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مقدمة

يف  املنتخب  املجلس  أن  بيد  اإلبداع،  لحرية  املقيِّدة  الترشيعات  ضبط  عن  األول  املسؤول  النواب  مجلس  يعد 

أبعد من ذلك،  إىل  بل وذهب  املرصية،  القوانني  اإلبداع يف  تقيِّد حرية  التي  املواد  إلغاء  أهمل  قد   2015 عام 

العلم وتجريم إهانته” وسعى بعض نوابه إىل إقرار قانون يُريس  القانون املُسمى بـ”قانون توقري  إذ وافق عىل 

والفكر يف مرص. اإلبداع  بالًغا عىل حرية  يُشكل خطًرا  قد  الذي  األمر  التاريخية”  الرموز  “إهانة  عقوبة عىل 

النواب فيام يتعلق بحامية حرية  وال ميكن فصل مساءلة املبدعني قانونيًّا عن الدور السلبي الذي لعبه مجلس 

أديب، وعدة أحكام ضد  بالحبس بسبب عمل  ناجي من حكم  الروايئ أحمد  الحكم بحبس  اإلبداع، ومثال ذلك 

الحكم  تم  إذ  اإلبداع،  لحرية  العداء  مقصلة  من  جابر عصفور  األسبق  الثقافة  وزير  ينُج  ومل  املهرجانات.  فناين 

بحبسه ملدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة 10 آالف جنيه، بسبب وصفه مرافعة النيابة العامة يف قضية الروايئ 

ملا  مبارشة  نتيجة  مبثابة  األمثلة  هذه  كل  كانت  اإلرهايب”.  داعش  تنظيم  من  تطرفًا  “أشد  بأنها  ناجي  أحمد 

اإلبداع. لحرية  معادية  بنية  من  الترشيعية  املؤسسة  رسخته 

منها  لها،  الترشيعات  بعض  مخالفة  ومدى  اإلبداع  لحرية  الدستورية  الحامية  األول  قسمها  يف  الورقة  وتتناول 

عىل  العام  الحياء  وخدش  األديان  ازدراء  مباديت  تعرفان  اللتان  العقوبات،  قانون  من   )178( و   )98( املادتان 

التوايل. ثم تستعرض الورقة يف قسمها الثاين إقرار قانون “تجريم إهانة العلم املرصي” والتقدم مبرشوع قانون 

من  الثالث  القسم  يركز  بينام  اإلبداع.  حرية  عىل  بالغة  ميثالن خطورة  اللذين  التاريخية  الرموز  إهانة  لتجريم 

الورقة عىل عرض تأثريات هذه الترشيعات من خالل بعض القضايا التي عملت عليها أو تابعتها مؤسسة حرية 

والتعبري.  الفكر 

 2014 لسنة   41 رقم  وقانون  العقوبات  وقانون  املرصي  الدستور  ملواد  القانوين  التحليل  عىل  الورقة  اعتمدت 

الرموز  إهانة  بتجريم  الخاص  القانون  مرشوع  تحليل  إىل  باإلضافة  الوطني،  والسالم  والنشيد  الَعلَم  بشأن 

الدينية  اللجنة  وأمني  النواب  مجلس  رئيس  عن  الصادرة  الرسمية  الترصيحات  الورقة  واستخدمت  التاريخية. 

باملجلس وبعض النواب، بخصوص مناقشات إلغاء املواد املتعلقة بخدش الحياء العام وازدراء األديان ومرشوع 

التاريخية.  الرموز  إهانة  قانون 

املجموعات والجهات  اإلبداع، وحث  انتهاك وتقييد حرية  النواب يف  إبراز دور مجلس  إىل  الورقة  تسعى هذه 

بهدف  النواب،  ملجلس  جديدة  انتخابات  إجراء  يشهد  الذي  الحايل،  العام  يف  املسألة  هذه  طرح  عىل  املعنية 

الحالية. مدته  من  املتبقية  القليلة  الشهور  خالل  املسألة  هذه  إىل  بالتطرق  الحايل  بتشكيله  املجلس  مطالبة 
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أوًل: حرية اإلبداع بين الدستور والقانون

أن: “تكفل  الـ49 عىل  1971 يف مادته  إذ نصَّ دستور  اإلبداع،  تاريخ دستوري مرصي طويل مرتبط بحرية  مثة 

الالزمة  التشجيع  وسائل  وتوفر  والثقايف،  والفني  األديب  واإلبداع  العلمي  البحث  حرية  للمواطنني  الدولة 

بطبيعة  سيؤدي،  وما  التأويل،  يف  بالتوسع  يسمح  ما  فضفاضة  املادة  هذه  صياغة  واعترُبت  ذلك.”  لتحقيق 

املبدعني  آلية لحامية  أية  توفر  تفسريها، كام مل  تنفيذها وطرق  التنفيذية يف مسار  السلطات  إىل تحكم  الحال، 

كانت  نفسه،  الوقت  املادة، يف  لكن هذه  والفكرية.  اإلبداعية  أعاملهم  بسبب  القانونية  للمالحقة  التعرض  من 

قرارات  عدة  صدرت  بعدها  ومن  دستوريًّا،  تُراعى  أن  بها  َحريٌّ  كمسألة  اإلبداع  حرية  ملوضوع  ترسيخ  مبثابة 

اإلبداع. حرية  تشجع  العليا  الدستورية  املحكمة  عن 

تنص  اإلبداع  لحرية  مخصصة  مادة  تضمن  فقد  مرة،  وألول   ،2019 عام  يف  أخريًا  واملعدل  الحايل  الدستور  أما 

67، وعن طريقها أصبحت كل مادة قانونية تخالفه  عىل منع حبس املبدعني بسبب نرش أعاملهم، وهي املادة 

ينص  أو  اإلبداع  حرية  يخالف  ترشيع  أي  عىل  الطعن  عىل  القدرة  للمواطنني  املادة  هذه  تتيح  اإللغاء.  واجبة 

مل  اإلبداع  لحرية  العاملية  املعايري  أن  إىل  ونظًرا  املبدعني،  ضد  للحرية  سالبة  عقوبات  تحمل  عقابية  مواد  عىل 

املسلك نفسه يف ترسيم حدود ومحظورات ال  الدستوري املرصي  النص  اتخذ  اإلبداع مطلقة، فقد  تجعل حرية 

األفراد. أعراض  األفراد، والطعن يف  التمييز بني  العنف،  التحريض عىل  اإلبداع، وهي  تدخل ضمن نطاق حرية 

   هذه املعايري وضعت كحدٍّ لحرية اإلبداع من ناحية، وهي من جهة أخرى ضامنة لعدم ترشيع أي نص قانوين 

بالفعل  تضمن  قد  املرصي  العقوبات  قانون  أن  إال  الثالثة،  املحظورات  هذه  سوى  تهمة  بأي  املبدعني  يعاقب 

الثالثة  املحاذير  أنها ال تقع ضمن  بالرغم من  اإلبداع  أنشطة ومامرسات مرتبطة بحرية  ترشيعات تعاقب عىل 

الدستوري. النص  تضمنها  التي 

شهدت مرص خالل العقد األخري حكمني يف غاية الخطورة ضد املبدعني، أولهام: يف 2013 بحكٍم بالحبس خمس 

الحكم  واآلخر  الله؟”1،  “أين  القصصية  مجموعته  يف  األديان  بازدراء  التهامه  صابر”  “كرم  الكاتب  عىل  سنوات 

“استخدام  روايته  يف  العام  الحياء  بخدش  التهامه  ناجي  أحمد  الكاتب  ضد  الشغل  مع  سنتني  بالحبس  الصادر 

الحياة”2. الالفت للنظر، أن األحكام يف القضيتني قد تضمنت إنزال أقىص عقوبة مقررة وفًقا لقانون العقوبات 

وهي  العام،  الحياء  بخدش  املتعلقة   )178( واملادة  األديان،  بازدراء  املتعلقة   )98( املادة  يف  تحديًدا  املرصي، 

ومنع  اإلبداع  حرية  حامية  إىل  تسعى  التي  الدستور  لنصوص  مخالفة  بأنها  ُوِصفت  طاملا  التي  نفسها  املواد 

حبس املبدعني بسبب أعاملهم اإلبداعية إال لو كان عملهم محرًضا عىل عنف أو يتضمن متييزًا عنرصيًّا أو ميس 

بعينهم. أشخاص  أعراض 

2014 11 مارس  5 سنوات بتهمة ازدراء األديان،  الكاتب كرم صابر  اليوم، حبس  1. بوابة أخبار 

 2WToaBj/ly.bit//:https

 2016 20 فرباير  العام” يف إحدى رواياته،  الحياء  بتهمة “خدش  بالسجن عامني عىل كاتب مرصي  الحكم   ،24 2. فرانس 

 3aGC8dK/ly.bit//:https

https://bit.ly/2WToaBj
https://bit.ly/2WToaBj
https://bit.ly/3aGC8dK
https://bit.ly/3aGC8dK
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عام3،  إىل  وتخفيفها  سنوات  خمس  ملدة  بحريي  إسالم  املرصي  اإلعالمي  بحبس  الحكم  وبعد   ،2016 عام  يف 

ومسلم،  البخاري  واإلمامني  اإلسالمي  الرتاث  فيه  هاجم  الذي  إسالم”  “مع  برنامجه  يف  األديان،  بازدراء  التهامه 

بفرع  اإلنسانية  الدراسات  لكلية  السابقة  والعميدة  والفلسفة  العقيدة  أستاذة  نصري،  آمنة  النائبة  تقدمت 

طالبت  حيث  دستوريتها،  لعدم  العقوبات  قانون  مواد  بعض  لتعديل  مبقرتح  باإلسكندرية،  األزهر  جامعة 

بالحبس مدة ال  “يعاقب  تنص عىل:  التي  العقوبات،  قانون  األديان من  بازدراء  الخاصة   98 املادة رقم  بحذف 

أو بغرامة ال تقل عن خمسامئة جنيه، وال تجاوز ألف جنيه كل  تقل عن ستة أشهر وال تجاوز خمس سنوات 

أو  الفتنة  إثارة  بقصد  متطرفة  ألفكار  أخرى  وسيلة  بأية  أو  بالكتابة  أو  بالقول  الرتويج  يف  الدين  استغل  من 

الوطنية.” بالوحدة  اإلرضار  أو  إليها  املنتمية  الطوائف  أو  الساموية  األديان  أحد  ازدراء  أو  تحقري 

مرص  لدستور  األديان  ازدراء  مادة  مخالفة  املرشوع  ُحجة  وكانت  القانون،  مرشوع  مقرتح  عىل  نائبًا   68 ووقَّع 

مرص،  عليها  صدقت  التي  الدولية  وللمواثيق  فيه،  واالعتقاد  التعبري  حرية  ومواد   2014 يف  الصادر  الحايل 

عضو  عارض  املقرتح  مناقشة  وأثناء  والسياسية4.  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  من   19 املادة  رأسها  وعىل 

ترتيب  أن  إىل  ذهب  الذي  بكري،  مصطفى  املعروف  النائب  وكذلك  الربدييس  حسن  السيد  الترشيعية  اللجنة 

الدينية  للمعتقدات  حامية  القانون  هذا  وأن  اإلبداع،  حرية  مع  يتعارض  “ال  أمر  األديان  ازدراء  عىل  عقوبة 

اللجنة  رفضت  ذلك،  وبعد  الرسول.  إىل  املسيئة  الدمناركية  الرسوم  تكرار  بحالة  املثال  ضاربًا  االزدراء”،  من 

التطبيق5. قيد  املادة  وبقيت  نصري  آمنة  مقرتح  النواب  مبجلس  الترشيعية 

لقانون  تعديل  مبرشوع  هرني،  ونادية  سعيد  أحمد  النائبان  تقدم  ناجي  أحمد  الروايئ  حبس  خلفية  وعىل 

مناقشة مرشوع  وأثناء  العام.  الحياء  بتهمة خدش  النرش  جرائم  يف  الحبس  عقوبة  إلغاء  إىل  يسعى  العقوبات، 

بالتعديل، حني هاجم  النواب  أبو املعاطي مصطفى مدى صعوبة أن يقبل مجلس  النائب  القانون أظهر تعليق 

السكرية  “أيوه  قال:  حيث  اآلداب،  يف  نوبل  جائزة  عىل  الحائز  محفوظ  نجيب  املرصي  األديب  مناقشاته  يف 

جنائية  دعوى  حرَّك  وقتها  محدش  بس  العقاب،  يستحق  محفوظ  ونجيب  حياء،  خدش  فيهم  الشوق  وقرص 

أعضاء7. 21 وموافقة ستة  برفض  املرشوع  التصويت عىل  بعدها  ضده”6، جاء 

العام  وشهد  الجدل،  إثارة  عن  الفائتة  السنوات  تكف طوال  مل  التي  “املهرجانات”  أغاين  مع  تكرر  نفسه  األمر 

املوسيقية  املهن  نقيب  تقدم  الحفالت8،  إقامة  من  منهم  عدد  منع  فبعد  ُصناعها.  ضد  مفتوحة  حربًا  الجاري 

بزعم  الدين  ستار  تحت  متطرفة  أفكاًرا  بث  املتهم  املحكمة:  األديان..  ازدراء  بتهمة  بحريى  إسالم  حيثيات حكم حبس  ننرش  السابع،  اليوم  إسامعيل،  أحمد   .3

.2016 يناير   27 اإلسالمى،  الدين  وازدراء  وتحقري  الفتنة  إثارة  بقصد  برنامجه  استغل  اإلعالمى  الخطاب..  تجديد 

 3bO287x/ly.bit//:https

2016 إبريل   5 العقوبات )نص كامل(،  ازدراء األديان من قانون  اليوم، آمنة نصري تتقدم مبقرتح لحذف مادة  4. غادة الرشيف، املرصي 

 2yipzHn/ly.bit//:https

األديان”. “ازدراء  بإلغاء مادة  آمنة نصري  النواب ترفض مقرتح  األهرام، ترشيعية  بوابة  5. سامح الشني، 

 aspx.1274199/News/eg.org.ahram.gate//:http

2016 1 ديسمرب  العقاب،  يستحق  نجيب محفوظ  برملاين مرصي:   .. الحياء”  »لخدشه  الحرة،   .6

 39tW56n/ws.arbne//:https

أبو  عارية..  املرأة  الحياء.. مشادات حول تصوير  الخاصة بخدش  النرش  الحبس ىف جرائم  إلغاء عقوبة  ترفض  النواب”  السابع،  ترشيعية  اليوم  نور عيل،   .7

 2018 نوفمرب   28 داهية”،  “هتودونا ىف  ونادية هرني:  العقاب..  يستحق  وكان  نجيب محفوظ خادشة  مؤلفات  املعاطى مصطفى: 

https://bit.ly/3dDm1Q9

2020 18 فرباير  املوسيقيني،  بقرار  الغناء  املمنوعني من  أسامء  ننرش  وبيكا..  السابع،  شاكوش وكامل وشطة  اليوم  8. محمد رضا، 

 2UrMJns/ly.bit//:https

https://bit.ly/3bO287x
https://bit.ly/3bO287x
https://bit.ly/2yipzHn
https://bit.ly/2yipzHn
http://gate.ahram.org.eg/News/1274199.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1274199.aspx
https://arbne.ws/39tW56n
https://arbne.ws/39tW56n
https://bit.ly/3dDm1Q9
https://bit.ly/2UrMJns
https://bit.ly/2UrMJns
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إىل إدارة بعض مواقع التواصل االجتامعي لحذف أغانيهم9، كام تقدم النائب فرج عامر مبقرتح ملجلس النواب 

عامر،  وطالب  وجوبيًّا،  فيها  الحبس  يكون  وأن  سنوات،  ثالث  إىل  لتصل  العام  الحياء  خدش  عقوبة  لتشديد 

عن  خروًجا  يعد  ما  تشديدها،  بعد  املادة  بهذه  املهرجانات  مغني  مبحاكمة  بالربملان،  الصناعة  لجنة  رئيس 

وإال  بعينه،  شخص  التهام  مصنوًعا  وليس  ومجرًدا  ا  عامًّ الترشيع  يكون  بأن  يلزم  الذي  القانوين  الترشيع  أصول 

وبالتايل  السلطة،  استعامل  إساءة  بعيب  مشوبًا  وأصبح  للنائب،  شخصية  مصلحة  ملراعاة  ُمرشَّعا  القانون  أصبح 

إلغاؤه10.  يتم  عليه  الطعن  حالة  يف 

الخناق على حرية اإلبداع البرلمان يضيق  ثانًيا: 

إذ  آنًفا،  أرشنا  كام  اإلبداع  لحرية  املقيدة  املواد  إلغاء  استهدفت  التي  املحاوالت  كافة  برفض  الربملان  يكتف  مل 

حاول التوسع يف سن القوانني التي تضيق املساحة املمنوحة للمبدعني يف مرص. حيث أقر وفًقا للسلطة املخولة 

الرئيس املؤقت عديل منصور، كام طرح بعض أعضائه  الذي أصدره  العلم املرصي”  إليه دستوريًّا “قانون توقري 

التاريخية”. الرموز  “إهانة  يجرِّم  بقانون  مرشوًعا 

العلم توقري  قانون 

عديل  املستشار  املؤقت  الرئيس  من  بقانون  قرار  صدر  الحايل،  النواب  مجلس  تشكيل  وقبل   ،2014 عام  يف 

عىل   ،2014 لسنة   41 رقم  حمل  الذي  بقانون،  القرار  ونص  إهانته”.  وتجريم  املرصي  العلم  لـ”توقري  منصور 

القانون  وأضاف  املرصي”،  العلم  “أهان  من  كل  عىل  جنيه  ألف  ثالثني  إىل  تصل  وغرامة  سنة  إىل  تصل  عقوبة 

دقيق،  بالتوقري وحدوده بشكل  املقصود  املعنى  يحدد  أنه مل  إال  بتوقري،  والتعامل معه  العلم  احرتام  أنه يجب 

كلمة  ملعنى  توضيح  دون  وأيًضا  للعلم،  إهانة  يعترب  الئقة”  “غري  بطريقة  وسيلة،  بأي  العلم،  عرض  أن  واعترب 

الئقة”. “غري 

تشكيل  تم  قد  حينها  يكن  ومل  منصور،  عديل  املستشار  املؤقت  الرئيس  بقرار  املرصي  العلم  إهانة  قانون  صدر 

تويل  بعد  وضبطها  مراجعتها  الرضوري  من  كان  التي  الترشيع،  بسلطة  االستئثار  فرصة  له  أتاح  ما  الربملان، 

القانون ضمن حزمة  أقر هذا  النواب  مجلس  أن  إال   .2016 يناير   10 الترشيع يف  الحايل سلطة  النواب  مجلس 

عبد  الحايل  والرئيس  منصور  عديل  املؤقت  الرئيس  بتوقيع  صدرت  والتي  االنتقالية  الفرتة  قوانني  من  واسعة 

السييس.  الفتاح 

ومناقشتها  عرضها  يتم  أن  عىل  بقوانني،  قرارات  إصدار  الجمهورية  لرئيس  يجوز  أنه  عىل  الدستور  ينص 

إذا  أو  وتناقش  تعرض  مل  فإذا  الجديد،  النواب  مجلس  انعقاد  من  يوًما  عرش  خمسة  خالل  عليها  واملوافقة 

القانون، دون حاجة إىل إصدار قرار بديل. بأثر رجعي ما كان لها من قوة  عرضت ومل يقرها املجلس، زال 

2020 فرباير   19 املهرجانات،  لحذف  كالود  وساوند  يوتيوب  تخاطب  »املوسيقيني”  الوطن،  الرفاعي،  محمود   .9

 2UMDYmV/ly.bit//:https

.2020 فرباير   18 املهرجانات،  بأغاين  الحياء  لخدش  3 سنوات  الحبس  يقرتح عقوبة  عامر  فرج  فيديو..  الوفد،  10. مصطفى محمود، 

 2xDaRus/ly.bit//:https

https://bit.ly/2UMDYmV
https://bit.ly/2UMDYmV
https://bit.ly/2xDaRus
https://bit.ly/2xDaRus
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10 آالف جنيه إلهانة  أشهر وتغرميها  الراقصة “صوفينار” ستة  بحبس  الحكم  تم  القانون  بهذا  ملا جاء  وتنفيًذا 

أثناء  للمحكمة  موقفها  بررت  قد  صوفينار  وكانت  رقصة11.  أداء  أثناء  العلم  ارتدائها  بسبب  املرصي،  العلم 

بإدانة  أيدت محكمة االستئناف حكم أول درجة  العلم تعبريًا عن حبها ملرص. الحًقا،  ارتدت  بأنها  الدعوى  سري 

ُرفع ضدها  أن  بعد  رجعة  بال  بعدها مرص  صوفينار  غادرت  جنيه مرصي.  ألف   30 بتغرميها  واكتفت  صوفينار 

ألسباب. منهم  العديد  يف  عليها  الحكم  وتم  الفنية  أعاملها  نرش  بسبب  الدعاوى  عرشات 

التاريخية الرموز  إهانة  تجريم  مشروع قانون 

إذ  الشعراوي،  الشيخ  انتقاد  حول  املثار  الجدل  بعد  القانون  هذا  حول  النقاش  تجدد   ،2019 عام  نهاية  يف 

كالشيخ  تكون شخصيات  ال  حتى  التاريخية،  الرموز  إهانة  قانون  إقرار  أهمية  إىل  النواب  مبجلس  أعضاء  أشار 

البعض  اعتربه  ما  التاريخية  الرموز  إهانة  قانون  مبرشوع  التقدم  وراء  الدافع  وكان  للنقد.  عرضة  الشعراوي 

يوسف  الكاتب  قال   ،2017 مايو   10 يف  أذيعت،  تلفزيونية  حلقة  ففي  األيويب.  الدين  شخصية صالح  يف  قدًحا 

أخرى  مرة  زيدان  هاجم  اإلنساين”12.  التاريخ  يف  الشخصيات  أحقر  “أحد  هو  األيويب  الدين  صالح  إن  زيدان 

إن  األوىل. وقال زيدان  الواقعة  تاريخية مثل أحمد عرايب، وذلك بعد عدة أشهر عىل  الدين وشخصيات  صالح 

اإلنجليزي ملرص”13.  االحتالل  وكان سبب  البلد  “أضاع  عرايب  أحمد 

يوسف  ضد  اإلداري،  القضاء  محكمة  أمام  قضائية،   72 لسنة   5033 رقم  الدعوى  املحامني  أحد  بعدها  أقام 

الشخصيات  بتشويه  املدعي زيدان  2018، واتهم  يناير   2 الثانية، يف  الدائرة  إىل  املحكمة  أحالتها  زيدان، والتي 

الربامج،  وكل  والفضائيات  واملسموع  املريئ  اإلعالم  وسـائل  جميع  يف  زيدان  ظهور  مبنع  فيها  التاريخية وطالب 

الثابتة  املخالفات  مع جسامة  تتناسب  ملدة  االلتزام  هذا  يكون  أن  عىل  الهاتفية  املداخلة  أو  باالستضافة  سواء 

املدعي. لعدم حضور  الدعوى جزائيًّا  بعدها  أوقفت  يف حقه، 

واألوقاف،  الدينية  الشئون  لجنة  رس  أمني  حمروش،  عمر  النائب  تقدم  قليلة  بأيام  زيدان  ترصيحات  بعد 

والرموز  الشخصيات  صورة  لتشويه  متعددة  محاوالت  شهدت  املاضية،  “الفرتة  أن:  ُمعتربًا  القانون،  مبرشوع 

اللجنة  من  مشرتكة  لجنة  إىل  القانون  مرشوع  النواب  مجلس  رئيس  أحال   ،2017 نوفمرب   8 ويف  التاريخية”14. 

يوسف  للكاتب  ترصيًحا  اإلعالم  وسائل  نرشت  ذلك،  خلفية  وعىل  واآلثار.  واإلعالم  الثقافة  ولجنة  الترشيعية 

النائب  يقول  رجعة.  غري  إىل  مرص  من  يهاجر  فسوف  املعيب  القانون  هذا  صدر  إذا  أنه  فيه  يعلن  زيدان 

ممن  كثريين  أصوات  تعالت  األخرية  الفرتة  “خالل  صحفية:  ترصيحات  يف  القانون،  مرشوع  مقدم  حمروش، 

التاريخية مثل: أحمد عرايب وغريه،  يبغون الشهرة، يظهرون عرب وسائل اإلعالم، ويقومون بتشويه بعض الرموز 

2016 إبريل   21 الرقص دون ترخيص،  بتهمة  5 آالف جنيه  6 أشهر وكفالة  اليوم، حبس “صافيناز”  11. محمد طلعت داوود، املرصي 

  2vZU9F3/ly.bit//:https

2017 11 مايو  اإلنساين )فيديو(،  التاريخ  الشخصيات يف  األيويب من أحقر  الدين  اليوم، يوسف زيدان: صالح  12. بسام رمضان، املرصي 

 2UKFNkh/ly.bit//:https

،2017 أكتوبر   15 70 سنة”،  إنجليزي  استعامر  البلد ودخلنا يف  السابع، يوسف زيدان: “ أحمد عرايب ضيع  اليوم  إبراهيم حسان،   .13

 2UPe8yu/ly.bit//:https

2018 30 أغسطس  إهانة زويل وحتشبسوت،  القانون مينع   : الرموز”  إهانة  “ تجريم  التحرير، مقدم  أمني طه،   .14

 33YhxiL/ly.bit//:https

https://bit.ly/2vZU9F3
https://bit.ly/2vZU9F3
https://bit.ly/2UKFNkh
https://bit.ly/2UKFNkh
https://bit.ly/2UPe8yu
https://bit.ly/2UPe8yu
https://bit.ly/33YhxiL
https://bit.ly/33YhxiL
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ليحمي  جاء  “القانون  أن:  أكد  كام  جذوره”15.  من  الوطن  ويقتلع  التاريخ  يف  الشباب  ثقة  يزعزع  األمر  وهذا 

الله، ألنهم ال يجدون من يدافع عنهم، عىل حد قوله، بينام  انتقلوا إىل رحمة  التاريخية بعد أن  رموز املجتمع 

يف ترصيحات أخرى يقول النائب حمروش إن مرشوع القانون سوف يشمل الرموز التاريخية التي ال تزال عىل 

الحياة”16. قيد 

بالحق يف  فقد أرض  عليها،  أخرى  املصالح وفضل مصالح  بنوع من  القانون  ع من خالل مرشوع  املرُشِّ لقد أرض 

عند  الغاية  رشط  إىل  نأيت  وهنا  التاريخية.  الشخصيات  “هيبة”  عىل  املحافظة  لصالح  الفكري  واإلبداع  التعبري 

العامة،  املصلحة  غايته  يكون  أن  بد  فال  الترشيعي،  النص  لكتابة  املوضوعية  الرشوط  أحد  وهو  الترشيع،  نص 

غايتها  كانت  للترشيع طاملا  ُمبطلة  اآلخر غري  أحدها عىل  وتغليب  الحقوق  بني  املوازنة  إن هذه  أوضح،  مبعنى 

السلطة  تكون  أال  بالرعاية، عىل  أوىل  مصلحة  الحفاظ عىل  مقابل  مصلحة  تجنيب  يتم  بحيث  العامة،  املصلحة 

للحق. واضحة  ضوابط  يحدد  دستوري  لنص  مخالفة  للُمرشع  التقديرية 

األصل  إن  الجبايل:  حنفي  الدكتور  املستشار  حديثًا_  _املُعني  الحايل  الدستورية  املحكمة  رئيس  ذلك  يف  يقول 

تحد  بضوابط  مامرستها  الدستور  يقيد  مل  ما  تقديرية،  سلطة  أنها  الحقوق  تنظيم  مجال  يف  املرشع  سلطة  يف 

أحكام  مع  اتفاقه  الترشيع  ىف  األصل  أن  حيث  تخطيها،  أو  اقتحامها  يجوز  ال  لها  تخوًما  وتعترب  إطالقها،  من 

الدستور17.

جامعة  يف  الحقوق  بكلية  والتدريب  القانونية  واالستشارات  البحوث  مركز  مدير  يوضح  نفسه،  السياق  ويف 

والذي  العامة”  “املصلحة  ركن  مناقشة حول  الترشيع”18، خالل  “أركان صحة  بعنوان  قانوين  بحث  القاهرة، يف 

أكرب  مصلحة  مستهدفًا  القرار  هذا  يكون  أن  بالدولة،  موظف  به  يقوم  إداري  قرار  أي  إلصدار  يلزم  أنه  يعني 

القرارات  يف  وجوهري  أصيل  ركن  وهو  بالرعاية،  األوىل  املصلحة  تكون هي  وأن  إلغاؤها،  يتم  التي سوف  من 

الرموز،  إهانة  قانون  هو  هنا  يعنينا  والذي  املبدأ؟  لنفس  القانون  يخضع  هل  البحث،  يف  ويتساءل  اإلدارية، 

تقاس  وكيف  جوهريًّا؟!  ركًنا  القوانني  إصدار  يف  العامة  املصلحة  ركن  يكون  أن  بد  ال  هل  معه  نتساءل  فنحن 

وقتها؟  العامة  املصلحة 

ع عن املصلحة العامة وبصورة خاصة حني يستهدف  يوضح الدكتور صربي السنويس يف بحثه كيف ينحرف املرُشِّ

جامعة  أو  معني  بفرد  اإلرضار  أو  معني  حزب  أو  معينة  جامعة  أو  معني  لفرد  معينة  مصلحة  تحقيق  املرشع 

التاريخ الذين ذهبوا إىل  معينة أو حزب معني عىل غري ما تقتضيه املصلحة العامة، وهو رأي عدد من أساتذة 

الخلف  إىل  عودة  وهو  زيدان،  يوسف  الكاتب  معاقبة  هو  التاريخية  الرموز  إهانة  قانون  نص  من  الظاهر  أن 

األشخاص. تقديس  قوانني  وإىل 

2018 24 أغسطس  التاريخية،  الرموز  إهانة  قانون تجريم  أُقر  العريب، يوسف زيدان: سأهاجر من مرص يف حال  القدس  تامر هنداوي،   .15

 3dE0XJn/ly.bit//:https

2017 ديسمرب   7 التعبري،  القيود عىل حرية  من  مزيد  التاريخية يف مرص:  الرموز  إهانة  استحداث جرمية  القانونية،  املفكرة  عادل سليامن،  16. محمد 

 2xFnTHx/ly.bit//:https

 2003 للقانون،  الدستورية  املخالفة   -  4 الدستورية  الدعوى   ،5 رقم  العدد  الدستورية،  املجلة  العليا،  الدستورية  املحكمة  جبايل،  حنفي عيل  املستشار   .17

 2QXKshB/ly.bit//:https 

2014 29 نوفمرب  القاهرة،  البحوث يف جامعة  الترشيع”.. مدير مركز  بعنوان “أركان صحة  األيام، يف بحث   .18

 2QVWAzK/ly.bit//:https

https://bit.ly/3dE0XJn
https://bit.ly/3dE0XJn
https://bit.ly/2xFnTHx
https://bit.ly/2xFnTHx
https://bit.ly/2QXKshB
https://bit.ly/2QXKshB
https://bit.ly/2QVWAzK
https://bit.ly/2QVWAzK
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ارتكاب  إىل  العودة  5 سنوات سجًنا، وتتحول بعدها يف حالة  إىل  التاريخية  الشخصيات  وتصل عقوبة من يهني 

نفس الجرم إىل 7 سنوات سجًنا، بخالف الغرامة التي تصل إىل 500 ألف جنيه وترفع إىل مليون جنيه يف حالة 

الخوف،  نرش  يف  رغبة  عن  ينم  تاريخية  شخصية  حول  رأي  مواجهة  يف  العنف  من  القدر  هذا  الفعل،  تكرار 

التاريخية.  الشخصيات  قراءة  يف  بعينه  توجه  عىل  الحفاظ  مجرد  وليس 

مادته  متنع  الذي  املرصي،  القانون  مع  يتوافق  ال  التاريخية  الرموز  إهانة  قانون  أن  إىل  اإلشارة  تنبغي  أنه  كام 

 67 الفني أو األديب أو الفكري. وتنص املادة  67 تطبيق أي من العقوبات السالبة للحرية بسبب عالنية املنتج 

عىل أنه “ال يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة األعامل الفنية واألدبية والفكرية ضد مبدعيها إال 

الفني  املنتج  عالنية  بسبب  ترتكب  التي  الجرائم  يف  للحرية  سالبة  عقوبة  توقع  وال  العامة،  النيابة  طريق  عن 

التمييز بني املواطنني أو الطعن يف أعراض  أو األديب أو الفكري، أما الجرائم املتعلقة بالتحريض عىل العنف أو 

الذي  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  ملتزمة مبواد  أن مرص  “. كام  عقوباتها  القانون  فيحدد  األفراد، 

مضايقة.  دون  آراء  اعتناق  يف  حق  إنسان  لكل  أن:  عىل  عرشة  الـتاسعة  مادته  تؤكده  والذي  عليه،  صدقّت 

واألفكار  املعلومات  دروب  مختلف  التامس  يف  حريته  الحق  هذا  ويشمل  التعبري.  حرية  يف  حق  إنسان  ولكل 

بأية  أو  فني  قالب  يف  أو  مطبوع  أو  مكتوب  سواء عىل شكل  للحدود،  اعتبار  دومنا  آخرين  إىل  ونقلها  وتلقيها 

يختارها.” أخرى  وسيلة 

اعتربت  لقد  التاريخية”.  الشخصيات  “بحامية  يصفه مرشعون  ما  النقد عىل  بأسبقية حق  يُِخل  القانون  ان  كام 

الحريات  من  كثري  عنها  يتفرع  التي  األصل،  الحرية  مبثابة  التعبري  حرية  أن  العليا  الدستورية  املحكمة  مبادئ 

النقد  كحق  جدية،  مامرسة  ملامرستها  الحقيقي  املدخل  وتعد  وغريها،  والثقافية  الفكرية  العامة  والحقوق 

االجتامع  وحق  والثقايف،  والفني  األديب  واإلبداع  العلمي  البحث  وحرية  والنرش  والطباعة  الصحافة  وحرية 

التعبري  وحرية  النقد  بحق  اإلخالل  يقترص  ال  وبالتايل،  العامة.  السلطات  مخاطبة  اآلراء وحق  وتبادل  والتشاور 

حق  من  وجودها  تستمد  التي  دستوريًّا،  املحمية  الحقوق  من  كبرية  مجموعة  إىل  ميتد  بل  وحدهام،  عليهام 

الجذر.  من  الفرع  مكانة  منه  ومكانتها  التعبري،  وحرية  النقد 

الدول  يف  املنضبط  للسلوك  الزم  أنه  وتقرر  النقد19،  حق  عن  أحكامها  يف  العليا  الدستورية  املحكمة  وتعرب 

قادًرا عىل  الحكومي  للعمل  التعقيد  البالغ  التنظيم  يكون يف ظل  بأن  السياسية  الدميقراطية وخاصة يف جوانبه 

وكذلك  املعلومات  إىل  الوصول  يف  بالحق  مرتبط  فهو  لذا  بكيفية ترصيفه،  املتعلقة  الكاملة  الحقائق  إىل  النفاذ 

وأوضحنا.  الدويل كام سبق  العهد  كفلها  والتي  بأي وسيلة  اآلخرين  إىل  املعلومات  نقل هذه  الحق يف 

قانون  وضحه  كام  والقذف  “القذف”،  دقة  أكرث  مبعنى  أو  واإلهانة  النقد  بني  خلط  القانون  يشوب  كذلك، 

تتهمه  أن  مثل  عقابه”،  واجبًا  كان  صح  اذا  معني  فعل  ما  شخص  إىل  ينسب  “أن   :302 املادة  يف  العقوبات 

وعىل  “القذف”،  لجرمية  مرتكبًا  أنت  أصبحت  سارق  أنه  إثبات  تستطع  مل  فإن  قانونيًّا،  عليها  املعاقب  بالرسقة 

15 الف جنية  التي تصل إىل  بالغرامة  القانون  القانون املرصي يعاقب عليها  الرغم من أن “القذف” جرمية يف 

أو  األفراد  القذف طعًنا يف عرض  إذا تضمن  مًعا يف حالة  3 سنوات والغرامة  الحبس  العقوبة إىل  مرصي، تصل 

5/2، “دستورية” ص183(  1993، ج  6 فرباير  2011 قضائية دستورية، بجلسة  37 لسنة  )القضية رقم   .19

1995، ج6 “دستورية” ص740(. مايو   20 16 قضائية دستورية، بجلسة  42 لسنة  )القضية رقم 
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الشخصيات  ذمم  يف  الطعن  به  يُقصد  ال  التاريخي  النقد  أن  الواضح  من  أنه  حني  يف  العائالت  لسمعة  خدًشا 

النصوص  التاريخية وُمساءلة أرشيف  مُتثله، وما يتصل بذلك من عمليات تدقيق املصادر  التاريخية، بل نقد ما 

واملرويات.

التشريعات على أحكام حرية اإلبداع ثالًثا: تأثير 

النقد  التعبري وحق  فكرة حرية  تنتزع جدوى  أنها  يف  الفنانني  تنص عىل حبس  التي  الترشيعات  تكمن خطورة 

التي  الدستورية  لألحكام  باملخالفة  القوانني،  دستورية  عىل حساب  الرقابة  شأن  من  تُعيل  انها  كام  تام،  بشكل 

تواترت عىل أن اإلبداع هو األوىل بالرعاية، بل وتعطي حق الرقابة عىل املنتج اإلبداعي لجهات عدة، وهو ما 

يؤثر عىل الصناعات الفنية بالكامل ويف كافة رشائحها. فمنذ الحكم عىل الفنانة رضا الفويل بطلة كليب “سيب 

االتهام،  لنفس  ناجي  أحمد  للكاتب  عامني  بالحبس  مروًرا  العام20،  الحياء  خدشها  بتهمة  عاًما  بالحبس  إيدي” 

أن  متفرقة  رقابية  لجهات  أصيل  حق  هناك  وأن  األصل،  هو  الفنية  األعامل  منع  أن  الرقابة  أجهزة  لدى  ترسخ 

منعه. يتم  أن  ينبغي  وما  الجمهور  إىل  يصل  أن  ينبغي  الذي  ما  مبدئيًّا  تقرر 

وقررت  بوليسيًّا  موقًفا  الفنية  النقابات  أخذت  الفنانني،  حبس  عىل  املُحرضة  الترشيعات  وترية  تصاعد  مع 

البداية  يف  تقدمت  التي  املوسيقية،  املهن  نقابة  مقدمتهم  يف  وكانت  الفنانني،  عىل  القبض  يف  املساهمة 

العديد من فناين املهرجانات  القبض عىل  الداخلية لتسليم املوسيقيني21، بعدها تم  بربوتوكول تعاون مع وزارة 

حكم  التي  القضايا  هذه  إحدى  وكانت  غنائية22.  فيديو  مقاطع  لنرشهم  العام  الحياء  خدش  بتهمة  وغريهم 

املحكمة  أوضحت  عام،  إىل  ذلك  بعد  تخفيفها  تم  ثم  عامني23،  ملدة  الحبس  بعقوبة  “شيام”  املطربة  عىل  فيها 

الرتخيص  النقابة سحب  قررت  الكليب حني  املوسيقية يف  املهن  نقابة  رأي  اعتمدت عىل  أنها  أسباب حكمها  يف 

التعامل  يف  القسوة  هذه  “إباحي”24.  بأنه  الكليب  ووصفت  حوله،  الضجة  أثريت  بعدما  لشيام  منحته  أن  بعد 

موسيقي  عمل  ألي  الفكرية  امللكية  تسجيل  إجراءات  أن  حتى  الرقابية  الجهات  من  تضييق  تبعها  الفنانني  مع 

الحال.  يتم يف  كان  أن  بعد  الفنية،  املصنفات  الرقابة عىل  موافقة  يتطلب  أصبح  اآلن 

الدستورية  املحكمة  إىل  ميتد  بل  اإلبداع،  حرية  تقييد  يف  ترشيعية،  كجهة  الربملان،  دور  عىل  األمر  يقترص  ال 

التي  الدولية  واملواثيق  الدستور  نصوص  تُخالف  التي  القوانني  دستورية  بعدم  تحكم  أن  مُيكنها  التي  العليا، 

امام  عرثة  حجر  كان  لطاملا  مهم،  بإجراء  مقيًدا  العليا  الدستورية  املحكمة  دور  يبقى  لكن  إليها.  انضمت مرص 

2015 1 سبتمرب  أشهر،   6 إىل  إيدي” من سنة حبس  بطلة “سيب  الفوىل  تعديل عقوبة رضا  السابع، حيثيات حكم  اليوم  20. كريم صبحي، 

 2JrnlrK/ly.bit//:https

2015 3 نوفمرب  الداخلية،  اليوم، املهن املوسيقية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة  أ، املرصي  21. أ ش 

 39xsl8y/ly.bit//:https

2017 20 ديسمرب  العاجلة،  املحاكمة  إىل  تكاتك” وتحويلهام  “دلع  الفن، حبس صاحبي مهرجان  يارا عامد، يف   .22

 3aw1JWW/ly.bit//:https

2017 ديسمرب   16 عامني،  املطربة شيام  السابع، حيثيات حكم حبس  اليوم  كريم صبحي،   .23

 3aB6xdO/ly.bit//:https 

السابق. 24.  املصدر 

https://bit.ly/2JrnlrK
https://bit.ly/2JrnlrK
https://bit.ly/39xsl8y
https://bit.ly/39xsl8y
https://bit.ly/3aw1JWW
https://bit.ly/3aw1JWW
https://bit.ly/3aB6xdO
https://bit.ly/3aB6xdO
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العليا  الدستورية  املحكمة  إىل  القانون  إحالة  أن  وهو  اإلبداع،  حرية  لحامية  أخري  كَمْنَفذ  ساحاتها  إىل  اللجوء 

العادية  املحكمة  بسامح  ُمقيد  أمر  إلغائه  أو  تعديله  حني  إىل  به  العمل  وقف  ثم  ومن  دستوريته،  يف  للنظر 

يف  حدث  الذي  نفسه  األمر  وهو  الدستورية.  املحكمة  إىل  الدعوى  بإحالة  اإلدارية(  أو  املدنية  أو  )الجنائية 

نرص،  الله  عبد  محمد  عىل  الحكم  تم   2017 فرباير  شهر  ففي  ميزو”  “الشيخ  بقضية  إعالميًّا  املعروفة  القضية 

التي  الدعوى  يف  حبًسا،  سنوات  خمس  وهي  األديان،  ازدراء  قانون  يف  عقوبة  بأقىص  ميزو،  بالشيخ  املعروف 

محامي  تقدم  الدعوى،  نظر  وأثناء  التلفزيونية،  الربامج  أحد  يف  ظهوره  خلفية  عىل  املحامني  أحد  ضده  أقامها 

بإحالة  تسمح  مل  الجنائية  املحكمة  أن  إال  األديان،  ازدراء  مادة  دستورية  بعدم  طعنه  فيها  يوضح  مبذكرة  نرص 

العليا. الدستورية  املحكمة  إىل  الدعوى 

وتوصيات خاتمة 

النواب  مجلس  يناقش  وتأثريها،  الناعمة  القوى  ذكر  من  الدولة  خطابات  فيه  تخلو  ال  الذي  نفسه  الوقت  يف 

عىل  ترتكز  أن  بد  ال  السياسية  الربملان  إرادة  إن  للدستور.   ومخالفة  الفني  التعبري  لحرية  مقيدة  ترشيعات 

هو  وحده  الجمهور  رأي  وأن  والنقد،  املشاهدة  يف  الجمهور  وحرية  الفني  التعبري  يف  الفنانني  بحرية  اإلميان 

الفني أو فشله، فالفنان ال يحمل سالًحا أو يدعو إىل عنف حني ينرش كليبًا غنائيًّا  ل عليه يف نجاح العمل  املعوَّ

الربملان اآليت: أنه وجب عىل  ترى  املؤسسة  فإن  لذا  تقييد صوته.  أثناء  الدولة تفعل ذلك  ولكن 

1 .  .2014 املؤقت عديل منصور يف  الرئيس  الذي أصدره  إهانته”  العلم املرصي وتجريم  “توقري  قانون  إلغاء 

والتعبري . 2 الفكر  لحرية  تقييد  من  عليه  ينطوي  ملا  التاريخية”  الرموز  إهانة  “تجريم  قانون  مرشوع  سحب 

واإلبداع. 

األديان.. 3 وازدراء  العام  الحياء  بتهمتي  املتعلقتني  العقوبات،  قانون  من  و178   98 رقم  املادتني  إلغاء 


