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 تقديم :
م���ن نافل���ة القول ان حرية ال���راي والتعبير حق من احلقوق الدس���تورية كفلته جميع 
االتفاقي���ات االقليمية والدولية والدس���اتير الوطنية، وه���ذه املكانة للحق يف حرية الرأي 
والتعبي���ر ال يقلل من ش���أنها بعضاً م���ن القيود واحملددات التي تنطل���ق من اعتبار هذه 
احلرية ليست مطلقة، والتي وردت يف عدد من الدساتير ومن ضمنها القانون االساسي 
الفلس���طيني، وقان���ون العقوب���ات االردني الس���اري املفع���ول بالنظر لعدم اق���رار قانون 
عقوبات فلسطيني، وهذا القانون مت سنه منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمن، الذي 
ش���هد تغيرات جذرية باجتاه توس���يع نطاق هذا احلق باعتباره اس���اس احلقوق املدنية 

والسياسية.

وبالنظ���ر لع���دم وجود قانون خاص ناظم لهذا احلق وك���ذا عدم وجود قانون يضمن 
حرية الوصول للمعلومات واما اجلدل بشأن العالقة بن احلق يف حرية الرأي والتعبير 
والتش���هير واملس���اس باداء املوظف العام، وعما اذا كانت ممارس���ة حرية الرأي والتعبير 
تندرج حتت مظلة التشهير مبفهومه اجلنائي، ام تخرج عن تخوم الفعل املسائل جزائياً .

وامام ازدياد حاالت االحالة الى احملاكمة على خلفية ابداء الرأي وتفسيره على نحو 
التش���هير واملس���اس بالس���معة واطالة اللس���ان وذم وقدح وحتقير وغيرها من االوصاف 
اجلرمي���ة الت���ي تطلق ي���د الس���لطة التنفيذية يف تقييد ح���دود ومضام���ن حرية الرأي 
والتعبي���ر، وتذه���ب على خالف العديد من االنظمة القانوني���ة والقضائية الدولية والتي 

تخرج نقد اداء من يتولى وظيفة عامة من دائرة املسائلة اجلزائية.

وام���ام جلوء عدد من املؤسس���ات الى اص���دار قرارات ادارية متن���ع بعض املوظفن 
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العمومي���ن من التعبير عن رايهم عبر وس���ائل التواصل االجتماع���ي بتبريرات توصفها 
احياناً بعدم املالئمة مع خصائص تلك الوظائف العامة، وبتبريرات اخرى تذهب بعيداً 

وتصفها باالفعال املسائلة جزائياً.

ويف اعقاب توقيع دولة فلسطن على االتفاقيات الدولية والتي من ضمنها اتفاقيات 
ذات صله باحلقوق املدنية والسياسية للمواطن ومتطلبات ذلك التوقيع والتي من ضمنها 
ادماج االتفاقيات الدولية املوقع عليها بالتش���ريعات الوطنية ومنحها اولوية التطبيق عن 

ما يخالفها من احكام ونصوص واردة يف التشريعات الوطنية او السارية.

عل���ى ضوء ذلك كله قررت »مس���اواة« اعداد دراس���ة مقارنة خاص���ة بحرية التعبير 
واحلق يف السمعة وقواعد التشهير بالنسبة للشخص العام، حيث كلفت االستاذ محمد 
خضر – باحث متخصص يف القانون الدس���توري باعدادها، وهي اذ تضع هذه الدراسة 
بن ايدي القانونين بصفة خاصة واحملامن بصفة عامة، تأمل ان يثرى النقاش وتتخذ 
االج���راءات الت���ي تضم���ن متتع املواطن الفلس���طيني بحق اساس���ي م���ن حقوقه لصيق 
باداميت���ه اال وه���و احل���ق يف حرية ال���راي والتعبير مب���ا ميثله من وس���يلة قانونية هامة 
لضمان مش���اركته يف احلياة السياس���ية واالجتماعية واالقتصادية، اعماالً الحكام املادة 

26 من القانون االساسي والتزاماً باالتفاقيات واملواثيق الدولية ذات الصلة.

“مساواة” 
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مقدمة
أصبحت حرية التعبير واحدة من احلريات األساسية يف الدميقراطيات حول العالم. 
وه���ذه احلرية مت التأكيد عليها يف جمي���ع االتفاقيات اإلقليمية والدولية، باإلضافة إلى 
الدساتير الوطنية يف مختلف الدول. وبالرغم من ذلك، فإن حرية التعبير ليست مطلقة، 
بل مت االعتراف مبجموعة من التداخالت املقبولة عند ممارسة هذه احلرية، حيث توفر 
االتفاقي���ات الدولي���ة مثل العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياس���ية )املادة ١٩ 
فقرة ٢( واالتفاقيات اإلقليمية مثل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان )املادة ١٠ فقرة 
٢( أسس���اً مقبولة لتقييد حرية التعبير. وباملوازاة، تناولت الدس���اتير الوطنية مثل هذه 
القيود سواء بتضييق أو توسيع ومثال ذلك املادة ١٩ من القانون األساسي الفلسطيني.1

ووفقا للمادة ١٩ من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياس���ية فإن حرية 
التعبير ميكن أن تتداخل مع احلق املعقول يف السمعة من ضمن تداخالت أخرى. وهذا 
ينطب���ق على امل���ادة ١٠ فقرة ٢ من االتفاقي���ة األوروبية حلقوق اإلنس���ان. هذه القيود، 
كما هو واضح من النص، وردت يف االتفاقية ذاتها إال أن احلالة ليس���ت كذلك بالنسبة 
للمادة ١٩ من القانون األساسي الفلسطيني والتي جاءت بقيد عام وهو مراعاة أحكام 
القان���ون. وبالرغم م���ن عدم وجود قانون محدد يتناول موضوع س���معة اآلخرين إال أن 
هذا القيد يستدل من النصوص الواردة يف قانون العقوبات الساري يف الضفة الغربية، 
وحتدي���داً امل���واد ١٨٨ – ١٩٩ التي تناول���ت موضوعات القدح وال���ذم والتحقير وإطالة 
 ،(Criminal Defamation)ًاللس���ان وهو املتعارف عليه بالتش���هير املعاق���ب عليه جزائي���ا

1  تنص املادة )19( من القانون األساسي املعدل لسنة 2003 على أنه: »ال مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان احلق يف 
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون«.
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باإلضاف���ة إلى ما ورد يف قانون املخالفات املدنية وحتديداً املواد ١٦ – ٢٣ التي تناولت 
موضوعات القذف واالفتراء باعتبارها أسس���اً لدعاوى التش���هير التي تقوم بناء عليها 

 .(Civil Defamation) املسؤولية املدنية

بالرغ���م م���ن أن الغاية املش���روعة م���ن النصوص الت���ي تتعلق باملس���اءلة املدنية أو 
اجلنائية للتش���هير هي حماية س���معة اآلخرين واعتباره���م، إال أن احلاصل واقعاً، يف 
معظم األنظمة، هو إس���اءة اس���تعمال هذه الغاية أو االنحراف عنها من قبل السلطات 
واملوظفن والش���خصيات العامة بش���كل عام من أجل إعاقة أو منع احلرية املش���روعة 
يف التعبي���ر، وهذا ما س���تحاول هذه الورقة عرض تفصيالت���ه والتركيز على اجلوانب 
املتعلق���ة باملوازن���ة املقبول���ة ما بن احلري���ة يف التعبي���ر واحلق يف الس���معة واالعتبار 
لآلخري���ن خاص���ة عندما يتعلق األمر بالس���لطات أو املوظفن أو الش���خصيات العامة 
والذين سيش���ار لهم الحقاً ب »الش���خص العام« باعتبار أن احلق يف السمعة واالعتبار 
هو األس���اس الذي يتم اللجوء إليه من أجل حماية الش���خص العام من النقد واملراقبة 

يف األداء العام.

س���يتم يف ه���ذه الورقة االس���تعانة باألحكام الص���ادرة عن العديد م���ن احملاكم يف 
الدميقراطيات املس���تقرة وبش���كل خاص احملكمة األوروبية حلقوق اإلنس���ان من أجل 
توضيح جوانب العالقة ما بن حرية التعبير واحلق يف السمعة، وكيف طور القضاء يف 
هذه الدول أساساً معقوال للموازنة ما بن هذه القيم املتصارعة يف أنظمتها القانونية. 
وه���ذه الس���وابق ميكن إن تش���كل أساس���اً لفهم أوض���ح للعالقة ما بن ه���ذه القيم يف 
األنظمة القانونية غير الدميقراطية، وكيف أن النظرة التقليدية فيها ال تزال تعاني من 
تغليب غير مبرر للحق يف السمعة، مبا يرهق حرية التعبير ويفرغ احلماية الدستورية 

لها من مضمونها، وينال بالتالي من املتنفس األساسي للنظام الدميقراطي.
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وكما متت اإلش���ارة يف دراس���ة س���ابقة2 فإن احلق يف التعبير يعتبر أس���اس احلقوق 
املدني���ة والسياس���ية، وميثل حجر الزاوية واملرتكز لغيره م���ن احلقوق واحلريات كحرية 
الصحافة واإلعالم، واحلصول على املعلومات وغيرها، وبناء على هذا احلق يتم تصنيف 
ال���دول فيم���ا يتعلق بكونه���ا دول دميقراطية وحرة، أو دول غي���ر دميقراطية وغير حرة، 
وميكن تعريف احلق يف التعبير أو حرية التعبير بأنه حق الشخص يف أن يقول ما يريد  
(the right to speak one’s mind)  بحري���ة ودون خ���وف أو إك���راه أو تهدي���د، وبالطريقة 

التي يراها مناس���بة، ويف الوقت الذي يراه مناسباً، وكذلك يشمل هذا احلق أن ال يجبر 
أي شخص على الكالم إذا اختار أن ال يتكلم، وبهذا فإن احلق يف التعبير يشمل اجلانب 

اإليجابي وهو الكالم واجلانب السلبي وهو الصمت.3

وهناك اعتراف متزايد بالترابط بن الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان ومكافحة 
الفساد وحتقيق التنمية، وبأن حرية الرأي والتعبير والصحافة ليست ترفاً، وإمنا عامل 
أساسي يف التنمية، فحرية الرأي والتعبير تخفف ليس فقط من مخاطر سوء استخدام 

السلطة، بل تزيد أيضاً من فرص تلبية حاجات السكان األساسية.4

وحرية التعبير ال تعني تعليق احلرية على صحة التعبير، أو على مدى مطابقته ملعايير 
جامدة ال ميكن أن تتطور بتطور املجتمع، وانس���جاماً مع ذلك ذهبت احملكمة الدس���تورية 

الفلسطيني  املركز  دراسة مقارنة«،  والتطبيق،  النظرية  التعبير بن  واإلعالم حرية  »القضاء  2  محمد فوزي اخلضر، 
للتنمية واحلريات اإلعالمية مدى، رام اهلل، 2012، ص 7-3.

ويعد احلق يف التعبير من احلقوق اللصيقة باإلنسان ككائن بشري، وهو حق اجتماعي إذ بدونه ال ميكن لإلنسان     3
أن يتواصل مع غيره من البشر، فال يستطيع نقل أفكاره، وال يستطيع تلقي آراء غيره، وهو حق سياسي إذ به ميكن 
لإلنسان تطوير وصقل شخصيته مبا ميكنه من املشاركة اإليجابية يف احلياة السياسية، ومن خالله ميكن أن تنشأ 
الكيانات وتتحدد أهدافها ومبادئها وُمثلها، ويعرف احلق يف التعبير أيضا بأنه احلق يف تشكيل الكينونة الفردية 
واجلماعية وتطويرها وإظهارها والتواصل مع غيرها، والتعبير ال يعني فقط الكالم، بل كل ما من شأنه أن يحقق 
التواصل ونقل وتبادل وتلقي البيانات واملعلومات بل كل ما من شأنه أن يحقق التواصل ونقل وتبادل وتلقي البيانات 
واملعلومات واألفكار بحرية، فهو يشمل الشكل والوسيلة التي يتم بها ومن خاللها هذا التواصل، واحلق يف التعبير 
ليس فقط حق فردي بل هو حق جماعي حيث يشمل تالقي األفكار وجتميعها والتعبير عنها جماعيا دون إعاقة 

أو تقييد بشكل ينال منها أو مينعها. للمزيد انظر: املرجع السابق، ص 7.
4  »اإلعالم يف الدول العربية، األردن، لبنان، املغرب، مصر، رصد وحتليل«، املركز العربي لتطوير حكم النزاهة والقانون، 

بيروت، 2007. ص 162.
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العليا يف مصر يف حكم لها بشأن حرية الرأي بشكل عام إلى القول: »... إن حق الفرد يف 
التعبي���ر ع���ن اآلراء التي يريد إعالنها، ليس معلقاً على صحتها، وال مرتبطاً بتمش���يها مع 
االجتاه العام يف بيئة بذاتها، وال بالفائدة العملية التي ميكن أن تنتجها، وإمنا أراد الدستور 
بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر احلياة يف أعماق منابتها، مبا يحول 
ب���ن الس���لطة العامة وفرض وصايتها على العقل الع���ام، فال تكون معاييرها مرجعاً لتقييم 

اآلراء التي تتصل بتكوينه وال عائقاً دون تدفقها«.5

وإلى جانب االعتراف الدولي باحلق يف حرية الرأي والتعبير، تعترف صكوك حقوق 
اإلنسان الدولية والقانون يف الدول عبر العالم، باحلق يف حماية سمعة الفرد واعتباره، 
م���ن خ���الل التنظيم القانوني لدعاوى التش���هير، أو كما يطلق عليه���ا يف نظامنا العقابي 
»بجرائ���م ال���ذم والقدح والتحقير«، التي س���يتم مناقش���تها يف هذه الدراس���ة، ملعرفة ما 
إذا كان املش���رع عن���د تنظيم���ه لهذه اجلرائم، قد عمل على املوازن���ة ما بن حرية الرأي 
والتعبي���ر من جهة، واحلق يف الس���معة واالعتبار من جهة أخ���رى، وخاصة عندما يتعلق 

األمر بالشخص العام. 

5 فارس عبد الكرمي، »حق النقد وجرائم التعبير«، موجود على املوقع اإللكتروني:
 .http://www.iraker.dk/maqalat27/n.htm تاريخ الزيارة 30/8/2014.
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المطلب األول: حرية الرأي والتعبير

ضمن���ت العديد من املعاهدات الدولية واإلقليمية املتعلقة بحقوق اإلنس���ان، إضافة 
إل���ى القان���ون الدول���ي العريف احل���ق يف حرية التعبي���ر،6 ومنها اإلع���الن العاملي حلقوق 
اإلنس���ان لس���نة 1948، حيث تنص املادة 19 منه على أنه: »لكل ش���خص احلق يف حرية 
ال���رأي والتعبير، ويش���مل هذا احل���ق حرية اعتن���اق اآلراء دون تدخل، واس���تقاء األنباء 
واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وس���يلة كان���ت دون تقيد باحلدود اجلغرافية«، كما تنص 
املادة )19( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لسنة 1966 على: »1 - 
لكل إنسان احلق يف اعتناق آرائه دون مضايقة. 2 - لكل إنسان احلق يف حرية التعبير، 
ويش���مل هذا احلق حريته يف التماس مختلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها 
إلى اآلخرين دومنا اعتبار للحدود، س���واء على ش���كل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني 
أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 3 -  تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة 
)2( م���ن ه���ذه املادة واجبات ومس���ؤوليات خاص���ة. وعلى ذلك يج���وز إخضاعها لبعض 
القي���ود ولكن ش���ريطة أن تك���ون محددة بنص القانون وأن تك���ون ضرورية: 1 - الحترام 
حقوق اآلخرين أو سمعتهم، 2 - حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة 

أو اآلداب العامة«.7 

كما أكد إعالن اليونس���كو بش���أن املبادئ األساس���ية اخلاصة بإسهام وسائل اإلعالم 

6  ومع ذلك فإن هذا التنوع يف املصادر ال يعكس تنوعاً يف األفكار فيما يتعلق مبعنى ذلك احلق، فحرية التعبير هي 
حق عاملي ولذلك فإنها حتمل نفس املعنى تقريباً يف كافة املعاهدات، وإن أي اختالفات حول هذا احلق بكيفية تتمثل 
بكيفية إنفاذه فقط. للمزيد انظر: »كيف يتم ضمان احلق يف حرية التعبير دوليا«، موجود على املوقع اإللكتروني: 

http://www.article19.org/pages/ar/internation،  تاريخ الزيارة: 2014/7/15.

7  املرجع السابق.
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يف دعم الس���الم والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق اإلنس���ان، الصادر يف العام 1978 على 
أن ممارس���ة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية اإلعالم، املعترف بها كجزء ال يتجزأ من 
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، هي عامل جوهري يف دعم السالم والتفاهم الدولي.8 

ونتيج���ة للمبادئ املتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتي أرس���تها الش���رعة الدولية،9 
أصب���ح حلري���ة التعبي���ر والتدفق احل���ر للمعلومات - مب���ا فيه النقاش احل���ر واملفتوح 
ح���ول قضايا الش���أن الع���ام وضمنها النقد املوجه لألف���راد -، أهمية كبرى يف مجتمع 
دميقراط���ي ويس���اهمان يف منو ال���ذات ويف كرامة كل فرد وقدرته عل���ى حتقيق ذاته، 

وإمناء املجتمع وضمان رفاهه، والتمتع بسائر حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.10

وكم���ا تعترف صكوك األمم املتحدة وحقوق اإلنس���ان اإلقليمية والدس���اتير الوطنية 

حيث جاء يف املادة الثانية من اإلعالن: »1 - إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية اإلعالم، املعترف بها كجزء   8
ال يتجزأ من حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، هي عامل جوهري يف دعم السالم والتفاهم الدولي. 2 - فيجب 
ضمان حصول اجلمهور على املعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل اإلعالم املهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد 
بحرية  الصحفيون  يتمتع  أن  يجب  الغرض  ولهذا  األحداث،  موضوعية يف  بصورة  رأيه  وتكوين  الوقائع  من صحة 
وسائل  تستجيب  أن  ينبغي  وكذلك  املعلومات،  على  للحصول  املمكنة  التسهيالت  أكبر  لديهم  تتوافر  وأن  اإلعالم 
اإلعالم الهتمامات الشعوب واألفراد، مهيئة بذلك مشاركة اجلمهور يف تشكيل اإلعالم. 3 - وعماًل على دعم السالم 
والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري، والتحريض على احلرب، تسهم 
وسائل اإلعالم، يف كل بقعة من بقاع العالم وبحكم الدور املنوط بها، يف تعزيز حقوق اإلنسان، وال سيما عن طريق 
إسماع صوت الشعوب املقهورة التي تناضل ضد االستعمار واالستعمار اجلديد واالحتالل األجنبي وجميع أشكال 
التمييز العنصري والقهر، والتي يتعذر عليها جعل صوتها مسموعا يف بالدها. 4 - ولكي تتمكن وسائل اإلعالم من 
تعزيز مبادئ هذا اإلعالن يف ممارسة أنشطتها، ال بد أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملن يف وسائل اإلعالم 
الذين ميارسون أنشطتهم يف بالدهم أو يف خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف ملمارسة مهنتهم«. للمزيد 
انظر: »إعالن بشأن املبادئ األساسية اخلاصة بإسهام وسائل اإلعالم يف دعم السالم والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق 
اإلنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على احلرب«، أصدره املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة 
اإللكتروني:  املوقع  على  موجود   .1978 الثاني/نوفمبر  تشرين   28 يوم  العشرين،  دورته  والثقافة يف  والعلم  للتربية 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b018.html، تاريخ الزيارة: 2014/7/21.

9  يقصد بالشرعة الدولية: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية والبروتوكول 
بالشرعة  وتعرف  واحدة،  مجموعة  تعتبر  واالجتماعيةو  االقتصادية  للحقوق  الدولي  والعهد  به،  امللحق  االختياري 

الدولية حلقوق اإلنسان. للمزيد انظر: محمد فوزي اخلضر، مرجع سابق، ص 8. 
مارس  آذار/   1 بتاريخ، 29 شباط/فبراير-  لندن  والتشهير يف  التعبير  بشأن حرية  الدولية  العمل  ورشة  10  مت عقد 
2000، ومت خاللها إرساء مبادئ حول حرية التعبير وحماية السمعة والتعريف بالتشهير. للمزيد انظر: »التعريف 
http://www.article19.org/ :بالتشهير، مبادئ حول حرية التعبير وحماية السمعة«، موجود على املوقع اإللكتروني

،resources.php/resource/1802/ar/%D8 تاريخ الزيارة: 2014/7/21.
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بحق اإلنس���ان يف حرية التعبير، فإن صكوك حقوق اإلنس���ان الدولية والقانون يف الدول 
عب���ر العالم يعترف أيضاً باحلق يف حماية س���معة الفرد واعتباره، مما دعا إلى ضرورة 
إقام���ة ت���وازن م���ا بن حق اإلنس���ان يف حرية التعبير ع���ن رأيه، وحقه أيض���اً يف حماية 
س���معته واعتباره، بناء على احترام حرية التعبير يف مجتمع دميقراطي وعلى حتريرها 
من القيود، باس���تثناء بعض القيود احملدودة والضرورية حلماية املصالح املش���روعة مبا 

فيها سمعة الفرد واعتباره.11

ولقد بينت املادة )19( من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياس���ية التي أش���رنا لها 
سابقاً، القيود املفروضة على حرية التعبير، وتتمثل يف اختبار ثالثي األجزاء يهدف إلى 

تقييم شرعية هذه القيود كما يلي:12

أواًل: أن ينص عليه القانون: فيجب أن ينص القانون على أي حظر يفرض على  –

التعبير أو اإلعالم، ويجب أن يكون القانون موضوعاً بالتصرف، واضح التعبير، 
محدود النطاق، ودقيق الصياغة، بحيث ميكن األفراد من تيقن شرعية القيام 

بعمل معن أو عدم شرعيته يقيناً منطقياً مسبقاً.

ثانيًا: حماية مصلحة مش���روعة يف حسن السمعة: فيجب على أي قيد يفرض  –

عل���ى التعبي���ر أو اإلعالم أن يكون مبرراً على أس���اس أنه يحمي س���معة الغير، 
وأن تكون له الغاية الفعلية واألثر الواضح حلماية املصلحة املشروعة يف حسن 

السمعة.

ثالث���ًا: ضروري يف مجتم���ع دميقراطي: فال ميكن تبري���ر احلظر املفروض  –

عل���ى حري���ة التعبير أو اإلع���الم مبا فيه حماية س���معة الغير، م���ا لم تثبت 
احلاجة املقنعة إليه يف مجتمع دميقراطي، وال ميكن تبرير التقييد يف حال:

11  املرجع السابق.

12  املرجع السابق.
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وجود وس���يلة أقل تقييداً وأكثر توفراً تتيح حماية املصلحة املشروعة يف حسن . 1
الس���معة يف الظ���روف القائمة، أو مع مراعاة جمي���ع الظروف أن يكون التقييد 
قد أخفق يف فحص التناسبية، ألن الفوائد املرجوة من حماية السمعة ال تعني 

سيادتها على اإلساءة التي تلحق بالغير.

وعلى الصعيد الفلس���طيني، نص القانون األساس���ي الفلس���طيني املعدل لسنة . 2
2003 13 عل���ى حري���ة ال���رأي والتعبي���ر، ويعد ذل���ك أهم ضمان���ة حلرية الرأي 
والتعبير يف فلس���طن، حيث تنص املادة )19( من القانون األساس���ي على أنه: 
»ال مس���اس بحرية الرأي، ولكل إنسان احلق يف التعبير عن رأيه ونشره بالقول 
أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون«.

وبناء على ما سبق، ترى العديد من االجتاهات أنه وبسبب األهمية الكبيرة للحق يف 
التعبي���ر ونظ���راً للعالقة املنطقية ما بن احلق بالرأي والتعبير والقيود الواردة عليه فإن 
القرينة يف قضايا الرأي والتعبير تكون حلماية هذا احلق، وبالتالي فإذا تعلقت املسألة 
بتقيي���د حري���ة التعبير فإن القرينة تكون دائماً ملصلحة حماي���ة الرأي يف التعبير، وعليه 
يجب إعطاء احلق يف التعبير قيمة أساسية بحيث ال يجوز هدم هذه القرينة أو التنازل 
عنها إال يف حال وجود مصلحة أولى بالرعاية واحلماية تفوق أهميتها على أهمية حماية 

احلق يف التعبير، وإال فال معنى من اعتبار احلق يف التعبير حق دستوري أساسي.14

13  القانون األساسي الفلسطيني املعدل لسنة 2003، املنشور على الصفحة 5 من العدد املمتاز من الوقائع الفلسطينية 
بتاريخ 19/3/2003. 

14  محمد فوزي اخلضر، مرجع سابق، ص 27.
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 المطلب الثاني: الحق في السمعة )االعتبار( وفق الفقه 

القانوني واالجتهاد القضائي الدولي

تختل���ف املس���ميات التي تطلق على الس���معة، نتيج���ة اختالف املعتق���دات والتقديرات 
والرغب���ات التي تعكس أس���لوب الثقافة يف مجتمع ما، كما يفس���ر ه���ذا االختالف تداخل 
مفهوم السمعة يف الفقه القانوني مع مفاهيم أخرى واخللط فيما بينها، كاحلق يف الشرف 
(honor)، غي���ر أن الفق���ه يف النظ���ام األجنلوسكس���وني الذي متثله إجنلت���را وأمريكا ودول 

أخ���رى، ويتبع���ون القانون العام (Common Law)، يجمع على تس���مية هذا احلق باحلق يف 
15.)defamation السمعة، ويطلقون على الفعل الضار الذي ينتهك هذا احلق )التشهير

وتع���رف الس���معة )االعتب���ار( بأنها: »املكان���ة االجتماعية التي يتمتع بها الش���خص يف 
مجتمع من الناس، أو شعور كل شخص بكرامته وإحساسه بأنه يستحق من أفراد املجتمع 

معاملًة واحتراماً متفقن مع هذا الشعور«.16
وللحق يف السمعة )االعتبار( مدلولن )شخصي وموضوعي(، فوفقاً للمدلول املوضوعي 
ميك���ن تعريفه���ا بأنها: تلك املكان���ة االجتماعية التي يحتلها كل ف���رد يف املجتمع، وما يتفرع 
عنه���ا م���ن ح���ق يف أن يعامل عل���ى النحو ال���ذي يتفق مع ه���ذه املكان���ة، أي أن يعطى الثقة 
واالحترام اللذان تقتضيهما املكانة االجتماعية، وعلى هذا فإن قيمة السمعة وفقاً للمدلول 
املوضوع���ي، تقدر مبدى احترام اآلخرين للش���خص، أو تقييمهم ملا يروه فيه من قدرات قد 
يجهله���ا هو عن نفس���ه، بل قد يش���عر غيرها يف نفس���ه أو حتى ضده���ا، وهذا بغض النظر 
عن آراء الشخص ذاته عن السمعة، بينما يعرف احلق يف السمعة )االعتبار( وفقاً للمدلول 
الش���خصي، بأنه: »ش���عور كل شخص بكرامته الشخصية، وإحساسه بأنه يستحق من أفراد 

15  زياد محمد بشابشة، »مدى مالءمة القواعد القانونية حلماية سمعة اإلنسان واعتباره من التشهير، دراسة مقارنة«، 
مجلة اجلامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، املجلد العشرون، العدد الثاني، 2012، ص 662. موجود 

أيضاً على املوقع اإللكتروني: www2.iugaza.edu.ps/ar/، تاريخ الزيارة: 2014/7/15
جامعة  دكتوراه،  رسالة  مقارنة«،  دراسة  واالعتبار،  الشرف  للحق يف  اجلنائية  »احلماية  السيد،  علي  الدين  16  عالء 

القاهرة، القاهرة، 2004، ص 28.
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املجتم���ع معامل���ًة واحترام���اً متفقن مع هذا الش���عور«، وعليه، فإن االعتب���ار وفقا للمدلول 
الش���خصي يقدر مبدى احترام الشخص لنفس���ه، وشعوره بأنه أدى واجباته املفروضة عليه 
جت���اه املجتم���ع، وتصرف مبا يرضى ضميره، بحيث ال يوجد أي ش���يء ميكن أن يؤخذ عليه 

مما يخالف قواعد األخالق.17
وميك���ن أن يكون للفرد أكث���ر من اعتبار، حيث تتنوع االعتب���ارات اخلاصة بكل 
فرد، فهناك االعتبار اخلاص أو ما يعرف باعتبار الشخص العادي، وهناك اعتبار 
الش���خصية العامة، إضافة إلى االعتبار املهني، واالعتبار السياسي، وسنعمل على 
توضي���ح كل واحد من هذه االعتبارات بهدف متييزها عن بعضها البعض، ومعرفة 

حدود حرية الرأي والتعبير فيما يخص كل منها.
ففيم���ا يتعلق »باعتبار الش���خص العادي«، الذي يطلق عليه أيض���اً االعتبار )العائلي أو 
االجتماع���ي(، واملقص���ود به العناصر التي يكون األفراد على أساس���ها رأيهم يف الش���خص 
ح���ول م���دى صالحيته ألداء ش���ؤون حياته العائلية، فه���و مجموع التقدي���رات التي يحرزها 
الف���رد ببيئته خ���ارج دائرة حياته العامة، ويتحقق االعتداء على هذا النوع من االعتبار، بأية 
طريقة من ش���أنها أن تثير الش���ك حول توافر هذه الصالحية أو تنكر عليه بعض الصفات 
التي تؤهله لذلك، بشكل يحط من قدره يف نظر اآلخرين، كالقول مثاًل أن املجني عليه فقد 
عقله نتيجة االضطرابات العاطفية التي يعاني منها، مما يش���كك يف صالحية املجني عليه 
للقي���ام بواجباته العائلية كزوج أو كأحد أفراد العائلة، كذلك القول عن ش���خص بأن له ابناً 

غير شرعياً.18 

قيمة  فمقياس  فيه،  ويعيش  إليه  ينتمي  الذي  االجتماعي  احمليط  ذلك  من  وسمعته،  اعتباره  يستمد  فاإلنسان    17
للمدلول املوضوعي، يقاس مبقياس الضمير االجتماعي واخلارجي، أو تبعاً لرأي اآلخرين  السمعة واالعتبار وفقاً 
احمليطن بالفرد أو مبدى تأثير صفاته عليهم، وبناء عليه، فإن محل احلماية هو املكانة االجتماعية للشخص النابعة 
من تقدير اآلخرين له، أي املرتبة التي يحظى بها الفرد يف اجلماعة، والتي تشكل تصرفاته رصيدها. للمزيد انظر: 

عالء الدين علي السيد، مرجع سابق، ص 28 و29 و30.
18  وقد قضت محكمة النقض بأن االعتداء على االعتبار العائلي للشخص يتحقق بإذاعة أنه كان يباشر زوجته مباشرة 
غير شرعية قبل الزواج، أو القول أنه يسيء معاملة زوجته وأوالده، أو أنه يستعمل العنف والقسوة معهم، أو ال يحترم 
قواعد السلوك التي يراعيها اآلباء واألزواج يف معاملة الزوجة واألوالد، وقد يتحقق يف هذه احلاالت املساس باحلياة 

اخلاصة إلى جانب املساس باالعتبار. للمزيد انظر: املرجع السابق، ص 53 و54.
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وأم���ا »االعتب���ار املهني«، فيقص���د به مجموع الرصيد املعنوي ال���ذي يتكون من صفات 
املجني عليه، وقدراته وأخالقه يف مجال وظيفته أو مهنته التي ميارسها، ونظراً الختالف 
طبيع���ة امله���ن وتعددها وتنوع قواع���د مزاولة كل منها، وكذلك الصف���ات املميزة لكل واحد 
منها، فإنه ال يتصور بدونها إمكانية ممارسة املهنة أو الوظيفة، فمثاًل تتطلب مهنة التجارة 
فيمن ميارس���ها أن يكون أميناً يف عالقاته بعمالئه، نش���يطاً يف ممارس���ة أعماله وحريصاً 
عل���ى الوف���اء بالتزامات���ه، وكذلك تتطلب مهن���ة الطب فيمن يزاوله���ا أن يحصل على احلد 
األدنى من العلم واخلبرة واإلخالص واألمانة، وهكذا مهن احملاماة، والتدريس، والصحافة، 

والصيدلة، والقضاء، فلكل منها مواصفات خاصة فيمن يزاولها.19 
كم���ا يعرف »االعتبار املهني« بأنه: حق التوقير الذي يحرص الش���خص على احلصول 
علي���ه يف الوس���ط الذي مي���ارس فيه مهنت���ه، ذل���ك ألن كل مهنة حتتاج إل���ى مجموعة من 
الصفات والكفاءة، وعلى كل ممتهن لها االحتفاظ بهذه الصفات، والنيل من هذه الصفات 

ميس االعتبار املهني.20
أما »االعتبار السياس���ي« فهو من أهم أنواع االعتبار حيث يكون له الصدارة يف املجال 
التطبيق���ي للقض���اء، وهذا بطبيع���ة احلال ملا يغلب على النقد يف املس���ائل السياس���ية من 
عب���ارات ش���ديدة اللهج���ة يثور بش���أنها الكثير م���ن القضايا، وال س���يما يف أثناء احلمالت 
االنتخابي���ة، ولعل الواقع العملي قد أظهر أن املنافس���ة السياس���ية الت���ي قد تصل إلى حد 
التطاحن بن املرش���حن، قد أفرزت لغة يف النقد قد تتس���م بالطيش والتهور، ولكن غالبية 
الناس قد اعتادوا عليها يف شؤونهم السياسية فخف تأثيرها وتكونت لها يف اخلواطر معان 

أرفق بالكرامة من املعاني التي وضعت لها.21

19  املرجع سابق، ص 55.
20  محسن فؤاد فرج، »جرائم الفكر والرأي والنشر، النظرية العامة للجرمية التعبيرية«، دار الغد العربي، القاهرة، 1987، ص 

.223
21  عالء الدين علي السيد، مرجع سابق، ص 58.
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  المطلب الثالث: صور المساس بالحق في السمعة 

)االعتبار(  في التشريعات الفلسطينية
نظ���م قان���ون العقوبات األردني رقم )16( لس���نة 1960 22 أح���كام عدد من اجلرائم، 
لكونها متس س���معة واعتبار الفرد العادي أو املوظف العام أو امللك أو مؤسس���ات الدولة 
أو النظ���ام السياس���ي أو ال���دول األجنبية، عل���ى الرغم من أن العديد م���ن هذه اجلرائم 
أصبح���ت يف الوق���ت احلاضر أفعاالً مباحة يف الدول الدميقراطية، لكونها تتعلق بحرية 

اإلنسان يف التعبير عن رأيه ومشاعره وأفكاره ومعتقداته.

وم���ن ه���ذه اجلرائم التي نظمه���ا قانون العقوبات لس���نة 1960، جرائم الذم والقدح 
والتحقير، أو ما يسمى »بالتشهير«،23 وقد جرى تنظيمها يف املواد )188 - 199( الواردة 

يف الباب الثالث حتت عنوان »اجلرائم الواقعة على اإلدارة العامة«.
 كما جرم ذات القانون املساس باحلق يف السمعة واالعتبار، عندما تناول »اجلرائم 
املاسة بالشرف« يف الفصل الثاني من الباب الثامن من الكتاب الثاني يف املواد )358-
367(، حت���ت عن���وان ال���ذم والقدح والتحقير، س���واء وقع���ت على الن���اس العادين أو 
عل���ى املوظفن العمومين، واعتب���ر أن هذه اجلرائم متس الش���رف واالعتبار واملكانة 
االجتماعي���ة للش���خص، وما يتمتع به م���ن احترام ومركز ضمن القي���م واألخالق التي 

تسود املجتمع الذي يعيش فيه اإلنسان.24

22  قانون العقوبات األردني رقم )16( لسنة 1960، املنشور على الصفحة 374 من العدد 1487 من اجلريدة الرسمية 
األردنية، بتاريخ 1960/5/1.

األلفاظ  خالل  من  يكون  قد  الذي  الفعل  وهو  اإلجنليزي،  القانون  يف  مستخدم  مصطلح    )defamation( التشهير    23
والعبارات، وقد يكون من خالل استخدام وسائل االتصاالت السمعية والبصرية والوسائل التكنولوجية واإللكترونية أياً كان 
نوعها، يف إذاعة أو نشر أو بث وقائع غير صحيحة تسئ إلى سمعة الشخص، وهو ما يشكل يف النهاية فعاًل مجرماً 
 ،)tort( ًوإما أن يكون فعاًل ضارا ،)crime( يعاقب عليه القانون، ووفقاً للقانون اإلجنليزي فإن التشهير إما أن يكون جرمية
أو كما يسمى خطًأ مدنياً )civil wrong(، بينما يستبعد القانون األمريكي احلماية اجلزائية كلية لفعل التشهير، تاركاً 
األمر حصرياً لتطبيق قانون الفعل الضار )املسؤولية التقصيرية(. للمزيد انظر: زياد محمد فالح بشابشة، مرجع سابق.

24  محمود جنيب حسني، »شرح قانون العقوبات القسم اخلاص«، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص 608 وما 
بعدها.
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ويعرف »الذم« وفقاً لنص املادة )188( من قانون العقوبات لسنة 1960 بأنه: »إسناد 
مادة معينة إلى ش���خص - ولو يف معرض الش���ك واالس���تفهام -، من شأنها أن تنال من 
ش���رفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم، س���واء أكانت تلك املادة جرمية 

تستلزم العقاب أم ال«.
بينم���ا عرفت الفقرة الثاني���ة من املادة )188( القدح على أن���ه: »االعتداء على كرامة 
الغير أو شرفه أو اعتباره - ولو يف معرض الشك واالستفهام- من دون بيان مادة معينة«.
بينما تناولت املادتن )190 و360( من قانون العقوبات لسنة 1960 تعريف التحقير 
بأن���ه: كل حتقير أو س���باب – غير الذم والقدح – يوجه إل���ى املعتدى عليه وجها لوجه، 
بالكالم أو احلركات أو بكتابة أو رس���م ل���م يجعال علنين أو مبخابرة برقية أو هاتفية 

أو مبعاملة غليظة أو بإطالة اللسان.
ول���م ي���رد يف قانون العقوبات لس���نة 1960 أي تعريف للس���معة أو االعتبار، إال أن 

تعبير »االعتبار« مت التطرق إليه عندما عرف املشرع جرمية القدح سابقة الذك��ر.
مم������ا س���ب���ق يتض���ح أن جري��م��تي ال��������ذم والق���دح، ال تق��وم���ان وال جترمان إال 
ب��توف���ر وحت��قق أرك�����ان ث�الث�ة ه��ي ال��رك��ن ال�م���ادي،25 ورك��ن الع��لني���ة،26 وال��رك�����ن 

25  تتشابه جرميتا الذم والقدح يف الركن املادي للجرمية، ولكن ما مييز بينهما، أن األمر املسند بجرائم الذم يجب أن 
يكون معيناً ومحدداً، أما إذا لم يكن كذلك فتعد اجلرمية عندئذ قدحاً إذا ما توافرت شرائطه، فاإلسناد يف جرائم 
القدح يتمثل يف إسناد مادة غير معينة إلى شخص معن، كمن يقول آلخر: »يا لص، أو يا حرامي«، ففعل اإلسناد هنا 
غير معن لعدم حتديد املال املسروق أو الشخص السارق، وإمنا جاء اللفظ عاماً وغير محدد، فتكون عندئذ اجلرمية 
قدحاً، وهذا هو معيار التفرقة بن اجلرميتن. للمزيد انظر محمود محمود مصطفى، »شرح قانون العقوبات القسم 

اخلاص«، الطبعة السابعة، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1975، ص 398 وما بعدها.
26  أشارت إلى ذلك املادة )73( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960، والتي بينت أن »كال من الوسائل اآلتية يعد 
وسيلة للعلنية:-1 األعمال واحلركات إذا حصلت يف محل عام، أو مكان مباح للجمهور، أو معرض لألنظار، أو حصلت 
يف مكان ليس من احملال املذكورة، غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود يف 
احملال املذكورة. -2 الكالم أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقال بالوسائل اآللية، بحيث يسمعها يف كال احلالتن من ال 
دخل له يف الفعل. 3 - الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية واألفالم والشارات والتصاوير على اختالفها، إذا 
عرضت يف محل عام أو مكان مباح للجمهور، أو معرض لألنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من 
شخص«. وتعرف العلنية بأنها علم الناس، أو إمكانية علمهم، بالفعل املاس بشرف املعتدى عليه على نحو يسيء 

إلى مكانته لديهم.
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ال�م�عن�����وي.27 أم���ا بالنس���بة جلرمي���ة التحقير فيش���ترط لقيامها تواف���ر الركنن املادي 
واملعنوي أيضاً، إال أن التحقير يقع بصورة غير علنية بخالف الذم والقدح. 28

ووفق��ًا للمب�ادئ ال��دولي�ة ال�خاص��ة »بالت��ش���هير وحرية التعبير وحماية الس���معة« - 
التي نش���رتها »منظمة املادة 19« -، ال يجوز أن تكون الغاية من قوانن التش���هير حماية 
األفراد من اإلساءة إلى سمعة ال يتمتعون بها أو يستحقوها، أو حماية سمعة كيانات غير 
تلك املؤهلة أن حتاِكم أو حتاَكم، وعلى وجه اخلصوص، ال ميكن تبرير قوانن التش���هير 

إذا كانت الغاية منها أو نتيجتها:29
منع النقد املشروع املوجه ملسؤولن أو كشف مساوئ الرسمين أو فسادهم.. 1
حماي���ة س���معة الرموز مثل رم���وز الدولة أو الرم���وز الدينية، األعالم، أو الش���ارات . 2

الوطنية.
حماية سمعة الدولة أو األمة.. 3

كم���ا »يج���ب منع الهيئات العامة عل���ى اختالفها من إقامة دعاوى تش���هير، مبا فيها 
الهيئات التي تشكل جزءاً من الفروع التشريعية، التنفيذية أو القضائية من احلكومة، أو 
تلك التي تؤدي وظائف عامة مختلفة«، حيث أقدمت احملاكم الوطنية العليا يف عدد من 

27  يتشابه الركن املعنوي بالنسبة جلرائم الذم والقدح والتحقير، حيث يجب أن يتوافر القصد اجلرمي يف هذه اجلرائم، 
حتى يتسنى معاقبة من ارتكبها أو حرض عليها أو اشترك فيها وفق قواعد املسؤولية األصلية أو التبعية، لذلك 
يتوجب توفر النية اجلرمية لدى الفاعل، والقصد اجلرمي املتطلب لقيام هذه اجلرائم، ويتمثل يف اجتاه إرادة اجلاني 
إلى إسناد ألفاظ وعبارات الذم أو القدح أو التحقير إلى املجني عليه، مع علمه بأن من شأن إعالن هذه العبارات أن 
تؤدي إلى احتقار املجني عليه، أو النيل من سمعته أو كرامته عند أفراد املجتمع، ويقع على جهة االدعاء عبء إثبات 
توافر القصد اجلرمي لدى الفاعل، وإبراز كافة عناصر هذا اجلرم من خالل وقائع الشكوى وظروفها ومالبساتها، 
وذلك حتى تتمكن محكمة املوضوع من بيانها. للمزيد انظر: محمد صبحي جنم، »اجلرائم الواقعة على األشخاص«، 

دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1994، ص 170.
28  يتمثل الركن املادي يف جرمية التحقير يف أن يبدي الفاعل نشاطاً مادياً يف صورة تعبير معن، كقول أو كتابة أو 
احلركة باإلشارة أو اإلمياء أو الرسم أو الرمز، من شأن أي منها أن تخدش حياء وشرف واعتبار املجني عليه، أي 
التحقير يقع بصورة  الذم والقدح أن  التحقير عن جرميتي  ينال من كرامته وسمعته وقدره، وما مييز جرمية  أن 
غير علنية، وأنه ينبغي لقيام جرمية التحقير واملعاقبة عليها أن يقوم اجلاني بتوجيه الفعل أو اإلمياء أو القول إلى 
أشخاص محددين ومبواجهتهم وحضورهم، وهذا بخالف الذم والقدح اللذين يقعان وجاهياً أو غيابياً. للمزيد انظر: 

محمد صبحي جنم، املرجع سابق،  ص 177.
http://www. :29  »التعريف بالتشهير، مبادئ حول حرية التعبير وحماية السمعة«، موجود على املوقع اإللكتروني

،article19.org/resources.php/resource/1802/ar/%D8 تاريخ الزيارة: 2014/7/21.
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الدول على احلد من قدرة الهيئات العامة مبا فيها الهيئات املنتخبة واملؤسسات العامة 
وحتى األحزاب السياس���ية على إقامة دعاوى تش���هير، حيث يشكل هذا التدبير اعترافاً 
باألهمية احليوية التي يرتديها النقد يف نظام دميقراطي، ال س���يما النقد املصوب على 
احلكومة والهيئات العامة والطبيعة احملدودة والعامة التي تتمتع بها سمعة هذه الهيئات، 

والوسائل العديدة املتاحة للسلطات العامة للدفاع عن نفسها من االنتقاد.30
وبخالف ما هو متبع يف األنظمة الدميقراطية، بش���أن املس���ائل املتعلقة بالتش���هير 
املوجه ضد املوظفن العمومين، كما ذكرنا سابقاً، جند أن القانون القائم حالياً يتشدد 

يف حالة املوظف العام من ثالثة أوجه وهي ما يلي: -
من خالل تشديد العقوبة يف حالة النقد املوجه للموظف العام.. 1
اإلثبات.. 2
عدم تطلب االدعاء باحلق الشخصي يف حالة رفع الدعوى من قبل موظف عام.. 3

30  املرجع السابق.
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ففيم���ا يتعلق بتش���ديد العقوب���ة يف حالة النقد املوجه للموظف العام، ش���ددت املادة 
)191( من قانون العقوبات لسنة 1960 عقوبة الذم، بحيث تصل إلى احلبس ملدة سنتن، 
إذا كان موجهاً إلى مجلس األمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بس���بب ما أجراه بحكم 
عمل���ه، أو إلى إحدى الهيئات الرس���مية، أو احملاك���م، أو اإلدارات العامة، أو اجليش، أو 
إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، كما شددت املادة )193( 
عقوب���ة الق���دح إذا كان موجهاً إلى من ذكروا يف املادة )191(، وش���ددت املادة )196( من 
ذات القانون عقوبة التحقير، إذا كان املجني عليه فيها موظفاً عاماً وناله التحقير أثناء 
تأديته لوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم الوظيفة، أما إن كان املجني عليه من املوظفن 

العادين »غير املوظف العام« فالعقوبة تكون أخف.31 

وفيما يتعلق باإلثبات، ميزت املواد الس���ابقة ما بن حاالت الذم املتعلقة بالوظيفة 
العامة وغيرها، وبهذا فهي قيدت من نطاق ما هو مس���موح تناوله بالنس���بة للموظفن 
العمومي���ن، ف���ال يباح الذم بالنس���بة للموظف���ن العمومين مبوجب امل���ادة )192(، إال 
إذا كان م���ا ع���زاه الذام متعلقاً بواجبات وظيفة ذلك املوظف، أو يكون جرمية تس���تلزم 
العقاب قانوناً، فإذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام، 

وإال فيحكم عليه بالعقوبة املقررة للذم.32 

31  محمد صبحي جنم، »اجلرائم الواقعة على األشخاص«، مرجع سابق، ص 179.
32  فإذا مت نشر أخبار التحقيق يف جرمية منسوبة إلى موظف عام أو من يف حكمه، مع حتديد شخصية املتهم، فإن 
هذا النشر تتوافر فيه جرمية القذف، إال أن هذا القذف يباح إذا حصل بسالمة نية وكان ال يتعدى أعمال الوظيفة 
أو النيابة أو اخلدمة العامة، وبشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه، وعدا هذه احلالة فال يقبل من القاذف االدعاء 
بصحة األخبار املنشورة، حتى ولو حكم بإدانة املتهم التي نشرت أخباره عن الواقعة التي كانت محال للتحقيق، ويدق 
األمر بالنسبة إلى الطعن يف أعمال املوظف العام أو من يف حكمه، إذا تعلق األمر بنشر أسرار حياته اخلاصة، ذلك 
أن إباحة القذف يف حقه منوط بأن يكون متعلقاً بأعمال الوظيفة أو النيابة أو اخلدمة العامة، وقد قضت محكمة 
النقض املصرية بأنه إذا كانت عبارات القذف - موضوع اجلرمية - ال تتعلق بعمل املطعون فيه بل بحياته اخلاصة، 
أي بصفته فرداً فانه ال يجوز إثباتها قانوناً، وقد لوحظ أن التمييز بن أعمال الوظيفة وشئون احلياة اخلاصة ليس 
سهالً، فقد تكون الصلة بينهما وثيقة، ويف هذه احلالة يباح القذف املتعلق باحلياة اخلاصة يف احلدود التي تكون 
لها صلة بأعمال الوظيفة، ويكون ذلك إذا كان لشؤون احلياة اخلاصة للموظف العام تأثيرها على أعمال وظيفته 
العامة. للمزيد انظر: طارق أحمد سرور، »احلماية اجلنائية ألسرار األفراد يف مواجهة النشر«، دار النهضة العربية، 

القاهرة، 1991، ص 114.
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أم���ا إذا كان م���ا مت تناوله بش���أنهم ال يتعلق بواجبات الوظيفة، مثل نش���ر ما يتعلق 
بتاريخه���م أو طريق���ة حياتهم، فإن الناش���ر يف هذه احلالة ميكن أن ال يجاب إلى طلبه 
يف إثب���ات صح���ة ما عزاه إلى املوظف العام، وبالتالي فإن صحة ما مت نش���ره ال يعتبر 

مانعاً من العقاب، مبوجب النص املذكور.33

وفيم���ا يخ���ص عدم تطل���ب اتخاذ صفة االدع���اء باحلق الش���خصي، فهو من صور 
التش���ديد اإلجرائي���ة التي جلأ إليها قان���ون العقوبات يف حالة املوظ���ف العام، حيث ال 
توقف املالحقة يف حالة كان الكالم موجهاً إلى موظف عام، أو إلى أحد أجهزة الدولة 
على اتخاذ صفة االدعاء باحلق الش���خصي، كما هي القاعدة بالنس���بة جلرائم القدح 

والذم والتحقير العادية.34

وتطبيقاً ملا س���بق، بينت احملكمة يف احلكم الصادر عن محكمة اس���تئناف رام اهلل 
يف دع���وى جزائي���ة مرفوعة م���ن قبل موظف ع���ام، أنه: »ومن مراجع���ة ملف الدعوى 
جند أن املش���تكي هو ج. ع. ن الذي يعمل مديراً ملركز ش���رطة املدينة بطولكرم، وأن ما 
يس���ند للمس���تأنف عليه )املشتكى عليه( هو التش���هير باملشتكي يف مجلة حقوق الناس 
بإس���ناده مادة له يعتبرها تش���كل ذماً بحقه وجند أن ما جاء يف شهادة املشتكي )مدير 
مركز الشرطة( يؤيد هذا االدعاء، على ضوء ذلك جند أنه كان على قاضي الصلح أن 
يسند للمستأنف عليه تهمة الذم خالفا للمادة )191( من قانون العقوبات لسنة 1960 
، وحيث أن املش���تكي موظف وأن ما يس���ند له هو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته، فإن 
مثل هذه التهمة تالحق دون اتخاذ صفة االدعاء الشخصي، وعليه، فإن قاضي الصلح 
يك���ون قد خالف القانون مرتن، أولهما عندما أس���ند تهم���ة الذم خالفاً للمادة )358( 
من القانون املذكور مع العلم أن الشكوى مقدمة من موظف كما بينا وبسبب ما أجراه 

33  محمد فوزي اخلضر، مرجع سابق، ص 74.
34  املرجع السابق، ص 80.
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بحكم وظيفته، وثانيهما عندما قرر وقف مالحقة املستأنف عليه لعدم اتخاذ املشتكي 
صفة االدعاء الشخصي«35.

وم���ن جه���ة أخرى، تع���د اجلرائم التش���هيرية ومنها )الذم والق���دح والتحقير(، من 
أكثر اجلرائم اإللكترونية ش���يوعاً، فقد أتاحت الثورة التكنولوجية - من خالل ش���بكة 
اإلنترنت - ملس���تخدميها كماً ضخماً من املعلوم���ات املتنوعة املتحررة من قيود الزمان 
واملكان، وس���محت للجميع بإبداء آرائهم وأفكارهم بس���هولة ويس���ر، بش���كل جعلها يف 
الوقت الراهن أكثر وس���يلة إعالمية إلثارة اجلدل والنقاش، من خالل إضافتها أبعاداً 
أخرى لالتصال مقارنة بالوسائل اإلعالمية التقليدية، حيث تتميز بالطبيعة التفاعلية، 
وصعوبة السيطرة والرقابة على املواقع اإللكترونية، واتساع نطاق القاعدة االجتماعية 
املستخدمة لها، وعدم تقييدها باحلدود اجلغرافية والسياسية، كما تتميز بأنها وسيلة 
إعالم واتصال غير تقليدية رخيصة التكلفة، س���ريعة االنتشار، ومتعددة الوسائط من 
الص���وت والصورة والنص والفيديو يف الفضاء اإللكتروني، األمر الذى مثل بذلك بنية 

حتتية هامة للممارسات والتحوالت الدميقراطية يف املجتمعات املعاصرة.36

لذا أصبحت اخلدمات واإلمكانيات التقنية التي توفرها هذه املواقع، تس���اعد يف 
التعبي���ر عن اجلرمية كتابًة أو صورًة أو صوتاً..، وبالرغم من خطورة اجلرائم املرتكبة 
عب���ر اإلنترن���ت وخصوصيتها، ل���م يصدر حتى تاريخ إعداد ه���ذا البحث قانون خاص 
باجلرائم اإللكترونية يف فلس���طن، مما أثار التس���اؤل حول القانون الواجب التطبيق 
فيما يتعلق بالنشر اإللكتروني على اإلنترنت، فهل يطبق قانون العقوبات لسنة 1960، 

أو قانون املطبوعات والنشر لسنة 1995. 

35  حكم محكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهلل يف الدعوى اجلزائية رقم 54 لسنة 2001، موجود على املوقع اإللكتروني: 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=21438.، تاريخ الزيارة: 2014/7/20.
36  جمال علي الدهشان، »دور تكنولوجيا املعلومات يف دعم التحوالت الدميقراطية«، موجود على املوقع اإللكتروني: 
http://geldahshancom.blogspot.com/2014، تاريخ الزيارة: 2014/8/1. _ 07 _ 01 _archive.html
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بالرجوع إلى قانون العقوبات لسنة 1960، جند أن املادة )189( قد قسمت صور الذم 
والقدح إلى أربعة أنواع وهي: الذم والقدح الوجاهي، والذم والقدح الغيابي، والذم والقدح 
الكتابي، يف حن تناولت الفقرة الرابعة من املادة )189( الذم والقدح الذي يقع بواسطة 
املطبوعات، ومن ذلك اجلرائد والصحف اليومية واألس���بوعية والشهرية والدورية، غير 
أن املشرع ذكر هذه األنواع من املطبوعات على سبيل املثال ال التخصيص، فقد أورد ما 
يفيد ذلك يف البند )ب( من ذات الفقرة، بقوله: »بأي نوع كان من املطبوعات ووس���ائط 
النشر«، وبالتالي فإن النص يشمل كل صور النشر، ومنها النشر اإللكتروني يف املدونات 

والصحف اإللكترونية، ومواقع التواصل االجتماعي على شبكة األنترنت.37

وعليه، تخضع املنشورات اإللكترونية ألحكام قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960، 
وق���د ج���اء تأكيد ذلك يف القرار االس���تئنايف اآلتي: »من خالل اس���تعراض جميع أحكام 
قانون املطبوعات والنشر، جند أن ما يستخلص منها يعالج املطبوعات الورقية اخلطية، 
وأن النش���ر من خالل املوقع اإللكتروني ليس من ضمن وس���ائل النش���ر املقصودة، وفق 

قانون املطبوعات والنشر«.38

وه���و م���ا جرى العم���ل عليه يف الضفة الغربي���ة، حيث يطبق قانون العقوبات لس���نة 

37  عادل عزام سقف احليط، »جرائم الذم والقدح والتحقير املرتكبة عبر الوسائط اإللكترونية، دراسة قانونية مقارنة«، 
الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،2011، ص69 وما بعدها.

38  املرجع السابق، ص 69 وما بعدها.
وقد بينت املادة األولى من قانون املطبوعات والنشر الفلسطيني رقم )9( لسنة 1995، املنشور على الصفحة 11 من 
العدد 6 من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 1995/8/29، أن املطبوعات املقصودة بالقانون، هي: املطبوعة: كل وسيلة 
نشر دونت فيها الكلمات أو األشكال باحلروف أو الصور أو الرسوم بالضغط أو احلفر. املطبوعة الدورية: املطبوعة 
الصحفية واملتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر على فترات منتظمة وتشمل: أ- املطبوعة الصحفية وتشمل ما 
يلي: 1. املطبوعة اليومية: املطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة باسم معن وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع 
على اجلمهور مجاناً أو بثمن. 2. املطبوعة غير اليومية: املطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة يف األسبوع أو 
على فترات أقصر أو أطول وتكون معدة للتوزيع على اجلمهور مجاناً أو بثمن. ب- املطبوعة املتخصصة: املطبوعة 
التي تختص مبوضوع أو أكثر يف مجاالت معينة على وجه التحديد وتكون معدة للتوزيع على املعنين بها أو على 
املؤسسات  لتزويد  املعدة  املطبوعة  األنباء:  وكالة  نشرة  ج-  إصدارها.  رخصة  عليه  تنص  حسبما  وذلك  اجلمهور 

الصحفية باألخبار واملقاالت والصور والرسومات، سواء صدرت كل يوم أو أسبوع أو شهر أو فصل أو غير ذلك.
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1960، على القضايا التي يكون موضوعها ذم أو قدح أو حتقير واملرتكبة عبر األنترنت.39

ونظراً لعدم وجود قانون خاص بتنظيم اجلرائم اإللكترونية والنش���ر اإللكتروني يف 
فلسطن، فإن املسائل املتعلقة بالنشر على املواقع اإللكترونية ومنها الفيسبوك، ينظمها 
قانون العقوبات لسنة 1960، بالرغم من أنه لم يعد يواكب التطورات التي حصلت بهذا 
الشأن، إذ ما زال النشر وفقاً ألحكام هذا القانون وإن كان موجهاً لشخصية عامة محل 
جت���رمي، وه���ذا األمر يفتح جدالً كبيراً، حول احلكم ال���ذي صدر بحق الصحفي ممدوح 
حمامرة بالس���جن س���نة بتهمة الذم والقدح، إذ اتهمته النيابة العامة بنشر صورة مسيئة 
للرئيس محمود عباس، على صفحته اخلاصة يف موقع التواصل االجتماعي فيس���بوك، 
والتي تتضمن الرئيس محمود عباس إلى جانب شخصية ظهرت يف مسلسل باب احلارة 
الش���هير، كانت متارس أعم���ال اخليانة والعمالة لصالح االحت���الل، وبعد صدور احلكم 

أصدر الرئيس محمود عباس عفواً خاصاً عن حمامرة.40

ومن املس���ائل واإلشكاليات التي برزت يف هذه القضية مسألة توقيف النيابة العامة 
للصحف���ي حمام���رة، ومتدي���د توقيفه م���ن قبل قاضي الصل���ح، فمن املعلوم أن مس���ألة 
التوقي���ف تن���درج يف إطار الس���لطة اجلوازية للنياب���ة العامة، وأن مس���ألة املوافقة على 
متدي���د التوقي���ف تندرج يف إطار الس���لطة اجلوازية لقاضي الصل���ح، فالتوقيف هو من 
أخطر إجراءات التحقيق ملساس���ه باحلريات الش���خصية وبقرينة البراءة املفترضة ألي 
منه���م، وال يعتبر عقوبة باملعن���ى القانوني، وإمنا تدبير احترازي تلجأ إليه النيابة العامة 
للمصلح���ة العام���ة ومصلحة التحقي���ق ومببررات وضوابط واضح���ة، أو ينبغي أن تكون 
كذلك كخطورة املتهم على األمن العام والس���المة العامة أو يف اجلرائم اجلس���يمة مثاًل، 

39  مقابلة مع الدكتور أحمد براك، مساعد النائب العام، مبنى النيابة العامة، رام اهلل، األحد، 2014/5/11، الساعة 
.8:30

http://www. 40  محمد أبو عرقوب، »حرية التعبير والذم والقدح..... احلدود الشائكة«، موجود على املوقع اإللكتروني
amin.org/articles.php?t=opinion&id=21139، تاريخ الزيارة 2014/4/15.
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أو يف ح���ال اخل���وف من ضياع األدلة أو الضغط على الش���هود يف ح���ال بقاء املتهم حراً 
طليقاً، وغيرها من الضوابط واملبررات التي تس���تدعي إصدار تلك املذكرة اخلطرة من 
قب���ل النيابة العام���ة خالل التحقيق، وبالتال���ي فإن مدة التوقي���ف الطويلة التي قضاها 
الصحفي حمامرة يف االحتجاز على خلفية قضايا النشر، توحي بأن عملية التوقيف قد 
خرجت عن مس���ارها »كتدبير احترازي«، وباتت وكأنها عقوبة مفروضة عليه، مبا ميس 

احلرية الشخصية وقرينة البراءة املفترضة ألي متهم. 41

وعل���ى ف���رض أن احلك���م يف ه���ذه القضية قد ص���در دون أن يعتريه عي���ب قانوني، 
لكونه صدر مستنداً ألحكام قانون العقوبات لسنة 1960، إال أن هناك من يرى أن قرار 
القاضي فيه اس���تخدام متش���دد للقانون، يف مواجهة مواطن فلس���طيني اس���تخدم حقه 

الدستوري يف التعبير عن رأيه، بشدة وقسوة وصلت إلى حد الشطط.42

41  لقد باتت الوسائل التكنولوجية احلديثة ومنها اإلنترنت، مبثابة شراين التعبير عن الرأي واملشاركة يف احلياة العامة 
وحتقيق الرقابة املجتمعية، مما يتطلب من عضو النيابة العامة أن يكون قادراً على املوازنة بن مقتضيات الصالح 
العام يف زيادة الوعي واملعرفة، وبن مصلحة املتضرر يف ميزان املفاضلة بن املصالح، وهذا يدعم االجتاه الذي ينادي 
التوقيف  مذكرة  إصدار  وهو  بإجراء حتقيقي خطير،  القيام  على  النيابة  إقدام عضو  قبل  جيداً  التفكير  بضرورة 
واملساس باحلرية الشخصية وقرينة البراءة املفترضة بالصحفي أو املدون أو الفاعلن اإلعالمين اجلدد، طاملا أن 
القضاء هو الذي سيقول كلمة الفصل يف البراءة أو اإلدانة، وتقول منظمة »املادة 19« يف هذا السياق أنه: »حتى أفضل 
الصحفين قد يرتكبون أخطاء غير مقصودة، وأن جعلناهم عرضة للعقوبة على كل خطأ فإن هذا االجتاه سيؤدي 
إلى تقويض املصلحة العامة بتقييد احلق يف احلصول على املعلومات، فاألصل يف األخبار أن تنشر، خاصة إذا كانت 
تعنى باملصلحة العامة«. للمزيد انظر: عصام عابدين، »ورقة قانونية حتليلية حول: انتهاكات حرية الرأي والتعبير 

واحلريات اإلعالمية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية«، مؤسسة احلق، رام اهلل، 2012.، ص 33 وما بعدها.
42  هناك أحكام قضائية أثبتت واجب القضاء يف رعاية احلريات، وألن األردن يطبق ذات املواد القانونية التي تطبق يف 
فلسطن حول الذم والقدح واملباح من النقد، جند أن القضاء األردني سجل سوابق قضائية لم يبلغها الفلسطيني 
إلى يومنا هذا. ومن تلك احلاالت أنه ويف عام 1996، اشتكى أحد نواب البرملان األردني على صحيفة أردنية نشرت 
صورته وكتبت حتتها عبارة » نظرة.. فابتسامة.. فوزارة«، وأتهم رئيس حترير الصحيفة بارتكاب جرائم الذم والقدح 
خالفا للمواد )189 و191 عقوبات(، على اعتبار أن الصورة والتعليق تظهران أن النائب املشتكي ميارس النفاق، فهذه 
احلالة قريبة من حالة الصحفي حمامرة، لكن القاضي توفيق القيسي شرح يف )القرار يف 98/3/22( الصادر يف 
القضية أن » الصحيفة عندما اتهمت املشتكي )النائب( بأنه منافق، كانت تتهم أداءه العام يف حلظة معينة بالنفاق 
السياسي وليس النفاق الشخصي، وأن الطعن يف أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة ال يدخل 
حتت قاعدة الذم والقدح. وإن يكن الكاتب أو الناقد )الصحيفة( استعمل كثيراً من الشدة ومن قوارص الكلم ال سيما 
وأن هذه تأتي من باب املبالغة يف النقد والرغبة يف التشهير بالفعل ذاته«، وميضي القاضي القيسي يف نص احلكم 
قائال: »إن ما قنعت به احملكمة، أن الصحيفة عندما اتهمت املشتكي )النائب(، كانت تتهم أداءه العام يف حلظة معينة 
بالنفاق السياسي العام وليس النفاق الشخصي، لتستخلص منه حسن نية الصحيفة والذي يعتبر بدوره سبباً عاماً 

إلباحة جرمية القذف«. للمزيد انظر: محمد أبو عرقوب، مرجع السابق. 
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وجت���در اإلش���ارة أيضاً إلى أن ما تتضمن���ه قوانن العقوبات وقوان���ن الصحافة على 
م انتقاد احلكومة أو كتاب���ة تقارير عن مواضيع  الصعي���د الوطن���ي، من أح���كام مبهمة جترِّ
حساس���ة سياس���ياً أو اجتماعياً، ال يس���تخدم ملعاقبة الصحفين احملترفن فحس���ب، بل 
ملعاقبة ما يسمى »باملواطنن الصحفين« أيضاً، حيث ال يوجد تعريف محدد لهذا املفهوم، 
إال أنه يفهم منه عادة ما يقدمه يف كثير من األحيان هواة من مسرح احلدث، من التقارير 
اإلخبارية املستقلة، والتي تُنشر عاملياً من خالل وسائل اإلعالم احلديثة، عن طريق شبكة 
اإلنترنت عموماً ومواقع التواصل االجتماعي بشكل خاص، ويتعرض املواطنون الصحفيون 
لالعت���داءات أكث���ر من الصحفي���ن احملترفن، ومع ذل���ك، يحظى املواطن���ون الصحفيون 
بحماية أقل من نظرائهم يف وسائط اإلعالم التقليدية، على الرغم من مساهمة املواطنن 
الصحفين يف إثراء التنوع يف وجهات النظر واآلراء، مبا يف ذلك املعلومات عن مجتمعاتهم 
احمللية والفئات التي حتتاج إلى عناية خاصة، مثل النس���اء والش���عوب األصلية واألقليات، 
والدور الرقابي احلاسم الذي يضطلعون به يف البلدان التي تنعدم فيها حرية الصحافة.43 

وإضاف���ة إل���ى جترمي نصوص قانون العقوبات لس���نة 1960 ال���ذم والقدح والتحقير 
املوجه للموظفن العامن والشخصيات العامة، يعتبر القانون أن توجيه النقد ملؤسسات 
الدول���ة جرائ���م يج���ب املعاقبة عليه���ا، وينطبق عليها م���ا ينطبق على انتقاد الش���خص 

الطبيعي من املوظفن العمومين.

43  ويف كثير من األحيان، تستخدم قوانن الطوارئ أو قوانن األمن الوطني لتبرير القيود املفروضة على قيام املواطنن 
الصحفين بالتعبير عن وجهات نظر أو نشر معلومات عن طريق شبكة اإلنترنت، وغالبا ما يكون ذلك التبرير على 
أساس حماية مصالح وطنية، ال يجري حتديدها بوضوح، أو احلفاظ على النظام العام. ويف حاالت أخرى، جرى اعتماد 
قوانن أو مراسيم تنظم بشكل واضح التعبير عن الرأي على اإلنترنت واستخدمت لتقييد التعبير السلمي عن الرأي 
واألفكار، وأحد اجلوانب الهامة من حرية الرأي والتعبير هو احلق يف الوصول إلى ونشر املعلومات، ولقد مت االعتراف 
على نطاق واسع، يف السنوات العشر األخيرة، باحلق يف املعلومات بصفته حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان، ويجب أن 
يشمل هذا احلق الوصول إلى معلومات من مصادر حكومية وقضائية، ولهذا عالقة وطيدة بدور املدافعن عن حقوق 
اإلنسان واملنظمات غير احلكومية الذين كثيراً ما يتعرضون للمضايقة بسبب نشرهم معلومات تود جهات حكومية 
اإلبقاء عليها طي الكتمان. للمزيد انظر: ميرفت رشماوي، »احلق يف حرية الرأي والتعبير من منطلق القانون الدولي«، 
http://www. :منظمة العفو الدولية املكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا، موجود على املوقع اإللكتروني

amnestymena.org/ar/Magazine/Issue16/righttofreedom.aspx. تاريخ الزيارة: 2014/7/22
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وعلي���ه، جن���د أن القانون قد توس���ع يف موضوع الذم والقدح والتحقير ليش���مل ليس 
فق���ط األش���خاص العامن بل أيضا املؤسس���ات العام���ة، إذ إن امل���ادة )191( من القانون 
املذكور شددت العقوبة إذا كان الذم موجها على مجلس األمة أو أحد أعضائه أثناء عمله 
أو بسبب ما أجراه بحكم عمله، أو إلى إحدى الهيئات الرسمية، أو احملاكم، أو اإلدارات 

العامة، أو اجليش، أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
 كم���ا أن امل���ادة )195( من القانون ذاته وس���عت من نطاق هذه اجلرائم لتش���مل إطالة 
اللس���ان عل���ى امللك وامللك���ة باعتبارهما أعل���ى س���لطة، ويف النظام القانوني الفلس���طيني 
وبالرغ���م م���ن عالقة هذه املادة مباش���رة مبنصب املل���ك الذي هو غير موج���ود يف النظام 
الدس���توري احلالي، إال أنه عملياً قد يس���اء تفسير وتطبيق هذه املادة ويقاس عليها رئيس 

الدولة مثاًل.44 
وقد أورد املش���رع اجلزائي يف قانون العقوبات لس���نة 1960، عدداً من جرائم الذم 
والقدح والتحقير املاسة بالقانون الدولي، حيث يعاقب كل من قام بتحقير دولة أجنبية، 
أو جيش���ها أو علمه���ا أو ش���عارها الوطني عالني���ة، أو ارتكب جرائم الق���دح أو الذم أو 
التحقي���ر الواق���ع عالنية على رئي���س دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياس���ين يف 
اململك���ة، يف ح���ال ارتكبت ه���ذه اجلرائم دون مبرر، بناء على ش���كوى مقدمة من الفريق 

املتضرر، كما ال يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوعه الذم.45

وهناك أفعال مت جترميها مبوجب قانون العقوبات لس���نة 1960 على أس���اس أنها 
تنال من هيبة الدولة، فإذا قام أي مواطن بإذاعة أنباء كاذبة يف اخلارج، أو مبالغ فيها 
م���ن ش���أنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها وهو عل���ى بينة من األمر، فإنه يعاقب 
بالعقوب���ة احمل���ددة قانون���ا.46 كما جرمت أفعال أخ���رى بدعوى أنها تن���ال من الوحدة 

44  محمد فوزي خضر، مرجع سابق، ص 57.
45  انظر املادة )122( من قانون العقوبات األردني رقم )16( لسنة 1960.

46  انظر املادة )132( من املصدر السابق.
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الوطنية أو تعكر الصفاء بن عناصر األمة، مثل أي كتابة أو خطاب أو عمل يقصد منه 
أو ينت���ج عنه إثارة النعرات املذهبي���ة أو العنصرية أو احلض على النزاع بن الطوائف 

ومختلف عناصر األمة.47

وإضافة ملا س���بق، هناك ممارس���ات مت جترميها لكونها متس مبكانة الدولة املالية، 
حيث يعاقب بالعقوبة املقررة يف القانون كل من أذاع - من خالل وسائل معينة يف القانون 
– وقائ���ع ملفق���ة أو مزاعم كاذبة، إلح���داث التدني يف أوراق النق���د الوطنية، أو لزعزعة 

الثقة يف متانة نقد الدولة وسنداتها، وجميع األسناد ذات العالقة بالثقة املالية العامة.48 

ومما يجرمه قانون العقوبات أيضاً ما يعد مخالفات لآلداب العامة والثقة العامة، 
بحيث يعد كل من طبع أو باع أو عرض نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن مواطني 
الدول���ة ص���ورة غير صحيحة، ومن ش���أنها أن تن���ال من كرامته���م واعتبارهم، مجرماً 

مبوجب القانون.49 

إضافة إلى جترمي متزيق أو حتقير العلم أو الشعار الوطني أو علم اجلامعة العربية 
عالنية، ومتزيق أو إتالف اإلعالنات الرسمية، وجترمي ازدراء السلطة أو االحتجاج على 

أحد أعمالها.50 

كما تعد إطالة اللس���ان على امللك، أو إرس���ال رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية 
أو أي صورة أو رس���م هزلي إلى جاللة امللك أو قام بوضع تلك الرس���الة أو الصورة أو 
الرسم، بشكل يؤدي إلى املس بكرامته، وكذلك يعاقب من حمل غيره على القيام بتلك 

األفعال.51

47  انظر املادة )150( من املصدر السابق.

48  انظر املادة )152( من املصدر السابق.
49  انظر املادة )468( من املصدر السابق.

50  انظر املواد )197، 200( من املصدر السابق.
51  انظر املادة )195( من املصدر السابق.
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وعلي���ه، يؤخذ على املش���رع اجلزائي أن النصوص العقابية جلرائ���م الرأي والتعبير 
والنش���ر يف قانون العقوبات تتجه نحو التغلي���ظ، وأن مصطلحاتها فضفاضة وغامضة، 
مما يصعب التمييز بن املباح واملعاقب عليه، كما أن املش���كلة األساس���ية يف التشريعات 
اجلزائية لدينا أنها لم تس���تلهم روح املبادئ الدستورية األساسية يف ضمان حرية الرأي 
والتعبي���ر، ول���م تواكب املعايير واملعاه���دات الدولية ذات العالقة، وأن هذه التش���ريعات 
اجلزائية تضع العراقيل أمام حرية التعبير والنشر، بحيث حتولت بعض املواد القانونية 
إل���ى مصائ���د يصعب عل���ى الفرد أن يعبر عن رأي���ه وأفكاره ومعتقدات���ه بحرية من دون 
اخلوف من الوقوع يف ش���ركها. وبعيداً عن املش���كالت التش���ريعية، فإن التجربة العملية 
كش���فت أيض���اً ع���ن أن هن���اك قضايا لها عالق���ة بحرية ال���رأي والتعبي���ر تدخلت فيها 

السياسة، ومارست احلكومات واألجهزة التابعة لها ضغوطات مختلفة على القضاء.52

نس���تنتج مما س���بق، أن العديد من نصوص قانون العقوبات لس���نة 1960 تعتبر أن 
التش���هير باألش���خاص جرمية يعاقب عليها القانون، وأن العقوبات تش���دد يف حالة كان 
الش���خص الذي يتعرض للتش���هير موظفاً عاماً أو يقوم بخدمة عامة، كما ال زال توجيه 
النق���د ملؤسس���ات الدول���ة يعاقب عليها كجرائ���م مبوجب قانون العقوبات لس���نة 1960، 
وينطب���ق عليها ما ينطبق على انتقاد الش���خص الطبيعي من املوظفن العمومين، حيث 
توس���ع القانون يف موضوع الذم والقدح ليش���مل ليس فقط األشخاص العامن بل أيضاً 
املؤسس���ات العامة، مما ي���دل داللة واضحة بأن هذه القوان���ن القدمية، لم تعد مواكبة 

لتطور املفاهيم املتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل عام وحرية التعبير بشكل خاص.

 وعلى العكس مما س���بق، هناك توجه واضح لدى الدول الدميقراطية يف إباحة النقد 
لألش���خاص العامن، والس���بب يف ذلك أن الوضع االجتماعي أو السياس���ي أو الوظيفي أو 
االقتصادي أو املالي للشخص العام يجعله مثاراً للنقاش العام يف املجتمع، بحيث أن شهرته 

52  »اإلعالم يف الدول العربية، األردن، لبنان، املغرب، مصر، رصد وحتليل«، مرجع سابق، ص 135.
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ووضع���ه يتأت���ى مما يقوم ب���ه من وظيفة أو ما يتبوؤه من مكان���ة، لذلك، فإن التعرض لهذه 
الش���خصيات باحلديث والنق���اش أمر ال بد منه وحتمي للنقاش الع���ام واملجتمعي. كما أن 
هذا النقاش احلتمي يتطلب التعرض لألداء وما يتعلق به من آراء، ويف أحيان أخرى تكون 
التفاصي���ل املتعلقة باحلياة اخلاصة ذات أهمية لهذا النقاش بس���بب االرتباط والتش���ابك 
ما بن الش���خص العام والش���أن العام. وألنه ال ميكن الفصل بينهما أصبح هناك تطور يف 
املفاهي���م املتعلق���ة بحرية يف التعبير، إذا أصبح لها تأثير يف القواعد التي حتكم التش���هير 
باألش���خاص والتعرض حلياتهم اخلاصة، ومن جهة أخرى، تبيح الدول الدميقراطية أيضاً 
النق���د املوجه ألجهزة الدولة ومؤسس���اتها، فلم يعد ال القان���ون اجلنائي وال القانون املدني 
يط���ال اآلراء واألف���كار املتعلق���ة مبؤسس���ات الدولة وأش���خاصها، وذلك لع���دم تعلق األمر 
بالش���خص بذاته وإمنا بالدولة كمؤسسات وأجهزة و األشخاص القائمن عليها، إذ لم تعد 
ال���دول تقاض���ي األفراد بتهم من نوع التهجم أو التش���هير أو االفتراء بل مت قصر مثل هذا 

النوع من الدعاوى  يف حالة توافر األسس القانونية للمطالبة بالتعويضات. 53

كم���ا أنه ووفق���اً للمعاهدات الدولي���ة ومنها العهد الدولي اخل���اص باحلقوق املدنية 
والسياس���ية، ال يج���وز أن تفرض ال���دول قيوداً على حرية التعبير، إال بش���روط محددة، 
منه���ا: أن تكون هذه القيود محددة بنص قانون���ي واضح، وتلبي حاجة اجتماعية ملحة، 
وأن تكون أقل الوسائل املتوفرة تقييداً، مبعنى عدم وجود أي وسيلة أخرى فعالة، وتؤدي 
إل���ى ف���رض قيود أقل عل���ى حرية التعبي���ر، وأن ال تكون هذه القي���ود العامة فضفاضة، 
إضاف���ة إل���ى ضرورة أن تراع���ي هذه القيود مبدأ التناس���ب، بحيث تك���ون الفائدة التي 
تنت���ج عنها للفئات املس���تهدفة، تفوق الضرر الذي قد يلح���ق حرية التعبير، مبا يف ذلك 

العقوبات التي جتيزها هذه القيود.54  

53  محمد فوزي اخلضر، مرجع سابق، ص 57.
54  رعد مقداد محمود، »جرائم املعلومات أنظمة املعلومات«، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد )12(، عدد )46(، 2010، 

ص 316.
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وتطبيقاً حلرية املجتمع يف إبداء الرأي والتعبير عنه، صدر عن احملكمة الدستورية 
العلي���ا املصري���ة حكم بينت في���ه: »أن من اخلطر فرض قيود تره���ق حرية التعبير مبا 
يص���د املواطن���ن عن ممارس���تها، ومن ث���م كان منطقيا، ب���ل وأمراً محتوم���اً أن ينحاز 
الدس���تور إل���ى حرية النقاش واحل���وار يف كل أمر يتصل بالش���ؤون العامة، ولو تضمن 
انتق���ادا ح���ادا للقائمن بالعمل العام، إذ ال يجوز ألحد أن يفرض على غيره صمتا ولو 
كان معززا بالقانون، وال شبهة يف أن املدافعن عن آرائهم ومعتقداتهم كثيرا ما يلجؤون 
إل���ى املغ���االة، وإذا أُريد حلرية التعبير أن تتنف���س يف املجال الذي يجب، فإن قدرا من 
التجاوز يتعن التسامح فيه، وال يسوغ بحال أن يكون الشطط يف بعض اآلراء مستوجبا 

إعاقة تداولها«.55

55  محمد أبو عرقوب، مرجع سابق.



34

المطلب الرابع: مدى إمكانية المساس بالحق في السمعة واالعتبار

نرى أنه باإلمكان تفسير نصوص قانون العقوبات بوضعه احلالي باجتاه ضمان حرية 
الرأي والتعبير، من خالل إعمال مبدأ الش���رعية اجلنائية، فالقاعدة وفقاً لهذا املبدأ أن 
ال جرمية وال عقوبة إال بنص، فال يوجد يف قانون العقوبات لس���نة 1960 نصوص جترم 
احل���ق يف النق���د وحرية الرأي والتعبير، كما ال توجد عقوبة على فعل أو س���لوك لم ينص 
القانون على جترميه، إال أن اإلش���كالية تتجس���د يف كثير من األحيان يف صعوبة التمييز 
ب���ن الفعل املباح وهو ممارس���ة حرية التعبي���ر وحق النقد، وبن ارت���كاب جرائم الذم أو 
الق���دح، خاصة وأن ع���بء اإلثبات يف مثل هذه اجلرائم يلقى عادة على عاتق املتهم، قبل 
تكييف الفعل فيما إذا كان فعاًل مباحاً وممارسة حلرية التعبير وحق النقد، أم أنه يشكل 
جرمية، وقد نصت املادة )198(56من قانون العقوبات لس���نة 1960 – كما أش���رنا سابقاً - 
عل���ى احلاالت التي يكون فيها نش���ر أي مادة تنط���وي على ذم أو قدح غير معاقب عليها، 
وبالتالي يتوجب على احملكمة بداية وقبل إلقاء عبء اإلثبات على املتهم، أن تقوم بتكييف 
الفع���ل من خالل املقارنة ب���ن أركان اجلرمية وأركان الفعل املباح وخاصة الركن املعنوي، 

56  جاء يف املادة )198( من قانون العقوبات األردني رقم )16( لسنة 1960: إن نشر أي مادة تكون ذما أو قدحا يعتبر 
نشراً غير مشروع إال: -1 إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحاً ويعود نشره بالفائدة على املصلحة العامة. -2 إذا 
كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من املؤاخذة بناء على أحد األسباب اآلتية: أ- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد 
نشر من قبل احلكومة أو مجلس األمة أو يف مستند أو محضر رسمي، أو، ب- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد 
نشر بحق شخص تابع لالنضباط العسكري، أو النضباط الشرطة، أو الدرك، وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع 
لذلك االنضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذلك إلى شخص آخر له عليه تلك 
السلطة نفسها، أو، ج- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص آخر اشترك 
يف تلك اإلجراءات كقاٍض أو محاٍم أو شاهد أو فريق يف الدعوى، أو، د- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو يف الواقع 
بيان صحيح ألي أمر قيل أو جرى أو أذيع يف مجلس األمة، أو، ه- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو يف الواقع بيان 
صحيح عن أي شيء أو أمر قيل أو جرى أو أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط أن ال تكون 
احملكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو احملاكمة التي متت فيها تلك اإلجراءات متت بصورة سرية، أو، و- إذا كان موضوع 
الذم أو القدح هو نسخة وصورة أو خالصة صحيحة عن مادة سبق نشرها، وكان نشر ذلك املوضع مستثنى من 
املؤاخذة مبقتضى أحكام هذه املادة. أما الفقرة الثالثة من املادة )198( فقد أشارت إلى أنه إذا كان النشر مستثنى من 
املؤاخذة فسيان يف ذلك أكان األمر الذي وقع نشره صحيحاً أو غير صحيح، أو كان النشر قد جرى بسالمة نية أم 
خالف ذلك، ويشترط يف ذلك أن ال تعفي أحكام هذه املادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضاً لها، مبوجب 

أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر.
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مم���ا يتطل���ب إيجاد معايي���ر للتميي���ز بينهما، حتى ال تكون اخلش���ية من إقام���ة الدعوى 
وإجراءاتها الطويلة أو احتمالية التجرمي، عائقاً أمام ممارسة أهم احلقوق الدستورية.57

وبالرغم من تعريف املشرع جلرميتي الذم والقدح، إال أنه لم يضع معياراً للتمييز بن 
هاتن اجلرميتن وبن ممارسة حرية التعبير وحق النقد، مما يجعل ذلك من مهمة الفقه 
والقضاء، فلو دفع املدعى عليه أثناء نظر دعوى الذم أو القدح، بأنه مارس حرية التعبير 
التي كفلها الدس���تور ولم يقصد اإلساءة الشخصية، فإن القاضي ملزم قانوناً بالفصل يف 
هذا الدفع وليس له أن يحتج بعدم وجود نص يعالج هذه الواقعة، وهكذا قيل أنه ال يجوز 
للقاضي أن يرد الدعوى بحجة عدم وجود نص ألنه يف هذه احلالة يعتبر منكراً للعدالة.58

ومن جانب آخر إذا تعارضت أحكام القانون األساسي مع أحكام القوانن، فإن القانون 
األساسي هو الذي يقدم عند التعارض، ألنه هو الذي يعطي الشرعية للقوانن والسلطات 
أو مينعه���ا عنها، ويزال التعارض بعدة أس���اليب، منها إقامة دع���وى إلغاء القانون أو النص 
املخالف للقانون األساسي، أو تفسير القانون املتعارض تفسيراً يتالءم مع القانون األساسي 
القائم إذا كان ذلك ممكناً، ويكون ذلك ممكناً إذا لم تكن نصوص القانون قد جاءت مفصلة 
ومتوس���عة يف التعريفات واألركان ومعايير التطبيق، ومبا أن نصوص قانون العقوبات لسنة 
1960 قد جاءت خالية من معايير للتمييز بن جرميتي الذم والقدح من جانب، وممارس���ة 
ح���ق التعبي���ر وحق النقد م���ن جانب آخر، فإن تفس���ير هذه النصوص تفس���يراً يتوافق مع 

القانون األساسي يعد أمراً ممكنا.59

57  ويرى البعض أن معيار التمييز بن القذف والسب وممارسة حرية التعبير هو من أعمال الفقه القانوني والقضاء 
ال من أعمال املشرع، ألن املشرع وخاصة يف ظل النظام القانوني الالتيني ال يغوص يف تفاصيل فروض القاعدة 
القانونية وهذا من مقتضيات التجريد كخصيصة من خصائص القاعدة القانونية، وال يضع تعريفات إال ما ندر، بل 
تعتبر وضع التعريفات أحيانا من العيوب التشريعية، خاصة إذا كانت هناك حركة فقهية نشطة باعتبار أن ترك هذه 
األمور للفقه والقضاء من عوامل تطوير القانون ومواكبته للوقائع املستجدة يف حياة املجتمع. للمزيد انظر: فارس 

عبد الكرمي، مرجع سابق.
58  املرجع السابق.
59  املرجع السابق.
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وفيم���ا يتعلق بالدول الدميقراطية، فإن التطور احلاصل يف املفاهيم املتعلقة بحرية 
التعبي���ر، وتأثيره���ا يف القواعد التي حتكم التش���هير باألش���خاص، والتع���رض حلياتهم 
اخلاصة، رافقه أيضاً تطور فيما يتعلق باجلزاءات التي ميكن أن تفرض على هذا النوع 
من األفعال، فأصبحت هذه الدول تتجنب اللجوء إلى العقوبات اجلس���دية واجلنائية يف 
مثل هذه احلاالت، واقتصر األمر على القانون املدني، بحيث يس���تطيع الش���خص طلب 
تعويض بسبب ما حلقه من ضرر مادي أو أدبي جراء التعرض له وحلياته اخلاصة، وال 

يتم اللجوء إلى العقوبات اجلنائية كاحلبس أو الغرامة.60

ويعتبر القضاء األمريكي رائداً يف تطوير هذه املفاهيم، ففي القضية املشهورة قضية 
 ،(New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 1964) نيويورك تاميز ضد س���وليفان
قررت احملكمة العليا األمريكية مبدأً جديداً يتمثل يف أن احلماية الدستورية حلرية الرأي 
والتعبير تشمل ضمانة مهمة تقضي مبنع املوظف العام من املطالبة بالتعويضات عن الذم 
والتحقير، حتى وإن كان الناش���ر كاذباً متى كان النش���ر متعلقاً بعمل املدعي الوظيفي، إال 
 (Actual Malice – that is, with knowledge that it was false or with reckless إذا أثب���ت
(disregard of whether it was false or not علم الناشر بكذبه، أو إذا أثبت أنه تصرف بال 

مسؤولية وغير مكترث فيما إذا كان ما نشره كاذباً أم صادقاً، وبهذا تكون احملكمة العليا 
األمريكي���ة قد أقرت مبدأً يقضي بأنه يش���ترط ليدعي املوظف الع���ام بالتعويضات جراء 
التشهير أو االفتراء املوجه إليه واملتعلق بوظيفته العمومية، أن يثبت علم الناشر بكذبه أو 
أن يثبت أنه تصرف بال مسؤولية غير مكترث فيما إذا كان ما نشره كاذبا أم صادقا، وأن 
ال يكتفي فقط بإثبات كذب الوقائع املنش���ورة، ذلك أن حماية النقاش احلر تقتضي غض 
النظر عن وجود معلومات كاذبة، وملا كان من مقتضيات حماية احلق بالرأي والتعبير هو 
الوص���ول إل���ى نقاش حر يف املجتمع فإنه يتوجب عدم مالحقة الناش���ر الذي يقوم بنش���ر 

60  محمد فوزي اخلضر، مرجع سابق، ص 55.
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معلوم���ات كاذبة لع���دم النيل من حرية الرأي والتعبير، وإن احلكم بالتعويض عن مثل هذه 
األفعال يؤدي إلى تقييد ضمانات هذه احلرية األساسية، وقد أقام هذا احلكم مبدأً هاماً، 
وهو أن انتقاد املوظفن العمومين ال ميكن أن يتم تقييده أو االنتقاص منه بدون مخالفة 
احل���ق يف التعبير احملمي مبوجب الدس���تور األمريكي، كما أن احملكمة بهذا احلكم أقرت 

امتيازاً وحصانة دستورية عالية لصالح النقد املبالغ فيه ملوظفي الدولة.61

واحلق يف الس���معة )االعتبار( يختلف من ش���خص إلى آخر من حيث القيمة، حيث 
تتوق���ف ه���ذه القيم���ة على العدي���د من الصفات الش���خصية التي حتدد أهلي���ة أداء كل 
شخص للواجبات أو الوظائف املنوطة به جتاه مجتمعه، كما تؤهل صاحبها للتمتع بقدر 
م���ن االحت���رام، ويتحقق االعتداء على هذه القيمة ع���ن طريق إنكار اجلاني إلحدى هذه 
الصف���ات الت���ي يتمتع به���ا املجني عليه، أو االنتقاص من قدره���ا يف نظر اجلماعة التي 
ينتم���ي إليها، فأنكر بذلك صالحيته ألداء الوظيفة االجتماعية املنوطة به أو ش���كك يف 
ذلك، وتتميز هذه الصفات بأنها صفات مكتس���بة، ومرتبطة باملركز واملكانة االجتماعية 
للش���خص، وهي التي تؤهله ألداء واجباته اخلاص���ة التي تفرضها عالقاته بباقي أفراد 
املجتم���ع، وه���ذه الصفات متنوعة، فمنها م���ا يتصل بالواجبات العائلي���ة، أو االلتزامات 

املهنية، أو بالواجبات العامة، ولهذا فهي صفات نسبية تختلف من شخص آلخر.62

ولكن، ما هي احلاالت التي ميكن خاللها ممارسة حرية الرأي والتعبير دون أن يعتبر 
ذلك اعتداًء مجرماً على احلق يف السمعة واالعتبار؟، وما هي حدود هذا احلريات؟ وما 

هي املعايير التي تبنى عليها؟

61  املرجع السابق، ص 56 وما بعدها.
62  عالء الدين علي السيد، مرجع سابق، ص 49 وما بعدها.
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أواًل: حالة المساس بسمعة واعتبار الشخص العادي

لقد بينا سابقاً املقصود »باعتبار الشخص العادي«، أو ما يسمى »باالعتبار اخلاص« 
ال���ذي يعب���ر عن مجموع التقديرات التي يحرزها الفرد ببيئته خارج دائرة حياته العامة، 
وي���رى اجت���اه أنه يف الغالب األعم ال مجال حل���ق النقد يف دائرة االعتبار اخلاص، بينما 
يرى اجتاه آخر أنه إذا كان الشخص يتصدى للعمل العام كما لو كان نائباً أو موظفاً عاماً 
أو مكلف���اً بخدم���ة عامة، وكان���ت الصلة وثيقة بن أدائه لهذه األعم���ال وحياته اخلاصة 
بشكل ال يقبل التجزئة، فهنا ميكن إباحة النقد يف تلك الدائرة من حياته اخلاصة، ولكن 

بشرط أال يتعداها بالنقد على أمور منبتة الصلة بعمله العام.63

فاملبدأ أن لكل ش���خص احلق يف احترام حياته اخلاصة، ومفاد ذلك أن من س���لطة 
الفرد أن يعترض على كل تدخل من شأنه أن ميثل افتئاتاً على هذه احلياة، وأن مينع أي 
إفش���اء متعلق بها، ولكنه مبقدور الش���خص أن يقبل مبحض إرادته نشر أو إفشاء بعض 
الوقائ���ع املتعلقة بحيات���ه اخلاصة، وحينئذ يتحدد نطاق اإلفش���اء بحدود اإلذن الصادر 

عمن أفشى السر املتعلق بحياته اخلاصة.64

ورضاء الشخص بنشر وقائع حياته اخلاصة ينقسم إلى نوعن: رضاء صريح ورضاء 
ضمن���ي، فم���ن يصدر عنه رضاء صريح لنش���ر بعض الوقائع ع���ن حياته اخلاصة، ليس 
ل���ه بع���د ذلك أن يتأذى وأن يدعي أن انتهاكاً قد وقع عليها، وهذا هو املبدأ العام س���واء 
تعلق األمر بش���خص مجهول أو بش���خصية عامة ذائعة الصيت مش���هورة على املس���توى 
اجلماهيري، ولكن، إذا كان صحيحاً أن موافقة الشخصية العامة ليست ضرورية لنشر 
ما يتعلق بحياتهم العامة، فإن احلكم ال ينسحب على حياتهم اخلاصة كاحلياة الزوجية 
والعاطفية والصورة التي متثلهم يف حياتهم اخلاصة، ومن جهة أخرى قد يكون الرضاء 

63   املرجع السابق، ص 55.
64  ممدوح خليل البحر، »حماية احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائي، دراسة مقارنة«، مكتبة دار الثقافة، عمان، 1996، 

ص 208.
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ضمنياً، فقد ذكرنا أن منطلق احلياة اخلاصة للفرد يختلف باختالف درجة الشهرة التي 
يتمتع بها، وميكن القول أن ثمة نوعاً من القبول الضمني يف حالة ما إذا تعلق األمر بنشر 

وقائع داخلة يف نطاق نشاطاتهم العامة.65

ومبوج���ب قان���ون العقوب���ات يعتبر رضاء املجن���ي عليه الس���ابق أو املعاصر الرتكاب 
جرمية سبباً من أسباب التبرير التي تنفي الصفة اجلرمية عن الفعل، لكون هذا الرضاء 

يؤدي إلى انهيار أركان اجلرمية. 66 

فاحلق يف احلياة اخلاصة يرتبط كل االرتباط بش���خص صاحبه، وتتوقف ممارسته 
على مش���يئة هذا الش���خص ورغبته، بل تتوقف على وجود هذا الش���خص نفس���ه، فما 
احلياة اخلاصة إال مجال محفوظ لش���خص صاحبه، فإذا شاء صاحب احلق يف احلياة 
اخلاصة أن ينش���ر برضائه أس���رار هذه احلياة، فإن هذا الرضاء يزيل هذه الس���رية يف 

مواجهة النشر، طاملا أن هذا النشر قد حتقق برضاء صاحب األسرار.67 

65  املرجع السابق، ص 208 و209.
66  رمسيس بهنام، »النظرية العامة للقانون اجلنائي«، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1995، ص 356 وما بعدها. إال أن ذلك 
األمر ال ينطبق على كافة اجلرائم إذ أن هناك فئة من اجلرائم ال يعتد برضاء املجني عليه فيها سواء كان هذا الرضاء 
سابق أو الحق الرتكاب اجلرمية، وبالتحديد اجلرائم الواقعة على الدولة وذلك ألن املجني عليه يف هذه اجلرمية هي 
الدولة وبالتالي ال ميكن صدور رضاء من الدولة مثل جرائم تزوير العملة واملستندات الرسمية، باإلضافة إلى اجلرائم 
ذات األهمية االجتماعية إذ أن هناك جملة من احلقوق قد أفرد لها املشرع حماية وال يجوز املساس بها يف أي حال من 
األحوال حتى وإن كان املجني راٍض بانتهاك ذلك احلق وخير مثال على ذلك احلق يف احلياة وسالمة اجلسم فالضابط 
يف حتديد اجلرائم التي يعتد فيها برضاء املجني عليه من عدمه هو مدى صالحية املجني عليه يف التصرف باحلق 
محل االعتداء. للمزيد انظر: سمير عالية، »شرح قانون العقوبات القسم العام«، مجد للنشر والتوزيع، بيروت، 2002، 
ص407، ومحمد صبحي جنم، »قانون العقوبات القسم العام«، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

2000، ص 182.
67  طارق أحمد سرور، مرجع سابق، ص 57.
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ثانيًا: حالة المساس بسمعة واعتبار الشخص العام

الش���خصية العامة هي تلك التي تكون موضعاً للنقاش العام، والنقاش العام يعني أن 
املجتمع وبس���بب ما للش���خص من وضع اجتماعي أو سياس���ي أو وظيفي أو اقتصادي أو 
مالي يكون موضعاً للنقاش العام، حيث أن شهرته ووضعه يتأتى مما يقوم به من وظيفة 
أو ما يتبوؤه من مكانة، لذلك فإن التعرض لهذه الشخصيات باحلديث والنقاش أمر ال بد 
منه وحتمي للنقاش العام واملجتمعي، كما أن هذا النقاش احلتمي يتطلب التعرض لألداء 
وم���ا يتعل���ق به من آراء، ويف أحيان أخرى تكون التفاصي���ل املتعلقة باحلياة اخلاصة ذات 

أهمية لهذا النقاش، بسبب االرتباط والتشابك ما بن الشخص العام والشأن العام.68

ومؤخراً وبسبب الفهم الصحيح للعالقة املتشابكة ما بن األشخاص وما يقومون به 
من وظائف عامة، وبس���بب التطور احلاصل يف مفاهيم حقوق اإلنس���ان والدميقراطية، 
والعالقة املباش���رة ما بن حماية حقوق اإلنس���ان والدولة الدميقراطية، وما يرافقها من 
رقابة على األداء العام واالنتخابات والتداول الس���لمي للس���لطة، فإن ذلك كله ساهم يف 
تط���ور املفاهي���م واملعايير ذات العالقة بالتش���هير، فأصبح هناك متييز بن األش���خاص 
الذي���ن يتولون مناصب عامة وغيرهم من األش���خاص، كما أصب���ح هناك تطور باملفهوم 

املتعلق باألشخاص الذين يتولون مناصب عامة ليشمل الشخصيات العامة.69

وللتعرف على حدود حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بالشخصية العامة، يتوجب علينا 
بداية توضيح احلدود الفاصلة ما بن احلياة العامة واحلياة اخلاصة للشخص العام.

ف���إذا نظرن���ا إلى حياة كل فرد جند أن لها جانبن مختلفن، اجلانب األول ينفتح 
نح���و اخلارج وتتكون منه العالقات االجتماعية واألنش���طة العام���ة، واجلانب اآلخر 
يتعلق بداخل الش���خص نفسه وأعضاء أس���رته وأصدقائه املقربن، ويسمى اجلانب 

68  محمد فوزي اخلضر، مرجع سابق، ص 55.
69  املرجع سابق، ص 55.
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األول باحلي���اة العام���ة، بخالف اجلانب اآلخر فيس���مى باحلي���اة اخلاصة، واجلانب 
اخلارجي من حياة الفرد ال تتمتع أخباره باحلماية القانونية يف مواجهة اإلفش���اء أو 
البحث أو االستقصاء عنها، بخالف اجلانب الداخلي من حياته فإنه شخصي بحت، 
وتعتبر أخباره أس���راراً ش���خصية مملوكة لصاحبها وحده، ولهذا تتمتع هذه األسرار 
باحلماي���ة يف مواجهة كل من اإلفش���اء م���ن ناحية، والبحث واالس���تقصاء من ناحية 
أخرى، فكل من اإلثنن يهدد حرية احلياة اخلاصة ذاتها، وينبع أس���اس التمييز بن 
احلياة اخلاصة واحلياة العامة مبوجب الفقه والقضاء الفرنسي من نظرية استقالل 
اإلرادة، فأنشطة احلياة العامة التي يزاولها الشخص ميكن أن تكون أخبارها محاًل 
للعالني���ة أو البح���ث واالس���تقصاء، ألنها تخ���رج عن نطاق احلياة اخلاص���ة بإرادته، 
فإقدام الشخص على مباشرة احلياة العامة يعني رضاؤه الضمني عن نشر أخبارها 

أو البحث عنها.70

وقد قيل تبريراً لهذا التمييز بأن املصلحة املشروعة للناس هي التي تبيح لهم االطالع 
على األنش���طة العامة، وذلك باعتبار أن هذه األنش���طة من أجل املجتمع، فهي ملك للناس 
جميع���اً، وم���ن حقه���م االط���الع على كل م���ا يتعلق به���ا، فاملصلحة هي التي تب���رر االطالع 
على بعض احلياة اخلاصة للش���خصيات العامة التي وضعت نفس���ها خلدمة املجتمع، وهي 
مصلحة ال تتوافر بالنسبة ألسرار األفراد عن حياتهم اخلاصة التي وضعت من أجلهم ومن 
أجل أسرهم، على أن معيار املصلحة املشروعة يف االطالع على أخبار احلياة العامة ليس 
كافياً، ألن هذه املصلحة كما بينا تبرر االطالع على جانب من احلياة اخلاصة للشخصيات 
العام���ة، وله���ذا قيل بأن احلياة العامة للش���خص ه���ي حياته يف املجتمع، أم���ا حياته التي 

70  وقد انتقد تأسيس التمييز بن احلياة العامة واحلياة اخلاصة على أساس الرضاء الضمني باالطالع على أسرار 
احلياة العامة، بأن هذا األساس يعتمد على احليلة القانونية أكثر من اعتماده على الواقع، ألن الشخص الذي يخرج 
من دائرة حياته اخلاصة لكي ميارس أنشطة عامة، ال يوافق بالضرورة على االطالع على أخبار هذه األنشطة، إذ 
ميكن لهذا الشخص أن يعترض صراحة على نشر هذه األخبار، ويعترض على نشر صورته إبان ممارسته نشاطاً 

عاماً. للمزيد انظر: طارق أحمد سرور، مرجع سابق، ص 35 وما بعدها.
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ميارسها من خالل اتصاالته بزمالئه، فهي حياته املهنية وحياته االجتماعية، وبعبارة أخرى 
هي حياته يف اخلارج. 71

وبس���بب األهمية الكبيرة للحق يف التعبير ونظرا للعالقة املنطقية ما بن احلق بالرأي 
والتعبي���ر والقي���ود الواردة عليه ف���إن القرينة يف قضايا الرأي والتعبي���ر تكون حلماية هذا 
احلق، وبالتالي فإذا تعلقت املس���ألة بتقيي���د حرية التعبير فإن القرينة تكون دائما ملصلحة 
حماية الرأي يف التعبير، وعليه يجب إعطاء احلق يف التعبير قيمة أساسية بحيث ال يجوز 
هدم هذه القرينة أو التنازل عنها إال يف حال وجود مصلحة أولى بالرعاية واحلماية تفوق 
أهميته���ا على أهمي���ة حماية احلق يف التعبير. وإال فال معنى م���ن اعتبار احلق يف التعبير 

حق دستوري أساسي.

نس���تنتج مما س���بق، أن احلياة اخلاصة لألف���راد القائمن بالنش���اط العام قد تختلط 
بأنش���طتهم العامة يف نظر اجلمهور، ألن األهمية االجتماعية يف هذه األنش���طة ال تتجزأ 
عن األهمية االجتماعية لبعض أمورهم وأس���رارهم الش���خصية، ويع���د من طائفة األفراد 
ذوو النش���اط العام، األبطال الرياضيون، وجنوم املس���رح والس���ينما، واملطربون، والعازفون 
على املوسيقى، وقادة الفرق املوسيقية، والكتاب، وغير هؤالء ممن يقومون بنشاط عام.72 

وي���رى اجتاه أن للش���خصيات العامة أيضاً احلق يف احت���رام حياتهم اخلاصة، التي ال 
يجوز اقتحامها من قبل اإلعالم، متى ما كانت تلك احلياة اخلاصة ال تؤثر بشكل أو بآخر 
يف تأدية أعمالهم، أو يف الطريقة التي يؤثرون بها يف مجريات األمور، فعندما ينش���ر خبر 
عن العب كرة قدم دولي مثاًل بأنه دائم السهر يف املالهي الليلية، فإن هذا ال يكون انتهاكاً 

71  فاحلياة العامة للشخص تغطي جميع أنشطته التي من خاللها يتخذ دوره يف املجتمع، ويف مقام حتديد هذه احلياة 
ينظر إلى عمله، والى مجاالت تسليته، ومجاالت تعامله مع السلطات، ويتسع مجال عمله والى نشاطاته املهنية 
مبا يف ذلك عالقاته باآلخرين وبالعاملن وبالرؤساء والزمالء واملتعاملن معه، وواقع األمر فقد سجل الفقه والقضاء 
صعوبة العثور على حدود فاصلة بن احلياة اخلاصة للفرد وحياته العامة، مما دفع البعض إلى القول بأن املشكلة 

دائما سوف تظل معلقة على تقدير القضاة. للمزيد  انظر: املرجع السابق، ص 37 وما بعدها.
72  املرجع السابق، ص 171.
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حلق���ه يف اخلصوصية باعتبار أن احملافظة على مس���تواه البدن���ي ومهاراته أمر يخص كل 
املهتمن بكرة القدم، وقد يؤثر كثيراً أو قلياًل بسلوكه هذا يف املجتمع، ولكن ماذا لو اعتزل 
الالعب نفس���ه كرة القدم وحتول إلى ش���خص عادي - رمبا مازال مش���هوراً ولكنه شخص 

عادي – هل يجوز متابعة تصرفاته فيما بعد ؟.73

يرى جانب من الفقه أن اإلجابة على هذا السؤال هي النفي، فما عادت تصرفات 
هذا الالعب مما يهم اجلمهور أو يؤثر فيه، وال ميكن تفسير ما سبق لفرض قيود على 
حرية الصحافة يف معاجلة ش���أن خاص لش���خصيات عامة إذا كان هذا الشأن متعلقاً 
بقضية عامة، كما ال يتعن اس���تغالل أخط���اء الصحف يف التدخل يف احلياة اخلاصة 
للمواطن���ن لتغذي���ة نزعات معادية حلرية الصحافة، وإش���اعة مفهوم االحترام املطلق 
للحياة اخلاصة لألفراد من دون متييز بينهم من حيث مواقعهم، وبغض النظر عما إذا 
كان تن���اول جان���ب من جوانب هذه احلياة يخدم مصلحة عام���ة أم ال، فليس كل تناول 
للحياة اخلاصة متعارضاً بالضرورة مع األخالق والتقاليد املهنية السليمة، ففي بعض 
األحي���ان تكون متابعة ش���أن يخص هذا الش���خص العام أو ذاك، حتى ل���و كان متعلقاً 
بصمي���م حياته اخلاصة، مدخ���اًل للفت االنتباه إلى قضي���ة ذات صلة وثيقة مبصلحة 
الدول���ة أو املجتمع ورمبا تكون قصة مش���هورة عن ش���خص م���ا، أو صورة التقطت له، 
بداية لكش���ف قضية فس���اد مثاًل، ويف مثل هذه احلاالت يصير تقييد حرية الصحافة 
مؤدياً للتستر على أوضاع ال يراد كشفها، وهذا التستر أخطر كثيراً من أي أخطاء قد 

تترتب على الغوص يف احلياة اخلاصة للشخصيات العامة.74

73  جناد البرعي، »كيف تدافع عن نفسك أمام سلطات التحقيق يف قضايا النشر؟، دليل مبسط ألهم أو جه الدفاع 
يف قضايا النشر«، مركز حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء، سلسلة التدريب على حماية حقوق اإلنسان. موجود على 
الزيارة:  تاريخ   .http://ohlyemen.org/modules.php?name=News&file=article&sid=143 اإللكتروني:  املوقع 

 .2014/7/21
74  املرجع السابق.
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ثالثًا: حالة المساس باالعتبار المهني للشخص 

األص���ل أن من حق املمارس���ن ملهنه���م أو حرفهم أو وظائفهم أال يتعدى ش���خص على 
اعتباره���م املهن���ي أو الوظيفي، أي ال ينكر عليه أفراد املجتمع واحدة من الصفات املتطلبة 
ملزاول���ة املهن���ة أو احلرف���ة أو الوظيفة التي ميارس���ها، ف���أي قول أو فعل يش���كك يف قدرة 
وصالحي���ة الش���خص يف مزاولة املهنة التي يزاولها يحقق االعت���داء على اعتباره املهني أو 
الوظيفي أو احلريف، كالقول عن محام أنه أهمل يف الدفاع عن املتهم ألنه منتدب من قبل 
احملكم���ة، أو الق���ول عن قاض أنه ال يعن���ى بتحضير أحكامه أو أنه غي���ر ملم باالجتاهات 

الفقهية احلديثة، أو أن رجل دين انحرف عن طريق الصواب.75
ولكن، يف حال كان االعتبار املهني للش���خص متصل باحلياة العامة، فهل يجوز املس���اس به 

أو توجيه النقد له؟
ي���رى جان���ب من الفق���ه إمكانية وإباحة املس���اس باالعتبار املهني للش���خص، إذا كانت 
أنش���طته املهنية متصلة باحلياة العامة، كاألنش���طة املهنية لألش���خاص الذين يبحثون عن 
الزبائن، أو الذين يرغبون يف احلصول على حظوة لدى اجلمهور، وهذا هو احلال بالنسبة 
لألشخاص الذين يكونون على عالقات دائمة مع اآلخرين، وهم بصدد ممارستهم ملهنتهم، 
فه���ذه األعم���ال وأمثاله���ا إمنا تخرج عن نط���اق احلياة اخلاصة للش���خص، وتعد من قبيل 

األنشطة العامة.76
واالعتب���ار املهن���ي هو أرحب املجاالت ألعمال حق النقد، وذلك بعكس ما يجد حق 
النقد بالنسبة لالعتبار اخلاص، وكذلك فإن هناك صعوبة يف التفرقة بن ما يعد نقداً 
مش���روعاً وما يعد مساس���اً باالعتبار املهني، وميكن من خالل األحكام القضائية التي 

75  عالء الدين علي السيد، مرجع سابق، ص 56.
76  وهذا هو الشأن بالنسبة لبائعي الفاكهة يف السوق، أو وسائل النقل العامة، أو الطبيب أو ما شابه ذلك، وكذا احلال 
بالنسبة لألشخاص الذين يطلبون ثقة اجلمهور، ويتلمسون عنده احلظوة على املستوى السياسي أو املالي أو املهني، 
إذ يكون من الطبيعي بالنسبة لهؤالء أن يعرف الرأي العام ما إذا كانوا أهال للثقة املمنوحة لهم أم ال، ولهذا السبب 
ال يتمتع هؤالء األفراد بحياة خاصة بالنسبة لهذه األنشطة، ولقد كان القضاء الفرنسي سباقا إلى إقرار أن احلياة 

املهنية للفنان تدخل يف عداد حياته العامة. للمزيد انظر: ممدوح خليل البحر، مرجع سابق، ص 177 وما بعدها.
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قضت بوجود اعتداء على االعتبار املهني للشخص، التوصل إلى املعيار الالزم للتفرقة 
بن ما ميثل اعتداء على االعتبار املهني واملمارس���ة املش���روعة حلق النقد، وال بد من 
التفرقة بن الصفات املتطلبة ملمارس���ة املهنة وتلك القدرات األخرى إلجادة ممارس���ة 

املهنة والتفوق فيها.77

رابعًا: حالة المساس باالعتبار السياسي للشخصية السياسية 

تضم هذه الفئة من األفراد الشخصيات التي متارس نشاطاً عاماً يؤثر يف احلياة 
السياس���ية للمجتمع، س���واء كان بسبب انتخابهم من الش���عب، كما هو احلال بالنسبة 
إلى رئيس الدولة، وأعضاء املجالس احمللية الش���عبية، أو بس���بب تكليفهم مبسؤوليات 
رس���مية رفيعة املس���توى كالوزراء واحملافظن، وتشترك هذه الش���خصيات السياسية 
يف أم���ر ه���ام وهو اهتمام املواطنن بنش���اطهم الع���ام، ومن هنا يك���ون لهؤالء مصلحة 
مش���روعة يف معرفة نش���اطهم، ويكون لهم فضول مش���روع يف تقصي أخبارهم، ولكن 
املش���كلة احلقيقية تكمن يف أن األش���خاص ذوو النش���اط السياسي هم بطبيعة احلال 
أفراد يتمتعون بحقوقهم اإلنسانية، وهم مواطنون لهم كل احلقوق التي كفلها الدستور 

ومنها احلق يف احلياة اخلاصة. 78

ثقة  مهنهم يف  على ممارسة  املختلفة  املهن  أصحاب  أمام  الفرصة  إتاحة  على  مجتمع  كل  يحرص  ناحية  فمن    77
واستقرار على النحو الذي يفتح لهم طرق التقدم والرقي من جميع الوجوه، ومن ناحية أخرى يحرص الرأي العام 
وفرض  األخطاء  لكشف  الفرصة  إتاحة  والصحافة، على  اإلعالم  رجال  وال سيما  والنقاد،  املتخصصن  ممثاًل يف 
الرقابة تقومياً لها، وكذلك لتحقيق نوع من الردع ملنع تكرارها، وميكن من خالل األحكام القضائية التي قضت بوجود 
اعتداء على االعتبار املهني للشخص، التوصل إلى املعيار الالزم للتفرقة بن ما ميثل اعتداء على االعتبار املهني 
واملمارسة املشروعة حلق النقد، وال بد من التفرقة بن الصفات املتطلبة ملمارسة املهنة وتلك القدرات األخرى إلجادة 
ممارسة املهنة والتفوق فيها، فمن ينكر على شخص صاحب مهنة ما، قدرته على ممارستها بأن يدعي بأنه فقير 
يف املعلومات عنها وليس له خبرة فيها، أو ينكر عليه معرفته بتقاليدها وقواعدها، فإنه يكون قد ارتكب اعتداء على 
االعتبار املهني للشخص قذفاً كان أو سباً، وال يدخل يف إطار النقد، وعلى العكس من ذلك فمن يسلم لصاحب املهنة 
بأهلية ممارستها ويعترف له بالقدر األدنى من اخلبرات واملعلومات وباألخالقيات فيذيع أنه يف مستوى متوسط 
أو دون ذلك، ويقارن بينه وبن زمالئه يف ذات املهنة، أو ينسب إليه وقائع يستدل منها على أنه لم يستغل يف عمله 
املهارات التي يقتضيها حسن أدائه، فهو بذلك ال يكون معتدياً على االعتبار املهني، وال يعد كذلك قذفا وإمنا ميارس 
حقه يف النقد، ولهذا ميكن القول بأن القانون يحمي االعتبار املهني ولكنه ال يحمي املجد املهني. للمزيد انظر: عالء 

الدين علي السيد، مرجع سابق، ص 57.
78  طارق أحمد سرور، مرجع سابق، ص 175 وما بعدها.
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ولكن ذلك يثير التساؤل حول مدى دخول أسرار ومعلومات هذه احلياة اخلاصة يف 
نط���اق اإلعالم عنها يف نفس الوق���ت، وذلك باعتبار أن احلياة اخلاصة لها تأثير كبير 

على النشاط العام الذي متارسه الشخصيات السياسية؟ 
ال ش���ك يف أن االقتن���اع بفاعلية وقدرة وإخالص الرجل السياس���ي فيما يعرضه أو 
ينفذه من برامج سياسية، يعتمد على بعض عناصر حياته اخلاصة، ألن احلياة اخلاصة 

للرجل السياسي قد تكشف عن مواقف ال تتفق مع فكره أو مع برنامجه أو آرائه.79
وعلي���ه، ق���د تكون هن���اك صعوبة بالغ���ة يف التمييز بن م���ا ميثل اعتداء عل���ى اعتبار 
األشخاص ذوي النشاط السياسي، وبن حق النقد املشروع لهذه الشخصيات، وال سيما أن 
هناك أعرافاً تكونت بسبب املعارك االنتخابية، على أساليب التهكم والسخرية عند تبادل 
اآلراء بالنس���بة لبعض املس���ائل السياسية، أو الكش���ف عن ماضي املرشح أو حياة أجداده 

إلعالم الناخبن بها.80
ويف ضوء ما تقدم فإن نش���ر بعض جوانب احلياة اخلاصة للشخصيات السياسية 
كان مح���ل اهتم���ام كبي���ر، وق���د دار البحث حول مدى مش���روعية نش���ر معلومات عن 
هذه احلياة اخلاصة، س���واء كان ذلك مبناس���بة ترشيحهم لش���غل مواقعهم السياسية 
أو مبناس���بة أدائه���م ملهامهم وأعمالهم، ويرى جانب من الفقه أن لكل ش���خص س���واء 
كان ش���خصاً عادياً أو ش���خصاً مشهوراً احلق يف أن تكون له حياته اخلاصة فهي متثل 
ميداناً من امليادين الهامة، وتكون من ثم محاًل للحماية القانونية، وذلك على عكس ما 
هو مقرر بالنس���بة حلياتهم العامة، فاحل���ق يف احترام احلياة اخلاصة له أهمية بالغة 

بالنسبة لسعادة اإلنسان، ويجب من ثم أن يعترف به كحق أساسي لبني البشر.81
ويج���در بن���ا أن نب���ن أن لطبيعة النظام السياس���ي األثر الكبير على إمكانية املس���اس 

79  املرجع السابق، ص 176.
80  عالء الدين علي السيد، مرجع سابق، ص 59

81  ممدوح خليل البحر، مرجع سابق، ص 171 وما بعدها.
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باعتباره السياسي، فمن الناحية الواقعية، تتوقف طبيعة االعتبار السياسي للشخص على 
طبيع���ة النظام السياس���ي، فهناك دول دميقراطية تعترف مبب���دأ التعدد احلزبي والعقائد 
السياس���ية، ودول أخرى ال يعترف نظامها القانوني بش���رعية هذه املبادئ، ويف هذه احلالة 
األخيرة فإن القول عن شخص أنه مرتبط بحزب ينكره النظام القانوني، يعتبر اعتداء على 
اعتباره السياسي حيث يعرضه لعداء السلطات العامة، ويتجنبه الناس خوفاً من أن ينالها 

أذى نتيجة عالقتهم به، ويف هذا التجنب معنى االحتقار.82
أم���ا يف حال���ة اعتراف النظام القانون���ي بالدميقراطية والتعددي���ة احلزبية، يكون 
للجمه���ور ح���ق املناقش���ة العام���ة والرقاب���ة على آراء م���ن يديرون ش���ؤون احلكم على 
اختالف مواقعهم، ويتطلب األمر إش���راك الش���عب يف مس���ؤوليات احلكم، س���واء عن 
طريق االنتخاب أو الترشيح أو إبداء الرأي مبا يف ذلك النقد، ويف هذه املناسبات كلها 
يكون االعتبار السياسي للشخص محاًل للبحث واملناقشة واملراجعة حول قيمته، حتى 
يتأكد الش���عب م���ن صالحية صاحبه وكفاءته وإخالصه، وه���ي أمور تتوقف كلها على 
االعتبار السياسي ملن يتصدى للعمل السياسي العام، فهذا االعتبار تكمن فيه عناصر 
املق���درة واملهارة واملوهبة واإلخالص ب���ل والنزاهة، وهي تؤدي يف مجموعها إلى الثقة 
العامة يف االعتبار السياس���ي، فهناك من يرى أن كل ما يدخل ميدان السياس���ة ومن 
يدخ���ل منها يجب أن يكون محل املراقب���ة واملراجعة والنقد واالنتقاد، إذ املصالح التي 
تزدحم يف هذا امليدان من األهمية واخلطورة بحيث ال ميكن الس���هر عليها وإعطاؤها 

حقها من احلماية وااللتفات، مع تقييد حرية األلسنة واألقالم.83

82  عالء الدين علي السيد، مرجع سابق، ص 59
83  طارق أحمد سرور، مرجع سابق، ص 176. وتطبيقا لذلك إذا قال املتهم عن رجل سياسي أنه ينتمي إلى حزب 
محظور أو أنه مخادع منافق يعلن مبادئ ال يؤمن بها، أو أنه مرشح ملنصب سياسي من أجل استغالل نفوذه للحصول 
على بعض املزايا املالية، أو أنه حقق مكاسب مالية طائلة من وراء اضراب العمال، ففي جميع هذه األحوال هناك 
اعتداء على اعتباره السياسي، أما اذا ذكر املتهم أن رجل السياسة ال يناصره إال فئة قليلة من الناس، أو أن أنصاره 
حثالة أو أن مشروعاته السياسية تدل على اجلهل وسوء التقدير، أو أنها احلقت خسائر كبيرة بالبالد، أو أنه صّوت 
يف أحد املجالس ضد أحد األعمال اخليرية، ففي كل هذه األحوال ال يتحقق اعتداء على اعتباره السياسي طاملا كان 
الهدف من وراء هذه األقوال حتقيق الصالح العام، ولم تصدر عن سوء نية وحقد وكراهية. للمزيد انظر: عالء الدين 

علي السيد، مرجع سابق، ص 59 وما بعدها.
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وهناك مجموعة من عناصر احلياة اخلاصة التي تؤثر يف الثقة يف قدرة وإخالص 
الرجل السياس���ي ملبادئه، ومن هذه العناصر احلالة الصحية للرجل السياس���ي، والتي 
تس���هم يف صالحيت���ه التخ���اذ القرار الذي يؤثر على مصالح الش���عب، وتتس���ع احلالة 
الصحية لكل ما يتصل بالصحة العامة والنفس���ية للرجل السياس���ي، ويف هذا الش���أن 
يقول البعض بأن الرجل الذي يس���تطيع الضغط على األزرار لكي يش���عل حرباً نووية 
مم���ا يه���دد مصالح اجلماع���ة التي وضعت���ه يف منصب���ه، ال ميكن أن ينك���ر على هذه 
اجلماع���ة حقه���ا يف معرفة ما يصيب هذا الرجل من متاعب صحية تؤثر يف س���المة 
حكمه وسيطرته على أعصابه، فمن صفات القيادة الناجحة سالمة اجلسم والنفس، 
وم���ن معايي���ر القي���ادة الناجحة أن يك���ون القائد يف حصن أخالقي يجعل���ه قادراً على 

السيطرة على نفسه – نزعاته وأهوائه – وعلى تآلف املجموعة والتفافها حوله.84

وتعتب���ر العالقات املالية للرجل السياس���ي من أحد عناص���ر حياته اخلاصة، التي 
تك���ون مح���ل اعتبار عند حتديد ثقة اجلمه���ور يف أمانته، ولهذا، فإن من حق اجلمهور 
أن يعرف مصادر ثروته إذا ثار لديه ش���ك حولها، كما أن هذه الثقة تتعرض لالهتزاز 
إذا ثار ش���ك جس���يم لدى الرأي العام حول التصرفات املالية للرجل السياسي أو حول 
نزاهته، وقد قيل لذلك بأنه بفضل اإلعالم، ميكن للناخبن تتبع ثروة الرجل السياسي 

املرشح ألحد املناصب.85

كما أن احلياة العائلية للرجل السياس���ي قد تكون مصدراً للتحقق من س���معته وقوة 
أخالق���ه، فإن���ه لذلك من األهمية مبكان أن يتحقق اجلمهور مما إذا كان ش���قيق الرجل 
السياس���ي أو زوجته كان محاًل حلكم باإلدانة عن جرمية مخلة بالش���رف أو عن اجتار 
باملخدرات، ويف هذا املعنى قيل بأنه من املؤكد أن سلوك الرجل السياسي خالل أوقات 

84  طارق أحمد سرور، مرجع سابق ص 177 وما بعدها.
85  املرجع السابق، ص 179.
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العطل���ة ميكن أن يش���كك يف مدى الثقة يف آرائه السياس���ية الت���ي يدافع عنها، فالعمدة 
الذي يدافع عن اخللق اجلنسي القومي يف قريته، ال ميكنه بطبيعة احلال أن يسمح بنشر 

صورة له أثناء قضاء عطلة تتعارض مع أفكاره.86

ووفق���اً للقض���اء األمريكي وقضاء احملكمة األوروبية حلقوق اإلنس���ان، فإن أس���اس 
ش���رعية املس���اس باالعتبار السياسي للشخصيات السياس���ية، هو وجود مصلحة عامة 
مبررة يف الكش���ف عن معلومات خاصة بالنسبة للشخصيات العامة، ومنها الشخصيات 
السياس���ية مثل رئيس الدولة، واملسؤولن احلزبين، وأعضاء املجالس احمللية الشعبية، 
وغيرهم، حتى وإن لم يرغبوا يف ذلك، إذا كان نشر املعلومات اخلاصة بهم يتعلق مبسألة 

تهم الشأن العام.87

ويعد متصاًل بالشأن العام، كل ما ميكن ربطه بنشاط عام أو مبسألة عامة، وبعبارة 
أخرى كل فعل له انعكاس���ات سياس���ية أو اقتصادية أو اجتماعي���ة، والذي ميس وفقاً – 
ل���رأي بعضه���م - املصالح املادية واملعنوية للجماعة ويثير انعكاس���اً جماعياً باملوافقة أو 
الرفض، وهكذا ميكن القول أنه يف كل مرة يجد فيها الش���خص نفس���ه محاًل للمس���اءلة 

86  املرجع السابق، ص 179.
)Ver lagsgruppe News GmbH v Austria(  الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف  القضية  87  ففي 
العام ٢٠٠٧، التي تتلخص وقائعها بقيام كاتب يف مجلة إخبارية بنشر مقالة حول إجراءات حتقيق قائمة بشأن 
تهرب ضريبي من قبل مدير شركة مشهورة لألسلحة يف النمسا، وقد مت نشر تفاصيل تتعلق بالقضية باإلضافة 
إلى مسائل تتعلق باحلياة اخلاصة ملدير الشركة، وهذه املعلومات رافقها نشر صورة للمدير ضمن املقال، وقد مت 
تقدمي طلب من قبل مدير الشركة لوقف نشر صورته مع املقالة املذكورة، وقد مت إصدار أمر قضائي من احملكمة 
النمساوية مبنع نشر أي صورة للمدير يف أي مقال يتعلق بإجراءات التحقيق يف التهرب الضريبي، لكن سمحت 
احملكمة بنشر التفاصيل املتعلقة بإجراءات التحقيق واملسائل املتعلقة باحلياة اخلاصة للمتهم، وقد مت الطعن أمام 
اإلنسان  األوروبية حلقوق  االتفاقية  للمادة ١٠ من  القضائي  األمر  اإلنسان ملخالفة هذا  األوروبية حلقوق  احملكمة 
املتعلقة بحرية التعبير، عندها قامت احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان باملوازنة بن احلق يف اخلصوصية الوارد يف 
املادة ٨ من االتفاقية األوروبية واملادة ١٠ املتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وقامت احملكمة بالتدقيق يف مدى مساهمة 
نشر الصورة يف اإلعالم يف النقاش يف مسائل تتعلق بالشأن العام، ووجدت احملكمة أن منع نشر الصورة لشخصية 
عامة يف مسألة تتعلق بالشأن العام يتعارض مع حرية اإلعالم، ألن الصورة تتعلق بشخصية عامة تتولى منصبا 
رفيعا يف كبرى الشركات التي يهتم الرأي العام يف معرفة تفاصيل تتعلق باألشخاص القائمن عليها، وتكمن أهمية 
هذه القضية يف أنها تتعلق بالتداخل بن احلق يف التعبير واحلق يف اخلصوصية وصعوبة إقامة التوازن ما بن هذين 

احلقن األساسين. للمزيد انظر: محمد فوزي اخلضر، مرجع سابق، ص 59 وما بعدها.
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بدع���وى اعت���داءه على احلق يف احلياة اخلاصة، فإنه يس���تطيع أن ينفي ذلك عن طريق 
إثبات أن ما أتاه من فعل له اتصال باحلياة العامة للمعتدى عليه.88

فمن���ذ اللحظ���ة التي ميس فيها حدث – من قريب أو بعي���د – املصلحة العامة89 فإن 
احل���ق يف إع���الم اجلمهور يقتضي أن نكش���ف احلجاب عن ه���ذه الواقعة، ويكون هناك 
حق يف نقله إلى علم الرأي العام، وهذا اإلعالم ميكن أن ينصب على أحداث الس���اعة، 
وتخت���ص به عندئ���ذ الصحافة، وميكن أيض���اً أن ينصب على أح���داث املاضي وعندئذ 
يك���ون له طابع تاريخي، ألن دور التاريخ األساس���ي كما نعل���م يكمن يف تنوير اجلماهير، 
وإحاطته���ا بالظ���روف التي صاحبت حدثاً معيناً يف املاض���ي، فالتاريخ عندئذ يحول كل 
حدث من احلياة اخلاصة إلى حدث من احلياة العامة، يف كل مرة يكون فيها من ش���أن 

هذا احلدث أن يسهم يف إيضاح الظروف املتعلقة بواقعة مهمة.90 

88  ممدوح خليل البحر، مرجع سابق، ص 172 وما بعدها.
89  ففي فرنسا أصبحت املصلحة املشروعة من اإلعالم، هي األساس القانوني لشرعية نشر أسرار احلياة اخلاصة 
باحلياة  مساساً  يعتبر  سياسية  لشخصية  اجلنسية  األسرار  نشر  بأن  قضي  ذلك  ومع  السياسية،  للشخصيات 
اخلاصة للرجل السياسي، مما يجب حمايته شأنه يف ذلك شأن الرجل العادي، مما دفع البعض إلى وجوب تدخل 
املشرع لوضع معيار نشر األسرار اخلاصة للرجل السياسي، ويف الواليات املتحدة األمريكية فإنه للتحقق من نزاهة 
املتقدمن لالنتخابات، صدر قانون االنتخاب الفيدرالي املعدل سنة 1974 وسنة 1976 فنص على الزام املرشحن 
أن يعلنوا املبالغ التي رصدوها للحمالت االنتخابية، ومنذ عام 1978 نص القانون األمريكي على الزام من يتولون 
مناصب قيادية بأن يعلنوا عن ثرواتهم، ويف كندا ينص قانون اخلصوصية الصادر سنة 1979 على أنه ال يعتبر 
مساساً باحلياة اخلاصة نشر أسراره اذا وجدت أسباب معقولة تدعو إلى االعتقاد بوجود مصلحة عامة، أو اذا كان 
النشر للصالح العام، وبناء على ذلك تعتبر املصلحة العامة هي األساس القانوني لنشر أسرار احلياة اخلاصة للرجل 

السياسي، للمزيد انظر: طارق أحمد سرور، مرجع سابق، ص 180 وما بعدها. 
90  ممدوح خليل البحر، مرجع سابق، ص 173.
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الخاتمة
تناول���ت الورق���ة تفصياًل حقن أساس���ين باعتبارهما قيم���اً جوهرية يف أي مجتمع 
مدن���ي حي���وي. التحدي األساس���ي يف املجتم���ع الدميقراطي يف إيجاد الت���وازن املعقول 
م���ا بن حرية التعبير واحلق يف الس���معة بحيث ال يتم النيل م���ن حرية التعبير وباملقابل 
إه���دار احلق يف الس���معة. خالل النص���ف الثاني من القرن العش���رين مت تطوير العديد 
م���ن األدوات الدولية والتش���ريعات الوطنية للوصول إلى ه���ذه الغاية. احملاكم يف الدول 

الدميقراطية عملت على وضع األسس املعقولة التي حتكم هذ التوازن. 

يقوم التوازن يف الوقت احلالي على مجموعة االعتبارات األساسية التي تساعد يف 
الوص���ول إلى نظ���ام معقول ال يؤدي إلى اإلهدار الكامل ألي من القيمتن على حس���اب 
األخ���رى، وب���ذات الوقت يكون هن���اك معايير معقولة للتحقق م���ن وجود تصارع حقيقي 
فيما بينها وليس ادعاء حماية مصلحة )احلق يف الس���معة( ولكن الواقع والتجربة تشير 

إلى وهمية هذه املصلحة من أجل النيل من احلرية األساسية وهي حرية التعبير. 

وسعياً للوصول إلى هذا التوازن، أصبح من املعتبر دولياً عدم اللجوء إلى املسؤولية 
اجلزائية كجزاء يف حاالت التش���هير بل االقتصار على املس���ؤولية املدنية )والتعويضات 
احلقيقية املعقولة( يف حال توافرت أسس���ها. فالهدف من النصوص املتعلقة بالس���معة 
الت���ي تتداخ���ل مع حرية التعبير هو صيانة الكرامة واالعتبار الش���خصي، والتعويض يف 
حال احلط منها دون وجه مش���روع، وال ميكن أن يكون حبس الش���خص اآلخر هو األداة 

الصحيحة لرد االعتبار وتعويض الشخص املتضرر.

كم���ا أنه من املس���تقر يف الفقه والقضاء الدولي أن الش���خص العام يجب أن يتحلى 
بق���در عال من التقبل للنقد باملقارنة مع الش���خص العادي. وقد أثبتت التجربة إن ترك 
هذا األمر للقبول والتس���امح الذاتي للش���خص العام هو غير فع���ال ولهذا فإن األنظمة 
القانونية والقضائية جلأت إلى اعتماد قواعد حتد من قدرة الش���خص العام يف تطويع 
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النظام القانوني والقضائي للحد من النقاش العام املفتوح يف املس���ائل املتعلقة بالش���أن 
العام.

وكمثال على ذلك ما اس���تقر يف النظام القانوني األمريكي من قواعد الحقا لقضية 
 (New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 1964) نيويورك تاميز ضد سوليفان
بش���أن نقل عبئ اإلثبات على املدعي يف القضايا التي تتعلق بالش���خص العام، متى كان 
االدعاء بالتشهير يتعلق بعمله الوظيفي، الذي عليه )الشخص العام(، حتى يحصل على 
التعويض يف قضايا التش���هير، أن يثبت أن ما نش���ر كان كاذباً، إضافة إلى علم الناش���ر 
بكذب ما مت نشره، أو تصرفه بال مسؤولية، وغير اكتراث فيما إذا كان ما نشره كاذباً أم 
 (Actual Malice – that is, with knowledge that it was false or with reckless ًصادق���ا

 disregard of whether it was false or not)

ويف ذات الش���أن فإنه أصبح من غير املقبول اس���تعمال النظام القانوني والقضائي 
حلماية س���معة املؤسس���ات والسلطات العامة من التشهير، ألن مفهوم السمعة واالعتبار 
ال ينطبق على هذه املؤسس���ات والس���لطات، باعتبار أن موضوعات الس���معة والش���رف 
والكرامة ليس���ت مناطاً لها، كما أن هذه املؤسس���ات لديها العدي���د من األدوات الكفيلة 

بالدفاع عن نفسها جتاه األفراد.

ويف النهاية أصبح من املعتبر أن أي نص يتعلق بالتشهير يجب أن ال يتعرض مباشرة 
أو أن يتي���ح مج���االً للتعرض إلى صح���ة أو صواب ما يتم التعبير بش���أنه، إذا كان يتعلق 
بالتعبير عن رأي أو وجهة نظر أو فلس���فة أو توجه بش���أن مس���ألة ما وخاصة إذا كانت 

هذه املسألة تتعلق بالشأن العام.
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