتداكليا:  .8

ذاعتيا بأية وسيمة كانت دوف تقيد بالحدود الجغرافية أف ، استقاء األنباء واألفكار وتمقييا وا 
 ، ويشمؿ ىذا الحؽ حرية اعتناؽشخص الحؽ في حرية الرأي والتعبير لكؿ أف وأردفت

ذاعتيا بأية وسيمة كانت دوف تقيد  اآلراء دوف أي تدخؿ، واستقاء األنباء واألفكار وتمقييا وا 
 (1)بالحدود الجغرافية.

عبلف عمى حرية التجمع السممي و تشكيؿ الجمعيات اإلفنص حرية التجمع السممي:  .6
 -2لكؿ شخص الحؽ في حرية االشتراؾ في الجمعيات والجماعات السممية. -1:حيث ورد

 (2)ال يجوز إرغاـ أحد عمى االنضماـ إلى جمعية ما.
لكؿ شخص حؽ في حرية الفكر والوجداف  :حيث نص عمى أفحرية العقيدة كالحكار:  .4

والديف، ويشمؿ ىذا الحؽ حريتو في تغيير دينو أو معتقده، وحريتو في إظيار دينو أو 
قامة الشعائر والممارسة والتعميـ، بمفرده أو مع جماعة، وأماـ المؤل أو  معتقده بالتعبد وا 

 .(3) ةعمى حد
 :ـ8122العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية ثانيان:

ـ، م1966ديسمبر  16وىي معاىدة متعددة األطراؼ اعتمدتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 
دولة ووقعت عمييا مف غير  168، وصدقت عميو 1976مارس  23ودخمت حيز النفاذ مف 

في ىذه  والحقوؽ األخرى المرتبط بيا حرية التعبير عف الرأي ، وجاءت (4)دولة 74تصديؽ 
 كما يمي: المعاىدة

                                                                                                                                                                          

باألغمبية ويحدد مجموعة مف المواصفات تجعمو ممزما ألنو يدخؿ في إطار العرؼ القانوني الدولي، ولكف رغـ ىذه =
دات إال أف العيد يحتفظ بقيمتو المعنوية والقانونية لكونو أوؿ نص وقع عميو إجماع دولي، وفصمت العيود االنتقا

والمواثيؽ التي لحقتو مضامينو وقيمو، وعمميًا قد اتخذت األمـ المتحدة الكثير مف القرارات إلدانة النظاـ العنصري 
األمـ المتحدة وبعض الدولة لفرض احتراـ حقوؽ في جنوب إفريقيا استناد عمى نصوص اإلعبلف، كما تدخمت 

 اإلنساف عمى الدوؿ المنتيكة لحقوؽ اإلنساف. 
 ـ(. 19/1948) االعبلف العالمي لحقوؽ اإلنسافراجع ( 1)
 ـ(.20/1948) االعبلف العالمي لحقوؽ اإلنسافراجع  ( 2)
 ـ(.18/1948) االعبلف العالمي لحقوؽ اإلنسافراجع  ( 3)
يعتبر العيد جزء مف إعبلف منح االستقبلؿ لمبمداف والشعوب المستعمرة ويشكؿ مع اإلعبلف العالمي لحقوؽ ( 4)

ما  ـ1966والعيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر عاـ ـ1948اإلنساف الصادر بعاـ 
 ُيعرؼ بالشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف.
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حيث نص عمى أف لكؿ إنساف حؽ في اعتناؽ  حرية التعبير كاإلعالـ كتداكؿ المعمكمات: .1
لكؿ إنساف حؽ في حرية التعبير، ويشمؿ ىذا الحؽ  عمى أف ، ونص(1)آراء دوف مضايقة

حريتو في التماس مختمؼ ضروب المعمومات واألفكار وتمقييا ونقميا إلى آخريف دونما 
اعتبار لمحدود، سواء عمى شكؿ مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيمة أخرى 

  (2)يختارىا.
عمى يكوف الحؽ في التجمع السممي حيث نص حرية التجمع السممي كتشكيؿ الجمعيات:  .2

 وال يجوز أف يوضع مف القيود عمى ممارسة ىذا الحؽ إال تمؾ التي تفرض طبقاً  ،معترفا بو
لمقانوف وتشكؿ تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمف القومي أو السبلمة 

حماية حقوؽ اآلخريف  العامة أو النظاـ العاـ أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو
 (3)وحرياتيـ.

لكؿ إنساف حؽ في حرية الفكر والوجداف والديف،  فنص عمى أفحرية العقيدة كالحكار:  .3
ويشمؿ ذلؾ حريتو في أف يديف بديف ما، وحريتو في اعتناؽ أي ديف أو معتقد يختاره، 

قامة الشعائر والممارسة  والتعميـ، بمفرده أو مع وحريتو في إظيار دينو أو معتقده بالتعبد وا 
ال يجوز تعريض أحد إلكراه مف شأنو أف  وأردؼ أنو جماعة، وأماـ المؤل أو عمى حدة.

وأكد  ،يخؿ بحريتو في أف يديف بديف ما، أو بحريتو في اعتناؽ أي ديف أو معتقد يختاره
في إظيار دينو أو معتقده، إال لمقيود التي  اإلنسافال يجوز إخضاع حرية  عمى أنو

يفرضيا القانوف والتي تكوف ضرورية لحماية السبلمة العامة أو النظاـ العاـ أو الصحة 
  (4)العامة أو اآلداب العامة أو حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ األساسية.

يجوز في الدوؿ التي توجد فييا أقميات اثنيو أو دينية لغوية، أف  ال وأيضًا نص عمى أف
األقميات المذكورة مف حؽ التمتع بثقافتيـ الخاصة أو المجاىرة يحـر األشخاص المنتسبوف إلى 

قامة شعائره أو استخداـ لغتيـ، باالشتراؾ مع األعضاء اآلخريف في جماعتيـ.  (5)بدينيـ وا 

 

 
                                                           

 (.ـ19/1966) 1فقرة  ،الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسيةالعيد الدولي راجع   (1)
 (.ـ19/1966) 2فقرة  ،العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسيةراجع  ( 2)
 (.ـ21/1966) العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسيةراجع   (3)
 (.ـ18/1966)  العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسيةراجع   (4)
 ـ(. 27/1966) الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسيةراجع العيد الدولي ( 5)
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 خرل ذات العالقةثالثان: حرية التعبير عف الرأم في االتفاقيات الدكلية األ

موضوع معيف اجتمعت حاجة و إرادة عدة دوؿ يوجد بعض االتفاقيات التي تعنى بتنظيـ 
بعضًا قد يكوف خاصًا في تنظيـ موضوع معيف أو مقتصر جغرافيًا عمى إقميـ وببلد  عمى حمايتو

، ولموضوع بحثنا الراىف ىناؾ العديد مف االتفاقيات التي أبرمت إما بيدؼ إقرار بعض حرية بعينيا
لتنظيميا  طة بيا والتي تعتبر مف مرتكزاتيا، وذلؾوبعض الحقوؽ األخرى المرتبالتعبير عف الرأي 

 فيما بيف الدوؿ المختمفة، وىي كالتالي:

 حرية التعبير كاإلعالـ كتداكؿ المعمكمات: -8

 :اإلنسافاالتفاقية األكركبية لحقكؽ . أ

 نوفمبر 4في نطاؽ مجمس أوروبا، وأبرمت في  اإلنسافوتسمى باتفاقية حماية حقوؽ 
لكؿ إنساف الحؽ في حرية التعبير، ىذا الحؽ يشمؿ حرية اعتناؽ  ـ، ونصت عمى أفم1950

اآلراء وتمقى وتقديـ المعمومات واألفكار دوف تدخؿ مف السمطة العامة، وبصرؼ النظر عف الحدود 
وذلؾ دوف إخبلؿ بحؽ الدولة في تطمب الترخيص بنشاط مؤسسات اإلذاعة والتمفزيوف  ،الدولية
حريات تتضمف واجبات ومسؤوليات لذا يجوز إخضاعيا لشكميات وأضافت أف ىذه ال .والسينما

إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محددة في القانوف حسبما تقتضيو الضرورة في مجتمع 
ديمقراطي، لصالح األمف القومي، وسبلمة األراضي، وأمف الجماىير وحفظ النظاـ ومنع الجريمة، 

خريف، ومنع إفشاء األسرار، أو تدعيـ السمطة وحياد وحماية الصحة واآلداب، واحتراـ حقوؽ اآل
 (1)القضاء.

  االتفاقية الخاصة بالحؽ الدكلي في تصحيح المعمكمات الكاذبة: . ب

تـ التوقيع عمييا وقد 1962أغسطس  24وبدأ تاريخ نفاذىا في  ـ1952عاـ  أبرمتوالتي  
االتفاقية قواعد خاصة دولة، ووضعت ىذه  17دولة، وتـ التصديؽ عمييا مف طرؼ  12مف طرؼ 

وجوب تفادي نشر ىذه و  فة التي تنشرىا وسائؿ اإلعبلـبحؽ تصحيح المعمومات الكاذبة والمحر 
 المعمومات وتحمؿ مسئولية مف يقـو بنشرىا.

 

 

 
                                                           

  ـ(. 10/1950)األوربية لحقوؽ اإلنساف  االتفاقيةراجع ( 1)
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 :كثيقة لندف حكؿ "حرية التعبير ج.

ووجد بيا ، (1)انبثقت عف اجتماع لخبراء الكومنولثـ، و م1999في مارس  والتي صدرت
يجب ضماف حرية تداوؿ  حوؿ الحؽ في تداوؿ المعمومات، إذ أكدت عمى أنو صريحاً  نصاً 

المعمومات بوصفيا حؽ قانوني قابؿ لمتطبيؽ يتيح لكؿ فرد أف يحصؿ عمى سجبلت ومعمومات 
تكوف في حوزة السمطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لمدولة، أو مؤسسة ممموكة لمحكومة أو أية 

 (2).تقـو بتنفيذ مياـ حكومية جية أخرى

  تشكيؿ الجمعيات كالتجمع السممي:في الحؽ  -6

لكؿ إنساف الحؽ في حرية عمى أف  ـم1950 اإلنسافنصت االتفاقية األوروبية لحقوؽ  
االجتماعات السممية، وحرية تكويف الجمعيات مع آخريف، بما في ذلؾ حؽ االشتراؾ في االتحادات 

ال تخضع ممارسة ىذه الحقوؽ لقيود أخرى غير تمؾ المحددة . وعمى أنو مصالحوالتجارية لحماية 
األمف القومي، وسبلمة  في القانوف حسبما تقتضيو الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح

وحفظ النظاـ ومنع الجريمة وحماية الصحة واآلداب، أو حماية حقوؽ اآلخريف  الجماىير،
مف فرض قيود قانونية عمى ممارسة رجاؿ القوات المسمحة أو وال تمنع ىذه المادة ، وحرياتيـ

 (3)الشرطة أو اإلدارة في الدولة ليذه الحقوؽ.
 حرية العقيدة كالحكار: -4

 التي تتحدث عف حرية العقيدة في الكثير مف االتفاقيات ومنيا: االتفاقياتوردت العديد مف 
مؤتمر األمـ المتحدة  ـ1951تموز  28اعتمدىا يوـ  :االتفاقية الخاصة بكضع الالجئيف. أ

تمنح الدوؿ المتقاعدة  لممفوضيف بشأف البلجئيف وعديمي الجنسية ونصت عمى أف
البلجئيف داخؿ أراضييا معاممة توفر ليـ عمى األقؿ ذات الرعاية الممنوحة لمواطنييا عمى 

  (4).الدينية ألوالدىـصعيد حرية ممارسة شعائرىـ الدينية وحرية توفير التربية 

                                                           

دولة مستقمة تتشاور وتتعاوف فيما  53طوعي مكوف مف  ىي رابطة الشعوب البريطانية وىي عبارة عف إتحاد( 1)
 يتعمؽ بالمصالح المشتركة لشعوبيا والترويج لمتفاىـ عمى الصعيد الدولي والسبلـ العالمي.

 ـ(.1999مف وثيقة لندف عاـ )( 62راجع المادة )( 2)
 ـ(. 11/1950) األوربية لحقوؽ اإلنساف اقيةاالتفراجع ( 3)
  (. مـ4/1951)الخاصة الخاصة بوضع البلجئيف  راجع اإلتفاقية( 4)
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أقػػرت ، حيػػث 1954والتػػي أقػرت  :االتفاقيػػة المتعمقػػة بكضػػع األشػػخاص عػػديمي الجنسػػية. ب
حريػػػػػة الػػػػػديف أو العقيػػػػػدة الػػػػػواردة فػػػػػي ميثػػػػػاؽ األمػػػػػـ المتحػػػػػدة واالتفاقيػػػػػة الخاصػػػػػة بوضػػػػػع 

 (1).البلجئيف
 ،1965والتي أقرت  :االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصرم. ت

تعيد الدوؿ األطراؼ في االتفاقية بحظر التمييز والوفاء بعدد مف االلتزامات  فنصت عمى
  ((2وكفالة عدد مف الحقوؽ مف بينيا الحؽ في حرية الفكر والعقيدة والديف.

ت حرية حيث أقر  1969 : والتي أقرت عاـككاجباتو اإلنسافاالتفاقية األمريكية لحقكؽ . ث
لكؿ إنساف الحؽ في حرية الضمير والديف، وىذا الحؽ يشمؿ حرية ورد أف والديف فالضمير 

المرء في المحافظة عمى دينو أو معتقداتو أو تغييرىما، وكذلؾ حرية المرء في المجاىرة 
بدينو أو معتقداتو ونشرىما سواء بمفرده أو مع اآلخريف سرًا وعبلنية، وال يجوز أف يتعرض 

حريتو في المحافظة عمى دينو أو معتقداتو أو تغييرىما، وال تخضع أحد لقيود قد تعيؽ 
حرية إظيار الديف أو المعتقدات إال لمقيود التي يرسميا القانوف والتي تكوف ضرورية 
لحماية السبلمة العامة أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو األخبلؽ العامة أو حقوؽ 

 .(3) اآلخريف أو حرياتيـ
 والتي أقرت عاـكالحريات األساسية:  اإلنسافكركبية لحماية حقكؽ االتفاقية األ . ج

لكؿ إنساف الحؽ  ـ، وتتضمف أحكاما مناظرة لبلتفاقيات السابقة، فنصت عمى أف ـ1950
ىذا الحؽ يشمؿ حرية تغيير الديف أو العقيدة، وحرية و  ،في حرية التفكير والضمير والعقيدة
الشعائر والتعميـ والممارسة والرعاية، سواء عمى انفراد أو إعبلف الديف أو العقيدة بإقامة 

تخضع ، كما ونصت عمى أنو باالجتماع مع آخريف، بصفة عمنية أو في نطاؽ خاص
في إعبلف ديانتو أو عقيدتو فقط لمقيود المحددة في القانوف والتي تكوف  اإلنسافحرية 

لنظاـ العاـ والصحة واآلداب ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح أمف الجميور وحماية ا
 (4).وحرياتيـ أو لحماية حقوؽ اآلخريف

                                                           

 (. ـ3،4/1954)راجع االتفاقية المتعمقة بوضع األشخاص عديمي الجنسية ( 1)
 (. ـ5/1979) راجع اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصري( 2)
 (. ـ12/1969) 2-1، فقرة االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنسافراجع  (3)
 ـ(. 9/1950) 2-1، فقرة االتفاقية األوربية لحماية حقوؽ اإلنسافراجع ( 4)
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التي أقرت حرية الفكر والعقيدة والتي بإقرارىا حتما  (1)االتفاقياتباإلضافة لوجود الكثير مف 
عماؿ لحرية التعبير عف الرأي عمى اعتبار أنيا تشمؿ ما يتـ اإلفصاح عنو مف أفكار  تمكيف وا 

 دينية ترتبط بو، وشعائر وطقوس قد تؤدى لذات اليدؼ.
 المحمية التشريعاتك  الدستكر في كدعائميا الرأم عف التعبير لحرية المحمي السندالفرع الثاني: 

 الفمسطينية

حرص المشرع الفمسطيني عمى مواكبة كافة التحوالت الديمقراطية التي تؤثر إيجابًا عمى 
وتمكنو مف التمتع بحرياتو المختمفة؛ لذا عكؼ ومنذ نشأتو عمى تقرير وتضميف  اإلنسافحقوؽ 

قانونية ومراتبيا نصوصو ليذه الحقوؽ واستمر عمى ذات النيج بمختمؼ مستويات النصوص ال
التشريعية الدستور والقانوف والموائح، وىذا ما وجدناه ابتداءًا مف نص وثيقة إعبلف االستقبلؿ 

والتي يتضح منيا مدى عناية اإلرادة السياسية الفمسطينية منذ نشأتيا ، (2)ـ1988الفمسطيني لعاـ 
رغـ أف إنشاء الدولة الفمسطينية واستقبلليا كاف ما يزاؿ  اإلنسافعمى تعزيز وتكريس مفاىيـ حقوؽ 

مجرد حمـ واعد لحركة ثورية تسعى لمتحرر، ويبلحظ ذلؾ بشكٍؿ جمي في نص الوثيقة سيما حينما 
اعتبرت أف دولة فمسطيف ىي لمفمسطينييف أينما كانوا؛ فييا يطوروف ىويتيـ الوطنية والثقافية، 

ي الحقوؽ، وتصاف فييا معتقداتيـ الدينية والسياسية وكرامتيـ ويتمتعوف بالمساواة الكاممة ف
اإلنسانية، في ظؿ نظاـ ديمقراطي برلماني، يقوـ عمى أساس حرية الرأي وحرية تكويف األحزاب 
ورعاية األغمبية حقوؽ األقمية واحتراـ األقمية قرارات األغمبية، وعمى العدؿ االجتماعي والمساواة 

وؽ العامة عمى أساس العرؽ أو الديف أو الموف أو بيف المرأة والرجؿ، في ظؿ وعدـ التمييز في الحق

                                                           

حيث  ،ـم1949أغسطس  12مثؿ اتفاقية جنيؼ الثالثة الخاصة بمعاممة األسرى وقت الحرب والتي أقرت في ( 1)
في حالة قياـ نزاع مسمح ليس لو طابع دولي في أراضي أحد األطراؼ السامية "ورد في المادة الثالثة منيا أف

 =.األشخاص الذيف ال يشتركوف مباشرة : 1المتعاقدة، يمتـز كؿ طرؼ في النزاع بأف يطبؽ كحد أدني األحكاـ التالية
في األعماؿ العدائية، بمف فييـ أفراد القوات المسمحة الذيف ألقوا عنيـ أسمحتيـ، واألشخاص العاجزوف عف القتاؿ =

ر، يعامموف في جميع األحواؿ معاممة إنسانية، دوف أي بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخ
تمييز ضار يقـو عمى العنصر أو الموف، أو الديف أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثؿ 

ة الثاني ، حيث نصت المادةـ1948آخر". واتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عمييا والمعتمدة عاـ 
تعرؼ اإلبادة الجماعية، بعدة أفعاؿ مذكورة عمى سبيؿ الحصر يكوف القصد منيا التدمير الكمي أو الجزئي  "عمى:

  .لجماعة قومية أو اثنيو أو عنصرية أو دينية بصفتيا ىذه"
لشريؼ كانت أوؿ وثيقة ُيعمف بيا قياـ دولة فمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتيا القدس ا والتي( 2)

مف الدوؿ وتـ نشر ( 105مف ِقبؿ فمسطينية الرئيس ياسر عرفات في دولة الجزائر؛ واعترفت بيذا االستقبلؿ )
 سفيرًا فمسطينيًا في عدد مف الدوؿ المعترفة باالستقبلؿ.( 70)
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دستور يؤمف سيادة القانوف والقضاء المستقؿ وعمى أساس الوفاء الكامؿ لتراث فمسطيف الروحي 
 (1)والحضاري في التسامح والتعايش السمح بيف األدياف عبر القروف.

وثيقة الذي يعد بمثابة ال ـ2005عدؿ لعاـ كذلؾ كاف لمقانوف األساسي الفمسطيني الم
مًا في إبراز حرية ت دورًا ميالدولة فمسطيف والذي يسمو عمى ما عداه مف قوانيف وقرار  يةدستور ال

، حيث بو بزغت مبلمح الدولة الفمسطينية، واتضح والحريات األخرى المرتبطة بيا عف الرأيالتعبير 
التشريعية والتنفيذية والقضائية والعبلقة  ع السمطات الثبلثزيشكميا السياسي ونظاـ الحكـ فييا، وتو 

قرار أىـ حقوؽ  فيما بينيما، وبدأ معيا التحوؿ واتجاه فمسفة المشرع إلرساء دعائـ الديمقراطية وا 
 2))وحرياتو األساسية ممزمة وواجبة االحتراـ. اإلنسافالمقرة دوليًا حيث نص عمى أف حقوؽ  اإلنساف

ال مساس بحرية الرأي، ولكؿ إنساف الحؽ في  ونص عمى حرية التعبير عف الرأي بقوليا 
، (3) التعبير عف رأيو أو الكتابة أو غير ذلؾ مف وسائؿ التعبير أو الفف مع مراعاة أحكاـ القانوف

 ىذا يكفمو لمجميع حؽ اإلعبلـ وسائؿ وسائر الصحؼ تأسيس -1وعمى حرية الصحافة فورد أف: 
 المرئية اإلعبلـ وسائؿ حرية -2. القانوف لرقابة تمويميا مصادر وتخضع األساسي القانوف

 ليذا وفقاً  مكفولة فييا، العامميف وحرية والبث، والتوزيع والنشر الطباعة وحرية والمكتوبة والمسموعة
 إنذارىا يجوز وال اإلعبلـ، وسائؿ عمى الرقابة تحظر -3. العبلقة ذات والقوانيف األساسي القانوف

 (4).قضائي حكـ وبموجب لمقانوف وفقاً  إال عمييا قيود فرض أو إلغاؤىا أو مصادرتيا أو وقفيا أو

لمفمسطينييف حؽ المشاركة في الحياة حيث نص عمى أف  ،رية التجمع السمميوكذلؾ أقر ح
 (5)وجماعات وليـ عمى وجو الخصوص الحقوؽ اآلتية: السياسية أفراداً 

 السياسية واالنضماـ إلييا وفقا لمقانوف. تشكيؿ األحزاب .1
 تشكيؿ النقابات والجمعيات واالتحادات والروابط واألندية والمؤسسات الشعبية وفقًا لمقانوف. .2
التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثميف منيـ يتـ انتخابيـ باالقتراع العاـ وفقا  .3

 لمقانوف.
 عدة تكافؤ الفرص.تقمد المناصب والوظائؼ العامة عمى قا .4

                                                           

ورة راجع نص وثيقة االستقبلؿ الفمسطيني الصادرة عف المجمس الوطني الفمسطيني في دولة الجزائر، الد( 1)
 (.1988نوفمبر ) 15التاسعة عشر، بتاريخ 

 ـ(. 10/2005)1، فقرة القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ (2)
 ـ(. 19/2005) راجع القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ( 3)

ـ(.27/2005) راجع القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ((4

 ـ(.26/2005) راجع القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ ( 5)



30 
 

عقد االجتماعات الخاصة دوف حضور أفراد الشرطة وعقد االجتماعات العامة والمواكب  .5
 والتجمعات في حدود القانوف.

حرية العقيدة والعبادة حيث نص عمى أف  ،ة الشعائر الدينيةوأقر حرية العقيدة وممارس
 (1).العاـ أو اآلداب العامةوممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدـ اإلخبلؿ بالنظاـ 

عف السمطة الوطنية الفمسطينية في مراحؿ  (3)والقرارات (2)القوانيف كما وصدرت العديد مف
 وفترات زمنية مختمفة أوضحيا كما يمي:

 بشأف المطبكعات كالنشر: ـ8115( لسنة 1قانكف رقـ ) -8

والذي تحدث باستفاضة عف حرية الصحافة وأفرد المواد التالية لتنظيميا حيث نص عمى  
الصحافة والطباعة حرتاف وحرية الرأي مكفولة لكؿ فمسطيني، ولو أف يعرب عف رأيو بحرية  أف

قواًل، كتابة، وتصويرًا ورسمًا في وسائؿ التعبير واإلعبلـ. ونص عمى أنو تمارس الصحافة ميمتيا 
ة في تقديـ األخبار والمعمومات والتعميقات وتسيـ في نشر الفكر والثقافة والعموـ في حدود بحري

القانوف وفي إطار الحفاظ عمى الحريات والحقوؽ والواجبات العامة واحتراـ حرية الحياة الخاصة 
  (4)لآلخريف وحرمتيا. 

 (5)كضح القانكف مشتمالت حرية الصحافة كىي ما يمي:ك 

المواطف عمى الوقائع واألفكار واالتجاىات والمعمومات عمى المستوى المحمي إطبلع . أ
 والعربي واإلسبلمي والدولي.

 إفساح المجاؿ لممواطنيف لنشر آرائيـ.. ب
البحث عف المعمومات واألخبار واإلحصائيات التي تيـ المواطنيف مف مصادرىا المختمفة . ت

 دود القانوف.وتحميميا وتداوليا ونشرىا والتعميؽ عمييا في ح

                                                           

 ـ(.18/2005) راجع القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ  (1)
وتسمى التشريع العادي وىو ذلؾ النوع مف التشريعات الذي تسنو السمطة التشريعية في الدولة وىي المجمس ( 2)

 (.110)ص التشريعي في فمسطيف، راجع الشاعر و أبو كموب، المدخؿ لدراسة العمـو القانونية
ي قواعد عامة ومجردة تصدر عف السمطة التنفيذية، وتأتي بالمرتبة الثالثة بعد الدستور والقانوف ويجب عمى ى( 3)

بما توجبو أحكاـ ونصوص الدستور باعتباره المصدر األسمى  اإلدارة أف تتقيد وىي بصدد إصداره أف تتقيد
 (.82واألعمى، راجع غانـ، الوسيط في أصوؿ القضاء اإلداري في فمسطيف )ص

 (. ـ3/1995-2) راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني( 4)
 (.ـ4/1995) راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني ( 5)



31 
 

حؽ المطبوعة الصحفية ووكالة األنباء والمحرر والصحفي في إبقاء مصادر المعمومات أو . ث
األخبار التي يتـ الحصوؿ عمييا سرية إال إذا قررت المحكمة غير ذلؾ أثناء النظر 

 بالدعاوي الجزائية حماية ألمف الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقًا لمعدالة.
حؽ المواطنيف واألحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية واالجتماعية والنقابات في التعبير . ج

 عف الرأي والفكر واإلنجازات في مجاالت نشاطاتيا المختمفة مف خبلؿ المطبوعات". 

كما وأكد القانوف عمى حؽ تممؾ األحزاب السياسية لمصحؼ حيث نص عمى أف: ألي 
صدارىا وفقًا ألحكاـ شخص بما في ذلؾ األحزاب الس ياسية الحؽ في تممؾ المطبوعات الصحفية وا 

  (1)ىذا القانوف.
  ـ:ـ8111لسنة 86قانكف االجتماعات العامة رقـ -6

لممواطنيف الحؽ في عقد ات العامة الفمسطيني النص عمى أف جاء في قانوف االجتماع
بيا أو وضع القيود عمييا إال وفقًا االجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، وال يجوز المس 

 (2)لمضوابط المنصوص عمييا في ىذا القانوف.
 التنفيذية: الئحتوـ بشأف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية ك 6111( لسنة 8قانكف رقـ ) -4

 بحقيـ في تشكيؿ الجمعيات فورد أف لمفمسطينييفوالذي أكد عمى ما أقره القانوف األساسي 
الحؽ في ممارسة النشاط االجتماعي والثقافي والميني والعممي بحرية بما في ذلؾ لمفمسطينييف 

 (3)الحؽ في تشكيؿ وتسيير الجمعيات والييئات األىمية وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف.

عف مجمس الوزراء الفمسطيني، والتي  ـ2003( لسنة 9وتبعو صدور البلئحة التنفيذية رقـ )
في المشاركة في تأسيس و إدارة الجمعيات واالنتساب إلييا لكؿ فمسطيني الحؽ ت عمى نص

 (4)واالنسحاب منيا بحرية، وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ أو أىداؼ ال يبتغي منيا اقتساـ الربح.
 :6111( لسنة 3قانػػػكف اإلحصاءات العامة رقـ ) -3

حوزة والذي قرر حؽ المواطنيف الفمسطينييف في الحصوؿ عمى المعمومات التي تكوف ب
يحؽ لجميع أفراد المجتمع الحصوؿ عمى اإلحصاءات الرسمية التي  الدولة حيث نصت عمى أنو

                                                           

 (.ـ5/1995) راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني ( 1)
  (.ـ2/1998الفمسطيني )راجع قانوف االجتماعات العامة ( 2)
 ـ(. 1/2000الفمسطيني )الجمعيات الخيرية قانوف راجع ( 3)
 مـ(.2/2003) الفمسطينيةراجع البلئحة التنفيذية الخاصة بالجمعيات الخيرية والييئات األىمية ( 4)
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عدادىا ونشرىا حسب األنظمة والتعميمات المعموؿ بيا مع مراعاة سرية  يقـو الجياز بجمعيا وا 
  (1)البيانات وخصوصية األفراد.

يما المرتبطة بمجاالت وتوسعت نصوص القانوف لتحديد ماىية ىذه المعمومات ونشرىا س
ديمغرافية واجتماعية واقتصادية حيث نصت وفقًا ألحكاـ القانوف يقـو الجياز بجمع البيانات 

  (2).اإلحصائية بالتنسيؽ مع الوزارات المعنية وتخزينيا وتحميميا ونشرىا

 :ـ8111لسنة  7البيئة رقـ  قانكف -5
عمى  المتعمقة بالبيئة حيث نصتناوؿ القانوف في بعض مواده حؽ تداوؿ المعمومات 

تشجيع جمع ونشر المعمومات البيئية المختمفة وزيادة الوعي الجماىيري بمشاكؿ البيئة. كما ونص 
في مادة أخرى عمى حؽ المواطف بمعرفة أية معمومات قد توصمو لمعرفة اآلثار السمبية المتعمقة 

وى أو إجراءات قضائية معينة دوف تقديـ ومتابعة أية شك -بالبيئة فجاء أنو يحؽ ألي شخص: أ
 النظر إلى شروط المصمحة الخاصة ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري يسبب ضررًا لمبيئة. 

الحصوؿ عمى المعمومات الرسمية البلزمة لمتعرؼ عمى اآلثار البيئية ألي نشاط صناعي أو  -ب
 (3)زراعي أو عمراني أو غيره مف برامج التنمية وفقًا لمقانوف.

 ـ بشأف تكريس الكحدة الكطنية كمنع التحريض.م8111( لسنة 4المرسـك الرئاسي رقـ ) -2
احتراـ التعددية السياسية وضماف حرية الفكر والتعبير والرأي  نص في مقدمتو عمى

والتمسؾ باليوية والشخصية الوطنية والعبلقة التاريخية باألرض الفمسطينية وااللتزاـ بالوحدة 
األفعاؿ التالية غير مشروعة في كافة المحافظات الفمسطينية: التحريض عمى  ر أفواعتب ،الوطنية

التمييز العنصري وتشجيع أعماؿ العنؼ المخالفة لمقوانيف أو توجيو اإلىانة لمديانات المختمفة أو 
                                                           

 ـ(.4/2000) الفمسطينيراجع قانوف اإلحصاءات العامة ( 1)
. المواليد -1: طريؽ عف عمييـ تطرأ التي والتغييرات السكاف وتركيبة حجـ -أ: أوالً : التالية المجاالت فيوحدد ( 2)
 :ذلؾ في بما االجتماعية الشؤوف -ب. واندثارىا والعائبلت األسر تكويف -4. اليجرة -3.الوفيات -2
نفاقيا األسرة دخؿ -2. العمؿ وظروؼ العاممة القوى -1   بالمدارس االلتحاؽ وفرص التعميـ -3. واستيبلكيا وا 

 الحاجات ذات الجماعات وظروؼ العائمة -5. الطبية الرعاية عمى الحصوؿ وفرص الصحة -4. والجامعات
 قضايا -10. االنتخابات -9. والجرائـ الحوادث ضحايا -8.والترفيو الثقافة -7. والمرافؽ المساكف -6. الخاصة
 القومية الحسابات نطاؽ ضمف القومي االقتصاد -ج. االجتماعية الشؤوف ضمف أخرى مجاالت أية -11. المرأة
 .الحكومية المالية الشؤوف -3 الخارجية والتجارة المدفوعات ميزاف -2. القومية الحسابات -1:ذلؾ في بما
 :األخرى واإلحصاءات الجغرافية اإلحصاءات -د. الخدمات قطاع إنتاج -6. السمع إنتاج -5. األسعار -4 
 .النػقػػؿ -4. استخداماتيا حسب المباني -3.األسماؾ وصيد واألحراج الزراعة -2. واستخداماتيا األرض -1 
 ـ(. 5/2000الفمسطيني )راجع قانوف اإلحصاءات العامة  .السياحة -7. البيئػػة -6. الطاقػػة -5 
  ـ(. 3/1999-2الفمسطيني )راجع قانوف البيئة ( 3)
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استعماؿ العنؼ أو التحريض عمى استعماؿ العنؼ الذي يضر العبلقات مع الدوؿ الشقيقة 
التالي وبمفيـو المخالفة نستنتج نصوص ىذا المرسوـ عمى حرية العقيدة واحتراـ وب ،واألجنبية
 (1)األدياف.

وبمراجعتنا لكافة القوانيف الفمسطينية الصادرة عف المجمس التشريعي والقرارات بقانوف 
منذ بداية االنقساـ الفمسطيني البغيض في  رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية الصادرة عف

 ( لـ نجد أيًا منيا ذات عبلقة بموضوع بحثنا الراىف.ـ2007عاـ)
وبعد االنتياء مف استعراضنا لمسند الدولي والمحمي لحرية التعبير عف الرأي ال نغفؿ عف 
أىمية أف يستتبع ىذه الحماية والضمانة القانونية وجود ضمانات فعمية عمى أرض الواقع و وجود 

أو  اإلنسافود إقتصاد جيد فمف غير المنطقي أف ينشغؿ مستوى حياة الئؽ وكريـ لممواطنيف، و وج
في حيف أنو ال يجد قوت يومو أو مسكف يأويو فذلؾ ُيعد مف الكماليات  ،ييتـ بالدفاع عف حرياتو

أو أف يطالب بحقو ما مف حقوقو وحقو في الحياة الذي ىو أصؿ الحريات منتيؾ  ،بالنسبة إليو
 ومعرض لمخطر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ـ(. 1/1998) 3راجع المرسـو الرئاسي رقـ  (1)
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 الفصؿ الثاني
 ضكابط حرية التعبير عف الرأم في المكاثيؽ الدكلية

ضوابط و  بالضابط اصطبلحًا ىو الحد الفاصؿ ما بيف مباح الشيء ومحظوره،إف المقصود 
النصوص القانونية الفاصمة أو المعايير الناظمة ما بيف حدود حرية الفرد حرية التعبير ىي 

والمساحة المتاحة لو بمواجية الدولة أو حتى األفراد اآلخريف، والحدود التي ترسـ نطاؽ الحؽ 
ولذلؾ يجب أف يبحث كؿ حؽ عمى حدة وتستخمص القيود التي ترد عميو  ،متنوعة بتنوع الحقوؽ

، (1)ويعيف بذلؾ نطاقو وليس في االستطاعة أف نضع قاعدة عامة تخضع ليا الحقوؽ جميعاً 
وماىية حدود الدولة بتحجيـ أو حرماف األفراد مف بعض حقوقيـ في مواضع معينة لغايات تفوؽ 

كـ الدولية عمومًا أف أي إجراء يصدر عف أي جية عامة بحيث مصمحة الفرد نفسو، وحكمت المحا
يؤثر فعميًا عمى حرية األشخاص في التعبير يمثؿ "قيدًا" أو "محددًا" أيًا كانت طبيعة ىذا اإلجراء 
 ،فقد يكوف أي شيئًا بدءًا بالقوانيف و انتياءًا باإلجراءات التأديبية الداخمية أو طبيعة الجية العامة

ية تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو شركة ممموكة لمدولة، أو مدى أثر الفعؿ غير فقد تكوف ج
ألف أي تأثير حتى ولو كاف صغيرًا عمى قدرة شخص أو مجموعة مف األشخاص عمى  ؛ىاـ

، واستنادًا ليذا التحميؿ لمفيوـ الضوابط سأقسـ مباحث ىذا ((2التعبير عف أنفسيـ بحرية يعتبر قيداً 
عف كؿ ما ُيتضمف بمفيوـ الضوابط استنادًا لنوع في المبحثيف القادميف الفصؿ وأخصصو لمحديث 

 وفؽ التقسيـ التالي: الضابط موضوعي أو إجرائي عمى الصعيد الدولي،

  :رأي في المواثيؽ الدوليةالضوابط الموضوعية لحرية التعبير عف الالمبحث األوؿ 
 ير عف الرأي في المواثيؽ الدوليةالضوابط الشكمية لحرية التعب: المبحث الثاني 

 المبحث األكؿ
 الضكابط المكضكعية لحرية التعبير عف الرأم في القانكف الدكلي

الضوابط الموضوعية ىي التي تقرر الحقوؽ والواجبات المختمفة، وتتضمف الجزاء المادي 
الذي يوقع عمى مف يخالؼ أحكاميا، فرغـ اتفاؽ الدوؿ عمى أىمية حرية التعبير عف الرأي كركيزة 
أساسية مف ركائز الديمقراطية إال أنيا في الوقت نفسو نصت عمى أف ىذا الحؽ ليس مطمقًا، وأف 

اؾ بعض القيود أو االستثناءات التي تمنع الفرد مف تجاوزىا في بعض الحاالت وذلؾ لمحفاظ ىن
عمى حقوؽ ومصالح أخرى أيضًا جديرة بالحفاظ وال تقؿ أىمية عف حرية التعبير عف الرأي وردت 

                                                           

 (.136نور الديف، قانوف العقوبات القسـ العاـ )ص( 1)
  (.موقع إلكترونيحرية التعبير عف الرأي ) (،19منظمة المادة )( 2)
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 في العديد مف المواثيؽ الدولية والقت شبو إجماع وتوافؽ دولي عمييا سيما العيد الدولي لمحقوؽ
 :المدنية والسياسية، وعميو سأقسـ ىذا المبحث لمطمبيف

  الضوابط المتعمقة بحماية حقوؽ األفراد :األوؿالمطمب 
 الضوابط المتعمقة بحقوؽ المجتمع :المطمب الثاني 

 :الضكابط الدكلية المتعمقة بحماية الحقكؽ الفردية: المطمب األكؿ
يتعمؽ مجاؿ ضوابط حرية التعبير عف الرأي بالحفاظ عمى الحقوؽ المتعمقة باألفراد 
ومصالحيـ وسمعتيـ فيحظر التعدي عمى حقوؽ األفراد بحجة التعبير عف الرأي، وقد اجتيد فقياء 
القانوف في تفسير ماىية ىذه الحقوؽ، ونص العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية 

أي  -تستتبع ممارسة الحقوؽ المنصوص عمييا مف ىذه المادة  ـ عمى أنوم1966 الصادر عاـ
وعمى ذلؾ يجوز إخضاعيا لبعض القيود ، واجبات ومسؤوليات خاصة -حرية التعبير عف الرأي

ولكف شريطة أف تكوف محددة بنص القانوف وأف تكوف ضرورية الحتراـ حقوؽ اآلخريف أو 
 (1)سمعتيـ.

 فرعيف:كسنكضح ذلؾ في 

  :ؤلفراداألساسية لحقوؽ الالفرع األوؿ 
  :الحؽ في السمعةالفرع الثاني 

 ألفراداألساسية لحقكؽ الالفرع األكؿ: 

الرئيسة التي تفرض عمى  إف الحفاظ عمى حقوؽ األفراد أو الغير يشكؿ أحد التحديات
فبل نستطيع أف ننظر لمفرد بعزلة عف باقي أفراد المجتمع اآلخريف، والتي تعرؼ  اإلنسافحقوؽ 

، فيي حقوؽ (2)أف يحيا حياة كريمة بدونيا اإلنسافبأنيا المكنات والمتطمبات التي ال يستطيع 
فتثبت لجميع األفراد  العالمية المتأصمة لجميع البشر، غير القابمة لمتصرؼ أو التجزئة اإلنساف
نظر عف جنسيتيـ أو أصميـ أو لونيـ أو دينيـ أو لغتيـ فيي حقوؽ متساوية وغير بغض ال

الحياة وحرية االعتقاد، والتمتع بالجنسية،  تمييزية، سواء أكانت حقوؽ الفرد المدنية كالحؽ في
والحؽ في التقاضي والمحاكمة العادلة والسريعة، أو حقوقو السياسية كالحؽ في المشاركة السياسية 

يف الجمعيات واالنضماـ إلييا، أو حقوقو الثقافية واالجتماعية كالحؽ في األمف والتعميـ والعمؿ وتكو 

                                                           

 ـ(. 19/1966) 3، فقرة الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسيةراجع العيد الدولي ( 1)
 (.43)ص  بشناؽ، محاضرات في حقوؽ اإلنساف( 2)
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عمى الدولة وعمى  والحياة الكريمة والحؽ في بيئة سميمة، وأيًا كاف نوع ىذه الحقوؽ فإنو يقع التزاماً 
وؽ األفراد أو تقميص ىذا األفراد تجاىيا؛ فالتزاـ الدولة يتمثؿ بأف تمتنع عف التدخؿ في التمتع بحق

أو لتحقيؽ أىداؼ ال  ،التمتع فيمتنع عمييا أي ممارسات باالعتداء عمى حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ
ويمكننا ، وال تتفؽ مع ىذا الحؽ أو الحرية اإلنسافتتفؽ وروح القانوف أو العيود الدولية لحقوؽ 

الدوؿ أف تتدخؿ إيجابيًا و تتخذ إجراءات يتوجب عمى مع ذلؾ ، وبالتزامف اً اعتبار تدخميا ىنا سمبي
لتيسير تمتع األفراد بحقوقيـ بما فييا حرية التعبير عف الرأي. أما عمى المستوى الفردي فيتمثؿ 
االلتزاـ وفيما يحؽ لنا بالحصوؿ عمى حقوقنا اإلنسانية احتراـ الحقوؽ الخاصة باآلخريف، بمعنى 

جوز ألحد أف يبرر انتياؾ حقوؽ اآلخريف استنادًا إلى فبل ي ،آخر مبدأ حظر سوء استخداـ الحقوؽ
 ، فبل يجوز لمفرد أف يسئ استعماؿ حريتو وال أف يبرر انتياؾ حقوؽ الغير استناداً (1)حقوقو الخاصة

إلى استعماؿ حقوقو الخاصة فبل يجوز إساءة النية واستخداـ الحؽ في حرية التعبير لسب الغير أو 
؛ ألف اليدؼ األساسي مف حرية التعبير تمفيؽ أخبار غير صحيحة بحقوأو  اغتيابو أو اإلساءة لو

عف الرأي وكافة مظاىرىا األخرى ىو إنارة الرأي العاـ ومده بالمعمومات المفيدة وليس لسب 
 الموجودة في المجتمع. (2)اآلخريف، وال سيما إذا تعمؽ األمر بأحد أفراد األقميات

 الحؽ في السمعة  :الفرع الثاني

تتكوف سمعة األفراد مف الشرؼ واالعتبار ويقصد باألوؿ أنو مجموعة المميزات الفطرية 
التي تتوافر داخؿ الشخص والتي تمثؿ قدرًا أدنى مف القيـ المفترض وجودىا لدى كؿ فرد بحكـ 
كونو إنسانًا ويتوقؼ عمى تكامؿ عناصر الشرؼ وجودىا لدى كؿ فرد بحكـ كونو إنسانًا ويتوقؼ 

واحترامو وشعوره بأداء واجبو وتكويف عناصر الفضيمة  اإلنسافمؿ عناصر الشرؼ كرامة عمى تكا
والشجاعة واألمانة والثقة أو مجموعة مف الشروط أو الصفات التي يتوقؼ عمييا المركز األدبي 
لمفرد والتي تساىـ في تحديد الوضع االجتماعي لمفرد في البيئة التي يعيش فييا مثؿ األمانة 

 (3).، ويرى آخروف بأنو مصمحة المواطف في أال يعاب عميو شيء ينافي األخبلؽوالصدؽ

                                                           

ؽ الدولية والتشريعات المحمية الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، حرية الرأي والتعبير في المواثي( 1)
 (.9)ص

ف العبلقة ( 2) وىي المجموعات التي صارت أقمياٍت داخؿ حدود الدولة نتيجة أحداث تاريخية وقعت ضد إرادتيا، وا 
بيف مثؿ ىذه األقمية والدولة عبلقٌة مستديمة وأفرادىا مف مواطني ىذه الدولة وفؽ تعريؼ إعبلف فيينا لحماية 

 (.1993في الدوؿ األوروبية والصادر عف مجمس أوروبا في عاـ )األقميات القومية 
 (.37عبدالعاؿ، مفيـو الشرؼ واالعتبار في جرائـ القذؼ والسب )ص( 3)
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وىو العنصر الثاني مف عناصر السمعة فيو مرتبط ، أما االعتبار فيو المظير الخارجي لمشرؼ 
واجباتو النابعة مف الصفات  ألداءبمكانة الشخص االجتماعية والتي تتمدد مف خبلليا صبلحيتو 

ة لديو فتكوف معيا الرصيد األدبي والمعنوي وعبلقة الفرد بغيره ومقدرتو عمى الفطرية المكتسب
، مع أف بعضًا مف فقياء القانوف اعتبروا بأف الحؽ في السمعة والحؽ (1)االنسجاـ داخؿ المجتمع

 (2)مترادفاف ويختمفاف عف الشرؼ الذي يقـو عمى الشعور الداخمي لمفرد بمكانتو وحقو. االعتبارفي 

مقتضى المنع مف التعبير عف الرأي بشكٍؿ يسيء لسمعة األفراد كوف أف الحؽ في يعود 
والتي تؤثر عمى نظرة اآلخريف لو فقد تجمب  اإلنسافالسمعة مف أىـ الحقوؽ المبلزمة لشخص 

محبة الناس واحتراميـ، أو خوفيـ وريبتيـ، أو استخفافيـ أو سخريتيـ واستحقارىـ، فتشويو سمعة 
ؿ النشر عمى المؤل أو بث إشاعات عف الشخص و اإلدالء بأي معمومات يؤثر مف خبل اإلنساف

عمى مكانة الفرد االجتماعية والسياسية والوظيفية فمثبًل اتياـ عضو كونجرس في إحدى واليات 
أمريكا بعدـ دفعو لمضرائب كافي لجمب سخط المواطنيف األمريكييف تجاىو، والترويج لطبيب بقيامو 

يًا عمى إحدى مريضاتو في مجتمع عربي كافي ليدمر حياتو المينية، فاألمر مرتبط باالعتداء جنس
بالمكانة التي يحتميا كؿ شخص في المجتمع وما يتفرع عنيا مف حؽ في أف يعامؿ عمى النحو 

 .الذي يتفؽ مع ىذه المكانة

نما تشمؿ كذلؾ  أفيرى ما ُيعزز قولنا بأف البعض و   السمعة ليست فقط المكانة وا 
عمى شخصيتو وتؤدي إلى إحساسو وشعوره بكرامتو الشخصية  اإلنسافاالعتبارات التي يصبغيا 

 إلى، وعمدت التشريعات الدولية (3)وتشكؿ بيا سمعتو التي تستأىؿ احتراـ الناس لو وتقديرىـ إليو
مجرمًا يستوجب عقوبة جنائية وتعويضًا مدنيًا،  اعتبار األعماؿ التي تسيء لسمعة األفراد فعبلً 

كانت قديمًا تشتد بحاؿ كاف الُمشير بو التي  ،"والقذؼ التشيير"ويسمى ىذا الفعؿ الضار بجريمة 
عامًا، ولكف بالعصر الحالي ونتيجة اتساع مفيـو الرقابة عمى األداء العاـ و التداوؿ السممي  اً موظف

الموظؼ العاـ والشخصيات العامة نتيجة كبر حجـ المسئولية  لمسمطة قمت فكرة الرقابة عمى
بيا المتكمموف  المنوطة بيما ليصبح كما عميو الحاؿ في الواليات المتحدة األمريكية التي ُيمنح

 (4)حكومًيا، خبلًفا لبياف يخص مواطًنا عادًيا. حماية أكبر عندما يدلوف ببياف يخص مسئوالً 

                                                           

 (.312فيمي، المسئولية المدنية لمصحفي )( 1)
 (.10رمضاف، الحماية الجنائية لشرؼ واعتبار الشخصيات العامة )ص( 2)
 (.627القانونية لحماية سمعة اإلنساف واعتباره مف التشيير دراسة مقارنة)ص بشاشو، مدى مبلئمة القواعد( 3)
 ي في الواليات المتحدة األمريكيةبرامج اإلعبلـ الخارجي التابع لوزارة الخارجية األميركية، حرية التعبير عف الرأ( 4)

 )موقع إلكتروني(. 
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 الدكلية المتعمقة بحماية حقكؽ المجتمعالضكابط : المطمب الثاني
ييدؼ مجاؿ ضوابط حرية التعبير عف الرأي لمحفاظ عمى الحقوؽ المتعمقة بالمجتمع 

 ،ـ1966ككؿ، حيث نص العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية الصادر بعاـ والدولة 
المنصوص عمييا واجبات تستتبع ممارسة الحقوؽ أف  والذي أجاز حرية التعبير عف الرأي عمى

ولكف شريطة أف تكوف محددة بنص  ،ومسؤوليات خاصة وعمى ذلؾ يجوز إخضاعيا لبعض القيود
وأف تكوف ضرورية لحماية األمف القومي أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو اآلداب  ،القانوف

 (1)العامة"، عمى أف تراعي كما ورد بديباجة العيد مبادئ األمـ المتحدة.

تظؿ تيدؼ لتفسير ىذه القيود وقد بذؿ فقياء القانوف جيدىـ وحاولوا وضع تعريفات  
وعميو سنقسـ ىذه المطمب  ؛، ورغـ مرونة ىذه الضوابط واختبلؼ تفسيرىامنيـ موضع اجتيادٍ 

 لفرعيف:

 أمف الدولة  لحماية المجتمع فيالمتعمقة ب الرأي عف التعبير حرية ضوابطاألوؿ:  الفرع
 العاـوالنظاـ 

  :األمـ مبادئ في المجتمع بحقوؽ المتعمقة الرأي عف التعبير حرية ضوابطالفرع الثاني 
 (2)المتحدة

 لحماية أمف الدكلة كالنظاـ العاـ المتعمقة بالمجتمعالفرع األكؿ: ضكابط حرية التعبير عف الرأم 
 :في المجتمع

الداخمية التي يحؽ ليا تتعدد الضوابط المتعمقة بالدولة عمى صعيد شأنيا وسياساتيا 
وذلؾ لحساسية ىذه  ؛بموجبيا منع األفراد مف التعبير عف آرائيـ بحاؿ تعارضيا مع أيًا منيا

المصالح وتأثيرىا عمى الدولة كونيا أولوية تُقدـ عمى المصالح الفردية الخاصة، نوضحيا بشيٍء 
 مف التفصيؿ كما يمي:

 

                                                           

  (. 19/1966) 2ة، فقرةالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسي (1)
نصت عمى  ـ1950مف االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف ( 10جدير بالذكر أف الفقرة الثانية مف المادة )( 2)

المزيد مف الضوابط حيث ورد: "ىذه الحريات تتضمف واجبات ومسؤوليات لذا يجوز إخضاعيا لشكميات إجرائية، 
وشروط، وقيود، وعقوبات محددة في القانوف حسبما تقتضيو الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح األمف القومي، 

يمة، وحماية الصحة واآلداب، واحتراـ حقوؽ اآلخريف، وسبلمة األراضي، وأمف الجماىير وحفظ النظاـ ومنع الجر 
 ".ومنع إفشاء األسرار، أو تدعيـ السمطة وحياد القضاء
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 :األمف القكمي -أكالن  

فراد مف التعبير عف رأييـ إذا كاف الُمعبر عنو يؤثر سمبًا ويضر باألمف يحؽ لمدولة منع األ
مجموعة اإلجراءات التي "والذي يعرؼ بأنو  ،القومي، وىو أحد المفاىيـ الشائعة في العموـ السياسية

تتخذىا الدولة وفؽ خطة تنموية شاممة لحماية مصالحيا الداخمية والخارجية مف أي تيديد وبما 
، وفي سياؽ النظاـ الدولي يعبر عف قدرة المجتمعات (1)"أىدافيا وغاياتيا القومية يضمف تحقيؽ

والدوؿ عمى الحفاظ عمى كيانيا المستقؿ، وتماسكيا ضد قوى التغيير التي تعتبرىا معادية وىذه 
، وأبسط تعريؼ لؤلمف القومي ىو تأميف سبلمة الدولة ضد (2)القدرة نسبية وال يمكف أف تكوف مطمقة

طار خارجية وداخمية قد تؤدي بيا إلى الوقوع تحت سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو أخ
، أي أنو حالة مف االستقرار تتمتع بيا الدولة والنظاـ الحاكـ بحيث تتمكف مف (3)انييار داخمي

تحقيؽ النمو والتطور والبقاء ليذه الدولة وعمى النقيض مف ذلؾ نجد أف غياب األمف يؤدي إلى 
أف اهلل عزوجؿ في محكـ كتابو  وكيانيا السياسي حتى ادة الخوؼ والتوجس و تيديد بقاء الدولةسي
ـْ ِمْف َخْوٍؼ" ]قريش:: قاؿ فاألمف ىو  ،[4"َفْمَيْعُبُدوا َربَّ َىَذا اْلَبْيِت * الَِّذي َأْطَعَمُيـ ِمْف ُجوٍع وآَمَنُي

و، فيتمثؿ األمف في القياـ بكؿ ما ضد الخوؼ، والخوؼ يشمؿ التيديد بمختمؼ أشكالو وأنواع
عمى نفسو وعمى مالو ضد أي عدواف أو خطر ييدد النفس أو الماؿ األمر الذي  اإلنسافيطمئف 

 .يوجب عمى الدولة حفظ النظاـ في كؿ أرجاء الدولة واتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة لذلؾ

مجموعة مف  صياغةكما ويرتبط مفيوـ األمف القومي بسيادة الدولة وقدرتيا العسكرية  
المفاىيـ األمنية التخصصية األخرى فعممية قياس مستوى األمف القومي تتوقؼ عمى متوسط النسب 

ية المفاىيـ األمن إلىالمئوية لمعدالت المفاىيـ األمنية المختمفة التي تدخؿ في محتواىا؛ فيو يرتكز 
التخصصية مجتمعًة، فأي تغيير يطرأ عمييا يؤثر بشكؿ مباشر عمى منظومة األمف القومي، 

، وذلؾ كونو مفيوـ مركب يحتوي عمى عديد (4)ويطمؽ عمى ىذه العممية قانوف قياس األمف القومي
ج مفيـو مف المتغيرات العسكرية والسياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية التي تتفاعؿ معًا لتنت

 (5)، وتسمى عناصر األمف القومي وىي:(2)األمف ليذا المجتمع

                                                           

 (.159حبيب، أصوؿ دراسات األمف القومي )ص( 1)
 (.1عامر، المفيـو القانوني لؤلمف القومي المصري)ص( 2)
 (.331الكيالي، موسوعة السياسية )ص( 3)
 (.16/17/18)المري، األمف القومي ( 4)

 

 (.17سبتمبر )ص11أيوب، األمف القومي العربي في عالـ متغير بعد أحداث ( 5)
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وىو جميع ما يتخذ مف احتياطات لمحفاظ عمى األمف والنظاـ العاـ،  األمف الداخمي: .1
وحماية األرواح والممتمكات الخاصة والعامة، مثؿ خطر عصابات المخدرات، والشركات 

 متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية.
يجاد  األمف اإلقميمي كالدكلي: .2 ويتمثؿ في التعاوف المشترؾ مع الدوؿ والمنظمات الدولية وا 

 منظومة اتفاقات ومعاىدات إقميمية مشتركة لمواجية التحديات ذات البعد اإلقميمي والدولي.
أي حمايتو ضد أخطار قائمة أو متوقعة تمس حقوقو وحرياتو وممتمكاتو  أمف الفرد: .3

 عمى الصعيد الفردي واألسري والجماعي.وكرامتو وأمنو 
وىو مجموعة النظـ واإلجراءات التي تضمف حماية الكياف السياسي  األمف السياسي: .4

 لمدولة والحفاظ عميو.
وىو المعني بتأميف وجود قوة عسكرية قادرة عمى تحقيؽ غايات الردع  األمف العسكرم: .5

 والدفاع عف الدولة والحفاظ عمى ثرواتيا ومنجزاتيا.
ميف متطمبات البنية التنموية األساسية، تحقيقًا القتصاد متوازف أي تأ دم:األمف االقتصا .6

وحماية الموارد الطبيعية والخطط التنموية، وتوفير المناخ المناسب لموفاء باحتياجات 
 الشعب وتوفير سبؿ التقدـ والرفاىية لو.

متو تجاه األوبئة، والقدرة : يتمثؿ األمف الصحي في حماية صحة الفرد وسبلاألمف الصحي .7
 عمى عبلج األمراض ومنع انتشارىا.

وىو ضماف وحدة المجتمع وسبلمتو وتماسكو وزيادة الشعور بالوالء  األمف االجتماعي: .8
 واالنتماء لمدولة.

ويتمثؿ في النظـ الخاصة بحماية اإلقميـ مف مخاطر التموث الصناعي  األمف البيئي: .9
ة، ويوفِّر التأميف ضد أخطار البيئة كالزالزؿ والبراكيف لمحفاظ عمى بيئة نظيفة وصالح

 والتخمص مف النفايات ومسببات التموث حفاظًا عمى األمف.
وىو النظـ والقوانيف المعنية بضماف حماية الحقوؽ اإلنسانية  األمف اإلنساني القانكني: .10

والوطنية لمفرد بما يكفؿ لو تأدية واجباتو ضمف منظومة عادلة ومتوازنة مف الحقوؽ 
 والواجبات.

: الذي ييدؼ لحماية المجتمع وعقائده وثقافتو ومجموعة األمف القيمي كاأليديكلكجي .11
 األفكار السائدة بو.

ف العوامؿ واإلجراءات الوطنية التي تصب في تقوية ودعـ منظومة األمف وىناؾ مجموعة م
القومي أىميا التحديث الدائـ واستحداث النظـ والتشريعات وكذلؾ البرامج الوقائية المعنية بمكافحة 
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الجريمة بكافة أشكاليا وأنواعيا، والتنمية السياسية الشاممة ودعـ وتفعيؿ مشاركة مختمؼ شرائح 
مجتمع في الحياة السياسية، وتنمية القدرات البشرية العممية والعممية والثقافية والتربوية لكافة وأفراد ال

أفراد وشرائح المجتمع، وتنمية القدرات االقتصادية واإلنتاجية عمى مستوى القطاع العاـ والخاص، 
دا فإنيا توفر األمف وتنمية القدرات اإلدارية والوظيفية، وعند الوفاء بيذه العناصر كؿ واحدة عمى ح

 لمدولة فيما يتعمؽ بقيميا ومصالحيا وحرية اختيار السياسات الخاصة بيا.

وبالرجوع لممقومات السياسية فيعد العمؿ السياسي ىو المحرؾ األساسي والضابط العاـ 
لمقومات األمف القومي األخرى فالجيات السياسية ىي المكمفة بإدارة الخطة التنموية بالتعاوف مع 
مسئولي الجيات األخرى ويتوزع العمؿ السياسي بيف مجاليف األوؿ ىو السياسة الداخمية وتتحدد 
بإدارة الحياة السياسية الداخمية مف تنظيـ لعمؿ األحزاب والتنظيمات الداخمية، وضماف الحريات 

جراء االنتخابات، وانتقاؿ السمطات فالديمقراطية واالستقرار يساعداف عمى الت نمية الشاممة، العامة وا 
 ،وبالتالي فيما عنصراف متبلزماف، وىما بدرجة أكثر دقة األكثر اتصااًل بموضوع دراستنا الحالية

والسياسية الخارجية تحدد بالعمؿ السياسي خارج حدود الدولة مثؿ إقامة عبلقات دبموماسية وفؽ 
قميمية بما ال ييدد أمنيا القومي. مكانية الدخوؿ في معاىدات وأحبلؼ دولية وا   (1)المصالح القومية وا 

تبعًا ومعموـ أف األمف القومي أمر نسبي متغير ومتطور كما أنو فكرة مرنة تضيؽ وتتسع 
لما يمحؽ المجتمع مف تقدـ وتطور وما يسوده مف حضارة وثقافة وتقاليد تبعًا لممذىب السياسي 
واالجتماعي السائد في المجتمع، وتختمؼ مبادئ األمف القومي بحسب المجتمع؛ وعميو فقد عبرت 

األمة العربية ـ بأنو قدرة م1992جامعة الدوؿ العربية عف األمف القوـ العربي في دورة سبتمبر لعاـ 
عمى الدفاع عف أمنيا وحقوقيا وصياغة استقبلليا وسيادتيا عمى أراضييا، وتنمية القدرات 
واإلمكانيات العربية في مختمؼ المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، مستندة إلى 

لوطنية لكؿ دولة، واإلمكانات القدرة العسكرية والدبموماسية، آخذة في االعتبار االحتياجات األمنية ا
المتاحة، والمتغيرات الداخمية واإلقميمية والدولية، وذلؾ بيدؼ التنسيؽ االستراتيجي بيف الدوؿ 
العربية لتحقيؽ مصالح مشتركة ولمتوصؿ لحؿ النزاعات الداخمية بيف الدوؿ العربية والتوصؿ لحؿ 

ولي واالتفاؽ عمى خطة موحدة تجاه سياسي عادؿ لمشكمة الشرؽ األوسط في إطار المؤتمر الد
 (2)النزاعات في المنطقة كالخميج ولبناف والصحراء الغربية.

                                                           

  (.وما بعدىا16حبيب، أصوؿ دراسات األمف القومي )ص ( 1)
 (.3الصويغ، األمف القومي العربي)ص( 2)
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فعناصر األمف القومي العربي ترتكز عمى مبادئ اعتبار األمة العربية وحدة وجسدًا واحدًا 
اريخ لو صفة التكاممية وأف الصراع العربي اإلسرائيمي أخطر ما يواجيو األمف القومي العربي بالت

يراف، أما  المعاصر، وضرورة االحتفاظ بعبلقات صداقة مع الدوؿ الحميفة لمعالـ لعربي كتركيا وا 
وجود واستمرار أوروبا الغربية بنظميا السياسية  األمف القومي األوروبي فيقوـ عمى مبادئ حماية

زف العسكري ومنع والعمؿ عمى منع قياـ أي قوة أوربية جديدة تخؿ التوازف القائـ، واستمرار التوا
أي أمريكا رة أو إدخاؿ إحدى القوتيف األعظـ اندالع أي صراع يكوف مف شأنو توريطيا مباش

، ورغـ وضوح التحديات (1)وروسيا كطرؼ فيو وتحقيؽ الرخاء االقتصادي واالنفتاح عمى العالـ
جمااًل تتميز بعدـ اكتماؿ مراحؿ نموىا  القومي وضعؼ العربية عمى الصعيد القومي إال أنيا وا 

 (2)قدرتيا التكاممية واالندماجية تخمؽ فرصًا عديدة لمقوى الخارجية الختراؽ أمنيا القومي وتيديده.

وبعد التعمؽ في مكونات األمف القومي ندرؾ أىمية قياـ الدوؿ بمنع األفراد مف التعبير   
بفرضو لحماية أمنيا  بشكؿ يسيء أو يؤثر سمبًا عمى األمف القومي، ويعتبر أي قيد تقوـ الدولة

القومي مشروعًا إذا كاف مف أجؿ حماية وجود البمداف أو سبلمة وحدة أراضييا ضد استخداـ القوة 
أو التيديد باستخداميا، إما مف مصدر خارجي كالتيديد العسكري أو مصدر داخمي مثؿ التحريض 

في تدخؿ الحكومة  نسافاإلعمى العنؼ أو قمب نظاـ الحكـ، وقد نظرت المحكمة األوربية لحقوؽ 
ورية ميالتركية في عدد مف القضايا المرفوعة إلييا والتي تتعمؽ بالجزء الجنوبي الشرقي مف الج

التركية واعتبرتيا مشروعة ألىميتيا في حماية األمف القومي، وعمى الجانب اآلخر لـ تعتبر حماية 
كثيرًا ما تستند الدوؿ لتقييد حرية ، وعمميًا (3)الحكومة مف الحرج أو الفضح حماية لؤلمف القومي

التعبير عف الرأي استنادًا ليذا القيد وذلؾ لشمولو واتساعو لكثير مف األخطار التي تمس الدولة، 
ولقد أسيء استخداـ مفيوـ األمف القومي عمى مر السنيف لفرض قيود واسعة تعسفية عمى حرية 

وتجدد  ٕٔٓٓسبتمبر  -اب ىجمات أيموؿالتعبير، وأضحى ىذا األمر يمثؿ مشكمة كبيرة في أعق
( 4)الجيود المبذولة لمكافحة اإلرىاب

األمر الذي يقتضي مف الدوؿ مراعاة مصالح األمة حقيقًة  ،
وعدـ اتخاذ ىذا القيد ذريعة لمحفاظ عمى وجود بعض السياسييف أو األحزاب الموجودة أو ألي سبب 

 آخر ال يتصؿ عمميًا بسبب المنع.

                                                           

 (.2رسبلف، األمف القومي المصري لممجتمع المصري المعاصر)ص( 1)
 (.252القومي العربي في منطقة البحر األحمر)صالبرصاف، األمف ( 2)
 (.13عبد الفتاح، حرية الصحافة في مصر) ص( 3)
  A/HRC/14/23/Add.2مجمػػػػػػػػػػػػس حقػػػػػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػػػػػاف التػػػػػػػػػػػػابع لييئػػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػػدة، وثيقػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػـ ( 4)

 )موقع إلكتروني(. 
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 :العاـ النظاـ -ثانيان 

ىو مصطمح يستخدـ بمغة القانوف وىي فكرة تدور حوؿ القيـ والمثؿ العميا والمصالح 
عف مصطمح  اإلنساف، وعبرت االتفاقية األوروبية لحقوؽ (1)األساسية لممجتمع أيًا كاف طبيعتيا

اإلداري ، وىو أحد المفاىيـ المتعارؼ عميو في القانوف (2) النظاـ العاـ بأنو منع الفوضى والجريمة
كيدؼ مف أىداؼ الضبط اإلداري العاـ، والذي يتمثؿ في مجموعة اإلجراءات واألوامر والقرارات 
التي تتخذىا السمطة المختصة لممحافظة عمى النظاـ العاـ بمدلوالتو الثبلثة األمف والصحة والسكينة 

ظيـ الحريات الفردية ،فيو مظير مف مظاىر عمؿ اإلدارة وواجب مف واجباتيا يتمثؿ في تن(3)العامة
 لحماية لمنظاـ العاـ، وتستند اإلدارة في ممارستيا ليذا االختصاص.

وفي الواقع يصعب وضع تعريؼ قانوني لمنظاـ العاـ كونو فكرة نسبية مرنة متطورة تختمؼ 
، لذلؾ تكتفي التشريعات باإلشارة إليو كيدؼ لمضبط (4)باختبلؼ الزماف والمكاف والمذاىب السياسية

ويعتبر األخير نوع مف التوازف بيف المصالح التي  ،(5)داري دوف تحديد لمضمونو ومحتواهاإل
ى أف لمنظاـ العاـ كحد ويجمع الفقو عم ،(6)الواجب نحو نشاط الفرد واالحتراـتستيدفيا الجماعة 

وقد أضافت  ،والسكينة العامة ،والصحة العامة ،ىي األمف العاـ ؛عناصر أساسية أدنى ثبلث
، ومنيا (7)بعض التشريعات اآلداب واألخبلؽ العامة كعنصر رابع مف عناصر الضبط اإلداري

ود بالنظاـ العاـ حيث كاف القضاء الفرنسي يجري عمى أف المقص ،فرنسا بمد نشأة القانوف اإلداري
ات واآلداب ىو النظاـ العاـ المادي، أي أنو ال شأف لمضبط اإلداري بالمعتقد بعناصره الثبلث

العواطؼ ما لـ يكف اإلخبلؿ باآلداب العامة مظير خطير مف شأنو أف ييدد النظاـ العاـ المادي 
ـ الذي صدر بو حكـ أفبلـ لوتسيا التي منعت 1967تيديدًا مباشرًا، إال أنو ألوؿ مرة وبعد عاـ 

، أصبح (8)عرض فيمـ غير أخبلقي قد يصاحب عرضو ظروؼ محمية ضارة قد تخؿ بالنظاـ العاـ
النظاـ العاـ يشمؿ األخبلؽ واآلداب العامة إلى الجانب المادي وىو ما يسمى النظاـ بالنظاـ العاـ 

                                                           

 (.155الناصري، المدخؿ لدراسة القانوف)ص( 1)
  ـ(. 11/1950)نسافلحقوؽ اإلراجع االتفاقية األوروبية ( 2)
 (.124الشاعر، الوجيز في القانوف اإلداري )ص( 3)
 (.79ي )صر ابشناؽ، محاضرات في القانوف اإلد( 4)
 (.7بطيخ، الضبط اإلداري وحماية البيئة )ص( 5)
 (.123الشاعر، الوجيز في القانوف اإلداري )ص( 6)
 (.226القبيبلت، القانوف اإلداري )ص( 7)
 (.90إليو في كتاب غانـ، الوسيط في أصوؿ القضاء اإلداري في فمسطيف )صمشار ( 8)
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األدبي أو األخبلقي، وىذا ما ىو عميو الحاؿ في الببلد اإلسبلمية التي ال يقتصر عمى النظاـ العاـ 
يجري عميو القضاء في مصر  يشمؿ أيضًا النظاـ العاـ األخبلقي وىو ما عمى الجانب المادي، بؿ

وذلؾ إعمااًل لمبد  ،ما يتـ االلتزاـ بو في المممكة العربية السعودية مف باب أولىو منذ زمف طويؿ 
 .(1)أولوية تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية

وبما أف النظاـ العاـ مفيـو مرف ونسبي يرتبط بعدة اعتبارات، وىنا يثار تساؤؿ ما ىي 
  مؤثرات النظاـ العاـ ؟

الجماعة فيو وليد إرادتيا و يعبر  أي وضعتوفي الحقيقة أف النظاـ العاـ نظاـ جماعي 
 عنيا، وبالتالي يتأثر بعدة جوانب واعتبارات ترتبط بيا وىي:

إف قواعد النظاـ العاـ تختمؼ باختبلؼ النظاـ السياسي لمدولة فالقواعد : الجانب السياسي .1
حيث ، (2)تمؼ باختبلؼ النظاـ السياسي لمدولةالتي تحكـ النظاـ العاـ في مجتمع ما تخ

 يختمؼ النظاـ السياسي في الحكـ الموضح في الدستور لكؿ دولة عف األخرى فمنيا تتخذ
السمطة عف طريؽ االنتخابات وىو الغالب في دوؿ  إسنادالنظاـ الديمقراطي القائـ عمى 

 .العالـ حاليًا، وىناؾ بعض الدوؿ تعتمد النظاـ الممكي القائـ عمى الوراثة
الدوؿ الديكتاتورية التي  ، باإلضافة لوجودقتصادي: يختمؼ النظاـ االالجانب االقتصادم .2

وذلؾ باختبلؼ حجـ تصؿ بيا السمطة لسدة الحكـ عف طريؽ القوة. الذي تتبعو الدوؿ، 
تدخبلتيا بو، فالدوؿ التي تتبع النظاـ الرأسمالي القائـ عمى حرية األفراد في الممكية 

نشاء المشاريع الخاصة فت وبالتالي تضيؽ فيو ، (3)قؿ فيو القواعد القانونية اآلمرةوالتجارة وا 
تأخذ بالنظاـ االشتراكي فكرة النظاـ العاـ مثؿ الواليات المتحدة األمريكية، بينما الدوؿ التي 

الذي تسيطر بو الدولة عمى وسائؿ اإلنتاج ومختمؼ أوجو النشاطات االقتصادية فتزيد فيو 
 القواعد القانونية اآلمرة وبالتالي تتوسع فيو فكرة النظاـ العاـ مثؿ دولة روسيا.

بيا حيث : كما أف المجتمعات تختمؼ باختبلؼ دياناتيا وعقيدتيا التي تؤمف الجانب الديني .3
أف الجانب الديني ىو الذي تسير وفقو الجماعة وتقتنع بو، فيناؾ تمايز كبير بيف 
المجتمعات نتيجة الختبلؼ ديانتيا فتعدد الزوجات أمر مباح في النظاـ العاـ لمدوؿ 
اإلسبلمية بينما يمنع في الدوؿ الغربية، حتى أف بعض الدوؿ التي يسودىا نظاـ عاـ يتبع 

                                                           

 (.286رسبلف، وجيز القانوف اإلداري )ص( 1)
 (.279ي )صر كنعاف، القانوف اإلدا( 2)
 . 276المرجع السابؽ، ص( 3)
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بعض جزئياتيا فمثبًل تجيز كبًل مف تركيا اإلسبلمي تختمؼ في تطبيؽ ديانة كلنفس ال
 .وتونس نظاـ التبني بينما تحرمو كافة الدوؿ األخرى التي تتبع الديانة اإلسبلمية

: لكؿ مجتمع أخبلقو وعاداتو وتقاليده وثقافتو التي تميزه عف الجانب األخالقي كالثقافي .4
الدور الياـ في  ، ولمجانب األخبلقي والثقافي أيضاً غيره والمستمدة مف تجاربو وخصوصياتو

  .استقرار المجتمعات وتقدميا
المجتمعات ، و (1)األعراؼ والتقاليدالنظاـ العاـ مصدره مف يستمد قواعد  :الجانب العرفي .5

تختمؼ باختبلؼ تواجدىا والعادات واألعراؼ والسموكيات التي حافظت عمييا عبر تاريخيا 
اطراد األفراد عمى إتباع سموؾ معيف في حياتيـ العرؼ ىو المكتسبة، فالطويؿ والتجارب 

أوليما  ركنافليـ ويجب عدـ مخالفتيا، ولمعرؼ  مـزم المتبعمسمؾ اليومية حتى تصبح ال
المعنوي وىو إحساس األفراد  المادي وىو اطراد األفراد عمى إتباع سموؾ معيف، وثانييما

 .خالفتوبإلزامية إتباع ىذا السموؾ وعدـ م
 ((2:كيستند النظاـ العاـ إلى دعامتيف أساسيتيف كىما

: أي أف تكوف في مكاف عاـ أو محؿ عاـ وفعؿ ظاىر، فتقييد الحريات عف صفة العمـك -أوالً 
طريؽ الضبط اإلداري ال يجب إال أف يكوف لو مظير خارجي ييدد الجماعة في أمنيا أو صحتيا 

غير مباشرة وعميو إف كاف الفعؿ في مكاف خاص أو مجرد نية أو سكينتيا سواء بصورة مباشرة أو 
 ومعتقد يكمف في نفس الشخص فبل يجوز تقييده.

: ييدؼ النظاـ العاـ إلى إنقاذ المظير المادي الذي يخؿ بو الطبيعة المادية لمنظاـ العاـ -ثانياً 
المكفولة قانونًا، ويسبب الضرر لتخميص األفراد منو صونًا لصحتيـ وحماية لحقوقيـ وحرياتيـ 

 كمنع الباعة المتجوليف مف الوقوؼ بشارع عاـ لما لذلؾ مف تعطيؿ لحركة سير المارة.
ككما سبؽ كتحدثنا بأف النظاـ العاـ يتككف مف عدة عناصر كىي األمف كالصحة كالسكينة 

 كاآلداب كاألخالؽ العاـ، فما المقصكد بكؿو منيما؟

لشخص عمى نفسو ومالو وعرضو مف خطر االعتداء سواء كاف وىو اطمئناف ا األمف العاـ: -أكالن 
، واتخاذ الحيطة (3)مصدر الخطر إنسانًا أـ حيوانًا أـ كاف مصدره الطبيعة كالفيضانات والكوارث

والتدابير االحترازية التي مف شأنيا إلحاؽ الضرر بو مثؿ المظاىرات في الطريؽ العاـ ودرء 
                                                           

 (.271الصرايرة، القانوف اإلداري )ص( 1)
 (.360الشنطاوي، الوجيز في القانوف اإلداري )ص( 2)
 (. 152القيسي، الوجيز في القانوف اإلداري )ص( 3)
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ث الشغب وحوادث المرور، واتخاذ االحتياطات البلزمة ضد المؤامرات والفتف الداخمية وأحدا
 المخاطر الطبيعية كالحرائؽ والفيضانات والسيوؿ.

، "فرانؾ الرو"واعتبره المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحؽ في حرية الرأي والتعبير، 
ميكموس "ـ، باالشتراؾ مع ممثؿ منظمة األمف والتعاوف في أوروبا المعني بحرية وسائط اإلعبل

، "كاتالينا بوتيرو"، والمقررة الخاصة لمنظمة الدوؿ األمريكية المعنية بحرية التعبير، "ىارزتي
والشعوب المعنية بحرية التعبير والوصوؿ إلى  اإلنسافوالمقررة الخاصة لمجنة األفريقية لحقوؽ 

العشرة الرئيسية لحرية التحديات  بإعبلنيـ المشترؾ المعنوف "فايث بانسي تبلكوال"المعمومات، 
 لحرية التعبير وحرية التعبير أحد التحديات العشر الرئيسة األمفاعتبر بأف  التعبير في العقد المقبؿ

 (1)في العقد المقبؿ.
كؿ ما مف شأنو أف يحافظ عمى صحة الناس اتخاذ : يقصد بالصحة العامة الصحة العامة -ثانيان 

كمنع انتشار األوبئة، ورقابة نظافة األغذية، وصبلحية مياه ووقايتيـ مف أخطار األوبئة واألمراض 
، وعرفتيا منظمة الصحة العالمية بأنيا (2)الشرب، وتوافر الشروط الصحية في المحبلت العامة

فممسمطة ، (3)حالة مف اكتماؿ السبلمة بدنيًا وعقميًا واجتماعيًا، ال مجّرد انعداـ المرض أو العجز
، وأف تشترط شروطا معينة راقبة األغذية وعدـ تمويث المياهجراءات البلزمة لماإلدارية اتخاذ كافة اإل

بالنسبة لممحبلت السيما الخطرة منيا والمضرة بالصحة أو أف تحظر المنشورات المضممة حوؿ 
 .الصحة والممارسات السمبية

وتيدؼ لممحافظة عمى األخبلؽ واآلداب العامة والعادات المتعارؼ  :اآلداب كاألخالؽ العامة -ثالثان 
ومنع التعدي عمى الشرؼ أو اإلخبلؿ بالحياء، فيي مجموعة القواعد الخمقية  ،عمييا في بمد معيف

التي يعتبرىا الناس في أمة معينة وفى جيؿ معيف المعيار الخمقي أو الناموس األدبي الذي يسود 
تيـ االجتماعية، فيمتزموف باحتراميا وال يجيزوف الخروج عنيا، فيي الحد مجتمعيـ ويضبط عبلقا

األدنى مف األفكار والقيـ الخمقية التي تواضع الناس عمييا، وتتحدد في ضوء العادات والتقاليد 
ف يشكؿ مة كعنصر مف عناصر النظاـ العاـ أويشترط في اآلداب العا، (4)واألعراؼ وأحكاـ القضاء

                                                           

 )موقع إلكتروني(.  A/HRC/14/23/Add.2مجمس حقوؽ اإلنساف، األمـ المتحدة، وثيقة رقـ ( 1)
 (.285)ص وجيز القانوف اإلدراي رسبلف،( 2)
تمر الصحة تعريؼ ُمقتبس مف ديباجة النظاـ األساسي لمنظمة الصحة العالمية، بصيغتو التي اعتمدىا مؤ ( 3)

دولة ودخمت  61والتي وقع عمييا ممّثمو  1946تموز  22حزيراف و 19الدولي المعقود في نيويورؾ في الفترة بيف 
 (.إلكتروني موقع) ـ1948ؿ منذ عاـ ولـ يخضع ذلؾ التعريؼ ألّي تعديـ( 1948نيساف) 7حّيز النفاذ في 

 (.235قبيبلت، القانوف اإلداري )ص( 4)

http://www.who.int/about/ar/
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فراد محدديف بذواتيـ كما ىو الشأف في الصبلت رد أو أمساسًا بالمجتمع ككؿ وليس بفاإلخبلؿ بيا 
تدخؿ في سمطات الضبط اإلداري إنما تشكؿ جريمة أخبلقية  غير المشروعة بيف الجنسيف فبل

  (1)لممحاكـ العادية والنظامية.

ال يجوز ، كما العامةوفي ىذا االتجاه تممؾ اإلدارة منع عرض المطبوعات المخمة باآلداب 
تقديـ العروض المسرحية أو التمثيمية أو الموسيقية أو الراقصة أو الغنائية في المبلىي أو المحاؿ 
العامة إال بعد الترخيص بيا مف الجية المختصة، وال يجوز الترخيص أليًا منيا إف كاف ينطوي 

 ت والتقاليد.عمى إثارة جنسية، وتمنع الممصقات والسموكيات المنافية لمعادا

ويقصد بيا توفير اليدوء في  : وتعتبر ىدؼ مف أىداؼ الضبط اإلداريالسكينة العامة -رابعان 
شأنو أف يقمؽ راحة األفراد أو يزعجيـ كاألصوات كذلؾ كؿ ما مف و  ،الطرؽ واألماكف العامة

 المركبات.محبلت التسجيؿ ومنبيات والضوضاء المنبعثة مف مكبرات الصوت والباعة المتجوليف و 

بأنو مجموعة القواعد والمبادئ والمصالح التي يقـو  النظاـ العاـ ويمكننا محاولة تعريؼ
وخبلصة ىذه الفكرة بما أف األفراد ال عمييا مجتمع معيف والتي يشكؿ انتياكيا مخالفة لمقانوف، 

القواعد  يضاً يعيشوف في عزلة فبل ينبغي فقط أف يحترموا حقوؽ الغير وحرياتيـ بؿ أف يحترموا أ
والمبادئ والمصالح المجتمعية التي ُيسّمـ بيا المجتمع، وبطبيعة الحاؿ تختمؼ طبيعتيا العامة 

إال أنو  ،ومدلوليا مف شعب إلى آخر ومف دولة إلى أخرى ومف إقميـ إلى أخر ومف زمف إلى آخر
ينبغي أف تظؿ إمكانية فرض تدابير أو قيود عمى حقوؽ األفراد باسـ وحجة مخالفة النظاـ العاـ في 

 .لما تضمنو إساءة استعماؿ ىذه األلفاظ المبيمة مف خطر حدود معقولة نظراً 
 مبادئ األمـ المتحدةحقكؽ المجتمع في الفرع الثاني: ضكابط حرية التعبير عف الرأم المتعمقة ب

تتعدد الضوابط المتعمقة بالدوؿ عمى صعيدىا وشأنيا وسياساتيا الخارجية وعبلقاتيا 
المرتبطة بالدوؿ األخرى التي تتأثر إيجابًا أو سمبًا، ويحؽ ليا بموجبو لييئة األمـ المتحدة مف منع 

تعارضيا التعبير عف آرائيـ بحاؿ و إحدى الدوؿ مف تجاوزىا أو أف تمنع الدولة أفرادىا مف تجاوزىا 
، وأناط وذلؾ لحساسية ىذه المصالح وتأثيرىا عمى الدولة عمى صعيدىا الخارجي ؛مع أيًا منيا

ـ وجوب احتراـ مبادئ وأىداؼ األمـ المتحدة قبؿ م1966المدنية والسياسية  العيد الدولي لمحقوؽ
إف ديباجة العيد عمى أنو  شروعو في وضع نصوص العيد ذاتو كونيا متوافقة معو، حيث نصت

إذ ترى أف اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية مف كرامة  الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد،

                                                           

 (.131الشاعر، الوجيز في القانوف اإلداري )ص( 1)
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، (1)لممبادئ المعمنة في ميثاؽ األمـ المتحدة ؿ، وفقاً شكّ أصيمة فييـ، ومف حقوؽ متساوية وثابتة، يُ 
ف أي تجاوز ليذه  ،اردة في ميثاقياوىو ما سنوضحو استنادًا ألىـ أىداؼ األمـ المتحدة الو  وا 

ساءة في  األىداؼ أثناء ممارسة الفرد او الدولة لحقو في التعبير عف الرأي يعتبر تجاوزًا وا 
 وىي كما يمي: استخدامو

 :حظر الدعاية لمحرب -أكالن 

إلى تدمير  ىفاث بيف مجموعتيف كبيرتيف تسعى إحدوتعرؼ الحرب عمى أنيا صراع يحد
أو التغمب والنصر عمى المجموعة األخرى، أو ىي نزاع مسمح تبادلي بيف دولتيف أو أكثر مف 
الكيانات غير المنسجمة، حيث اليدؼ منيا ىو إعادة تنظيـ الجغرافية السياسية لمحصوؿ عمى 

لتي لدييا نتائج مرجوة ومصممة بشكؿ ذاتي، فيي تفاعؿ بيف اثنيف أو أكثر مف القوى المتعارضة وا
ع غير العسكري مثؿ الحرب ، ويستخدـ ىذا المصطمح أيضا كرمز لمصرا(2)صراع في الرغبات

  (3)، ومفيـو حظر الحرب يعني حفظ السبلـ وفؽ فمسفة األمـ المتحدة.الطبقية

لمدولة أف تقيد حريات األفراد وتمنعيـ مف حقيـ في التعبير عف رأييـ طالما تضمف يجوز 
سيما أف مقاصػد األمػـ المتحدة ىي "حفظ السمـ  ية أو ترويجًا لحرب وأعماؿ عنؼذلؾ التعبير دعا

واألمف الدولي وتوجب كذلؾ عمى الدوؿ وتحقيقًا ليذه الغاية أف تتخذ التدابير المشتركة الفّعالة لمنع 
وسائؿ وتقمع أعماؿ العدواف وغيرىا مف وجوه اإلخبلؿ بالسمـ، وتتذّرع بال األسباب التي تيدد السمـ

السممية، وفقًا لمبادئ العدؿ والقانوف الدولي، لحؿ المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى اإلخبلؿ 
 ،وكذلؾ نص الفصؿ السادس مف الميثاؽ عمى حؿ المنازعات حبًل سممياً ، (4)بالسمـ أو لتسويتيا

حيث ورد أنو لمجمس األمف أف يفحص أي نزاع أو أي موقؼ قد يؤدي إلى احتكاؾ دولي أو قد 
لكي يقرر ما إذا كاف استمرار ىذا النزاع أو الموقؼ مف شأنو أف يعرض لمخطر حفظ  يثير نزاعاً 

 (5)السمـ واألمف الدولي.

                                                           

في ساف فرانسيسكو في ختاـ مؤتمر األمـ المتحدة الخاص بنظاـ  1945حزيراف  26والذي وقػِّع في تاريخ ( 1)
 (.1945تشريف أكتوبر ) 24الييئة الدولية وأصبح نافذًا في 

  إلكتروني(. موقعويكيبديا، الحرب )( 2)
الخاص باعبلف مبادىء القانوف الدولي المتعمقة بالعبلقات ( 25في الدورة رقـ )( 2625راجع نص القرار رقـ )( 3)

 (.1970الودية والتعاوف بيف الدوؿ وفقًا لميثاؽ األمـ المتحدة الصادر عاـ )
  (. 1/1945)راجع ميثاؽ األمـ المتحدة ( 4)
   (. 34/1945)دة راجع ميثاؽ األمـ المتح ( 5)
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بير عف الرأي، أف ىذا النص يسري عمى المواقؼ التي ترتبط بحرية التع وترى الباحثة
وجرت صياغة مبدأ حظر استعماؿ القوة أو التيديد باستعماليا في ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة 

افتعاؿ حرب أىمية أو أعماؿ إرىابية في دولة أخرى أو التحريض وتضمنت جممة مف األعماؿ مثؿ 
مف ىذا النوع مف  عمى ىذه األعماؿ أو مساندتيا أو المشاركة فييا أو المساعدة عمى تنظيـ النشاط

، (1)استعماليا حدود األراضي الوطنية بما في ذلؾ األعماؿ اليادفة إلى التيديد باستعماؿ القوة أو
وىنا بمقدورنا اعتبار أف التعبير عف الرأي في بعض الحاالت قد يعتبر مف باب التحريض، وأف 

ر ليس استثناءًا مف مفعوؿ حؽ الدفاع عف النفس الذي ىو أحد أىـ قواعد القانوف الدولي المعاص
 مبدأ حظر استخداـ القوة أي حظر المبادرة إلى استعماؿ القوة، ويعتبر مبدأ حظر الدعاية لمحرب
وفقا لمقاصد األمـ المتحدة ومبادئيا يتوجب عمى الدوؿ أف تمتنع عف نشر الدعاية لمحروب 

أجيزتيا بنشر الدعاية لمحرب ، ونخمص إلى أف الدوؿ يجب عمييا أف تحوؿ دوف قياـ (2) العدوانية
ووجوب اتخاذىا اإلجراءات الكفيمة بمنع نشر الدعاية لمحروب في أراضي تمؾ الدوؿ مف قبؿ 

 أشخاص أو منظمات.

 :حظر الدعكة لمكراىية -ان ثاني
 اإلنسافقاؿ باوؿ ديفيد نائب مدير إدارة ىيئات المعاىدات بالمفوضية السامية لحقوؽ 

وتشمؿ جميع التعابير التي ، (3)ذلؾ الخطاب الذي يتسبب في موت الكثيريفخطاب الكراىية ىو  أف
تشكؿ تيجمًا عمى اآلخريف إذا ما تـ توجيييا مباشرة لشخص ما وكاف مف المرجح أف يقـو 

وتشمؿ اليجوـ والتحريض؛ وتدؿ كممة  ،(4)باستعماؿ القوة والعنؼ ضد الشخص ُموجو الكبلـ
تحريض عمى وجوب وجود كبلـ مكتوب أو شفيي يسيء لمجموعة قومية أو عرقية أو دينية معينة 
أو ينعكس سمبًا عمييـ أما الترويج اإليجابي فبل يعتبر تحريضًا، ويشمؿ ذلؾ منع استمرار الصورة 

عبلـ عيد الدولي فما نراه مف وسائؿ اإلالص النمطية التي تساىـ وسائؿ اإلعبلـ بتشكيميا سيما عمى
حساس بالتفوؽ عبلـ والييمنة والتمييز، وال سيما اإل الغربية أنيا تتعامؿ باستعبلء عرقي غربي وا 

األمريكي الذي يبرر لمسيادة األمريكية واالستعمار ويعيد تخمؼ الشعوب ألسباب ذات سمات 
مجرميف أو العرب عمى أنيـ ارىابييف أو  وطبيعة عرقية لدييا مثؿ تصوير السود عمى أنيـ

                                                           

  ـ(. 2/1945) 4، فقرة راجع ميثاؽ األمـ المتحدة( 1)
الخاص بإعبلف مبادئ القانوف الدولي المتعمقة بالعبلقات ( 25في الدورة رقـ )( 2625راجع نص القرار رقـ )( 2)

 (.1970الودية والتعاوف بيف الدوؿ وفقًا لميثاؽ األمـ المتحدة الصادر عاـ)
الوطنية لحقوؽ اإلنساف بالتعاوف مع إدارة الحريات بشبكة الجزيرة، حرية الرأي والتعبير في العالـ العربي المجنة ( 3)
 موقع إلكتروني(.)
 (.67المركز الفمسطيني لمتنمية والحريات اإلعبلمية، التنظيـ القانوني لحرية اإلعبلـ في فمسطيف )ص( 4)
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البلجئيف السورييف الذيف يتوافدوف عمى ببلدىـ أنيـ متسوليف، فكؿ ذلؾ يزيد مف الكراىية والشعور 
ف احتراـ الكرامة اإلنسانية يعني تطبيؽ مبدأ التزاـ اإلعبلمييف بعدـ  بالدونية تجاه الشعوب، وا 

أو تؤدي إلى احتقاره أو كراىيتو أو النفور أو  اإلنسافاإلشارة إلى أية سمات تقمؿ مف إنسانية 
 (1)التحيز ضده.

وعمى الدوؿ أف تضمف أف لؤلشخاص الذيف تكبدوا أضرارًا حقيقية نتيجة خطاب كراىية 
القضائي الفعاؿ بما في ذلؾ التعويض المدني عف األضرار، وال يشمؿ خطاب  حؽ االنتصاؼ

ار أو المعتقدات أو األيديولوجيات أو الديانات أو المؤسسات الكراىية أي انتقاد أو مناقشة لؤلفك
ويجب عمى الدوؿ أف ال تتبنى في تشريعاتيا وقوانينيا أي دعوة لمكراىية واضحة وصريحة الدينية، 

وبطريقة عبلنية، سواء أكاف دافعيا قومي أو عرقي أو ديني أو تشكؿ تحريضًا أو تبث روح العداء 
  عقبلنية تجاه المجموعة المستيدفة.وبغض أو مشاعر قوية غير أو تشير إلى أي ازدراء 

 :التحريض عمى التمييز أك العداكة -ثالثان 
ويتقارب ىذا القيد مع حظر الدعوة لمكراىية، ويعني منع الدعوة لكؿ ما مف شأنو أف ينافي 

نص الفصؿ األوؿ مف ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة عمى تحقيؽ مبدأ المساواة بيف األفراد أو الدوؿ، ف
التعاوف الدولي عمى حؿ المسائؿ الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية 

والحريات األساسية لمناس جميعًا، والتشجيع عمى ذلؾ إطبلقًا ببل  اإلنسافوعمى تعزيز احتراـ حقوؽ 
، وانطبلقًا مف إلزامية الدوؿ (2)و المغة أو الديف وال تفريؽ بيف الرجاؿ والنساءتمييز بسبب الجنس أ

ي فعؿ ينافي ذلؾ بما فيو الحتراـ حقوؽ وحريات األفراد بدوف تمييز يجب عمييا حتمًا منع أ
 .التحريض

 "،فرانؾ الرو"واعتبر المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحؽ في حرية الرأي والتعبير 
باإلشتراؾ مع ممثؿ منظمة األمف والتعاوف في أوروبا المعني بحرية وسائط اإلعبلـ ميكموس 

والمقررة  "،كاتالينا بوتيرو"والمقررة الخاصة لمنظمة الدوؿ األمريكية المعنية بحرية التعبير  "،ىارزتي
المعمومات  إلىوالشعوب المعنية بحرية التعبير والوصوؿ  اإلنسافالخاصة لمجنة األفريقية لحقوؽ 

بأف التمييز في التمتع بالحؽ في حرية التعبير أحد التحديات العشر الرئيسة  "فايث بانسي تبلكو"
"يظؿ التمتع بالحؽ في حرية التعبير عمى قدـ المساواة مع  لحرية التعبير في العقد المقبؿ بقولو:

ومنيا النساء واألقميات والبلجئوف اآلخريف ىدفًا بعيد المناؿ، وال تزاؿ الفئات المحرومة تاريخيًا 
والشعوب األصمية، واألقميات الجنسية، تكافح مف أجؿ إسماع أصواتيا والوصوؿ إلى المعمومات 

 (3)."التي تكتسي أىمية بالنسبة ليا
 

                                                           

 (.122الذىنية )صصالح، وسائؿ اإلعبلـ وصناعة الصورة ( 1)
  (. 3/1945)راجع ميثاؽ األمـ المتحدة  ( 2)
 (.موقع إلكترونيالمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحؽ في حرية الرأي والتعبير)( 3)
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 المبحث الثاني
 الضكابط الشكمية لحرية التعبير عف الرأم في المكاثيؽ الدكلية

القانوني والوسائؿ واألساليب واألشكاؿ واإلجراءات التي ال توضح الضوابط الشكمية التنظيـ 
 د يكوف ليا تأثير في كيفية اقتضائيابد مف اقتضائيا لممارسة حرية التعبير عف الرأي أو التي ق

، وألف مناط تطبيؽ ىذه القيود يقع في نطاؽ الدولة وضمف صبلحيتيا فاألمر يستمـز تياوممارس
وذلؾ منعًا لتغوليا،  ىذه القيودح حدود تدخميا في وضع وتطبيؽ وضع معايير لمدوؿ ذاتيا توض

 مطمبيف:إلى  مبحثوعميو سأقسـ مطالب ىذا ال

 ضوابط الشكمية المتعمقة بمظاىر حرية التعبير عف الرأيال :المطمب األوؿ 
 فروضة عمى حرية الم المعايير الدولية عمى بياف شرعية ىذه الضوابط :المطمب الثاني

 الرأيالتعبير عف 

 الضكابط الشكمية المتعمقة بمظاىر حرية التعبير عف الرأم: المطمب األكؿ
إف وضع ضوابط شكمية إجرائية بيف شعوب دوؿ العالـ أمر صعب تطبيقو عمميًا، نظرًا 
لتبايف حاجات واىتمامات ومخاوؼ كؿ دولة عف غيرىا، واختبلؼ ىذا المفيوـ ودرجة إعمالو فيما 

قمة التعاوف الدولي اإلجرائي في مجاؿ حرية التعبير عف الرأي بدرجة عما بينيا، وبالبحث اتضح 
، واقتصرت عمى وجود اتفاقيتيف تنظماف مثبلً  ىو عميو الحاؿ في الشؽ الجنائي وتسميـ المجرميف

شأف متعمؽ بالحرية اإلعبلمية التي تعتبر أحد مظاىر حرية التعبير، والثانية تنظـ شؤوف 
والتي تعتبر مدخؿ لقياـ مختمؼ مظاىر حرية التعبير عف الرأي سيما حرية  االتصاالت بيف الدوؿ

 تداوؿ المعمومات والحصوؿ عمييا؛ وعميو سنقسـ ىذا المطمب لفرعيف كما يمي:

 :الضوابط المتعمقة بحرية اإلعبلـ الفرع األوؿ 
 المتعمقة بحرية تداوؿ المعمومات الفرع الثاني: الضوابط 

 الفرع األكؿ: الضكابط الشكمية المتعمقة بحرية اإلعالـ 

تكتسي حرية اإلعبلـ أىمية قصوى ضمف مظاىر حرية التعبير وتبلقت إرادة الدوؿ عمى 
االتفاقية  تنظيميا في بعض البمداف و وضع إجراءات خاصة ليا بحالة معينة، فتمت صياغة

ىذه االتفاقية بإعادة نشر وتصحيح  ، وُتعنى(1)ـ1952الخاصة بالحؽ الدولي في التصحيح 
                                                           

دولة وبدأ  17دولة ومف ثـ صادقت عمييا  12وتسمى باتفاقية حرية اإلعبلـ والتي تـ التوقيع عمييا مف طرؼ ( 1)
 .(1962ي أغسطس )تاريخ نفاذىا ف
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الرسائؿ اإلخبارية التي تصدر مف المراسميف عبر وكاالت األخبار المتعددة بيف الدوؿ ويتضح أنيا 
كاذبة أو محرفة؛ وذلؾ استنادًا إلى أف أخبلقيات مينة الصحافة التي تقتضي مف جميع المراسميف 

نشروىا أو  وفي حاؿ ثبوت أف المعمومات التي ووكاالت االنباء نقؿ األخبار الصحيحة والموثوقة
نقموىا في بعض رسائميـ اإلخبارية كانت كاذبة أو محرفة فعمييـ أف يأخذوا بالعرؼ المعتاد فينقموا 

بيذه االتفاقية  واتفقت الدوؿ المتعاقدة خبارية المعنية،لمرسالة اإل و ينشروا تصحيحاً أذاتيا  بالوسائؿ
بمد  خبارية نقميا مفإعمى أنو مف حؽ كؿ دولة متعاقدة إذا ادعت وجود كذب أو تحريؼ في رسالة 

ونشرت أو وزعت في  ،مراسموف أو وكاالت أنباء في دولة متعاقدة أو غير متعاقدة مف آخر إلى
امتيا الوطنية فعمى ضرار بعبلقاتيا مع دولة أخرى أو بمكانتيا أو بكر اإل الخارج وكاف مف شأنيا

 الدولة اتباع اإلجراءات التالية التي حددتيا االتفاقية وفؽ ما يمي:

أف تبعث ببلغًا أي )الوقائع المكذوب بيا أو المحرفة مف وجية نظرىا( إلى الدولة  .1
 والمراسؿ المعني أو وكالة األنباء لتمكينيـ مف تصحيح الرسالة اإلخبارية محؿ البحث.

الببلغ مصحوبًا بنسخة مف النص الحرفي لمرسالة اإلخبارية بالشكؿ الذي يجب أف يكوف  .2
نشرت و وزعت بو، وال يجب أف يصدر إال بصدد الرسائؿ اإلخبارية نفسيا، وأف يخمو ىذا 

يزيد طولو عما ىو ضروري لتصحيح الكذب أو  الببلغ مف التعميؽ أو إبداء الرأي وأف ال
 التحريؼ المدعى بو.

تي قامت باستبلـ الببلغ أف تسممو إلى العامميف في إقميميا مف مراسميف عمى الدولة ال .3
ووكبلء أنباء في مقرىـ الرئيس بالطرؽ التي تستخدميا عادة لنقؿ األنباء المتعمقة بالشؤوف 
الدولية بقصد النشر وذلؾ خبلؿ مدة ال تتجاوز في جميع األحواؿ خمسة أياـ كاممة مف 

 (1)تاريخ استبلميا لمببلغ.
إذا تخمفت الدولة المتعاقدة عف الوفاء بااللتزاـ الذي تفرضو عمييا االتفاقية فيما يتعمؽ  .4

بوجود ببلغ ضدىا يحؽ لمدولة الشاكية أف تأخذ بالنيج نفسو وذلؾ استنادًا لمبدأ المعاممة 
 بالمثؿ إزاء أي ببلغ قد ترسمو إلييا ذات الدولة في وقت الحؽ. 

التي تـ إرساؿ الببلغ إلييا عف الوفاء بااللتزامات الواقعة عمييا إذا تخمفت الدولة المتعاقدة  .5
في حدود الميمة الزمنية كاف لمدولة ُمقدمة الببلغ حؽ التصحيح أف ترسمو إلى األميف العاـ 

وأف تخطر بذات الوقت الدوؿ المشكو منيا المتحدة مصحوبًا بالنسخة األصمية، لؤلمـ 
ظاتيا لؤلميف العاـ خبلؿ مدة ال تتجاوز خمسة أياـ مف والتي بدورىا يحؽ ليا تقديـ مبلح

 تاريخ استبلميا لئلخطار ردًا عمى االدعاء بأنيا تخمفت عف الوفاء بالتزاماتيا.
                                                           

 ـ(. 3/1952) راجع االتفاقية الخاصة بالحؽ الدولي في التصحيح( 1)
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يقوـ األميف العاـ خبلؿ األياـ العشرة التالية الستبلمو الببلغ باستخداـ كافة وسائؿ اإلعبلـ  .6
وكذلؾ نص الرسالة اإلخبارية  ،بة لمببلغالموضوعة تحت تصرفو لتوفير العبلنية المناس

 والمبلحظات التي قدمتيا الدولة الشاكية.
لتيف بالتفاوض النزاع بيف الدو  ةيقوـ األميف العاـ بتفسير ىذه االتفاقية وتطبيقيا وتسوي .7

 (1)وبحاؿ تعذره يحاؿ النزاع إلى محكمة العدؿ الدولية لمفصؿ فيو.وصواًل لحؿ بينيما، 

االتفاقية قد وضعت إجراءات محددة بحاؿ وجود أنباء كاذبة أو محرفة ونبلحظ أف ىذه 
تناولتيا وسائؿ اإلعبلـ وىذه اإلجراءات تعتبر قيدًا عمى ممارسة ىذه الحرية كونيا تمس مصالح 
أفراد مف دوؿ أخرى تتمثؿ في الحفاظ عمى حقيـ في السمعة، أو قد تمس مصالح جماعية لمدولة 

 أو تسيء لنظاميا العاـ مثبًل.كأف تمس أمنيا القومي 
 :الفرع الثاني: الضكابط الشكمية المتعمقة بحرية تداكؿ المعمكمات

ال تتعمؽ فكرة القيد باإلجراءات الموضحة في القانوف فقط، فيمتد األمر ليشمؿ الوسائؿ 
األساسية الفنية والتقنية التي تمكننا مف اقتضاؤه والوصوؿ إليو ويعتبر قطاع االتصاالت الدعامة 

والمدخؿ لكثير مف مظاىر حرية التعبير عف الرأي كحرية الصحافة واإلعبلـ وحرية تداوؿ 
المعمومات والحصوؿ عمييا، وتتميز حرية التعبير عف الرأي بالطبيعة االتصالية بيف عدة أطراؼ، 
شخص يعبر عف رأيو، وشخص يبث ىذا الرأي، وشخص متمقي، ورسالة نصية، ووسط ناقؿ، كما 

متاز بطابعيا المركب أي أنيا تستمـز وجود عدة أفعاؿ تقوـ بيا العناصر المكونة ليا والتنظيـ ت
اتفاقية االتحاد الدولي  فتـ توقيع ،القانوني الشامؿ يستمـز حماية كؿ ىذه األفعاؿ المجتمعة

االتصاالت المتزايدة في الحفاظ عمى السمـ و  ألىمية نظراً  والتي نشأت، (2)لبلتصاالت الموقعة
الذي يعتبر  تـ تأسيس االتحاد الدولي لبلتصاالتف ،التنمية االجتماعية واالقتصادية لجميع الدوؿ

بمثابة وكالة متخصصة لمنظمة األمـ المتحدة، ووكالة تنفيذية إلنجاز المشاريع في إطار نظاـ 
بلقات السممية والتعاوف الدولي والتنمية االقتصادية األمـ المتحدة اإلنمائي بيدؼ تسييؿ الع

واالجتماعية بيف الشعوب عف طريؽ تحسيف تشغيؿ االتصاالت بجميع أنواعيا وترشيد استعماليا، 
والترويج لممساعدة التقنية وتوفيرىا في ميداف االتصاالت لمبمداف النامية وتشجيع حشد الموارد 

ؿ التقنية وتشغيميا أفضؿ تشغيؿ بغية تحسيف مردودية الخدمات المادية والمالية البلزمة والوسائ
االتصاالتية وزيادة فائدتيا لتعميـ استخداميا عمى الجميور إلى أقصى حد ممكف، والسعي إلى نشر 

                                                           

 ـ(.4/1952) راجع االتفاقية الخاصة بالحؽ الدولي في التصحيح (1)
 (.2)ص دستور االتحاد الدولي لبلتصاالتاالتحاد الدولي لبلتصاالت، ( 2)
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مزايا التقنيات الجديدة في االتصاالت عمى سكاف العالـ كميـ، والترويج الستعماؿ الخدمات 
 (1).العبلقات السمميةاالتصاالتية في سبيؿ تسييؿ 

 :كيضطمع االتحاد بالمياـ التالية 

يقـو بتوزيع نطاقات ترددات الطيؼ الراديوي، وتعييف الترددات الراديوية، وتسجيؿ الترددات . أ
المستقرة بالنسبة إلى  المخصصة، وكؿ موضع مداري مصاحب عمى مدار السواتؿ

 األرض، لتفادي التداخبلت الضارة بيف محطات االتصاؿ الراديوي لمختمؼ البمداف.
ينسؽ الجيود الدولية إلزالة التداخبلت الضارة بيف محطات االتصاؿ الراديوي لمختمؼ . ب

 البمداف، ولتحسيف استعماؿ طيؼ الترددات الراديوية ومدار السواتؿ المستقرة بالنسبة إلى
 األرض مف أجؿ خدمات االتصاؿ الراديوي.

 يسيؿ التقييس الدولي لبلتصاالت مع جودة خدمة مرضية.. ت
يشجع التعاوف الدولي بغية تأميف المساعدة التقنية لمبمداف النامية، وخمؽ منشآت . ث

االتصاالت وشبكاتيا في البمداف النامية، وتطويرىا وتحسينيا بجميع الوسائؿ المتوفرة لديو، 
ذلؾ المشاركة في برامج األمـ المتحدة المناسبة واستعماؿ موارده الخاصة حسب  بما في
 الحاجة.

ينسؽ الجيود لتحقيؽ االنسجاـ في تنمية وسائؿ االتصاالت، ال سيما الوسائؿ التي . ج
 تستدعي تقنيات فضائية، حتى تتـ االستفادة المثمى مما توفره مف إمكانات.

إقرار تسعيرات في أدنى مستويات ممكنة تتبلءـ مع  يشجع التعاوف بيف أعضائو في سبيؿ. ح
دارة مالية لبلتصاالت سميمة ومستقمة.  خدمة جيدة، وا 

التعاوف بيف الخدمات يعمؿ عمى اعتماد تدابير تمكف مف تأميف سبلمة الحياة البشرية ب. خ
 .االتصاالتية

معمومات  يقوـ بدراسات، ويقر تنظيمات، ويعتمد قرارات، ويصوغ توصيات ورغبات ويجمع. د
 تتعمؽ باالتصاالت وينشرىا.

مع ىيئات التمويؿ والتنمية عمى النيوض بإنشاء خطوط ائتماف تفضيمية  يعمؿ جاىداً . ذ
ومؤاتيو، معدة لتطوير مشاريع اجتماعية تيدؼ، فيما تيدؼ إليو، إلى توسيع الخدمات 

 (2)االتصاالتية لتصؿ إلى أكثر المناطؽ انعزاال في البمداف.

                                                           

 ـ(. 1/1992) دستور االتحاد الدولي لبلتصاالتراجع ( 1)
 ـ(.2/1992) دستور االتحاد الدولي لبلتصاالتراجع  (2)



55 
 

ويتألؼ االتحاد مف قطاع االتصاالت الراديوية والذي يتخصص باستعماؿ جميع خدمات 
االتصاؿ الراديوي وخدمات مدارات السواتؿ المستقرة بالنسبة لؤلرض باإلضافة لتحديد مدى 

، ومف قطاع تنمية االتصاالت الذي يقوـ بتشجيع تنمية شبكات االتصاالت (1)الترددات الراديوية
لتوسع فييا وتشغيميا ال سيما في البمداف النامية بعد مراعاة أنشطة الييئات المعنية وخدماتيا، وا

األخرى، وترويج وتنسيؽ برامج ترمي إلى تسريع نقؿ التقانات التكنولوجية المناسبة لصالح البمداف 
 (2)األخذ بالحسباف التطورات والتغييرات التي تطرأ عمى شبكات البمداف المتقدمة. النامية، مع

 كيحؽ لالتحاد أك أعضاؤه القياـ باإلجراءات التالية: 

كما يجوز لو القياـ بمراجعة جزئية أو كمية في حاالت استثنائية لموائح االتصاالت الدولية،  .1
أف يتناوؿ أي مسألة أخرى ذات طابع عالمي تدخؿ ضمف اختصاصو وتتصؿ بجدوؿ 

 .(3)أعمالو 
يقاؼ إرساؿ كؿ  .2 برقية قد تبدو خطرة عمى أمف الدولة أو قطع كؿ اتصاؿ خصوصي وا 

إببلغ مكتب اإلصدار بإيقاؼ  ُمخالفة لقوانينيا أو لمنظاـ العاـ أو لآلداب، عمى أف يتـ فوراً 
 (.4)عمى أمف الدولة البرقية كميا أو أي جزء منيا إال إذا بدا أف ىذا التبميغ يشكؿ خطراً 

ة أو فقط لعبلقات معينة أو ألنواع تعميؽ الخدمة االتصاالتية الدولية سواء بصفة عام .3
معينة مف مراسبلت المغادرة أو الوصوؿ أو العبور، عمى أف تقوـ الدولة العضو بإببلغ 

 (5)ذلؾ فورًا إلى أعضاء االتحاد اآلخريف عف طريؽ األميف العاـ.
جعؿ أولوية االتصاالت المتعمقة بسبلمة الحياة البشرية ىي المطمقة والمقدمة عمى جميع  .4

تصاالت برًا وبحرًا وجوًا وفضاءًا، وكذلؾ لبلتصاالت المتعمقة بالحاالت الوبائية ذات اال
 (6)الصفة الطارئة االستثنائية التي تحددىا منظمة الصحة العالمية.

مطالبة وكاالت التشغيؿ بتاميف خدمة اتصاالت راديوية خالية مف التدخبلت الضارة أيًا  .5
 (7)الممكنة لمنع ذلؾ.كاف نوعيا واتخاذ كافة التدابير 

                                                           

 ـ(.12/1992) دستور االتحاد الدولي لبلتصاالتراجع  (1)
 ـ(.21/1992) دستور االتحاد الدولي لبلتصاالتراجع  ( 2)
 ـ(.25/1992) دستور االتحاد الدولي لبلتصاالتراجع  ( 3)
 ـ(.34/1992) لبلتصاالتدستور االتحاد الدولي راجع  ( 4)
 ـ(.35/1992) دستور االتحاد الدولي لبلتصاالتراجع  ( 5)
 ـ(.40/1992) دستور االتحاد الدولي لبلتصاالتراجع  ( 6)
 ـ(.45/1992) دستور االتحاد الدولي لبلتصاالتراجع  ( 7)
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بيف جيود األعضاء في مجاؿ ونبلحظ ىنا أف ُجؿ عمؿ االتحاد يقوـ عمى التنسيؽ 
 االتصاالت واالىتماـ بالنواحي اإلدارية والتنظيمية ومسائؿ السياسة العامة في ميداف االتصاالت

خاصًة، فيو  األمر الذي سينعكس حتمًا عمى حرية التعبير عف الرأي بمختمؼ مظاىرىا كالصحافة
المدخؿ والتقانة التي تمكف مف ممارستو سيما مع قمة سيطرة وتحكـ الدوؿ عمى اإلرساؿ اإلذاعي 
والتمفزيوني فإف كانت بعض حكومات دوؿ العامؿ تتحكـ في اإلرساؿ التمفزيوني إال أنيا ال تستطيع 

 .التحكـ بما يشاىده الفرد سواء أكاف مصدر البث مف دولتو أو مف دوؿ أخرى

ف لـ يكف يتحدث بشكٍؿ مباشر عف  ونبلحظ أف جمع ما تـ ذكره في المطمب السابؽ وا 
حرية التعبير عف الرأي إال أنو يمس بكيفية اقتضائيا ويؤثر بحجـ التفاعؿ معيا تسييبًل وتعقيدًا 

 واألمر يسري أيضًا عمى  الحقوؽ األخرى المرتبطة بيا.

 بياف شرعية الضكابطالمعايير الدكلية في : المطمب الثاني
إجمااًل يسمح القانوف الدولي بوضع بعض القيود عمى حرية التعبير عف الرأي لحماية 

ولكف في نفس الوقت ىذا القيد محكـو بمعايير دولية مصالح األفراد والمجتمع المختمفة، حقوؽ و 
ف مدى مشروعية أي تقييد  لحرية التعبير منعًا لتغوؿ الدولة وتوسعيا باستخداـ ىذه القيود، وا 

لممعايير الدولية، وجميع الوثائؽ الدولية ابتداءًا مف اإلعبلف العالمي  ولمحريات ينبغي تقييمو وفقاً 
، ـم1950واالتفاقية األوربية واألمريكيةـ، م1966لمعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية

ثة أجزاء لتحديد مدى شرعية القيود التي ، تقدـ اختبارا ثبلثيًا يتكوف مف ثبلـ1981والميثاؽ األفريقي
إال أنيما غالبًا تناوال نفس المعايير  ،يتـ فرضيا رغـ اختبلؼ الصياغة ما بيف كؿ عيد أو وثيقة

وعميو تمتـز المحاكـ التي قامت دوليا بالمصادقة عمى تطبيؽ ىذا االختبار في القضايا التي تعرض 
في مراحؿ متقدمة ظيرت مبادئ دولية بعد ذلؾ ثـ ومف  أماميا وتتعمؽ بحرية التعبير عف الرأي،

 متخصصة ُتعنى بيذا الحؽ؛ وعميو سأقسـ ىذا المطمب لفرعيف:

  بػػػػػػػػالفحص الثبلثػػػػػػػػي األجػػػػػػػػزاء  ليػػػػػػػػةالفػػػػػػػػرع األوؿ: االختبػػػػػػػػار الثبلثػػػػػػػػي فػػػػػػػػي المواثيػػػػػػػػؽ الدو(
(ThreeParTest  

 لثاني: المبادئ الدولية المتخصصةالفرع ا 
الثالثي في المكاثيؽ الدكلية كيسمى بالفحص الثالثي األجزاء الفرع األكؿ: االختبار 

(ThreeParTest): 

الحكومات عمى تضييؽ حرية  تنص عمى قدرة اإلنسافإف المواثيؽ والعيود الدولية لحقوؽ 
التعبير في بعض حاالت لحماية مصالح مختمفة، واستكممت المواثيؽ جيدىا في توضيح و وضع 
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رشادات بشأف كيفية تقييـ ىذه القيود، فالسوابؽ القضائية لممحكمة األوربية لحقوؽ  توجييات وا 
تنص عمى توجييات واضحة بشأف كيفية تقييـ القيود المفروضة عمى حرية التعبير مف  اإلنساف
وىو الذي نص عميو االعبلف العالمي لحقوؽ  ،أجزاء االختبار الدقيؽ المكوف مف ثبلث خبلؿ
بنصو عمى يخضع الفرد في ممارسة حقوقو وحرياتو لتمؾ القيود التي يقررىا القانوف فقط،  سافاإلن

لضماف االعتراؼ بحقوؽ الغير وحرياتو واحتراميا ولتحقيؽ المقتضيات العادلة لمنظاـ العاـ 
يحؽ لكؿ  عمى، وكذلؾ الميثاؽ األفريقي نص (1)والمصمحة العامة واألخبلؽ في مجتمع ديمقراطي

وغالبية الدوؿ التي صدقت عمى ، (2)إطار القوانيف والموائح يساف أف يعبر عف أفكاره وينشرىا فإن
الوثائؽ المتعمقة بحرية التعبير عف الرأي ممزمة بتطبيؽ ىذا االختبار في حاالت تعرضت لقضايا 

يكوف التوازف ذات صمة بالموضوع، ومع ذلؾ يمكف القوؿ إنو في الدوؿ الديمقراطية ينبغي دائمًا أف 
بيف الحؽ في حرية التعبير عف الرأي وغيرىا مف المصالح في تقييـ الحؽ األساسي بحرية التعبير 

في  عف الرأي، والذي يتضمف وجود نص قانوني، واستيداؼ مصمحة مشروعة، وضرورية القيد
 مجتمع ديمقراطية.

 :كجكد نص قانكني -أكالن 

حيث ينبغي  ،حسب أىواء الدولة أو أي مسئوؿ عاـال يمكف تقييد الحؽ في حرية التعبير ب 
عمى المسئوليف تطبيؽ قانوف أو الئحة معترؼ بيا رسميًا مف قبؿ أولئؾ الذيف أوكؿ إلييـ ميمة 

بحيث يستطيع الناس  ،وينبغي أف يمبي القانوف أو البلئحة معايير الوضوح والدقة إنفاذ القوانيف،
عنيـ ألف أي عبارات غامضة في القانوف يكوف  معرفة عواقب أي أفعاؿ أو تصرفات تصدر

نطاقيا غير واضحًا لف تمبي ىذا المعيار ولذلؾ فيي غير مشروعة، فعمى سبيؿ المثاؿ إف أي 
حظر غامض عمى "اإلضرار بالمصالح الوطنية العميا" أو "إثارة الفتف" سوؼ تفشؿ فبل بد مف 

ولمقوانيف الغامضة تأثير مسبقًا لمجميع،  وجود نص قانوني واضح ومحدد ودقيؽ ال لبس فيو ومتاح
ألنيا تخمؽ حالة مف عدـ التأكد بيف ما  ؛مثبط وىي تقيد النقاشات في القضايا التي تيـ الجميور

وينتج عف ذلؾ ابتعاد الناس عف أي قضايا خبلفية خشية أف تكوف  ،ىو مسموح وىو ما ىو ممنوع
القانوف نفسو عمى ضمانات تكفؿ عدـ إساءة استخدامو نصوص احتواء وال بد مف  .(3)غير قانونية

في األحواؿ العادية أو حاالت الطوارئ، ويقتضي ذلؾ عمى وجود مبدأيف قانونييف ميميف األوؿ 
بحيث يكوف الشخص أو  ،مبدأ العمـ بالقاعدة القانونية ويعني أنو يتوجب أف يكوف التشريع واضحاً 

                                                           

  ـ(. م29/1948) 2، فقرة راجع اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف( 1)
  ـ(. 9/1981) 2، فقرةالميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنسافراجع ( 2)
  (.1)ص ، حرية الرأي والتعبير19منظمة المادة ( 3)
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ـ بو يشكؿ جرما والذي ال يتأتى إال مف خبلؿ وضوح الصحفي عمى عمـ بأف الفعؿ الذي سيقو 
ألنيا  ؛النص التجريمي بشكؿ ال يقبؿ التأويؿ أو التفسير باإلضافة لمعبارات الفضفاضة والغامضة

مكانية  تفشؿ في تحديد األفعاؿ المجرمة لحظة أو قبؿ ارتكابيا األمر الذي ييدـ إمكانية العمـ وا 
عمى اعتبار أف مف خصائص القانونية بالتحديد  صاؼ القواعدالتوقع وما يبلزميما مف وجوب ات

القاعدة القانونية أف تكوف عامة ومجردة ومحددة حتى يتمكف المخاطبوف بيذه النصوص القانونية 
 عمى أمزجة وأىواء القائميف عمى تطبيؽ القانوف.  بناءً مف معرفتيا وعدـ ترؾ األمر 

ات أي مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني الجزاءالجرائـ و والثاني ىو مبدأ شرعية 
فيتعيف عمى المشرع أف يبيف الجزاء المقرر ونوعو وكمو وأف يأتي بنصوص واضحة ومحددة ال 
غموض فييا ذلؾ أف النص إف لـ يكف محكمًا ودقيقًا فإنو سيفتح المجاؿ أماـ تحكـ القاضي في 

ؿ لمسمطة التنفيذية والدولة الستغبلؿ ىذه ومف باب أولى عدـ فتح المجا، (1)عممية التطبيؽ
تحتوي المواد القانونية التي تعتبر بعض األفعاؿ أو األقواؿ جريمة عمى  النصوص ومرونتيا فبل

وتحتمؿ التأويؿ عمى أكثر مف جانب إذ يفترض بالمشرع عند  عبارات فضفاضة غير محددة يقيناً 
بألفاظ واضحة الداللة ال تحتمؿ التأويؿ أو وضع النصوص القانونية المجرمة لؤلفعاؿ صياغتيا 

التفسير وأال يترؾ تفسيرىا وتأويميا لمسمطة التنفيذية أو القضاء، وفي ىذه الحالة يجب أف يقتصر 
دور الجيات القائمة عمى تطبيؽ القانوف والقضاء عمى التحقؽ مف ارتكاب الفعؿ المجـر مف عدمو 

 رمًا جزائيًا أـ ال.وليس إذا ما كاف الفعؿ بحد ذاتو يشكؿ ج
ـ بدعوى تـ 2016، في يناير (2)اإلنسافوفي حكـ صادر عف المحكمة األوربية لحقوؽ 

بحادثة تتعمؽ  تستند إلى عدـ وجود نص صريح وترتبط وقائع ىذه القضيةرفعيا ضد دولة أستونيا 
بوضع قيود عمى  إدارة السجف، وتمخصت وقائعيا في قياـ وتمس بحرية الحصوؿ عمى المعمومات

                                                           

 (.10ساىر الوليد، األحكاـ العامة في قانوف العقوبات الفمسطيني )ص( 1)
، ـ1950والتػػي أنشػػأت مػػف قبػػؿ الػػدوؿ األعضػػاء واألطػػراؼ باالتفاقيػػة األوروبيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف الموقعػػة بعػػاـ ( 2)

لجميػع الػدوؿ الموقعػة  وأحكاميا الممزمػة ، وليا واليتيا القضائية1959وبدأت عمميا عاـ  واتخذت مف فرنسا مقرًا ليا
قبؿ األفراد أو المنظمات غير الحكومية التػي اسػتنفذت كافػة  عمى االتفاقية، وتعنى بدراسة الشكاوي المقدمة إلييا مف

وذلػػػؾ ألف إحػػػدى الػػػدوؿ األعضػػػاء تخػػػرؽ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف المنصػػػوص عمييػػػا فػػػي االتفاقيػػػة  سػػػبؿ التقاضػػػي المحميػػػة
في  80حكمًا عمى مدى نصؼ القرف الماضي، وفي أكثر مف م12000وبروتوكوالتيا، وأصدرت المحكمة أكثر مف 

قضػت المحكمػػة بػأف االتفاقيػة األوروبيػػة لحقػوؽ اإلنسػػاف قػد انتيكػت وجػػاء أكثػر مػػف نصػؼ ىػػذه  اميػػاالمائػة مػف أحك
 دوؿ ىػػي: إيطاليػػا وتركيػػا وفرنسػػا وروسػػيا، وأدى تنفيػػذ األحكػػاـ الصػػادرة عػػف المحكمػػة إلػػى إحػػداث 4األحكػػاـ بحػػؽ 

المعنية ولكف في دوؿ أخرى في أوروبا تغييرات في القانوف والممارسة في العديد مف المجاالت، ليس فقط في الدولة 
 .كما أثرت أحكاميا بالقوانيف والممارسة في مناطؽ أخرى مف العالـ
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وصوؿ أحد السجناء لبعض المواقع اإللكترونية التي تحتوي عمى معمومات قانونية مثؿ التشريعات 
والقرارات القضائية التي تديرىا الحكومة، األمر الذي اعتبرتو المحكمة انتياؾ لحرية الوصوؿ 

لحقوؽ األساسية لممعمومات مستندة إلى أف قياـ السجيف بطمب معمومات قانونية يعتبر مف ا
جراءات المحاكمة  وأف وأف ليس ىناؾ ما يمنع ذلؾ، لمسجناء التي تعزز وعييـ العاـ بحقوقيـ وا 

تبريرات الدولة بوجود اعتبارات أمنية واقتصادية وأف السماح لمسجناء بتصفح جميع المواقع 
 (1)اإللكترونية يزيد مف انخراط السجناء في اتصاالت محظورة.

ف أىمية وجود نص قانوني ينبع مف كوف مبررات العدالة تفترض أف ُيتاح وترى الباحثة أ
لمناس فرصة معقولة لمعرفة ما ىو مسموح وممنوع ليحددوا تصرفاتيـ بناءا عميو، وال يجب أف 

يساء استخداميا أو ُتستخدـ بشكؿ انتقائي، ويعتبر الوضع الذي  توضع القوانيف بشكؿ غامض حتى
حيث ينبغي أف تتخذ  ،وضع القواعد حسب نزواتيـ وضعًا غير ديمقراطياً يستطيع فيو المسئوليف 
 مف قبؿ الجيات التي تمثؿ إرادة الشعب. اإلنسافالقرارات التي تقيد حقوؽ 

 :استيداؼ مصمحة مشركعة -ثانيان 

مف ىدؼ ومصمحة مشروعة أي غاية ومنفعة يراد الحصوؿ عمييا  ىناؾينبغي أف يكوف 
تقييد ىذا الحؽ، وىذه القائمة مف الغايات المشروعة ليست عمى اطبلقيا حيث جراء ِقبؿ الدولة 

احتراـ حقوؽ اآلخريف أو  نص العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية عمى الغايات المشروعة وىي
وىي ذاتيا  (2)سمعتيـ ولحماية األمف القومي أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو اآلداب العامة

ىذه الغايات حصرية وال يمكف إضافة أي غاية أخرى رية التعبير عف الرأي الموضوعية و ضوابط ح
ليا، وذلؾ كوف أف جميع الدوافع التي تستند عمييا الحكومات في إصدار قراراتيا بتقييد حرية 
التعبير ىي دوافع متطابقة مع ما ينبغي أف تكوف عميو الحكومات الديمقراطية، فعمى سبيؿ المثاؿ 

يمكف أف تبرر الرغبة في حماية الحكومة مف النقد أف يتـ فرض قيود عمى حرية التعبير، وينبغي ال 
ألنو مف غير الكافي أف يكوف ألي نص أي  ؛أف تكوف الغاية مشروعة في غرضيا وفي تأثيرىا

 تأثير عرضي عمى أي غايات مشروعة.

                                                           

 )موقع إلكتروني(. 17429/10  المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف، حكـ رقـ( 1)
  ـ(. 19/1966) 3، فقرة راجع العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية( 2)

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2217429/10%22]%7D
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في تقدير إذا ما كاف ىناؾ ضرورة لفرض أي  (1)وىنا تنشأ أىمية استخداـ مبدأ التناسب 
قيود عمى حرية التعبير أي أف تكوف الفائدة التي تنتج عنيا لمفئات المستيدفة تفوؽ الضرر الذي قد 
يمحؽ بحرية التعبير بما في ذلؾ العقوبات التي تجيزىا القيود، وعمى الدوؿ أف تعيد النظر في 

 عمى حرية التعبير تتبلءـ مع ما ىو مذكور. إطارىا القانوني لضماف أف جميع القيود 

ـ، بدعوى مقامة مف قبؿ مجموعة مف 1983في حكـ صادر عف المحكمة األوربية عاـ
الصحفييف ضد دولة بمجيكا كانوا قد اتيموا بموجبيا بجريمة قذؼ قضاة؛ وذلؾ لقياميـ بنشر 

اعتبرت المحكمة وجود انتياكًا معمومات عف الحياة الخاصة لوالد أحد القضاة متعمقة بثروتو، حيث 
مف قبؿ الدولة، وأف الصحفييف لـ يتجاوزا التزاماتيـ المينية وأف التصريحات التي أدلوا بيا سبؽ 

 (2)وأف وضحت أنيا غير مؤكدة.

فإنو لف يجتاز االختبار  إذا كاف النص قد ُأعد لخدمة غرض آخرونرى مفاد ىذا القيد أنو 
أف يكوف القيد لو ىدؼ محدد ومشروع كاألىداؼ المذكورة سابقًا يقتضي ىذا ، فأجزاء ذو ثبلث

 اآلخريف والنظاـ العاـ واألخبلؽ. كحماية حقوؽ األفراد وحرياتيـ و سمعة

 في مجتمع ديمقراطية:  ضركرية القيد -ثالثان 

قيود تفرض عمى  ةأيّ  ويتضمف ىذا الشرط شقيف األوؿ متمثؿ بوجوب ضرورية القيد أي أف
الحؽ في حرية التعبير ينبغي أف تكوف ضرورية فعبًل أي يوجد حاجة حقيقية ليا، وحتى إذا كاف 

إذا كاف ضروريًا فعبًل  فقط االختبارح ويخدـ مصمحة مشروعة فإنو يجتاز القيد بحسب قانوف واض
ذا لـ يكف ىناؾ حاجة لمقيد فبالتالي الو  ،لحماية تمؾ المصمحة المشروعة حاجة لفرضو، فينبغي  ا 

أف تعمؿ الحكومة عمى االستجابة ومنع التعبير بحالة وجود حاجة ممحة وليس فقط كيفما تريد 
، ويجب أف تستتبعو الحكومة "يصؿ لدرجة "ال يستغنى عنومقدار ىذه الحاجة الدولة أي أف يكوف 

لمثاؿ إذا كاف إغبلؽ باستخداـ اإلجراءات األقؿ حدة إف وجدت لتحقيؽ نفس اليدؼ، فعمى سبيؿ ا
صحيفة بسبب تيمة التشيير أمرًا متاحًا و واردًا، فإف سحب العدد مف األسواؽ أو إصدار إنذار أو 
غرامة سيوفر الحماية الكافية والمناسبة لضحية التشيير، وينبغي أف يؤدي ذلؾ اإلجراء إلى تعطيؿ 

ر بطريقة عامة أو غير ىادفة ألف ذلؾ حرية التعبير بأقؿ قدر ممكف وال ينبغي أف يقيد حرية التعبي

                                                           

فأينما ُوجد مفيـو المصمحة يقترف بو ويستخدـ معيار التناسب لتقديرىا كما ىو عميو الحاؿ في القانوف الدولي ( 1)
مشروعة في ضرب األىداؼ العسكرية و والوسائؿ الذي يستخدـ مبدأ التناسب لقياس مدى توافر مصمحة عسكرية 

 المستخدمة بيا أثناء الحروب.
  )موقع إلكتروني(.   1998-92-3المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف، حكـ رقـ( 2)
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قد يشوش عمى التعبير المشروع، فعمى سبيؿ المثاؿ مف الواسع جدًا أف يتـ فرض حظر عمى كافة 
أنواع النقاش حوؿ القوات المسمحة في البمد بذريعة حماية األمف القومي وينبغي أف يكوف أثر 

ة التعبير متجاوزًا لممنافع المتأتية مف ذلؾ اإلجراء متناسبًا وأف ال يكوف الضرر الذي يمحقو بحري
مف المشروع تقييد حرية التعبير تحت مبررات األمف القومي أثناء الحروب ولكف  فقد يكوفاإلجراء، 

 .ليس أثناء فترات السبلـ

في الغالبية  أف عممياً يتضمف الشؽ الثاني وجوب ديمقراطية المجتمع، والتي نبلحظ و 
أصدرت المحاكـ الدولية أحكامًا تقضي بأف القوانيف الوطنية تفرض قيودًا  العظمى مف القضايا التي

غير مسموح بيا عمى الحؽ في حرية التعبير كانت مبررات تمؾ األحكاـ أف تمؾ القيود غير 
ولية اشترطت وضع ىذه القيود ، ونبلحظ أنو بمختمؼ النصوص الدفي مجتمع ديمقراطي ضرورية
 كيثار ىنا التساؤؿ ماذا نعني بالمجتمع الديمقراطي؟ ،الديمقراطيذيمت بعبارة في مجتمع في و 

إف مفيوـ المجتمع الديمقراطي ينطوي عمى توافر متطمبات مف جانب الدولة ومنيا وجود 
قضاء دستوري فاعؿ ومستقؿ تراعي فيو ضمانات المحاكمة العادلة بعيدًا عف ىيمنة السمطة 

بحيث  ،وقرارات ضدىا في مجتمع يسود فيو مبدأ سيادة القانوفالتنفيذية، قادر عمى إصدار أحكاـ 
يخضع جميع األفراد والدولة ألحكامو ونصوصو سواء أكانوا حكامًا أـ محكوميف، وتتأصؿ فيو فكرة 

، ويسري بو مبدأ الفصؿ (1)الرقابة كأحد أىـ الضمانات القانونية الحتراـ قواعد الدستور في الدولة
سمطة تشريعية يناط بيا سف القوانيف والرقابة عمى السمطة التنفيذية ود بوجوذلؾ بيف السمطات 

ألحكاـ  ومدى التزاميا بيذه القوانيف، وسمطة قضائية مستقمة تفصؿ في النزاعات التي تنظرىا طبقاً 
أف تكوف الحكومة شرعية وصمت لسدة الحكـ بالطريقة المتبعة أيضًا ، وال بد (2)القانوف ومقتضياتو

إلسناد السمطة في النظـ الديمقراطية مف خبلؿ انتخاب مؤسساتيا وقادتيا ونخبيا في انتخابات حرة 
فالعممية الديمقراطية تعبر عف إرادة المحكوميف في قرارات ونزيية حصمت عمى موافقة األغمبية، 

ورغباتيـ وظروفيـ ومصمحتيـ في الحاضر والمستقبؿ فيي تعبر عف  الحكـ، وتتفؽ مع حاجاتيـ
ر قنوات اتصاؿ ، حتى أنو يوجد عبلقة طردية بيف وجود حكـ ديمقراطي وبيف تواف(3)الرأي العاـ

، وال بد مف أف تكوف الدولة ممتزمة بعدـ التمييز أو التفرقة بيف المواطنيف (4) مفتوحة مع الجميور
 الديف أو المغة أو األصؿ.عمى أساس الجنس أو 

                                                           

 (.1الدلو، رقابة السمطة القضائية عمى التشريعات ودورىا في عممية اإلصبلح العدلي في فمسطيف )ص( 1)
 (.11االنقساـ وسيادة القانوف )صأبو مطر، ( 2)
 (.37الوحيدي، القانوف الدستوري محاضرات في الرأي العاـ )ص( 3)
 (.6الييئة المستقمة لحقوؽ المواطف، حرية التعبير في ظؿ السمطة الوطنية الفمسطينية )ص( 4)
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ُيرى أنيا تفرض المزيد مف  اإلنسافحكاـ المحكمة األوروبية لحقوؽ أل الباحثة وبمراجعة
التضييؽ عمى االختبار الثبلثي مف خبلؿ اشتراط أف تكوف القيود "ضرورية في المجتمع 
الديمقراطي" حيث يوضح ذلؾ أف غرض القيد ال ينبغي مطمقًا أف ييدؼ لحماية الحكومة مف النقد 

تجابة لحاجة ممحة وأف أو المعارضة السممية، وىنا يجب إثبات أف التدابير التي اتخذت جاءت اس
يكوف المجتمع يسود فيو التسامح والتعددية الحزبية والحريات، وأكدت المحكمة األوربية لحقوؽ 

مرارًا وتكرارا بأف حرية التعبير تشكؿ واحدًا مف األسس الجوىرية لممجتمع الديمقراطي، وأحد  اإلنساف
نيا ال تطبؽ فق ط عمى المعمومات أو األفكار التي تـ الشروط األساسية لتقدمو وتطور كؿ فرد، وا 

نما تشمؿ تمؾ المعمومات واألفكار التي تسبب صدمة أو إزعاجاً  لمدولة أو  تقبميا بشكؿ إيجابي وا 
أي قطاع مف السكاف وتمؾ ىي مطالب التعددية والتسامح واالنفتاح العقمي والتي بدونو ال يكوف 

 .(1)ىناؾ مجتمع ديمقراطي

أقرت المحكمة بأف التزاـ الدولة تجاه حرية  اإلنسافبية لحقوؽ وفي حكـ لممحكمة األور 
الديف وممارسة الشعائر الدينية التزاـ سمبي يتمثؿ بتخفيؼ القيود وعدـ تعرض السمطات لحرية 
الديف أو اتخاذ تدابير تميز ديف أو فئة عمى أخرى، وأف المبرر الذي دفعت بو الدولة التركية 

العمماني لمدولة أمر غير مبرر وال يوجد بو تناسب وال يتماشى مع  بضرورة الحفاظ عمى الطابع
مفيوـ ديمقراطية المجتمع، وأف منع ممارسة الشعائر الدينية يتطمب وجود أسباب قاىرة، وأف 
التسامح الديني مطموب في المجتمع الديمقراطي الذي ال يعني أف آراء األغمبية يجب أف تسود 

زف الذي يضمف المعاممة العادلة لمشعب مف األقميات، وذلؾ في دعوى بؿ يجب تحقيؽ التوا دائماً 
تـ الفصؿ فييا ضد الدولة التركية في حالة عز الديف دوغاف وآخروف وىـ مجموعة مف العموييف 
كانوا قد ادعوا أف الدولة التركية رفضت جميع الطمبات التي قدمت ليا لممارسة دينيـ، وأف حقيـ 

ائرىـ ال يحظى بالحماية الكافية مقارنة بباقي السكاف السنييف، وأف الدولة في إظياره وممارسة شع
تتجاىؿ حقوؽ العموييف وأماكف عبادتيـ، وال تخصص ليـ بند في الموازنة وتفرض عمييـ الطريقة 
التي يمارسوف بيا شعائرىـ الدينية، وال تعتبر أماكف العبادة الخاصة بيـ كالتكايا والزوايا والمقامات 

 (2)اكف عبادة رسمية فبل تحظى باالمتيازات التي تحظى بيا كاإلعفاء مف دفع فواتير الكيرباء.أم

تتوثؽ وتتأصؿ  نبلحظ أف ديمقراطية المجتمع ىي الحالة المثالية لمدوؿ المتقدمة التيو 
ي قناعة ذاتية داخمية لو في المجتمع الديمقراطي بأف حقو في التعبير ليس حقًا مطمقًا، وأنو ينتي

عندما يبدأ بالمساس بحرية اآلخريف فبل يسيء استغبللو بالقذؼ أو التشيير أو اإلببلغ الكاذب أو 
                                                           

 )موقع إلكتروني(. 25501/07المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف، حكـ رقـ ( 1)
   )موقع إلكتروني(.  62649/10المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف، حكـ رقـ ( 2)

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2225501/07%22]%7D
62649/10
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نشر اإلشاعات، فالفرد يعتبر أنو ممنوح مساحة جيدة مف الحرية فيحسف استخدامو ليا تقديرًا لذلؾ، 
وؿ مواضيع ويعتبرىا فرصة لمحوار والنقاش البناء وتداوؿ األفكار واألفعاؿ واالنطباعات ح

وممارسات مختمفة مجتمعية وسياسية حتى أف مواقفو وقناعاتو الشخصية تكوف منبثقة حقيقًة مف 
 اقتناعو الداخمي بيا جراء تخالطو وثقافتو المكتسبة بمحض إراداتو ال بإمبلءات اآلخريف عميو.

 لثاني: المبادئ الدكلية المتخصصةالفرع ا

إلى جانب االختبار الثبلثي تتحدث  عمى سبيؿ اإلسترشاد ظيرت عدة معايير دولية أخرى
باستفاضة عف كؿ ما  ف الرأي بكافة مظاىرىا وأشكاليا، فتناولت الحديثوتعنى بحرية التعبير ع

 يشمؿ حرية التعبير عف الرأي ومظاىرىا، وىي كما يمي:

 : ـ8115مبادئ جكىانسبيرغ لعاـ  -أكال

الصادر  2000/38رة السادسة والخمسيف القرار رقـ في الدو  اإلنسافاعتمدت لجنة حقوؽ 
مبادئ جوىانسبيرغ بشأف األمف القومي وحرية التعبير والوصوؿ  اإلنسافعف لجنة حقوؽ 

، والتي تـ وضعيا بوقت الحؽ إلقرار المواثيؽ الدولية لمقيود وتـ قبوليا في العديد مف (1)لممعمومات
في األمـ المتحدة، وذلؾ لمحاولة توفير اعتراؼ واضح  اإلنسافالحاالت مف قبؿ مفوضية حقوؽ 

ومحدد النطاؽ لفرض الدوؿ قيودًا عمى حرية التعبير بيدؼ تحجيـ استخداـ الدولة ليما ومنع 
 اإلنسافاتخاذىا األمف أو الصحة ذريعة لفرض القيود كونيا مف أخطر االنتياكات لحقوؽ 

قبة سموؾ حكومتيـ والمشاركة الكاممة في مجتمع بحيث تصبح قادرة عمى مرا ،والحريات األساسية
 فوضعت العديد مف الجيود الدولية لمحاولة تفسير مصطمحات العيد بشكؿ يضيؽ مف ،ديمقراطي

 قدرة الدولة عمى استخداميا.
مف قبؿ مجموعة مف الخبراء  ـم1995أكتوبر  1المبنة األولى ليذه المبادئ في  وقد أعدت

، وتستند عمى مبادئ القانوف الدولي واإلقميمي اإلنسافف القومي، وحقوؽ في القانوف الدولي واألم
، وتطور ممارسة الدولة مف خبلؿ جممة األحكاـ اإلنسافوالمعايير الدولية المتعمقة بحماية حقوؽ 

الصادرة عف المحاكـ الوطنية، ومبادئ القانوف العامة التي تعترؼ بيا جماعة األمـ، وتتكوف مبادئ 
 مف خمسة عشر مبدأ وىما كالتالي: غجوىانسبير 

ومفاده أف لكؿ فرد حؽ في اعتناؽ آراء دوف مضايقة،  المبدأ األكؿ: حرية الرأم كالتعبير كاإلعالـ:
ولكؿ شخص الحؽ في حرية التعبير، الذي يشمؿ حريتو في التماس وتمقي المعمومات واألفكار مف 

                                                           

نيساف  20المؤرخة في  60بدوف تصويت في الجمسة  ت، اعتمد23/ـE/2000رقـ وثيقة األمـ المتحدة( 1)
 )موقع إلكتروني(.ـ2000
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سواء بالقوؿ أو الكتابة أو مطبوع أو في قالب فني، أو جميع األنواع إذاعتيا، دونما اعتبار لمحدود، 
مف خبلؿ أية وسيمة أخرى يختارىا، وأف ممارسة الحقوؽ المنصوص عمييا في الفقرة )ب( يجوز أف 
تخضع لقيود وألسباب محددة، عمى النحو المنصوص عميو في القانوف الدولي، بما في ذلؾ لحماية 

رية التعبير أو المعمومات عمى أساس األمف القومي يجوز األمف القومي، و أف أية قيود عمى ح
فرض قيود في مجتمع ديمقراطي لحماية المصالح المشروعة لؤلمف القومي، وأف عبء إثبات 

وتتحدد الضرورة أف يكوف اإلجراء ضروريًا  صحة القيود عمى عاتؽ الحكومة، ويتفرع عف ىذا المبدأ
بير في ضوء اليدؼ منيا، فبل يجوز السماح بالمساس بحرية بالنسبة لمقيود الواردة عمى حرية التع

التعبير مف خبلؿ القيود التي ترد عمييا إال إذا اقتضى ذلؾ تحقيؽ ىدؼ ميف ىو حماية المصمحة 
، وأف ينص عميو القانوف وأف (1)العامة أو حماية الحقوؽ التي لمغير والتي قد تمسيا حرية التعبير

أف يكوف مف متطمبات المجتمع الديمقراطي وىي أجزاء االختبار يحمي مصمحة وطنية مشروعة و 
 الثبلثي الذي سبؽ اإلشارة إليو في الفرع األوؿ.

الدوؿ لتقييد حرية التعبير بعذر األمف القومي ىو أمر غير  إف سعىالمبدأ الثاني: األمف القكمي: 
سبلمة أراضييا ضد استخداـ  شرعي ما لـ يكف غرضو حقيقيًا وتأثيره واضح لحماية وجود الدولة أو

كاف مصدر  القوة أو التيديد بيا، أو قدرتيا عمى االستجابة الستخداميا أو حتى التيديد بيا، سواء
الخطر خارجي، مثؿ تيديد عسكري، أو مصدر داخمي، مثؿ التحريض عمى العنؼ لئلطاحة 

، أو إخفاء معمومات حوؿ بالحكومة وال يعتبر حماية الحكومة مف اإلحراج أو التعرض مف األخطاء
أداء المؤسسات العامة، أو االعتداء عمى مذىب معيف أو قمع اضطرابات الصناعي مف متطمبات 

 حماية األمف القومي.

لمدولة  يجوز في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتيدد حياة الببلدالمبدأ الثالث: حاالت الطكارئ: 
ولكف فقط بالقدر المطموب بدقة مف قبؿ مقتضيات  ،عمى حرية التعبير واإلعبلـ أف تفرض قيوداُ 

وأف ال تكوف لفترة طويمة وال تتعارض مع االلتزامات األخرى لمحكومة بموجب القانوف  ،الوضع
 الدولي.

ظاـ قانوني يجد مصدره في الدستور، أو التشريع يمنح السمطة بأنيا نحالة الطوارئ تعرؼ و 
في الظروؼ االستثنائية صبلحيات واسعة تجاوز المسموح بو في الظروؼ العادية  التنفيذية

لمواجية تمؾ الظروؼ، بيدؼ الحفاظ عمى األمف والنظاـ العاـ مع إخضاع كافة تمؾ اإلجراءات 

                                                           

 (.29عوض، القيود الواردة عمى حرية التعبير )ص( 1)
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يي حالة تضطر السمطات الشرعية داخؿ الدولة ، ف(1)لرقابة القضاء أو البرلماف أو لكمييما معاً 
ب القانوف لمواجية أوضاع استثنائية تعرض الشعب لخطر جسيـ بسبب حروب عمى فرضيا حس

داخمية أو خارجية أو حتى كوارث طبيعية بحيث تعجز اإلدارة المدنية عف معالجتيا لوحدىا لذا يتـ 
منح األجيزة األمنية والعسكرية لمدولة صبلحيات إضافية لفترة مؤقتة يحددىا القانوف و لمناطؽ 

ىذه الصبلحيات اإلضافية تؤدى في أكثر ، و رورة لمعالجة الوضع االستثنائيمعينة حسب الض
فيما  اإلنسافاألحواؿ إلى تقيد الحقوؽ والحريات المضمونة لممواطنيف في الدستور و مواثيؽ حقوؽ 

 المبادئ؛ لذا شددت (2)الرأي وحرية التنقؿالمحاكمات الجزائية وحرية التعبير و  يتعمؽ مثبًل بأصوؿ
 تفرضيا الدولة مقيدة بالقدر المطموب وأف ال تتجاوزىا. عمى ضرورة أف تكوف القيود التي

ال يجوز بأي حاؿ فرض قيود عمى حرية التعبير أو المعمومات، بما المبدأ الرابع: حظر التمييز: 
في ذلؾ عمى أساس األمف القومي، تنطوي عمى التمييز عمى أساس العرؽ أو الموف أو الجنس أو 

أو غير سياسي، أو األصؿ القومي أو االجتماعي، أو الجنسية، أو  لمغة أو الديف أو الرأي سياسياً ا
 المولد، أو أي وضع آخر.

وىذا المبدأ حؽ يمثؿ حؽ مقرر ومتعارؼ عميو في جميع التشريعات الدولية سيما اإلعبلف 
الحؽ في التمتع بحماية  الذي نص كؿ الناس سواسية أماـ القانوف وليـ اإلنسافالعالمي لحقوؽ 

 (3).الحؽ في حماية متساوية ضد أي تمييز متكافئة عنو دوف أية تفرقة، كما أف ليـ جميعاً 
ال يجوز إخضاع أحد ألي نوع مف ضبط النفس، عيب أو العقوبة المبدأ الخامس: حماية الرأم: 

 بسبب آرائو أو معتقداتو.

 كما سبؽ توضيحو في صفحات البحث السابقة.وىذا المبدأ ىو جوىر حرية التعبير عف الرأي 
ال يجوز معاقبة التعبير باعتباره المبدأ السادس: التعبير الذم يمكف أف ييدد األمف القكمي: 

لؤلمف القومي إال إذا تمكنت الحكومة مف إثبات أنو يحرض أو مف المرجح أف يحرض عمى  تيديداً 
نؼ أو وجود اتصاؿ مباشر وفوري بيف أعماؿ عنؼ وشيكة أو مف المرجح أف يحرض عمى الع

 التعبير واحتماؿ أو وقوع العنؼ.

ونرى أف ىذه الشروحات تتطابؽ إلى حٍد كبير وتكرر استخداميا عمميًا مف قبؿ المحكمة 
في الكثير مف الحاالت والقضايا التي نظرتيا ورفعت إلييا، ونبلحظ أف  اإلنسافاألوربية لحقوؽ 

                                                           

  (.67)ص رمضاف، الحريات العامة في الظروؼ االستثنائية (1) 
  (.7الحقوؽ المدنية والسياسية )صحاالت الطوارئ وضمانات احتراـ ، المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية( 2)
  ـ(.1948مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف )( 7راجع نص المادة )( 3)
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فعمي ممموس ييدد الدولة لكي يتاح ليا التذرع بوجود تيديد لؤلمف  المبادئ اشترطت وجود تأثير
 .كما سبؽ توضيحو القومي

لؤلمف  إف الممارسة السممية لمحؽ في حرية التعبير تشكؿ تيديداً  المبدأ السابع: محميات التعبير:
الوطني وقد تعرضو ألية قيود أو عقوبات، و وضعت المبادئ جممة مف أنماط التعبير التي ال 

وذلؾ عمى سبيؿ الحصر منيا الدعوة لتغيير غير عنيؼ لسياسة  ،تعتبر تجاوز لحرية التعبير
االتيا، أو الحكومة أو الحكومة نفسيا أو االنتقاد أو إىانة األمة أو الدولة أو رموزىا والحكومة ووك

الحكومة والوكاالت أو الموظفيف أو أو دولة أجنبية أو الدولة أو رموزىا،  ،الموظفيف العمومييف
العمومييف، أو أي تعبير يشكؿ اعتراض، أو الدعوة لبلعتراض، عمى أساس الديف والضمير 

القوة لتسوية والمعتقد، إلى التجنيد أو الخدمة العسكرية أو نزاع معيف، أو التيديد أو استخداـ 
النزاعات الدولية، أو أي تعبير يستيدؼ توصيؿ المعمومات حوؿ االنتياكات المزعومة لممعايير 

ىانتو إأو القانوف اإلنساني الدولي، فبل يجوز معاقبة أي أحد النتقاده أو  اإلنسافالدولية لحقوؽ 
ومييف، أو دولة أجنبية أو األمة أو الدولة أو رموزىا، أو الحكومة ووكاالتيا، أو الموظفيف العم

أف يحظر  الدولة أو رموزىا، والحكومة، سواء أكانت وسيمة التعبير مكتوبة أو شفيية، ال يمكف أبداً 
 عمى أرض الواقع أنو في لغة معينة، وخاصة لغة أقمية قومية.
عتبر كونو الوحيد الذي وضع أنماطًا ت ؛ونرى أف ىذا المبدأ مف أىـ المبادئ القانونية الواردة

ولعؿ  ،بمثابة قالب أو نموذج قد تعتبرىا الدولة تجاوز لحرية التعبير في حيف أنيا ال تعتبر كذلؾ
 ُجؿ األمثمة المضروبة ليا تنظيـ قانوني متكامؿ في تشريعاتيا.

وتمتـز الحكومات المبدأ الثامف: التدخؿ غير المشركع في التعبير مف جانب األطراؼ الثالثة: 
المعقولة لمنع المجموعات الخاصة أو األفراد مف التدخؿ بشكؿ غير قانوني مع  باتخاذ التدابير

الممارسة السممية لحرية التعبير، حتى عندما يكوف التعبير أمر حاسـ لمحكومة أو سياساتيا. عمى 
وجو الخصوص، تمتـز الحكومات بإدانة اإلجراءات غير القانونية التي تيدؼ إلى إسكات حرية 

 قيؽ وتقديـ المسؤوليف عنيا إلى العدالة.التعبير، وتح
كؿ شخص لديو الحؽ في الكصكؿ إلى المعمكمات: حؽ المبدأ التاسع: القاعدة العامة بشأف 

الحصوؿ عمى المعمومات مف السمطات العامة، بما في ذلؾ المعمومات المتعمقة باألمف القومي فبل 
األمف القومي ما لـ تستطع الحكومة إثبات يجوز فرض قيود عمى ىذا الحؽ عمى أرض الواقع مف 

خضوع تمؾ القيود التي ينص عمييا القانوف وغير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية المصالح 
 المشروعة لؤلمف القومي.
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إف مف حؽ األفراد عمى الدولة الحصوؿ عمى المبدأ العاشر: تضييؽ مجاؿ اإلعفاء مف األمف: 
لؾ ال يمنع مف قياـ الدولة مف أف تعيف في القانوف عمى فئات المعمومات ولكف بنفس الوقت ذ

ة المصالح المشروعة لؤلمف مف أجؿ حماي يامحددة وضيقة مف المعمومات التي ال بد مف حجب
، وبالتالي زيادة كـ المعمومات المتاحة والمباح لؤلفراد الحصوؿ عمييا األمر الذي ينعكس القومي

 اد بالتعبير عف رأييـ نظرًا لتمكنيـ مف الحصوؿ عمى المعمومات.عمى زيادة المدى المتاح لؤلفر 
ونبلحظ أف المبادئ السابقة تفرض التزاميف عمى الدوؿ األوؿ إيجابي يتمثؿ باتخاذ تدابير معقولة 
تمنع األفراد والمجموعات مف التدخؿ غير القانوني لمنع اآلخريف مف ممارسة حرية التعبير عف 

ـ سمبي يتمثؿ في عدـ تدخؿ الدولة بالحاالت المحمية لمتعبير التي ذكرتيا الرأي، والثاني التزا
المتعمقة باألمف القومي  ،المبادئ، كما واشترطت االختبار الثبلثي لمحصوؿ عمى المعمومات

 وأجازت لمدولة حجب معمومات معينة لحماية األمف القومي ولكف بحاالت محددة وضيقة.
في الكشؼ عف المعمكمات:  ىي اليدؼ مفالمصمحة العامة أف تككف المبدأ الحادم عشر: 

جميع القوانيف والقرارات المتعمقة بالحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات يتعيف أف تكوف المصمحة 
 العامة ىي في االعتبار األوؿ.

فبل يجوز إجبار الصحفي عمى الكشؼ عف حماية مصادر الصحفييف:  المبدأ الثاني عشر:
  لمعموماتو.المصدر السري 

وذلؾ يعتبر مف األسس المستقر عمييا والمعروفة بعالـ الصحافة، وىو مبدأ ميـ بالنسبة 
لمصحفي وغير الصحفي رغـ أىميتو الخاصة لمصحفي كونو يتعمؽ بواجب مف الواجبات التي 
 تفرضيا المينة، وبالتالي فإف الصحفي ممـز قانونيًا وأخبلقيًا بحماية مصادر المعمومات وعدـ
الكشؼ عنيا إال في حالة الطمب مف قبؿ المصدر فوجود ىذا المبدأ يتمثؿ في قياـ الصحفي 
بواجبو وآداء وظيفتو والحصوؿ عمى المعمومات الضرورية دوف تيديد بإجباره عمى الكشؼ عف 

 (1)ىوية المصادر.

ز معاقبة أي ال يجو  المبدأ الثالث عشر: القاعدة العامة بشأف اإلفصاح عف المعمكمات السرية: 
شخص عمى أساس األمف القومي لئلفصاح عف المعمومات إذا كاف الكشؼ عف تمؾ المعمومات ال 
يضر في الواقع وليس مف المرجح أف يضر بالمصالح المشروعة واألمف القومي، أو إذا كانت 

 المصمحة العامة في االطبلع عمى المعمومات تفوؽ الضرر مف إفشاء.

                                                           

 (.47المركز الفمسطيني لمتنمية والحريات اإلعبلمية، التنظيـ القانوني لحرية اإلعبلـ في فمسطيف )ص( 1)
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وال يجوز الخدمة العامة:  ـ جكاز مساءلة األشخاص بمعمكمات مصدرىاعدالمبدأ الرابع عشر: 
تعريض أي شخص إلى أي مساءلة جراء كشفو عف معمومات توافرت لديو بحكـ عممو وخدمتو 

 الحكومية إذا كانت المعمومات تفوؽ الضرر مف الكشؼ. 
يعتبر قياـ في المجاؿ العاـ: عدـ جكاز منع األفراد مف الكصكؿ لممعمكمات المبدأ الخامس عشر: 

الدولة بإخفاء أو منع وصوؿ األفراد لمعمومات عامة سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية تجاوز 
 مف قبؿ الدولة وحرمانيا لمواطنييا مف حقيـ بالمعرفة.

تمتـز الدولة إلى ممعمكمات: مف الكصكؿ ل الحرمافتظمـ بحاؿ الحؽ في الالمبدأ السادس عشر: 
اذ التدابير المناسبة إلنفاذ الحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات وتتطمب ىذه التدابير مف اتخ

السمطات تحديد األسباب التي دفعتيـ لمرفض كتابيًا وفي أقرب وقت ممكف إلى حٍد معقوؿ وتبياف 
مدى وصبلحية الرفض مف قبؿ السمطة بما في ذلؾ أشكاؿ المراجعة القضائية والتوجو لمقضاء 

 وفحص المعمومات المحجوبة.لتقدير 

ومفاده بأف عمى الحكومات أال الكصكؿ إلى المناطؽ المحظكرة: عدـ جكاز المبدأ السابع عشر: 
تمنع الصحفييف أو ممثمي المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية أو مفوضي رقابة االلتزاـ 

والمعايير اإلنسانية مف دخوؿ مناطؽ كانت ىناؾ أسباب معقولة لبلعتقاد بأف  اإلنسافبحقوؽ 
ويمكف لمحكومات أال تستبعد الصحفييف  ،أو القانوف اإلنساني ترتكب بيا اإلنسافانتياكات حقوؽ 

أو ممثمي ىذه المنظمات مف المناطؽ التي تعاني مف العنؼ أو الصراع المسمح إال إذا كاف 
 واضح عمى سبلمة اآلخريف. وجودىـ يشكؿ خطر

وترسي المبادئ السابقة مبدأ التناسب بيف الضرر الواقع والمصمحة المراد حمايتيا فيما 
يتعمؽ بالكشؼ عـ المعمومات إذا كانت المصمحة العامة في إطبلع المواطنيف عييا تفوؽ الضرر 

ومنع إخفائيا سواء  الذي سيترتب عمى إفشائيا، وأرست أف مفيوـ أف األصؿ ىو إباحة المعرفة
 بالطرؽ القانونية وغير القانونية.

أي أف ىذا المبدأ اختصر وشدد عمى ضمانات المحاكمة العادلة بحاؿ كاف سبب المحاكمة 
 يعود ويرتبط بحرية التعبير عف الرأي.

يحؽ ألي شخص متيـ بارتكاب جريمة المبدأ الثامف عشر: القاعدة العامة لمقانكف الحماية: 
تنطوي عمى حرية التعبير أو المعمومات الحماية التي تعد ابتداءا جزء مف القانوف و تتعمؽ باألمف 

الحقوؽ التالية الحؽ في أف يعتبر بريئا، كبًل مف الدولي وتشمؿ ما يمي ليس عمى سبيؿ الحصر 
بمغة يستطيع فيميا مف التيـ  بلمو سريعاً والحؽ في عدـ التعرض لبلعتقاؿ التعسفي، والحؽ في إع
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والحؽ في المحاكمة خبلؿ فترة  عمى محاـ مف اختياره، لة المؤيدة ضده، والحؽ في الحصوؿواألد
زمنية معقولة، والحؽ في الحصوؿ عمى الوقت الكافي إلعداد دفاعو، والحؽ في محاكمة عادلة 

دـ التعرض اب شيود اإلثبات، والحؽ في عوعمنية أماـ محكمة مستقمة وحيادية، والحؽ في استجو 
والحؽ في االستئناؼ  لمتيـ،ا ا مف قبؿأدلة قدمت أثناء المحاكمة ما لـ يكف قد تـ الكشؼ عني يأل

 .أماـ محكمة مستقمة
يجب أف تكوف جميع سبؿ االنتصاؼ بما فييا الخاصة كالقضائية المبدأ التاسع عشر: العالج: 
وىي متاحة لؤلشخاص المتيميف بارتكاب جرائـ تتعمؽ باألمف حتى  مثؿ أمر اإلحضار أو الحماية،

 لتمؾ التي تحدث أثناء حاالت الطوارئ العامة التي تيدد حياة الببلد.

ومفاد ىذا المبدأ يقتضي التأكيد عمى كفالة حؽ المجوء لممحاكـ بيدؼ التقاضي في ظؿ وجود 
حيف  اإلنسافة ومنيا اإلعبلف العالمي لحقوؽ محاكمة عادلة وىذا ما اقرتو غالبية المواثيؽ الدولي

أورد لكؿ شخص الحؽ في أف يمجأ إلى المحاكـ الوطنية إلنصافو عف أعماؿ فييا اعتداء عمى 
 (1).الحقوؽ األساسية التي يمنحيا لو القانوف

فيجب وبناء عمى اختيار المتيـ أف المبدأ العشركف: الحؽ في المحاكمة أماـ محكمة مستقمة: 
محاكمة جنائية في جريمة تتعمؽ باألمف مف قبؿ ىيئة محمفيف أينما تواجدت مثؿ تمؾ الييئة  يحاكـ

أو أماـ قضاة مستقميف بالفعؿ، ومحاكمة األشخاص المتيميف بارتكاب جرائـ تتعمؽ باألمف مف قبؿ 
 لمحؽ في المحاكمة أماـ محكمة مستقمة، فبل قضاة دوف ضماف الحيازة يشكؿ أوؿ وىمة انتياكاً 

يجوز بأي حاؿ أف يحاكـ أي مدني في جريمة تتعمؽ باألمف مف قبؿ محكمة عسكرية أو محكمة، 
وال يجوز بأي حاؿ أف يحاكـ عضو مدني أو مف الجيش مف قبؿ محكمة مخصصة أو خصيصا 

 يشكؿ محكمة وطنية أو ىيئة.
ال يجب سبقة: مرقابة المعدـ جكاز إخضاع حرية التعبير عف الرأم لالمبدأ الحادم كالعشركف: 

ستثنائية إخضاع حرية التعبير لمرقابة المسبقة بدافع حماية األمف القومي إال في حاالت الطوارئ اال
الرقابة الوقائية ومضمونيا أف يطمع الرقيب بسمى ىذا النوع مف الرقابة يُ و ، التي تيدد حياة الببلد

 (2)لصالح العاـ.عمى مضموف المادة قبؿ نشرىا ويقرر منعيا أـ ال بيدؼ حماية ا

                                                           

  ـ(. 8/1948) راجع اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف( 1)
 (.72الراعي، حرية الصحافة في التشريع وموائمتيا لممعايير الدولية )ص( 2)
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فبل يجوز فرض عقوبات ال متناسبة: عقكبات غير عدـ جكاز فرض المبدأ الثاني كالعشركف: 
وال سيما لشخص أو جية إعبلمية أو منظمة سياسية أو غيرىا ال تكوف  تتناسب مع حجـ المنع

 الفعمية.عرضة لمثؿ ىذه العقوبات وال سيما إذا كانت المعمومات ال تتناسب مع خطورة الجريمة 

ولعؿ ىذا المبدأ متقارب إلى حٍد ما مع فكرة ضرورة إحداث التوازف بيف اليدؼ األوؿ 
لئلجراءات الجنائية وىو فاعمية العدالة الجنائية، وىذا اليدؼ الثاني المتمثؿ في ضماف الحرية 

داقيتيا المتعمقة بيا، فبغير ىذا التوازف تقفد االجراءات الجزائية مص اإلنسافالشخصية وحقوؽ 
ألف األعماؿ والتصرفات فييا يجب أف تقوـ عمى احتراـ سيادة  ؛وفعاليتيا في الدولة القانونية

 (1)القانوف.

ال يجوز تفسير أي شيء في ىذه  عدـ جكاز التفسير الخاطئ لممبادئ: المبدأ الثالث كالعشركف: 
أو الحريات المعترؼ بيا في القانوف أو  اإلنسافالمبادئ عمى أنو يقيد أو يحد مف أية حقوؽ 

 المعايير الدولية أو اإلقميمية أو الوطنية.
قد اختزلت كؿ ما يتصؿ في حرية التعبير عف الرأي الوصوؿ  المبادئىذه ويتضح أف 

كفمت ضمانات المحاكمة العادلة لؤلفراد بحاؿ تعرضيـ لممساءلة بدافع التعبير عف لممعمومات، ف
بحيث تكوف أماـ قضاء مستقؿ،  ،جراءات القضائية المتخذة عمى الصعيد المحميالرأي، وأقرت اإل

كما أقرت مبدأ عدـ جواز الرقابة المسبقة عمى مظاىر حرية التعبير عف الرأي، وأولت حماية أكبر 
لممؤسسات اإلعبلمية والمنظمات السياسية في حالة اإلدالء بمعمومات تتعمؽ باألمف القومي وذلؾ 

 بات تتبلءـ مع حجـ الضرر.بفرض عقو 

وقيد األمف القومي سواء في الظروؼ العادية أو باألحواؿ االستثنائية بشكؿ يحمي ىذه 
ضيؽ مف الحد الذي تتذرع بو الدوؿ وتمنع األفراد مف الحرية ويبعدىا عف دائرة التمييز وبدرجة تُ 

وذلؾ حيف ساؽ جممة مف التبريرات المرفوضة التي تسوقيا الدوؿ في ىذا  ،ممارسة ىذه الحرية
اإلطار، وعممت المبادئ عمى توفير أقصى درجات الحماية القانونية بشكؿ متكامؿ يقود في 

عماؿ ىذه المبادئ ليتمكف األفراد مف ممارسة ىذه الحرية  ،المحصمة لدفع إيجابي في اتجاه تفسير وا 
  بشكميا األمثؿ.

 

 

                                                           

 (.39سرور، الشرعية الدستورية وحقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجزائية )ص( 1)



71 
 

 اختبار ميمر األمريكي: -ثانيان 

، (1)باختبار ثبلثية الشؽ المجنوف والذي ال يزاؿ ساريًا حتى اليـو اختبار ميمر ويسمى أيضاً 
وىو اختبار المحكمة العميا في الواليات المتحدة األمريكية لتحديد ما إذا كاف الكبلـ أو التعبير 

عبير عف الرأي أـ ال، أو أنو محمي يمكف أف يوصؼ بأنو فاحش وبو تجاوز لحدود حرية الت
 1971بموجب دستور الواليات المتحدة ويمكف حظره، وترجع فكرة وضع ىذا االختبار إلى عاـ 

وىو مالؾ  "مارفيف ميمر"حيف قامت مواطنة أمريكية بتقديـ شكوى ضد مواطف أمريكي آخر يدعى 
يقـو ومشغؿ لشركة تجارية تقوـ بإنتاج نظاـ إلكتروني متخصص في األفبلـ والكتب اإلباحية التي 

الجنسي بيف الرجاؿ والنساء ورسمو بيانيًا وتوزيعو عمى الواليات األمريكية  ر النشاطيتصو ب
وجيو تيمة جنائية ، فتـ اعتقالو وتنسخة مف منتجاتو بحوزة ابنيا المراىؽالمختمفة، بعد أف وجدت 

وفؽ قانوف العقوبات األمريكي الذي كاف يمنع قياـ أي شخص بإرساؿ أو جمب أو تيسير بيع أو 
توزيع أي مادة فاحشة لممراىقيف وأف ذلؾ يعتبر جنحة، وحصؿ ميمر عمى حكـ ضده بمرحمة 

العميا التقاضي األولى فاستمر في إجراءات التقاضي وأثار أماـ شعبة االستئناؼ والمحكمة 
معنى الفحش، وأف معناه مضمؿ األمريكية التي رفضت طعنو مسألة عدـ وجود معيار واضح يحدد 

عميو وأف ما ُيعتبر فاحش في والية قد ال يعتبر كذلؾ بأخرى، وأف ىناؾ فرؽ بيف اإلباحية بناًء 
والفحش فقالت بأف ليس كؿ إباحية فحشًا وال تصبح كذلؾ إال إذا صورت جوىر السموؾ 

، ورغـ رفض المحكمة لطعف ميمر إال أنيا بذات الوقت اعترفت بوجود أخطار كامنة (2)لجنسيا
جراء عدـ تنظيـ أشكاؿ حرية التعبير عف الرأي والسيما أف اعتراض ىيئة المحمفيف األمريكييف أنو 
ي لـ يتـ استخدـ مجموعة قياسية أو معيار واضح لقياس الفحش وأف المصطمح "ُمضمؿ"؛ األمر الذ

جبار المحكمة عمى أثار جداًل واسعًا لدى األمريكييف ونشوء اآلالؼ مف المبلحقا ت القضائية، وا 
حرية التعبير عف الرأي غير مشروعة، بحيث ُيقاؿ بتوافرىا أف لتحديد الفحش وضع معايير 

 (3)وىي:

 إذا كاف غالبية أفراد المجتمع يروف أف طريقة التعبير غير مقبولة. .1
 عرض الرأي ال تتحمى بصفات فنية أو أدبية أو عممية أو سياسية جادة. إذا كانت طريقة .2
 إذا كانت طريقة إبداء الرأي ال تعارض القوانيف الجنائية لموالية. .3

 
                                                           

  .)موقع إلكتروني( اختبار ميمر األمريكي( 1)
  (.162عوض، القيود الواردة عمى حرية التعبير )ص( 2)
  إلكتروني(.موقع اختبار ميمر )( 3)
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 (1)مبادئ كامدف: -ثالثان 

تـ وضع ىذه المبادئ استنادًا إلى مناقشات قاـ بيا مسئوليف وخبراء مف المجتمع المدني 
الدولي في األمـ المتحدة باجتماعات عقدت في  اإلنسافوأكاديمييف متخصصيف في قانوف حقوؽ 

دولية وتمثؿ ىذه المبادئ تفسيرًا تقدميًا لمقانوف والمعايير ال 2009وفبراير  2008ديسمبر 
مف القوانيف الوطنية وأحكاـ المحاكـ الوطنية  ءً اوالتي تنعكس ابتدات الدولة المقبولة، ولممارس

والمبادئ العامة لمقانوف المعترؼ بيا مف قبؿ المجتمع الدولي وغيرىا مف المصادر، ووفؽ ديباجتو 
بيدؼ نشر أكبر قدر مف التفاىـ العالمي حوؿ العبلقة ما بيف احتراـ حرية  ؛ُوضعت المبادئ

التعبير وتعزيز المساواة لتخفيؼ التوتر الذي قد ينشأ بيف وجيات النظر المتضاربة حوؿ ىذه 
الحقوؽ وتشديد العبلقات اإليجابية في ما بينيا وتحديد مساىمة ىذيف المبدأيف المكممة والجوىرية 

وأنيما يشكبلف معًا حقوؽ إنساف شاممة غير قابمة لمتجزئة، وتمقي  ،اإلنسافف كرامة بحماية وضما
المبادئ الضوء عمى واجبات الدولة باتخاذ إجراءات إيجابية لترويج التنوع والتعددية وتعزيز  ىذه
وسائؿ االتصاالت وضماف حؽ الوصوؿ لممعمومات وتركيز دور  في الوصوؿ العادؿ إلى الحؽ

مع االعتراؼ بأف ذلؾ قد يؤدي إلى  ،يجابي في خمؽ بيئة مناسبة لحرية التعبير والمساواةالدولة اإل
 انتياكات.

وتعترؼ ىذه المبادئ بأىمية وسائؿ اإلعبلـ واالتصاالت العامة في صوف حرية التعبير 
ئؿ وتحقيؽ المساواة وضماف الوصوؿ العادؿ لممعمومات، وال سيما وأنو يبقي التنوع الحقيقي لوسا

ي تبقى ميددة بسبب تزايد الممكية الخاصة تلبؿ األقميات ااإلعبلـ وفرص الوصوؿ خصوصًا مف قِ 
لئلعبلـ وسائر التحديات التجارية األخرى بما فييا تراجع األسواؽ، وتركز عمى تطبيؽ القوانيف 

عات وأف ال المقرة لمتعبير بشكؿ متساوي وعادؿ لمجميع وأف تتخذ القوانيف لحماية األشخاص والجما
تتخذ ذريعة لحماية المعتقدات الخاصة واأليدلوجيات أو الديانات، انطبلقًا مف أنو يجب عمى كؿ 
فرد و ىيئة بالمجتمع أف تسعى إلى توطيد واحتراـ حقوؽ حرية التعبير والمساواة، وضماف 

 االعتراؼ بيا وتطبيقيا بصورة عالية فعالة وتتكوف مبادئ كامدف مما يمي:
: ويتضمف مصادقة الدوؿ وتفعيميا اإلنسافحقكؽ  كجكب التصديؽ عمى اتفاقيات ألكؿ:المبدأ ا

بلؿ مف خ ال سيما حرية التعبير عف الرأي والمساواة اإلنسافلممعاىدات الدولية واإلقميمية لحقوؽ 
 .إدماجيا في قوانينيا المحمية

                                                           

 (. 6)ص كامدف مبادئ، 19منظمة المادة ( 1)
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وجوب إنشاء الدولة إلطار  : ويتضمفاإلطار القانكني لحماية حؽ حرية التعبير المبدأ الثاني:
قانوني واضح لحماية حرية التعبير وحؽ الحصوؿ عمى المعمومات التي تحتفظ بيا الييئات العامة 

أف تضمف الدولة حؽ حرية إبداء الرأي مف خبلؿ  ر االستباقي ليا وأنو يجب ابتداءً وتشجيع النش
ة بشكؿ واضح نطاؽ القيود المسموح بيا كفالتو في األحكاـ الدستورية المحمية وفقًا لمقوانيف الدولي

 ليذه الحرية.
ومضمونو مساواة جميع األشخاص  :كجكب المساكاة في الحماية القانكنية المبدأ الثالث:

لمتمييز عمى أساس  اإلنسافأماـ القانوف وأنيـ متساووف أيضًا في الحماية القانونية وعدـ تعرض 
عتقد أو األصؿ القومي أو االجتماعي أو الجنسية أو األصؿ أو النوع أو العرؽ أو الديف أو الم

الممكية و الميبلد أو أي وضع آخر وأنو يجب عمى الدوؿ أف تضع إطارًا قانونيًا وسياسة واضحة 
لمحاربة جميع أشكاؿ التمييز بما فييا المضايقات وذلؾ لتحقيؽ الحؽ في المساواة بما في ذلؾ 

 المتعمؽ بحرية التعبير.

ف كاف مبدئًا مستقبًل بذاتو إال أنو مرتبط  وىنا يتضح أف مبدأ المساواة وعدـ التمييز وا 
 (1)وحاكـ ليا وُمميز بيف ُنظـ الحكـ الديمقراطية. اإلنسافومتصؿ بجميع حقوؽ 

وذلؾ مف خبلؿ توفير طرؽ متاحة وفعالة لمواجية انتياكات  إتاحة سبؿ االنتصاؼ: المبدأ الرابع:
ياكات المتعمقة بحرية التعبير والمساواة بما فييا اإلجراءات قضائية وغير ومنيا االنت اإلنسافحقوؽ 

 .اإلنسافالقضائية عمى سبيؿ المثاؿ أماـ المؤسسات الوطنية لحقوؽ 

ونبلحظ أف ىذا المبدأ شكؿ إضافة جديدة فكاف أوؿ مف نادى بإتاحة اإلجراءات غير 
المواطنيف ومؤسسات المجتمع المدني وذلؾ  القضائية األمر اإليجابي الذي يوسع مف دائرة مشاركة
 سيعزز في المحصمة مف إعماؿ ضمانات ىذه الحرية.

ويقتضي أف تضع الدوؿ سياسة عامة : ضماف الكصكؿ العادؿ لكسائؿ اإلعالـالمبدأ الخامس: 
طار تنظيمي لوسائؿ اإلعبلـ وال سيما وسائؿ اإلعبلـ الجديدة تقوـ بوضعيا الييئات المستقمة  وا 

مؿ بشفافية ومعزؿ عف الحكومة بشكؿ يعزز حؽ الجماعات المختمفة مف الوصوؿ واالستخداـ لتع
عف القيود الجغرافية وذلؾ مف خبلؿ  وتوزيعيا بعيداً  ،الحر لوسائؿ اإلعبلـ والتكنولوجيا واالتصاؿ

واستقباؿ خدمات وسائؿ اإلعبلـ  ،العمؿ عمى الوصوؿ الشامؿ وتخفيض تكمفة وسائؿ االتصاالت
واء أكانت ىواتؼ أو انترنت أو كيرباء، وضماف عدـ التمييز فيما يتعمؽ بالحؽ في تأسيس جرائد س

ذاعات وشبكات تمفزيونية وسائر أنظمة االتصاالت األخرى، وجوب قياـ الدولة  ومجبلت وا 
                                                           

 (.148الوحيدي، القانوف الدستوري محاضرات في الحقوؽ والحريات العامة )ص( 1)
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بتخصيص مساحة كافية لبث واستخداـ طرؽ االتصاالت المختمفة لضماف تمكف الجميور مف 
البث المختمفة وتوزيع ىذه المساحات بشكؿ عادؿ بيف ترددات البث و وسائؿ  استقباؿ خدمات

 اإلعبلـ التجارية والمجتمعية ضمانًا أو لتمثيؿ جميع الثقافات واآلراء المختمفة داخؿ المجتمع،
بشكؿ يعكس تركيب المجتمع بمجممو و وضع تدابير فاعمة لمحد مف تمركز ممكيات وسائؿ 

لقيود الموضوعة عمى استعماؿ لغات األقميات و اشتراط التنوع كمعيار ضمف اإلعبلـ، مثؿ إلغاء ا
معايير تقييـ طمبات تراخيص البث، وتقديـ الدعـ المالي أو أي تسييبلت أخرى تكوف قائمة ومبنية 

 معايير موضوعية لتعزيز تقديـ المعمومات الموثوقة والمتنوعة. عمى

عني بتعزيز وحماية الحؽ في حرية الرأي وفي ىذا اإلطار اعتبر المقرر الخاص الم
باإلشتراؾ مع ممثؿ منظمة األمف والتعاوف في أوروبا المعني بحرية وسائط  "فرانؾ الرو"والتعبير 
والمقررة الخاصة لمنظمة الدوؿ األمريكية المعنية بحرية التعبير  "،ميكموس ىارزتي"اإلعبلـ 

والشعوب المعنية بحرية التعبير  اإلنساففريقية لحقوؽ والمقررة الخاصة لمجنة األ "كاتالينا بوتيرو"
بأف الوصوؿ إلى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  "فايث بانسي تبلكو"والوصوؿ إلى المعمومات 

 (1)ىو أحد التحديات الرئيسة لحرية التعبير في العقد المقبؿ.

المبادئ والشروحات في تنظيـ وتحدث ىذا المبدأ عف تدبير وضرورة نوعية سبؽ بو غيره مف 
مسبوقة  غير إمكانية شخص مميار يفوؽ لما أتاحت وسائؿ اإلعبلـ سيما اف شبكة اإلنترنت قد

إلى  الوصوؿ تستطيع ال العالـ سكاف غالبية فإف واالتصاالت، المعمومات أدوات إلى لموصوؿ
 محدودة. وصوليا إمكانية أف أو اإلنترنت

ويتضمف اتخاذ وسائؿ  كسائؿ اإلعالـ:ضركرة اتخاذ تدابير كقائية مف قبؿ : المبدأ السادس
اإلعبلـ لعدة تدابير تعتبر واجبًا أخبلقيًا ومسئولية اجتماعية عمييا كالتأكد مف تنوع القوى البشرية 

وليا لمسائؿ تثير مختمؼ طبقات المجتمع، ومحاولة االعاممة وتمثيميا لكافة فئات المجتمع وتن
 لدائـ عف اآلراء المتعددة ومراعاة المعايير المينية واألخبلقية في توفير المعمومات.البحث ا

ويقتضي وجوب حؽ التصحيح إعطاء الشخص الحؽ في أف  حؽ التصحيح كالرد: المبدأ السابع:
يطمب مف وسائؿ اإلعبلـ نشر أو بث التصحيح حيثما تكوف وسيمة اإلعبلـ ىذه قد نشرت أو 

يعطي ألي شخص الحؽ في نشر رده في  وحؽ الرد أذاعت معمومات غير صحيحة في السابؽ
عت معمومات غير صحيحة ومضممة وسيمة اإلعبلـ حيف تكوف وسيمة اإلعبلـ ىذه قد نشرت و أذا

في السابؽ انتيكت أحد حقوؽ الشخص المعترؼ بيا وعندما يكوف التصحيح ال يستطيع إصبلح 
                                                           

 )موقع إلكتروني(.  A/HRC/14/23/Add.2المتحدة، وثيقة رقـ  اإلنساف التابع لييئة األمـ حقوؽ مجمس( 1)
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عائؽ أماـ سبؿ االنتصاؼ األخرى أو التعويض والتي  الخطأ بشكؿ معقوؿ، بحيث ال يتـ جعميا
 يا.غالبا ما تكوف محفوظة في إطار تنظيمي ذاتي مف الييئة أو المؤسسة ذات

ويعتبر حؽ الرد والتصحيح ذو ميزة خاصة كونو مرتبط ويرتكب مف قبؿ العامميف في 
 فجعؿ ،اعتد بالوسيمة المستخدمة عند وضعو لمنص التجريميالجزائي المشرع المجاؿ الصحؼ و 

القواعد التي تسري عمى الجرائـ المرتكبة عبر وسائؿ اإلعبلـ مختمفة عف ذات الجرائـ التي ترتكب 
 (1)أخر. بوسائؿ

وتتمثؿ في وجوب قياـ كجكب فرض الدكلة التزامات عمى المسئكليف الرسمييف:  المبدأ الثامف:
الدولة بفرض التزامات عمى المسئوليف الرسمييف بمختمؼ مستوياتيـ لتجنب إصدار قرارات أو 

سموؾ أو بشكؿ تعسفي عمى أف يترجـ ذلؾ في مدونات  مف الحريات تصاريح تروج لمتمييز أو تقيد
وتوفير كوادر بشرية مف الحقوقييف لمحاربة التمييز وتعزيز  ،اتفاقات تعاوف أو مواثيؽ شرؼ وخبلفو

 التفاىـ والحوار بيف األفراد والجماعات والثقافات المختمفة.

مف المسئولية األخبلقية  انطبلقاً  :بعدـ التمييز كسائؿ اإلعالـ كجكب التزاـ المبدأ التاسع:
يجب أف تمعب دورًا في مكافحة التمييز مف خبلؿ االلتزاـ بنقؿ الحدث  لوسائؿ اإلعبلـواالجتماعية 

عطاء الجميع فرصة لمتكمـ بطريقة تعكس قضايا و وجيات نظر  ،بشكؿ محايد وموضوعي وا 
 ،األفراد، والبعد عف وضع أراء مسبقة قائمة عمى تمييز ضد األشخاص و الجماعات المختمفة

لخصائص الجماعية التي قد تثير التعصب كالعرؽ والديف والنوع، وبث برامج وتجنب التركيز عمى ا
تصور مختمؼ األفراد والجماعات عمى أنيـ متساووف في المجتمع وحظر الصورة النمطية السمبية 
لبعض الجماعات، وتطوير ميارات الكوادر اإلعبلمية العاممة وزيادة درجة الوعي حوؿ الدور الذي 

 بيذا المجاؿ.يمكف أف يمعبوه 

التي تقتضي وجوب  االجتماعيةولعؿ ذلؾ يندرج تحت باب التزامات ومسئوليات الصحفي 
اجتماعيًا ، والتصرؼ بشكؿ مسئوؿ والصدؽ والتمييز بيف الرأي والخبراحتراـ الصحفي لمموضوعية 

 (2)يحتـر مسئوليتو تجاه الرأي العاـ وحقوقو ومصالحو.و 

كالسياسييف والشخصيات المؤثرة  :بعدـ التمييزفاعمة الجيات الكجكب التزاـ  المبدأ العاشر:
واستغبلؿ مكانتيـ ع عف إطبلؽ تصريحات تروج لمتمييز، والفاعمة في المجتمع يجب عمييا أف تمتن

لنشر التفاىـ بيف الثقافات واالعتراض، ومؤسسات المجتمع المدني عمييا أف تحتـر التعددية وحرية 

                                                           

 (.8أعماؿ وسائؿ اإلعبلـ )صرمضاف، المسئولية الجنائية عف ( 1) 
 (.54القيؽ، التشريعات اإلعبلمية في فمسطيف )ص( 2)
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عتراؼ بالدور الميـ لؤلصوات المعارضة ودعـ قدرة أعضاء مف مختمؼ التعبير وتعزيزىا واال
 المجموعات وال سيما الفئات الميمشة.

وتسمى ىذه الجماعات الفاعمة بالجماعات الضاغطة لما ليا مف قوة عمى الضغط الذي 
ت ، وغالبًا ما تكوف جيا(1) يباشر في حدود ومناسبات معينة لتحقيؽ مصالح معينة وبصفة مستمرة

 صاحبة نفوذ أو ليا امتداد عشائري أو قبمي أو رابط ميني معيف.

و أكد عمى  :غير المنصكص عمييا في القانكف قيكدعدـ جكزا فرض عشر:  المبدأ الحادم
وجوب أف يكوف القيد محددًا بنص القانوف وأف يكوف غرضيا حماية األفراد والجماعات في مجتمع 

مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية  19مف المادة 3رة ديمقراطي أي وفؽ ما نصت عميو الفق
 والسياسية.

يتمثؿ في وجوب تبني الدولة تشريع يمنع أي  التحريض عمى الكراىية: منع المبدأ الثاني عشر:
 دعوة لمكراىية عمى أساس قومي أو عرقي و ديني مما يشكؿ تحريض عمى العنؼ أو العداء.

اعتبرت التعددية والتنوع ىما سمتاف مميزتاف لحرية التعبير  "كامدف"نبلحظ أف مبادئ 
تسمحاف بوجود نقاش حي متعدد األوجو ألمور تيـ المصمحة العامة مما يؤدي إلى تبياف مختمؼ 

ف مف حؽ ، وأوجيات النظر التي قد تنشأ عف عدـ المساواة عند إقصاء بعض األصوات وتقويضيا
في الحياة السياسية والفنية واالجتماعية وىو جزء ال يتجزأ مف  كؿ فرد في أف ُيسمع ويتكمـ ويشارؾ

تحقيؽ المساواة والتمتع بيا، فعندما تحـر الشعوب مف المشاركة في الحياة العامة والتعبير تصبح 
قضاياىـ وخبراتيـ واىتماماتيـ غير مرئية ويصبحوف أكثر عرضة لمتعصب األعمى واالنحياز 

حرية التعبير والمساواة في معظـ األحياف عمى أنيا متعارضة الواحدة  والتيميش، والسيما أف حقوؽ
لؤلخرى أو إنيا في تضارب مباشر، فحاولت مبادئ كامدف التأكيد عمى العبلقة االيجابية بيف حرية 
التعبير والمساواة، وتحديد مساىمة ىذيف المبدأيف المكممة والجوىرية في حماية وضماف كرامة 

ذا ما احُترمت  اإلنسافشكبلف معًا أساسًا لحقوؽ وأنيما ي اإلنساف الشاممة وغير قابمة لمتجزئة وا 
 وضمانيا لمجميع. اإلنسافوُدِعمت فيي تستطيع أف تقوي احتراـ حقوؽ 

ونرى بأف ىذه المبادئ قد توسعت وركزت عمى الحماية القانونية المحمية لمدولة لحرية 
لحمايتيا بشكؿ متساوي مرورًا بالمصادقة عمى االتفاقيات التعبير، ابتداءًا مف إقرار نظاـ قانوني 

ذات الصمة، وأتاحت سبؿ التقاضي بحاؿ التعرض النتياكات، وتتميز ىذه المبادئ عف غيرىا بأنيا 
أوؿ مف تناولت الحديث بشكؿ موسع نوعًا ما عف االستخداـ الحر لوسائؿ اإلعبلـ والتكنولوجيا 
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قيود الجغرافية وأوؿ مف اشترطت تنوع القوى العاممة في وسائؿ واالتصاؿ وتوزيعيا بعيدًا عف ال
اإلعبلـ الجماىيرية، وربما ذلؾ يعود لحداثة ىذه المبادئ في ظؿ التقدـ التكنولوجي الميوؿ 
الحاصؿ، وتتميز كذلؾ بنصوصيا عمى اتخاذ تدابير اجتماعية وأخبلقية مرتبطة بيا، كحؽ الرد 

عمى المسئوليف الرسمييف بعدـ إصدار قرارات  التزاـالدولة بفرض والتصحيح، كما تناولت مسئولية 
أو تصاريح تقيد ىذه الحرية أو تحتوي عمى تمييز وفي المقابؿ ألزمت الصحافة باحتراـ أخبلؽ 

وموضوعية،  يةالمينة والتحمي بالمسئولية األخبلقية واالجتماعية ليا المتمثمة بنقؿ األخبار بحياد
ضماف الديمقراطية والتنمية البشرية المستدامة وفي في تعبير والمساواة حرية الوعززت ضرورة 

ترويج السبلـ واألمف العالمييف. لقد أدت التدابير األمنية خاصة في مجاالت مقاومة اإلرىاب 
غير مشروعة عمى حرية في ظؿ وجود تدابير  واليجرة إلى تقويض الحقوؽ الفردية وأنتجت قيوداً 

 المجموعات العرقية والدينية.التعبير ووصـ بعض 

في الحقيقية إف تحديد نطاؽ حرية التعبير عف الرأي والقيود التي تحد منيا إف تناوؿ 
نطاؽ حرية التعبير والتي تضع قيودا معينة عمى وسائؿ اإلعبلـ والشروط التي  القواعد التي تعرؼ

ا الحؽ ألف التفاعؿ بيف مبدأ تؤثر فعميا عمى ممارسة ىذا الحؽ تكشؼ عف مدى احتراـ الدولة ليذ
حرية التعبير وىذه الحدود والقيود ىو الذي يوضح النطاؽ الفعمي لحرية الفرد؛ لذا بذلت محاوالت 
كبيرة مف الفقو ورجاؿ القانوف لضبط مفاىيـ واضحة لممصطمحات المتعمقة بالتحديدات و التقييدات 

بأساسيا إلى المحافظة عمى توازف  والحريات األساسية تيدؼ اإلنسافالتي تفرض عمى حقوؽ 
  منصؼ بيف حقوؽ الفرد وحرياتو في مجتمع ديمقراطي وبيف الرفاه العاـ لممجتمع ككؿ.
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 الفصؿ الثالث
 ضكابط حرية التعبير عف الرأم في التشريع الفمسطيني

أعمى مستويات القاعدة القانونية في فمسطيني بحرية التعبير عف الرأي بارتقى المشرع ال
الدستور، ومف ثـ استكمؿ تنظيمو ليا؛ وذلؾ بنصو عمييا في القانوف األساسي الذي يعتبر بمثابة 

قراره ليذا الحؽ أنو أيضًا لـ ، في القوانيف والتشريعات األخرىمعالجتو ، ويتضح في نصوصو وا 
يغفؿ في تمؾ المعالجة عف حماية مصالح أخرى جديرة بالحماية سواء كانت فردية أو جماعية 

باعدة بحاالت كثيرة بعضيا ترتبط بيـ أو بمصمحة الدولة ذاتيا، وذلؾ في قوانيف متفرقة ولربما مت
ينظـ ذات الموضوع وبعضيا ينظـ كيفية اقتضاؤه وممارستو بيدؼ خمؽ حالة مف التوازف بيف 

 :سمطة الدولة وحقوؽ األفراد، وىذا ما سيتـ توضيحو مف خبلؿ تقسيـ ىذا الفصؿ لمبحثيف

 سطينيالمبحث األوؿ: الضوابط الموضوعية لحرية التعبير عف الرأي في التشريع الفم 
 ر عف الرأي في التشريع الفمسطينيالمبحث الثاني: الضوابط الشكمية لحرية التعبي 

 المبحث األكؿ 
 الضكابط المكضكعية لحرية التعبير عف الرأم في التشريع الفمسطيني

تعتبر الضوابط الموضوعية الفيصؿ الذي يحدد الحقوؽ والواجبات سيما تمؾ الواردة في 
قانوف العقوبات فمو تتبعنا معظـ فروع القانوف العاـ والخاص والقوانيف المكممة ليا لوجدنا أف قانوف 

اتية كؿ الحقوؽ مف أي تعدي أو اجتراء وىو ما جعمو يتمتع بذفي الغالب العقوبات ىو الذي يحمي 
واستقبلؿ خاص عف بقية القوانيف إذ يقوـ قانوف العقوبات بترجمة عبلقة السمطة بالحرية الفردية في 

، حيث يستيدؼ النص الجنائي حماية حؽ ذلؾ أف الشارع يقدر أف بعض الحقوؽ قد (1)صور جرائـ
، (2)دي عمييابمغ قدرًا مف األىمية يجعميا جديرة بالحماية الجنائية فيضع نصوصًا يعاقب مف يعت

وعميو سنركز في مبحثنا الحالي عمى تناوؿ القانوف الفمسطيني الناظـ لمعقوبات فيتضح أنو ونتيجة 
لبلعتبارات السياسية والتاريخية التي مرت بيا فمسطيف يسود قانونيف األوؿ ىو قانوف العقوبات 

نتداب البريطاني، عيد االفي في قطاع غزة والذي تـ وضعو  ـ1936( لعاـ 74الفمسطيني رقـ )
عيد في في الضفة الغربية والذي تـ وضعو  ـ1960( لعاـ 16والثاني قانوف العقوبات رقـ )

خضوعيا لممممكة األردنية الياشمية، والعمؿ بكبل القانونيف ما زاؿ ساريًا ومعمواًل بو حتى تاريخو 
عبير عف الرأي أو أحد في كؿ الجرائـ، وما يعنينا ىنا الجرائـ التي تتعارض وتمس بحرية الت

                                                           

 (.21جرادة، مبادئ قانوف العقوبات الفمسطيني )ص( 1)
  (.65نور الديف، قانوف العقوبات القسـ العاـ )ص ( 2)
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مظاىرىا سواء تعمقت بالحقوؽ الخاصة أو بحقوؽ الجماعات والدولة، وعميو؛ سأقسـ ىذا المبحث 
 :لمطمبيف

 قانوف العقوبات الفمسطينيالضوابط الموضوعية المتعمقة باألفراد في  :المطمب األوؿ 
 قانوف العقوبات في  المطمب الثاني: الضوابط الموضوعية المتعمقة بالمجتمع وسير العدالة

 الفمسطيني

 الضكابط المكضكعية المتعمقة باألفراد في التشريع الفمسطيني :المطمب األكؿ
الحماية لحرمة وحرية األفراد الخاصة إال  فؿبعض التشريعات العربية حديثًا لتك رغـ تدخؿ

وحرص المشرع ، (1)ف ىذا التدخؿ ال يوازي الحماية التي تكفميا بعض التشريعات المتقدمةأ
الفمسطيني عمى حماية حقوؽ وحريات األفراد والنأي بيا عف أي مساس قد يصيبيا، أو يؤثر سمبًا 
عمييا حتى تمؾ التي تنتج جراء ممارستو لحرية التعبير عف رأيو، وسأوردىا ىنا وفؽ تفصيميا الذي 

 :قسـ ىذا المطمب لفرعيفوردت فيو الختبلؼ النطاؽ المكاني والعقوبة المقررة لكٍؿ منيما، لذا سأ

 ـم1936( عاـ 74قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ )في لفرع األوؿ: الضوابط الواردة ا 
  ـم1960( عاـ 16بات الفمسطيني رقـ )الفرع الثاني: الضوابط الواردة قانوف العقو 

 ـ8142( عاـ 73طيني رقـ )قانكف العقكبات الفمسفي الفرع األكؿ: الضكابط الكاردة 

جـر قانوف العقوبات الفمسطيني مجموعة مف األفعاؿ التي تمس بسمعة وشرؼ األفراد  
ف لـ يثبت صدقيا قد تؤدي  وتؤثر عمى مكانتو ونظرة المجتمع إليو، والتي في بعض الحاالت وا 

اجتماعيًا أو وظيفيًا أو سياسيًا معينًا، وقد يكوف بعضيا مف ضمف جرائـ مركزًا إللحاؽ الضرر ب
 (2)والنشر، وىي كما يمي: الصحافة

 : القذؼ -أكالن 

حظر المشرع الفمسطيني القذؼ بحالتيو القدح والذـ وأخرجيما مف نطاؽ المباح في حرية 
التعبير عف الرأي واعتبر الشخص قاذفًا إذا ُأسند لو ارتكاب جريمة سواء تصرؼ في وظيفة عامة 

صناعتو أو وظيفتو أو يعرضو إلى بغض أو أي أمر مف شأنو أف يسيء إلى سمعتو في مينتو أو 
، (3)سواء تـ ذلؾ بشكؿ صريح ومباشر أو كاف بالمقدور استنتاجو ،الناس أو احتقارىـ وسخريتيـ

                                                           

 (.60حاسوب واإلنترنت )صالشوابكة، جرائـ ال( 1)
 سنتوسع في سرد بعض الجرائـ نظرًا لكثرة وقوعيا.( 2)
 ـ(. 203/1936) 74( راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ 3)
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فمنع المشرع الفمسطيني كؿ مف يقـو بأي نشر بواسطة الطباعة أو الكتابة أو الرسـ أو التصوير أو 
، واعتبرىا جنحة أيًا كاف (1)شخص آخر بالصورة أو بأية واسطة أخرى وبشكؿ غير مشروع بحؽ

سبب قياـ الجاني بالنشر أو الطبع، واعتبر المشرع الشخُص قادحًا إذا كاف قد تسبب في عرض أو 
أو توزيع المادة المطبوعة أو المحررة أو الرسـ إلى شخصيف أو أكثر سواء أكانوا مجتمعيف أو  تبميغ

بحضور شخص آخر، بينما اعتبر المشرع  منفرديف، وسواء وصمت الشخص المقذوؼ أـ وقعت
الفمسطيني الشخص ذامًا إذا قاـ وبوجو غير مشروع بالنشر شفويًا والتمفظ بألفاظ عبلنية بحضور 
الشخص المعتدى عميو أو بحضور غيره مف الناس، أو قاـ بإببلغ الذـ لشخصيف أو أكثر سواء 

 .(2)أكاف ىذيف الشخصيف مجتمعيف أو منفرديف

مة القذؼ لدى فقياء قانوف العقوبات مف الجرائـ التي تنطوي عمى المساس وتعتبر جري
بالشرؼ واالعتبار كونيا تؤثر عمى المكانة التي تكوف لمشخص بيف أقرانو في مجتمع معيف في 
ضوء القيـ والضوابط التي تسود ىذا المجتمع في زماف ومكاف معينيف وىي مف جرائـ النشر التي 

ت عمى تشديد العقوبة فييا كوف الناس غالبًا تصدؽ كؿ ما ينشر في درجت قوانيف العقوبا
، لذلؾ استثناىا المشرع مف نطاؽ المباح بحرية التعبير عف الرأي، وعرؼ رجاالت الفقو (3)الصحؼ

واقعة محددة تستوجب عقاب مف تنسب إليو أو احتقاره اسنادًا عمنيًا  إسنادالقانوني القذؼ بأنو "
، فبل تقع جريمة القذؼ إال عمنًا ألف ضررىا بسمعة المجني عميو واعتباره يكوف شديدًا فبو (4)عمديًا"
واقعة محددة تستوجب عقاب مف تنسب إليو أو احتقاره اسنادًا عمنيًا عمديًا، وتتكوف ىذه  إسناديتـ 

 (5) الجريمة مف األركاف التالية:

واقعة شائنة  إسناديذه الجريمة ويقوـ عمى يتكوف الركف المادي لالركف المادم لجريمة القذؼ:  . أ
 لممجني عميو في موضوع بطريقة عبلنية، أوضحيا كما يمي:

ويقصد باإلسناد نسبة أمر أو واقعة إلى شخص معيف بأية  كاقعة بطريقة عالنية: إسناد .1
وسيمة مف وسائؿ التعبير عف المعنى، وذلؾ كالقوؿ أو الكتابة أو اإلشارة، وعمى ذلؾ؛ فإف 
كافة الوسائؿ التي تصمح لمتعبير عف المعاني وتصويرىا عمى نحو معيف ُيمّكف الغير مف 

جريمة القذؼ د بجريمة القذؼ، وتقوـ فيميا وادراكيا يصح أف يتحقؽ بيا فعؿ االسنا
                                                           

 ـ(.201/1936) 74راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  ( 1)
 ـ(.202/1936) 74راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  ( 2)
  (.1جرائـ الصحافة والنشر )صالشواربي، ( 3)
 (.614حسني، شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص )ص (4)
 (.وما بعدىا 15حافظ، القذؼ والسب )ص( 5)
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ذاعتيا أي اعطائيا العبلنية التي بفعميف: اإل فصاح عف الواقعة أي التعبير عنيا، وا 
تفترضيا الجريمة، وفي الغالب يرتكب الفعمْيف شخص واحد، وتكوف طرؽ التعبير بأية 

بالقوؿ: كؿ ما  وسيمة مف وسائؿ التعبير عف المعنى بالقوؿ أو الكتابة أو اإلشارة، ويقصد
رات مقتضبة وأيًا كاف األسموب شعرًا أـ نثرًا، ويشترؾ الصياح مع اينطؽ بو ولو كاف بعب

القوؿ في ىذا المدلوؿ ويتميز عنو في كونو غالبًا ما يكوف ذا داللة عرفية معينة أو مع 
 كبلـ غير مفيوـ كالعويؿ. ويقصد بالكتابة: كؿ إفراغ لممعنى في حروؼ متعارؼ عمييا،
وال ييـ المغة التي تّمت بيا الكتابة، كما ال ييـ الوسيمة التي تحققت بيا فيستوي أف يتـ 
ذلؾ عف طريؽ اليد أـ عف طريؽ الطباعة، وال ييـ المادة التي تمت عمييا الكتابة فيستوي 
بذلؾ أف تكوف مف الورؽ أو القماش أو الخشب أو المعدف أو الحائط. ويقصد باإلشارة: 

ؿ عمى معنًى خاص، وذلؾ مثبًل كاف يتساءؿ شخص في محفؿ عاـ عّمف كؿ حركة تد
ارتكب جريمة معينة فيشير آخر بأصبعو إلى أحد المتواجديف. وأسموب اإلسناد: قد يكوف 
صريحًا ويجوز أف يكوف تمميحًا أو تعريضًا أو توريًة يتـ استخبلصيا مف الكبلـ، فكؿ 

ذوؼ تعتبر قذفًا، حتى أف األساليب المجازية عبارة يفيـ منيا نسبة أمر شائف إلى المق
يجوز أف تعد قذفًا إذا تـ إثبات أف المقصود الحقيقي لؤللفاظ المستخدمة، ولكف األصؿ في 

 ىذا وجوب األخذ بالمعنى الحقيقي الظاىر إلى أف يثبت العكس.

أي أف تقع جريمة القذؼ عمى موضوع معيف، وىو أف يسند الجاني  مكضكع اإلسناد:  .2
ممجني عميو واقعة معينة لو صحت ألوجبت عقابًا جنائيًا واحتقار أىؿ وطنو لو، فيجب ل

والثاني: أف يكوف مف شأف الواقعة لو كانت ف، األوؿ: أف تكوف الواقعة محددة. وجود شرطي
صادقة عقاب المجني عميو كمف ُأسندت إليو كالرشوة وخيانة األمانة، أو أف تكوف 

 ا أو إدارة بيوت الدعارة. مستوجبة لبلحتقار كالزن
والمنطوي عمى كممات ؿ مف خبلؿ الصوت المنبعث مف الفـ، ويكوف بالقو  عالنية اإلسناد: .3

مفيومة أيًا كانت المغة التي نطؽ بيا وأيًا كاف األسموب، أما الصياح فيراد بو كؿ صوت 
أو بمحفؿ ولو لـ يكف مركبًا مف ألفاظ واضحة سواء كاف بآلة ميكانيكية كالميكروفوف 

واجتماع عاـ، أو طريؽ عاـ، أو مكاف خاص يستطيع سماعو مف كاف بمكاف عاـ، أو عف 
 طريؽ البلسمكي كالراديو والتمفزيوف واالنترنت أو التمفوف. 

أي العمـ واإلرادة فبل بد مف وجود الركف المعنوي أي القصد  الركف المعنكم لجريمة القذؼ: . ب
ية بمعنى أف يتعيف أف ينصرؼ عمـ الجاني إلى أف سموكو الجنائي كونيا مف الجرائـ العْمد

المتمثؿ في القوؿ أو الفعؿ أو الكتابة ينطوي عمى خدش بشرؼ المجني عميو، واإلرادة: بتعيف 
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أف تنصرؼ إرادة الجاني لمقارفة الفعؿ وتحقيؽ نتيجتو، فيجب أف تتجو إرادة الجاني إلى إلقاء 
اإليماء المتضمف لمقذؼ، فإذا تبيف أنو كاف مكرىًا عمى عبارات القذؼ أو كتابتيا أو إتياف 

 القوؿ أو الصياح أو الكتابة أو اإليماء انتفى لديو القصد الجنائي. 
كفي ىذا الصدد يثار تساؤؿ ما يقـك بو األفراد كثيران بالتعبير عف آرائيـ في مكضكعات مختمفة 

 عبر الشبكة العنكبكتية فيؿ يقع القذؼ عبر االنترنت؟

كما سبؽ  وبإسقاطو عمى ىذه الحالة نعـ وذلؾ لتوافر الركف المادي والمعنوي لمجريمة
أمورًا ما إلى شخص معيف وكانت صادقة وأوجبت عقاب  إسنادشرحو وتفصيمو؛ حيث أنو في حالة 

مف أسند إليو بالعقوبات المقررة قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أىؿ وطنو، حتى لو كاف تمميحًا أو 
يضًا أو توريًة يتـ استخبلصيا مف الكبلـ، أو أسموبًا مجازيًا إذا ما تـ إثبات المقصود الحقيقي تعر 

لؤللفاظ المستخدمة، وذلؾ بواسطة اإلنترنت سيما أف الدخوؿ إليو مباح لكافة األفراد مف جميع 
، (1)وقاتسكاف العالـ، وال تكاد شبكة اإلنترنت أف تخمو مف المتعامميف معيا في أي وقت مف األ

سواء تـ القذؼ عف طريؽ إنشاء موقع عمى اإلنترنت أو عف طريؽ الدخوؿ إلى غرؼ الحوار 
والدردشة أو عف طريؽ مواقع التواصؿ االجتماعي المختمفة مف فيس بوؾ وتوتير سواء بالتغريدات 
 والمنشورات الخاصة بالفرد المخصصة لمعامة أو األصدقاء، أو بتعميقاتو أو برسائمو ضمف
محادثات جماعية مشتركة يطمع عمييا مجموعة تزيد عف شخصيف أو أكثر أو محادثة شخصيف 
كؿ منيما عمى انفراد، فإف ذلؾ الفعؿ يشكؿ جريمة القذؼ بالقدح إذا تـ ذلؾ كتابًة، وجريمة القذؼ 

يقات بالذـ إذا تـ شفاىًا باستخداـ الميكروفوف بشكؿ مباشر وىو خيار متاح بمختمؼ المواقع والتطب
، أو بث تسجيؿ معيف Zello.comاإللكترونية، وال سيما التطبيقات الصوتية المتخصصة مثؿ 

 .soundcloudوتحميمو عمى رابط يتيح لؤلفراد االستماع إليو مثؿ موقع 

واستثنى المشرع الفمسطيني مف جريمة القذؼ إذا كانت مادة القذؼ صحيحة ويعود نشرىا 
العامة لممجتمع أو إذا كانت مادة القذؼ قد نشرت مسبقًا مف قبؿ سمطات بالنفع وتحقيؽ المصمحة 

الدولة أو أثناء إجراءات قضائية، أو كانت بياف صحيح عنيا مف قبؿ شخص اشترؾ في إجراءاتيا 
سواء كاف القاضي أو الحاكـ أو المحامي أو الشاىد أو فريؽ الدعوى ما لـ تكف المحكمة حظرت 

ية النشر بسبلمة نية سواء تعمقت بسموؾ شخص يشغؿ وظيفة قضائية أو نشره، أو إذا تمت عمم
، ولكف بشرط عدـ ظيور أف المادة غير صحيحة (2)كاف الشخص مجبرًا عمى نشرىا بحكـ القانوف

                                                           

 (.216الطائي، التطبيقات االجتماعية لتكنولوجيا المعمومات )ص( 1)
 ـ(.206/1936) 74راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  ( 2)
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أو أف القاذؼ لـ يبدي االىتماـ البلـز لمتأكد مف صحتيا أو إذا ظير أنو قصد إيذاء الشخص 
لقدر المعقوؿ الذي تتطمبو المصمحة العامة أو القدر الذي تتطمبو المقذوؼ في حقو لدرجة تفوؽ ا

 (1)المحافظة عمى الحقوؽ أو المصمحة الشخصية.
 البالغ الكاذب: -ثانيان 

اعتبر المشرع الفمسطيني قياـ أي شخص عف ِعمـ بإخبار غير صحيح أي بإببلغ عف 
أحد مأموري الشرطة أو أي موظؼ  تستوجب العقوبة سواء أبمغو لمنائب العاـ أوجنحة وقوع جريمة 

آخر يممؾ صبلحية إقامة الدعوى الجزائية، بغض النظر عما إذا كاف مصدر اإلخبار الذي حصؿ 
 (2).منو عمى المعمومات يممؾ صبلحية تمقيو أـ ال

وىنا نبلحظ أف المشرع لـ يشترط توافر ركف العبلنية ألف ىذه الجريمة تجعؿ المساس بالمكانة 
وبتحميؿ أركاف ىذه الجريمة فإنيا تتكوف  ؛لممجني عميو متحققًا دوف توقفيا عمى العبلنيةاالجتماعية 

 (3) مف:

يتمثؿ في صدور فعؿ مادي وىو التبميغ عف فعؿ الركف المادم لجريمة البالغ الكاذب:  . أ
معاقب عميو لدى السمطات العامة سواء أكاف ذلؾ التبميغ كتابيًا أو شفويًا ويجب أف يكوف 
التبميغ بمحض إرادتو، وينبغي أف يكوف عف واقعة مكذوبة أي واقعة مختمقة مف أساسيا، 

أساس مف ولو كاف لمواقعة  أو إذا كاف اسنادىا لممبمغ ضده بشكؿ متعمدًا فيو الكذب
وال يشترط أف تكوف جميع الوقائع التي تضمنيا الببلغ مكذوبة برمتيا بؿ يكفي أف الصحة، 

يكوف قد كذب في بعضيا أو شوه الحقائؽ أو أضاؼ عمييا أمورًا ذات وصؼ جنائي، 
وغفؿ عف ذكر بعض أمور ىامة يتعيف ذكرىا، وال يشترط إلثبات كذب الببلغ سبؽ صدور 

أو باألوجو إلقامة الدعوى بؿ لممحكمة أف تستخمص كذب  (4)كـ بالبراءة أو أمر بالحفظح
وال يشترط لممحاكمة عف جريمة الببلغ  ،عمى التحقيقات المطروحة عمييا الببلغ بناءً 

                                                           

 ـ(.208/1936) 74راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  ( 1)
 ـ(.123/1936) 74راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  ( 2)
أبو الروس، جرائـ اإلجياض واالعتداء عمى العرض والشرؼ واالعتبار والحياء العاـ واإلخبلؿ باآلداب العامة ( 3)

 (.وما بعدىا 182مف الوجية القانونية الفنية )ص
وىي الحالة التي يرى بيا وكيؿ النيابة أف الفعؿ المرتكب ال يعاقب عميو القانوف أف الدعوى انقضت بالتقادـ أو ( 4)

بالوفاة أو العفو العاـ أو لسبؽ محاكمة المتيـ عف ذات الجريمة أو ألنو غير مسؤوؿ جزائيًا لصغر سنو أو بسبب 
ب حفظيا لعدـ األىمية يبدي رأيو بمذكرة ويرسميا لمنائب عاىة في عقمو أو أف ظروؼ الدعوى ومبلبساتيا تستوج

 ـ(. 149/2001)جزائية الفمسطينيراجع قانوف اإلجراءات ال .العاـ لمتصرؼ
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الكاذب اتخاذ أي إجراء قضائي بشأف الُمبمغ عنو، ويجب أف يكوف الشخص المبمغ ضده 
 شخصًا معنيًا. معينًا أو أف المبمغ قصد

يتخذ صورة القصد الجنائي فيجب توافر قصد الركف المعنكم لجريمة البالغ الكاذب:  . ب
جنائي خاص بيا، وبجب لتوافر القصد الجنائي العاـ أف يكوف الجاني قد أقدـ عمى التبميغ 
مع عممو بأف الواقعة مكذوبة، أو أف الشخص المبمغ ضده بريء مما ُنسب إليو ويجب أف 

مـ الجاني بذلؾ يقينيًا، ويجب توافر قصد جنائي خاص يتمثؿ في نية اإلضرار أو يكوف ع
قصد اإلساءة بمف ُبمغ في حقيـ وال عبرة بالباعث عمى الببلغ الكاذب في توافر القصد 

 الجنائي.

 اإلىانة: -ثالثان 

جـر المشرع الفمسطيني قياـ أي شخص بنشر نصوص أو رسومات مرئية تناؿ أو تحقر 
مقاـ أو كرامة أي أمير أو حاكـ أو سمطاف أو ممؾ أو سفير أو أي شخص آخر مف ذوي مف 

المقامات في ببلد أو حكومة أجنبية إذا كاف ذلؾ النشر مف شأنو أف يؤدي إلى تكدير صفو السبلـ 
عرفتيا محكمة النقض المصرية بأنو كؿ ، و (1) والعبلقات الودية بيف فمسطيف وحكومة تمؾ الببلد

ف لـ يشمؿ قذفًا أو  ازدراءفعؿ يحكـ العرؼ بأف فيو  قوؿ أو وحطًا مف الكرامة في أعيف الناس، وا 
 وتتكوف ىذه الجريمة مف األركاف التالية:،(2)سبًا أو افتراء

بكرامة تمس ىو القياـ بنشر أي نصوص أو رسومات الركف المادم لجريمة اإلىانة:  . أ
محمية أو أجنبية بشكؿ يناؿ مف  وسمعة وشرؼ الرئيس أو أي شخصية رسمية مرموقة

 كرامتو ويحقره.
رادة الجاني بمضموف عباراتو المُحقرة والميينة لمغير، الركف المعنكم:  . ب يجب توافر عمـ وا 

 وأف تتجو إرادتو ورغبتو إلحداثيا ونشرىا.
 التحقير:  -رابعان 

ا حصرىا اعتبر المشرع كؿ مف حقر بإيحاء أو لفظ أو فعؿ أنو ارتكب جنحة، ولكف مشرعن
بموظفي الخدمة العامة والقضاة والموظفيف في المحاكـ الدينية أثناء قيامو بعممو أو ألداء واجب 

                                                           

 ـ(.77/1936) 74راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  ( 1)
الدفع بالحقيقة في مشار إليو في كتاب: سالـ، ( 1933لسنة )( 849محكمة النقض المصرية، الطعف رقـ )( 2)

 (.25جريمة القذؼ ضد الصفة العمومية )ص
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لسنة  16وذلؾ لتوسع قانوف العقوبات رقـ  ، وسنذكرىا تفصيبًل في الفرع القادـ(1)متعمؽ بو
 .بيا ـم1960

 ـ8121( لعاـ 82قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )في الفرع الثاني: الضكابط الكاردة 

المطبؽ في الضفة الغربية مجموعة مف  ـ1960( لعاـ 16تناوؿ قانوف العقوبات رقـ )
رتكب أثناء ممارسة الفرد لحقو في التعبير عف رأيو نوضحيا كما الجرائـ المتعمقة باألفراد التي قد تُ 

 يمي تفصيبًل:

 القذؼ: -أكالن 

( لعاـ 74نوف العقوبات رقـ )وف جريمة القذؼ بشكؿ مغاير لما نظمو قانظـ ىذا القان 
حيث اعتبر األخير أف القذؼ يتـ بالقدح والذـ بإسناد واقعة معينة في كبًل منيما، أما ـ، م1936

القذؼ وفؽ األوؿ يتـ بالذـ وذلؾ بنسبة أمر ما إلى شخص يناؿ مف شرفو وكرامتو ويشترط أف 
أو إنتا فاتح بيت دعارة "يكوف األمر المنسوب واقعة محددة يمكف المجادلة فييا نفيًا أو إثباتًا مثؿ 

، ويتـ بالقدح والذي ىو عبارة عف "نتا مرتشيإقمار أو إنتا قواد أو فاتح بيتؾ خمارة أو مرقص أو 
ألفاظ االزدراء والتعابير التي تجرح الكرامة واالعتبار دوف أف ينسب فييا أمر واقعة معينة يمكف 

الشقة  كأف يقوؿ شخص آلخر إنتا واحد عرص أو صاحب ىذه ،المجادلة في ثبوتيا أو عدمو
 (2)."فاتحيا لميماالت والسقط أو ىذا الموظؼ ماكؿ الدنيا إنتا نصاب

مادة معينة لشخص ولو  إسنادويتضح ذلؾ مف تعريؼ المشرع لكٍؿ منيما حيث اعتبر الذـ 
أو تعرضو لبغض الناس ف شأنيا أف تناؿ مف شرفو وكرامتو، في معرض الشؾ واالستفياـ م
ف كانت تمؾ ال مادة غير ُمّجرمة قانونًا، بينما القدح بأنو االعتداء عمى كرامة واحتقارىـ حتى وا 

الغير أو شرفو أو اعتباره ولو في معرض الشؾ واالستفياـ مف دوف بياف مادة معينة وتقوـ الجريمة 
وعيف القانوف أربع حاالت تستمـز عقاب الذـ أو ، (3)سواء تـ ذلؾ الذـ أو القدح صراحًة أو تمميحاً 

 القدح وىي:

وىو الذي يكوف بمواجية المعتدى عميو في مكاف يمكف  ،الذـ أو القدح الوجاىي. أ
 ألشخاص آخريف أف يسمعوه بغض النظر عف عددىـ.

                                                           

  ـ(. 144/1936) 74راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ ( 1)
 (.210حمد، شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص )ص( 2)
 ـ(. 188/1960) 16راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  (3)
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وىو الذي يكوف أثناء االجتماع بأشخاص كثيريف مجتمعييف أو  ،الذـ أو القدح الغيابي. ب
 منفرديف.

أو الصور االستيزائية أو وىو الذي يكوف بالكتابة أو الرسـو  ،الذـ أو القدح الخطي . ت
ف لـ تكف قد ، أو توالتي تنشر وتذاع بيف الناس المسودات وزع عمى فئة منيـ حتى وا 

ُأخرجت بشكميا النيائي أو بما يرسؿ لممعتدى عميو مف مكاتيب مفتوحة وبطاقات 
 البريد.

وىي التي تكوف بواسطة الجرائد والصحؼ اليومية  ،الذـ أو القدح بواسطة المطبوعات. ث
 (1)أو الموقومة أو بأي نوع مف أنواع المطبوعات و وسائط النشر.

أشير أو بغرامة مالية  ريمة القدح بالحبس مف شير إلى ستخصص المشرع ىنا عقوبة لج
ذا طمب الذاـ أف يسمح لو بإثبات صحة ما عزاه لموظؼ  تصؿ مف عشرة إلى خمسوف دينار، وا 

 ،ؽ بواجبات وظيفتو أو بجريمة تستمـز العقوبة القانونيةعاـ فبل يجاب طمبو إال إذا كاف األمر متعم
ال فيعاقب ويعتبر فعمو افتراء يستوجب  فإف ثبت صحة ذمو بخصوص واجبات الموظؼ يبرأ وا 
 العقوبة، وال يسمح لمقادح إثبات صحة ما نسبو لموظؼ عاـ إال إذا تعمؽ األمر بواجبات وظيفتو،

إذا كاف موضوع الذـ أو القدح قد نشر أثناء  سنوات ثبلثبة الحبس مف سنة إلى وخصص عقو 
إجراءات قضائية مف قبؿ شخص اشترؾ بتمؾ اإلجراءات كقاضي أو محامي أو شاىد أو فريؽ في 
الدعوى أو كاف بياف صحيح ألي أمر قيؿ أو جرى أو أذيع في مجمس األمة أو بياف قيؿ و وقع 

شره أو تكف المحاكمة سرية أو لـ يكف موضوع أثناء إجراءات قضائية محددة لـ تحظر المحكمة ن
 .النشر مستثنى مف المؤاخذة قانوناً 

وُيعفى مف جريمة الذـ والقدح إذا وقع بحسف نية أو إذا وجدت مصمحة مشروعة بنشر  
 (2)الموضوع بشرط أف يتجاوز حدوده بالقدر المعقوؿ الذي تتطمبو المناسبة.

ـ والقدح واالفتراء األمر الذي يحتـ عمينا وجوب ويتـ الخمط أحيانًا بيف بيف جريمة الذ
 ؟ بينيـ لفرؽتوضيحيا منعًا لمبس فما ا

إف كبًل مف القدح والذـ يتضمف تصرفًا صادرًا عف شخص ما بمواجية شخص محدد 
عميو والمساس بسمعتو بصورة تمحؽ الضرر بو أو تناؿ مف شرفو وسمعتو بصورة  االعتداءيتضمف 

                                                           

 ـ(.189/1960) 16راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ ( 1)
 ـ(. 199/1960-191) 16راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  (2)
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، ولكف (1)حتى لو كاف الفعؿ الصادر عف المعتدي يثير الشؾ أو االستفياـتمحؽ الضرر بو وذلؾ 
، مع وجود (2)الفرؽ بيف الذـ والقدح ىو أف األمر المسند بجرائـ الذـ يجب أف يكوف معينًا ومحدداً 

ركف العبلنية بيما، أما االفتراء فيكفي فيو إببلغ السمطات العامة دوف اشتراط العبلنية كذلؾ تقع 
جريمتا القدح والذـ بإسناد واقعة تستوجب عقاب مف أسندت إليو أو احتقاره عف أىؿ وطنو، أما 
االفتراء فبل تقع إال إذا كانت الواقعة المسندة غير صحيحة، ويترتب عمى ذلؾ أنو قد تقـو إحدى 

مييا الجريمتيف دوف األخرى فقد يسند شخص آلخر واقعة تستوجب احتقاره دوف أف يكوف معاقبًا ع
فتقع جريمة الذـ دوف االفتراء، وقد يبمغ الشخص السمطات العامة عف واقعة مكذوبة يسندىا المجني 

 (3)عميو دوف عبلنية فتقع بالفعؿ جريمة االفتراء دوف الذـ.

ذا كاف شره بالفائدة عمى المصمحة العامة، واستثنى المشرع مف الذـ المباح إذا كاف يعود ن وا 
فد نشر مف قبؿ الحكومة أو البرماف أو في مستند أو محضرًا رسميًا إذا كاف  موضوع الذـ أو القدح

موضوع الذـ أو القدح قد ُنشر أثناء إجراءات قضائية مف ِقبؿ شخص اشترؾ فييا كقاٍض أو محاـٍ 
موضوع الذـ أو القدح ىو في الواقع بياف  أو شاىٍد أو فريؽ في الدعوى القضائية، أو إذا كاف

إجراءات قضائية أما محكمة  ءأثناأو أو أمر قيؿ أو جرى أو أذيع في البرلماف  صحيح عف شيء،
بشرط أف ال تكوف المحكمة قد حظرت نشر ما ذكره، أو أف المحاكمة كانت سرية أو إذا كاف 
موضوع الذـ أو القدح ىو نسخة أو صورة أو خبلصة صحيحة عف مادة سبؽ نشرىا وكاف نشر 

كاف النشر قد جرى أكاف نشره صحيحًا أو غير صحيح أو أذة سواء الموضوع مستثنى مف المؤاخ
 بسبلمة نية أو غير ذلؾ.

  جريمة السب: -ثانيان 
وىو القدح نفسو بمقتضى ىذا القانوف، ويقصد بو خدش شرؼ واعتبار شخص عمدًا دوف 

 (5) ، وتتكوف ىذه الجريمة مف األركاف التالية:(4)واقعة معينة إليو إسنادأف يتضمف ذلؾ 
: يتكوف الركف المادي لمسب مف عنصريف، األوؿ: نشاط مف الركف المادم لجريمة السب. أ

شأنو خدش الشرؼ واالعتبار بأي وجو مف الوجو و جوىره التعبير عف رأي المتيـ في 
المجني عميو، وىو رأي ينطوي عمى مساس بشرفو واعتباره لذلؾ تعد مف طائفة جرائـ 

                                                           

 (.282الزغبي والمناعسة، جرائـ تقنية نظـ المعمومات اإللكترونية )ص( 1)
  (.104الحيط، جرائـ الذـ والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط اإللكترونية )ص( 2)
 (.342ئـ المضرة بالمصمحة العامة )صالسعيد، شرح قانوف العقوبات الجرا( 3)
 (.796حسني، شرح قانوف العقوبات )ص( 4)
 (.وما بعدىا 216الطائي، التطبيقات االجتماعية لتكنولوجيا المعمومات )ص ( 5)
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عيب معيف إلى  إسنادتابًة أو إشارًة، ويتضمف عبارات السب التعبير سواء كاف قواًل أو ك
المجني عميو، ويراد بالعيب المعيف كؿ نقص في صفات المسند إليو أو أخبلقو أو سيرتو، 
كمف يقوؿ عف آخر أنو لص أو نصاب أو ِسّكير أو فاسؽ أو ماجف، أي أنو عيب معيف. 

ما يمس شرؼ المجني عميو أو يحط أما العبارات التي تخدش الشرؼ واالعتبار فيي كؿ 
العيوب المعينة، ولكف مف يخدش  إسنادمف كرامتو، وىذا المعنى عمى إطبلقو يدخؿ فيو 

عيب معيف كمف يقوؿ عف شخص آخر بأنو ِحْيواف أو كمب  إسنادالشرؼ واالعتبار بغير 
 وتأخذ حكـ السب الخادش لمشرؼ كؿ ُدعاء عمى الغير بالشر كالدعاء ،أو ابف كمب

بالموت أو اليبلؾ أو الخراب أو توجيو عبارات قاسية ال يقتضييا المقاـ متى كاف مف 
كأف يصيح الجاني  ،شأنيا تحقير المجني عميو أو المساس بشرفو أو احتقاره عمى أي وجو

في وجو المجني عميو بصورة ميينة ال تتناسب مع مركز المجني عميو. والعنصر الثاني: 
لى شخص أو أشخاص معينيف أو مف الممكف تعيينيـ، فإذا كانت أف يكوف السب موجيا إ

ألفاظ الِسباب عامة أو موجو إلى أشخاص خيالييف ال يمكف تعيينيـ فبل جريمة وال عقاب 
عميو، وال تقوـ جريمة السب إذا ُوّجيت لمذىب معّيف أو فكرة معينة ولكف خمت مف المجني 

 المجني عميو. عمييـ وال يشترط لوقوع ىذه الجريمة حضور 
السب جريمة عْمدية؛ لذلؾ فإف الركف المعنوي فييا يتخذ صورة القصد  الركف المعنكم:. ب

الجنائي، والقصد المطموب في الجريمة ىو القصد الجنائي العاـ بعنصريو العمـ واإلرادة، 
فيتعيف أف يعمـ الجاني بمعنى العبارات التي صدرت عنو، وبأف مف شأنيا أف تخدش شرؼ 

عتبار المجني عميو، وُيفترض ىذا العمـ إذا كانت العبارات التي صدرت مف المتيـ أو ا
شائنة بحد ذاتيا، ويفترض عمـ المتيـ بعبلنية نشاطو المتضمف عبارات السب إذا صدرت 
ىذه العبارات في مكاف عاـ. أما اإلرادة فيتعيف أف تتجو إرادة الجاني صْوب التعبير عف 

ميو، فإذا انتفت ىذه اإلرادة ألف المتيـ كاف ُمكرىًا عمى ذلؾ عجني المعنى الذي ينسبو لمم
فرًا لديو، أو ثبت أف لسانو انَزَلَؽ إلييا دوف أف تتجو إلييا إرادتو فإف القصد يعد غير متوا

الجير باأللفاظ النابية في محؿ عاـ مع العمـ بمقتضاىا بإحدى  وتتحقؽ العبلنية بمجرد
 (1) الوسائؿ الميكانيكية.

 

 

                                                           

 (.وما بعدىا 15حافظ، القذؼ والسب )ص( 1)
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 كيثار تساؤؿ فيما لك كقع السب عبر الشبكة العنكبكتية فيؿ يقع؟ 

ب أثناء تواجد الشخص داخؿ غرؼ تتحقؽ جريمة السب ما إذا تـ فعؿ السترى الباحثة أنو 
الحوار أو تـ إنشاء موقع عمى االنترنت يتضمف أقوااًل تعد سبابًا في حؽ شخص معيف فيذا الفعؿ 

أما في حالة السب عف طريؽ إرساؿ بريد  ،لتوافر عنصر العبلنيةيشكؿ جريمة سب عمني 
إلكتروني لشخص يتضمف ألفاظًا وأقوااًل تعد سبابًا أو المحادثة معو، فإف الفعؿ يعد جريمة سب 

  غير عمني الفتقاده عنصر العبلنية.

 ؟ككثيران ما يحدث خمط بيف جريمتي القذؼ كالسب، فما الفرؽ بينيما

تتفؽ جريمة السب والقذؼ بأف طبيعة الحؽ المعتدى عميو واحد؛ فكبلىما يناؿ مف في رأينا 
ف لمجرمية،  شرؼ المجني عميو واعتباره بإسناد ما ُيشينو إليو. بينما يختمفوا في طبيعة الفعؿ اُلمكوِّ

إليو  عيب معيف إسنادفبل يتحقؽ القذؼ إال بإسناد واقعة معينة لممجني عميو، ال يكفي لتوافره مجرد 
إذا لـ يحدد الجاني الواقعة التي تقّيد ىذا العيب، بينما يتحقؽ السب بكؿ ما يمس اعتبار وشرؼ 

إذا لـ يستند إلى واقعة معينة ويتحقؽ ذلؾ بإسناد عيب معيف أو غير معيف إليو أو بكؿ ما  اإلنساف
ؼ عف جريمة السب، ينطوي عمى معنى االحتقار، وأف تكوف الواقعة محددة ىو ما ُيميز جريمة القذ

فينما ال يقـو القذؼ إال بإسناد واقعة معينة ومحددة إلى المجني عميو؛ فإف السب ال يشتمؿ عمى 
واقعة معينة بؿ يتضمف بوجو مف الوجوه خدشًا لمشرؼ أو االعتبار، لذلؾ فإف المشرع يعاقب  إسناد

عمى شرؼ المجني عميو عمى القذؼ أشد مما يعاقب عمى السب، ألف فعؿ القذؼ أكثر تأثيرًا 
 (1)باعتبار أف تحديد الواقعة يجعؿ تصديقيا أقرب لبلحتماؿ.

 : التحقير -ثالثان 

الذـ والقدح يوجو إلى المعتدى عميو  ىو كؿ فعؿ غيرتحقير ال اعتبر المشرع الفمسطيني أف
وجيًا لوجو أو بالكبلـ أو الحركات أو بالكتابة أو بالرسـ أو مف خبلؿ برقية أو مكالمة ىاتفية أو 

ف لـ يكونوا عبلنية".، معاممة جو وحدد المشرع عقوبة مدة الحبس استنادًا لصفة المو  غميظة حتى وا 
إذا كاف موجيًا لمجمس األمة أو أحد أعضائو أو  نتيفإلى سأشير  إليو التحقير، فجعمتو مف ثبلث

سنوات إذا ثبت أف شخصًا أطاؿ لسانو عمى الرئيس أو  عممو الرسمي، بينما يعاقب بثبلث بسبب
أرسؿ رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسـ ىزلي لجبللتو أو قاـ بوضع ذلؾ 

مف شخص ذي سمطة عميو فيمف يتعمؽ بسموكو إلى  الرسـ أو الصورة في الشرطة، و وقع النشر
الرسمية أو مف يقوـ بتمزيؽ االعبلنات لو عميو السمطة نفسيا، كما ويعاقب كؿ شخص آخر 
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مصؽ مستند أو عمى وشؾ اإللصاؽ عمى بناية أو مكاف عاـ تنفيذًا ألمر يشوىيا أو يتمفيا أو ي
ازدراء بالسمطة أو احتجاجًا عمى أحد عماليا  موظؼ عاـ أو تنفيذًا ألحكاـ تشريع إذا ارتكب الفعؿ

 (1)حبس مف أسبوع إلى شير النطوائو عمى التحقير.

مادة معينة وتختمؼ عف جريمتي القدح  إسنادوالتحقير جريمة مستقمة بذاتيا وال تتطمب 
التحقير بأنو كؿ تحقير أو سباب غير  جريمة اء القانوفيوالذـ بأنيا تكوف غير عمنية، وعرفو فق

الذـ والقدح يوجو إلى المعتدى عميو وجيًا لوجو بالكبلـ أو الحركات أو بكتابة ولو لـ يجعبل عمنييف 
أو بمخابرة برقية أو ىاتفية أو بمعاممة غميظة، كأف يقوؿ أحد عف جاره بأنو جار سوء أو إنتا واحد 

 (2)شي أو إنتا صفر.ا وال إنتاطي أو سافؿ أو ما بتسوى شمف أو إو 
سموؾ ينطوي عمى غمظة واحتقار سواء ىو القياـ بأي الركف المادم لجريمة التحقير:  . أ

أكاف فعؿ أو حركة أو كتابة أو رسـ أو إجراء مكالمة ىاتفية أو التعامؿ بشكؿ غميظ أو 
 إرساؿ رسالة خطية أو شفوية أو صورة أو رسـ أو تمزيؽ إعبلف أو تشوييو أو إتبلفو.

يجب توافر عمـ الجاني بمضموف الكممات أو األفعاؿ أو تحقير: الركف المعنكم لجريمة ال . ب
 الرسومات أو الحركات التي يقوـ بيا بأنيا ُمحقرة وغميظة، واتجاه إراداتو إلحداثيا.

 البالغ الكاذب:  -رابعان 

عاقب القانوف كؿ مف يقدـ شكوى أو إخبار كتابي لمسمطة القضائية أو التنفيذية لقياـ 
فيتعيف لقياـ ىذه الجريمة أف يصدر الفعؿ  مخالفة وىو يعمـ عدـ صحتيا حة أوشخص آخر بجن

سنوات إال  ثبلثالحبس مف أسبوع إلى ، فيستوجب عقاب (3)عف إرادة آثمة أو تستأىؿ لومًا قانونياً 
، وقمنا سابقًا (4)إذا كاف الفعؿ المبمغ عنو يشكؿ جناية فيعاقب المفتري باألشغاؿ الشاقة المؤقتة

 الركف المادي والمعنوي ليذه الجريمة.بتوضيح 
طالة المساف عمى الرئيس: -خامسان    النيؿ مف ذكم المقامات كا 

حرص المشرع عمى الحفاظ عمى مكانة الرئيس نظرًا لسمو المكانة التي يحظى بيا في  
وفرؽ المشرع الفمسطيني بيف المقامات الوطنية والمقامات األجنبية فجعؿ العقوبة الحبس  الدولة،

لمدة ال تتجاوز السنتيف وغرامة ال تتجاوز العشريف دينار عمى كؿ تحريض يقع في فمسطيف أو 
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عمى كؿ مف خرؽ التدابير التي تتخذىا الدولة لممحافظة عمى حيادىا بالحرب، وتعاقب كؿ مف أقدـ 
أعماؿ أو كتابات أو خطب لـ تجزىا الحكومة مف شأنيا أف تعرض الدولة لخطر أعماؿ  عمى

أو تعرض المواطنيف تعرض المواطنيف ألعماؿ عدائية  عدائية، أو تعكر صمتيا بدولة أجنبية أو
ألعماؿ ثأرية تقع عمييـ وعمى أمواليـ، وجـر كذلؾ وجمع بيف ىذه الجريمة وجريمة القدح والذـ 

العني حيف نص عمى أف كؿ مف قاـ بتحقير دولة أجنبية أو جيشيا أو عمميا أو شعارىا  والتحقير
الوطني بشكؿ عمني دوف وجود مبرر كافي، وجـر كؿ مف قاـ بقدح أو ذـ أو تحقير عمني ضد 

وال يجوز إثبات الفعؿ إذا كاف  ،لدولةارئيس دولة أجنبية أو وزرائيا أو ممثمييا السياسييف في 
مف فترة بينما شدد مف الحبس إذا كاف صاحب المقاـ مف أحد الشخصيات الوطنية وزاد ، (1)ذماً 

سنوات إذا ثبتت جرأتو بإطالة المساف عمى الرئيس أو أرسؿ رسالة خطية  العقوبة مف سنة إلى ثبلث
أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسـ ىزلي لو أو قاـ بوضع الرسالة أو الصورة أو الرسـ 

فعؿ أيًا مف األفعاؿ السابقة أو أذاعو بأي  يؤدي إلى المساس بكرامتو، أو حمؿ غيره عمى بشكؿ
أو  ،وسيمة كانت أو نشره بيف الناس أو تّقوؿ أو افترى عمى الرئيس بقوؿ أو فعؿ لـ يصدر عنو

عمؿ عمى إذاعتو ونشره بيف الناس سواء كاف ىذا النيؿ مف الممؾ شخصيًا أو مف ولي العيد أو 
 وتتكوف ىذه الجريمة مما يمي: (2)د أوصياء العرش أو أحد أعضاء ىيئة النيابة.أح

طالة المساف عمى الرئيس:  . أ قياـ الجاني بإرساؿ الركف المادم النيؿ مف ذكم المقامات كا 
ض الغير عمى رسالة مكتوبة أو صوتية أو إلكترونية أو صورة يأو إذاعة أو وضع أو تحر 
 بنو أو أحد أوصياء العرش.أو رسـ تناؿ مف الممؾ أو ا

طالة المساف عمى الرئيس: . ب عمـ الجاني بمدلوؿ  الركف المعنكم النيؿ مف ذكم المقامات كا 
ألفاظو أو أفعالو أو رسائمو أو صوره أو رسوماتو أو صوتو أو قيامو بإذاعتو، واتجاه إرادتو 

 إلحداثيا.
المذكورة ىي الحد الفاصؿ ما بيف ما ىو مما سبؽ ذكره في ىذا المطمب أف جميع الجرائـ ويتضح  

متاح لؤلفراد في التعبير عنو وما بيف ما ىو محظور، فيحؽ لؤلفراد التعميؽ حوؿ موضوعات أو 
وأف يعبروا عف وجية نظرىـ سواء كانت تتسـ  ،أخبار أو مواقؼ اجتماعية أو سياسية مختمفة

وسيمة، ولكف بشرط أف ال تتعرض لسب بالرضا أو السخط  وبالطريقة التي يشاؤوف وأيًا كانت ال
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اآلخريف أو قذفيـ وتحقيرىـ أو إىانتيـ أو تقديـ ببلغ كاذب ضدىـ بحجة ممارسة حقي بالتعبير 
 القانونية.أيضًا جديرة بالحماية وحؽ آخر ألف بذلؾ تعدي عمى حؽ الغير ومساس بمصمحة 

 العدالةالضكابط المكضكعية المتعمقة بالمجتمع كسير : المطمب الثاني
 قد حرص المشرع الفمسطيني عمى حماية مصالح المجتمع والنأي بيا عف أي مساس

في حرية التعبير عف الرأي سواء  ةيصيبيا، أو يؤثر سمبًا عمييا حتى تمؾ التي تنتج جراء ممارس
وضاع العادية أو أثناء سير إجراءات المحاكمة، وسأوردىا ىنا وفؽ تفصيميا الذي وردت فيو األ

 :بلؼ النطاؽ المكاني والعقوبة المقررة لكؿ منيما، لذا سأقسـ ىذا المطمب لفرعيفالخت

 ( عاـ 74الفرع األوؿ: الضوابط الواردة بقانوف العقوبات الفمسطيني رقـ )ـم1936 
  ـم1960( عاـ 16ات الفمسطيني رقـ )قانوف العقوببالفرع الثاني: الضوابط الواردة  

 ـم8142( لعاـ 73ت الفمسطيني رقـ )الكاردة بقانكف العقكباالضكابط  :الفرع األكؿ 

جـر المشرع مجموعة مف األفعاؿ التي قد تنشًا أثناء ممارسة الفرد لحقو في حرية التعبير عف الرأي 
أو بحاؿ سموكو لنزاع أو تعاممو  ،عتيادية اليوميةوتؤثر سمبًا عمى الحقوؽ الجماعية في األحواؿ اال

 مع أجيزة العدالة في الدولة لتوضيح كبلىما، نذكرىما بشيٍء مف التفصيؿ كما يمي:
 تعبيرية متعمقة بالمجتمع:الالجرائـ  -أكالن 

والحياتية المختمفة  األوضاع العادية والمعيشيةىذا النوع مف الجرائـ في المجتمع بتتعمؽ 
 وىي كالجرائـ التالية:

 .جريمة التحريض:8

، حيث يشترط بو أف يكوف عمنيًا عف (1)وىي إحدى جرائـ النشر التي تقع بواسطة الصحؼ
طريؽ وسائؿ اإلعبلـ المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وال يشترط لتحقؽ التحريض تحقؽ نتيجة 

 :فيي تقوـ ولو لـ يترتب عمييا أثر، وتشمؿ ة،مادي

  أو جية جـر المشرع كؿ مف حرض شخصًا آخر :فمسطيفالتحريض عمى اإلغارة عمى 
باإلغارة المسمحة عمى فمسطيف واعتبره ارتكب جريمة الخيانة ويعاقبو باإلعداـ، إال إذا 

 (2)كانت امرأة حامؿ فإنيا تعاقب بالحبس المؤبد.
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 :جـر المشرع الفمسطيني القياـ بالتحريض عمى التمرد  التحريض عمى التمرد كالعصياف
وذلؾ بإغواء أحد رجاؿ القوى العسكرية أو أحد أفراد قوة البوليس عمى االمتناع  ،والعصياف

عف أداء وظيفتو أو عمى االنصراؼ عف الوالء لمرئيس أو لحكومة فمسطيف أو تشويؽ أي 
لخيانة أو التمرد، أو عقد اجتماع شخص عمى التمرد أو عمى ارتكاب أي فعؿ مف أفعاؿ ا

 .(1)حبس المؤبدي لعقد اجتماع و وضع لو عقوبة البقصد التمرد، أو حتى مجرد السع
  :حيث جـر المشرع القياـ بالدعوة ألي أفعاؿ أو حتى التحريض بالدعكة إلى حرب أىمية

 مجرد اإلشارة بحاؿ كاف محتواىا يدعو إلى حرب أو مشروع حرب أو استعد أو سعى
إلشيار القوة المسمحة إلحداث تغيير في الحكومة أو التشريعات القائمة أو إلرغاـ المندوب 
السامي أو أيًا مف أعضاء المجمس التشريعي أو التنفيذي أو االستشاري التابع لو، أو أيًا 
مف قادة القوات العسكرية أو مأموري البوليس عمى القياـ أو االمتناع عف القياـ بفعؿ ذو 

 (2)رسمية، واعتبرت أف ذلؾ جناية يعاقب عمييا بالحبس المؤبد.صفة 
  :حيث منع المشرع قياـ شخص التحريض بإظيار النية لتحقيؽ غاية مجرمة قانكنان

بإظيار نيتو بفعؿ عمني أو بنشر أية مادة مطبوعة ومحررة تدعو لغايات جرميا القانوف، 
أو أو إشيار الحرب عميو في ممتمكاتو، وىي تجريد الممؾ مف صفتو أو شرفو أو لقبو 

بالببلد الواقعة تحت حمايتو بيدؼ إرغامو بالقوة أو الضغط عمى تغيير تدابيره أو خططو 
وسياستو في الببلد الواقعة تحت حمايتو أو انتدابو أو تؤدي إلرىابو أو إخافتو أو تحريض 

جعؿ عقوبتيا الحبس أي شخص آخر عمى اإلغارة بالسبلح عمى أيًا مف ممتمكاتو وقد 
 (3)المؤبد.

جمااًل التحريض ىو وسيمة لمتأثير في إرادة اآلخريف، ويكوف ىذا التأثير بعيدًا عف سمطاف  وا 
العقؿ فيو يعتمد عمى التأثير في العاطفة والغريزة، فيعرؼ بأنو عممية نفسية يقـو بموجبيا المحرض 

نيا اإلضرار بمصمحة يحمييا القانوف، بحث الجميور الذي يحرضو عمى أفعاؿ معينة يكوف مف شأ
ىاجة واالستحساف، والتحريض يقـو عمى فكرة اإليماء واالقتراح والتحسيف واإل ويتضمف الحث أو

خماد الشعور وال يموي عمى العقؿ وال يعبأ بديؿ  أساسية قواميا االعتماد عمى العاطفة والوجداف وا 
يعتبر التحريض قانونًا يستمـز العقوبة وىي  أركاف لكي نب مخاطبتو، وال بد مف وجود أربعيتج

الحث أو اإليحاء ويقصد بيا العممية النفسية التي عف طريقيا يسيطر المحرض عمى الجميور 
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ومشاعرىـ الخاصة قاصدًا مف ذلؾ إدخاؿ فكرة معينة في مشاعرىـ وعمى النقيض نزع أفكار 
ى إليو المحرض مف جراء تحريضو، معارضة ليذه الفكرة في نفوسيـ، وال بد مف وجود غرض يسع

باإلضافة لوجود جميور يتمقى ىذا التحريض وىو المجني عميو والذي قد يختمؼ تبعًا الختبلؼ 
المصمحة المحمية قانونًا فقد تكوف الدولة أو النظاـ أو القانوف أو قمب نظاـ الحكـ أو التحريض 

 (1)ة.عمى تغيير مبادئ الدستور أو األنظمة االجتماعية السائد

 : .جريمة نشر ألفاظ أك مستندات بنية الفساد6

عرفيا المشرع بأنيا األلفاظ التي يحتمؿ أف يكوف ليا داللة أو تمميحًا أو تنوييًا أو  اوىي كم
أو  ،أو دولة االنتدابو إيقاظ الشعور بالنفور مف الممؾ، أًا عمى إيجاد الكراىية واالزدراء، ضمن

أو تيييج أىالي فمسطيف  ،أو النية المنطوية عمى تحريض ،أو حكومة فمسطيف ،المندوب السامي
أو إيقاظ االستياء أو النفور  ،عمى تغيير أمر قائـ بحكـ القانوف في فمسطيف بغير الطرؽ المشروعة

في فمسطيف أو عمى إثارة البغضاء والعداوة بيف مختمؼ فئات الشعب الفمسطيني وال تقبؿ بمعرض 
ثبات صحة ما تعنيو أيًا مف األلفاظ السابقةالدفاع عف  في حيف أنو يحؽ ألي شخص  ،أي تيمة وا 

أف يسعى بسبلمة نية لمداللة عمى أف الممؾ أو حكومة فمسطيف قد تعرض لمخداع، أو أف شخصًا 
أخطأ في تدابير كاف قد أخذىا أو لمداللة عمى وجود أخطاء أو نقائص في حكومة فمسطيف أو 

، وكؿ ذلؾ ال يتـ إال إذا أثبت (2)و عمى وجود أخطاء أو نقائص في سير العدالةدستور فمسطيف أ
أف النشر وقع دوف تفويضو أو موافقتو أو عممو أو أف النشر لـ يصدر عف قمة احتراز أو عناية 

 مف ِقبمو وأنو بذؿ جيده لمعرفة األشخاص الذيف كتبوا ونشروا تمؾ األلفاظ.
 لمجمعيات غير المشركعة: .تجريـ التشجيع أك الدعاية 4

حيث جـر القانوف كؿ مف طبع أو نشر أو باع أو عرض لمبيع أو أرسؿ بالبريد كتابًا أو 
كراسًا أو إعبلنًا أو بيانًا أو منشورًا لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتيا أو صادرة منيا واعتبره أنو 

ؿ فرع أو مركز أو لجنة أو ارتكب جنحة، وفي تفسير المشرع لمجمعيات غير المشروعة فتشمؿ ك
ىيئة أو شعبة أو مؤسسة أو مدرسة تديرىا جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سمطتيا، كما جـر 
المشرع كؿ مف نشط أو شجع غيره بالخطابة أو الكتابة أو بأية وسيمة أخرى عمى القياـ بأي فعؿ 

أو اشتراكات أو تبرعات  مف األفعاؿ التي تعتبر غير مشروعة، أو كؿ مف أعطى أو دفع تبرعات
بالنيابة عنيا، ويقصد بالجمعية غير المشروعة ىي كؿ جماعة مف الناس سواء أكانت مسجمة تقـو 

                                                           

 (.125الميدي وشافعي، جرائـ الصحافة والنشر )ص( 1)
  ـ(. 60/1936) 74راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  ( 2)
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أو تنشط أو تحرض أو تشجع أو تقوـ بالدعاية أو بغير ذلؾ عمى ارتكاب أي فعؿ مما حددتو نص 
مسطيف أو قمب الحكومة المادة عمى سبيؿ الحصر وىي القياـ بثورة أو بالتخريب لقمب دستور ف

القائمة بيا أو حكومة أية ببلد متمدنة، أو أية حكومة منظمة أخرى باستعماؿ القوة أو العنؼ، وأي 
مؤسسة تقوـ بتخريب أو إتبلؼ األمواؿ في فمسطيف أو األمواؿ المستعممة في التجارة مع أية ببلد 

(1)أخرى أو األمواؿ التي تؤوؿ إلحدى الجمعيات المذكورة سابقاً 
. 

  .نشر األكاذيب بقصد التخكيؼ:3

جـر المشرع الفمسطيني قياـ أي شخص عف عمـ أو ما يقوده لمعمـ واالعتقاد بعدـ صحة 
نشره أو ترديده لقوؿ أو إشاعة أو خبر مف شأنو أف يسبب خوؼ أو رعب لمناس أو يكدر صفو 

 (3)."التضميؿ"في فقو القانوف بجرائـ تسمى ىذه الجرائـ ، و (2)الطمأنينة العامة

ويتضح لنا توافر ركف العبلنية بيذه الجريمة فبل بد أف تكوف األخبار المختمقة التي ال 
أساس ليا مف الصحة منشورة في الصحؼ أو اإلذاعة أو التمفزيوف وال يشترط بيا تحقيؽ نتيجة 

نما يكفي احتماليا، وال بد مف توافر الركف المعنوي المتمثؿ بالعمـ واإلرادة وي القصد إذا  نتفي ىذاوا 
عمى أسباب معقولة بأف الخبر صحيح ولـ تتوافر لديو إرادة إحداث الخوؼ  كاف الشخص يعتقد بناءً 

 أو الرعب والفزع لدى المواطنيف.
 : .إىانة الشعكر الديني5

جـر المشرع نشر أي مطبوع أو محفوظ أو صورة أو رمز مف شأنو إىانة الشعور الديني 
انة معتقدىـ الديني أو تفوه بمكاف وعمى مسمع مف شخص آخر بكممة أو ألشخاص آخريف أو إى

صوت مف شأنو أف يؤدي إلىانة الشعور أو المعتقد الديني ألشخاص آخريف واعتبرتو أنو ارتكب 
 (4)جنحة.
 :الجرائـ التعبيرية المتعمقة بسير العدالة -ثانيان 

مجموعة مف األفعاؿ التي تصدر جـر المشرع في قانوف العقوبات النافذ في قطاع غزى 
 مف الفرد أثناء تعبيره عف رأيو خبلؿ إجراءات التقاضي والمحاكـ وىي:

                                                           

  ـ(. 73/1936-69) 74رقـ راجع قانوف العقوبات الفمسطيني ( 1)
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 تجريـ الشيادة الكاذبة كتضميؿ المحكمة كاليميف الكاذبة: -8

 :فيعاقب كؿ مف أعطى وبعممو شيادة كاذبة تؤثر في أي أمر جوىري  الشيادة الكاذبة
، وأوجب المشرع عقوبة سبع سنوات أي أنو عدىا يتعمؽ بإجراءات قضائية أي شيادة زور

جناية، وال عبرة إذا كانت تمؾ الشيادة مشفوعة باليميف أـ ُأخذت قبيؿ اإلفادة، وال عبرة 
كذلؾ إف تمت ُمراعاة األصوؿ والمراسيـ الواجبة في تحميؼ اليميف أو أف المحكمة أو 

لواجب لو أـ ال، وال عبرة كذلؾ المجمس القضائي كاف منعقد عمى الوجو الصحيح والمكاف ا
أكاف الشخص الذي أدى الشيادة شاىدًا مقبواًل، أو أف شيادتو مقبولة بتمؾ اإلجراءات أـ 

 .(1)ال، حتى أف مشرعنا عاقب كؿ مف أغرى شخص عمى أف يؤدي شيادة زور
 :سنوات ويعتبر  5في حيف أنو إذا لفؽ الشخص بينة يعاقب بالحبس مدة  تضميؿ المحكمة

 أنو ارتكب جناية. 
 :إف حمؼ الشخص يمينًا كاذبًا عف عمـ أو أعطى تأكيد كاذب أو إفادة  اليميف الكاذب

 (2)كاذبة أماـ شخص يممؾ صبلحية تحميؼ اليميف أو أخذ اإلفادة يعتبر أنو ارتكب جنحة.
  حيث منع المشرع كؿ نشر يتـ بإحدى وسائؿ تجريـ النشر لمتأثير عمى القضاة كالشيكد :

النشر لؤلخبار أو المعمومات أو االنتقادات التي مف شأنيا أف تؤثر عمى القاضي الذي 
 اعتبرت ذلؾ جنحة تستوجب عقوبة ستيفصؿ في الدعوى، أو إجراءاتيا، أو الشيود و 

 (3)أشير مف الحبس.
أشير واعتبر القياـ  : حيث قرر المشرع عقوبة ستلنشر الكاذب إلجراءات المحكمةتجريـ ا -2

غير صحيح عف اإلجراءات التي اتخذت  قراربالنشر بأي وسيمة مف وسائؿ النشر وبنية سيئة 
 أماـ أي محكمة مف المحاكـ الفمسطينية.

تتمثؿ في أف يناؿ المجـر عقابو وأف  اجتماعيةذلؾ ىو تحقيؽ قيـ  تجريـ ولربما اليدؼ مف
وأف ال يؤثر ذلؾ عمى القاضي في عقيدتو بحرية بشأف ء العدالة، البريء وىي قيـ ىامة إلرسا يبرئ

ـ تحت يبحيث يتأثر بما يبث أو يذاع فيدلوف بشيادت ،الدعوى المقامة أمامو أو التأثير عمى الشيود
كقيمة في نظر أفراد المجتمع مف الجميور والتأثير عمى  ىذا التأثير عمى الرأي العاـ فتيتز العدالة

 عدالة المحكمة وحيادىا.

                                                           

  ـ(. 117/1936) 74راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ (1)
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وتعتبر ىذه مف جرائـ النشر التي ترتكبيا المؤسسات الصحافية، وىنا يتضح لنا بمفيـو 
المخالفة جواز نشر إجراءات المحاكـ في الصحؼ في الحاالت الصحيحة التي تجيزىا وذلؾ امتداد 

يو يتيح لممواطف الذي ال يتمكف مف حضور الجمسات لبلطبلع عمى ما جرى فييا، لمبدأ العبلنية ف
وال سيما في ظؿ وجود بعض الصحؼ التي تقوـ بتخصيص باب خاص لنشر األنباء عف الجرائـ 
والمحاكمات األمر الذي يثير اىتماـ مجموعة كبيرة مف القراء، فشدد المشرع عمى ضرورة النشر 

األحياف قد يتبنى الصحفي رأي معيف أو ينحاز أو يتعاطؼ مع طرؼ الصحيح ليا، ففي بعض 
ضد آخر فيعمد عمى تركيز خبره أو تشويو صورة أحد األطراؼ أو المتيـ أماـ المجتمع قبؿ أف 
تثبت إدانتو األمر الذي يؤثر عمى سير العدالة أو شيادة الشيود لذلؾ نشر اإلجراءات القضائية 

أو تجسيد أو إعادة تصوير لما حدث في الجمسات بمقتضى حسف  ف يكوف بمثابة محاكاةيجب أ
وأف تقـو بعمؿ توازف بيف المرافعات وما  ،نية فبل يضيؼ أقوااًل لـ ترد بالجمسة أو يغفؿ عف بعضيا

 الخصـ مف دفاع وذلؾ ضمانًا لمحياد والموضوعية. يقدمو
 :ـ8121( لعاـ 82قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )بالفرع الثاني: الضكابط الكاردة 

جـر قانوف العقوبات النافذ في الضفة الغربية مجموعة مف الجرائـ المتعمقة بالمجتمع وأمنو 
 في األوضاع العادية أو أثناء إجراءات المحاكمة، سأوضحيا كما يمي:

 الجرائـ التعبيرية المتعمقة بالمجتمع: -أكالن 

المجتمع في األوضاع العادية والمعيشية والحياتية المختمفة الجرائـ في  ىذا النوع مفتتعمؽ 
 وىي كالجرائـ التالية:

 جريمة التحريض كتشمؿ:  -8

  :حيث عاقبت باألشغاؿ التحريض بيدؼ محاكلة اقتطاع جزء مف األراضي الفمسطينية
أف  الشاقة المؤقتة خمس سنوات عمى كؿ مف حاوؿ بأعماؿ أو خطب أو كتابات أو غيره

يقتطع جزءًا مف األراضي الفمسطينية ليضميا لدولة أجنبية أو أف يممكيا حقًا أو امتيازًا 
 (1)خاصًا بالدولة.

 حرض عاقب المشرع باألشغاؿ الشاقة المؤبدة كؿ مف  حرب أىمية:الدعكة إلى التحريض ب
اعتداء ييدؼ إما إثارة الحرب األىمية أو االقتتاؿ الطائفي بتسميح الفمسطينييف أو عمى 

                                                           

  ـ(. 114/1960) 16راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ   (1)
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بحمميـ عمى التسمح ضد بعضيـ البعض، وأما بالحض عمى التقتيؿ والنيب في محمو أو 
 (1)ويقضي باإلعداـ إذا تـ االعتداء. ،محبلت

 :يقوـ بو مواطف حريض يقع في فمسطيف حيث منع كؿ ت التحريض عمى التمرد كالعصياف
 ،لحمؿ جنود دولة أجنبية موالية مف جنود البر أو البحر أو الجو عمى الفرار أو العصياف

 (2)وعاقبتو بالحبس مدة ال تتجاوز السنتيف وبغرامة ال تتجاوز عشريف دينار.
 :عرؼ قانوف العقوبات نفسو نية الفساد  التحريض بنشر ألفاظ أك مستندات بنية الفساد

المنطوية عمى إيجاد الكراىية واالزدراء أو إيقاظ شعور النفور مف شخص جبللة  بأنيا النية
الممؾ أو مف الدولة المنتدبة أو المندوب السامي بصفتو الرسمية أو مف حكومة فمسطيف 
القائمة بحكـ القانوف أو مف سير العدالة أو النية المنطوية عمى تحريض أو تيييج أىالي 

ع أي تغيير في أي أمر قائـ في فمسطيف بحكـ القانوف بغير فمسطيف عمى محاولة إيقا
الطرؽ المشروعة أو عمى إيقاظ االستياء أو النفور بيف أىالي فمسطيف أو عمى إثارة 

 البغضاء والعداوة بيف مختمؼ فئات الشعب في فمسطيف.
لمذىبية تجريـ الدعاية اليادفة إلى إضعاؼ الشعكر القكمي أك إيقاظ النعرات العنصرية أك ا -2

بث األنباء التي يعرؼ أنيا كاذبة أو مبالغ فييا مف شأنيا أف توىف  يمنعأك األنباء الكاذبة: 
ويعاقب بالحبس مدة  نفسية األمة أو تناؿ مف ىيبة الدولة إذا كاف ىذا المواطف خارج المممكة،

وغرامة ال تزيد عف خمسوف دينار في حيف أنو يعاقب بالحبس مدة ال  ،أشير ال تقؿ عف ست
حد أتقؿ عف سنة إذا كاف كبلـ الشخص وألفاظو موجية ضد جبللة الممؾ أو ولي العيد أو 

 (3)أوصياء العرش.
يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة مف يقوـ بإثارة الحرب األىمية أو االقتتاؿ  تجريـ الفتنة:  -3

حمميـ عمى التسمح ضد بعضيـ البعض، أو يقوـ بالتحريض عمى التقتيؿ والنيب الطائفي أو ي
 (4)ويعاقب باإلعداـ إذا تـ االعتداء فعبًل.

لى حد كبير مف جريمة الخيانة ويقوؿ الشراح في ىذا النظاـ إوتقترب جريمة إثارة الفتف 
طورة أولية أي البدء ثؿ خواميا شف الحرب، ولذلؾ فيي تمالقانوني أنيا صورة مف صور الخيانة وق

                                                           

 ـ(.142/1960) 16راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  ( 1)
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وبعبارة أخرى فإف إثارة الفتنة تعد شروعًا في ارتكاب جريمة  ،في تنفيذ ارتكاب جريمة الخيانة
 (1)الخيانة.

وعرفو المشرع بأنو استخداـ العنؼ بأي وسيمة كانت أو التيديد باستخدامو أيًا تجريـ اإلرىاب:  -4
مي فردي أو جماعي ييدؼ إلى تعريض سبلمة كانت بواعثو وأغراضو ويقع تنفيذًا لمشروع إجرا

المجتمع وأمنو لمخطر إذا كاف مف شأف ذلؾ إلقاء الرعب بيف الناس وترويعيـ أو تعريض 
حياتيـ لمخطر، أو إلحاؽ الضرر بالبيئة أو المرافؽ واألمبلؾ العامة أو األمبلؾ الخاصة أو 

منيا أو االستيبلء عمييا أو تعريض المرافؽ الدولية، أو البعثات الدبموماسية أو باحتبلؿ أي 
المواد الوطنية لمخطر أو إرغاـ أي حكومة أو أي منظمة دولية أو إقميمية عمى القياـ بأي عمؿ 

 (2)أو االمتناع عنو.

ويعرؼ أمف الدولة الخارجي بأنو كياف الدولة المادي واألدبي تجاه الدوؿ األخرى الذي 
مشعب وصيرورتو وتجعمو عبدًا لغيره، أما أمف الدولة الداخمي بفقدانيا لو تنيار ذاتيتيا المتميزة ل

فيراد بو سيادة الحكومة عمى المحكوميف بيا، سواء مف الناحية المادية بكونيا قابضة زماـ أمورىـ، 
 ((3أـ مف الناحية المعنوية بكونيـ يبدوف ليا الطاعة والوالء.

عاقب المشرع كؿ  الصفاء بيف عناصر األمة:الجرائـ التي تناؿ مف الكحدة الكطنية أك تعكر  -5
كتاب أو خطاب أو عمؿ يقصد منو أو ينتج عنو إثارة النعرات المذىبية أو العنصرية أو 

أشير إلى  ناصر األمة فيعاقب بالحبس مدة ستالحض عمى النزاع بيف الطوائؼ ومختمؼ ع
 (4)دينار. ثبلث سنوات وبغرامة ال تزيد عف خمسيف

كاذبة أك مبالغ فييا مف شأنيا أف تكىف نفسية األمة أك تناؿ مف ىيبة  تجريـ نشر أخبار -6
فيعاقب كؿ مف أذاع أنباء مف شأنيا أف توىف نفسية األمة ولو أنو كاف الممؾ أك كلي العيد: 

أشير، ويعاقب كؿ مواطف يذيع في الخارج قصدًا  بصحتيا يعاقب مدة ال تقؿ عف ثبلثيعتقد 
فيعاقب بالحبس مدة ال ا مف شأنيا أف تناؿ مف ىيبة الدولة أو مكانتيا أنباء كاذبة أو مبالغ فيي

                                                           

 (.83عوض، القيود الواردة عمى حرية التعبير )ص ( 1)
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أشير وبغرامة ال تزيد عف خمسيف دينار بينما تزداد وتشتد العقوبة إذا كاف ما  تنقص عف ست
 (1)ذكره موجيًا ضد الممؾ أو ولي العيد أو أحد أوصياء العرش لتصؿ مدة ال تقؿ عف سنة.

جـر القانوف كؿ مف شجع غيره سواء  لمجمعيات غير المشركعة:تجريـ التشجيع أك الدعاية  -7
بالخطابة أو الكتابة أو بأية وسيمة أخرى عمى القياـ بأي فعؿ مف األفعاؿ التي تعتبر غير 
مشروعة وعددىا عمى سبيؿ الحصر بأنيا: قمب دستور المممكة بالثورة أو التخريب، أو قمب 

تبلؼ إستور باستعماؿ القوة والعنؼ، أو تخريب أو الحكومة القائمة في المممكة بموجب الد
 (2)أمواؿ الحكومة؛ فيعاقب مدة ال تزيد عف سنتيف.

تجريـ النشر الذم مف شأنو أف يعمؿ عمى زعزعة الثقة في متانة نقكد أك عممة الدكلة أك  -8
سنداتيا بكقائع ممفقة أك مزاعـ كاذبة أك حث الجميكر عمى سحب األمكاؿ مف البنكؾ أك 

حيث منع المشرع إذاعة أي وقائع ممفقة أو مزاعـ كاذبة ألحداث التدني سندات الدكلة:  بيع
نة نقد الدولة وسنداتيا وجميع في أوراؽ النقد الوطنية أو أي نشر يؤدي لزعزعة الثقة في متا

سنوات وبغرامة  الية العامة، وحدد العقوبة مف ست أشير لثبلثسناد ذات العبلقة بالثقة الماإل
تزيد عف مئتي دينار، ويعاقب أيضًا كؿ مف حض الجميور عمى سحب األمواؿ المودعة في ال 

المصارؼ والصناديؽ العامة أو عمى بيع سندات الدولة وغيرىا مف السندات العامة أو عمى 
 (3)اإلمساؾ عف شرائيا.

أو رمزًا  منع المشرع نشر شيئًا مطبوعًا أو مخطوطًا أو صورة أو رسماً إىانة الشعكر الديني:  -1
مف شأنو أف يؤدي إلى إىانة الشعور الديني ألشخاص آخريف أو إلى إىانة معتقدىـ الديني، أو 
تفوه في مكاف عاـ وعمى مسمع مف شخص آخر بكممة أو بصوت مف شأنو أف يؤدي إلى 

بالحبس مدة ال تزيد عمى  إىانة الشعور أو المعتقد الديني لذلؾ الشخص اآلخر، وجعؿ عقوبتو
 .(4)أشير أو بغرامة ال تزيد عمى عشريف دينار ثبلث

سنوات  فيعاقب مف سنة إلى ثبلثتجريـ إطالة المساف عمى أرباب الشرائع مف األنبياء:  -10
 ( 5)كؿ مف ثبت جرأتو عمى إطالة المساف عمنًا عمى أرباب الشرائع مف األنبياء.

 

                                                           

 ـ(.131،132/1960) 16راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  ( 1)
 ـ(.161/1960) 16راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  ( 2)
 ـ(.152،153/1960) 16راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  ( 3)
 ـ(.287/1960) 16راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  ( 4)
 ـ(.273/1960) 16راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  ( 5)
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  متعمقة بسير العدالة:التعبيرية الجرائـ ال -ثانيان 
المشرع جممة مف األفعاؿ المرتبطة بحرية التعبير عف الرأي تقع أثناء مرحمة جـر 

 المحاكمة، وىي كما يمي:
 تجريـ الشيادة الكاذبة كالتحريض كتضميؿ المحكمة كاليميف الكاذبة:  -1

 يعاقب كؿ مف شيد زورًا أماـ سمطة قضائية أو مأموركالتحريض عمييا الشيادة الكاذبة : 
حية االستماع لمشيود المحمفيف أو أنكر الحقيقة أو كتـ بعضيا أو كميا أو ىيئة ليا صبل

)أي وقائع القضية( بغض النظر سواء أكاف ىذا الشخص الذي أدى الشيادة شاىدًا مقبوؿ 
يعاقب فقبؿ جراءات أـ لـ تُ بمت في تمؾ اإلالشيادة أـ لـ يكف، أو كانت شيادتو قد قُ 

سنوات، ولكف إذا وقع ىذا الفعؿ في قضية جنائية يعاقب  بالحبس مف ثبلث أشير لثبلث
ذا كانت عقوبة تمؾ الجنائية وحكـ فييا باإلعداـ أو بعقوبة مؤبدة  األشغاؿ الشاقة المؤقتة، وا 
فبل تنقص عقوبة األشغاؿ الشاقة عف عشر سنوات، أما إذا وقعت الشيادة دوف أف يحمؼ 

العقوبة أيضًا إذا كاف الشخص الذي أدى  وتخفضلشاىد اليميف تخفض العقوبة لمنصؼ، ا
 (1).كاف يعرض الشاىد أو أحد أقاربو حتمًا لضرر شيادة الزور بتحريض منو إذا

  :و اليميف الكاذبة في يعاقب كؿ مف حمؼ سواء كاف مدعي أو مدعى عمياليميف الكاذبة
إلى خمسيف  ة مف خمسسنوات وبغرام عوقب مف ست أشير إلى ثبلثدعوى حقوقية، 

 (2)ولكنو ُيعفى مف العقوبة إذا رجع لمحقيقة قبؿ أف يصدر حكمًا مبرمًا في الدعوى.دينار، 
: فعاقب كؿ مف نشر أخبار أو معمومات أو تجريـ النشر لمتأثير عمى القضاة أك الشيكد -2

انتقادات مف شأنيا أف تؤثر عمى أي قاٍض أو شاىد أو تّمنع أي شخص مف اإلفضاء بما لديو مف 
المعمومات ألولي األمر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف ثبلث أشير أو غرامة ال تتجاوز خمسوف 

 (3)دينار.

ىؿ ىي جريمة بحد  يثار تساؤؿكنتيجة لكركد العالنية فيما سبؽ بعدة جرائـ بالفرعيف السابقيف، 
 ذاتيا أما تعتبر كذلؾ إذا ما اقترنت بأم فعؿ؟

ظياره، وتقوـ في جوىرىا عمى أساس إعبلف أو العبلنية ىي الجير بالشيء وتعم يمو وا 
إذاعة أو نشر فكرة أو خبر أو معمومات معينة إلحاطة الناس عممًا بمضمونيا، واعتبارىا جريمة 
بحد ذاتيا أـ ال يستند إلى الحالة التي ترد بيا فقد تكوف العبلنية جريمة تعبيرية وتمثؿ وسيمة ذيوع 

                                                           

 ـ(.214،217/1960) 16راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  ( 1)
 ـ(.221/1960) 16راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  ( 2)
 ـ(.224/1960) 16راجع قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  ( 3)
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و اتصالو بعمـ الناس دوف عائؽ أو حائؿ كنشر جمسات المحاكـ السرية أو انتشار الفكرة أو الخبر أ
أو مجمس النواب، وقد تكوف العبلنية ركف في جريمة تعبيرية فتكوف جريمة واقعة بذاتيا ويعاقب 

ما يكوف صحفي مخطئ ويقـو  عمييا المشرع، أما في الحالة الثانية فيكوف الشخص والذي غالباً 
لمنظاـ العاـ، فينا يكوف قد قاـ بارتكاب جريمة ثـ ينشر ذلؾ بصورة عمنية  بالتعبير عف رأي مخالؼ

عف طريؽ الصحافة أو المطبوعات وبيذا يكوف قد ارتكب فعميف ُمجّرميف يعاقب عمييما كالتحريض 
عمى قمب نظاـ الحكـ والنشر المخالؼ لمقانوف مثبًل، وقد ترد العبلنية في مقاؿ كعقوبة لجريمة 

تيدؼ العبلنية بيذه الحالة إلى إزالة أو التخفيؼ مف الضرر الذي أصاب الشخص  تعبيرية وىنا
مف جراء االعتداء عمى حقوقو المعنوية مف خبلؿ الصحؼ وغيرىا مف وسائؿ اإلعبلـ ويتمثؿ ذلؾ 
بنشر الحكـ الصادر بالعقوبة أو نشر حؽ الرد والتصحيح لمخبر أو المعمومة الخاطئة التي أضرت 

 (1)قوؽ اآلخريف.بمصالح أو ح

 

وبعد توضيحنا لمجرائـ الواردة في ىذا المطمب نجد أنو يحؽ لمفرد التعبير عف رأيو كيفما 
شاء بشرط أف ال يمس المجتمع فبل يجوز لو أف يمارس جراـ التحريض  أو نشر األكاذيب أو 

أو اإلرىاب أو يييف إىانة الشعور الديني أو يدعو لحرب أىمية أو يثير النعرات الطائفية أو الفتنة 
الشعور الديني، أو أف يعبر عف رأيو بشكؿ يؤثر سمبًا عمى سير العدالة كاف يدلي يمينًا أو شيادة 
كاذبة أو يقـو بنشر األحداث التي وقعت في جمسات المحكمة، فيذه الجرائـ ىي الحد الفاصؿ 

وسير العدالة ويباح لو كؿ ما والقيود المفروضة عمى حقو في التعبير عندما يتعمؽ األمر بالمجتمع 
 عدا ذلؾ بغرض الحفاظ عمى حقوؽ ومصالح أخرى لممجتمع جديرة بالحماية.

 (36)صدار ىذه القوانيف صدور قانوف تفسيري وىو قانوف المخالفات المدنية رقـ إوعقب 
ت واعتبرىـ مف المخالفا (3)واالفتراء المؤذي (2)ـ، والذي خص بالذكر جريمتي القذؼ1944لعاـ 

مع بقاء األصؿ العاـ بوجوب التعويض عند وقوع  -المدنية التي تستوجب التعويض لممضرور منيا
، (4)مف خبلؿ الئحة دعوى يقدمياوذلؾ  -الضرر سواء بسبب إحدى ىاتيف الجريمتيف أو غيرىما

عة ذلؾ فتقوـ المحكمة بتقدير ىذا المبمغ الذي تجده متفقًا مع العدالة واإلنصاؼ بالنظر إلى مدى تب

                                                           

 (.394أحمد فيمي، المسئولية المدنية لمصحفي )ص( 1)
 ـ(.16/1944) 36راجع قانوف المخالفات المدنية رقـ  (2)
  ـ(.23/1944) 36راجع قانوف المخالفات المدنية رقـ ( 3)
 ـ(.16/1944) 36راجع قانوف المخالفات المدنية رقـ  ( 4)
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حتى أنيا أطمقت عميو مصطمح النصفة العادلة أي أف يناؿ المضرور  (1)الشخص عف الضرر
، (2)النصفة التي يخولو إياىا ىذا القانوف مف الشخص الذي ارتكب تمؾ المخالفة أو المسئوؿ عنيا

الخسارة أو التمؼ الذي يمحؽ بماؿ أو سمب الراحة أو اإلضرار بالرفاه  ىوالضرر وبيف أف 
أي خسارة أو نفقة فعمية حاؿ تمثؿ في ب اً ماديبينما اعتبره ، و السمعة أو ما إلى ذلؾأالجسماني 

ومنح القانوف ىذه الصبلحية لكافة المحاكـ النظامية في ، يمكف تقدير قيمتيا نقدًا وبياف تفاصيميا
 (3).صاصيادوائر اخت

ومعرفتنا ، ومحمياً  لياً لئلطار القانوني الناظـ لحرية التعبير عف الرأي دو  بعد استعراضنا
لمقيود الموضوعية المفروضة عمييا وأنواعيا ونطاقيا، نتوصؿ إلى أف أىـ مواضع الخمؿ التي تؤثر 

لحقو ومدى توافقو مع  سمبًا عمى كيفية ممارسة واقتضاء ىذه الحرية مف ِقبؿ المواطف الفمسطيني
المعايير الدولية فيتضح لنا أف جميع الجرائـ السابقة قد وضعت لغاية تنافي ىدؼ المنع مف 
الجريمة المتمثؿ بحماية األفراد والمجتمع، فُفصمت الجرائـ لحماية دولة االنتداب البريطاني ابتداءًا 

لحمايتيـ وتأميف سبلمتيـ مف الممؾ وحتى المندوب السامي وكبار العامميف في الحكومة 
الشخصية، وأنيا أحكمت نصوصيا لمحاكمة الثوار وأبناء الوطف الفمسطينييف لمنعيـ مف الدفاع 

 عف وطنيـ أو حتى مجرد الدعوة لذلؾ.

مع إدراكنا أف الحرية المطمقة تعني اليمجية والفساد وتحطيـ الفضائؿ والنظـ االجتماعية  
نجد أنيما فرضا قيود  الفمسطينييفو وبالنظر إلى قانوني العقوبات إال أن، (4)ومبادئ الحؽ والعدؿ

بحيث أفرغوا ىذه الحرية مف مضمونيا وجعميا كالسيؼ  ،شديدة عمى حرية التعبير ووسائؿ ممارستو
المسمط عمى رقاب المواطنيف مف خبلؿ النصوص التجريمية التي توسعت كثيرًا في جرائـ النشر 

ر عف رأييـ تحت ذريعة جرائـ التشيير كالسب والقذؼ، أو جريمة التحقير أو ومْنع األفراد مف التعبي
كما سيتـ  اإلىانة، بشكؿ يتعارض مع غالبية المعايير الدولية السائدة في الدوؿ الديمقراطية

، في ظؿ وجود مجموعة متزايدة مف االجتيادات التشريعية الدولية التي تدعـ مبدأ توضيحو الحقاً 
لمحؽ في حرية التعبير ". فقد ذكر مقرر األمـ المتحدة  لجنائي ىو في حد ذاتو انتياكاً أف "التشيير ا

عقوبات التشيير ال ينبغي أف تكوف كبيرة لدرجة التأثير "الخاص حوؿ حرية الرأي والتعبير أف 
السمبي عمى حرية الرأي والتعبير والحؽ في البحث عف المعمومات وتمقييا ونقميا؛ فالعقوبات 

                                                           

 ـ(.64/1944) 36راجع قانوف المخالفات المدنية رقـ  ( 1)
 ـ(.3/1944) 36راجع قانوف المخالفات المدنية رقـ  ( 2)
 ـ(.58/1944) 36راجع قانوف المخالفات المدنية رقـ  ( 3)
 (.322الدولية والتشريعات )صغزاؿ، الحقوؽ والحريات في القوانيف ( 4)
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ـ 2002أف تطبؽ"، حتى أف اإلعبلف المشترؾ لعاـ  الجنائية، وخاصة السجف، ال ينبغي مطمقاً 
الصادر عف المقرر الخاص باألمـ المتحدة، والمقرر المعني بحرية اإلعبلـ في منظمة األمف 
والتعاوف، والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير في منظمة الدوؿ األمريكية قالوا: "إف التشيير 

لجنائي ليس مبررًا لتقييد حرية التعبير، كؿ القوانيف المتعمقة بالتشيير الجنائي ينبغي إلغاؤىا ا
صبحت الدوؿ أ ، فنتيجة لكؿ ذلؾ(1)واالستعاضة عنيا، عند الضرورة، بقوانيف تشيير مدنية مناسبة

قتصر األمر الديمقراطية تتجنب المجوء إلى العقوبات الجسدية والجنائية في مثؿ ىذه الحاالت وا
عمى استخداـ القانوف المدني، بحيث يستطيع الشخص طمب تعويض بسبب ما لحقو مف ضرر 
مادي أو أدبي جراء التعرض لو ولحياتو الخاصة، وال يتـ المجوء إلى العقوبات الجنائية كالحبس أو 

 الغرامة.

ات الحكومة كما أف الدوؿ المتقدمة كالسويد قامت بإلغاء آخر القوانيف التي تحمي مؤسس
منذ منتصؼ السبعينات عمى أساس أف مؤسسات الحكومة في المجتمع الديمقراطي ال  االزدراءمف 

 (2)بد أف تكوف منفتحة ومستجيبة لكؿ أنواع النقد حتى النقد المبني عمى أكاذيب.

إف السمطة السياسية التي تنفرد بوضع القوانيف الوضعية البلزمة لتحقيؽ المصمحة 
، وأف القانوف الذي وضع ويفترض أنو يحمي حقوؽ األفراد مف غير المعقوؿ أف يكوف ىو (3)العامة

نفسو مف يعتدي عمييا وينتيكيا ويقوض مف حدودىا، بؿ أنو وصؿ لحد االفتراء واإلساءة باستخداـ 
السمطة التجريمية التي يفترض أف تسعى لمموازنة بيف القيد وسمو الحرية المحمية ويتضح مدى 

طالة المساف عمى الممؾ والتي تقع بأي قوؿ او اإلسا ءة مثبًل في جريمتي النيؿ مف ذوي المقامات وا 
فعؿ أو رسـ أو صورة تناؿ مف سيادتو أو أحد أوصياء عرشو أو أحد أعضاء الييئة النيابية، 

فبل يسمح حتى مجرد التقوؿ أو طرح التساؤؿ  ،فالنص يصؿ بيؤالء األشخاص لدرجة التقديس
 يحؽ لي كباحثة أو قانونية أو مواطنة فمسطينية أف أتساءؿ عف ثروة الرئيس أو أحد أبناءه وعميو ال

أو عف تكمفة بناء ديواف الرئاسة والموازنة المخصصة لو أو عف عدد مستشاريو اليائؿ وكؿ ما إلى 
قيقي ذلؾ مف أوجو الفساد الظاىر أو المثير لمشؾ واقعيًا؛ فنخمص إلى أف ىذا ىو االنتياؾ الح

لحرية التعبير في ظؿ إقرار المشرع الفمسطيني لمبدأ ىاـ في النظـ الدولية والديمقراطية وىو مبدأ 
سيادة القانوف واعتباره أساس الحكـ في فمسطيف تخضع بموجبو جميع السمطات واألجيزة والييئات 

                                                           

  موقع إلكتروني(.مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لييئة األمـ المتحدة )(1)
 (.74الييئة المستقمة لحقوؽ المواطف، حرية الرأي والتعبير في المواثيؽ الدولية والتشريعات المحمية )ص( 2)
 .(71الشاعر، محاضرات في القانوف الدستوري والنظـ السياسية )ص( 3)
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أف يحمي  أغراض وىي وجوب ، والذي يقتضي عمى تحقؽ ثبلث(1) والمؤسسات واألشخاص لمقانوف
القانوف مف الفوضى أو مف حرب الكؿ ضد الكؿ، وأف تسمح الدولة لمناس بتدبير شؤونيـ بقدر 
معقوؿ مف الثقة التي تمكنيـ مف معرفة العواقب القانونية ألعماليـ المختمفة مسبقًا، وأف تُقدـ الدولة 

ف فعمت الدولة خبل(2)عمى األقؿ ضمانات ضد بعض أنواع التعسؼ الرسمي ؼ ذلؾ فتكوف ، وا 
وعمميًا ال يتوافر أيًا مما سبؽ في  (3)خرجت عف مبدأ المشروعية وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية
الذي يتجو في الكثير مف المواضع فمسطيف، بؿ حتى أننا نفتقر لوجود مبدأ تناسب العقوبة 

مثبًل وضع عقوبة ، فالعقوبة والجريمة التي تقررت ليامضمونو لممشرع بمراعاة التناسب بيف إيبلـ 
سنوات إذا ثبت قياـ أحدىـ بإطالة المساف عمى الممؾ وعقوبة الحبس المؤبد  مف سنة إلى ثبلث

لجريمة التحريض عمى الحرب األىمية؛ األمر يخالؼ مقتضيات العقؿ والمنطؽ وال يراعي الموازنة 
 ة.بيف جسامة الفعؿ والعقوبة وأنو بالمقدور اتخاذ عقوبات أخؼ حدة وقساو 

معايير  مبدأ عمى ثبلثوكذلؾ األمر بالنسبة لمقاضي عند الحكـ بتمؾ العقوبة ويقوـ ىذا ال
ىي القيـ أو المصالح االجتماعية المراد حمايتيا وما ييددىا مف خطر أو يصيبيا مف ضرر نتيجة 
عدواف ما، وما يقع مف خطأ في سبيؿ المساس بيا، فالعقوبة ال تكوف عادلة إال إذا كانت متناسبة 

 (4)مع الجـر المرتكب.

ذا كاف لكؿ فرد أف يرى ما يشاء فإف أي محاولة إلرغا ـ أناس ذوي آراء مختمفة بؿ وا 
ومتعارضة أف يقولوا ما تقرره السمطة العميا يؤدي لعواقب وخيمة بؿ إف األذكياء ال يمكنيـ إلتزاـ 
الصمت ألنو مف األخطاء الشائعة بيف الناس، أنيـ يبوحوف بنواياىـ لآلخريف حتى في الحاالت 

عندما تسمب الفرد حقو في التعبير عف  التي يحسف فييا الكتماف، وعمى ذلؾ تكوف الدولة أشد عنفاً 
 (5)رأيو وتكوف معتدلة متى أعطتو ىذا الحؽ.

وبإسقاط االختبار الثبلثي األجزاء الوارد في المواثيؽ الدولية عمى القوانيف الفمسطينية فنرى 
أف المشرع الفمسطيني قد أخؿ بالجزء األوؿ منو في الشرط المتعمؽ بضرورة وجود نص قانوني 

وذلؾ حيف نص عمى مجموعة مف الجرائـ بمصطمحات فضفاضة و واسعة وتحتمؿ التأويؿ محدد، 
                                                           

  ـ(. 9/2005)راجع القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ ( 1)
 (.2الخفاجي، سيادة القانوف )( 2)
غانـ، القضاء اإلداري الرقابة القضائية عمى أعماؿ السمطة اإلدارية في فمسطيف بيف النظرية والتطبيؽ ( 3)

 (.89)ص
 (.744قانوف العقوبات الفمسطيني )ص مبادئجرادة، ( 4)
 (.16العامة في جرائـ الصحافة والنشر )ص المبادئحجازي، ( 5)
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عمى أكثر مف وجو، وتترؾ مجاؿ التفسير الموسع لمسمطة التنفيذية؛ مثؿ الدعوة لئلرىاب أو الفتنة، 
النيؿ مف الوحدة الوطنية أو إضعاؼ الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذىبية، أو 
نشر أخبار كاذبة أو مبالغ فييا مف شأنيا أف توىف نفسية أو تعكير الصفاء بيف عناصر األمة، أو 

العمؿ عمى زعزعة الثقة في متانة نقود أو عممة أو األمة أو تناؿ مف ىيبة الممؾ أو ولي العيد، 
البنوؾ حث الجميور عمى سحب األمواؿ مف أو الدولة أوؿ سنداتيا بوقائع ممفقة أو مزاعـ كاذبة، 

وعدـ  اإلنسافمبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوؽ  التعارض معأو ، أو بيع سندات الدولة
، وبمقارنة الجزء الثاني والثالث مف االختبار الذي بلؽ والقيـ والتقاليد الفمسطينيةاإلخبلؿ باألخ

يشترط وجود مصمحة مشروعة وضرورية فرض القيد في مجتمع ديمقراطي، فنرى أيضًا أف القوانيف 
الفمسطينية بعيدة عنيما فما المصمحة التي يقتضييا تجريـ نشر أخبار مف شأنيا أف تقمؿ مف ىيبة 

ف عميو أو النيؿ مف ذوي المقامات في حيف أف العكس ىو الممؾ أو أحد أبناءه أو إطالة المسا
األصؿ والوارد في كؿ دوؿ العالـ المتحضر فبل يتمتع الموظفوف العموميوف والشخصيات العامة 
األخرى بحماية كبيرة ضد القذؼ والتشيير، ويتعيف عمييـ دائمًا أف يثبتوا أف ما نشر عنيـ لـ يكف 

 ؼ الصالح العاـ مف جية أخرى.يستيدصحيحًا مف ناحية وكاف ال 

القوانيف الفمسطينية  نرى أفالسابؽ ذكرىا في ىذا البحث  وبالرجوع لمبادئ جوىانسبيرغ
تخالؼ المبدأ الثاني منيا الذي ينص عمى أف تقييد الحرية بعذر األمف القومي أو المساس بوجود 

أو داخمي  ،ارجي كالتيديدالدولة أو سبلمة أراضييا أمر غير مشروع سواء أكاف مصدر الخطر خ
كالتحريض عمى العنؼ واإلطاحة بالحكومة أو إخفاء معمومات معينة، كما وتخالؼ المبدأ السادس 

ر باعتباره تيديدًا الذي تحدث عف التعبير الذي يمكف أف ييدد األمف القومي فبل يجوز معاقبة التعبي
تحريض عمى االغارة عمى فمسطيف، ، وىذا يتناقض مثبًل مع ما ورد في جريمة اللؤلمف القومي

نشر ألفاظ ومستندات بنية و التحريض عمى التمرد والعصياف، و ىمية، أالدعوة إلى حرب وجريمة 
النشر بيدؼ محاولة اقتطاع جزء مف األراضي األردنية، و الفساد ونشر األكاذيب بقصد التخويؼ، 

 التحريض عمى التمرد والعصياف. و 

ي سبؽ توضيحيا في ىذا البحث، فنرى أنيا تخالؼ المبدأ وبالرجوع لمبادئ كامدف الت
دماج اتفاقيات حقوؽ  ف  اإلنسافاألوؿ منيا الذي يقضي بالتصديؽ وا  في التشريع المحمي، ألنو وا 

كانت فمسطيف عمميًا انضمت لبلتفاقيات الدولية، إال أنيا حقيقًة لـ تدمج محتوى نصوص ىذه 
خالؼ أيضًا المبدأ الثاني الذي ينص عمى ضرورة وجود إطار االتفاقيات في قوانينيا المحمية، وت

قانوني واضح لحماية حؽ التعبير ورغـ وجود قوانيف إال أنيا ليست شاممة لجميع مظاىر حرية 
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التعبير عف الرأي، ويعترييا الكثير مف النقص والخمؿ والتضارب في الكثير مف المواضع بحيث 
 امؿ الذي يواكب عصرنا الحالي.يفتقر تنظيميا القانوني لموضوح الك

 اإلسبلـومف ناحية أخرى ىامة نرى أف القوانيف الفمسطينية العقابية أيضًا تتعارض مع روح 
، فنرى أف الديف (1)ومبادئ الشريعة اإلسبلمية التي تعتبر مصدر رئيس لمتشريع في فمسطيف

أو تكفير المسمـ واالفتراء اإلسبلمي حصر ضوابطو في عدـ التعرض باإلساءة لمعتقدات اآلخريف 
عميو، والتطاوؿ عمى الذات اإلليية أو األنبياء والرسؿ، والدعوة لمضبللة والبدع بيف المسمميف ونشر 

، وأف ال يمارس ىذا (2)وعدـ جواز المراء والمجادلة أو إيذاء الغير ،الرذيمة والفساد داخؿ المجتمعات
الحكمة، وأف ال يتـ التعدي عمى حريات اآلخريف  الحؽ بطريقة تستفز اآلخريف وبدرجة بعيدة عف

بالتحريض عمى القتؿ أو االعتداء أو االحتبلؿ، وأف تتـ ممارسة ىذه الحرية بأسموب عممي قائـ 
كراه غير إلى أية صورة مف صور العنؼ أو اإلعمى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة دوف المجوء 

فيحـر الكذب والبذاءة والفحش في  اإلسبلـخبلقية في ، وأف تتـ مراعاة المعاني األ(3)المشروع
التعبير وأف ال تؤدي لمخروج عف الحاكـ المسمـ، وأف تراعى مصمحة المسمميف ودولتيـ فبل يخوض 

فيما يضره ويضر دولتو أو يعود عميو وعمييا بالفساد بؿ ال بد أف تكوف في إطار الخير  اإلنساف
 (4)والمصمحة وبناء األمة.

العكس فاإلسبلـ يمنع تخويؼ المسمـ بأي نوع مف العقاب أو السجف أو القتؿ أو  بؿ عمى
المحاربة في الرزؽ بسبب رأيو السياسي فيقوؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: "ال يحؽ لمسمـ أف 
يروع مسممًا إف روعة المسمـ ظمـ عظيـ" ]أخرجو: الترمذي[، وقاؿ "إف اهلل يعذب الذيف يعذبوف 

المجاؿ لمحكاـ عندما تضيؽ صدورىـ  اإلسبلـأحمد[، فمـ يترؾ  ي الدنيا" ]أخرجو اإلماـ:الناس ف
لـ يحمي الممؾ أو  اإلسبلـباتياـ خصوميـ بالرأي وسوء النية، كما أف  يبدئوتبالمعارضة أف 

رئيس الدولة مف القذؼ أو السب؛ فيرفض أف يعطي الحاكـ المسمـ ىذه الحصانة، والتاريخ 
زخر بالمواقؼ المؤيدة لذلؾ، فالمواطف المظمـو في الدولة اإلسبلمية يكوف معفيًا مف اإلسبلمي ي

حتى أنو نيى عف التعرض  العقاب إذا جير بالظمـ الذي يشعر بو أو االساءة التي تعرض ليا،
لصاحب الشكوى، فكاف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ لمصحابة "دعوه فإف لصاحب الحؽ 

البخاري[، وكثيرا ما كاف عمر يسمع مسباتو مف بعض البدو وعواجز النساء فكاف  مقااًل" ]أخرجو:
ال يغضب بؿ يحقؽ في األمر ويقضي ليـ بالحؽ، بؿ وبالرجوع أيضًا لتاريخ نشأة الدولة 

                                                           

 ـ(. 4/2005) 2، فقرة لقانوف األساسي الفمسطيني المعدؿراجع ا( 1)
 (.55سميماف، حرية الرأي والرقابة عمى المصنفات )ص( 2)
 (.150الطعيمات، حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية )ص( 3)
 (.355آثارىا في المجتمع وضوابطيا الشرعية )صحمداف، حرية الرأي في واقعنا المعاصر ( 4)
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والخبلفات اإلسبلمية نرى أف ىناؾ قضاء المظالـ الخاص بنظر الشكاوى التي يقدميا المواطنيف 
ؿ الخراج أي "وزيري المالية والضرائب" في حاؿ توسعيـ في جباية الضرائب، ضد الوالة، وضد عما

ضد ُكتاب الدواويف إذا أثبتوا في دفاترىـ ما يخالؼ الحقيقة مف أمواؿ المسمميف وأحواليـ أيضًا و 
 وكانت رتبة ىذا القاضي أعمى مف رتبة الوالي نفسو.

حٍد كبير عف المواثيؽ واالتفاقيات والمعايير بعيدة إلى ًا يتضح أف القوانيف الفمسطينية وختام
 عدـ وضوح، وأف أغمب مواضع التباعد والعوار نتجت بسبب مف الناحية الموضوعية الدولية

 مصطمحاتيا ومدى اتساعيا، ولبعد سياسة المشرع التجريمية عف الحفاظ حقيقًة عمى مصالح األفراد
، وعدـ تشبعو ومصالح الدولة بحاؿ تعارضيا أو حتى إيجاد حالة مف التوازف بيف حقوؽ األفراد

لفمسفة إباحة الحرية وتمكيف الفرد سيما وأنو جؿ ىذه التشريعات وضعت لخدمة مصالح اإلدارات 
 السياسية التي حكمت قطاع غزة والضفة الغربية. 
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 المبحث الثاني
 الفمسطينيالضكابط الشكمية لحرية التعبير عف الرأم في التشريع 

توضح الضوابط الشكمية التنظيـ القانوني والوسائؿ واألساليب واألشكاؿ واإلجراءات التي ال 
بد مف اقتضائيا لممارسة الحؽ، ونظـ القانوف الفمسطيني بعضًا مف مظاىر حرية التعبير عف الرأي 

اقتضاؤه ممارسة ىذا الحؽ أو تؤثر في كيفية  في قوانيف وتشريعات مختمفة متباعدة توضح
، في حيف غفمت عف التنظيـ التفصيمي لممظاىر األخرى واكتفت بالنصوص عمييا (1)ونطاقو

قرارىا في القانوف األساسي، سأقوـ بتوضيحيا في مطمبيف  :وا 

 المطمب األوؿ: الضوابط الشكمية المتعمقة بحرية الصحافة و اإلعبلـ 
 التجمع السممي والنقاباتة بحرية المطمب الثاني: الضوابط الشكمية المتعمق 

 اإلعالـلشكمية المتعمقة بحرية الصحافة ك الضكابط ا: المطمب األكؿ
أولت جميع التشريعات عناية خاصة بالحرية الصحفية واإلعبلمية كونيا صاحبة التأثير 

مف خبلؿ قياميا بتسميط الضوء عمى مكامف الخمؿ والمشاكؿ التي تحدث فاألقوى عمى الجميور 
ثارة قضايا الرأي العالـ التي تيـ وتُنير فكر في  الدولة، والكشؼ عف الفساد ومبلحقة الفاسديف وا 

وتزود المواطف بالمعمومات الضرورية والتحميبلت الميمة بمواضيع مختمفة، ، أفراد الشعب كاّفة
ب عموت ات السمـ والحرب والنزاع، كماوتطمعو عمى األحداث التي تجري بجميع بقاع العالـ في أوق

في الدولة نتيجة لخطورة دورىا حتى سميت بالسمطة الرابعة؛  ابيًا عمى أداء السمطات الثبلثدورًا رق
وعنيت التشريعات بوضع عددًا مف الشروط والقيود وحذا المشرع الفمسطيني حذوىا، فأفرد قانونًا 

 لفرعيف كما يمي:ا خاصًا نظـ فيو إنشاء الصحؼ و أرسى قيود متعمقة بالنشر، وعميو سأتناوؿ

 بإنشاء  ـم1995الضوابط الواردة بقانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني لعاـ  :وؿالفرع األ
 الصحؼ

  الفرع الثاني: الضوابط الواردة بالموائح التنفيذية لقانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني لعاـ
 المتعمقة بالنشر ـم1995

 
                                                           

فمثبًل لو لـ يحظر المشرع الفمسطيني تمقي الدعـ المالي الخارجي لممطبوعات إال بإذنيا لوجدنا في الواقع ( 1)
الكثير مف المجبلت واإلصدارات الصحفية خارجة ودخيمة عمى ثقافتنا ومجتمعنا كونيا غالبًا ما ترتبط بثقافة المموؿ 

ؾ المتعمقة بالجانب الجنسي أو التي تدعو لمتطبيع والتيويد وغيره، أو لو لـ يمنع الدولة نشر الصور المنافية كتم
 لؤلخبلؽ في جميع اإلصدارات والمطبوعات الفمسطينية كاف سيسيؿ تداوؿ المعمومات والصور المسيئة لؤلخبلؽ.
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بإنشاء  ـ8115الفرع األكؿ: الضكابط الكاردة بقانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني لعاـ 
 الصحؼ

فات باإلجراءات الخاصة أي صدر ىذا القانوف عف الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عر  
شيدت الصحافة ـ، ومف ثـ 1996والية المجمس التشريعي الفمسطيني األوؿ في عاـ  قبؿ بدء

بعض التحسف والتوسع الكبير في عدد الصحؼ والمجبلت ومحطات اإلذاعة والتمفزة الفمسطينية 
حيث تـ ترخيص أكثر مف  ،الرسمية والخاصة وشبكات التمفزة األرضية والفضائية والعربية واألجنبية

مطبوعة صحفية يومية أو أسبوعية أو نصؼ شيرية أو فصمية متخصصة ويعمؿ في  140
محطات إذاعية ولـ ينشأ ىذا التحسف لوال  7و ،محطة تمفزة 26لفمسطينية أراضي السمطة الوطنية ا

مف القوانيف المقيدة ىذا القانوف ، إال أنو وبذات الوقت يعتبر (1)إقرار قانوف المطبوعات والنشر
لمحرية اإلعبلمية والصحفية كما سنوضحو الحقًا، وعرؼ القانوف مينة الصحافة بأنيا مينة تحرير 

صدارىا، وعرفت الصحفي بأنو كؿ مف اتخذ الصحافة مينة أو مورد رزؽ، المطبوعات ا لصحفية وا 
 والمتخصصة اليومية وغير اليومية الصحفيةوتناوؿ القانوف جميع المطبوعات الدورية وغير الدورية 

، و أورد ضوابطًا متعمقة بإنشاء الصحؼ بعضيا ترد عمى األمواؿ (2)األنباء وكاالت ونشرات
 عمى األشخاص، نوضحيا كما يمي:وبعضيا ترد 

 كاردة عمى األمكاؿ: قيكد -أكالن 

 المسجؿ رأسماليا يقؿ ال أف اليومية الصحفية لممطبوعة الرخصة منح في المشرع اشترط
 التي المطبوعة باستثناء منو دينار آالؼ عشرة عف اليومية وغير ،دينار ألؼ وعشريف خمسة عف
 ومحددة ومعمنة مشروعة مالية موارد وجود المشرع أوجب ولقد سياسي، حزب ألي ممكيتيا تعود

 حصوليا بعد إال أجنبية دولة أي مف توجييات أو مالي دعـ أي تمقي وحظر الدورية لممطبوعة
 أربع عف ؿتق ال لمدة بالحبس العقوبة وجعمت ،(3)اإلعبلـ لوزارة تقدمو الذي لمطمب الموافقة عمى
 آالؼ ست عمى تزيد وال دينار ألؼ أربع عف تقؿ ال بغرامة أو أشير ست عمى تزيد وال أشير
  (4)دينار.

 

                                                           

 (.19والنشر دراسات نقدية ومبلحظات نقدية )صالييئة المستقمة لحقوؽ المواطف، قانوف المطبوعات ( 1)
  ـ(.1/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني ( 2)
  ـ(. 9،21/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني ( 3)
 ـ(. 45/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني ( 4)
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 :كاردة عمى األشخاص قيكد -ثانيان  

 ال أف بالصحافة يعمؿ مف كؿ بموجبو ألـز عاماً  نصاً  والنشر المطبوعات قانوف وضع
 اإلعبلـ وسائؿ مراسمي نظاـ بموجب ذلؾ كاف إذا إال أجنبية جية أية مع عمؿ بعبلقة يرتبط

 طبيعة وفؽ فرد بكؿ الخاصة الشروط مف عدداً  وضع و ،(1)القانوف ىذا بموجب الصادر األجنبية
 يمي: كما نوضحيا المحاماة، بمينة عممو
 أخرى وظيفة أي يمارس ال صحفياً  يكوف أف وىي :التحرير رئيس في الخاصة الشركط . أ

 المقاؿ وكاتب المطبعة مالؾ مع بالتضامف الجنائية المسئولية ولتحممو عممو لخطورة وذلؾ
 دورية مطبوعة مف أكثر عف مسؤوالً  يكوف ال وأف ،(2)قانونية مساءلة أي وجود بحاؿ
 فمسطيف في فعمية إقامة مقيـ يكوف وأف القضائية، بالحصانة متمتعاً  يكوف ال وأف واحدة،

 يمـ و بيا يعمؿ التي الدورية المطبوعة لغة يتقف وأف ذلؾ، غير الضرورة اقتضت إذا إال
 يكوف ال وأف لغات، بعدة تصدر المطبوعة كانت حاؿ في األخرى بالمغات كافياً  إلماماً 

 كانت ما إذا ذلؾ مف ويستثنى األمانة أو بالشرؼ مخمة جنحة وأ بجناية عميو محكوماً 
 (3)سياسي. حزب عف صادرة المطبوعة

 عمى قتصرت التي تمؾ أي المتخصصة: المطبكعة تحرير برئيس الخاصة الشركط . ب
 مثبًل. الصحي أو القانوني أو االقتصادي كالجانب خاصة معينة وجوانب موضوعات

 لمجنسية حيازتو عدـ بحاؿ التحرير منظمة في خدموا ممف أو فمسطينياً  يكوف أف يشترطو 
ف عممي مؤىؿ عمى حاصبلً  يكوف وأف الفمسطينية،  أف طالما الصحافة بتخصص يكف لـ وا 
 بو تخصصت الذي الموضوع في خبرات لديو أو المطبعة موضوعات في يدخؿ تخصصو
 (4)الحزبية. المطبوعات باستثناء الصحيفة

 قياس دار أك كالبحكث الدراسات أك النشر دار عف المسئكؿ بالمدير الخاصة الشركط . ت
 المكتبة: أك التكزيع دار أك المطبعة أك كاإلعالف الدعاية تبمكا أك كالترجمة العاـ الرأم
 لمجنسية حيازة عدـ بحاؿ التحرير بمنظمة خدموا ممف أو فمسطينياً  يكوف أف وىي

 يكوف وأف األمانة، أو بالشرؼ خمةم جنحة أو بجناية عميو محكوـ وغير الفمسطينية،

                                                           

 ـ(. 10/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  ( 1)
 ـ(. 12/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  (2)
 ـ(. 11/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  ( 3)
 ـ(. 13/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  ( 4)
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 الشيادة عمى حصولو بعد اكتسبيا مناسبة خبرة ولديو العامة الثانوية شيادة عمى حاصبلً 
 أو لمترجمة دار أو مكتبة أو لمطبعة أو التوزيع أو النشر لدار مسؤوالً  مديراً  سيعيف كاف إذا

 عمى األولى الجامعية ادةالشي عمى الحصوؿ اشترط أنو حيف في والدعاية، لئلعبلف مكتب
 أو والبحوث لمدراسات مسؤوالً  مديراً  سيعيف كاف إف لمشيادة اكتسابو بعد مناسبة وخبرة األقؿ
 لمؤسسة إال مسئوالً  مديراً  يكوف ال بأف وأعقبيا ،(1)الصحفي المكتب أو العاـ الرأي لقياس
 (2)فقط. واحدة

ف فييا مقيماً  فمسطينياً  كوفي أف وىي :الدكرية المطبكعة بمالؾ الخاصة الشركط . ث  يكف لـ وا 
 جنحة أو بجناية محكوـ غير يكوف وأف الداخمية، وزارة موافقة عمى الحصوؿ فيجب مقيماً 
  .(3)األمانة أو بالشرؼ مخمة

 أو صحفاً  يبيع أف أراد مف كؿ عمى القانوف فأوجب المطبكعات ببائعي الخاصة الشركط . ج
 مف رخصة عمى يحصؿ أف المطبوعات مف وغيرىا رسوماً  أو صوراً  أو مجبلت أو كتباً 
 ومحؿ وعمره ومينتو وكنيتو اسمو ويتضمف ليا يقدمو بياف عمى بناء تعطى اإلعبلـ وزارة
  (4)شخصيتيف. وصورتيف اليوية عف صور البياف بيذا ويرفؽ إقامتو

 وىي: بيا ،عممو ممارسة أثناء المطبعة مالؾ أك مدير عمى المفركضة الخاصة الشركط . ح

 وعدد أصحابيا وأسماء يطبعيا التي المؤلفات عناويف بالتسمسؿ فيو يدوف بسجؿ االحتفاظ 
 منيا. كؿ مف المطبوعة النسخ

 في تطبع دورية غير مطبوعة كؿ مف نسخ أربع والنشر المطبوعات دائرة لدى يودع أف 
 توزيعيا. قبؿ وذلؾ مطبعتو

 الحقيقي. اسمو كاتبو لو قدـ إذا إال مستعار باسـ شخص ألي مقاؿ أي نشر عدـ 
 التي المطبعة واسـ االشتراؾ وبدؿ الصدور وتاريخ المسئوؿ التحرير رئيس واسـ اسمو نشر 

 مضموف عمى يطرأ تعديؿ أو تغيير بأي لممدير شعارإ يقدـ وأف بارز، مكاف في بيا يطبع
 وقوعو. تاريخ مف يوماً  ثبلثيف خبلؿ الترخيص

                                                           

 ـ(. 14/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  ( 1)
 ـ(. 5/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  ( 2)
 ـ(. 16/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  ( 3)
 ـ(. 36/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  ( 4)
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 مقابؿ نشره تـ خبر أو تحقيؽ أي وجود بحاؿ إعبلنية مادة بأنيا والتوضيح اإلشارة وجوب 
  أجر.

 أو بيعيا أو تداوليا أو توزيعيا أو نشرىا أو طبعيا منع قد كاف مطبوعة أي طباعة عدـ 
ال ،شرىان حظر أو بإصدارىا مرخص غير مطبوعة طبع  عف تقؿ ال بغرامة فيعاقب وا 

 اعتبارياً  شخصاً  المطبعة صاحب كاف إذا أما دينار، ألفي عمى تزيد وال دينار خمسمائة
 شيريف الحبس أو دينار آالؼ خمسة عمى تزيد وال دينار ألفي عف تقؿ ال بغرامة فيعاقب

 (1)معًا. العقوبتيف ىاتيف بكمتا أو

  :الحصكؿ عمى رخصة إصدار مطبكعةكاردة في طمب  قيكد -ثالثان 

 الصحفية المطبكعة إصدار رخصة عمى الحصكؿ طمب في توافرىا الواجب البيانات القانوف حدد
 يمي: ما وفؽ

 وعنوانو. إقامتو ومحؿ الرخصة طالب اسـ. أ
 وطبعيا. إصدارىا ومكاف المطبوعة اسـ. ب
 الخ. ..فصمية أو شيرية نصؼ أسبوعية يومية ىي وىؿ صدورىا مواعيد. ت
 ..الخ..اقتصادية أو أدبية أو سياسية كانت إذا وما تخصصيا. ث
 بيا. ستصدر التي المغات أو المغة. ج
 العممية. وخبراتو العممية وشيادتو وعنوانو إقامتو ومحؿ وعمره المسؤوؿ التحرير رئيس اسـ. ح
  بو. المصرح الصحفية المطبوعة ماؿ رأس. خ
 عمى عاـ نصؼ لمدة لمعامميف والنفقات األجور يكفؿ بما بنكي تعيد سند عمى التوقيع. د

 واألدبية الثقافية والروابط االتحادات تصدرىا التي والفنية األدبية الدوريات باستثناء األقؿ
 (2)والفنية.

 طمب أو مطبوعة إصدار رخصة عمى الحصوؿ طمب ويقدـ الطمب: ليا يقدـ التي الجية وحدد
 أو العاـ الرأي لقياس دار أو والبحوث لمدراسات دار أو لمتوزيع دار أو لمنشر دار أو مطبعة إنشاء

 مف تنسيب عمى بناءً  اإلعبلـ لوزير واإلعبلف لمدعاية مكتب أو لمترجمة دار أو الصحفي المكتب

                                                           

 ـ(. 46/1995-22)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  (1)
 ـ(. 18/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  ( 2)
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 الرفض قرار ويكوف الطمب تقديـ تاريخ مف يوماً  ثبلثيف عف تزيد ال مدة خبلؿ قراره ويصدر المدير
 (1)العميا. العدؿ محكمة لدى لمطعف وخاضعاً  معمبلً 

 السياسي، لمحزب أو الصحفية الشركات أو لمصحفي وىي الرخصة، ليا تمنح التي الجيات حددك 
 المعاممة بشرط أجنبية أو فمسطينية أنباء لوكالة إصداره لموزير المدير مف تنسيب عمى بناءاً  ويجوز
 (2)فمسطيني. صحفي ِقبؿ مف التحرير ترأس و بالمثؿ
 الترخيص عمى حصوليا حاؿب وىي ،حكمان  ممغاة المطبكعة الرخصة بيا تعتبر التي الحاالت كحدد
 ثبلث لمدة مشروع عذر دوف وتوقفت باإلصدار تقوـ كانت إف أو إصدارىا، دوف أشير ست ومرور
 أسبوعية، المطبوعة نتكا بحاؿ متتالية عدداً  عشر واثني يومية المطبوعة كانت إف متصمة أشير
 أسبوع، مف أطوؿ بمدة منتظمة بصورة تصدر المطبوعة كانت بحاؿ متتالية أعداد أربع ولمدة

  (3)السياسية. لؤلحزاب التابعة بوعاتالمط باستثناء

 أية يستورد أف يريد مف كؿ القانوف فألـز المحمية غير المطبكعات عمى الكاردة القيكد كحدد
 أو التوزيع دار وعمى أدنى، كحد بأسبوعيف ذلؾ قبؿ اإلعبلـ وزارة إشعار الخارج مف دورية مطبوعة

 ترخيص عمى الحصوؿ شابييا وما وصحؼ مجبلت مف دورية مطبوعات يستورد أف يريد مف كؿ
 ومراكز والجامعات الحكومية المؤسسات تستورده ما باستثناء واحدة، ولمرة بذلؾ اإلعبلـ وزارة مف

 (4)استيرادىا. عمى المسبقة الوزير موافقة تؤخذ أف عمى العممي البحث
 قيكد كاردة عمى النشر:  -رابعان 

التقييدات التي ترتبط وتؤثر عمى الجانب التحريري لمضموف  أورد ىذا القانوف جممة مف
 المطبوعة، قمنا بتقسيميا لما يمي:

 يجب ال المحظورات مف مجموعة القانوف حددقيكد كآداب كأخالؽ مينة الصحافة:  .8
 مينة وأخبلؽ آداب مف القانوف وفؽ واعتبرت بؿ واإلعبلـ الصحافة حرية في بيا المساس
 فيما السابؽ المطمب في وتفصيمو ذكره ورد قد بعضيا بيا التقيد يفالعامم عمى الصحافة
ف الصحفية، بالجرائـ يعرؼ  وضوح ونتيجة أنو إال الموضوعي لمجانب شموليا صح وا 

                                                           

 ـ(. 19،20/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  ( 1)
 ـ(. 17/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  ( 2)
 ـ(. 23/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  ( 3)
 ـ(. 38/1995-34)لفمسطيني راجع قانوف المطبوعات والنشر ا ( 4)
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 المادة مخالفة حاؿ في لمصحيفة الداخمية التحرير عباءة مف تخرج لف بيا القانوني النص
  (1) وىي: التالية الواجبات إلحدى الصحفية

 الخاصة. حياتيـ بحرية المساس وعدـ الدستورية وحرياتيـ األفراد حقوؽ احتراـ. أ
 ومتوازية. ومتكاممة موضوعية بصورة الصحفية المادة تقديـ. ب
 واألحداث. األخبار عمى التعميؽ في والموضوعية والنزاىة الدقة توخي. ت
 إلى دعوي أو والبغضاء والتعصب العنؼ يذكي أف شأنو مف ما كؿ نشر عف االمتناع. ث

 والطائفية. العنصرية
  قيمتو. مف االنتقاص أو تجاري لمنتوج لمترويج الصحفية المادة استغبلؿ عدـ. ج
 اإلنساف وحقوؽ الوطنية والمسؤولية الحرية مبادئ مع يتعارض ما نشر عف االمتناع. ح

 الحقيقة. واحتراـ
 أو القصص أو الصور في سيما الفمسطينية والتقاليد والقيـ باألخبلؽ اإلخبلؿ عدـ. خ

  األخبار.
 الحكـ صدور قبؿ عمييا معروضة قضية أي في المحاكـ محاضر نشر عف االمتناع. د

 أجازت إذا إال عاماً  16 عف عمره يقؿ بمواطف تتعمؽ قضية كؿ وفي فييا القطعي
 نشرىا. المحكمة

 عمى تترتب عمى معينة حاالت في وحدد القانوف وأورد النشر: محظكرات مادة قيكد .6
 ومصادرة ضبطب (2)إداري قرار بإصدار المختصة السمطة قياـ جواز مع عقوبة مخالفتيا
 المطبوعة صدور بتعطيؿ تأمر أف ولممحكمة اليوـ ذلؾ في الصادرة المطبوعة نسخ جميع
 والتي النشر محظورات بمادة تعرؼ وىي ،(3)أشير ثبلث عف تزيد ال ولمدة مؤقتاً  تعطيبلً 
 إدخاليا مف الخارج، فحظرت نشر كبًل مما يمي:  يتـ والتي المحمية المطبوعات عمى تسري

 أو أماكنيا أو عتادىا أو أسمحتيا أو العاـ األمف وقوات الشرطة عف سرية معمومات أي. أ
 تدريباتيا. أو تحركاتيا

 قانونًا. حريتيا المكفولة والمذاىب الديانات تحقير عمى تشتمؿ التي والمواد المقاالت. ب
                                                           

 ـ(. 7،8/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  (1)
ويعرؼ القرار اإلداري بأنو عمؿ قانوني نيائي صادر بإرادة منفردة مف سمطة إدارية وطنية يحدث بذاتو آثارًا ( 2)

 (.247صوؿ القضاء اإلداري في فمسطيف )صأقانونية معينة، راجع غانـ، الوسيط في 
 ـ(. 47/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  (3)
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 أو الجرائـ ارتكاب عمى التحريض أو الوطنية الوحدة إلى اإلساءة شأنيا مف التي المقاالت. ت
ثارة والتنافر والشقاؽ الكراىية وبذر األحقاد زرع  المجتمع. أفراد بيف الطائفية وا 

 .السمطة وزراء ومجمس الوطني لممجمس السرية الجمسات وقائع. ث
 الوطنية. لعممةبا الثقة زعزعة منيا يقصد التي األخبار أو المقاالت. ج
 أو الشخصية حرياتيـ أو األفراد لكرامة اإلساءة شأنيا مف التي األخبار أو المقاالت. ح

 بسمعتيـ. األضرار
 العامة. واآلداب لؤلخبلؽ المنافية والصور والمقاالت والرسائؿ والتقارير األخبار. خ
 أجيز إذا إال حكميا في وما والسجائر الطبية والمستحضرات األدوية تروج التي اإلعبلنات. د

 الصحة. وزارة قبؿ مف مسبقاً  نشرىا
 كالتصحيح: الرد حؽ قيكد -4

 تضمنت مقاؿ أو تقرير أو معمومات عنو اإلعبلمية الوسائؿ إحدى نشرت مف رد حؽ يعني
 عمى رده بنشر يقوـ بأف صحيحة غير معمومات تمفيؽ أو قذؼ أو لو، شخصية إساءة
 ببل األفراد لكؿ مقرر عاـ حؽ وىو القضائية، الدعوى إقامة في القانوني لحقو باإلضافة ذلؾ،
ف حتى نفسو الشأف لصاحب مقرر وىو تمييز،  ال. أـ جريمة يشكؿ بشأنيـ نشره تـ ما يكف لـ وا 

 المكاف بنفس ينشر وأف لمصحيفة، وصولو مف أياـ ثبلث خبلؿ ينشر أف بالتصحيح شترطوي
 (1)مالي. مقابؿ دوف وذلؾ يحياتصح المراد المادة بيا نشرت التي والحروؼ
 مقاالً  أو صحيح غير خبراً  الصحفية المطبوعة نشرت إذا الرد: بحؽ مراعاتيا الكاجب الشركط
 أو الخبر عمى الرد المقاؿ أو الخبر بو يتعمؽ الذي لمشخص فيحؽ صحيحة غير معمومات يتضمف
 في مجاناً  التصحيح أو الرد نشر المسؤوؿ التحرير رئيس وعمى بتصحيحو، المطالبة أو المقاؿ
 المقاؿ أو الخبر وبيا فييا نشر التي نفسيا والحروؼ كافالم في الرد ورود تاريخ يمي الذي العدد
 المسؤوؿ التحرير رئيس فعمى العامة بالمصمحة متعمؽ النشر كاف إذا أما الصحفية، المطبوعة في
 تاريخ يمي الذي العدد وفي المعنية الجية مف يرده الذي الخطي التصحيح أو الرد مجاناً  ينشر أف

 في المقاؿ أو الخبر وبيا فييا ظير التي نفسيا والحروؼ مكافال وفي التصحيح أو الرد ورود
 خالؼ إذا و ،(3)داخميا وتوزع خارجية أو محمية المطبوعة أكانت سواء، (2)الصحفية المطبوعة

                                                           

 (.250محمديف، المداخؿ القانونية في دراسة التشريعات الصحفية )ص( 1)
 ـ(. 26،25/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  (2)
 ـ(. 27/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  (3)
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 وال دينار خمسمائة عف تقؿ ال بغرامة أو شير عف تقؿ ال لمدة بالسجف فيعاقب ذلؾ التحرير رئيس
  المتضرر. شكوى عمى بناءً  وذلؾ ،معاً  بالعقوبتيف أو دينار وخمسمائة ألؼ عف تزيد

 في التصحيح أو الرد نشر رفض التحرير لرئيس يحؽ :التصحيح رفض جكاز حاالت القانكف كحدد
 التالية: الحاالت مف أي

 تصحيحال أو الرد ورود وقبؿ المقاؿ أو الخبر صححت قد الصحفية المطبوعة كانت إذا. أ
 وكافية. دقيقة بصورة إلييا

 ابي ُحرر التي المغة غير بمغة مكتوباً  أو مستعاراً  بإمضاء موقعاً  التصحيح أو الرد كاف إذا. ب
 عميو. المردود المقاؿ أو الخبر

 العامة. لآلداب منافياً  أو العاـ النظاـ أو لمقانوف مخالفاً  التصحيح أو الرد مضموف كاف إذا. ت
 كاف إذا إال عميو المردود المقاؿ أو خبرال نشر عمى األقؿ عمى شيريف بعد الرد ورد إذا. ث

  (1)مقنع. عذر ىناؾ

كعات كالنشر الفمسطيني لعاـ الفرع الثاني: الضكابط الكاردة بالمكائح التنفيذية لقانكف المطب
 ـ:م8115

 دور ليا بعضيا الصحافة، حرية تنظـ المطبوعات لقانوف استناداً  (2)تنفيذية لوائح صدرت
 اآلخر والبعض التراخيص، منح بيا المناط الجية كونيا اإلعبلـ بوزارة الحاؿ ىو كما إدارتو في

 والفضائية والتمفزيونية اإلذاعية كالمحطات القانوف ليا يتطرؽ لـ جديدة إعبلمية وسائؿ تنظـ
 يمي: فيما سنوضحيا والبلسمكية،

 اإلعالـ: لكزارة كظيفيكال الييكمي بالتنظيـ ـم6113 لسنة (684) رقـ الكزراء مجمس قرار -أكالن 

 لئلنساف والحضاري اإلنساني البعد إبراز إلى القرار ىذا خبلؿ مف اإلعبلـ وزارة ىدفت
 المصير، وتقرير العودة في الفمسطينية الحقوؽ وتكريس اإلعبلمية الوسيمة عبر الفمسطيني
 إلى واالحتكاـ والرأي التعبير حرية تكفؿ تعددية بيئة إلى الفمسطيني المجتمع وصوؿ في والمساىمة
 مع التنسيؽ درجات أعمى إلى لموصوؿ والمساءلة الديمقراطية قيـ وتعزيز اإلبداع وتشجيع القانوف
 والتمفزة اإلذاعة محطات عمؿ تنظيـ و الحكومية، وغير الرسمية اإلعبلمية والييئات المنابر مختمؼ
 لوزارة التنظيمي الييكؿ تأليؼ مىع عممت المقصودة غاياتيا ولتحقؽ ،(3)الخاصة الفضائي والبث

                                                           

 ـ(. 28/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  ( 1)
 تصدر عف السمطة التنفيذية وتعتبر أدنى درجة مف القانوف وال يجوز أف تخالفو. ىي قواعد عامًة مجردةً ( 2)
  مـ(. 3/2004-1) 213راجع قرار مجمس الوزراء الفمسطيني رقـ ( 3)
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 وترتبط الوزارة وكيؿ ويرأسيا العامة كاألمانة الوحدات مف عدد بو ويرتبط الوزير مكتب مف اإلعبلـ
 العامة اإلدارةو  والمالية، اإلدارية لمشؤوف العامة اإلدارة وىي المساندة الوحدات مف عدد بالوكيؿ

 لئلعبلـ العامة اإلدارةو  اإلعبلمي، لئلنتاج العامة اإلدارةو  اإلعبلـ، وسائؿ وشؤوف لممطبوعات
 المؤثرة ميامو سبؽ مما لكؿ األخرى الفرعية والمكاتب المديريات لشؤوف العامة اإلدارةو  الخارجي،

 (1)اإلعبلـ. حرية عمى

 وسائؿ وشؤوف لممطبوعات العامة اإلدارة وحدتي ىو الراىف بحثنا موضوع في يعنينا وما
 والمرئية والمسموعة المقروءة اإلعبلمية والمواد المطبوعات حركة ضبط عمى تعمؿ التي اإلعبلـ

 ضرورية ولوائح عمؿ أنظمة مف معو يدمج أف يمكف وما والنشر، المطبوعات قانوف مع يتوافؽ بما
 الجماىيري االتصاؿ ووسائؿ باإلعبلـ تتعمؽ جديدة تشريعية قوانيف مف سيرافقو وما لتطبيقو،
 المختمفة.

 الوزارة إلى بطمب مالكوىا يتقدـ التي اإلعبلمية، لموسائؿ التراخيص لمنح باإلضافة 
 مف اإلجراء المرعية واألنظمة العبلقة ذات القوانيف نصوص ألحكاـ وفقاً  التراخيص عمى لمحصوؿ

 الترخيص، دائرة ىي: الدوائر مف عدد مف اإلدارة ىذه تتشكؿ لذا الصعيد. ىذا عمى الوزارة قبؿ
 واإلنتاج البث دائرة والمسموع، المرئي دائرة والمعمومات، العامة الرقابة دائرة التفتيش، ةدائر 

 (2)الحكومي. غير اإلعبلـ دائرة اإلعبلمي،

 والوثائؽ والتقارير المعمومات تقديـ ميمة تتولى التي اإلعبلمي لئلنتاج العامة اإلدارة ووحدة
 وانجاز تقدـ وكؿ الفمسطيني، الشعب معاناة عمى األضواء تسميط و الرسمية لمرواية الداعمة
بداع ومبادرة عادة اإلصبلح عممية إلى إضافة وا   األداء ومتابعة والمجتمع السمطة إطار في البناء وا 
 عمى اإلشراؼ و تطويره، في تساىـ التي والتقييمات المبلحظات ووضع اإلعبلـ لوسائؿ الميني
 متواصؿ، بشكؿ تطويرىا عمى والعمؿ والصور، لتقاريروا بالموضوعات وتزويدىا االنترنت صفحة
عداد  ىذه وتتشكؿ والدولية، العربية اإلعبلمية لبلجتماعات والمقترحات والتوصيات المذكرات وا 
 دائرة المغوي والتدقيؽ التحرير دائرة االنترنت دائرة المعمومات دائرة ىي: الدوائر مف عدد مف اإلدارة
 (3)الصحافي. المكتب دائرة الطفؿ عبلـإ دائرة المجتمعي اإلعبلـ

                                                           

  مـ(. 4/2004) 213راجع قرار مجمس الوزراء الفمسطيني رقـ  (1)
  مـ(. 21/2004) 213راجع قرار مجمس الوزراء الفمسطيني رقـ  ( 2)
  مـ(. 22/2004) 213راجع قرار مجمس الوزراء الفمسطيني رقـ  ( 3)
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 بنشر الدولي العاـ الرأي بمخاطبة تقوـ التي الخارجي لئلعبلـ العامة اإلدارة وحدةو 
 المواضيع مختمؼ حوؿ األجنبية بالمغات والكتيبات والتقارير والدراسات والبيانات المعمومات
 وتنشر لمحكومة الرسمية السياسية المواقؼ وتعكس الفمسطيني، المجتمع وبتطوير بحياة المتعمقة

 أو الوزارة، في اإلدارات مف غيرىا أو اإلدارة ىذه إعداد مف كانت إذا عما النظر بغض المطبوعات
 أو ينشر ما بمتابعة وتقوـ معيا، بالتنسيؽ أو اإلعبلـ وزارة مع بالتعاوف أخرى وزارات إعداد مف
 أو مدسوس أو مشوه ىو ما عمى وترد الفمسطيني، الوضع حوؿ األجنبية، اإلعبلـ وسائؿ في يبث
 وسائميا في بنشره وتقوـ العبلقة، ذات الجيات خبلؿ مف أو مباشر بشكؿ وذلؾ منو، صحيح يرغ

 ومتابعة واالنجميزية، العبرية بالمغتيف لموزارة االلكترونية الصفحة عمى لئلشراؼ باإلضافة المختمفة،
 ىذه ثيؽوتو  بيا، يعمموف التي اإلعبلـ وسائؿ مع مراسبلتيـ في األجانب الصحافيوف يكتبو ما

 في الردود ىذه ونشر تتضمنيا، أف يمكف التي المغالطات عمى والرد والتعميقات الصحافية الرسائؿ
 دائرة ىي: الدوائر مف عدد مف اإلدارة ىذه وتتشكؿ المتاحة، وبالطرؽ الممكنة اإلعبلـ وسائؿ

 دائرة ،الترجمة ئرةدا ،واالستخراج األرصاد دائرة ،اإلسرائيمية الشؤوف دائرة األجنبية المنشورات
 (1)اإلعبلمييف. الممحقيف

 اإلذاعية المحطات ترخيص نظاـ بشأف ـم6113 لسنة (816) رقـ الكزراء مجمس قرار -ثانيان 
 .كالالسمكية كالفضائية كالتمفزيكنية

والتي بموجبو تشكمت لجنة وزارية مف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، وزارة 
اإلعبلـ، ووزارة الداخمية لوضع آلية ترخيص المحطات اإلذاعية والتمفزيونية والفضائية والبلسمكية 
وتصويب أوضاعيا القائمة، بحيث تختص كؿ وزارة مف الوزارات الثبلث بميمة معينة فوزارة 

مية تدرس الجوانب األمنية ومدى قانونية رأس ماؿ المحطة، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا الداخ
نشاء المحطة وتحديد  المعمومات ُتحدد التردد المطموب وجميع الجوانب الفنية ذات العبلقة بتشغيؿ وا 
صدار الرخصة الفنية، ووزارة اإلعبلـ تحدد الضرورات التنموية إلنشاء المحط ة مواصفاتيا وا 

صدار الرخصة المينية.  (2)وطبيعتيا، والمحتوى اإلعبلمي ومؤىبلت وخبرات العامميف، وا 

ووضح الفصؿ الثالث آلية الترخيص والتي تتمثؿ بقياـ طالب الترخيص باستبلـ وتعبئة  
نشاء المحطة مف مقر وزارة الداخمية أو مف مواقع الوزارات عمى  النماذج الخاصة بترخيص وا 

ا ثبلثة نماذج لكؿ وزارة نموذجيا الخاص بيا، فيقوـ بتعبئتيا واستيفاء المستندات االنترنت وعددى

                                                           

  مـ(. 23/2004) 213راجع قرار مجمس الوزراء الفمسطيني رقـ  ( 1)
  مـ(. 2/2004) 182راجع قرار مجمس الوزراء الفمسطيني رقـ  (2)
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المطموبة وتسميـ كؿ نموذج لموزارة المختصة والتي تقـو بدورىا بدراستو ومف ثـ إحالتو لمجنة 
صدار قرارىا بالموافقة عمى منح الرخصة أو  الثبلثية التي تعمؿ وفؽ نظاـ داخمي محدد لمبت فيو وا 

لرفض، وبحاؿ تمت الموافقة تصدر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات الرخصة الفنية، با
ف كاف بالرفض فيجب أف يكوف مسبباً  لمطعف لدى  وقاببلً  وتصدر وزارة اإلعبلـ الرخصة المينية، وا 

 ، و وضعت ىذه البلئحة عدة شروط، وىي كما يمي:(1)الجيات القضائية المختصة

 ما يمي:  بمنح ترخيص المحطةالشركط الخاصة 

أف تكوف الشروط والمواصفات التي يجب توافرىا في المحطة متوافقة مع ما تنص عميو  .1
 االتفاقات الدولية والتشريعات المعموؿ بيا في فمسطيف.

 أال تزيد قوة بث المحطة الرئيسة أو الفرعية عما تقرره الوزارة. .2
التي تحددىا الوزارة لئلرساؿ واالستقباؿ وعدـ  أف تتقيد المحطة باستعماؿ وتغيير الذبذبات .3

  .تغييرىا إال بموافقة الوزارة
ضرورة وجود اإلمكانيات والمواصفات التقنية والفنية ألجيزة البث بواسطة القنوات  .4

والموجات المخصصة ليا، وتوافر الكادر البشري المتخصص وتحقؽ شروط العمؿ مف 
وااللتزاـ باحتراـ الشخصية اإلنسانية وحرية  ستوديوىات ومحطات،ابرامج وتجييزات و 

وموضوعية بث األخبار  ،وحقوؽ الغير والطابع التعددي لمتعبير عف األفكار واآلراء
والمحافظة عمى القرار العاـ وحاجات األمف الوطني ومقتضيات المصمحة العامة، واإلسياـ 

اء عنصرية سواء أكانت في ترسيخ وتعميؽ السياسة الوطنية، وعدـ بث أية أفكار أو آر 
 مرتبطة بالعرقية أو األثنية أو الجنس أو الديف أو الموف أو خبلفو.

 (2)ال يجوز الحقًا التنازؿ عف ىذا الترخيص إال بتصريح خطي مف المجنة الثبلثية. .5

وال يجوز لممرخص البدء في عمؿ التجارب األولية قبؿ فحص المحطة مف المختصيف فنيا 
لمرخص بيا، أو استعماؿ المحطة في غير األغراض التي صدر مف أجميا واختبار الذبذبات ا

 الترخيص، أو استعماؿ األجيزة بطريقة تؤثر عمى الخدمات البلسمكية األخرى أو أف تسبب تشويشاً 
ويحؽ لوزارة  .بالصحة العامة أو البيئة مع محطات أخرى أو أف تسبب أضراراً  أو تداخبلً 

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات تغيير التردد المرخص لممحطة ألسباب تنظيمية، أو إذا لـ يوافؽ 
مكتب الراديو لبلتحاد الدولي لبلتصاالت عمى تسجيؿ التردد، كما يجوز ليا إلزاـ المرخص لو 
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خطي إلى المرخص في إطار ىذا القرار بموجب كتاب  بإجراء أي تعديؿ أو تغيير تراه ضرورياً 
 (1)لو.

ذا لـ يكف مقيماً  ومقيماً  أف يكوف فمسطينياً  1.، وىيبمالؾ المحطة الشركط الخاصة  في فمسطيف، وا 
لقانوف تشجيع االستثمار والقوانيف  فعميو الحصوؿ عمى موافقة الجيات المختصة وفقاً  أو أجنبياً 

 .جنحة مخمة بالشرؼ أو األمانةعميو بجناية أو  . أال يكوف محكوماً 2األخرى المعموؿ بيا. 
. أف يكوف 2. أف يكوف فمسطينيا ومقيما في فمسطيف. 1وىي  بمدير المحطة الشركط الخاصة

. أف 4عميو بجناية أو جنحة مخمة بالشرؼ أو األمانة.  . أال يكوف محكوماً 3. أو إعبلمياً  صحفياً 
ة ال تقؿ عف خمس سنوات وفي عمى الشيادة الجامعية األولى وخبرة عممية مناسب يكوف حاصبلً 

 حالة عدـ وجود الشيادة الجامعية األولى يجب أال تقؿ خبرتو المينية عف عشر سنوات في محطة.
. أف ال يقؿ عدد الصحفييف العامميف في المحطة 1وىي:  الشركط الخاصة بالعامميف في المحطة

. أف يكوف لدى كؿ منيـ 2( أشخاص. 8( أشخاص وفي المحطة التمفزيونية عف )6اإلذاعية عف )
 الشيادات العممية المبلئمة والخبرة المناسبة. 

. االلتزاـ بإنتاج خاص بالمحطة أو بث إنتاج محمي أال 1: الشركط الخاصة بمحتكيات بث المحطة
. تحديد نسبة اإلعبلف خبلؿ البث 2% مف حجـ اإلنتاج العاـ لمبث. 40تقؿ مدة ىذا اإلنتاج عف 

( دقائؽ لكؿ ساعة بث، مع االلتزاـ بالجودة اإلعبلمية والتقيد بالتشريعات 8)بحيث ال تزيد عمى 
ذات العبلقة باإلعبلف المعموؿ بيا في فمسطيف بما في ذلؾ وضع إشارة تعمف بدء اإلعبلف، 

بشأف  ـ1995( لسنة 9. التقيد بالقانوف رقـ )3وتفصؿ بيف البرامج اإلعبلمية واإلعبلنات. 
. التقيد بتشريعات حماية الممكية الفكرية بما في ذلؾ الحصوؿ عمى إذف 4المطبوعات والنشر. 

. أف ال 5خاص مف أي محطة أخرى بيدؼ السماح ببث أو إعادة بث برامجيا في فمسطيف. 
صور أو قصص أو أخبار تتضمف المواد التي تـ بثيا بأنواعيا )الموجية لؤلطفاؿ والمراىقيف( أي 

. التقيد التاـ بأخبلؽ المينة اإلعبلمية 6ضرار بيـ أو تنمي نزعات العنؼ لدييـ. دي إلى اإلتؤ 
وآدابيا وذلؾ مف خبلؿ: أ. احتراـ حقوؽ األفراد وحرياتيـ وعدـ المساس بحياتيـ الخاصة. ب. 

تعميؽ تقديـ المادة اإلعبلمية بصورة موضوعية ومتكاممة. ج. توخي الدقة والنزاىة الموضوعية في ال
عمى األحداث واألخبار والقضايا. ح. االمتناع عف كؿ ما مف شأنو أف يزكي التعصب والبغضاء 
ويدعو لمعنصرية والطائفية أو يؤدي إلى القذؼ والتشيير باألفراد. ىػ. تصحيح أية مادة أو 

                                                           

  مـ(. 11/2004-9) 182راجع قرار مجمس الوزراء الفمسطيني رقـ  ( 1)
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معمومات سبؽ ورودىا أو أصدرت خطأ في برامجيا عمى أف يكوف التصحيح بنفس الحجـ والوقت 
  (1).لذي بث فيو الخبر أو الموضوع الذي احتوى الخطأا

في حاؿ مخالفة المرخص لو ألي شرط مف شروط  وفيما يتعمؽ بصبلحيات المجنة
الترخيص تقوـ الوزارة المختصة بإحالة األمر إلى الجياز القضائي التخاذ اإلجراءات القانونية 

تجتمع المجنة الثبلثية  ووقؼ البث مؤقتاً  البلزمة، وعند حدوث أي مخالفة تستدعي التدخؿ المباشر
(2ًا بخصوصواجتماعا استثنائي

.
) 

، ولكف بعد (3)كاف منح الترخيص حقًا لمسمطة الوطنية الفمسطينية وحدىا دوف غيرىاو 
( مف قرار مجمس الوزراء 17بتعديؿ المادة ) ـ2006( لسنة 120صدور قرار مجمس الوزراء رقـ )

بنظاـ ترخيص المحطات اإلذاعية والتمفزيونية والفضائية والبلسمكية ـ م2004( لسنة 182رقـ )
تمت إجازة منح ىذا الحؽ لممؤسسات والييئات المحمية والشركات الخاصة إلى جانب السمطة أي 

 فتح باب الخصخصة بالترخيص.
وبعد استعراضنا لكافة الضوابط ومع إدراكنا لما ىو متوافؽ عميو لدى فقياء القانوف وحتى 

( لعاـ 2446ة في الطعف رقـ )أحكاـ المحاكـ العربية المختمفة ومنيا محكمة النقض المصري
مف األحداث العامة ليس بالفعؿ  باعتبارىاوالذي نص عمى أف تناوؿ القضايا بالنشر ـ 1958

نما يحدد بالضوابط المنظمة لو ومناطيا المقومات األساسية لممجتمع  المباح عمى إطبلقو، وا 
عمى شرفيـ  االعتداءالحياة الخاصة لممواطنيف وعدـ  واحتراموعمى الحقوؽ العامة والحفاظ 
، إال أنو يتضح لنا أف قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني (4)إنتياؾ محاـر القانوف أووسمعتيـ 

مميء بالعوار والبعد عف التشريعات والمعايير الدولية فالمتمعف يرى أنو مبني عمى افتراض أف 
الصحافة يجب أف تكوف مقيدة رغـ نصوصو وكفالتو عمى حرية الصحافة فقد تركت باقي مواده 
مجاال واسعًا لعدة تفسيرات واحتماالت إلى جانب ذلؾ تجاىؿ القانوف مواضيع كاف مف الممكف أف 

 فمـ يخضع ىذا القانوف ألي مراجعة تشريعية لغاية ،(5)تسيـ في تقدـ وتنمية الصحافة الفمسطينية

                                                           

  مـ(. 12/2004) 182راجع قرار مجمس الوزراء الفمسطيني رقـ  (1)
  مـ(. 15/2004) 182راجع قرار مجمس الوزراء الفمسطيني رقـ  ( 2)
  مـ(. 17/2004) 182راجع قرار مجمس الوزراء الفمسطيني رقـ  ( 3)
  (.57أحمد، الحماية التشريعية الجنائية والمدنية لحقوؽ اإلنساف والحريات العامة )ص( 4)
 (.211شاىيف، حقوؽ المواطف الفمسطيني في مقاالت )ص( 5)
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ويتضح البعد بيف التشريعات الفمسطينية والدولية بيذا القانوف مف خبلؿ ،(1)اآلف عمى اإلطبلؽ
 مجموعة مف النقاط التالية:

يحؽ لمسمطة التنفيذية في النظـ فكرة خضكع ىذه الحرية لمسمطة التنفيذية كالعالقة بيف السمطات: 
لمختمفة، كما تممؾ الحؽ في إصدار الموائح البرلمانية إصدار قرارات لغايات تنظيمية في المجاالت ا

المساس بمبدأ الفصؿ بيف  التنفيذية لمقوانيف الصادرة عف السمطة التشريعية، ولكف ذلؾ ال يعني
السمطات الذي يعتبر أحد أىـ المبادئ التي تستند إلييا فكرة الدولة الديمقراطية الحديثة الخاضعة 

كما أف تطبيقو أحد أىـ  ،بنية النظاـ السياسي الديمقراطي لحكـ القانوف فيو ركيزة أساسية لتشييد
، فبل يعقؿ أف تبقى حرية التعبير ورجاؿ الصحافة (2)وحرياتو اإلنسافالضمانات الحتراـ حقوؽ 

تحت رحمة مناىج وتقديرات رجاؿ األمف الشخصية فيما يتعمؽ بأغمب عمميا مع وجود حماية 
يعد تفاقـ انتياكات ك .بضمانات استقبلؿ السمطة القضائيةال تتمتع و كافية غير  جنائية ضعيفة

الحريات الصحفية واإلعبلمية في كؿ عاـ مف قبؿ السمطة التنفيذية ممثمة بأجيزتيا األمنية نتيجة 
طبيعة سيما في فمسطيف نتيجة لوجود إشكالية الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي 

شكؿ عاـ ومسؤولي األجيزة األمنية بشكؿ خاص لـ يكونوا حيث أف السمطة التنفيذية ب ،الفمسطيني
وكذلؾ لـ يكف ىناؾ تأثير لمقضاء عمى الحد  ،عرضة لممساءلة والمحاسبة مف السمطة التشريعية

حيث إنو في مرات عديدة لجأ المتضرروف مف انتياكات  ،مف ىذه االنتياكات ومخالفة القانوف
عبلمية إلى القضاء وقد حصموا عمى قرارات تقضي بإلغاء السمطة التنفيذية لمحريات الصحفية واإل

القرارات الصادرة عف األجيزة األمنية إال أف قرارات القضاء لـ تمقى أي استجابة مف السمطة 
 (3).التنفيذية

 الذي التحرير لرئيس سمح حيف وذلؾ األفراد، بيف القانوف يميزالتمييز في نصكص القانكف ذاتو: 
 المساواة بمبدأ إخبلؿ فينا (4)لآلخريف بمنحيا يقـ لـ باستثناءات سياسي لحزب صحيفتو ممكية تعود

                                                           

مؤسسة الحؽ، انتياكات حرية الرأي والتعبير والحريات اإلعبلمية في مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية  (1)
 (.27)ص

 (.122محاضرات في النظـ السياسية والقانوف الدستوري )ص ،بشناؽ( 2)
اإلنساف بشناؽ، الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي والدستوري الفمسطيني وأقره في إعماؿ حقوؽ ( 3)

 (.308)ص
وىي "أف يكوف مقيـ إقامة فعمية في فمسطيف إال إذا اقتضت الضرورة غير ذلؾ، وأف يتقف لغة المطبوعة ( 4)

الدورية التي يعمؿ بيا وأف يمـ إلمامًا كافيًا بالمغات األخرى في حاؿ كانت المطبوعة تصدر بعدة لغات، وأف ال 
الشرؼ أو األمانة باستثناء إذا كانت المطبوعة صادرة لحزب سياسي" يكوف محكومًا عميو بجناية أو جنحة مخمة ب

 مف القانوف.( 5راجع المادة )
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وىذا يخالؼ المبدأ الثالث مف مبادئ كامدف  ،(1)الدولية المواثيؽ وفي الفمسطيني الدستور في المقر
 الذي تحدث عف ضرورة المساواة في اإلطار القانوني لحرية التعبير عف الرأي.

حيث يفرض ىذا القانوف العقوبة مف تمقاء نفسو عمى كؿ الحبس كإجراء: ك  العقابية الصفة اتخاذ
، (2)معاً  العقوبتيف بكمتا أو شير الحبس أو دينار ألؼ قيمتيا غرامةمخالفة لـ يرد عمييا عقوبة ب

فنصب ىذا القانوف لنفسو ميـ عقابية وخالؼ بذلؾ مبدأ التخصص وخمؽ حالة مف التشتيت لدى 
إجراء غير ضروري لتحقيؽ االلتزاـ بيذا القانوف ويعتبر قيد عمى  والذي ىو السجفالمواطف وجعؿ 
 الدولية. المعايير عف تماماً  بعيدو حرية الصحافة، 

تعبر مقدمة القانوف عف رغبة المشرع في حماية حرية  الدستكر: كبيف ذاتو القانكف بيف التعارض
 لكؿ مكفولة الرأي وحرية حرتاف والطباعة الصحافة أف عمى نص والتعبير وتقدسييا فنرى أن

 التعبير وسائؿ في ورسماً  وتصويراً  كتابة، قواًل، بحرية رأيو عف يعرب أف ولو فمسطيني،
األمر الذي يتعارض مع مضمونو في المواد البلحقة في قانوف المطبوعات نفسو،  ؛(3)بلـواإلع

 االطبلع في المواطف حؽ تشمؿ الصحافة حرية أف عمى القانوف مف الرابعة المادةفمثبًل حددت 
 والدولي واإلسبلمي والعربي المحمي المستوى عمى والمعمومات واالتجاىات واألفكار الوقائع عمى
 مف المواطنيف تيـ التي واإلحصائيات واألخبار المعمومات عف والبحث آرائيـ بنشر وحقيـ

 المطبوعة وحؽ القانوف، حدود في عمييا والتعميؽ ونشرىا وتداوليا وتحميميا المختمفة مصادرىا
 يتـ التي األخبار أو المعمومات مصادر إبقاء في والصحفي والمحرر األنباء ووكالة الصحفية
 أمف لحماية الجزائية ىبالدعاو  النظر أثناء ذلؾ غير المحكمة قررت إذا إال سرية عمييا وؿالحص
 مف الحؽ ىذا صادر القانوف أف نجد آخر نص وفي ،لمعدالة تحقيقاً  أو الجريمة لمنع أو الدولة
 حيف في ذكرىا سبؽ التي (37) المادة نص في النشر محظورات مف عدداً  حدد حيف نفسو تمقاء
كما  المعمومات، وتداوؿ الصحافة لحرية أكثر مجاؿ إتاحة إلى تتجو المختمفة الدوؿ شريعاتت أف

أنو ليس مف شأف ىذا القانوف تحديد محظورات المينة مف عدمو كوف األمر ميني يخص 

                                                           

والتي نصت عمى أف الفمسطينيوف أماـ القانوف والقضاء سواء ال تمييز بينيـ بسبب العرؽ أو الجنس أو الموف ( 1)
. والمواثيؽ ـ2005ساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ مف القانوف األ( 9أو الديف أو الرأي السياسي أو اإلعاقة، المادة )

مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف الي نصت عمى أف "لكؿ إنساف حؽ التمتع بكافة الحقوؽ ( 2الدولية كالمادة )
والحريات الواردة في ىذا اإلعبلف، دوف أي تمييز، = كالتمييز بسبب العنصر أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف 

 لرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصؿ الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الميبلد أو أي وضع آخر".أو ا
  ـ(.48/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني ( 2)
  ـ(. 2/1995)راجع قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني ( 3)
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التعارض مع القانوف األساسي الفمسطيني الذي أخذ بمذىب أيضًا المؤسسات نفسيا. ويتضح 
، وىنا وسائؿ (1)لحر الفردي التنافسي الذي يبيح لمفرد تممؾ وسائؿ اإلنتاجالنظاـ االقتصادي ا

عبلـ تعتبر شكؿ مف أشكاؿ االنتاج فبل يجوز تعقيد إجراءاتيا لدرجة تصؿ إلى وجوب الصحافة واإل
 الترخيص عمى مف سيقوـ ببيع الصحؼ.

يفتقد ىذا القانوف لمتفصيؿ والوضوح ويحتوي عمى مواد غامضة  كضكحيا: كعدـ األلفاظ غمكض
وعامة يمكف أف تفسر حسب مصمحة السمطة التنفيذية بحيث تحتمؿ التفسير عمى أكثر مف وجو 
مثؿ "القيـ الفمسطينية والتقاليد والعادات"، وتوسع مف صبلحيات السمطة التقديرية لمسمطة التنفيذية 

ا يراه مناسبًا" وتركت تقدير كممة مناسب وتفسيرىا دوف تحديد واضح أو حيف تركت "لموزير اتخاذ م
 أداة لقياسيا.

افتقد القانوف عمى التأكيد عمى حؽ المواطف  لمقضاء: بالمجكء المكاطف حؽ تأكيد عمى االفتقار
المجوء لمقضاء بحاؿ تـ التعدي عمى حقو إذا تعرض ألي إجراء قانوني ضده، كما لـ يضع ىذا 

ف عقوبات عمى مف يمنع أو يعرقؿ ىذا الحؽ، كما ولـ يتضمف المطالبة بالتعويض عف القانو 
 الضرر بحاؿ التعرض لو.

الوطنية فبل يوجد نص يمـز السمطة  لمصحافة: المعمكمات لتقديـ إلزامي نص إلى االفتقار
وضمانًا لمحؽ  عبلـ بصورة قاطعة لتسييؿ مياميـوالوزارات بتقديـ المعمومات ألجيزة اإلالفمسطينية 

 في الحصوؿ عمى المعمومات.

عمى وجوب خضوع المطبوعات الدورية لنظاـ حيث نص القانوف الحصكؿ عمى الترخيص: 
ترخيص واألصؿ أف يكوف ىناؾ طمب تسجيؿ حيث يختمؼ التسجيؿ والترخيص في النتائج التي 

جراءاتو، أما تترتب عمييما ففي حالة التسجيؿ لمحكومة حؽ االعتراض واالعتراض، لو أ صولو وا 
في حالة الترخيص يحوؿ ىذا االعتراض مف الحكومة إلى المواطف، بمعنى أف السمطة ىي صاحبة 

، استنادًا ألف القانوف األساسي منح الفمسطينييف ىذا الحؽ (2)ف المواطف لو أف يعترضأالقرار و 
والتحكـ التي وصمت لحدا واألصؿ مف العممية ىو فكرة المتابعة واإلشراؼ التنظيمي ال السيطرة 

                                                           

عمى أساس مبادئ االقتصاد الحر. ويجوز لمسمطة يقـو النظاـ االقتصادي في فمسطيف  -1والذي نص عمى:( 1)
حرية النشاط االقتصادي مكفولة، وينظـ القانوف قواعد اإلشراؼ  -2التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظـ بقانوف. 

الممكية الخاصة مصونة، وال تنزع الممكية وال يتـ االستيبلء عمى العقارات أو المنقوالت إال  -3عمييا وحدودىا. 
 .ال مصادرة إال بحكـ قضائي -4العامة وفقًا لمقانوف في مقابؿ تعويض عادؿ أو بموجب حكـ قضائي.  لممنفعة
  ـ(.21/2005)القانوف األساسي الفمسطيني  راجع

 (.9الييئة الفمسطينية لحقوؽ االنساف، قانوف المطبوعات والنشر دراسات ومبلحظات نقدية )ص( 2)
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فرض قيود عمى الشخص الذي يريد بيع صحيفة، وبيذا إف متطمبات وشروط التسجيؿ تتعدى 
 ((1الحاجة إلى المعمومات األساسية وتنتيؾ ضمانات الحؽ في التعبير..

: ولد القانوف وجود قيود خفية كالرقابة الذاتية التي يفرضيا رؤساء التحرير كالمصادرة الرقابة
نسخ مف كؿ  أربعوأصحاب الصحؼ عمى المواد والمعمومات، ورقابة خارجية تتمثؿ في ترؾ 

مطبوعة قبؿ توزيعيا لدى دائرة المطبوعات والنشر في الوزارة، وىنا تعارض في النص الدستوري 
التي حظرت الرقابة عمى وسائؿ االعبلـ وأنو ال يجوز إنذارىا أو وقفيا أو و القانوف األساسي  أي

األوؿ وجود نص قانوني مسبؽ  اً مصادرتيا أو إلغاؤىا أو فرض قيود عمييا إال بوجود شرطيف مع
، 2مختصة إلمكانية تنفيذ ىذا القيد يسمح بيذا القيد والثاني صدور حكـ قضائي مف محكمة

في قانوف المطبوعات والنشر تخالؼ ذلؾ تثير شبية عدـ الدستورية، كما وبالتالي فإف أي مواد 
يجيز ىذا القانوف لمسمطة التنفيذية ضبط ومصادرة المطبوعات بقرار إداري في حيف أف الوضع 

بحيث تنعدـ فييا التيديدات  ،المقبوؿ لمصحافة ىو أف تعمؿ في بيئة قانونية واضحة عادلة
فيستطيع أكبر عدد مف الصحافة غير الحكومية مف نشر التقارير وتوجيو  لمصحفييف والرقابة الذاتية

النقد ألي شخص بشكؿ منفتح وبدوف خوؼ مف االضطياد والتيديد الجسماني والنفسي أو 
 ، وىذا يخالؼ المبدأ الثالث والعشروف مف مبادئ جوىانسبيرغ القاضي بمنع الرقابة المسبقة(3)المالي

 .الستثنائية التي تيدد حياة الببلدإال في حاالت الطوارئ ا
يجاد تناسب يصؿ فكرة التناسب بيف القيد ك العقكبة:  يجب المراعاة بيف وضع القيود والعقوبات وا 

لحالة التوازف المنصؼ بينيما بحيث ال تفرغ الحرية مف مضمونيا وأف ال يصبح القانوف مجرد 
غطاء أو ذريعة الستبداد السمطة التنفيذية، وىذا يتعارض مع المبدأ الرابع والعشروف مف مبادئ 

ض عقوبات ال تتناسب مع حجـ ات غير المتناسبة؛ فبل يجوز فر جوىانسبيرغ القائؿ بمنع العقوب
المنع، فمثبًل فرض عقوبة عمى مف يقوـ ببيع الصحؼ مثبًل دوف الحصوؿ عمى ترخيص بالحبس 

 مدة شير أو دفع غرامة مالية قدرىا ألؼ دينار أو كمييما أمر غير متناسب.
التطبيؽ الفعمي إلعماؿ ىذا  كس عمىإف ركاكة ىذه النصوص وعدـ جديتيا ينع :التطبيؽ العممي

مف ناحية عممية فنرى تعسؼ مف قبؿ األجيزة األمنية والنيابة العامة باستخداـ سمطاتيا الحؽ، ف
وصبلحييا ومخالفة األصوؿ االجرائية والضمانات القانونية المقرة لحماية حرية التعبير مف خبلؿ 

 ي عمى خمفية آراء قاموا بإدالئيا.الجتماععمميات استدعاء لمصحفييف ونشطاء مواقع التواصؿ ا
                                                           

 .34المرجع السابؽ، ص( 1)
 ـ(. 17/2005) 3، فقرة لقانوف األساسي الفمسطيني المعدؿاراجع ( 2)
 (.6الييئة المستقمة لحقوؽ المواطف، حرية التعبير فيظؿ السمطة الوطنية الفمسطينية )ص( 3)
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 اإلنسافولتوضيح مدى أثر ىذا الضعؼ سنقوـ بسرد حالتيف توثيقتيف النتياكات حقوؽ 
المتعمقة بحرية التعبير عف الرأي في عقديف زمينيف مختمفيف تولت فييما سدة الحكـ حركتيف 

بمدى التطبيؽ الفعمي واالحتراـ ليذه يتعمؽ سياسيتيف، ففي عيد السمطة الوطنية الفمسطينية وفيما 
مدينة  إف أكثر عمميات إغبلؽ الصحؼ كاف ما حدث مع جريدة "النيار" التي تصدر في الحرية

أسابيع فقط مف وصوؿ رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية إلى قطاع غزة،  القدس العربية، فبعد أربع
حيفة النيار مف التوزيع في مناطؽ منع جياز األمف الوقائي ص ـ1994تموز  28وتحديدًا في 

الحكـ الذاتي لمدة شير، وأكد وزير الثقافة واإلعبلـ في حينو ياسر عبد ربو أف وزارتو لـ تتخذ أي 
قرار يقضي بإغبلؽ الصحيفة وأنو ال عمـ لو بقرار اإلغبلؽ في حيف أكد مسئوؿ جياز األمف 

النظاـ األردني، وأكد أيضًا أف السمطة لف  الوقائي العقيد جبريؿ الرجوب أف لمصحيفة ارتباطات مع
تسمح بازدواجية السمطة في المناطؽ الخاضعة ليا إال أف السمطة الفمسطينية وبعد إزدياد ردود 
الفعؿ عمدت إلى تبرير اإلغبلؽ بأنو إجراء إداري يتعمؽ بانتياء ترخيص التوزيع لمصحيفة وأف 

إال  ،ؽ الحكـ الذاتي أسوة بغيرىا مف الصحؼالصحيفة رفضت تعبئة نموذج طمب توزيع في مناط
خذ عمى خمفية مواالة بأف اإلجراء إتُ وىو أف ىناؾ اعتقاد  أف ىذا التبرير لـ يصمد أماـ قوة الواقع

األماكف المقدسة في مدينة القدس الصحيفة لمموقؼ األردني، خاصة فيما يتعمؽ بقضية الوالية عمى 
بيف السمطة الفمسطينية والحكومة األردنية، ومما يعزز ىذا اإلعتقاد ما ورد  اً التي أثارت خبلفا حاد

الذي عزا اإلجراء إلى عدـ صدر مسئوؿ في السمطة الفمسطينية في ببلغ صحفي صادر عف م
لممصمحة القومية لمشعب الفمسطيني وما يعزز ىذا االعتقاد  منافياً  الترخيص وانتياج الصحيفة خطاً 

المقدسية كما أنو الحًقا قامت الصحيفة ىذا الترخيص مف أسبوعية "الطميعة" مب أف السمطة لـ تط
بإجراء تعديبلت إدارية في صفوؼ كبار المسئوليف فييا خطوة أظيرت فييا أنيا أبعدت المواليف 

بؿ عادت الشرطة الفمسطينية واحتجزت  لمحكومة األردنية منيا ولـ تتوقؼ انتياكات السمطة
وكاف يتـ يوميًا أخذ تمؾ الصحؼ عمى  ،أياـ متتالية لنيار عمى مدار خمسيفتي القدس واصح

حاجز الشرطة عند مدخؿ قطاع غزة، ويتـ حجزىا في مقر قيادة شرطة المنطقة الشمالية حتى 
لحاؽ  6ساعات الظييرة أي لمدة  ساعات، وقد حد ىذا اإلجراء كثيرًا مف توزيع ىذه الصحؼ وا 

ولـ تستمـ الصحيفة  األولى، بحلصحؼ يكوف في ساعات الصضرر مالي بيا ألف ابتياع ا
المشمولة باإلحتجاز أي قرار خطي يوضح الجية التي أصدرت القرار أو أمده أو سببو واألنكى مف 
ذلؾ أف العميد غازي الجبالي نفي في مؤتمر صحفي عقده في مكتبو أنذاؾ نفى أف تكف الشرطة 

لى سوء االحواؿ الجوية وىو ما دحضتو تأكيدات موزعي وراء تأخير توزيع الصحؼ عازيًا ذلؾ إ
الصحؼ الذيف أكدوا حقيقة احتجازىا يوميًا مف قبؿ الشرطة مباشرة، واالعتقاد الذي ساد ىو السبب 
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يعود لنشر ىاتيف الصحيفتيف أرقامًا حوؿ عدد المشاركيف في ميرجاف أقامتو حركة حماس اعتبرتيا 
 (1)فييا. السمطة مبالغاً 

النيابة رصد قياـ  قد وصوؿ حركة المقاومة اإلسبلمية حماس لمحكومة في قطاع غزةوفي ع
ـ، بإيقاؼ الصحفية مشيرة المصري بتيمة م2015أغسطس  5العامة في قطاع غزة بتاريخ 

التشيير عمى خمفية قياميا بنشر منشور عمى صفحتيا عبر الفيسبوؾ الخاص بيا تنتقد فيو 
الحتجاز ا لمتفتيش و حيث تسبب اإلىماؿ الطبي بقتؿ مولود، فتعرضت ،مستشفى شيداء األقصى

جبارىا عمى خمع مبلبسيا لمتفتيش و وضعيا وخضعت لبطريقة ميينة  مفحص الطبي اإلجباري، وا 
 (2)في زنزانة لفترة مف الوقت ومف ثـ خرجت بعد إخبلء سبيميا مف قبؿ النائب العاـ.

يتضح أف النصوص القانونية  اإلنسافتياكات حقوؽ ومف سردنا لمحالتيف التوثيقيتيف الن
وضعفيا ىو الذي يكوف مدعاة لئلساءة ليذه الحرية واالنتقاص منيا مف خبلؿ نصوصيا غير 

إيجاد حالة مف توازف معقوؿ بيف حقوؽ الفرد وحرياتو وبيف واألصؿ مف وضع القيود الُمحكمة، 
يحيطوف  اإلنسافطة جعؿ دعاة حقوؽ حقوؽ الجماعة ومصالحيا ولكف التخوؼ مف تعسؼ السم

ف الحرية المقبولة ، (3)اإلنسافىذه القيود بشروط تحد مف تعسؼ السمطة وافتئاتيا عمى حقوؽ  وا 
 أف التنفيذية السمطة عمىدود وىذا المجاؿ المحدود ال يجوز المعقولة في واقع الناس ذات مجاؿ مح

 لو أحد تعرض عدـ تضمف قانونية أطر خبلؿ مف الرأي عف التعبير في المواطف حؽ تضمف
 قانوف مثبلً  ،عميناً  مسمطاً  سيفاً  تكوف ال قانونية تعديبلت خبلؿ مف رأيو، عف التعبير لمجرد

 والسمطة لحرياتنا، ومقيداً  سيفاً  إال ماىي القوانيف مف كثير والتي العقوبات وقانوف المطبوعات
 المواثيؽ في قبوالً  تبديو  عاـ، بشكؿٍ  الدولية لبلتفاقيات باالنضماـ عتسار  التي الفمسطينية الوطنية
 واىية حجج تحت مقيدة قوانيف ابقاء خبلؿ مف بيا التزاميا أعمنت التي الحقوؽ ىذه تخرؽ الدولية
 الدولة قبؿ مف مستمرة مخالفات إال ىي ما سوية كميا العاـ والصالح وأمنيا الدولة" "بسيادة تتعمؽ
 المجتمع يقوى أف بمجرد التأثير أستطاع األرض عمى حقيقي مدني فعؿ يوجد ال لوقتا وبنفس
ف العامة، قضاياه مع المواطف ويتفاعؿ المدني  القيود نطاؽ واتساع شيوع عمى المترتب الضرر وا 
 األحزاب بيف الحر النقاش عمى فتقضي المجاالت كافة في أدائيا جودة تحسيف مف الحكومة يحـر

 حزب، لكؿ والضعؼ القوة نقاط معرفة مف المواطف فيمكف االنتخابات وقت يدور الذي السياسية
                                                           

 (.54محسف، حرية الصحافة والتعبير عف الرأي في ظؿ السمطة الفمسطينية )ص( 1)
انتياكات حرية التعبير عف الرأي في السمطة الفمسطينية  المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف، تقرير حوؿ( 2)

 (.26)ص
 (.634العبري، القانوف الدولي وحقوؽ االنساف )ص( 3)
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 الفساد كشؼ فرص مف تقمؿ كما ونزاىة، كفاءة األكثر لؤلشخاص بوعيو قرار اتخاذ وبالتالي
 خوؼ بدوف أفكارىـ عف الناس يعبر فبل والسمطة المواطف بيف ما فجوة وتخمؽ المالية، واالختبلالت

 إطبلع عدـ ومعالجتيا، أخطائيا عمى الحكومة واطبلع الرشيد لمحكـ الدعوة تثبيط فبالتالي
 الجديدة. والتشريعات السياسات عمى المواطنيف

ف جو الخوؼ والرىبة الذي خمفتو حمبلت إغبلؽ الصحؼ واعتقاؿ الصحفييف لو دور أساسي  وا 
إلضافة لتعارضو مع المبدأ العاشر بخمؽ رادع ورقابة داخمية مف ىيئة التحرير التابعة لمصحيفة، با

 الثبلث،التدخؿ غير المشروع في التعبير مف جانب األطراؼ  مف مبادئ جوىانسبيرغ القاضي يمنع
حيث تمتـز الحكومات باتخاذ التدابير المعقولة لمنع المجموعات الخاصة أو األفراد مف التدخؿ 

حتى عندما يكوف التعبير أمر حاسـ بشكؿ غير قانوني مع الممارسة السممية لحرية التعبير، 
 لمحكومة أو سياساتيا.

 العيد في الواردة الحقوؽ باقي شأف شأنيا السمبية الحقوؽ مف الرأي عف التعبير وحرية
 النفاذ واجب الحقوؽ مف النوع ىذا نفاذإ فإف وبالتالي ـ،م1966 والسياسية المدنية لمحقوؽ الدولي
ف التأجيؿ أو التدرج يقبؿ وال الفوري،  ممحة وضرورة حاجة يشكؿ اإلنساف حقوؽ معايير احتراـ وا 
 ،اإلنساف حقوؽ منظومة جوىر تعد التي اإلنساف كرامة احتراـ ألف المجتمعات، استقرار لضماف

 في األساسية المعايير أحد اال والتعبير الرأي ريةح وما واستقراىا، قيمتيا المجتمعات تمنح التي ىي
 مف بأي التمتع مف يتمكف لف الحؽ، بيذا اإلنساف تمتع وبدوف ،اإلنساف حقوؽ منظومة اطار

 بيا. يتمتع التي واالجتماعية االقتصادية المنافع طبيعة كانت ميما األخرى الحقوؽ

 المواطنيف إكتراث وعدـ القضائية الحماية في بضعؼ الفمسطيني الحاؿ واقع ويمتاز
 قانوف دستورية بعدـ لمطعف مباشرة عوىكد سواء وحرياتيـ حقوقيـ عمى لمحفاظ لمقضاء بالتوجو

 ،التنفيذية السمطة مف صادر قرار عمى بطعف أو بو معيف مادة نص أو إجماالً  والنشر المطبوعات
 حمقات بث بوقؼ قراراً  صدرأ حينما ـم2011آب في نيالفمسطي العاـ النائب قرار في حدث كما

 ىذا أف بحجة فمسطيف تمفزيوف وأنتجو أعده الذي وتر" عمى "وطف يسمى ساخر يديمكو  مسمسؿ
 المطبوعات قانوف إلى قراره إصدار في العاـ النائب استند وقد العميا المقامات إلى يسيء المسمسؿ
 بعد الصبلحية، ىذه مثؿ العاـ لمنائب تجيز بأنيا والفضفاضة العامة عباراتو تفسير تـ الذي والنشر

 ثبلث وجود العاـ النائب وادعى زه،ورمو  الفمسطيني لممجتمع إساءة يمثؿ المسمسؿ ىذا أف اعتبر أف
 بسبب طباءاأل ونقيب الشرطة عاـ ومدير الفساد مكافحة ىيئة رئيس قبؿ مف لو قدمت قد شكاوى

 العدؿ محكمة لدى طعف وجود مف الرغـ وعمى بحقيـ، وتحقير وذـ قدح مف ؿالمسمس تضمنو ما
 ما أف اعتبار عمى االختصاص لعدـ الدعوى برد حكمت المحكمة اف إال الوقؼ قرار ضد العميا
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 مف ألي تتطرؽ لـ المحكمة أف حتى اإلداري القرار مستوى إلى يرقى ال العاـ النائب عف ورد
 (1)والتعبير. الرأي بحرية المتعمقة المبادئ

 راـ مدينة في الفمسطينية العميا العدؿ محكمة لدى المرفوعة ـ172/2014 رقـ الدعوى وفي
 السياسة مناىضة بتيمة العسكرية المحكمة إلى المستدعي إحالة في وقائعيا تتمخص والتي اهلل

 يتـ لـ ولكنو محكوميتو، فترة وانتيت سنوات ثبلث لمدة بالحبس أديف حيث ،خبلفاً  لمسمطة العامة
 توقيؼ في االستمرار فأ ىنا المحكمة فوجدت اإلسرائيمييف، قبؿ مف حياتو عمى حفاظاً  عنو االفراج

 الى يستند ال اتوحي عمى الحفاظ بداعي ليوإ المسند الجـر عف محكوميتو مدة نيىأ الذي المستدعي
 بعيب مشوب مراأل ىذا كونو قانوني سند بدوف اطفالمو  حرية حجز يجوز ال وألن يقانون ساسأ

 (2)رأيو. عف التعبير في لحقو تتطرؽ ـل بينما ؛القانوف مخالفة

 وربما الرأي، عف التعبير لحرية المحكمة تتطرؽ لـ السابقتيف الدعوتيف بكبل أف ونبلحظ
 نفسيا تمقاء مف لو تتصدى لـ المحكمة ولكف إلييا، قدـ الذي الراىف الطمب حدود خارج ىذا ألف
 الدستورية. عدـ بشبية مشاب إليو استندت الذي القانوف أف كوف

 :الضكابط الشكمية المتعمقة بحرية التجمع السممي كالنقابات: المطمب الثاني
 التي الرأي عف عبيرالت حرية مظاىر أىـ أحد النقابات وتشكيؿ السممي التجمع حرية تعتبر

 الفرعيف في سنتناوليا لذلؾ خاصة قوانيف في وتقييداً  وتنظيماً  قراراً إ الفمسطيني المشرع تناوليا
 :يمي ما وفؽ فسأتحدث القادميف

 ـ1998 لعاـ (12) رقـ العامة االجتماعات بقانوف الواردة الضوابط األوؿ: الفرع 
  الفمسطيني

 الفمسطيني ـ2000 لعاـ (1) رقـ اتالجمعي تشكيؿ بقانوف الواردة الضوابط الثاني: الفرع 

 الفمسطيني  ـ8111( لعاـ 86الفرع األكؿ: الضكابط الكاردة بقانكف االجتماعات العامة رقـ )

عرؼ القانوف االجتماع العاـ بأنو كؿ اجتماع دعي إليو خمسوف شخصًا عمى األقؿ في 
، (3)ياديف، المبلعب، والمتنزىات وما شابو ذلؾمكاف عاـ مكشوؼ ويشمؿ ذلؾ الساحات العامة والم

التي يتبعيا حتما تحقؽ العبلنية في القوؿ أو الفعؿ مف طبيعة  ويستمد المكاف العاـ صفتو العمومية

                                                           

 (.72المركز الفمسطيني لمتنمية والحريات اإلعبلمية، التنظيـ القانوني لحرية اإلعبلـ في فمسطيف )ص( 1)
  )موقع إلكتروني(. ضاء والتشريع في فمسطيفنظومة القالسمطة القضائية الفمسطينية، المقتفي م( 2)
   ـ(. 1/1998) 12الفمسطيني رقـ  راجع قانوف االجتماعات العامة ( 3)
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ولعؿ اليدؼ مف وجود ىذا التنظيـ  ،(1)عبلقة المتواجديف فيو أو عددىـ أو شروط انضماميـ إليو
تسبيب حالة مف اإلرباؾ واإلزعاج فيو، وباستقراء نصوص ىذا ىو عدـ إعاقة الطريؽ العاـ أو 

، نمحظ أنو ـ2000( لسنة 1القانوف و والبلئحة التنفيذية التابعة لو وىو قػرار وزير الداخمية رقـ )
نظـ ىذه الحرية في اتجاىيف األوؿ يتعمؽ بالحصوؿ عمى اإلشعار الكتابي واالتجاه الثاني يتعمؽ 

 وسنفصميا كما يمي: بضوابط االجتماع ذاتو

 قيكد متعمقة بالحصكؿ عمى اإلشعار الكتابي: -أكالن 

عاـ أو  شركط كاجراءات تقديـ الحصكؿ عمى إشعار لعقد أم اجتماعوضع المشرع 
يجب أف يكوف اإلشعار مكتوبًا ويقدـ  -1مظاىرة مف قبؿ األفراد أو المؤسسات عمى النحو اآلتي:

يجب أف يقدـ اإلشعار قبؿ ميعاد االجتماع أو المسيرة بثماف  -2باليد لممحافظ أو لمدير الشرطة. 
يجب أف يحدد في اإلشعار مكاف وزماف وىدؼ االجتماع أو  -3وأربعيف ساعة عمى األقؿ. 

 (2)يجب أف يحدد في اإلشعار خط سير المسيرة ومدتيا. -4المسيرة. 
يراه مناسبًا ولمدير الشرطة قبؿ  التخاذ ما كبعد تقديمو إلى المحافظ يقـك بإحالتو لمدير الشرطة

الرد عمى إشعار تنظيـ االجتماع أو المسيرة طمب االجتماع مع منظمي االجتماع أو المسيرة لبحث 
والذي يجب  ؛ىدؼ وموضوع االجتماع أو المسيرة ومكانيما وزمانيما ومدتيما وخط سير المسيرة

أماكف التوتر وأف ال يتعارض ىدؼ أف يراعى أف يكوف مكاف االجتماع أو المسيرة بعيدًا عف 
االجتماع أو المسيرة مع القانوف والنظاـ العاـ، وعمى مدير الشرطة تقدير الموقؼ األمني ووضع 
الضوابط األمنية وتوفير الحماية لبلجتماع أو المسيرة بما يضمف حماية الجميور والسبلمة 

ا ضوابط عمى مدة أو مسار االجتماع ، وجعؿ القانوف لممحافظ أو لمدير الشرطة أف يضع(3)العامة
ساعة عمى  24بيدؼ تنظيـ حركة المرور، عمى أف يبمغ المنظموف بيذه الضوابط خطيًا بعد 

 األكثر مف موعد تسميـ اإلشعار. 
المشار إليو عمى شكؿ ترخيص مكتوب وفؽ صيغة يقررىا  يجرم رد الشرطة عمى اإلشعارومف ثـ 

يسمـ باليد لمقدـ الطمب ويتضمف: )أ( اسـ مقدـ اإلشعار. )ب( موضوع  مدير عاـ الشرطة
االجتماع أو ىدؼ المسيرة. )ج( مكاف االجتماع ومدتو. )د( مكاف تجمع المسيرة وخط سيرىا 
ومدتيا. )ىػ( الشروط والضوابط األمنية التي يقدرىا مدير الشرطة لتوفير الحماية لبلجتماع أو 

                                                           

 (.212القيؽ، التشريعات اإلعبلمية في فمسطيف )ص( 1)
  ـ(. 3/1998) 12الفمسطيني رقـ  راجع قانوف االجتماعات العامة( 2)
  ـ(. 5/2000-2) 1راجع قػرار وزير الداخمية رقـ ( 3)
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، في حاؿ عدـ تمقي (1)الجميور والسبلمة العامة. )و( أية شروط أخرىالمسيرة بما يضمف حماية 
الجية المنظمة ألي جواب خطي حسب ما ىو منصوص عميو في الفقرة السابقة يحؽ لمجية 

 (2)المنظمة إجراء االجتماع العاـ في الموعد المحدد طبقًا لما ىو وارد في اإلشعار.
 قيكد متعمقة باالجتماع ذاتو: -ثانيان 

ف صحت أف يعزى سببيا لضابط  حدد قػرار وزير الداخمية مجموعة مف القيود التي وا 
إال أنيا وبناءًا عمى االجراءات الموضحة سابقًا والتي تتطمب معرفة سبب وىدؼ  أحياناً  موضوعي

 االجتماع وموضوعو لف تخرج عف كونيا إجرائية حيث نص القرار عمى ما يمي:
غرضو أو حدوث تجاوز لمشروط التي رخص بموجبيا أو  منع خروج االجتماع العاـ عف .1

إنتاج إخبلؿ باألمف والنظاـ العاـ جاز لمشرطة إنياء االجتماع وفض المجتمعيف وفقًا 
 (3)ألحكاـ القانوف.

منع أف يشوب المسيرة أعماؿ شغب تيدد سبلمة المواطنيف أو ممتمكاتيـ وبحاؿ حدوثو  .2
 (4)عمى األمف والنظاـ العاـ. يحؽ لمشرطة التدخؿ لتفريقيا لممحافظة

منع وحظر عمى المشاركيف في االجتماع أو المسيرة التمثـ أو حمؿ أية أسمحة نارية أو  .3
 (5)أسمحة بيضاء أو أي آالت حادة أو عصي أو أية مواد مؤذية ميما كاف نوعيا.

 ـم1998لسنة  3بأحكاـ المرسـو الرئاسي رقـ  وجوب التزاـ منظمي االجتماع أو المسيرة .4
، والذي نص في مادتو األولى عمى أف (6)بشأف تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض

التحريض عمى التمييز العنصري وتشجيع أعماؿ العنؼ المخالفة لمقوانيف أو توجيو اإلىانة 
لمديانات المختمفة أو استعماؿ العنؼ أو التحريض عمى استعماؿ العنؼ الذي يضر 

الشقيقة واألجنبية، وتشكيؿ الجمعيات غير المشروعة التي تمارس أو بالعبلقات مع الدوؿ 
فساد الحياة وتيييج الجماىير لمتغيير بالقوة غير المشروعة، أو  تحرض عمى الجرائـ، وا 
التحريض عمى الفتنة أو التحريض عمى خرؽ االتفاقات التي عقدتيا منظمة التحرير 

 تعتبر أفعاؿ غير مشروعة. الفمسطينية مع دوؿ شقيقة أو أجنبية جميعيا

                                                           

  ـ(. 11/1998) 12الفمسطيني رقـ  راجع قانوف االجتماعات العامة ( 1)
  ـ(. 3،4/1998) 12الفمسطيني رقـ  راجع قانوف االجتماعات العامة ( 2)
  ـ(. 6/2000) 1راجع قػرار وزير الداخمية رقـ  ( 3)
  ـ(. 7/2000) 1راجع قػرار وزير الداخمية رقـ  ( 4)
  ـ(. 8/2000) 1قػرار وزير الداخمية رقـ راجع  ( 5)
  ـ(. 9/2000) 1راجع قػرار وزير الداخمية رقـ  ( 6)
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العقوبة عمى كؿ مف يخالؼ أحكامو بمدة ال تزيد عف شيريف أو بغرامة ال  فرض القانوف  
تتجاوز خمسيف دينارًا أردنيًا أو ما يعادليا بالعممة المتداولة مع عدـ اإلخبلؿ بأي عقوبة أخرى 

  (1)ينص عمييا قانوف العقوبات.
طنيف الحؽ في عقد االجتماعات العامة والندوات رغـ أف القانوف نص عمى أف لمموا

والمسيرات بحرية، وال يجوز المس بيا أو وضع القيود عمييا إال أنو ال يحؽ عقد االجتماعات 
ساعة عمى األقؿ  48العامة إال بعد أف تـ توجيو إشعار كتابي لممحافظ أو مدير الشرطة بذلؾ قبؿ 

المنظميف، و يجب التمييز بيف المكاف العاـ  مف موعد عقد االجتماع موقعًا مف األشخاص
والخاص فالعاـ ىو المكاف الذي يباح لمجميور دخولو بدوف تمييز سواء بشروط معينة أو بدوف 

واالجتماعات المعقودة في األماكف الخاصة محصنة أو بدوف تدخؿ السمطة وىنا الدخوؿ  (2)شروط،
اليدؼ ىو حماية الحضور  يتضح أنو إذا كاف فعبلً لؤلماكف الخاصة يعتبر انتياكًا لحرمتيا، وىنا 

فيكفي أف تسجؿ في السجبلت  فمجرد العمـ بزماف ومكاف االجتماع يكفي، وليس اإلذف شرطاً 
وىنا يكوف تأميف الحماية واجب إذا دعت الحاجة لو، أو إحضار ممثؿ  اإلدارية أو أنو تـ اإلستبلـ

عبلمو بمكاف و زماف االجتماع لمتأكد مف عدـ خروجو عف القانوف،  عف السمطات المختصة وا 
كاألوامر  ولعؿ فكرة الحصوؿ عمى إذف أتت مف التشريعات السابقة التي توافدت عمى فمسطيف

( بشأف حظر التحريض واألعماؿ العدائية 101ثؿ األمر رقـ )العسكرية الصادرة عف االحتبلؿ م
و قانوف البوليس الفمسطيني  ـ1962بالضفة الغربية و النظاـ الدستوري لقطاع غزة الصادر عاـ 

فأثرت بالمشرع الفمسطيني الحالي، ويعرؼ "اإلخطار" بأنو مجرد اببلغ ـ 1926لسنة  17رقـ 
ف  ،التشريعية تقتضي استخداـ األلفاظ لمداللة عمى معانييا وليس استئذانًا أو طمب ترخيص والدقة وا 

المشرع وجد فييا بعض الحرج فذلؾ أفضؿ مف المغالطة، إال أف القانوف جعؿ لممحافظ أو لمدير 
( بيدؼ 3الشرطة أف يضعا ضوابط عمى مدة أو مسار االجتماع المنصوص عميو في المادة )

ساعة عمى األكثر مف  24ظموف بيذه الضوابط خطيًا بعد تنظيـ حركة المرور، عمى أف يبمغ المن
موعد تسميـ اإلشعار في حاؿ عدـ تمقي الجية المنظمة ألي جواب خطي حسب ما ىو منصوص 
عميو في الفقرة السابقة يحؽ لمجية المنظمة إجراء االجتماع العاـ في الموعد المحدد طبقًا لما ىو 

ى كؿ مف يخالؼ أحكاـ ىذا القانوف مخالفيا مع عدـ وفرضت العقوبة عم ،(3)وارد في اإلشعار

                                                           

  ـ(. 6/2000) 1راجع قػرار وزير الداخمية رقـ  ( 1)
 (.13مرعي، الحؽ في حرية التجمع استطبلع لموقؼ السمطة الفمسطينية )ص( 2)
  ـ(. 3،4/1998) 12راجع قانوف االجتماعات العامة الفمسطيني رقـ( 3)
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اإلخبلؿ بأي عقوبة أخرى ينص عمييا قانوف العقوبات مدة ال تزيد عف شيريف أو بغرامة ال تتجاوز 
 (1)خمسيف دينارًا أردنيًا أو ما يعادليا بالعممة المتداولة.

الوطنية ومنع  بشأف تكريس الوحدة ـم1998لسنة 3 خالفة المرسـو الرئاسي رقـورغـ م
ورغـ أنو يحوي مصطمحات ضبابية وغامضة ومثيرة  ،ض لروح وجوىر القانوف األساسييالتحر 
 أو الفتنة عمى التحريض أو المشروعة غير بالقوة لمتغيير الجماىير وتيييج الحياة إفسادمثؿ " لمجدؿ

 أو شقيقة دوؿ مع الفمسطينية التحرير منظمة عقدتيا التي االتفاقات خرؽ عمى التحريض
فيذية أعطت المرسوـ حيزًا ال بأس بو مما يترتب عميو العمؿ نالبلئحة التىذه ، إال أف (2)"أجنبية

يجب عمى منظمي االجتماع أو ة الحؽ في التجمع السممي فقد نص أنو عمى تضييؽ ممارس
بشأف تكريس الوحدة الوطنية ومنع  ـ1998لسنة  3المسيرة مراعاة أحكاـ المرسـو الرئاسي رقـ 

 (3)التحريض.

 ـ الفمسطيني:6111( لعاـ 8الفرع الثاني: الضكابط الكاردة بقانكف تشكيؿ الجمعيات رقـ )

يعتبر الحؽ في تشكيؿ الجمعيات أحد أىـ مظاىر حرية التعبير عف الرأي التي أحاطيا 
ـ م2003( لسنة 9فأوجب القانوف و قرار مجمس الوزراء رقـ ) المشرع بالعناية والتنظيـ ضبطًا ليا

عمى ـ 2000( لسنة 1بشأف البلئحة التنفيذية لقانوف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقـ )
 مؤسسي الجمعية أو الييئة آلية معينة نوضحيا وفؽ ما يمي: 

 :جراءاتياا  تأسيس الجمعية أك النقابة ك  شركط -أكالن 

مب خطي مستوٍؼ لمشروط إلى الدائرة المختصة في وزارة الداخمية موقع مف يجب تقديـ ط .1
عمى األقؿ مف المؤسسيف المفوضيف بالتسجيؿ والتوقيع عف الجمعية أو الييئة والذيف  ثبلث

 :بحيث يحتوي الطمب عمى المعمومات اآلتية ،يجب أف يكونوا فمسطينييف بأغمبيتيـ
. جنسيات 2. أسماء جميع المؤسسيف، ويشمؿ ذلؾ مقدمي الطمب والمؤسسيف اآلخريف. 1)

. أرقاـ بطاقات إثبات 5. معمومات االتصاؿ بيـ. 4. تواريخ ميبلدىـ. 3المؤسسيف. 
. عنواف الجمعية 8. نشاط الجمعية األساسي. 7. اسـ الجمعية. 6الشخصية لممؤسسيف. 

                                                           

  ـ(. 6/1998)12راجع قانوف االجتماعات العامة الفمسطيني رقـ ( 1)
ـ(. 1/1998) 3 رقـضيالمرسـو الرئاسي بشأف تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحر راجع ((2

السمطة المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف، الحؽ في حرية الرأي والتعبير والحؽ في التجمع السممي في ظؿ ( 3)
 (.52الوطنية الفمسطينية )ص
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. ثبلث نسخ مف النظاـ األساسي 1الوثائؽ اآلتية:  ويمحؽ بالطمب ،(1)تحت التسجيؿ(
. تفويض خطي مف 3. إثبات لجنسية المؤسسيف. 2موقعة مف أعضاء المجنة التأسيسية. 

ويجب أف يشتمؿ  ،(2)جميع المؤسسيف يخوؿ مقدمي الطمب بالتوقيع عمى طمب التسجيؿ
ف الجمعية ومقرىا الرئيس، النظاـ األساسي عمى البيانات التالية )أ. اسـ الجمعية. ب. عنوا

وفروعيا إف وجدت. ت. أىداؼ الجمعية. ث. مصادر تمويؿ الجمعية وكيفية استغبلليا 
 والتصرؼ بو. ج. شروط العضوية. ح. أنواع العضوية. خ. أسباب انتياء العضوية.

د. اشتراكات األعضاء. ذ. الييكؿ التنظيمي لمجمعية. ر. كيفية تعديؿ النظاـ األساسي.  
كيفية اندماج الجمعية أو إتحادىا. س. كيفية انعقاد الجمعية العمومية. ش. طرؽ ز. 

المراقبة المالية. ص. قواعد حؿ الجمعية. ض. كيفية التصرؼ بأمواؿ وأمبلؾ الجمعية 
عند حميا. ط. اختصاصات رئيس الجمعية ونائبو وأميف السر وأميف الصندوؽ وباقي 

ف ترد في النظاـ األساسي أحكاـ تخالؼ قانوف . ال يجوز أ2أعضاء مجمس اإلدارة. 
 (3)الجمعيات(.

أو خالؼ قانوف الجمعيات،  مطموبةإذا خبل النظاـ األساسي مف نقطة أو أكثر مف النقاط ال .2
تطمب الدائرة مف المؤسسيف خبلؿ فترة أسبوعيف مف تقديـ الطمب تعديؿ النظاـ األساسي 

رة مبلحظاتيا عمى النظاـ األساسي مرة واحدة، . تقدـ الدائ2أو تقديـ نظاـ أساسي جديد. 
وال يجوز لمدائرة تقديـ مبلحظات جديدة عمى النظاـ األساسي إال في حدود التعديبلت، إف 

. يبدأ احتساب فترة الشيريف مف تاريخ تقديـ النظاـ األساسي الجديد، ما لـ يصر 3وجدت. 
 (4)صمي الذي تقدموا بو.المؤسسوف مف خبلؿ إشعار خطي لمدائرة عمى النظاـ األ

عمى وزير الداخمية أف يصدر قراره بشأف استيفاء الطمب لشروط التسجيؿ خبلؿ مدة ال  .3
تزيد عف شيريف مف تاريخ تقديمو وفي حالة تقديـ بيانات إضافية أو استكماؿ النواقص 

ذا انقضت مدة ا لشيريف الستيفاء التسجيؿ تبدأ مدة الشيريف مف تاريخ تقديـ ىذه البيانات وا 
عمى ورود الطمب لمدائرة دوف اتخاذ قرار تعتبر الجمعية أو الييئة مسجمة بحكـ القانوف، 
في حالة صدور قرار مف الوزير برفض التسجيؿ يجب أف يكوف القرار مسببًا ويحؽ 

                                                           

 ـ(. 12/2000) 1راجع البلئحة التنفيذية لقانوف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقـ ( 1)
 ـ(.13/2000) 1راجع البلئحة التنفيذية لقانوف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقـ  ( 2)
البلئحة التنفيذية لقانوف الجمعيات الخيرية ـ( و 5/2000) 1راجع قانوف تشكيؿ الجمعيات الفمسطيني رقـ( 3)

 ـ(.14/2000) 1والييئات األىمية رقـ 
 ـ(.15/2000-11) 1راجع البلئحة التنفيذية لقانوف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقـ  (4)
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لمقدمي الطمب الطعف فيو أماـ المحكمة المختصة خبلؿ مدة أقصاىا ثبلثوف يومًا مف 
 (1)الرفض خطيًا.تاريخ تبميغيـ قرار 

يتـ نشر قرار تسجيؿ الجمعية أو الييئة في الجريدة الرسمية وال تتمتع ىذه الجمعيات  .4
 .(2)والييئات بالشخصية االعتبارية والذمة المالية قبؿ تسجيميا

 إجراءات عممية معالجة الطمبات: -ثانيان 

إشعارا باستبلـ  في حاؿ استبلـ الطمب وممحقاتو، تسمـ الدائرة لممؤسسيف مقدمي الطمب .1
طمبيـ يبيف تاريخ االستبلـ ووصؼ المرفقات المستممة، وأسماء مقدمي الطمب، ويتضمف 

رقـ تسجيؿ الجمعية لدى وزارة الداخمية عند الموافقة  اإلشعار رقما تسمسميا يصبح الحقاً 
عمى طمب التسجيؿ أو بعد مرور شيريف عمى استبلـ الطمب دوف إصدار قرار برفض 

قبولو، ويمكف لمدائرة مخاطبة المؤسسيف الستكماؿ المعمومات المطموبة في الطمب أو 
الطمب أو أي مف ممحقاتو وتصدر الدائرة عند استكماؿ المعمومات والمرفقات المطموبة 

، وتقوـ في ىذه الحالة باسترداد اإلشعار القديـ، ويبدأ باستبلـ الطمب كامبلً  اً جديد اً إشعار 
ويبدأ احتساب  تاريخ تسميـ اإلشعار الجديد ويعتبر الطمب مقدماً احتساب مدة الشيريف مف 

 (3)مدة الشيريف مف تاريخ تقديـ المعمومات والمرفقات.
يتـ عرض النظاـ األساسي عمى القسـ القانوني في الدائرة لمتحقؽ مف استيفائو الشروط   .2

عدـ احتوائو المنصوص عمييا ويوصى القسـ القانوني بقبوؿ النظاـ األساسي أو رفضو ل
عمى المعمومات المبينة المطموبة أو لمخالفتو قانوف الجمعيات، ومف ثـ يقوـ القسـ القانوني 
 بتقديـ توصيتو إلى الدائرة بخصوص النظاـ األساسي خبلؿ أسبوع مف تاريخ تقديـ الطمب.

وتبيف  ومسببة خطية في حاؿ تمت التوصية برفض النظاـ األساسي يجب أف تكوف  .3
جوانب النقص أو المخالفة في النظاـ، وفي حاؿ رفض النظاـ األساسي تبمغ الدائرة 
المؤسسيف خطيا بجوانب مخالفة النظاـ األساسي لمقانوف والبلئحة وتطمب منيـ تقديـ نظاـ 
جديد يأخذ في االعتبار مبلحظات الدائرة، ويتـ تقديـ المبلحظات مرة واحدة، ويمكف لمدائرة 

ض عمى النظاـ األساسي مرة أخرى في حدود التعديبلت المقدمة، ويجوز لممؤسسيف االعترا
ولممؤسسيف  تقديـ نظاـ أساسي جديد لمدائرة وتبدأ مدة احتساب الشيريف مف تاريخ تقديمو،

                                                           

 ـ(. 4/2000) 1راجع قانوف تشكيؿ الجمعيات الفمسطيني رقـ ( 1)
 ـ(.7،8/2000) 1الجمعيات الفمسطيني رقـ راجع قانوف تشكيؿ ( 2)
 ـ(.17/2000) 1راجع البلئحة التنفيذية لقانوف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقـ ( 3)



137 
 

رفض موقؼ الدائرة بخصوص النظاـ األساسي واإلصرار عمى النظاـ األصمي المقدـ مع 
مف قبؿ نفس األشخاص الذيف وقعوا  وموقعاً  لرفض خطياً طمب التسجيؿ، ويجب أف يكوف ا

ذا رفض المؤسسوف موقؼ الدائرة ولـ يتـ التوصؿ إلى حؿ بيذا الشأف  النظاـ األساسي، وا 
 (1)بيف الدائرة والمؤسسيف، فممدائرة أف تنسب برفض تسجيؿ الجمعية.

عية مقدمة الطمب حاؿ استبلـ الطمب وممحقاتو تقوـ الدائرة بالتحقؽ مف استيفاء الجم  .4
. أ. أف النظاـ األساسي موافؽ لمقانوف وليذه البلئحة. ب. أف مركز 1)  :الشروط اآلتية

نشاط الجمعية الرئيس داخؿ األراضي الفمسطينية. ت. أف أغمبية مؤسسييا فمسطينيوف. 
. تقدـ الدائرة توصية إلى الوزير بقبوؿ 2ث. أف اسـ الجمعية متفؽ مع ىذه البلئحة. 

ب الستيفائو الشروط الموضحة في ىذه البلئحة، أو برفض الطمب لعدـ اكتمالو أو الطم
اكتماؿ أي مف مرفقاتو المطموبة، أو لعدـ استيفائو شروط التسجيؿ، أو مخالفتو لقانوف 

. تصدر الدائرة توصيتيا إلى الوزير بخصوص طمب 3الجمعيات أو القوانيف النافذة. 
 (2)مف استبلـ الطمب(.التسجيؿ خبلؿ مدة أقصاىا شير 

يقرر الوزير قبوؿ طمب التسجيؿ الستيفائو الشروط، أو رفض الطمب خبلؿ مدة أقصاىا  .5
خطيًا  الرفض سبعة أسابيع مف تاريخ استبلـ الوزارة لمطؿ، وبحاؿ رفضو يجب أف يكوف

ومسببا وأف يستند إلى واحد أو أكثر مف األسباب اآلتية: )أ. عدـ احتواء الطمب عمى 
ألحكاـ قانوف الجمعيات وىذه البلئحة، رغـ طمب  مومات أو الممحقات المطموبة وفقاً المع

الدائرة مف المؤسسيف استكماؿ ىذه المعمومات والممحقات. ب. مخالفة النظاـ األساسي 
الممحؽ بالطمب لقانوف الجمعيات أو ليذه البلئحة، رغـ طمب الدائرة مف المؤسسيف 

فة أىداؼ الجمعية لمقانوف. ث. مخالفة الطمب لشروط تصحيح ىذه البلئحة. ت. مخال
 التسجيؿ المبينة في ىذه البلئحة. ج. أغمبية المؤسسيف مف غير الفمسطينييف. 

أو يظير بأنو  ح. اسـ الجمعية مخالؼ لمنظاـ العاـ أو اآلداب العامة، أو مطابؽ تماماً 
اسـ جمعية قائمة، رغـ طمب الدائرة مف المؤسسيف تغيير االسـ ونص القرار  يطابؽ تماماً 

عمى عدـ جواز أف يكوف الباعث وراء رفض طمب التسجيؿ انتماء المؤسسيف السياسي أو 
لمطعف أماـ  أىداؼ الجمعية المشروعة، ويكوف قرار الوزير برفض طمب التسجيؿ قاببلً 

 (3)المحكمة المختصة.
                                                           

 ـ(.19/2000) 1راجع البلئحة التنفيذية لقانوف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقـ  ( 1)
 ـ(.19/2000) 1راجع البلئحة التنفيذية لقانوف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقـ  ( 2)
 ـ(.21/2000) 1راجع البلئحة التنفيذية لقانوف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقـ  ( 3)
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بتبميغ قرار الوزير إلى المؤسسيف خبلؿ فترة أقصاىا أسبوع مف تاريخ صدوره، تقـو الدائرة   .6
وفي حاؿ قبوؿ الطمب يعطى مؤسسو الجمعية شيادة تسجيؿ رسمية تعتبر بينة قاطعة 
عمى تسجيميا حسب األصوؿ، ومف ثـ تبمغ الدائرة الجيات المختصة بقرار قبوؿ تسجيؿ 

وتبميغ الوزارة المختصة بقرار قبوؿ تسجيؿ جمعية الجمعية لنشره في الوقائع الفمسطينية 
 (1)يندرج نشاطيا األساسي تحت اختصاصيا.

يترتب عمى تسجيؿ الجمعية لدى الوزارة، أو التسجيؿ الحكمي في حاؿ مرور شيريف عمى   .7
تقديـ الطمب دوف رد الوزارة، منح الجمعية الشخصية مف حقوؽ مثؿ: الذمة المالية 

وحؽ التقاضي في كؿ ما يتعمؽ بمصالحيا أو تحقيؽ أىدافيا، الحؽ  المستقمة، واألىمية،
في تممؾ األمواؿ المنقولة وغير المنقولة وتقبؿ اليبات والتبرعات والمساعدات يمكف إثبات 
التسجيؿ بإبراز شيادة التسجيؿ التي تصدرىا الوزارة أو إشعار استبلـ الطمب الذي مر 

 (2)استبلـ قرار برفضو.شيراف عمى تقديمو لدى الدائرة دوف 

 االجراءات كالمتابعة الالحقة لمتسجيؿ: -ثالثان 

 فتقـو بكؿ مف: لوزارة الداخمية متابعة مستمرة ال تقتصر فقط عمى إجراءات التسجيؿ

  ًلموزارة التي تختص بدائرة عمميا لوزارة الداخمية حتى أنيا  تتبع المؤسسة أو النقابة أيضا
حددت الشؤوف المالية لمجمعيات والييئات، و أوجبت أف يكوف لكؿ جمعية أو ىيئة موازنة 

( ألؼ 1000سنوية يشرؼ عمييا أحد المحاسبيف القانونييف ما لـ تقؿ مصروفاتيا عف )
 دينار أردني.

  المركز المالي لمجمعية أو الييئة عف السنة المالية  يقدـ مدقؽ الحسابات تقريرًا عف
 المنصرمة لمجمعية العمومية في اجتماعيا السنوي إلقراره والمصادقة عميو.

   ُتمـز الجمعية أو الييئة بأف تودع أمواليا النقدية باسميا لدى مصرؼ أو مصارؼ معتمدة
وال يجوز لمجمعية أو الييئة مف قبميا وعمييا أف تخطر الوزارة المختصة عف جية اإليداع 
 (3)االحتفاظ لدييا برصيد نقدي يزيد عف مصروؼ شير واحد.

                                                           

 ـ(.22/2000) 1راجع البلئحة التنفيذية لقانوف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقـ  ( 1)
 ـ(.17،23/2000) 1راجع البلئحة التنفيذية لقانوف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقـ  (2)
 ـ(.30،31/2000) 1راجع البلئحة التنفيذية لقانوف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقـ  (3)
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 في مقرىا الرئيسي بالسجبلت المالية واإلدارية  يجب عمى الجمعية أو الييئة أف تحتفظ
الرسمية المتضمنة جميع المعامبلت المالية والقرارات اإلدارية والبيانات التالية: المراسبلت 

نيا والواردة إلييا في ممفات خاصة وسجبلت منظمة، النظاـ األساسي ليا الصادرة ع
وأسماء أعضاء مجمس إدارتيا في كؿ دورة انتخابية وتاريخ انتخابيـ، أسماء جميع 
أعضاء الجمعية أو الييئة أو المؤسسة مع ذكر ىوياتيـ وأعمارىـ وتاريخ انتسابيـ، 

ة، محاضر اجتماعات الجمعية محاضر اجتماعات مجمس اإلدارة بصورة متسمسم
العمومية، سجؿ الواردات والمصروفات عمى وجو مفصؿ وفقًا لؤلصوؿ المالية، كما 
وألزمت كؿ جمعية أو ىيئة إيداع بياف بكؿ تعديؿ أو تغيير يطرأ عمى مركزىا أو نظاميا 
أو أىدافيا أو أغراضيا أو أي تغيير في مجمس إدارتيا كمو أو بعضو لدى "الدائرة 

 مختصة"، وذلؾ خبلؿ مدة أقصاىا شير واحد مف تاريخ إجراء التغيير أو التعديؿ.ال

  أشير مف نياية  أربععمى الجمعية أو الييئة أف تقدـ لموزارة المختصة في موعد ال يتعدى
السنة المالية تقريريف مقريف مف الجمعية العمومية األوؿ سنوي يحتوي عمى وصؼ كامؿ 

، والثاني مالي مصدؽ مف قبؿ مدقؽ لنشاطات الجمعية أو اليي ئة خبلؿ العاـ المنصـر
حسابات قانوني ويتضمف بشكؿ تفصيمي كامؿ إيرادات ومصروفات الجمعية أو الييئة 

 (1)حسب األصوؿ المحاسبية المعموؿ بيا.

ونبلحظ أف جميع الشروط السابقة الوارد ذكرىا في ىذا المطمب ليا التأثير الواضح 
ممارسة واقتضاء األفراد لحقيـ في التعبير عف الرأي ودعائمو مف الحقوؽ  والممموس في كيفية
القيود المتعمقة بالحصوؿ عمى إشعار كتابي وآلية الرد عمى فإذا نظرنا إلى  ،األخرى المتصمة بو

اإلشعار يتضح وجود نوع مف المغاالة والتشدد في إباحة اتخاذ مدير الشرطة ما يراه مناسبًا لبحث 
وموضوع االجتماع بمعنى أنو يحؽ لو إلغاء ىذا االجتماع مع وجود نص قانوني يكفؿ لو ىدؼ 

ذلؾ، ولـ يكف ما سبؽ ذكره ليحدث لوال وجود ىذه الشروط واالقتصار عمى اإلشعار الكتابي فقط، 
وفيما يتعمؽ بالشروط المفروضة عمى تسجيؿ الجمعيات فنرى إنيا تستغرؽ بعضًا مف الوقت 

ير مف الوثائؽ الثبوتية والشخصية وذلؾ يرجع لخطورة عمؿ ىذه الجمعيات سيما وتتطمب الكث
إف كثرة القيود المفروضة عمى تسجيؿ ومتابعة عمؿ الجمعيات يعتبر ولكف  ،المعامبلت المالية

بعضيا غير ضروري في مجتمع ديمقراطي كذلؾ الذي يشترط لفتح فرع جديد لمجمعية نفس 
، وىذا أمر مبالغ فيو كونيا حتمًا ستتبع نفس األىداؼ ومجمس (2)الشروط المفروضة لتسجيميا

                                                           

 ـ(.13/2000-11) 1راجع البلئحة التنفيذية لقانوف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقـ  (1)
 ـ(. 34/2000) 1راجع قانوف تشكيؿ الجمعيات رقـ ( 2)
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اإلدارة والنظاـ الداخمي لمفرع الرئيس، كما وجاء ىذا القانوف ينظـ عمؿ الجمعيات وينظـ أيضًا 
ف كاف اإلقرار بالحؽ كوجو إيجابي لممركز القانوني لمشخص  عبلقتيا بالسمطة الوطنية الفمسطينية وا 

، فإف القانوف خمى مف وجود (1) وجو اآلخر المتمثؿ في الواجبات أو اإللتزاماتال يعني إغفاؿ ال
نص يحظر أصحاب المناصب العميا واألجيزة األمنية مف االنضماـ لمجمعيات وىذا مخالؼ 

 (2)لممواثيؽ الدولية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.190الشاعر وأبو كموب، المدخؿ لدراسة العمـو القانونية،)ص (1)
مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية عمى "ال يجوز أف يوضع مف القيود عمى ( 22حيث نصت المادة )( 2)

ص عمييا القانوف وتشكؿ تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمف ممارسة ىذا الحؽ إال تمؾ التي ين
القومي أو السبلمة العامة أو النظاـ العاـ أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوؽ اآلخريف 

ية عمى ممارسة ىذا وحرياتيـ، وال تحوؿ ىذه المادة دوف إخضاع أفراد القوات المسمحة ورجاؿ الشرطة لقيود قانون
 ."الحؽ
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 النتائج:
وحقيـ في السمعة  إف الحفاظ عمى حقوؽ األفراد األساسية ومنع التعرض ليا بالتعبير، .1

والحفاظ عمى األمف القومي والنظاـ العاـ وااللتزاـ بمبادئ األمـ المتحدة ىي القيود 
 الموضوعية المفروضة دوليًا عمى حرية التعبير عف الرأي.

اتفاقية الحرية  والواردة فيإف الشروط المنظمة لمحرية اإلعبلمية عمى الصعيد الدولي  .2
تفاقية الخاصة بالحؽ الدولي في التصحيح المقرة عاـ واإل1962اإلعبلـ المقرة عاـ 

يعتبروا مف الضوابط ؛ ـ1992الدولي لبلتصاالت المقر عاـ  االتحاد، ودستور ـ1952
 الشكمية الدولية لحرية التعبير عف الرأي.

يعتبر االختبار الثبلثي )الفحص الثبلثي األجزاء( أحد أىـ المعايير الدولية المستخدمة  .3
 شرعية الضوابط التي تفرضيا الدوؿ عمى حرية التعبير عف الرأي.لبياف 

مف المبادئ الدولية  2009ومبادئ كامدف  ـ1995تعتبر مبادئ جوىانسبيرغ عاـ  .4
االسترشادية المتخصصة التي تستخدـ كمعايير لبياف شرعية الضوابط التي تفرضيا 

 الدوؿ عمى حرية التعبير عف الرأي.
يحافظ عمى متوازف قرت حرية التعبير عف الرأي ونظمتيا بشكؿ أإف الشريعة اإلسبلمية  .5

 وحؽ الدولة والمجتمع المسمـ تقييدىا ببعض الحاالت.حؽ الفرد في ممارستيا 
إف جريمة القذؼ والببلغ الكاذب واإلىانة و التحقير، وجرائـ التحريض، والجرائـ  .6

الموضوعية الواردة في قانوف العقوبات التعبيرية المتعمقة بسير العدالة تعتبر مف القيود 
 (.ـ1936( لعاـ )74الفمسطيني رقـ )

طالة المساف   .7 يعتبر القذؼ والسب والتحقير والببلغ الكاذب والنيؿ مف ذوي المقامات وا 
عمى الرئيس، والجرائـ الواقعة عمى المجتمع، والجرائـ التعبيرية المتعمقة بسير العدالة 

( لعاـ 16ية الواردة في قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ)تعتبر مف القيود  الموضوع
 ـ(.م1960)

إف القيود الواردة عمى األمواؿ واألشخاص في قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني  لعاـ  .8
 ـ تعتبر مف القيود الشكمية المفروضة عمى حرية التعبير عف الرأي.م1995

ي والقيود المتعمقة باالجتماع ذاتو، إف القيود المتعمقة بالحصوؿ عمى اإلشعار الكتاب  .9
ـ م1998( لعاـ 12تعتبر مف القيود الشكمية الواردة بقانوني االجتماعات العامة رقـ )

 الفمسطيني والئحتو.
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جراءات عممية معالجة  .10 إف الشروط الخاصة بتأسيس الجمعية أو النقابة واجراءاتيا، وا 
تعتبر مف القيود الشكمية الواردة في  الطمبات، واالجراءات والمتابعة البلحقة لمتسجيؿ 

 ـ الفمسطيني والئحتو .2000( لعاـ 1قانوف تشكيؿ الجمعيات رقـ )
إف المشرع الفمسطيني فرض قيود شديدة عمى ممارسة حرية التعبير عف الرأي وتوسع  .11

 في جرائـ الرأي وشدد مف العقوبة المفروضة عمييا.
كبير عف التشريعات والمواثيؽ الدولية ومعاييرىا أف القوانيف الفمسطينية بعيدة إلى حٍد  .12

عماؿ حرية التعبير عف الرأي. قرار وا   في تنظيـ وا 
إف حدود العبلقة بيف المواطف والسمطة في تقييد حرية التعبير غير واضحة ويشوبيا  .13

 الغموض والمبس في الكثير مف المواضع.
بير عف الرأي، وال يتماشى إف تجريـ التشيير الجنائي يشكؿ تيديد حقيقي لحرية التع .14

مع االتجاه العالمي والدولي بمنعو والذي أصبح اليوـ يقتصر عمى التعويض المدني بداًل 
 مف جمعو مع العقوبة الجنائية.

إف ضعؼ وركاكة القوانيف الفمسطينية ال تشكؿ الحماية الكافية لحرية التعبير عف الرأي  .15
 ما تزامنيا مع ضعؼ الحماية القضائية.بؿ تكوف مدعاة النتياؾ ىذا الحؽ عمميًا سي

 التكصيات:
إعادة النظر في كافة القوانيف الفمسطينية التي تنظـ حرية التعبير عف الرأي وتعديميا بما  .1

 ، والمواثيؽ والتشريعات الدولية.ـ2005يتوافؽ مع القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ
انات الحقيقية التي تكفؿ ممارسة حرية عمى المشرع الفمسطيني توفير المزيد مف الضم .2

 التعبير عف الرأي.
 وضع حد لتدخبلت السمطة التنفيذية واألجيزة األمنية وانتياكاتيا. .3
ضرورة قياـ المشرع الفمسطيني بموائمة كافة القوانيف المحمية بما يتناسب مع االتفاقيات  .4

 .ـ2014عاـ  الدولية الجديدة التي قاـ الرئيس الفمسطيني باالنضماـ إلييا
)الفحص الثبلثي األجزاء( ومبادئ جوىانسبيرغ عاـ ضرورة اعتماد االختبار الثبلثي  .5

كمعايير  مف قبؿ المشرع الفمسطينيمف المبادئ الدولية  2009ومبادئ كامدف  ـ1995
 .عمى حرية التعبير عف الرأي ياف شرعية الضوابط التي تفرضيا القوانيف المحميةلب

تاحة الحؽ إقرار قانوف   .6 فمسطيني خاص بحرية الحصوؿ عمى المعمومات وتداوليا، وا 
لممواطف باالطبلع عمى جميع المعمومات والوصوؿ إلييا، وذلؾ بتحديد مدة زمنية لمنحو 

 إياىا كما ىو الحاؿ في بعض الدوؿ األوربية كالسويد، ومنحو حؽ التظمـ بحاؿ الرفض.
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وابطيا بالمناىج التعميمية الدراسية أمبًل في بناء إدخاؿ مفاىيـ حرية التعبير ومظاىرىا وض  .7
 مجتمع قائـ عمى الديمقراطية وثقافة حقوؽ اإلنساف وتقُبؿ وانتقاد اآلخر بطريقة الئقة.

ترسيخ مبدأ استقبلؿ القضاء حقيقًة لمفصؿ بيف السمطات في فمسطيف إعمااًل لنصوص  .8
 .ـ2005القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ

 النصوص التجريمية التي تعاقب مف ينتقد الحكومة أو يحرض عمى طريقة أدائيا.إزالة  .9
توحيد قانوف العقوبات الفمسطيني بيف الضفة الغربية وغزة بشكؿ يضمف اطبلؽ  .10

 حماية التعبير عف الرأي ويعزز دور اإلعبلـ والحؽ بالوصوؿ لممعمومات.
ر كالسب والقذؼ واالكتفاء إلغاء العقوبات الجنائية المفروضة عمى جرائـ التشيي .11

 بالتعويض المدني تماشيًا مع االتجاه العالمي في الدوؿ الديمقراطية. 
ـ بشأف تكريس الوحدة الوطنية ومنع م1998لعاـ  3إلغاء المرسـو الرئاسي رقـ  .12

لغاء ( عاـ 16( مف قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ)132( و)131المادة رقـ ) التحريض، وا 
 تيدؼ لحماية الرؤساء و ذوي المقامات وكبار الموظفيف في الدولة. التي(  و ـ1960)
إعادة النظر بقانوف المطبوعات والنشر برمتو وتنظيمو بشكؿ مترابط منطمؽ مف فمسفة  .13

تشريعية موحدة تتماشى مع متطمبات العصر وتشمؿ كافة الوسائؿ اإلعبلمية سيما 
اصة بالترخيص لمصحؼ والمكتبات اإللكترونية الحديثة، وكذلؾ استبداؿ النصوص الخ

 ومراكز األبحاث بنظاـ تسجيؿ.
وضع نصوص تجيز التظمـ أو الرقابة القضائية عمى القرارات اإلدارية الصادرة بمنع أو  .14

 تعطيؿ أو ضبط المطبوعات وخاصة الصحفية.
دعـ حرية الصحافة ومؤسساتيا ومطبوعاتيا مف خبلؿ تقديـ التسييبلت المالية ليا  .15

مف بعض الضرائب، وكذلؾ ضماف عدـ التمييز فيما يتعمؽ بالحؽ في تأسيس  كاإلعفاء
الصحؼ والمجبلت واإلذاعات والشبكات و الشبكات التمفزيونية وسائر أنظمة االتصاؿ 

 األخرى.
حذؼ النصوص القانونية التي تعطي تمييز وتفضيؿ لممطبوعات الحزبية عمى  .16

يف فييا ومراقبتيا حفاظًا عمى مبدأ المساواة المطبوعات األخرى في شروط تأسيسيا والعامم
 المقر بو دستورًا.

أف تضمف الدولة الفمسطينية االستخداـ الحر لوسائؿ اإلعبلـ والتكنولوجيا واالتصاؿ  .17
والتوزيع العادؿ لترددات البث الفضائية والراديوية بعيدًا عف القيود الجغرافية، وذلؾ مف 
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تصاؿ واستقباؿ الخدمات اإلعبلمية مف ىواتؼ أو خبلؿ تخفيض رسوـ وتكمفة وسائؿ اال
 إنترنت أو كيرباء تماشيًا مع االتجاه الدولي الحالي.

إضافة نصوص قانونية تعاقب أفراد السمطة التنفيذية بحاؿ التعسؼ أو تجاوز نصوص  .18
القانوف سواء مف حيث اجراءات الترخيص لمحصوؿ عمى إذف لعقد تجمع سممي أو مف 

ع نفسو، واستحداث نص يحظر عمى أصحاب المراكز العميا والمناصب حيث إقامة التجم
األمنية عضوية الجمعيات ضمانًا لعدـ تجاوزىـ لمسمطة و وقوع حالة مف تضارب 

 المصالح.
إلغاء شرط الحصوؿ عمى إذف لمتجمع أو المظاىرة واالقتصار عمى تسجيمو إداريًا لدى  .19

 جمع دوف الحصوؿ عمى موافقة لذلؾ.وزارة الداخمية؛ لتأميف سبلمة وخط سير الت
( 1( مف قانوف تشكيؿ الجمعيات الفمسطيني رقـ )34إلغاء نص المادة رقـ ) .20

ـ( الذي يمـز مؤسسي الجمعية بإتباع نفس شروط تسجيؿ الجمعية لتسجيؿ فرع 2000عاـ)
 جديد لنفس لما ينطوي عمى مبالغة.
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 المراجع:

 كتب بالمغة العربية: . أ

الحماية التشريعية الجنائية والمدنية لحقوؽ اإلنساف والحريات العامة (. ـ2004أحمد، إبراىيـ. )
 المكتب الجامعي الحديث. . اإلسكندرية:1ط. فقيًا وقضاءً.

. )د.ط.( مصر: دار حرية الصحافة ضماف ممارستيا وضوابط تنظيمياـ(. 2005أميف، محمد. )
 النيضة العربية.

 . غزة: مكتبة الطالب الجامعي.1. طمحاضرات في القانوف اإلداريـ(. 2014باسـ، بشناؽ.)

 . )د.ط.( اليمف: مكتبة اإلرشاد.الثقافة اإلسبلمية. (ـ1993) باشا، أحمد.

. األردف: مركز 1. ط.األمف القومي العربي في منطقة البحر األحمر(. ـ2001. )برصاف، أحمد
 دراسات الشرؽ األوسط.

منشأة  اإلسكندرية:)د.ط.(  لنظـ السياسية والقانوف الدستوري.ا(. ـ1900بسيوني، عبدالغني.)
 المعارؼ.

ره في أثالفمسطيني و الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي والدستوري (. ـ2011بشناؽ، باسـ. )
 ، الجامعة اإلسبلمية العالمية، ماليزا.غير منشورة رسالة دكتوراه إعماؿ حقوؽ اإلنساف.

. غزة: مكتبة 2. ط.محاضرات في النظـ السياسية والقانوف الدستوري(. ـ2013. )باسـ، بشناؽ
 الطالب الجامعي.

)د.ط.(  وتطبيقاتو الوطنية والدولية.قانوف حقوؽ اإلنساف مصادره  ـ(.2007.)بشير ،الشافعي
 اإلسكندرية: منشأة المعارؼ. 

 . ورقة عمؿ. اإلمارات العربية المتحدة. الضبط اإلداري وحماية البيئةـ(. 2005بطيخ، رمضاف. )

بداع دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء إلالحريات االكاديمية واـ(.2006بغدادي، عبدالسبلـ.)
 ألردف: مركز عماف لدراسات حقوؽ اإلنساف.ا )د.ط.( .والعربية والعالميةالتجارب العراقية 

. )د.ط.( اإلسكندرية: منشأة شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العموميةبيناـ، رمسيس. )د.ت(. 
 المعارؼ. 

)د.ط.(  حقوؽ اإلنساف يف مطرقة اإلرىاب وسنداف الغرب.. ـ(2006بوادي، حسنيف. )
 الجامعي. اإلسكندرية: دار الفكر
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ر الممكية الفكرية النشر اإللكتروني عبر اإلنترنت بيف حرية التعبيـ(. 2005بوعناف، أسماء. )
 .جامعة الجزائر: الجزائر وحقوؽ المؤلؼ.

حرية التعبير عف الرأي بيف التجريـ واإلباحة في التشريع الفمسطيني ـ(. 2014تمباني، محمد. )ال
 .جامعة األزىر حقوؽكمية : غزة دراسة تحميمية لجريمة القذؼ.

 . األردف: دار البداية.1ط. جرائـ تكنولوجيا المعمومات.ـ(. 2012جاسـ، جعفر. )

)د.ط.( اإلسكندرية: دار . مسؤولية الصحفي الجنائية عف جرائـ النشرـ(. 2013جبوري، أحمد. ) 
 الجامعة الجديدة لمنشر.

. )د.ط.( اإلسكندرية: دار جرائـ النشر مسئولية الصحفي الجنائية عف ـ(.2013جبوري، سعد. )
 الجامعة الجديدة. 

 . غزة: مكتبة آفاؽ.1.ط.مبادئ قانوف العقوبات الفمسطينيـ(. 2010جرادة، عبد القادر. )

 . غزة: مكتبة أفاؽ.2. ط.مبادىء قانوف العقوبات الفمسطينيـ(. 2013جرادة، عبدالقادر.)

 . )د.ـ.(1. )د.ط.( جيطالمعجـ الوسالقاىر.)د.ت(.  جرجاني، عبدال

 . بيروت: دار المعرفة.4. )د.ط.( جإعبلـ الموقعيف(. 1973جوزية، ابف قيـ.)ال

 . بيروت: دار المعرفة.2. ج2. طإغاثة الميفاف مف مصائد الشيطافـ(. 1975جوزية، ابف قيـ.)ال

.( اإلسكندرية: دار الفكر . )د.طالجرائـ المخمة باآلداب العامةـ(. 1994حافظ، مجدي. )
 الجامعي. 

 ، )د.ط.( مصر: شركة ناس لمطباعة.القذؼ والسب .ـ(2003حافظ، مجدي. )

 ـ(. الجرائـ المخمة باآلداب العامة. )د.ط.( اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي.1994حافظ، مجدي.)

خطيط والدراسات . غزة: مركز الت1ط. أصوؿ دراسات األمف القومي.ـ(. 2010حبيب، إبراىيـ. )
 االستراتيجية بوزارة الداخمية واألمف الوطني الفمسطيني.

)د.ط.( اإلسكندرية: دار  المبادئ العامة في جرائـ الصحافة والنشر.ـ(. 2006حجازي، بيومي. )
 الفكر الجامعي.

 . القاىرة: )د.ف.(2. ط.شرح قانوف العقوبات القسـ الخاصحسني، محمود نجيب. )د.ت(. 
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)د.ط.( األردف: دار اليازوري العممية  جرائـ الحاسوب واإلنترنت.(.ـ2009ي، عمي. )حسيناو ال
 لمنشر والتوزيع.

. ورقة عمؿ مقدمة القيود واالستثناءات الواردة عمى حؽ المؤلؼـ(. 2015حطاب، حطاب.)ال
لجامعة النجاح الوطنية ضمف مؤتمر حماية حقوؽ الممكية الفكرية في فمسطيف التحديات 

 اؽ المستقبمية. فمسطيف: نابمس.واآلف

. عماف: دار الثقافة 1. ط.شرح قانوف العقوبات القسـ الخاصـ(. 2012حمد، عبد الرحمف. )
 لمنشر والتوزيع.

(. حرية الرأي في واقعنا المعاصر آثارىا في المجتمع وضوابطيا الشرعية. ـ2008حمداف، خالد. )
 .16.جمجمة الجامعة اإلسبلمية لمبحوث اإلنسانية

. 1ط.جرائـ الذـ والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط اإللكترونية.  ـ(.2011حيط، عادؿ، )ال
 األردف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

. عبلـ حرية التعبير بيف النظرية والتطبيؽ دراسة مقارنةالقضاء واإل ـ(.2012خضر، محمد.)
 عبلمية.الحريات اإلالمركز الفمسطيني لمتنمية و  )د.ط.( راـ اهلل:

. )د.ط.( قطر: حرية الرأي في اإلسبلـ مقاربة في التصور و المنيجيةـ(. 2007) خطيب، محمد.
 وزارة األوقاؼ و الشؤوف االسبلمية.

ـ، 2016فبرايػػر  16. تػػاريخ اإلطػػبلع: سػػيادة القػػانوف، بحػػث منشػػور ـ(.2016)خفػػاجي، حسػػيف.ال
 (.http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/368638.htmlالموقع: )

. الممكية في الشريعة اإلسبلمية مع المقارنة مع الشرائع الوضعية(. ـ1996خفيؼ، عمي. ) 
 )د.ط.( مصر: دار الفكر العربي. 

 . مصر: دار الفكر العربي.1. ط.القانوف اإلداريـ(. 1951والطماوي، سميماف. )خميؿ، عثماف 

. عماف: دار الثقافة لمنشر 3ط. حقوؽ اإلنساف وحرياتو.ـ(. 2011دباس، عمي وزيد، عمي. )
 والتوزيع.

 . لبناف: مؤسسة الرسالة.3. ط.الحؽ ومدى سمطاف الدولة في تقييده ـ(.1984دريني، فتحي. )ال

رقابة السمطة القضائية عمى التشريعات ودورىا في عممية اإلصبلح ـ(. 2015حمود. )دلو، مال
 . بحث غير منشور، معيد دراسات التنمية، غزة.العدلي في فمسطيف

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/368638.html
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دار الثقافة لمنشر ط. عماف:  . د.جرائـ الصحافة والنشر الذـ والقدحـ(. 2010راعي، أشرؼ. )
 والتوزيع.

. األردف: دار الثقافة لمنشر 1ط ـ الصحافة والنشر والذـ والقدح.جرائـ(. 2010راعي، أشرؼ. )ال
 والتوزيع.

. عماف: 1. ط.حرية الصحافة في التشريع ومواءمتيا لممعايير الدوليةـ(. 2011راعي، أشرؼ.)ال
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

. والشريعة اإلسبلميةحقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية في القانوف الدولي ـ(. 1999) راوي، جابر.
 . عماف: دار وائؿ لمنشر. 1ط.

قانوف حقوؽ اإلنساف بيف النظرية والتطبيؽ في الفكر الوضعي والشريعة  رخا، طارؽ. )د.ت(.
 . )د.ط.( القاىرة: دار النيضة العربية. اإلسبلمية

 . )د.ط.( مصر:األمف القومي المصري لممجتمع المصري المعاصر(. ـ1989رسبلف، أحمد. )
 الييئة المصرية العامة لمكتاب.

 . )د.ط.( القاىرة: )د.ف.(الوجيز القانوف اإلداريـ(. 1999رسبلف، أنور. )

. المسئولية الجنائية الدولية لممساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية ـ(.2007رفاعي، أحمد. )
 )د.ط.( مصر: دار النيضة العربية.

. غزة: مكتبة الطالب 1، ط.وجؿ دة في اهلل عزالعقيـ(. 2006رقب، صالح، بخيت، محمد.)ال
 بالجامعة اإلسبلمية.

. القاىرة: دار 1ط المسئولية الجنائية عف أعماؿ وسائؿ اإلعبلـ.ـ(. 2011رمضاف، رأفت. )
 النيضة العربية.

. مصر: دار النيضة 1. ط.الحريات العامة في الظروؼ اإلستثنائية(. ـ2009رمضاف، عاصـ.)
 العربية.

. )د.ط.(القاىرة: دار الحماية الجنائية لشرؼ واعتبار الشخصيات العامةرمضاف، مدحت. )د.ت(. 
 النيضة العربية.
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جرائـ اإلجياض واالعتداء عمى العرض والشرؼ واالعتبار والحياء العاـ  (.ـ1997روس، أحمد. )
: المكتب الجامعي . )د.ط.( االسكندريةواإلخبلؿ باآلداب العامة مف الوجية القانونية الفنية

 الحديث.

 )د.ط.( القاىرة: دار الكممة لمنشر والتوزيع. األمة ىي األصؿ.ـ(. 2013ريسوني، أحمد. )

عماف:  1ط. جرائـ تقنية نظـ المعمومات اإللكترونية.ـ(. 2010زغبي، جبلؿ ومناعسة، أسامة.)
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

، وحرية التعبير إشكالية الحرية في مجتمعات مختمفة األديافزيادة، رضواف وطو، رجب. )د.ت(. 
 )د.ط.( القاىرة: مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف. 

. القاىرة: 1طالدفع بالحقيقة في جريمة القذؼ ضد ذوي الصفة العمومية. ـ(. 1995سالـ، عمر. )
 دار النيضة العربية.

، )د.ط.( لحرية الرأي في الفقو والقضاء الدستوريالحماية الدستورية ـ(. 2010سالماف، عبدالعزيز.)
 اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي.

طبعة  الشرعية الدستورية وحقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية.ـ(. 1995سرور، فتحي. )
 معدلة. القاىرة: دار النيضة العربية. 

. )د.ط.( الشريعة والقانوفنساني بيف حقوؽ اإلنساف والقانوف اإل(. ـ2004سطؿ، إسماعيؿ. )األ
 غزة: مكتبة األمؿ التجارية.

. األردف: 1ط. شرح قانوف العقوبات الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة. (.ـ2008سعيد، كامؿ. )
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

. بحث منشور، حرية الصحافة مف منظور حقوؽ اإلنسافـ(. 1995سعيد، محمد وحسف، تحرير. )
 ة لدراسات حقوؽ اإلنساف.مركز القاىر 

 ، )د.ط.( القاىرة: دار المعارؼ.ابف قتيبة(. ـ1980محمد.) سبلـ،

. القاىرة: دار الكتب 2. ط.الحماية الدستورية لحرية الرأيـ(. 2014سمماف، عبد العزيز. )
 المصرية.

. 2. طريالحماية الدستورية لحرية الرأي في الفقو والقضاء الدستو  ، عبد العزيز.)د.ت(.سميماف 
 القاىرة: دار الفكر الجامعي.
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)د.ط.( القاىرة: دار النيضة  حرية الرأي والرقابة عمى المصنفات.(. ـ1993سميماف، محمد. )
 العربية.

.)د.ط.( غزة: مكتبة محاضرات في القانوف الدستوري والنظـ السياسيةـ(. 2010شاعر، أنور.)ال
 الطالب الجامعي.

 . غزة: مكتبة نيساف لمطباعة والنشر. 1، ط.الوجيز في القانوف اإلداري(. ـ2016شاعر، أنور.)ال

. غزة: مكتبة 1، ط.. المدخؿ لدراسة العموـ القانونيةـ(2015شاعر، أنور، أبو كموب، عفيؼ.)ال
 نيساف لمطباعة والنشر.

 ورقة بحثية حرية تداوؿ المعمومات في مصر بيف التشريع والتنفيذ.ـ(. 2013شاىيف، شريؼ. )
مقدمة إلى مؤتمر كمية اآلداب الدولي الحريات وحقوؽ اإلنساف، مصر: جامعة القاىرة. تاريخ 

 (. www.academia.eduـ، الموقع: )2016فبراير  16اإلطبلع: 

ماف: برنامج . )د.ط.( عمقدمة في التشريعات والسياسة اإلعبلمية في األردفشقير، يحيى. )د.ت(. 
 تدعيـ اإلعبلـ في األردف.

حقوؽ اإلنساف بيف النص والتطبيؽ دراسة في الشريعة اإلسبلمية ـ(. 2011شكري، عمي. )
 . العراؽ: دار صفاء لمطباعة والنشر.1، ط.والمواثيؽ الدولية

بحث  حرية تداوؿ المعمومات بيف الواقع والمأموؿ دراسة مقارنو.ـ(. 2013شنراقي، حساـ. )ال
 منشور، مجمة طمبة الدراسات العميا، أكاديمية الشرطة، القاىرة.

 . عماف: دار وائؿ لمنشر.1. ط.الوجيز في القانوف اإلداريـ(. 2003شنطاوي، عمي. )

 . عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع. 1. طجرائـ الحاسوب واإلنترنت ـ(.2007الشوابكة، محمد. )

. مصر: منشأة المعارؼ 3. طائـ الصحافة والنشرجر (. ـ1997شواربي، عبدالحميد.)ال
 .باإلسكندرية

 .. الكويت: مكتبة الفبلح لمنشر و التوزيع2، ط.أخبلقيات اإلعبلــ(. 2005صالح، سميماف. )

مكتبة . )د.ط.( الكويت: عبلـ و صناعة الصور الذىنيةوسائؿ اإلـ(. 2005) صالح، سميماف.
 .الفبلح لمنشر و التوزيع

. عماف: مكتبة 2. طالوجيز في حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية (.ـ1997غازي. )صباريني، 
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

http://www.academia.edu/
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 . عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.1. ط.القانوف اإلداريـ(. 2012صرايرة، مصمح.)ال

 . جميورية مصر2.ط.السيرة النبوية عرض وقائع وتحميؿ أحداث(. ـ2001صبلبي، عمي.)ال
 دار التوزيع والنشر اإلسبلمية. العربية:

 )د.ط.( مصر: مكتبة األىراـ لمبحث العممي. األمف القومي العربي.(. ـ1991صويغ، عبدالعزيز.)
األردف: دار المناىج  1ط. التطبيقات االجتماعية لتكنولوجيا المعمومات.. ـ(2006طائي، جعفر.)ال

 لمنشر والتوزيع.

حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية في المواثيؽ الدولية وبعض الدساتير  ـ(.2010) طائي، كريمة.ال
 ، )د.ط.( عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع. العربية

. راـ اهلل: دار الشروؽ لمنشر 1. ط.حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية. (ـ2001طعيمات، ىاني. )ال
 والتوزيع.

)د.ط.( مصر: مطبعة  ف اإلداري دراسة مقارنة.الوجيز في القانو . (ـ1982طماوي، سميماف. )ال
 جامعة عيف شمس.

 . )د.ط.( غزة: )د.ف.(محاضرات في مبادئ العمـو القانونية (.2009ـطويؿ، أنور. )ال

)د.ط.( مصر:  حرية التعبير واستقبلؿ القضاء وضمانات التقاضي.ـ(. 2006عبد البر، فاروؽ. )
 )د.ف.(

المكتب الفني لئلصدارات  . مصر:1، ط.جرائـ القذؼ والسب(. ـ2002عبد الخالؽ، إبراىيـ. )
 القانونية.

. مصر:دار نيضة مصر لمطباعة 1. ط.حرية التعبير في الغربـ(. 1998عبد العظيـ، شريؼ. )
 والنشر والتوزيع.

. الشػػػبكة العربيػػػة لمعمومػػػات بحػػػث حػػػوؿ حريػػػة الصػػػحافة فػػػي مصػػػرـ(. 2015عبػػػد الفتػػػاح، أميػػػرة.)
 ـ، الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع:2016فبرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  29ريخ اإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلع: حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف. تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 (http://www.anhri.net/reports/pressfreedom/03.shtml( . 

)د.ط.( اإلعبلـ وحقوؽ اإلنساف قضايا فكرية تحميمية وميدانية.  ـ(.2010عبد المجيد، قدري. )
 ة: دار الجامعة الجديدة لمنشر.اإلسكندري

http://www.anhri.net/reports/pressfreedom/03.shtml
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دراسة لخطاب المدونات العربية التعبيرات السياسية واالجتماعية  ـ(.2010عبد المقصود، ىشاـ.)
 . )د.ط.( القاىرة: دار العربي لمنشر والتوزيع.لشبكة االنترنت

القاىرة: . )د.ط.( مفيوـ الشرؼ واالعتبار في جرائـ القذؼ والسب(. ـ2002عبدالعاؿ، محمد. )
 دار النيضة العربية.

. )د.ط.( القاىرة: حسف نية القاذؼ في حالتي نشر األخبار والنقدـ(. 2003عبدالعاؿ، محمد. )
 دار النيضة العربية. 

. القاىرة: 1ط. اإلطار القانوني لحقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي.(. ـ1987عبدالعزيز، سرحاف. )
 غير موضح دار النشر.

، حرية التعبير في الغرب مف سمماف رشدى إلى روجيو جارودى ـ(.1998شريؼ. )عبدالعظيـ، 
 . مصر: دار نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع.1ط.

 . )د.ط.( مصر: مكتبة الجبلء الجديدة.مقدمة العمـو القانونية (.ـ1996عبداهلل، فتحي. )

. )د.ط.( مصر: دار وحديثاً  القانوف الدولي وحقوؽ اإلنساف قديماً  (.ـ1993) عبري، سعيد.ال
 النيضة العربية لمطبع والنشر والتوزيع.

. )د.ط.( مصر: دار النيضة العربية، القانوف الدولي وحقوؽ اإلنسافعبري، سعيد. )د.ت(. ال
 د.ت.

مبدأ المشروعية وحقوؽ اإلنساف دراسة تحميمية في الفقو والقضاء ـ(. 1995عبودى، محسف. )
 .( القاىرة: دار النيضة العربية.)د.ط المصري والفرنسي.

مبدأ المشروعية وحقوؽ اإلنساف دراسة تحميمية في الفقو والقضاء ـ(. 1995عبودي، محسف. )
 . مصر: دار النيضة العربية.المصري والفرنسي

. )د.ط.( اإلسكندرية: دار اإلعبلـ األمني بيف النظرية والتطبيؽـ(. 2011عدلي، عصمت.) 
 الجامعة الجديدة.

. قانوف حماية المؤلؼ وقانوف الرقابة عمى المصنفات الفنية (.ـ1997فة، عبد الوىاب. )عر 
 )د.ط.( مصر: مكتبة اإلشعاع لمطباعة والنشر والتوزيع.

رسالة ). المسئولية الجزائية عف الجرائـ الصحفية دراسة تحميمية مقارنة ـ(.2013عزايزة، أريج. )ال
 جامعة األزىر، غزة. ، كمية الحقوؽ،(منشورةغير ماجستير 
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دار البداية  . )د.ط.( عماف:ساسيات في حقوؽ اإلنساف و التربيةأـ(. 2011عطية، عطية. )
 .ناشروف وموزعوف

 . عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.1. طشرح قانوف العقوباتـ(. 2012عفيفة، طبلؿ. )

بيف النظرية و التطبيؽ دراسة مقارنة في  لئلنسافالحقوؽ المعنوية (. ـ1990)عفيفي، مصطفى. 
 . )د.ط.( القاىرة: دار الفكر العربي.النظـ الوضعية و الشريعة االسبلمية

. الوسيط في القانوف الدولي العاـ الكتاب الثالث حقوؽ اإلنساف ـ(.2011عمواف، عبد الكريـ.)
 .. عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع3)د.ط.( ج.

. المممكة العربية السعودي: 4. ط.حرية االعتقاد في الشريعة اإلسبلمية. (ـ1993)عمواف، عبداهلل. 
 دار السبلـ لمطباعة والنشر.

 . )د.ط.( بيروت: دار الفكر المعاصر.اإلسبلـحرية االعتقاد في ظؿ ـ(. 1998عمر، تيسير. )

 األردف:مطبعة السنابؿ.، )د.ط.( سؤاؿ حقوؽ اإلنساف(. ـ2000عمر، عمادو بكموش، الحبيب )

. بحث منشور، جامعة الشرؽ األوسط الضمانات الدستورية لحقوؽ اإلنسافـ(. 2010عواد، ببلؿ.)
 لمدراسات العميا، األردف.

 . )د.ط.( القاىرة: دار النيضة العربية. القيود الواردة عمى حرية التعبيرـ(. 2011عوض، رمزي. )

الرقابة القضائية عمى أعماؿ السمطة اإلدارية في فمسطيف القضاء اإلداري ـ(. 2014غانـ، ىاني.)
 . غزة: مكتبة الطالب الجامعي.1. ط.بيف النظرية والتطبيؽ

. غزة: مكتبة نيساف 1، ط.صوؿ القضاء اإلداري في فمسطيفأالوسيط في (. ـ2016غانـ، ىاني.)
 لمطباعة والنشر.

. مصر: دار 1. ط.الدولية والتشريعاتالحقوؽ والحريات في القوانيف ـ(. 2015غزاؿ عثماف.)
 الفكر الجامعي.

)د.ط.(  قانوف حقوؽ اإلنساف في الفكر الوضعي والشريعة اإلسبلمية.(. ـ1991فار، عبدالواحد.)ال
 القاىرة: دار النيضة العربية.

دار الفرقاف لمنشر و . )د.ط.( عماف: حرية الرأي في الشريعة االسبلمية(. ـ2009) فارس محمد.
 زيع.التو 

 . عماف، مكتبة الذاكرة.2. ط.المدخؿ لدراسة عمـ القانوف(. ـ2009فتبلوي، سييؿ. )ال
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 . )د.ط.( مصر: الدار الجامعية.المدخؿ لمعمـو القانونية(. ـ1993فرج، توفيؽ. )

 .دار القمـ لمنشر والتوزيع . )د.ط.( الكويت:الحرية السياسية في اإلسبلـ(. ـ1973فنجري، أحمد.)

 . اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي.1. ط.المسئولية المدنية لمصحفي(. ـ2009خالد. )فيمي، 

. الحماية القانونية لممعتقدات وممارسة الشعائر الدينية وعدـ التمييزـ(. 2012فيمي، خالد. )
 )د.ط.( اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي. 

االتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية و حرية الرأي والتعبير في ضوء ـ(. 2012) فيمي، خالد.
 )د.ط.( اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي. .سبلمية و جرائـ الرأي و التعبيرالشريعة اإل

اإلسكندرية: دار  )د.ط.( النظـ السياسية والقانوف الدستوري.(. ـ2000فيمي، مصطفى. )
 المطبوعات الجامعية.

. اإلنساف بيف النظـ القانونية الوضعية والشريعة اإلسبلميةحقوؽ ـ(. 2006فودة، عبدالحميد. )
 )د.ط.( مصر: دار الفكر الجامعي.

. )د.ط.( القاىرة: دار المحيط في النظـ السياسية والقانوف الدستوري(. ـ2000فوزي، صبلح. )
 النيضة العربية.

( ط.د.) الدوليالحؽ في حرية الرأي والتعبير مف منطمؽ القانوف ـ(. 2013قادر، حسيف. )ال
 مجمة مافي مروؼ. (،.د.ف)

 . عماف: دار وائؿ لمطباعة والنشر.1ط. القانوف اإلداري.(. 2008قبيبلت، حمدي. )

 . عماف: دار وائؿ لمنشر.1. ط.الوجيز في القانوف اإلداريـ(. 1998قيسي، إعاد. )ال

 المقداد لمطباعة. . غزة: دار1. ط.التشريعات اإلعبلمية في فمسطيفـ(. 2013) قيؽ، خالد.ال

 . )د.ط.( غزة: دار المقداد لمطباعة.التشريعات اإلعبلمية في فمسطيفـ(. 2014قيؽ، خالد. )

 . )د.ط.( عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.اإلداريالقانوف (. ـ2008كنعاف، نواؼ. )

ربية لمدراسة .، بيروت: المؤسسة الع1. ج2ط. موسوعة السياسية.(. ـ1989كيالي، عبدالوىاب. )ال
 والنشر.

 .باإلسكندرية. مصر: منشاة المعارؼ 5. ط.المدخؿ إلى القانوف(. ـ1974كيرة، حسف.)

 . )د.ط.( مصر: شركة ناس لمطباعة.القذؼ والسب ـ(.2003مجدي، حافظ. )
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تػػاريخ  . A/HRC/14/23/Add.2 رقػػـ وثيقػػةمجمػػس حقػػوؽ اإلنسػػاف التػػابع لييئػػة األمػػـ المتحػػدة.
 ـ، الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع :)2015أكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبر  2اإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلع: 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx .) 

. )د.ط.( حرية الصحافة والتعبير عف الرأي في ظؿ السمطة الفمسطينيةمحسف، سميح. )د.ت(. 
 لفمسطينية لحماية حقوؽ اإلنساف والبيئة.فمسطيف: الجمعية ا

 بيروت: )د.ط.( اتجاىات الفكر السياسي في العصر الحديث.(. ـ1990) محفوظ، ميدي.
 .المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر والتوزيع

المجنة االوروبية لحقوؽ اإلنساف ودورىا في تفسير وحماية الحقوؽ (. ـ1991محمد، خير الديف.)
 .الييئة المصرية العامة لمكتاب . )د.ط.( القاىرة:ساسية لؤلفراد والجماعاتوالحريات األ

الحماية الدولية لمصحفييف أثناء النزاعات الدولية المسمحة في القانوف ـ(. 2010) محمد، عبلء. 
 . )د.ط.( اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي.الدولي اإلنساني و الفقو اإلسبلمي

)د.ط.( القاىرة: الوكالة  المداخؿ القانونية في دراسة التشريعات الصحفية.محمديف، سيد. )د.ت(. 
 العربية لمصحافة والنشر واالعبلف.

حرية الرأي والتعبير والصحافة مف أسس المجتمع (. ـ1996مركز الدفاع عف الحريات. )
 : دار الشرارة لمنشر. الديمقراطي. فمسطيف

الحؽ في حريػػة الػػػرأي والتعبير والحػؽ في التجمع ـ(. 2006مركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف. )ال
 (. 40. سمسمة الدراسات رقـ )1ط. السممي حالة قطاع غزة.

انتياكات حرية التعبير عف الرأي في السمطة (. ـ2016). مركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنسافال
 فمسطيف.. الفمسطينية

 . فمسطيف.نشرة تعريفية عف حرية التعبير عف الرأيطيني لحقوؽ اإلنساف. )د.ت(. مركز الفمسال

الحؽ في حرية الرأي والتعبير والحؽ في التجمع (. ـ2008مركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف.)ال
 .)د.ط.( فمسطيف:غزة.السممي في ظؿ السمطة الوطنية الفمسطينية

اإلعبلـ في التنظيـ القانوني لحرية  ـ(.2011اإلعبلمية. )مركز الفمسطيني لمتنمية والحريات ال
 فمسطيف. )د.ط.( فمسطيف: راـ اهلل. 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
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القضاء واإلعبلـ حرية التعبير بيف ـ(. 2012مركز الفمسطيني لمتنمية والحريات اإلعبلمية. )ال
 . فمسطيف: راـ اهلل. النظرية والتطبيؽ

. فمسطيف: الة لمحؽ في التعبير عف الرأيدراسة ح(. ـ2000مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف. )
 مطابع اإلخوة. 

 . اإلمارات العربية المتحدة: أكاديمية شرطة دبي.5. ط.األمف القوميـ(. 2005مري، جماؿ. )ال

 . القاىرة: دار ومطابع الشعب.6. ط.شرح قانوف العقوبات(. ـ1964مصطفى، محمود. )

. )د.ط.( القاىرة: مكتبة اإلسبلـ المضموف و الحدودحرية الرأي في (. ـ1989) مصطفى، محمود.
 غريب.

مجمة رؤى جديدة لئلصبلح القانوني والتنمية االنقساـ وسيادة القانوف.  ـ(.2015مطر، محمد. )
 ـ.2015، مؤسسة معيد دراسات التنمية.العدد األوؿ.نوفمبرالعدلية في المشيد الفمسطيني

حريػة المعمومػات مسػح قػانوني ـ(. 2003ـ المتحػدة اليونسػكو. )منظمة التربية والعمـو والثقافة لؤلمػ 
 (. http://www.unisco.orgـ، الموقع:) 2016فبراير  15. تاريخ اإلطبلع: مقارف

. ليبيا حماية حرية التعبير وحرية المعمومات في الدستور الجديدـ(. 2013. )19منظمة المادة 
 س. تون

 . بيروت: )د.ف.(4. ج1. طلساف العرب(. ـ1989منظور، محمد.)ابف 

. )د.ط.( مصر: دار الكتب جرائـ الصحافة والنشرـ(. 2005ميدى، أحمد و شافعي، أشرؼ. )ال
 القانونية.

 راـ اهلل.  :. فمسطيفالحؽ في حرية التجمع السمميـ(. 1995مؤسسة الحؽ. )

في مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية دراسة في ضوء حرية الرأي (. ـ2001مؤسسة الحؽ. )
 فمسطيف: راـ اهلل. المواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف والتشريعات الفمسطينية.

. فمسطيف: د.ـ، 1. ط.حرية التعبير(. ـ1996) مؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية مواطف.ال
 الطبعة األولى. 

حاالت الطوارئ وضمانات احتراـ الحقوؽ (. ـ2008طية.)مؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراال
 . فمسطيف: )د.ـ.(1. ط.المدنية والسياسية

http://www.unisco.org/
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. فض اشتباكؾ الخصوصية وحرية تداوؿ المعموماتـ(. 2015مؤسسة حرية الفكر والتعبير. )
 القاىرة.  مصر:

 . )د.ط.( مصر: دار الفكر العربي.الفقو اإلسبلميموسى، محمد. )د.ت(. 
إلسكندرية: دار الوفاء ا )د.ط.(. التربية و حقوؽ اإلنساف في اإلسبلــ(. 2006)محمد.موسى، 

 لدنيا الطباعة والنشر.

موقع
. تاريخ االطبلع: وثائؽ رسمية(. 2016.)مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لييئة األمـ المتحدة  
d-https://documents-) ـ، الموقع:25/8/2015

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/162/65/PDF/G0216265.pdf?OpenElem
ent.)  

تاريخ اإلطبلع: . دستور االتحاد الدولي لبلتصاالتـ(. 2016موقع االتحاد الدولي لبلتصاالت.)
   (.http://www.itu.int/ar/pages/default.aspx) ـ، الموقع:2015ديسبمر 12
فبراير  25تاريخ اإلطبلع: .  حرية الرأي والتعبير في العالـ العربي ـ(.2015موقع الجزيرة .) 

 (.http://www.dc4mf.org/ar/content/5791) ـ، الموقع:2015
مارس 10تاريخ االطبلع:  .17429/10حكـ رقـ (.2016.)المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنسافموقع 
 (."[http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["002}-10858)ـ، الموقع 2016
مارس  10تاريخ االطبلع:  .19983/92حكـ رقـ (.2016.)المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنسافموقع 
22itemid%22:[%22002-http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002%}#9436-ـ، الموقع 2016

9436%22)}].) 
 15. تاريخ االطبلع: 25501/07حكـ رقـ (.2016.)المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنسافموقع 
-http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001)ـ، الموقع 2016مارس 

162200}]".) 
ـ، 2015فبراير  11. تاريخ اإلطبلع: السمطة القضائية الفمسطينيةـ(. 2016موقع المقتفي.)

الموقع:)
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=97429#re

asoning) 
حرية التعبير عف الرأي  ـ(.2014.)برامج اإلعبلـ الخارجي التابع لوزارة الخارجية األميركيةموقع

ـ، الموقع: 2015يناير 1. تاريخ اإلطبلع: في الواليات المتحدة األمريكية

https://documents-d-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/162/65/PDF/G0216265.pdf?OpenElement
https://documents-d-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/162/65/PDF/G0216265.pdf?OpenElement
https://documents-d-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/162/65/PDF/G0216265.pdf?OpenElement
https://documents-d-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/162/65/PDF/G0216265.pdf?OpenElement
https://documents-d-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/162/65/PDF/G0216265.pdf?OpenElement
http://www.itu.int/ar/pages/default.aspx
http://www.dc4mf.org/ar/content/5791
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2217429/10%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["002-10858"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2219983/92%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-9436#{%22itemid%22:[%22002-9436%22)]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-9436#{%22itemid%22:[%22002-9436%22)]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-9436#{%22itemid%22:[%22002-9436%22)]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2225501/07%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-162200"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-162200"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-162200"]}
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=97429#reasoning
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=97429#reasoning
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(http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/pamphlet/2013م05/2013/م

0503146806.html#axzz4KoQ8oRAz.) 

أكتوبر  20. تاريخ اإلطبلع: العامةتعريؼ الصحة ـ(. 2014موقع منظمة الصحة العالمية.)
 (.  /http://www.who.int/about/ar) ـ، الموقع:2015

ـ، 2015ديسبمر 12. تاريخ اإلطبلع: حرية الرأي والتعبيرـ(. 2016. )19موقع منظمة المادة 
 ( article19.org/p) الموقع:
 ـ، الموقع:2015ديسبمر 12. تاريخ اإلطبلع: مبادىء كامدف (.2016.)19منظمة المادة موقع 

(https://www.article19.org/resources.php/resource/1214/ar/ ) 
 ـ، الموقع: 2015أيار 20ي. تاريخ اإلطبلع:اختبار ميمر األمريك(. 2016موقع ويكيبديا.) 

http://www.pbs.org/wgbh/cultureshock/whodecides/)  .) 

ـ، الموقع: 2015أكتوبر  15. تاريخ اإلطبلع: الحربمفيـو ويكيبديا، موقع 
(https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D.) 

 . عماف: دار وائؿ لمنشر والتوزيع.1. ط.المدخؿ لدراسة القانوفـ(. 1999ناصري، سميماف.)

. الواليات 1ط المسمميف.دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بيف  ـ(.1992نجار، عبد المجيد. )
 المتحدة األمريكية: المعيد العالي لمفكر اإلسبلمي.

 (ط. د.) .الصحافة والحريات السياسية دراسة في التوجيات األيديولوجية ـ(.2004)نجـ، طو.
 دار المعرفة الجامعية. اإلسكندرية:

 العربية.. )د.ط.( القاىرة: دار النيضة حرية الصحافةـ(. 1994نصار، جابر. )

 . غزة: مكتبة جامعة األمة.1ـ(. قانوف العقوبات القسـ العاـ. ط.2012نور الديف، مازف. )

. )د.ط.( مصر: دار الكتب النظاـ القانوني لحرية التعبير الصحافة والنشرـ(. 2004ىند، حسف. )
 القانونية.

د.ط.( مصر: دار الكتب . )النظاـ القانوني لحرية التعبير الصحافة والنشر ـ(.2004ىند، حسف. )
 القانونية.

 . )د.ط.( مصر: دار الكتب القانونية.النظاـ القانوني لحرية التعبيرـ(. 2004ىند، حسف.)

. قانوف المطبوعات والنشر دراسات ومبلحظات نقدية ـ(.1999ييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف. )ال
 فمسطيف: راـ اهلل. 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/pamphlet/2013/05/20130503146806.html#axzz4KoQ8oRAz
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/pamphlet/2013/05/20130503146806.html#axzz4KoQ8oRAz
http://www.who.int/about/ar/
https://www.article19.org/resources.php/resource/1214/ar/
http://www.pbs.org/wgbh/cultureshock/whodecides/firstamendment.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
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 فمسطيف: غزة. . حقوؽ المواطف الفمسطيني في مقاالت (.ـ2000ييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف. )ال

تشكيؿ الجمعيات في مناطؽ السمطة الوطنية  (.ـ2002الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف. )
 (. 15فمسطيف: سمسمة تقارير خاصة رقـ ) الفمسطينية بيف القانوف والممارسة.

عبير في المواثيؽ الدولية والتشريعات حرية الرأي والتـ(. 2006ييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف. )ال
 . فمسطيف: سمسمة تقارير قانونية. المحمية

ـ(. حرية التعبير في ظؿ السمطة الوطنية الفمسطينية. 1999لحقوؽ اإلنساف.) المستقمةييئة ال
 (.9فمسطيف: سمسمة تقارير قانونية رقـ )

اإلسبلـ دراسة مقارنة في مصادر الفقو السياسي و الدستوري في  (.ـ1988وحيدي، فتحي. )ال
النظاـ الدستوري و نظرية السيادة و تنظيـ الدولة و بياف حقوؽ و حريات اإلنساف و ضمانات 

 .مطابع الييئة الخيرية. )د.ط.( غزة: تطبيقيا في الوثائؽ الدولية و النظاـ االسبلمي

 لمقداد لمطباعة.. )د.ط.( فمسطيف: دار االقانوف الدستوري(. ـ1997وحيدي، فتحي. )ال

. النظرية السياسية اإلسبلمية في حقوؽ اإلنساف الشرعية دراسة مقارنة(. ـ1990) وكيؿ، سامي.ال
 قطر: رئاسة المحاكـ الشرعية والشؤوف الدينية. )د.ط.(

. غزة: مكتبة جامعة 2. ط.األحكاـ العامة في قانوف العقوبات الفمسطينيـ(. 2011وليد، ساىر. )ال
 األزىر.

)د.ط.( مصر: دار الجامعة الجديدة  التقييد القانوني لحرية الصحافة.(. 1996يونس، محمد. )
 لمنشر.

 التشريعات المحمية ب.

االتفاؽ الفمسطيني اإلسرائيمي االنتقالي في الضفة دائرة شؤوف المفاوضات بمنظمة التحرير الفمسطينية. 
: ، الموقعـ2014نيساف 15، تاريخ اإلطبلع: ـ28/9/1995الغربية وقطاع غزة الموقعة بتاريخ 

(plo.org-www.nad.) 

، الوقائع الفمسطينية: العدد ـ2003 القانوف األساسي المعدؿ لسنة سمطة الوطنية الفمسطينية.ال
 .ـ19/3/2003الممتاز.

، الوقائع ـ2000 ( لسنة1لقػرار وزير الداخمية رقـ )البلئحة التنفيذية  سمطة الوطنية الفمسطينية.ال
 .ـ2000الفمسطينية: العدد الثالث والثبلثوف 

http://www.nad-plo.org/
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ـ بشأف تكريس الوحدة الوطنية 1998( لسنة 3المرسوـ الرئاسي رقـ ) .سمطة الوطنية الفمسطينيةال
 ـ.1998الوقائع الفمسطينية: العدد السادس والعشروف  ومنع التحريض،

، الوقائع ـ1998( لسنة 12قانوف االجتماعات الفمسطيني العامة رقـ )الفمسطينية.  سمطة الوطنيةال
 .ـ1998الفمسطينية: العدد الثامف والعشروف 

، الوقائع الفمسطينية: ـ2000( لسنة 4قانػػػوف اإلحصاءات العامة رقـ ) .سمطة الوطنية الفمسطينيةال
 .ـ2000العدد الرابع والثبلثوف 

العدد الثاني  الوقائع الفمسطينية: ،ـم1999لسنة  7قانوف البيئة رقـ  .الفمسطينيةسمطة الوطنية ال
 ـ.1999والثبلثوف 

، الوقائع بشأف المطبوعات والنشر ـ1995( لسنة 9قانوف رقـ )سمطة الوطنية الفمسطينية. ال
 .ـ1995الفمسطينية: العدد السادس 

، بشأف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية ـ2000( لسنة 1قانوف رقـ)سمطة الوطنية الفمسطينية. ال
 .ـ2000الوقائع الفمسطينية: العدد الثاني والثبلثوف 

، الوقائع الفمسطينية: العدد ـ2003( لسنة 9قرار مجمس الوزراء رقـ ) .سمطة الوطنية الفمسطينيةال
 التاسع واألربعوف.

، تاريخ ـ15/11/1988الفمسطيني الصادرة بتاريخوثيقة إعبلف االستقبلؿ مجمس الوطني الفمسطيني. ال
 .(plo.org-www.nadـ، الموقع:) 2016فبراير  29اإلطبلع: 

 1380الوقائع الفمسطينية: العدد  ،ـ1944لعاـ  36قانوف المخالفات المدنية رقـ مندوب السامي. ال
 .1الممحؽ رقـ 

 التشريعات الدكلية  ج.

 ـ.1949 اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة أسرى الحرب:

 .ـ1949 :برتوكوؿ اإلضافي الثاني الممحؽ باتفاقيات جنيؼال

 ـ.1962 تفاقية الخاصة بالحؽ الدولي في التصحيح:األ

 ـ.1951 :تفاقية الخاصة بوضع البلجئيفاأل
 .ـ1954 :تفاقية المتعمقة بوضع األشخاص عديمي الجنسيةاأل

 ـ.1950:االتفاقية األوروبية لحماية حقوؽ اإلنساف والحريات األساسيةدوؿ مجمس أوروبا. 

http://www.nad-plo.org/
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تاريخ  ،اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف مفوضية السامية لؤلمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف.ال
 .( (www.ohchr.org، الموقع:ـ2016فبراير  29اإلطبلع: 

، الجمعية العامة لؤلمـ اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةىيئة األمـ المتحدة. 
 .ـ1979المتحدة:

، الجمعية العامة لؤلمـ اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عميياىيئة األمـ المتحدة. 
 .ـ1948المتحدة:

، الجمعية العامة االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصريىيئة األمـ المتحدة. 
 .ـ1965لؤلمـ المتحدة:

، الجمعية العامة لؤلمـ االتفاقية المتعمقة بمنع التمييز في مجاؿ التعميـىيئة األمـ المتحدة. 
 .ـ1960المتحدة:

 .ـ1948العامة لؤلمـ المتحدة: ، الجمعيةاإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنسافىيئة األمـ المتحدة. 

، الجمعية العامة لؤلمـ العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسيةىيئة األمـ المتحدة. 
 .ـ1966المتحدة:

 ـ.1969: االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف وواجباتوواليات المتحدة األمريكية. ال

 

http://www.ohchr.org)/

