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ملخص 

شــهد العامل يف العقد األخري إنشاء وانتشار وســائل التواصل االجتامعي Social Media، كالفيس بوك 
Facebook، وتويرت Twitter، ويوتيوب Youtube، ولينكدإن Linked In، وغريها من املنتديات واملدونات 

اإللكرتونية التي أحدثت طفرًة يف طرق التواصل مع األفراد عىل املستوى الشخيص واملهني.
وتتعلق اإلشــكالية األساســية التي يدور حوهلا هذا البحث يف مدى إمكانية اســتخدام القايض لوسائل 
التواصل االجتامعي، شــأنه يف ذلك شــأن أي فرد، ســواء للتعبري عن آرائه، أو للتواصل مع العامل اخلارجي 
بشــكل عام، وتزداد أمهية البحث يف هذه اإلشكالية خاصًة فيام أشــارت إليه بعض اإلحصائيات األمريكية 

واألوروبية من زيادات ملحوظة يف أعداد القضاة املستخدمني لشبكات التواصل االجتامعي.
والواقع أن مواجهة هذه اإلشــكالية يتنازعها اجتاهان أساسيان؛ يرفض أوهلام االعرتاف للقضاة بمكنة استخدام 
وسائل التواصل االجتامعي، استناًدا إىل تقتضيه اعتبارات احلياد. أما االجتاه الثاين، فيعرتف للقضاة، كمواطنني، هبذه 

املكنة بحسباهنا إحدى صور ممارسة حرية التعبري عن الرأي، ولكن يف ظل قيود تفرضها طبيعة الوظيفة القضائية.
وبناًء عليه، سوف نقسم هذا البحث إىل مبحثني رئيسني؛ نتناول يف أوهلام اجتاهي الرفض والتأييد حلق القايض يف 
اســتخدام وسائل التواصل االجتامعي، ثم نبني رأينا اخلاص حول هذه املسألة ويف ثانيهام نتناول قيود وضوابط حق 

القايض يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي من خالل استعراض عدد من التطبيقات القضائية ذات الصلة.
الكلمات المفتاحية: حرية التعبري عن الرأي، استقالل القايض، حياد القايض، وسائل التواصل االجتامعي
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The world has witnessed in the last decade the creation and dissemination of social media websites, 
such as Facebook, twitter, YouTube, Linkedin, and a myriad of other forums and blogs that have 
revolutionized ways of communication among individuals on personal and professional level.

Given the above, the following paper investigates the extent to which judges could use and interact 
on social media websites to communicate with the outside world. The importance of this research 
seems to rise in light of what has been recently revealed by some American and European statistics 
that have shown a significant increase in the number of judges using social media.

In answering this inquiry, Scholars and Courts have been divided into two main groups; the first 
of which denies judges the right to join or interact on social media websites to preserve judges’ 
impartiality and independence. The second group acknowledged judges’ right to use social media, 
but subjects this right to a number of limitations and conditions imposed by the nature of the 
judicial function.

Based on the above, the roadmap of this paper will be divided into two main sections; the first of 
which will examine arguments of proponents and opponents of judges’ right to use social media. 
The second will be dedicated to address limitations and restrictions on judges’ right to use social 
media by means of analyzing a number of courts’ decisions in comparative legal systems.

Keywords: Freedom of expression; Judicial independence; Juridical impartiality; Social media 
websites
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المقدمة

إن وظيفة الدولة، عرب مرفق القضاء، هي ضامن األمن واألمان، ويعد القايض هو املحور الرئيس يف هذا املرفق 
ممثاًل لدولة القانون يف تطبيق القانون، حامًيا حلقوق األشــخاص وحرياهتــم ومراكزهم. فإذا أردنا، وبحق، دولًة 
عادلًة أقمنا قضــاًء عاداًل، وإذا ابتغينا قضاًء عاداًل اخرتنا قاٍض عــاداًل. أال وإن يف مرفق القضاء عضًوا إذا صلح 

صلح املرفق كله، وإذا فسد فسد املرفق كله أال وهو القايض1. 

لذلك، ويف سبيل تطوير مرفق القضاء، تسعى الدول املتقدمة واحلريصة عىل إقامة العدالة إىل اختاذ تدابريختص 
املوارد البرشية، بجانب التدابــري الترشيعية والبنية التحتية، ومنها القضاة، بغيــة تطويرهم املهني خاّصًة ليواِكبوا 

تداعيات الثورة التكنولوجية. 

تلك الثورة التي متخض عنها ما يسمى بـ "اإلعالم االجتامعي Social media" عرب منصات إلكرتونية أشهرها 
الفيس بــوك Facebook ، وتويرت Twitter وغريمها، التي أحدثت طفرًة يف طرق التواصل مع األشــخاص عىل 

املستوى الشخيص واملهني؛ ملا تتمتع به من خصائص فنية لتكون منصات شعبية وعامة ورسيعة. 

وُعّرفت وسائل التواصل االجتامعي بأهنا خدمات عىل اإلنرتنت هتدف إىل إنشاء جمموعات من األشخاص وإىل 
الربط بينها حيث يتشــارك هؤالء األشخاص نشاطات، أو اهتاممات مشــرتكة، أو يرغبون ببساطة معرفة األشياء 
املفضلة، أو نشــاطات األشــخاص اآلخرين، وتضع هذه اخلدمات بترصف هؤالء جمموعة من الوظائف تسمح 
بالتفاعل بينهم2، فهي مواقع، أو تطبيقات تكنولوجية تتيح للمستخدم إنشاء حسابات شخصية، أو رسمية ملتابعة، 
أو إضافة، أو نرش حمتويات بصيغ مكتوبة، أو مســموعة، أو مرئية لتحقيق التواصل والتفاعل مع باقي املستخدمني 
يف حدود الشــبكة3. وهلذا عىل كل مستخدم أن يقوم بالتسجيل عىل الوسيلة، وأحياًنا خلق صفحته اخلاصة، والتي 
تكون مرئية لعديد من األشــخاص، وعىل هذه الصفحة يمكن للمســتخدم أن ينرش معلومات وصوًرا ويستطيع 

توضح املادة األوىل يف قواعد السلوك القضائي بقرار املجلس األعىل للقضاء رقم )15( لسنة 2017: "أن القضاء فريضة حُمَْكمة وسنة متََّبعة، له منزلة رفيعة   1

ومكانة سامية، فهو من أهم وظائف الدولة ومن األسس والقواعد التي تقوم عليها، ألن مهمتها سياسة الدنيا وحراسة القيم الدينية واالجتامعية، ودفع 
الظلم ونرصة املظلوم ومنع االعتداء عىل األمن واحلرمات، وبالقضاء تتحقق األهداف العليا حلامية املجتمع وحفظ أمنه وإيصال احلقوق ألصحاهبا".

 Le Comité économique et social européen انظر: تعريف اللجنة االقتصادية واالجتامعية األوروبية  2
« Des services en ligne qui ont pour but de créer et de relier entre eux des groupes de personnes partageant des activités 
ou des intérêts communs ou souhaitant simplement connaître les préférences et les activités d’autres personnes, et qui 
mettent à leur disposition un ensemble de fonctionnalités permettant une interaction entre les utilisateurs ».
Avis du CESE sur « L’impact des réseaux de socialisation et leur interaction dans le domaine du citoyen/consommateur » 
JO 18 mai 2010 n° C 128, p. 69.
Marine de Montecler, Le droit @ l’heure des réseaux sociaux, Paris HEC-2011. P.8. accessed December-2019.
https://www.lepetitjuriste.fr/wpcontent/uploads/2011/10/droit%20@%20l%20heure%20des%20réseaux%20sociaux%20
-%20Marine%20de%20Montecler.pdf

قرار املجلس التنفيذي رقم 1 لسنة 2017، بشأن تنظيم استخدام اجلهات احلكومية وموظفيها لوسائل التواصل االجتامعي، اجلريدة الرسمية العدد 1 السنة   3
السابعة والعرشون، بتاريخ 2017/1/30، يعمل به من تاريخ 2017/1/30، إمارة الشارقة، دولة اإلمارات العربية املتحدة.

إلكرتوين،  أو جهاز  إلكرتونية،  ملواقع  الشخص  استخدام  بأهنا   ،2008 األمريكية يف عام  املتحدة  بالواليات  اخلامسة لالستئناف  املقاطعة  وعرفتها حمكمة 
أو حاسب آيل وسيط؛ لنرش أعامله التجارية، أو شبكته االجتامعية. انظر القضية:

Doe v. MySpace, Inc., 528 F.3d 413, 415 )5th Cir. 2008) <https://www.eff.org/files/doe-v-myspace.pdf>.
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االتصال بالصفحات اخلاصة بمعارفه )املسار العام(. ولدى أغلبية وسائل التواصل االجتامعي نظام للمراسالت، 
أو الربيد الشخيص يسمح للمستخدم بالتواصل مع معارفه بشكل مغلق ورسي )املسار اخلاص(. 

فإذا كان من مقتضيات التطوير املهني املســتمر للقايض ضبط سلوكه القضائي واحرتام أخالقيات مهنته داخل 
قاعة املحكمة وخارجها تعزيًزا الســتقالله وحياده، فإن لكفالة القايض، عىل اجلانب اآلخر، حريته يف التعبري عن 
الرأي عرب الوســائل املتاحة، ومنها وسائل التواصل االجتامعي، وعدم انعزاله عن املجتمع كفرد فيه، لعظيم األثر 

يف اختاذه احلكم العادل يف حقوق وحريات األشخاص ومراكزهم. 

فالقايض املكفول حريته يف التعبري عن الرأي، أًيا كانت وسائط التعبري، تقليدية كانت أم إلكرتونية، يكون قاباًل 
للتطوير مع مستجدات العرص الرقمي وتداعياهتا يف فهم النصوص والقواعد القانونية وبلورهتا عىل الواقع يف كافة 
املجاالت االجتامعية واالقتصادية واإلنســانية، وتطبيقها عىل القضايا املعروضة أمامه بام يسنده ذلك الختاذ احلكم 
العــادل، فكام قيل وبحق أنه يتعني عىل املحاكم أن تتالءم باســتمرار مع تداعيات التكنولوجيا احلديثة وأثرها عىل 

نزاهة املحاكمة4.

وهدًيا بام تقدم، يسعى هذا البحث إىل إقامة املوازنة بني كفالة حرية القايض كفرد يف التعبري عن رأيه عرب استخدام 
وســائل التواصل االجتامعي وعــدم انعزاله عن املجتمع من جانب5، والتزام القايض، بصفته هذه، باالســتقالل 
واحلياد عند استخدام تلك الوسائل اإللكرتونية من جانب آخر. وتزداد أمهية البحث يف هذه اإلشكالية مع التزايد 
امللحوظ يف أعداد القضاة املســتخدمني لشــبكات التواصل االجتامعي، كام تؤكد بعض اإلحصائيات األمريكية 

واألوروبية احلديثة6. 

اإلشكاليات التي يسعى البحث إلى حلها: 

يقع عىل عاتق مرفــق القضاء التكيف مع تداعيــات التكنولوجيا عموًما، ومع تكنولوجيا وســائل التواصل 
االجتامعي خصوًصا، دون اإلخالل يف ذات الوقت بالقواعد التي حتكم عمل هذا املرفق، ومنها اســتقالل القضاة 
وحيادهم. صحيح أنه توجد قواعد وقوانني وقواعد ســلوكية وأخالقية تقليدية حتكم بصفة عامة استقالل سلطة 
القايض عن العامل اخلارجي كالســلطات األخرى يف الدولة واإلعالم واجلمهور، وأخرى حتكم حياد القايض بني 

 United States v. Juror No. One, No. 10-703, 2011 WL 6412039, at 6 (E.D. Pa. Dec. 21, 2011); Amy J. St. Eve and Michael :يف القضية 4
Zuckerman, Ensuring an Impartial Jury in the Age of Social Media, 11 Duke L. & Tech. Rev. 1 )2012(.
<https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1228&context=dltr> accessed October-2019.

القايض حيتاج إىل احلياة االجتامعية، وعدم انعزاله عن باقي املجتمع القانوين، فاالجتامعيات بجانب االتصاالت الرسمية فيام بني القضاة واملحامني حتسن   5

بالفعل من قدرهتم القانونية عىل إصدار القرار. انظر القضية:
United States v. Murphy, 768 F.2d at 1537 (7th Cir. 1985(.

6 Dimitra Blitsa, Ioannis Papathanasiou & Maria Salmanli: Judges and Social Media: Managing the Risks, prepared for the 
2015 Themis Competition of the European Judicial Training Network; Conference of Court Public Information Officers, 
CCPIO New Media Survey (2012).
<http://ccpio.org/wp-content/uploads/2012/08/CCOIO-2012-New-Media-ReportFINAL.pdf> accessed 28 August 2019; 
John G. Browning, Why Can’t We Be Friends? Judges’ Use of Social Media, 68 U. Miami L. Rev. 487, 388-89 (2014); European 
Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), Justice, Society and the Media (Report 2011-2012) p.8-9; A. Blackham & G. 
Williams, Australian Courts and Social Media, Alternative Law Journal Vol.38, Issue 3 (2013).
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أطراف القضية للحكم بغري ميل، ولكن مع ظهور هذا النوع احلديث من وســائل التواصل ُتثار التساؤالت حول 
مدى مرشوعية اســتخدام القايض اإلنســان هلذه الوسائل باعتبارها وســائل مُتارس من خالهلا حرية التعبري عن 

الرأي، ونطاق هذا االستخدام، لو ُأجيز، يف ظل متتع القايض - بصفته الوظيفية - هذه باالستقالل واحلياد. 

لذلك ســنحاول يف هذه الدراسة اإلجابة عىل التســاؤالت اهلامة اآلتية: كيف يكون ترصف املحاكم إزاء استخدام 
القايض لوسائل التواصل االجتامعي؟ هل تكون مانعة له أم متحفظة؟ وهل عدم وجود نصوص حتكم سلوكيات القايض 

عند استخدام وسائل التواصل االجتامعي يعني حريته يف التعبري عن رأيه وجتاهل أي سلوك خيالف حياده ونزاهته؟

كذلك، ما االعتبارات املربرة لفرض قيود عىل حرية القايض يف اســتخدام وســائل التواصل االجتامعي؟ وإذا 
كان القايض خيضع لقيود يف حرية التعبري عن الرأي تتضمنها القوانني التي تنظم شــئونه ودوره وأعامله يف القضية، 

وكذا القواعد التي حتكم سلوكه داخل وخارج املحكمة، فام هي قيود استخدامه لوسائل التواصل االجتامعي؟ 

وإذا وصلنا إىل أن هناك جمموعة من القيود عىل استخدام القايض لوسائل التواصل االجتامعي، فام مدى فعالية 
هذه القيود، أو ما هو األثر املرتتب عىل خمالفتها، أو املسؤولية التي يمكن أن تنشأ عندئذ واملقرتنة بجزاء؟ 

منهج البحث وخطته: 

ملا تقدم، ســنتبع املنهج التحلييل واملقارن للقواعد القانونية والسلوكية والسوابق القضائية يف بعض الدول التي 
تتبع النظام الالتيني )كفرنســا وبعض الدول العربية وغريها(، أو األنجلوسكسوين )كأمريكا وبريطانيا وغريها( 
التي تبني اجتاهات مدى أحقية القايض يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي، والتي تتناول القيود الضابطة هلذا 
االستخدام، واجلزاء الذي يمكن أن يرتتب عىل خمالفتها، خامتني البحث بمدونة سلوك مقرتحة الستخدام القايض 

لوسائل التواصل االجتامعي.

وبناء عليه، ســوف نقســم هذا البحث إىل ثالثة مباحث رئيســة؛ نتناول يف أوهلا اجتاهي الرفض والتأييد حلق 
القايض يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي، ثم نبني رأينا اخلاص حول هذه املسألة )مبحث أول(، ويف ثانيها 
نتناول القيود املفروضة والتي جيب أن تفرض حق القايض يف اســتخدام وســائل التواصل االجتامعي من خالل 
اســتعراض عدد من التطبيقات القضائية ذات الصلة )مبحث ثان(، ويف ثالثهم نعــرج عىل فعالية هذه القيود من 

خالل تبيان املسؤوليتني التأديبية واإلجرائية، الناشئتني عن خمالفة تلك القيود )مبحث ثالث(. 

المبحث األول: حق القاضي في استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين الحظر واإلباحة

متهيد وتقسيم:

 أثارت نصــوص بعض الترشيعات الوطنية، والتعليامت القضائية لغًطا كبرًيا حول إمكانية اســتخدام القايض 
لوســائل التواصل االجتامعي، حيث حظر جانب منها عىل القضاة استخدام مواقع التواصل االجتامعي، يف حني 

أجازه اجلانب اآلخر، رشيطة التقيد بكامل القيود التي تفرضها طبيعة الوظيفة القضائية7.

7 Browning, supra note 4.
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وبناء عليه، ســنتعرض من خــالل هذا املبحث هلذين االجتاهني وأساســهام، وذلــك يف مطلبني متتاليني عىل 
النحو التايل:

املطلب األول: االجتاه الرافض حلق القايض يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي.

املطلب الثاين: االجتاه املقيد حلق القايض يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي.

المطلب األول: االتجاه الرافض لحق القاضي في استخدام وسائل التواصل االجتماعي

اعتنق االجتاه الرافض حلق القايض يف اســتخدام وســائل التواصل االجتامعي بعض مــن دول العامل، ولكنها 
اختلفت فيام بينها حول نطاق حظر اســتخدام القايض لوســائل التواصل االجتامعي. ففي حني حظر جانب منها 
استخدام القضاة لوسائل التواصل االجتامعي بشكل مطلق، ضيق اجلانب اآلخر من الدول املنتمية إىل ذات االجتاه 
من نطاق هذا احلظر، حيث أتاح للقضاة استخدام مواقع التواصل االجتامعي، ولكنها حظرت عليهم قبول روابط 

الصداقة عىل هذه املواقع مع املحامني، أو مماريس العمل القانوين أمام املحاكم بوجه عام. 

وملا كانت الغالبية العظمى من الدول املنتمية إىل هذا االجتاه قد أرجعت حظر استخدام القضاة ملواقع التواصل 
االجتامعي ألســباب تتعلق باعتبارات احلياد، التي يتعني أن يتحىل هبا القضاة واملحاكم عىل حد سواء8، فقد ارتأينا 
أن نقسم هذا املطلب إىل فرعني رئيســني، نعالج يف أوهلام حتديات استخدام القايض لوسائل التواصل االجتامعي، 
ويف ثانيهام أهم التطبيقات املقارنة عىل االجتاه الرافض حلق القايض يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي، وذلك 

عىل النحو التايل:

الفرع األول: حتديات استخدام القايض وسائل التواصل االجتامعي.	 

الفرع الثاين: تطبيقات ترشيعية عىل االجتاه الرافض حلق القايض يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي.	 

الفرع األول: حتديات استخدام القايض وسائل التواصل االجتامعي

أثارت مســألة انضامم القضاة واســتخدامهم لوســائل التواصل االجتامعي حتديات عظيمة لقواعد السلوك 
القضائي، فأفرزت كثرًيا من اإلشكاليات األخالقية التي متس بجوهر مبدأ احلياد القضائي، ومنها عىل سبيل املثال، 
وجــود روابط صداقة، أو إعجاب عىل هذه املواقع بني القضاة وأحد اخلصوم، أو أحد الشــهود، أو أحد اخلرباء، 
أو أحد املحامني املقبولني أمام املحكمة التي يامرس فيها عمله. أيًضا من اإلشــكاليات األخرى التي أفرزهتا مسألة 

8 Samuel Vincent Jones, Judges, Friends, and Facebook: The Ethics of Prohibition, 24 Geo. J. Legal Ethics 281, 302 (2011).

جتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أن هناك من الدول املنتمية إىل هذا االجتاه ما أعازت حظر استخدام القايض لوسائل التواصل االجتامعي ألسباب أمنية، 
ومن هذه الدول اجلزائر، حيث حذرت وزارة العدل اجلزائرية يف منشور عممته عىل سائر املحاكم الوطنية القضاة وموظفي املحاكم من استعامل شبكات 
التواصل االجتامعي بذريعة خضوع مثل هذه الشبكات لسيطرة أجهزة املخابرات األجنبية، وهو ما من شانه تعريض معلومات ووثائق السلطة القضائية 
سعدون،  أنس  يف:  إليه  مشار   ،411/2015 رقم  باجلزائر  العدل  لوزارة  العامة  األمانة  عن  الصادرة  املذكرة  اخلصوص  هذا  يف  راجع  التجسس.  ألخطار 
6-7-2017، عىل  "تدوينات القضاة عىل مواقع التواصل االجتامعي بني حرية التعبري وواجب التحفظ، عىل موقع املفكرة القانونية"، بتاريخ  مقال بعنوان 

الرابط التايل: 
http://legal-agenda.com/article.php?id=3772 [last accessed 28 August 2019].
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اســتخدام القضاة ملواقع التواصل االجتامعي، استغالل القضاة هلذه الوسائل يف التعبري عن آرائهم، أو الدفاع عن 
معتقداهتم من خالل ما يضعونه من مشــاركات، أو تعليقات، ســواء عىل صفاحتهــم، أو صفاحات غريهم من 

املستخدمني هلذه الوسائل. 

كام تثري مســألة اســتخدام شــبكات التواصل االجتامعي احتامالت تعرض الغري للقايض بالنقــد، أو اللوم، 
أو التوبيخ من خالل هذه الوســائل بســبب أحكامه وقراراته القضائية9. كذلك يندرج يف إطار هذا اإلشكاليات 
فقدان القايض لقدرته عىل التحكم يف خصوصية حياته الشــخصية وحياته العائلية، بالنظر النفتاح الغري عليها من 

خالل هذه الوسائل واطالعهم عىل أدق تفاصيله احلياتية10. 

ويرى البعض أن مثل هذه اإلشكاليات قد يكون هلا تأثري سلبي عىل عقيدة اخلصوم يف الدعاوي املنظورة أمامه، 
وســبًبا يف تنامي الشكوك لدهيم حول حياده، كوهنم يعرفون رأيه املسبق حول قضاياهم من تعليق، أو مشاركة عىل 
هذه الوسائل، أو العتقادهم بوجود من هو يف مركز خاص يسمح له بالتأثري عىل قرارات القايض، أو الستنكارهم 

بعض ترصفاته الشخصية، أو ترصفات عائلته الذين اطلعوا عليها من خالل حسابه عىل هذه املواقع11. 

واحليــاد يف اللغة يعني عدم امليــل إىل أي طرف من أطراف اخلصومة، ويقال عــىل احلياد، أي غري منحاز ألي 
من الطرفني12. أما معنى احليــاد يف االصطالح، فال خيتلف يف جوهره عن املعنى اللغوي، حيث يقصد بمبدأ حياد 
القــايض عدم حتيز القايض، أو ميله ملصلحة أحد أطراف اخلصومــة املنظورة أمامه، أو ضد مصلحته، أي أن يقف 
القايض من أطراف اخلصومة موقف العدل واملســاواة واإلنصاف، متشبًثا يف ذلك بأهداب املوضوعية يف احلكم، 

واالستقامة يف السلوك13، فينظر دعواهم ويفصل فيها متجرًدا عن امليل واهلوى14. 

9 Wilkinson, Jr., Judges and Social Media, COZEN 2-3 (Oct. 2013).

10 Ibid, John S. Summers and Maureen P. Smith, Judges and Online Social Networking, BNA Insights, Vol. 12, No. 22, (2013).

11 Wilkinson, Supra note 33.

جممع اللغة العربية، املعجم الوجيز، طبعة خاصة، وزارة الرتبية والتعليم، مرص، 1995، ص 180-181؛ انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 3، ص 159-  12

160، دار صادر، بريوت - لبنان، 1388هـ/1968م .

تنص قواعد السلوك القضائي يف دولة قطر بقرار من املجلس األعىل للقضاء رقم )15( لسنة 2017، يف املادة «17» عىل أنه: "عىل القايض أن يؤكد بسلوكه   13

يف حياته اخلاصة أمانته واستقامته، وأنه فوق الشبهات بام يؤدي إىل ثقة الشخص العادي بنزاهته وعدالته بشكل ينعكس إجياًبا عىل احرتام السلطة القضائية".
كام تنص مدونة السلوك ألخالقيات العمل القضائي يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، الطبعة األوىل، سنة 2017، يف البند 3 من رابًعا: اللياقة 
هلذه  ممارسته  يف  القضاء  وحياد  واستقالل  كرامة  عىل  املحافظ  مسلك  يسلك  لكنه  واالجتامع  واالعتقاد  التعبري  بحرية  املواطنني  كسـائر  يتمتـع  "أن  عىل: 

احلقوق". انظر املدونة عىل املوقع اإللكرتوين اآليت:
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/والقضاء20%القانون/judicial%20work.pdf

إهياب عبد املطلب، بطالن إجراءات املحاكمة، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة األوىل 2008، ص 91؛ وانظر: طلعت دويدار، تطور   14

احلامية الترشيعية ملبدأ حيدة القضاة، دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة، 2009، ص 11. 
تدور تعريفات الفقه يف جمملها لفكرة احلياد حول هذا املعني، انظر عىل سبيل املثال:

أمحد أبو الوفا، التعليق عىل نصوص قانون اإلثبات، ط 3، منشأة املعارف،1967، ص 26. حيث يرى أن احلياد يعني "أن يزن القايض املصالح القانونية 	 
للخصوم بالعدل".

 أمحد مسلم، أصول املرافعات، التنظيم القضائي واإلجراءات واألحكام يف املواد املدنية والتجارية والشخصية، دار الفكر العريب، القاهرة، 1978، ص387. 	 
حيث عرف حياد القايض "بأن يكون موقفه بني اخلصوم، ال مع أحدهم وال ضده".

وجدي راغب، مبادئ القضاء املدين، ط 3، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص 216. حيث عرفه بأنه "جترد القايض يف عمله عن أي مصلحة ذاتية 	 
له، أو لغريه". 
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واحلياد باملعنى الســابق فضيلة ال يتعني أن يتحىل هبا القضاة فرادى فحسب، وإنام يتعني أن تكون سمة أساسية 
 يف مجيــع املحاكــم املكونة للنظام القضائــي. وقد أكدت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنســان مــا تقدم يف قضية

 Gregory v. United Kingdom، عندما بينت أن احلياد القضائي له مظهران أساســيان، يتجىل أوهلام يف احلياد 
الشخيص Subjectively Impartial، ويقصد به عدم حتيز القضاة، أو حتاملهم ألحد طريف اخلصومة عىل حساب 
الطــرف اآلخر. أما املظهر اآلخر للحياد، فيتمثل يف احلياد املوضوعي Objectively Impartial، ويقصد به أن 
تكون املحكمة حيادية من وجهة نظر موضوعية، أي أنه يتعني عىل املحكمة أن توفر كامل الضامنات األساسية لدرء 

أي شك رشعي يف هذا اخلصوص حول حياد املحكمة15.

وخيتلــف مفهوم حياد القــايض باملعنى املتقدم عن مفهوم مبدأ االســتقالل16 الذي يعــده الكثريون، وبحق، 
حجــر الزاوية يف التنظيم القضائي17، فهام وإن ارتبطا ببعضهام البعض برباط عضوي لصيق جيعل من االســتقالل 
متطلًبا أساًســا للوصول إىل احليادية، إال أن لكل منهام مدلواًل مغايًرا ومســتقاًل عن اآلخر18؛ فاالســتقالل يعني 
عدم خضوع القايض ألية مؤثرات، أو ضغوط خارجية، أًيا كان شــكلها، أو بأســها، كاإلذعان لنزاعات السلطة 
التنفيذية، أو الرضوخ لرغبات الســلطة الترشيعية. أما احلياد، فريتبط أكثر باعتبارات شــخصية، ويقصد به عدم 

خضوع القايض ألية مؤثرات داخلية، كتحقيق مصلحة شخصية، أو إرضاء ألهواء نفسية19.

ويتضح مما ســبق أن مبدأ حياد القايض ال يرتبط فحسب بآليات أداء العمل القضائي، وإنام يرتبط كذلك بمفهوم أوسع 
وأشــمل، وهو أخالقيات وســلوكيات الوظيفة القضائية. فاحلياد ال يتحقق بمجرد غياب التحيز، أو امليل ألحد األطراف 
يف اخلصومة، وإنام يتعني لتحققه أن يتجنب القايض كل ســلوك، أو نشــاط قد يوحي بتأثر قراراته بأية عوامل خارجية عن 
اخلصومة املنظورة أمامه، اتساًقا مع القاعدة الشهرية القائلة بأن العدالة ال ينبغي فقط أن تتحقق، وإنام يتعني أن يشعر اجلميع 
.20justice must not only be done, but must manifestly be seen to be done بتحققها عىل نحو جيل

15 Gregory v. United Kingdom, European Court of Human Rights [1997]25  E.H.R.R. 577.

انظر عىل سبيل املثال: قواعد السلوك القضائي يف دولة قطر بقرار من املجلس األعىل للقضاء رقم )15( لسنة 2017، حيث نصت املادة «3» منها عىل أن:   16

"أن استقالل القضاء قاعدة مستقرة وعىل القايض أن يصون استقالل ذاته، وأن يامرس قضاءه وفق تقديره الدقيق للوقائع الثابتة أمامه وفهمه الواعي والعميق 
وتطبيقه للترشيعات السارية واالجتهادات القضائية بعيًداا عن أي مؤثرات، أو إغراءات، أو ضغوط، أو هتديد، أو تدخل مبارش، أو غري مبارش من أي جهة 

كانت، أو ألي سبب كان وما يعزز الثقة يف استقالله".
طلعت دويدار، مرجع سابق، ص 12-11.   17

18 United Nations office on Drugs and Crime, Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct, parag. 24 & 51 
<https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/commentary_on_the_bangalore_principles_of_judicial_
conduct/bangalore_principles_english.pdf > accessed 28 August 2019. 

انظر يف متييز مبدأ احلياد عن مبدأ االستقالل حكم املحكمة الدستورية العليا، الطعن رقم 34، لسنة 16 قضائية، تاريخ اجللسة 15-6-1996، مكتب فني 7،   19

جـ1، ص 763. حيث بينت جليًّا "أن التمييز بني مفهوم استقالل السلطة القضائية وحيدهتا يتعني أن يكون فاصاًل بني معنيني ال يتداخالن؛ ذلك أن استقالل 
السلطة القضائية يعنى أن تعمل بعيًدا عن أشكال التأثري اخلارجي التي توهن عزائم رجاهلا فيميلون معها عن احلق إغواًء، أو إرغاًما ترغيًبا، أو ترهيًبا، فإذا 
كان انرصافهم عن إنقاذ احلق حتاماًل من جانبهم عىل أحد اخلصوم وانحياًزا لغريه ملصالح ذاتية، أو لغريها من العوامل الداخلية التي تثري غرائز مماألة فريق 
دون آخر، كان ذلك منهم تغليًبا ألهواء النفس، منافًيا لضامنة التجرد عند الفصل يف اخلصومة القضائية مما خيل بحيادهم". انظر يف هذه التفرقة: فتحي وايل، 

قانون التحكيم بني النظرية والتطبيق، منشأة املعرف، 2007، ص 245، وأيًضا:
 Commentary of the Bangalore Principles of Judicial Conduct, supra note 13.

انظر يف تأكيد هذه القاعدة أحكام املحكمة األوروبية يف القضايا التالية:  20

Delcourt v. Belgium 1970, Piersack v. Belgium 1982, Campbell and Fell v. the United Kingdom 1984, Hauschildt v. Denmark 

1989, Langborger v. Sweden 1989.
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 كذلك فإن تداعيات مبدأ احلياد ال تقترص فقط عىل احلياة الوظيفية، أو املهنية للقضاة، وإنام متتد لتشمل كذلك 
حياة القضاة الشــخصية21، أي أن مبدأ احلياد ال حيكم ســلوكيات القضاة فوق منصة القضاء فحسب، وإنام حيكم 
كذلك عالقات وأنشطة القضاة خارج قاعات وأروقة املحاكم22. فالظاهر من سلوكيات القضاة، أو ترصفاهتم هلا 
تأثري بالغ عىل ثقة املواطنني التي ترتكز عليها سلطة املحاكم23، ومن ثم فإنه يتعني عىل القضاة مراعاة قواعد السلوك 
املتعلقة باحلياد يف مجيع ترصفاهتم، داخل، أو خارج حدود العمل الوظيفي، من أجل تعزيز وترســيخ ثقة املواطنني 

يف عدالة النظام القضائي.

ويف هذا الســياق، أوردت مبادئ بانجلور للسلوك القضائي جمموعة من القيود التي يتعني أن يتقيد هبا القايض 
طواعًية عىل املســتويني املهني والشــخيص عىل حد ســواء؛ حفاًظا عىل حياده24. فحظرت عىل القايض االشتغال 
بالعمل الســيايس، أو حتى جمرد االنتامء إىل أحد األحزاب السياســية25. وحظرت عليه أيًضا الفصل يف الدعاوي 
التي يكون له، أو ألحد أقاربه، أو معارفه مصلحة شــخصية فيهــا، أو يف الدعاوي التي جتمعه بأحد اخلصوم ممن 
يرتبــط به بعالقة صداقة، أو عداء26. كذلك حظرت عليه اإلدالء بأية ترصحيات، أو إصدار أحكاًما مســبقة حول 
قضايا منظورة بالفعل أمام القضاء27. كام حظرت عليه الرتويج لنفســه، أو لعمله لدى الرأي العام، أو االنشــغال 
بالرد عىل االنتقادات ألحكام كان قد أصدرها28. كذلك حظرت أية اتصاالت خاصة بني القضاة، وأي من أطراف 

النزاع، أو ممثليهم، أو الشهود، أو اخلرباء، أو مأموري الضبط القضائي29.

وجتدر اإلشــارة يف هناية حديثنــا عن مفهوم مبدأ احليــاد إىل أن هذا املبدأ قد صار واحــًدا من أهم الضامنات 
الدســتورية احلاكمة لقواعد الســلوك املهني للقضاة يف الغالبية العظمى من نظم القانون املقارن، حيث حرصت 

عديد من الدساتري عىل تكريس هذا املبدأ بنصوص رصحية يف صلب نصوصها30.

كذلــك حرصت عديد من املواثيق الدولية واإلقليمية عــىل تضمني نصوصها ملبدأ احلياد كأحد أهم الضامنات 
الالزمــة لكفالة احلق يف حماكمــة عادلة، ومن أهم املواثيــق الدولية يف هذا اخلصوص، اإلعــالن العاملي حلقوق 

21 Blitsa, supra note 1, at. 2.

تنص املادة 24 من قواعد السلوك القضائي يف دولة قطر بقرار من املجلس األعىل للقضاء رقم )15( لسنة 2017 عىل أنه: "عىل القايض أن حيافظ عىل اللياقة   22

والكياسة والوقار يف مجيع ترصفاته داخل العمل وخارجه، متجنًبا ما هو غري الئق وال يتناسب ومكانته وهيبته".
23 United States of America, Baker v. Carr, U.S. 186 199 (1962). 

24 The bangalore principles of judicial conduct 2002 <https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/
Bangalore_principles.pdf> accessed 28 August 2019. 

متثل مبادئ بانجلور للسلوك القضائي جمموعة املبادئ التي اعتمدهتا املجموعة القضائية املعنية بتعزيز نزاهة القضاء واملعتمدة لدى جلنة األمم املتحدة حلقوق 
اإلنسان باهلند يف الفرتة ما بني 24 و26 فرباير 2001. انظر يف تأكيد ذلك: جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، قرار رقم 2003/43.

25 Commentary of the Bangalore Principles of Judicial Conduct, supra note 13.

26 Ibid. at parag. 78 & 90.

27 Ibid. at parag. 62.

28 Ibid. at parag. 76. 

29 Ibid. at parag. 64.

)مادة  واملعدل عام 2011   1867 2016، مادة رقم )42-2(، دستور دولة كندا لعام  انظر: عىل سبيل املثال؛ دستور دولة ألبانيا لعام 1998، واملعدل عام   30

رقم 11-د(، دستور دولة كولومبيا لعام 1991 واملعدل عام 2015 )مادة رقم 20(، دستور دولة سويرسا لعام 1999 واملعدل عام 2014 )مادة رقم 1-30(.
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اإلنســان31، والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياســية32، واالتفاقية األوروبية حلامية حقوق اإلنســان وحرياته 
األساسية33، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان34، وامليثاق اإلفريقي حلقوق األفراد والشعوب35. 

كام حرصت عديد من املواثيق الدولية املتعلقة بقواعد وأخالقيات السلوك القضائي عىل تكريس مبدأ احلياد بنصوص 
 ،Bangalore Principles of Judicial Conduct رصحية، ومنها عىل سبيل املثال مبادئ بانجلور للسلوك القضائي
والتي اشتملت يف طياهتا عىل مبدأ احلياد باعتباره عنرًصا أساسًيا ألداء واجبات املنصب القضائي36. ويف ذات السياق، 
 Consultative Council of European Judges )CCJE( حرص املجلس االستشــاري للقضاة األوروبيني
يف قراره الصادر عام 2002 عىل بيان أمهية مبدأ حياد القايض كأحد اهم املبادئ احلاكمة للســلوك املهني للقضاة، 
عندما أكد عىل رضورة التزام القضاة بأداء وظائفهم دون حتيز، أو ميل، مربًرا ذلك بأن السلوك املهني للقضاة يمثل 

أحد أهم العوامل لتعزيز مصداقية وعدالة حماكم السلطة القضائية لدى املواطنني37. 

عالوة عىل ذلك، تتشارك وســائل التواصل االجتامعي العديد من اخلصائص التي تفرض كل منها استقالاًل، 
حتدًيا حقيقًيا ملبدأ حياد السلطة القضائية38.

فمن ناحية أوىل، تتميز مشاركة الفرد عىل وسائل التواصل االجتامعي، سواء متثلت يف كتابة تعليقات، أو عرض 
صور، أو قبول طلبات صداقة، أو االنضامم إىل املجموعات املوجودة عىل وســائل التواصل االجتامعي بأهنا علنية 
Public، ومتاحــة ليس فقط لدائرة معارفه، أو أصدقائه، وإنــام للكافة، ويف غضون ثوان من إتياهنا39، األمر الذي 

قد جيعل هذه املشــاركات عرضة إلخراجها من ســياقها الذي عناه أصحاهبا، أو تفسريها عىل نحو خمالف لقصد 
واضعيها بام من شأنه اإلرضار بأصحاهبا، أو عىل األقل إحراجهم40.

31 UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III), art. 10 <https://www.
refworld.org/docid/3ae6b3712c.html> accessed 28 August 2019.

32 UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty 
Series, vol. 999, p. 171, art. 14 <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html> accessed 28 August 2019.

33 Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by 
Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, ETS 5, art. 6 <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3b04.html> accessed 28 
August 2019.

34 Organization of American States (OAS), American Convention on Human Rights “Pact of San Jose, Costa Rica” (B-32), 22 
January 1969, art. 8(1) and 71 <https://www.refworld.org/docid/50ca189b2.html> accessed 28 August 2019.

35 Organization of African Unity (OAU), African Charter on Human and Peoples’ Rights (“Banjul Charter”), 27 June 1981, CAB/
LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), art. 7(1) (d) <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3630.html> accessed 28 August 
2019].

36 THE BANGALORE PRINCIPLES OF JUDICIAL CONDUCT, supra note 13, Value 2.

37 CCJE Opinion No (2002) 3 on the Principles and Rules Governing Judges’ Professional Conduct, in  Particular Ethics, 
Incompatible Behavior and Impartiality, recitals 22-23.

38 Judge Susan Criss, The Use of Social Media by Judges, 60 The Advoc. (Texas) 18, 18 (2012)

39 Kelly Lynn Anders, Ethical Exists: when lawyers and Judges Must Sever Ties on Social Media, 7 CHARLESTON L. REV. 187, 
188 )2012(. 

جتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أنه وإن كان صحيًحا أن مستخدم بعض مواقع التواصل االجتامعي يستطيع أن يتحكم يف خصوصية املادة التي يقوم 
بنرشها عىل هذه املواقع وحجبها بالتايل عن غري أصدقائه، أو التحكم يف اختيار األشخاص الذي حيق هلم رؤيتها، إال أنه يعجز عن التحكم يف خصوصية 

املادة التي ينرشها الغري وتكون متعلقة به، كالصور، أو تعليقات الغري التي متس شخصه، أو حياته الشخصية والعائلية. 
40 The Bruce M. Stargatt, Can a Judge and a Lawyer be ‘Friends’? 36-SPG Del. Law. 27, 28 (2018).
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من ناحية ثانية، تتميز املشــاركات عىل هذه الوسائل بأهنا فورية Immediate، بمعنى أهنا تظهر للعلن بدًءا من 
اللحظة التي يقرر فيها صاحب الشأن التدخل بمشاركته، ونرشها عىل املوقع، وهو ما جيعل احتامالت الرجوع عن 

هذه املشاركة، أو حموها، دون أن يطلع عليها الغري، ضئيلة جًدا41. 

من ناحية ثالثة وأخرية، تتميز هذه املشــاركات بطابع الديمومة Permanent، بمعني أنه لو أراد صاحب هذه 
املشــاركات حموها، أو إخفاءها، فليس هناك أية ضامنات عىل حموها هنائًيا من عىل املوقع، ال ســّيام إذا كان الغري قد 

قرر نقلها، أو إعادة نرشها42.

وقد ارتأت البعض من الدول يف االعتبارات الســالفة وغريها، ما يســتدعي التدخل حلظر اســتخدام القضاة 
ملواقع التواصل االجتامعي بشكل مطلق، أو عىل األقل التضيق من نطاق هذا االستخدام قدر اإلمكان43. 

الفرع الثاين: تطبيقات ترشيعية عىل االجتاه الرافض حلق القايض يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي

كام أرشنا ســلًفا اعتنق االجتاه الرافض حلق القايض يف استخدام وســائل التواصل االجتامعي بعض من دول 
العامل، ولكنها اختلفت فيام بينها حول نطاق حظر اســتخدام القايض لوسائل التواصل االجتامعي. ففي حني حظر 
جانب منها اســتخدام القضاة لوسائل التواصل االجتامعي بشــكل مطلق، ضيق اجلانب اآلخر من الدول املنتمية 
إىل ذات االجتاه من نطاق هذا احلظر، حيث أتاحت للقضاة استخدام وسائل التواصل االجتامعي، ولكنها حظرت 
عليهم الدخول يف عالقات صداقة مع املحامني والعاملني أمام املحاكم عىل مواقع التواصل االجتامعي بشكل عام. 

ومن قبيل التطبيقات الشــهرية للدول التي حظرت عىل القضاة اســتخدام مواقــع التواصل االجتامعي، دولة 
الكويــت، حيث حظر املجلــس األعىل للقضاء بموجب القرار رقم 16 لســنة 2015 عىل القضــاة اإلدالء بأية 
ترصحيات صحفية، أو إبــداء اآلراء من خالل مواقع التواصل االجتامعي، مربرة قرارها بأنه “ملا كان أســاس ثقة 
املواطنني بعــدل قضائهم يقوم عىل جترد رجالــه ونزاهتهم وحيدهتم، وملا يالحظ مشــاركة بعض رجال القضاء 
ا لكل ذي  بإبداء اآلراء العامة السياسية منها واالجتامعية، بعيًدا عن مهنية القضاء ودوره كحصن للحريات ومالٍذً
حق، وذلك عن طريق وســائل التواصل االجتامعي عىل نحو بــات يؤثر يف جترد القايض وحيدته، ويوقعه حتاًم يف 
حرج، أو مانع يعيق الفصل يف الدعاوي املنظورة أمامه، واستناًدا للامدة 27 من قانون تنظيم القضاء التي حتظر عىل 
رجال القضاء إبداء اآلراء السياســية، واملادة 25 من ذات القانون التي جتيز ملجلس القضاء منع رجال القضاء من 
مبارشة أي عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها، فإن املجلس األعىل للقضاء يؤكد عىل قراره السابق 
باحلظر عىل كافة رجال القضاء والنيابة العامة تقديم أي برامج يف وسائل اإلعالم املرئية، أو املسموعة، أو املقروءة، 

أو املشاركة يف فعاليتها من دون إذن مسبق"44.

41 Anders, Supra note 37, at 188; Criss, Supra note 36, at 19. 

42 Anders, Supra note 37, at 188.

43 Ibid. at 191; David Ovalle, Legal Ruling in: Facebook ‘friends’ aren’t necessarily real friends, Miami Herald, 2019 
<http://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/articlel68865087.html>.

قرار املجلس األعىل للقضاء يف دولة الكويت رقم 16 لعام 2015، مشار إليه يف: أنس سعدون، مرجع سابق، ص 3-2.   44

انظر: مدونة السلوك القضائي ألخالقيات العمل القضائي لدول جملس التعاون اخلليجي التي ينص البند 7 من ثالًثا فيها عىل أنه: "حيظر عىل القايض اإلدالء 
بالترصحيات واملعلومات ملختلف وسائل اإلعالم سواًء املتعلقـة بالعمـل القضائـي، أو غريه إال بموجب ترصيـح مـن اجلهـات ذات االختصاص."
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وقد اعتنقت ذات االجتاه اململكة العربية الســعودية، حيث حظر األمر امللكي الصادر بتاريخ 2012/4/16 
عىل القضاة الظهور، أو املشاركة، أو احلديث عرب وسائل اإلعالم املرئية، أو املسموعة واملقروءة45. 

كذلــك، اعتمدت ذات االجتاه دولــة اجلزائر، حيث حذرت وزارة العدل اجلزائريــة قضاة املحاكم، والنواب 
العامني، وغريهم من موظفي املحاكم من اســتعامل شــبكات التواصل االجتامعي تفادًيا لتعريض أرسار السلطة 
القضائية ألخطار التجســس46. وهو ما جيعل احلظر الوارد يف اجلزائر، خالًفا لغريها من الدول، قائاًم عىل أســباب 

سياسية أكثر من كوهنا متعلقة باعتبارات حياد القايض. 

ومــن الدول التي حذت حذو هذا االجتاه أيًضا دولة مالطا، وذلك بموجب تعديل كانت قد أدخلته جلنة إدارة 
العدالة عىل مدونة قواعد الســلوك القضائي يف 8 فرباير 2010، وارتأت من خالله أن اعتبارات اللياقة واملالئمة 
التي يتعني أن يتحىل هبا أعضاء السلطة القضائية دوًما، توجب عىل القضاة عدم إنشاء، أو استخدام مواقع التواصل 

االجتامعي، وإال كانوا عرضة للمساءلة التأديبية47.

أما عــن االجتاه اآلخر، فقد تبنته بعــض من املحاكم العليا يف عــدد من الواليات التابعــة للواليات املتحدة 
األمريكية، فلم حتظر عىل غرار الترشيعات السالفة اســتخدام القضاة لوسائل التواصل االجتامعي بشكل مطلق، 
وإنام حظرت عليهم فقط الدخول يف عالقات، أو االرتباط بأية روابط صداقة، أو إعجاب مع املحامني، أو غريهم 

من العاملني بشكل عام أمام املحاكم48. 

وتعد املحكمة العليا بوالية فلوريدا من أوىل املحاكم التي تبنت هذا االجتاه، حيث حظرت اللجنة االستشــارية 
القضائية للسلوك التابعة هلا The Florida Professional Ethics Committee يف قرار هلا عام 2009 عىل 
القضــاة قبول طلبات الصداقة من املحامني املقبولني أمام املحاكــم التي يعملوا هبا، أو التواصل معهم بأي صورة 
مــن الصور عىل موقع الفيس بوك49، وأصدرت الحًقا عــام 2012 قراًرا آخر، يفرض حظًرا مماثاًل عىل القضاة يف 
موقع لينكد إن، أو أي موقع آخر من مواقع التواصل االجتامعي املشاهبة50، بدعوى أن الروابط، أو الصداقات التي 
تربط القضاة مع آخرين عىل هذه املواقع من شــأهنا أن ترتك انطباًعا لــدى الغري بأن هناك من يملك وضًعا خاًصا 
يف الدعاوي املنظورة أمام القايض يســمح له بالتأثري عىل عقيدة القايض، باملخالفة للامدة 2B من القانون النموذجي 
ملدونة السلوك القضائي Florida Model Code of Judicial Conduct Canon، مؤكدة يف هذا اخلصوص 

أمر ملكي سعودي صادر بتاريخ 2012/4/16، مشار إليه يف املرجع السابق، ص 2.   45

مذكرة صادرة عن األمانة العامة لوزارة العدل باجلزائر، حتت عدد 2015/411، مشار إليها يف املرجع السابق.   46

47 John G. Browning, The lawyer’s guide to social networking:  understanding social media’s impact on the law, )Eddie 
Fournier, ed., 2010(, p. 170.

يف املسؤولية التأديبية الناشئة عن استخدام القايض وسائل التواصل االجتامعي انظر الحًقا: املطلب األول من املبحث الثالث. 
48 Anders, Supra note37 , at 195; Browning, supra note 4, at 521.

49 Florida Supreme Court Judicial Ethics Advisory Comm., Op. 2009-20 (2009) <http://www.jud6.org/legalcommunity/
legalpractice/opinions/jeacopinions/2009/2009-20.html> accessed 28 August 2019.

50 Florida Supreme Court Judicial Ethics Advisory Comm., Op. 2012-12  )2012(, <http://www.jud6.org/legalcommunity/
legalpractice/opinions/jeacopinions/2012/2012-12.html> accessed 28 August 2019.
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بأن حتقق املخالفة السالفة ال تشــرتط اجتاه إرادة القايض، أو نيته إىل نقل هذا االنطباع للغري، وأن جمرد وجود هذه 
الروابط، أو الصداقات هو الذي يولد مثل هذا االنطباع يف نفوس الغري51.

وقد حذت حذو املحكمة العليا بوالية فلوريدا، كل من املحكمة العليا بوالية ماساشوستس، واملحكمة العليا 
بوالية أوكالهوما52. إذ انتهت جلنة ماساشوســتس للسوك القضائي يف قراراها الصادر بتاريخ 28 ديسمرب 2011 
إىل أنه بالرغم من عدم وجود قواعد رصحية حتظر عىل القضاة استخدام مواقع التواصل االجتامعي، فإن مبدأ احلياد 
القضائي يقتيض تفســريه عىل نحو حيظر عىل القضاة قبول روابط الصداقة مــع املحامني املحتمل ظهورهم بدائرة 
املحكمــة التي يامرس فيها القضاة عملهم، ويوجب عليهم من ثم التنحــي عن أية قضايا يتوالها حمامون تربطهم 
هبم روابط صداقة عىل مواقع التواصل االجتامعي53. أما يف والية أوكالهوما، فقد وسعت اللجنة من نطاق احلظر 
املفروض عىل القضاة، فحظرت عىل القضاة التواصل بشــكل عام عىل مواقع التواصل االجتامعي مع املحامني، أو 
قوات إنفاذ القانون، أو األخصائيني االجتامعيني العاملني يف نطاق دوائرهم بحجة أن هذا احلظر من شــأنه تعزيز 
ثقة الرأي العام يف حياد وعدالة الســلطة القضائية، وقد فندت اللجنــة االحتجاج عىل هذا احلظر بدعوى خمالفته 
حلرية القايض يف التعبري، بـ "أنه يتعني عىل القضاة قبول القيود التي تفرضها طبيعة وظائفهم عىل حياهتم الشخصية 

طواعية، حتى ولو كانت هذه القيود تبدو مرهقة لغريهم من املواطنني"54. 

المطلب الثاني: االتجاه المقيد لحق القاضي في استخدام وسائل التواصل االجتماعي 

اعتمد االجتاه املقيد حلق القايض يف اســتخدام وســائل التواصل االجتامعي الغالبيــة العظمى من دول العامل، 
استناًدا إىل ارتباط هذا احلق بحرية القضاة يف التعبري عن الرأي. غري أن هذه الدول مل جتعل من هذا احلق حًقا مطلًقا 
يامرســه القايض دون قيود، أو حدود، وإنام قيدت ممارسته هلذا احلق برضورة احرتام مقتضيات وواجبات الوظيفة 

القضائية. 

وبناء عليه، سنقوم بتقســيم هذا املطلب إىل فرعني أساسني، نعالج يف أوهلام، األساس القانوين حلق القايض يف 
اســتخدام وسائل التواصل االجتامعي، ونتناول يف ثانيهام، أهم التطبيقات املقارنة املؤيدة حلق القايض يف استخدام 

وسائل التواصل االجتامعي، وذلك يف فرعني متتالني عىل النحو التايل:

الفرع األول: األساس القانوين حلق القايض يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي 

الفرع الثاين: تطبيقات االجتاه املقيد حلق القايض يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي 

51 Model code of judicial conduct Canon 2B (2003) <http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/
judicialethics/2004_CodeofJudicial_Conduct.authcheckdam.pdf>. 

52 Shaziah Singh, Friend Request Denied: Judicial Ethics and Social Media, 7 Case W. Res. J.L. Tech. & Internet 153 160 (2016).

53 Mass. Comm. on Judicial Ethics, Op. 2011-6 (Dec. 28, 2011).

54 Okla. Judicial Ethics Advisory Panel Op. 2011-3 (July 6, 2011).
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الفرع األول: األساس القانوين حلق القايض يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي

يرتبط احلق يف استخدام مواقع التواصل االجتامعي ارتباًطا وثيًقا بحرية األشخاص يف التعبري عن الرأي، إذإن 
هذه املواقع ال تعدو أن تكون جمرد وســيلة من الوســائل التي يمكن لألشخاص من خالهلا التواصل مع غريهم، 

أو التعبري عن آرائهم وأفكارهم. 

وال خيتلف احلق يف استخدام وســائل التواصل من هذه الوجهة عن باقي احلقوق واحلريات األخرى املرتبطة 
بحرية التعبري عن الرأي، كحرية الصحافة، وحرية اإلعالم، وحرية االجتامع، واحلق يف تكوين مجعيات، واحلق يف 

التظاهر، فجميع هذه احلقوق واحلريات تعد من مظاهر التعبري عن حرية الرأي55.

 وقــد بينت املحكمــة العليــا يف الواليات املتحــدة األمريكيــة يف حكم حديــث هلا عــام 2017 يف قضية
 Packingham v. North Carolina العالقة الوثيقة بني احلق يف اســتخدام وسائل التواصل االجتامعي وحرية 
التعبري عن الرأي، عندما قضت بمد احلامية الدســتورية التــي يكفلها التعديل األول من وثيقة احلقوق األمريكية، 
واخلاص بحرية األشخاص يف التعبري عن آرائهم، إىل مواقع اإلنرتنت، والسيام مواقع التواصل االجتامعي، كوهنا 
قد صارت أحد أهم األماكن االفرتاضية لتبادل اآلراء واألفكار يف عاملنا املعارص56، مؤكدة يف هناية حكمها أن منع 
األفراد من الولوج إىل، أو استخدام مواقع التواصل االجتامعي يمثل اعتداًء عىل أحد احلقوق الدستورية التي كفل 

التعديل األول من وثيقة احلقوق وممارستها57. 

ومما ال شــك فيه أن حرية التعبري عن الرأي قد صارت واحدة من أهم الدعامات األساســية التي يقوم عليها 
أي جمتمع ديمقراطي، حيث غدت هبذا الوصف واحدة من األصول الدســتورية الثابتة التي حتتمها طبيعة النظام 
الديمقراطي، فكرســتها الغالبية العظمى من الدساتري املعارصة بوصفها واحدة من أهم احلريات األساسية58، كام 
كرســتها عديد من املواثيق الدولية واإلقليمية، فجاءت هبا يف مقدمة احلقوق واحلريات التي يتمتع هبا اإلنسان عىل 

املستوى الدويل.

وإذا كان األمر كذلك، فإن البحث عن األساس القانوين حلق القايض يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي 
يقتــيض منا بداية البحث عــام إذا كان القضاة يتمتعون، عىل غرار غريهم من املواطنــني، بحرية التعبري عن آرائهم 
وأفكارهم خارج نطاق عملهم؟ وإذا كانت اإلجابة باإلجياب، فهل هناك أية قيود تفرضها عليهم طبيعة مناصبهم 

القضائية أثناء ممارستهم هلذه احلرية؟

الترشيعات املرصية يف ظل دستور 1971  الوطنية: دراسة حالة لبعض  الدولية والترشيعات  املواثيق  الرأي والتعبري بني  "حرية  السيد اهلاليل،  انظر: هالة   55

و2014"، جملة كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة - كلية االقتصاد والعلوم السياسية، مج 19، ع 2، 2018، ص 112. 
56 Packingham v. North Carolina, 137 S. Ct. 1730 )2017(. 

 تدور وقائع هذه القضية حول قيام أحد املسجلني بارتكاب جرائم جنسية بالطعن يف دستورية أحد القوانني الصادرة يف والية نورث كارولينا، بحظر دخول
املسجلني بارتكاب اجلرائم اجلنسية عىل مواقع التواصل االجتامعي، بدعوى محاية املستخدمني اآلخرين هلذه املواقع ممن مل يبلغوا السن القانونية.

57 Ibid. “In sum, to foreclose access to social media altogether is to prevent the user from engaging in the legitimate exercise 
of First Amendment rights.”

انظر: هالة السيد اهلاليل، مرجع سابق، ص 112.  58
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ولإلجابة عن هذه التســاؤالت، فإنــه ينبغي توضيح موقف االتفاقيات واملواثيــق الدولية من ناحية أوىل، ثم 
موقف الدساتري املقارنة من ناحية ثانية. 

أواًل: موقف االتفاقيات واملواثيق الدولية من حرية القضاة يف التعبر عن الرأي

جيد حق القايض يف اســتخدام وسائل التواصل االجتامعي ســنده الرئيس عىل املستوى الدويل يف نصوص املواثيق 
واالتفاقيات الدولية واإلقليمية التي كرست رصاحة حرية التعبري عن الرأي جلميع البرش دون أن تستثني منهم أحًدا، 
ومــن قبيل النصوص الدالة عــىل ذلك، املادة رقم 19 يف كل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســان 59، والعهد الدويل 
للحقوق املدنية والسياســية60، واملادة رقم 10 من االتفاقية األوروبية حلامية حقوق اإلنســان وحرياته األساســية61، 
واملادة رقم 13 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان62، واملادة رقم 9 من امليثاق األفريقي حلقوق األفراد الشعوب63.

وال متثل النصوص الســالفة الســند الوحيد حلرية القايض يف الرأي أو التعبري وما يرتبط به من حقوق، كحقه 
يف اســتخدام وســائل التواصل االجتامعي، وإنام جتد هذا احلريات ســندها يف نصوص بعض من املواثيق الدولية 

األخرى التي عنيت بتحديد مضمون حرية القضاة يف التعبري عن الرأي، وبيان حدودها وضوابطها.

ومن قبيل هذه املواثيق، تلك الوثيقة التي أصدرهتا األمم املتحدة بعنوان املبادئ األساســية بشــأن اســتقالل 
السلطة القضائية، حيث نصت املادة الثامنة منها عىل أحقية القضاة، وفًقا لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، شـأهنم 
يف ذلك شــأن غريهم من املواطنني يف "التمتع بحرية التعبري واالعتقاد وتكويــن اجلمعيات والتجمع، ومع ذلك 
يشــرتط أن يسلك القضاة دائام، لدى ممارسة حقوقهم، مســلكا حيفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقالل القضاء"64، 
كام نصت املادة التاســعة عىل أن "تكــون للقضاة احلرية يف تكوين مجعيات للقضــاة أو غريها من املنظامت لتمثيل 

مصاحلهم والنهوض بتدريبهم املهني ومحاية استقالهلم القضائي، وىف االنضامم إليها"65.

يندرج أيًضا يف هذه املواثيق التي تطرقت إىل حرية القايض يف التعبري والرأي مبادئ بانجلور للسلوك القضائي، 
حيث نصت القيمة رقم 4 فقرة )6( منها عىل أحقية القايض - كأي مواطن آخر - يف ممارسة حرية التعبري والعقيدة 

واالرتباط والتجمع، رشيطة أن يراعي سلوكه رفعة املنصب القضائي وحيادية واستقالل السلطة القضائية66.

وقــد أكد التعليق الــذي أصدره مكتب األمني العــام لألمم املتحدة املعنى باملخــدرات واجلريمة عىل مبادئ 
بانجلور للسلوك القضائي يف معرض تفسريه للفقرة السابقة ما تقدم، حيث بني جلًيا أن قبول القايض تويل منصب 
القضاء ال يعني أنه تنازل عن حريته يف التعبري والرأي، أو حقه يف االعتقاد، أو االرتباط، أو التجمع، وإن كان يتعني 

59 Universal Declaration of Human Rights, supra note 26, art.19.

60 International Covenant on Civil and Political Rights, supra note 27, art.19.

61 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, supra note 28, art. 10.

62 American Convention on Human Rights, supra note 29, art.13.

63 African Charter on Human and Peoples’ Rights, supra note 30, art. 9.

64 United Nations Human Rights, Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985), art. 8 <http://www.ohchr.org/
EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx>.

65 Ibid. at art. 9.

66 Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002), supra note19 , art. 4 (6). 
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عليه أثناء ممارسة هذه احلقوق واحلريات مراعاة بعض القيود التي تقتضيها طبيعة الوظيفة القضائية، حفاًظا عىل ثقة 
املجتمع يف حياد واستقالل السلطة القضائية67. 

وعــن أحقية القايض يف التواصل اجتامعًيا مع ممــاريس املهن القانونية، بنّي التعليق جلًيــا، أن مبادئ بانجلور 
ال حتظــر االتصاالت االجتامعية بني القضاة وغريهم من العاملني يف املجــال القانوين، رشيطة أن يتوخى القايض 
احلــذر يف هذه االتصاالت وفًقا للظــروف، مربرة ذلك بأن قبول مهام املنصــب القضائي ال تفرض عىل القايض 
االنعزال عــن املجتمع، أو قطع كل اتصاالته مع أفــراده، بل العكس هو الصحيــح، فاالحتفاظ هبذه العالقات 
واستمراريتها قد يكون مفيًدا يف كثري من األحوال، حيث غالًبا ما تفيض هذه العالقات إىل التخفيف من حده التوتر 
بني القضاة واملحامني، أو احلد من الشــعور باالنعزال عن األصدقــاء واملعارف الذي يعانيه القايض بمجرد توليه 
الوظيفــة القضائية68. كام أكد التعليق، أن وجود مثل هذه الروابــط، أو العالقات بني القضاة وغريهم من مماريس 
العمل القانوين أمام دائرته ال ينهض وحده ســبًبا كافًيا لتنحية القايض، أو رده عن نظر النزاع، وإنام يتعني أن تقرتن 
هذه الروابط بسبب جدي، أو ختوف مربر من ميل القايض، أو انحيازه ملصلحة أحد اخلصوم، أو ضد مصلحته69.

ثانًيا: موقف الدساتر من حرية القضاة يف التعبر عن الرأي

كفلــت الغالبية العظمى من الدســاتري املقارنة حرية التعبري عن الرأي، بحســباهنا واحــدة من أهم احلريات 
األساســية التي يتمتع هبا مجيع املواطنني دون استثناء يف أي جمتمع ديمقراطي. ومن ثم، فإن القضاة، باعتبارهم من 
املواطنني يف املقام األول، هلم من حيث األصل كامل احلق يف التمتع بحرية التعبري والرأي، وذلك عىل غرار غريهم 
من املواطنني70، وال جمال للنعي هنا بأن قبول املنصب القضائي حيتم عىل القايض اسقاط حقه، أو التنازل عن حريته 
يف التعبري حفاًظا عىل رفعة ورشف املنصب القضائي، فهذا النعي مردود من ناحية، بأن مجيع الدساتري التي كرست 
هذا احلق قد خلت - عىل حد علمنا -مــن أية نصوص، رصحية، أو ضمنية، تنكر عىل القضاة متتعهم هبذه احلرية، 
ومن ثم فال متلك أي ســلطة يف الدولة، ترشيعية كانت أم تنفيذية، أو حتــى قضائية، إنكار هذا احلق عىل القضاة، 

أو حتى تقييده بال رضورة71. 

67 Commentary of the Bangalore Principles of Judicial Conduct, supra note 13.

68 Ibid. at para. 81.

69 Ibid. at Parag. 81.

انظر عىل سبيل املثال: دستور دولة أملانيا 1949، واملعدل 2014، مادة 5؛ دستور دولة تونس، 2014، الباب الثاين، الفصل 31؛ دستور دولة بلجيكا، 1831،   70

واملعدل 2014، مادة 19، دستور الواليات املتحدة األمريكية، 1789، املعدل 1992، التعديل األول يف وثيقة احلقوق
انظر: طارق حممد عبد القادر، القيود التي ترد عىل حرية القايض يف التعبر وإبداء الرأي املخالف، دراسة تطبيقية يف القضاء الدستوري، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق،   71

جامعة القاهرة، 2012، ص 7.
جتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أن املحكمة الدستورية العليا يف مرص كانت قد أكدت أمهية وقيمة حرية التعبري يف عديد أحكامها، حيث أكدت أن "ضامن الدستور... 
حلرية التعبري عن اآلراء والتمكني من عرضها ونرشها سواء بالقول، أو بالتصوير، أو بطباعتها، أو بتدوينها وغري ذلك من وسائل التعبري، قد تقرر بوصفها احلرية األصل 
التي ال يتم احلوار املفتوح إال يف نطاقها ذلك ما توخاه الدستور من خالل ضامن حرية التعبري - وعىل ما اطرد عليه قضاء هذه املحكمة - هو أن يكون التامس اآلراء 
واألفكار وتلقيها عن الغري ونقلها غري منحرص يف مصادر بذواهتا حتد من قنواهتا بل قصد أن ترتامى آفاقها وأن تتعدد مواردها وأدواهتا سعًيا لتعدد اآلراء وحموًرا لكل 
اجتاه؛ بل إن حرية التعبري أبلغ ما تكون أثًرا يف جمال اتصاهلا بالشئون العامة وعرض اوضاعها تبياًنا لنواحي التقصري فيها فقد أراد الدستور بضامهنا أن هتيمن عىل مظاهر 
تاريخ اجللسة:  قضائية،   22 لسنة   25 الطعن رقم  العليا -  الدستورية  العام". حكم املحكمة  العقل  السلطة وفرض وصايتها عىل  احلياة يف أعامق منابتها بام حيول بني 
5-5-2001 - مكتب فني 9، ج1، ص 907؛ وانظر يف هذا اخلصوص األحكام التالية: املحكمة الدستورية العليا - الطعن رقم 153 لسنة 21 قضائية، تاريخ اجللسة: 

3-6-2000، مكتب فني 9، ج1، ص 582؛ املحكمة الدستورية العليا - الطعن رقم 42 لسنة 16 قضائية، تاريخ اجللسة: 20-5-1995، مكتب فني 6، ج1، ص 740.
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كام أن هناك ارتباًطا عضوًيا، وعالقة تناســب طردي بــني حرية القايض يف التعبري عن رأيه خارج نطاق العمل 
القضائــي، وحريته يف التعبري أثناء مبارشته ملهام ومتطلبات العمــل القضائي. فكلام ضيقت الدولة، أو قيدت من 
ممارسة القايض حلريته األساسية يف التعبري عن رأيه، كلام ضاقت حريته يف التعبري القضائي عىل املستوى املهني، بينام 
إذا كفلت الدولة حرية القــايض يف التعبري وصانتها ضد حماوالت العصف هبا، انعكس ذلك بالرضورة عىل عمله 

القضائي، وكان أكثر قدرة يف محاية حقوق األفراد وحرياهتم72.

عىل أن ما تقــدم ال ينبغي محله عىل النحو الذي يوحي بأن حرية القــايض يف التعبري هي حرية مطلقة ال حيدها 
قيــود، أو حدود، إذ ليس هناك كأصل عام يف احلقوق، أو احلريات ما هو مطلق، أو دون حدود، بل خيضع القضاة 
يف ممارســتهم هلذه احلرية، لكافة الضوابط التي خيضع هلا غريهم من املواطنني، ضامًنا ملامرسة هذه احلرية يف إطارها 

املرشوع، ويام ال يرض بالغري، أو املجتمع. 

وقــد أكدت املحكمة الدســتورية العليا يف مرص هذا األصل العام عندما قضت بــأن "حرية التعبري عن الرأي 
ال يقترص أثرها عىل صاحب الرأي وحده، بل يتعداه إىل غريه وإىل املجتمع، ومن ثم مل يطلق الدســتور هذه احلرية، 
وإنــام، أباح للمرشع تنظيمها بوضع القواعد والضوابط التي تبني كيفية ممارســة احلرية بام يكفل صوهنا يف إطارها 

املرشوع دون أن تتجاوزه إىل اإلرضار بالغري، أو باملجتمع"73.

وعالوة عــىل هذه القيود، خيضع القضاة لبعض القيود األخرى التــي تقتضيها طبيعة عملهم الوظيفي لضامن 
حيدة واســتقالل الســلطة القضائية، والتي قد ختتلف من دولة إىل أخرى باختالف التقاليد والعادات والثقافات 

االجتامعية. 

ومن ذلك نخلص إىل أن حق القضاة يف اســتخدام وسائل التواصل االجتامعي، إنام يستند إىل حقهم يف ممارسة 
حرية التعبري عن الرأي، وخيضعون يف ممارسته لسائر الضوابط الدستورية، عالوة عىل القيود األخرى التي تفرضها 

طبيعة مناصبهم القضائية.

الفرع الثاين: تطبيقات االجتاه املقيد حلق القايض يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي

تبنى االجتاه املقيد حلق القايض يف اســتخدام وسائل التواصل االجتامعي الغالبية العظمى من دول العامل، إيامًنا 
منها بارتباط هذا احلق بحرية القايض يف التعبري عن الرأي الذي كفلته الدساتري املقارنة واملواثيق الدولية74.

ومــن الدول التي تبنت هذا االجتــاه اململكة املتحدة، حيــث أجازت التوجيهات الصــادرة من رئيس قضاة 
املحكمة العليا بشأن التدوين عىل مواقع التواصل االجتامعي وتويرت للقضاة إنشاء حسابات عىل شبكات التواصل 
االجتامعي، واســتخدامها ألغراض التواصل، وممارســة حرية التعبري عن الرأي، مؤكدة أن ممارسة هذا احلق من 

انظر: طارق حممد عبد القادر، املرجع السابق، ص 7.  72

انظر: حكم املحكمة الدستورية العليا - الطعن رقم 44 لسنة 7 قضائية، تاريخ اجللسة: 7-5-1988، مكتب فني 4، ج1، ص 98.  73

74 Singh, supra note 50, at. 160-170.
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عدمه هي مما ختضع لتقدير القايض الشخيص A Matter of Personal Choice 75. غري أن ذات القواعد حذرت 
عىل القضاة التوسع، أو اإلفراط يف نرش بياناهتم الشخصية، أو املعلومات املتعلقة بحياهتم اخلاصة عىل هذه املواقع، 
لدواع أمنية تتصل بحامية القايض وأرسته76. كام حذرت عليهم املشاركة بأية تعليقات عىل هذه املواقع من شأهنا هز 

ثقة الرأي العام يف حياد واستقالل السلطة القضائية77. 

ومن قبيل الــدول املنتمية إىل ذات االجتاه دولة أســرتاليا، حيــث أكدت التوجيهات الصــادرة من املحكمة 
الفيدرالية يف أســرتاليا حق القضاة يف استخدام وســائل التواصل االجتامعي، ولكنها أوجبت عليهم عند ممارسة 
هذا احلق األخذ بعــني االعتبار املبادئ التوجيهية املتعلقة بحياد، واســتقالل، ونزاهة الســلطة القضائية وجتنب 
 أي ترصف من شــأنه التأثــري يف حياده، أو عدالتــه78. كام ألزمــت ذات التوجيهات القضــاة بواجب اإلفصاح

 Duty of Disclosure عنــد وجود أية روابط صداقة، أو إعجاب عىل مواقــع التواصل االجتامعي بينهم وبني 

املحامني الذين يامرسون عملهم أمامهم79. 

كام تبنى ذات االجتاه يف الواليات املتحدة األمريكية نقابة املحامني األمريكية وغالبية الواليات التابعة هلا. حيث 
شــجعت نقابة املحامني األمريكية يف تعليقها لعام 2013، بشــأن قواعد املسئولية األخالقية واملهنية، القضاة عىل 
اســتخدام وســائل التواصل االجتامعي، حتى ال يكونوا بمعزل عن جمتمعاهتم، برشط االلتزام الكامل بام تفرضه 
مدونة الســلوك القضائي من قواعد وأحكام، السيام تلك التي حتظر عىل القضاة إتيان أي سلوك من شأنه تقويض 
اســتقالل القايض، أو نزاهته، أو حياده، أو يظهره بمظهر غري الئــق80. بل وبينت النقابة ملًيا يف تقريرها أن روابط 
الصداقــة، أو االعجاب عىل مواقع التواصل االجتامعي بــني القضاة وغريهم من األفراد، ال تدل يف حد ذاهتا عىل 
درجة، أو مستوى العالقة فيام بيهم، ومن ثم ال تنهض وحدها سبًبا كافًيا لرد القضاة، أو تنحيتهم عن نظر القضايا 
املعروضــة أمامهم81. ولكنها حذرت عــىل القايض يف الوقت ذاته االنخراط، أو التواصــل مع أطراف النزاع، أو 
ممثليهــم القانونيني خارج قاعات املحاكم، حتــى ال خيلق ذلك انطباًعا لدى الغري بأن هناك من هو يف مركز خاص 

لدي القايض، أو يملك التأثري عىل قراراته82. 

وقد انتهجــت ذات االجتاه الغالبية العظمي مــن الواليات التابعة للواليات املتحــدة األمريكية. ومن قبيل هذه 
الواليات، والية نيويورك، حيث انتهت جلنة الســلوك القضائــي بوالية نيويورك يف قرار هلا عام 2013 إىل مرشوعية 

75 Guidance for the judiciary issued by the Senior Presiding Judge and Senior President of Tribunals on blogging and the use 
of Twitter, Section 8.11 <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/blogging-guidance-
august-2012.pdf> accessed 28 August 2019.

76 Ibid. 

77 Ibid at Sect. 811.3.

78 Allsop CJ, ‘Federal Court of Australia: Guidelines for Judges about using electronic social media’, 6 December 2013.

79 Ibid at parag. 13-15.

80 ABA Comm’n on Ethics & Prof’l Responsibility, Formal Op. 462 (2013).

81 Ibid.at 1.

82 Ibid. at 2.
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استخدام القضاة، شأهنم يف ذلك شــان باقي املواطنني، ملواقع التواصل االجتامعي بشكل عام83. كام أكدت اللجنة يف 
تقريرها عىل حق القايض يف التواصل مع غريه من العاملني يف املجال القانوين، ومن بينهم املحامون، مؤكدة أن تواصل 
القضاة مع املحامني ال يعد وحده ســبًبا كافًيا لرد القضاة عن الفصل يف الدعاوي املنظورة أمامهم84. يف املقابل، أكدت 
اللجنة عىل رضورة التزام القضاة عند استخدام هذه الشبكات بقواعد السلوك القضائي، لتعزيز ثقة اجلمهور يف حياد 
القضاء وعدالته85. كام، حظرت اللجنة عىل القضاة اســتخدام شبكات التواصل يف تقديم اآلراء القانونية، أو مناقشة 

القضايا املنظورة أمام املحاكم من خالل الرسائل اخلاصة، أو املشاركات، أو غريها من صور االتصال86. 

كام انتهجت ذات النهج جلنة الســلوك القضائي بوالية كنتاكي، حيث أتاحت للقضاة حرية استخدام شبكات 
التواصل االجتامعي، وتكوين روابط صداقة مع غريهم من العاملني يف املجال القانوين، كاملحامني، واألخصائيني 
االجتامعيــني، ومأموري الضبط القضائي، مع االحتفاظ للقايض بســلطة تقدير مــا إذا كانت هذه الروابط ترقى 
إىل مرتبة العالقــة االجتامعية الوطيدة "Close Social Relationship" التــي توجب تنحيته عن نظر الدعوي 
املاثلة أمامه من عدمه87. ولكنها، كغريها من جلان الســلوك القضائي، بينت اللجنة أن استخدام القايض لشبكات 
التواصل االجتامعي حمفوف باملخاطر، كام أكدت عىل أن اعرتافها للقضاة بمامرســة هذا احلق ال ينبغي تفسريه عىل 
النحو الذي يتيح للقايض اســتخدام هذه املواقع بالطريقة والكيفية التي يستخدمها غريه من األفراد العاديني، وإنام 

يقرتن هذا االستخدام لزوًما بكامل القيود والضوابط التي تفرضها قواعد السلوك القضائي يف الوالية88. 

ويف ذات االجتاه، أصدرت جلنة معايري السلوك القضائي بوالية كارولينا اجلنوبية رأًيا مقتضًبا حول مدى إمكانية 
وجود روابط صداقة عىل مواقع التواصل االجتامعي بني القضاة واملحامني العاملني يف نطاق دوائر عملهم89. وقد 
أكدت جلنة يف قرارها حق القايض يف قبول روابط الصداقة عىل هذه املواقع، ليس مع املحامني فحســب، وإنام مع 
غريهم من العاملني يف املجال القانوين، كموظفي املحاكم ومأموري الضبط القضائي، رشيطة أال تتناول حمادثتهم، 
أو اتصاالهتم عىل هذه املواقع كل ما يتصل بأعامل القضاء90. وقد أرجعت اللجنة رأهيا الســالف العتبارات تتعلق 
بحامية القايض من العزلة داخل حميط جمتمعه، كام أكــدت أن وجود مثل هذه الروابط متنح املجتمع فرصة حقيقية 

ملراقبة سلوكيات القايض وترصفاته، بام من شأنه تعزيز ثقة الرأي العام يف عدالة ونزاهة النظام القضائي91.

83 N.Y. Advisory Op. 13-39 (2013) the Committee “cannot discern anything inherently inappropriate about a judge joining and 
making use of a social network.”

84 Ibid.

85 Ibid. 

86 Ibid.

87 Ethics Comm. of the Ky. Judiciary, Formal Ethics Op. JE-119, at 1 (2010) <http://courts.ky.gov/commissionscommittees/
JEC/JEC_Opinions/JE_119.pdf>.

88 Ibid. at 3.

89 S. C. Judicial Dep’t Advisory Comm. on Standards of Judicial Conduct, Op. 17-2009  )2009( <http://www.judicial.state.
sc.us/advisoryOpinions/displayadvopin.cfm?advOpinNo=17-2009>.

90 Ibid. at. 1.

91 Ibid. at. 5.

وتنييس،  مرييالند،  مثل  األخرى  الواليات  من  عدد  أيًضا  اعتمده  وإنام  فحسب،  السالفة  الواليات  عىل  يقترص  مل  االجتاه  هذا  تبني  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
.Singh, supra note 50, at. 160-174 :وأوكالهوما. انظر يف هذا اخلصوص
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موقفنا من حق القايض يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي

يتضح من العرض الســالف ملوقف كٍل من االجتاهــني املعارض واملقيد حلق القايض يف اســتخدام التواصل 
االجتامعي، أن اخلالف بينهام، يعكس يف حقيقته إشــكالية التوفيق بني حق القايض يف التعبري عن الرأي بحســبانه 
أحد حقوقه األساســية والدولية مــن جانب، وبني ما يفرضه واجب احلياد كالتزام مهنــي تفرضه طبيعة الوظيفة 
القضائية وضامنة أساســية لكفالة احلق يف حماكمة عادلة من قيود عىل ترصفاته عىل املستوى املهني والشخيص عىل 

حد سواء من جانب آخر92.

ونعتقد أن االجتاه الثاين، والذي اعتنقته الغالبية العظمى من دول العامل، وأكدته املواثيق الدولية ســواء املتعلقة 
بحقوق اإلنسان بوجه عام، أو قواعد الســلوك القضائي بوجه خاص، هو االجتاه األصوب واألكثر منطقية لعدد 

من األسباب، نوجزها فيام ييل:

أواًل: حق القايض يف استخدام وسائل التواصل يعد جزًءا ال يتجزأ من حريته يف التعبر عن الرأي

إن حق القايض يف اســتخدام شبكات التواصل االجتامعي يعد جزًءا ال ينفصم من حريته يف التعبري عن الرأي، 
التي كفلتها الغالبية العظمى من الدســاتري املقارنة واملواثيق الدولية، بوصفها واحدة من أهم األصول الدستورية 

والدعامات األساسية إلقامة جمتمع ديمقراطي. 

قضيــة يف  العليــا  املحكمــة  بينــت  مــا  نحــو  وعــىل  احلــق،  هــذا  فــإن  املنطلــق،  هــذا   ومــن 
 Packingham v. North Carolina وبحــق، قد أضحى واحًدا من احلقوق واحلريات األساســية املشــمولة 

باحلامية الدستورية93. 

ولــذا، فإن االدعاء بأن واجبات احلياد التي تفرضها طبيعة املنصــب القضائي تقتيض حرمان القايض من حقه 
يف اســتخدام وسائل التواصل االجتامعي، أو عىل األقل تقييده قدر اإلمكان، أو النعي بأن قبول املنصب القضائي 
يتضمــن ضمنًا تنازل القايض عن حريته يف التعبري، حفاًظا عىل كرامة الســلطة القضائية وتعزيًزا لثقة الشــعب يف 
عدالتها واستقالهلا، هو ادعاء مردود، بأن هذا احلق قد أضحى واحًدا من أهم احلقوق واحلريات األساسية املقررة 
للبــرش مجيًعا - ومنهم القضاة - بوصفهم كذلك، ومالزمة لذواهتم وشــخصياهتم التي يســتحيل تطورها بدون 

التمتع الفعيل هبا واملامرسة احلقيقية هلا. 

عىل أن ذلك ال يعني أن حق القايض يف اســتخدام وسائل التواصل االجتامعي هو حق مطلق، ال حتده قيود، أو 
حدود، وإنام تقرتن ممارســة القايض هلذا احلق بكامل القيود والضوابط التــي يقتضيها مبدأ احلياد حفاًظا عىل هيبة 
ورفعــة املنصب القضائي، وهو مــا يقتيض من األنظمة القانونية التوفيق بني ضامن املامرســة الفعلية هلذا احلق من 
جانــب، ومتطلبات مبدأ احلياد من جانب آخر، رشيطة أال تفرغ هذه املتطلبات احلق من مضمونه، أو تفقده قيمته 

وعالقته املتأصلة بالطبيعة البرشية94.

أنس سعدون، مرجع سابق.   92

93 Packingham v. North Carolina, 137 S. Ct. 1730 (2017). 

94 Browning, supra note 4, at 497.
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ثانًيا: احلياد ال يعني انعزال القايض عن املجتمع، أو انسحابه من احلياة العامة 

عىل عكس ما قد يتبــادر إىل ذهن البعض، ال يقتيض مبدأ احلياد انعزال القايض عن املجتمع، أو انســحابه من 
احليــاة العامة، إذ إن هذا األمر ليس فقط غري ممكن من الناحيــة الواقعية، ولكنه غري جمٍد كذلك؛ ألنه لن حيقق أي 

إضافة إىل تكوينه املهني، أو الشخيص، بل عىل العكس، سوف يؤثر سلًبا عىل كفاءة وفاعلية عمله. 

 وقــد أكدت مبادئ بانجلور ذات املعنى عندما بينت أن انفتاح القايض عىل الرأي العام هو أمر يقتضيه التطبيق 
 ،knowledge of the public is essential to the sound of administration of justice السليم للعدالة
بحســبان أن وظيفة القايض مل تعد تقترص فحسب عىل حسم ما يثار أمامه من منازعات، وإنام صار القايض مطالًبا 

كذلك بإبداء رأيه يف كثري من األمور اجلدلية املتعلقة بالقيم االجتامعية ومسائل حقوق اإلنسان95.

ثالًثا: شبكات التواصل االجتامعي هي جمرد وسيلة من وسائل التواصل

يتعني أال ننسى يف هذا املقام أن مواقع التواصل االجتامعي ال تعدو أن تكون جمرد وسيلة من وسائل التواصل، 
التــي يمكن للقضاة من خالهلــا التواصل مع غريهم من أفراد املجتمع، وتبــادل اآلراء واألفكار فيام بينهم. ومن 
ثــم فإهنا تظل خاضعة كأصل عام، عىل غرار غريها من وســائل التواصل كاهلاتــف، أو الربيد العادي، أو الربيد 
اإللكرتوين، لذات القواعد والضوابط التي يفرضها مبدأ احلياد عىل ســلوكيات القضاة وترصفاهتم خارج أوقات 

العمل الوظيفي، أو داخلها96. 

فــإذا كان مبدأ احلياد حيظر عىل القايض االتصال بأطراف النزاع، أو إبداء رأيه املســبق فيام هو منظور أمامه من 
نزاعات، أو إبداء اآلراء السياســية يف أي من وسائل التواصل التقليدية، فإنه يظل حمماًل بكامل هذه القيود خالل 

مشاركاته واتصاالته عىل مواقع التواصل االجتامعي97.

ومن التطبيقات احلديثة ذات الصلة يف القضاء األمريكي، تورط أحد القضاة بوالية أوهايو يف املشاركة، وإبداء 
التعليقات عىل بعض وســائل التواصل االجتامعي حول عدًدا من القضايا املنظورة أمامه إىل احلكم بعدم صالحيته 
للفصل فيام هو منظور أمامه من منازعات98. وقد بينت املحكمة العليا بوالية أوهايو بمناسبة حكمها الصادر بعدم 
الصالحية أن طبيعة هذه التعليقات، فضاًل عن رسعة انتشــارها عىل مواقــع التواصل االجتامعي، ترقي إىل مرتبة 

املربر اجلدي للتشكيك يف حياد القايض"99.

ومتتــد قيود مبدأ احلياد ليس فقط عىل ترصفات القايض الصادرة منه بمناســبة ممارســته ألعامل وظيفته، وإنام 

95 Commentary of the Bangalore Principles of Judicial Conduct, supra note 13.

96 Browning, supra note 4, at 503.
انظر يف تأكيد هذه احلجة تعليق نقابة املحامني األمريكية السابق اإلشارة إليه.

ABA Comm’n on Ethics & Prof’l Responsibility, Formal Op. 462 (2013).

97 Criss, Supra note 36, at 19; Browning, supra note 4, at 490.

98 Ibid. at. 500; Dan Bobkoff, Judge Takes Paper to Court over Online Comments, NPR, 2010, <http://www.npr.org/templates/
story/story.php?storyId=125816869> accessed 28 August 2019.

99 In re Disqualification of Saffold, 981 N.E.2d 869, 870 (Ohio 2010).
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تنطبق أيًضاعىل كافة ترصفاته املتعلقة بحياته الشخصية. وقد أكدت جلنة السلوك القضائي باملحكمة العليا يف والية 
تكســاس ما تقدم، بمناســبة نظر إحدى القضايا التأديبية ألحد قضاة حماكم األرسة التابعة للوالية، وذلك بسبب 
ظهوره يف إحدى مقاطع الفيديو عىل موقع يوتيوب يرضب فيه ابنته القارص ويسبها بأبشع األلفاظ. وانتهت اللجنة 
يف هذه القضية إىل إنذاره، ووقفه عن العمل، مؤكدة أن ظهوره يف مثل هذه الصورة عىل موقع اليوتيوب من شــأنه 
أن يؤثر ســلًبا عىل حياده كقايض أرسة، ويتعارض مع مقتضيات وواجبات وظيفته التي تفرض عيه بذلك كل ما 

يلزم ملراعاة مصالح النشء واألحداث100. 

تنطبق القيود التي يقتضيها مبدأ احلياد ليس عىل القضاة فحســب، وإنام عىل كل من يامرس وظائف ذات طبيعة 
قضائية، كأعضاء اللجان شــبه القضائية عىل ســبيل املثال. وقد أكدت إحدى املحاكم يف والية ماساتشوســتس 
ذلك بمناســبة بعض الترصحيات التي شــارك هبا أحد أعضاء اللجان املنوط هبا تصنيف وحتديد من ينطبق عليهم 
صفة "مرتكبي اجلرائم اجلنســية"، أو Sex Offenders حول إحدى القضايا املنظورة أمامه عىل صفحات مواقع 
 unfortunate التواصل االجتامعي. وقــد وصفت املحكمة هذه الترصفات الصادرة من القايض بأهنا مؤســفة

وتنطوي عىل إخالل بكرامة the dignity املنصب القضائي101. 

رابًعا: مفهوم الصداقة عىل مواقع التواصل االجتامعي خيتلف جذرًيا عن املفهوم التقليدي هلا

خيتلف مفهوم الصداقة عىل مواقع التواصل االجتامعي اختالفا جذرًيا عن املفهوم التقليدي ملعنى الصداقة102، 
فروابــط الصداقة عىل هذه املواقــع ال تعني أكثر من كوهنا عالقة بأحد املعــارف، أو بأحد جهات االتصال، وهو 
 ما قد دفع البعض إىل تســمية مثــل هذه الصداقات عىل مواقع التواصل االجتامعي بـــ "الصداقات االفرتاضية"،

أو Virtual Friendship، وال أدل عىل ذلك من أن فالفرد الواحد قد يكون لديه مئات، بل وآالف األصدقاء عىل 
مواقع التواصل كالفيس بوك ولينكد إن، وال يستطيع حتى تذكر أسامئهم103. 

عالوة عىل ذلك، فإن مواقع التواصل االجتامعي تستخدم التكنولوجيا احلديثة، وحتديًدا تكنولوجيا استخراج 
البيانات Data-mining Technology فيام تقدمه للمستخدم من اقرتاحات تتعلق بإضافة أصدقاء جدد، فأحياًنا 
جيد الفرد اقرتاحات بإضافة أشخاًصا ال يرتبط هبم بأي روابط، أو أي عالقات، وإنام ملجرد كوهنم عاملني يف ذات 
القطاع أو ذات التخصص، أو لتخرجهم من ذات اجلامعة أو املدرسة التي خترج منها الفرد، أو لعضويتهم يف ذات 

األندية أو اجلمعيات، أو لوجود أصدقاء مشرتكني، أو ملجرد وجودهم يف ذات املحيط املكاين لفرتة زمنية104. 

100 Jade Walker, Judge William Adams Won’t Be Charged over Videotaped Beating of Daughter, Police Say, Huffington Post, 
2011. <http://www.huffingtonpost.com/2011/11/03/judge-william-adams-video-beating-daughter_n_1075284.html> 
accessed 28 August 2019.

101 Doe v. Sex Offender Registry Board 959 N.E.2d 990 (Mass. App. Ct. 2012).

انظر الحًقا: املطلب الثاين من املبحث األول.  102

103 The Bruce M. Stargatt, Can a Judge and a Lawyer be ‘Friends’? 36-SPG Del. Law. 27, 27 (2018); Sluss v. Commenwealth, 
381 S.W.3d 215, 2012 ky. LEXIS 144, 2012 WL 4243650.

104 Stargatt, Supra note 103, at. 27.
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وقد اعتنقت حمكمة النقض الفرنســية يف حكم حديث هلا عام 2017 التفرقة السابقة بني مدلول الصداقة عىل 
شــبكات التواصل االجتامعي وبني مدلوهلا التقليــدي، حني أكدت أن روابط الصداقة التي جتمع املســتخدمني 

لشبكات التواصل االجتامعي ال تصلح وحدها سنًدا كافًيا إلثبات عدم حياد القايض105.

وقد اعتنقت ذات التفرقة املحكمة العليا بوالية كنتاكي بالواليات املتحدة، حني قضت بأن روابط الصداقة عىل 
املواقع االلكرتونية، مثل الفيس بوك، بني عضوين من هيئة املحلفني ووالدة اجلاين يف إحدى القضايا اجلنائية ال يعد 
ســبًبا كافًيا لتنحية هذين العضويــن، وذلك الختالف مفهوم الصداقة التقليدية عــن مفهوم الصداقة عىل مواقع 

التواصل االجتامعي106. 

خامًسا: روابط الصداقة بن القضاة واملحامن ليست سبًبا كافًيا إلثارة الشكوك حول حياد القايض

إن االدعــاء بأن الروابط، أو الصداقات عىل مواقع التواصــل االجتامعي بني القضاة واملحامني، أو غريهم من 
مماريس العمل القانوين بوجه عام من شــأهنا إثارة الشكوك حول حياد القايض، لكوهنا قد ترتك انطباًعا لدى الغري 
بوجود من هم يف مركز خاص بالنســبة للقايض، أو من يملكون التأثري عىل قراراتــه107، هو ادعاء يفتقر إىل الدقة 

لسببن رئيسني: 

فمن ناحية، ســبق وأن أرشنا إىل أن مبادئ بانجلور مل حتظر وجود اتصاالت اجتامعية بني القضاة وغريهم من 
مماريس العمل القانوين، كام بينت أن جمرد وجود هذه الروابط ال يشــكل ســبًبا جدًيا لرد القضاة، أو تنحيتهم عن 
نظــر الدعاوي املنظورة أمامهم، وإنام يتعني أن يتوافر عالوة عىل ذلك أســباب جدية، أو خماوف مربرة حول حياد 
القــايض108. بل أن هناك من أحكام القضاء األمريكي، مــا أكدت عىل أمهية وجود عالقات بني القضاة واملحامني 
ملا هلا من دور يف خدمة القضاء، وحتســني جودة األحكام القضائية109؛ لذا، وقياًسا عىل ذلك، فإن روابط الصداقة 
اإللكرتونية عىل مواقع التواصل االجتامعي، بحسباهنا أحد وسائل التواصل، ال يمكن أن تشكل يف حد ذاهتا سبًبا 
كافًيا إلثارة الشــكوك حول حياد القايض، أو تنحيته عن نظر الدعوى، الســيام وأن شبكات التواصل االجتامعي 
ال تفرق بني من هم يف منزلة األصدقاء املقربني وبني من هم جمرد معارف عن بعد، وإنام تســاوي بينهم مجيًعا حتت 

وصف أصدقاء.

105 Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 janvier 2017, 16-12.394, Publié au bulletin.

يف تفاصيل هذا احلكم انظر الحًقا الفرع الثاين من املطلب الثاين من املبحث الثالث.
106 Sluss v. Kentucky, 381 S.W.3d 215, 220–22 (Ky. 2012).

تنص املادة 23 من قواعد السلوك القضائي يف دولة قطر بقرار من املجلس األعىل للقضاء رقم )15( لسنة 2017 عىل أنه: "عىل القايض أن يقيد عالقته   107

باملحامني، أو غريهم ممن يامرسون أعاماًل يف املحكمة التي يعمل فيها، أو الرتدد عىل اخلصوم أو وكالئهم، أو استقباهلم يف بيته بالقدر الذي جينبه شبهة 
التحيز، أو عدم احلياد".

108 Commentary of the Bangalore Principles of Judicial Conduct, supra note 13.

انظر يف تأكيد وجهة النظر هذه: األحكام القضائية التالية، والتي أكدت يف جمملها عىل أن املعرفة، أو الصداقة وحدها ال متثل سبًبا كافًيا لرد القضاة عن نظر 
الدعاوى املنظورة أمامهم، وإنام يتعني أن يكون هناك مربر جدي خيشى معه من حتيز، أو ميل القايض ملصلحة أحد اخلصوم، أو ضد مصلحته:

	 In re Estate of Carlton, 378 So. 2d 1212. 1979 Fla. LEXIS 4588.
	 Roybal v. Morris, 100 P.2d 1100, 1103 (N.M.1983 (.

109 Murphy, 768 F.2d at 1537.
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 ،United States v. Meregildo وقد أكدت هذا االجتاه أحد املحاكــم الفيدرالية بوالية نيويورك يف قضية
حيث انتهت يف هذه القضية إىل رفض طلب املتهم ببطالن أدلة االهتام التي اســتند إليها املدعي العام ضده، وذلك 
بســبب حصول املدعي العام عليها من خالل أحد الشــهود الذين يرتبطون مع املتهــم بعالقة صداقة عىل مواقع 
التواصــل االجتامعي، وحتديًدا من خالل صفحة هذا الشــاهد عىل موقع الفيس بــوك. وقد متثلت هذه األدلة يف 
جمموعة من الرسائل واملشاركات املنســوبة للمتهم والتي يعرتف من خالهلا بضلوعه يف ارتكاب عدًدا من جرائم 
العنف. وقد بررت املحكمة قضاءها، بأن مفهــوم الصداقة عىل مواقع التواصل االجتامعي ال حيمل ذات املدلول 
ملفهوم الصداقة باملعنى التقليــدي، وأن توقعات املتهم بأن حيافظ أصدقاؤه عىل هذه املواقع عىل خصوصية ملفاته 
وأرساره ال جتد هلا أساســا يف القانون، مؤكدة أنه كلام اتسع نطاق صداقات املتهم عىل مواقع التواصل االجتامعي، 

كلام زادت احتامالت انكشاف رسائله ومكاتباته للغري ممن مل يتوقع أن يروها من األساس110.

من ناحية ثانية، فــإن النعي باحتاملية تأثري روابط الصداقة االلكرتونية التــي جتمع بني القضاة وبني املحامني، 
أو أعضاء النيابة، أو غريهم من العاملني يف املحاكم بشــكل عام عىل حيــاد وعدالة القايض تفقد كثرًيا من أمهيتها 
كلام زادت أعداد هذه الروابط، أو الصداقات، إذ يصعب القول حينها بأن كل هؤالء األشخاص يملكون وضًعا، 

أو مركًزا خاًصا يسمح هلم بالتأثري عىل عقيدة القايض111. 

وقد أكدت جلنة الســلوك القضائي بوالية كاليفورنيا ما تقدم يف رأي هلــا كانت قد أصدرته عام 2010 حول 
مدى مالءمة تواصل القضاة مع املحامني عىل مواقع التواصل االجتامعي، حيث انتهت فيه إىل أنه كلام زادت روابط 
الصداقــة عىل صفحة القايض يف شــبكات التواصل االجتامعي، كلام قلت احتــامالت االعتقاد بوجود من يملك 

التأثري عىل القايض، أو قراراته112.

سادًسا: تعدد أوجه استخدامات وسائل التواصل االجتامعي عىل املستوى الشخيص واملهني للقايض

أخرًيا، فإن استخدام القضاة لوســائل التواصل االجتامعي قد يفيد القايض عىل املستوى الشخيص واملهني113. 
فعىل املستوى الشخيص، تعد وسائل التواصل االجتامعي أحد أكثر الوسائل مالءمة، وأقلها كلفة لتواصل القضاة 
مــع العامل اخلارجي، دون أن يكون لذلك تأثري ســلبي عىل ثقة الرأي العام يف اجلهــاز القضائي بالدولة114. كام أن 
اســتخدام القضاة ملواقع التواصل االجتامعي يســاهم يف بناء قضاء واٍع ومدرك ألمهية هذه املواقع، باعتبارها قد 

باتت جزًءا ال ينفصم عن ثقافتنا وحياتنا اليومية115. 

110 United States v. Meregildo, 883 F. Supp. 2d 523, 526 (S.D.N.Y. 2012).

111 Criss, supra note 36, at. 19.

112 Cal. Judges Association Ethics Comm., Op. 66, at. 8 (2010) <http://www.caljudges.org/files/pdf/Opinion%2066FinalShort.
pdf> accessed October-2019.

113 Wilkinson, Supra note 33; ABA Formal Opinion 462 – Judge’s Use of Electronic Social Media, at 4 (Feb. 21, 2013).

114 Browning, supra note 4, at 505.

115 Summers & Smith, supra note 34.
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وعىل املســتوى املهني، يمكن للقضاة اســتخدام التكنولوجيا التي حتتوهيا هذه الوسائل بغرض االستفادة من 
إمكاناهتــا يف مراحــل التحقيق أو املحاكمة. ومن التطبيقات احلديثة هلذه االســتخدامات، اســتخدام أحد قضاة 
الواليات املتحدة األمريكية ملواقع التواصل االجتامعي يف إحدى القضايا املتعلقة باستحقاقات الضامن االجتامعي 
للكشــف عن األســاليب االحتيالية التي قد يلجأ إليها املتقاضون للحصول عىل اإلعانات الشهرية التي يمنحها 
نظام الضامن االجتامعي يف الواليات املتحدة لغري القادرين من املصابني بأمراض مزمنة، حيث استطاع القايض من 
خــالل موقع الفيس بوك الوصول إىل جموعة من الصور ألحــد املتقاضني الراغبني يف احلصول عىل هذه اإلعانات 
بســبب إصابته بمرض الربو، وهو يدخن فيها مع أصدقائه، وهو األمر الذي كان من شأنه التشكيك يف مصداقية 

ادعائه116.

كذلك قد يستخدم القضاة وسائل التواصل االجتامعي ملتابعة بعض مسئوليات وواجبات مناصبهم القضائية، 
ومن قبيــل التطبيقات عىل هذه االســتخدامات احلديثة ملواقع التواصل االجتامعي، اســتخدام أحد قضاة والية 
ميشيغان بعض مواقع التواصل االجتامعي ملراقبة سلوكيات وترصفات املفرج عنهم رشطًيا، واستخدام أحد قضاة 
حمكمة األحــداث يف ذات الوالية ملواقع التواصل االجتامعي ملراقبة ســلوكيات وترصفات األحداث اخلاضعني 

لواليته117.

أخرًيا، يمكن للســلطات القضائية استخدام شــبكات التواصل االجتامعي للتعريف بالنظام القضائي وتوعية 
املواطنني بحقوهم أمام القضاء. كام أن هذه الوسائل يمكن أن تلعب دوًرا كبرًيا يف حتقيق التواصل الواسع والرسيع 
بني الســلطة القضائية والرأي العام، حيث توفر هذه الوسائل فرصة حقيقية لتفاعل السلطة القضائية مع اجلمهور 
بآليات جديدة تعزز الشــفافية والتفاعل والتعاون. وقد طورت بعض الدول األوروبية بالفعل اســتخداماهتا هلذه 
الوسائل من أجل حتقيق األهداف السالفة، ومن هذه الدول، عىل سبيل املثال، دولة النرويج، حيث سمحت الدولة 
للمحكمة املنوط هبا التحقيق واحلكم يف قضية أوســلو اإلرهابية بالتواصل مع وسائل اإلعالم الدولية واجلمهور 

الذي كان يتابع القضية عن كثب118.

وبعد أن انتهينا من عرض االجتاهني؛ الرافض واملقيد حلق القايض يف اســتخدام وسائل التواصل االجتامعي، 
مع بيان أســانيدنا القانونية يف تأييد املوقف املقيد، نعرض يف املبحث التايل ألهم القيود الواردة عىل حق القايض يف 

استخدام مواقع التواصل االجتامعي. 

116 Purvis v. Comm’r of Social Security, No. 09-5318 (SDW), 2011 WL741234, at. 7 n.4 (D.N.J. Feb. 23, 2011).

117 Browning, supra note 4, at 505. 

118 Judicial Communication and Professional Ethics, Renewing the Relationship Between the Judiciary and the Public, 
European Judicial Training Network, Themis Competition, 2015, p. 14 & 18 <http://www.ejtn.eu/Documents/THEMIS%20
2015/Written_Paper_France4.pdf> accessed October-2019.
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المبحث الثاني: قيود استخدام القاضي لوسائل التواصل االجتماعي

متهيد وتقسيم:
صحيح أن اســتقالل القايض وحيدته حقان وواجبان يف أن واحد. فهام حقان للقايض جتاه الدولة، فلكي يقوم 
القايض بمهمته جيب أن يكفل له القانون االستقالل يف الرأي واحليدة يف أحكامه، ومها يف ذات الوقت واجبان عىل 
القايض جتاه اجلمهور بصفة عامة واخلصوم يف القضية بصفة خاصة، إال أن االستقالل واحلياد يتاميزان عن بعضهام 
البعــض يف أن األول حيكم عالقة القايض بالعامل اخلارجي، أو باملؤثرات اخلارجية كالســلطات األخرى يف الدولة 

واإلعالم واجلمهور، بينام الثاين يضبط عالقة القايض، وبصفة مبارشة، باخلصوم ليحكم بينهم دون ميل119.
لذلك البد أن ُتفرض قيود عىل حياد القايض، هذه القيود ال حتكم فقط عالقة القايض داخل املحكمة بالقضية، 
أو خصومها من منطلق احرتام القايض ملبدأ احلياد )مطلب ثان(، كام جيب أن ُتفرض قيود عىل عالقته خارج املحكمة 
باجلمهــور واإلعالم120، وعالقته بمصاحله وحياته اخلاصة، فكام قيل، وبحق، ال يمكن الفصل بني الوظيفة وحياة 

القايض اخلاصة، من منطلق احرتام القايض ملبدأ استقالل القضاء واحلفاظ عىل هيبته ونزاهته121 )مطلب أول(.
وتعددت مصادر هذه القيود، ســواء كانت قواعد قانونية، أو ســلوكية )أخالقيــة(، أو حتى مبادئ توجيهية 
اسرتشــاديه، وطنية كانت، أو إقليمية، أو دولية122، فهي إما أن تكون مصادر مبارشة تعالج بخصوصية سلوكيات 
القايض اإللكرتونية عرب وســائل التواصل االجتامعي وهي ضنينة وجدناها يف بعض الواليات املتحدة األمريكية 
واململكة املتحدة ودول أخرى قليلة كام ســنبني الحًقا،، أو مصادر غري مبارشة، حتيل إىل القواعد العامة التي حتكم 

السلوك القضائي بغض عن النظر عن وسيلة، أو الوسط التي اختذ فيها هذا السلوك123.

المطلب األول: استخدام القاضي وسائل التواصل االجتماعي في ضوء مبدأ استقالل القضاء 

إن اســتقالل القضاء ونزاهته يمثالن روح القضاء ويتطلبــان أن يكون كل عضو من أعضاء اجلهاز القضائي غري 
منحاز وغري متأثر بأي طرف وال حيل حملهم124. وقد بدأ اســتخدام الشــبكات االجتامعيــة بالفعل يف إثارة املبادئ 

قضائية، تاريخ اجللسة 1996/6/15، مكتب فني 7، ج 1،   16 لسنة  العليا، الطعن رقم 34  بالتفصيل: حكم املحكمة الدستورية  التمييز  انظر يف هذا   119

ص 763، سبقت اإلشارة إليه.
وهنا جتدر اإلشارة إىل أن هذه القيود جيب أن يعيها القايض والعامة؛ ألنه ال يمكن ترمجة مبادئ االستقالل واحليدة يف القضاء إال إذا كان هناك فهم مجاهريي   120
لدور القايض وتداعيات استخدام وسائل التواصل االجتامعي عىل رأي القايض. فيجب أن ُيعزز هذا املفهوم يف ذهن اجلمهور ويف أذهان الذين يطبقون 
نظم املجتمع. يف تأكيد ما تقدم تقرير جلنة حقوق اإلنسان حول استقالل وحيدة السلطة القضائية، انظر: املبسوط يف قانون القضاء املدين، علاًم وعماًل، ج 1، 

دار النهضة العربية، سنة 2017، ص 384.
فتحي وايل، املبسوط، ج 1، ص 391، بند 157.  121

122 Karen Eltis: Does Avoiding Judicial Isolation Outweigh the Risks Related to “Professional Death by Facebook?“ 2014 Laws 
636 <http://www.mdpi.com/2075-471X/3/4/636 p. 638>.

انظر مثاًل: تقرير اللجنة األوروبية للديمقراطية عن طريق القانون )جلنة فينيس Venice( استخدام وسائل اإلعالم االجتامعية من قبل القضاة القواعد، أو   123

التعليامت/اإلجراءات املتعلقة بالقضايا ذات الصلة مسامهة جلنة فينيس يف املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام القضاة لوسائل التواصل االجتامعي التي 
أعدهتا جلنة األمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلريمة )سرتاسبورغ 29 إبريل 2019( عىل املوقع التايل:

<https://venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI)2019(003-e> accessed October-2019.
ABA Comm’n on Ethics & Prof’l Responsibility, Formal Op. 462 )2013(. Browning, supra note 4. p.25. Summers & Smith, 
supra note 34.

أمحد مسلم، أصول املرافعات، مرجع سابق، بند 39 وما يليها، ص 43 وما يليها. انظر: سيد أمحد حممود، أصول التقايض وفًقا لقانون املرافعات وتعدياته   124

احلديثة، )القانون رقم 76 لسنة 2007 وأحكام القضاء وآراء الفقه(، طبعة منقحة، 2009، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 329.
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األخالقية والسلوكية املنبثقة عن مبدأ استقالل القضاء واحلفاظ عىل هيبته وثقة اجلمهور فيه. فقْيد املحافظة عىل نزاهة 
القضاء واستقالله هو قيد أخالقي وقانوين يتقيد هبام القايض دائاًم وبغض النظر عن وسيلة التواصل مع اآلخرين125، 
وقد وجدنا مدونات السلوك القضائي واملبادئ التوجيهية تؤكد هذا املفهوم بجانب بعض القواعد السلوكية واملبادئ 
التوجيهية التي تتوخي حذر القايض من عدم مراعاة بعض السلوكيات اإللكرتونية عرب وسائل التواصل االجتامعي 
خمالًفــا واجباته يف عــدم التأثر باملؤثرات اخلارجية والثقــة يف القضاء واحلفاظ عىل هيبتــه126، وفرضت قيد االلتزام 
بالتحفظ يف العالقة مع اجلمهور واإلعالم تارة أوىل، وعالقته بالسياسية تارة ثانية، وعالقته بالقضية ذاهتا تارة ثالثة.

الفرع األول: التزام القايض بالتحفظ اإللكرتوين عرب وسائل التواصل االجتامعي

إن التزام القايض بالتحفظ Obligation of Reserve يعني التزامه بالتحرز من املساس هبيبة وسمعة وظيفته 
القضائيــة وانتامئه إىل مرفق العدالــة، فهو قيد عىل حرية التعبري، تربره املصلحة العامــة، من أجل احلفاظ عىل ثقة 
اجلمهــور. وقد نصت عــىل االلتزام بالتحفظ كثري من املواثيــق الدولية127 واإلقليمية128 ومبادئ بانجلور بشــأن 

السلوك القضائي129.

فمدونات السلوك حتتوي عىل قواعد ترتكز عىل أنامط السلوك املحظورة عىل القايض، ال عىل الوسائل، أو األساليب التي يامرس من خالهلا هذه السلوكيات،   125

فمثاًل إذا ُفرض التزام عىل القايض بأال يقوم بالتعليقات، أو األنشطة السياسية، فال هيم بعد ذلك أسلوب، أو طريقة، أو وسيلة هذا النشاط سواء كان بشكل 
شخيص ومبارش، أو وجًها لوجه، أو من خالل الوسائل اإللكرتونية، أو وسائل التواصل االجتامعي.

Estlinbaum, Craig, Social Networking and Judicial Ethics (2012). 2 St. Mary’s J. Legal Mal. & Ethics 2 (2012).p.13. 
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2120943

126 Anders, Kelly Lynn, supra note 37. p.198. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2222217. accessed October-2019.

ينص الفصل الثامن من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عىل أنه: "حيق ألعضاء السلطة القضائية، شأهنم يف ذلك شأن املواطنني اآلخرين، التمتع بحرية التعبري   127

واالعتقاد واالنتســاب والتجمع، رشيطة أن يترصف القضاة دائاًم يف ممارســتهم هلذه احلقوق عىل نحو حيافظ عىل هيبة ووقار مناصبهم وعىل نزاهة واســتقالل 
السلطة القضائية". وهي نفس املبادئ التي أقرهتا أيًضا جلنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة بمقتىض قرارها عدد 2003/43، وكذا يف املبادئ التوجيهية بشأن دور 
أعضاء النيابة العامة املعتمدة من طرف مؤمتر هافانا املنعقد يف الفرتة من 27 أغســطس إىل 07 ســبتمرب من سنة 1990. ونص املبدأ التاسع من املبادئ األساسية 
بشأن استقالل السلطة القضائية التي اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلريمة ومعاملة املجرمني املعقود يف ميالنو من 26 آب/أغسطس إىل 6 أيلول/
ديسمرب 1985 علـــى أن "تكـون للقضـاة احلريـة فـي تكويـن مجعيـات للقضـاة، أو غريهـا مـن املنظمـات لتمثيـل مصاحلهـم والنهـوض بتدريبهـم املهنـي 
ومحايـــة استقالهلم القضائـي، وفـى االنضامم إليهـا." وتتضمـن كل مـن توصيـة جلنـة الـــوزراء، واملبـادئ األساسية والتوجيهيـة للجنـة اإلفريقية حلقـوق 
اإلنسان والشـعوب، وامليثـاق األورويب بشـأن النظـام األسايس للقضـاة، ومبـادئ بيجيـن ضامنـات مشـاهبة تم نرشها بموجب قراري اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة 32/40 املؤرخ يف 29 ترشين الثاين/نوفمرب 1985، 146/40 املؤرخ يف 13 كانون األول/ديسمرب 1985. عىل املوقعني التاليني:
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx.
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/08/PGJL_Arabic_ElecDist.pdf. accessed October-2019.

ينص اإلعالن رقم 03 الصادر يف شهر نونرب من سنة 2002 عن املجلس االستشاري للقضاة األوربيني عىل التزام القايض بأن "يضمن أن سلوكه، داخل   128

وخارج املحكمة، حيافظ عىل ثقة اجلمهور واملهنة القانونية واملتقاضني ويعززها يف نزاهة القايض والقضاء" و"يتجنب عدم اإلحلاح وباإلضافة إىل ذلك، 
ينبغي أن يكون القضاة مدركني يف مجيع األوقات لواجبهم يف دعم مكانة املحكمة وسمعتها".

التي  املبادئ  الدولية عىل ذات  القضائية  السلطة  استقالل  للقضاة ومبادئ جملس بريغ بشأن  بالنظام األسايس  املتعلق  امليثاق األورويب  كام ينص كل من 
تضمنها اإلعالن السالف. انظر:

Report by the Judicial Ethics Group of the European Network of Councils for the Judiciary (2008-2009), p.14. Julien 
Goldszlagier, Julie Hugues and Florence Lardet, Magistrates’ Ethics and Deontology: The Ethical Challenges of Internet 
Use By Judges (2012) European Judicial Training Network, 13
<http://www.jeunesmagistrats.fr/v2/IMG/pdf/The_ethical_challenges_of_internet_use_by_judges.pdf>.

نص املبدأ الرابع من مبادئ بانجلور بشأن السلوك القضائي عىل أن: "اللياقة وظهور اللياقة رضوريان ألداء مجيع أنشطة القايض".  129
The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002), Values 2.2 & 4.1. ENCJ, Judicial Ethics Report (2009-2010). ECHR, 
Resolution on Judicial Ethics (23.6.2008). A. Wilson, Let’s Be Cautious Friends: The Ethical Implications of Social 
Networking for Members of the Judiciary, Wash. J.L. Tech. & Arts, Vol.7 Issue 3 (2012).



املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم األول، 2020، تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر124

إن التزام القايض بالتحفظ اإللكرتوين -كــام َنِصفه-ال ينطبق فقط عىل عالقة القايض باجلمهور واإلعالم، بل 
وعىل ترصفاته ومصاحله الشــخصية، وأنشطته القضائية وغري القضائية. حيث قد تنشأ املشكالت من اإلدخاالت 
يف صفحة القايض والتي تشــري إىل أن القايض "حيب like"، أو "معجب" بمحل، أو مطعم، أو مؤسسة معينة وما 
إىل ذلك، أو القايض الظاهر كصديق يف شــبكة أنشئت ملؤسسة ما. وقد تأيت نفس املشكالت من تعليقات األخرين 
عىل صفحة القايض للتعبري عن آرائهم يف املسائل القانونية، أو السياسية. وال ينبغي عىل القايض أن ينقل، أو يسمح 
لآلخرين أن يعربوا عــن االنطباع بأهنم يف وضع خاص للتأثري عىل القــايض130. لذلك حاولت بعض الدول131، 
مثل أمريكا وبريطانيا وأوكرانيا والتشيك تنظيم تداعيات التزام القايض بالتحفظ عرب وسائل التواصل االجتامعي 

بشكل مبارش132. 

أواًل: يف الواليات املتحدة األمريكية

ــبكات  ــاة لش ــتخدام القض ــأن اس ــة بش ــني األمريكي ــة املحام ــم 462 لنقاب ــمي رق ــرأي الرس ــن ال ــد تضم وق
التواصــل االجتامعــي اإللكرتونيــة، والصــادر يف 21 فربايــر 2013 رضورة "احلفــاظ عــىل كرامــة الوظيفــة القضائيــة 
يف مجيــع األوقــات، وجتنــب كل مــن اإلهانــة وظهــور عــدم املالءمــة يف حياهتــم املهنيــة والشــخصية"، ال ســيام فيــام 
يتعلــق بمــن يتصلــون، وبــام يشــاركون فيــه وســائط التواصــل االجتامعــي. واســتطرد الــرأي بأنــه "جيــب أن نفرتض 
أن التعليقــات املنشــورة عــىل مواقــع التواصــل اإللكرتونيــة )ESM )Electronic Social Media مــن املحتمــل أن 

130 Michael Crowell, Judicial Ethics and Social Media, Admin. of just. bull. unc school of gov’t., 2015, <https://www.sog.unc.
edu/publications/bulletins/judicial-ethics-and-social-media> accessed October-2019.

ونصت املادة 3 من مدونة السلوك القضائي لوالية كارولينا الشاملية بالواليات املتحدة األمريكية، واملتعلقة بأداء القايض لواجبات وظيفة القضائية بنزاهة 
وجدية، ال سيام يف خصوص مسؤولياته يف فض املنازعات عىل وجوب أن يكون القايض صبوًرا وكرياًم ومهذًبا للمتقاضني واملحلفني والشهود واملحامني 
وغريهم ممن يتعامل معهم القايض بصفته الرسمية، وجيب أن يتطلب سلوًكا مشاهًبا من املحامني وموظفي القايض وموظفي املحكمة وغريهم ممن خيضع 

لتوجيه القايض وسيطرته، وأال ُيرشع عن قصد وال يفكر يف اتصاالت مع أي خصم بشأن اإلجراءات املعلقة.
Michael Crowell, supra note 133.

كام تنص املادة 16 من قواعد السلوك القضائي يف دولة قطر بقرار من املجلس األعىل للقضاء رقم )15( لسنة 2017 عىل أنه: "حيرص القايض عىل هيبة 
املحكمة أثناء جلسات املحاكمة، وأن يكون وقوًرا وصبوًرا حسن االستامع حمرتًما ذاته وصفته، معزًزا بسلوكه ومظهره ومنطقه ثقة عامة الناس بنزاهته 

ونزاهة النظام القضائي، وينبغي عليه أن يطالب موظفي املحكمة اخلاضعني إلدارته أن يترصفوا بسلوك مماثل حتت إرشافه ومراقبته".
ويف مرص، جرم قانون العقوبات املرصي التأثري عىل القايض يف أداء وظيفته حيث نصت املادة 187 منه عىل أنه: "يعاقب بنفس العقوبات )باحلبس مدة   131

ال جتاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف جنيه وال تزيد عىل عرشة آالف جنيه، أو بإحدى هاتني العقوبتني( كل من نرش بإحدى الطرق املتقدم 
القضاء،  رجال  يف  أو  البالد،  يف  القضاء  جهات  من  جهة  أية  أمام  مطروحة  دعوى  يف  الفصل  هبم  يناط  الذين  القضاة  يف  التأثري  شأهنا  من  أموًرا  ذكرها 
أو النيابة... ملصلحة طرف يف الدعوى، أو التحقيق، أو ضده". ونصت املادة 120 عىل أن: "كل موظف توسط لدى قاض، أو حمكمة لصالح أحد اخلصوم، 
أو إرضاًرا به سواء بطريق األمر، أو الطلب، أو الرجاء، أو التوصية يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر، أو بغرامة ال تتجاوز مخسامئة جنيه مرصي".
جتدر اإلشارة إىل أن هناك من الدول ما عاجلت ذات املوضوع بشكل غري مبارش كبلجيكا حيث مل تصدر املحكمة الدستورية البلجيكية أي تعليامت حمددة   132

بشأن استخدام وسائل التواصل االجتامعي، بخالف القاعدة العامة يف القانون األسايس التي تنص عىل عدم انتهاك كرامة القايض. انظر: موقع املجلس 
األعىل للقضاء عىل وثيقتني )باللغة الفرنسية( هبذا املوضوع

<http://www.csj.be/sites/default/files/press_publications/o0036e.pdf> accessed October-2019.

)تقرير الشبكة األوروبية ملجالس السلطة القضائية بشأن "العدالة واملجتمع واإلعالم 2011-2012": جيب أن يعرتف القضاة األفراد الذين يستخدمون 
وسائل التواصل االجتامعي بالقواعد األخالقية العامة، وجيب التعامل مع خرق هذه القواعد من خالل إجراءات تأديبية عادية. يوىص باستخدام أعىل 

إعدادات اخلصوصية، عىل املوقع التايل:
Conseil Supérieur de la Justice & Conseil Consultatif de la Magistrature, Guide for Magistrats (in French) (2012), p.10. 
http://www.hrj.be/sites/default/files/Rapport_RFCMJ_Colloque_Bruxelles_2018.pdf accessed October-2019.
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يتداوهلــا الغــري بالنــرش بــام مــن شــأنه تعريــض اســتقالل القضــاء للخطــر، فضــاًل عــن اإلخــالل بثقــة اجلمهــور 
يف القضــاء"133.

وقد تضمنت أحكام قواعد الســلوك القضائي لوالية كارولينا الشــاملية أحكام مشاهبة، حيث نصت القاعدة 
األوىل عىل التزام القايض بنزاهة واســتقالل القضاء. ونصت الفقرة ب من القاعدة الثانية عىل أنه ال جيوز للقايض 
أن يسمح ألرسة القايض، أو العالقات االجتامعية، أو العالقات األخرى بالتأثري عىل سلوك القايض أو حكمه134. 
كام حذرت من أن قائمة األفراد، أو املنظامت التــي يتم إدراجها يف قائمة "األصدقاء" أو "املعجبني" أو "املصالح" 
للقــايض، أو مرتبطة بطريقة أخرى قد توحي بوجود مظهــر من مظاهر التأثري عىل القايض. وأن هناك أيًضا خماطر 
من قيام األصدقاء بنرش تعليقات عىل صفحة القايض للتعبري عن آرائهم حول املســائل القانونية، أو السياسية، أو 
تعيني القايض كصديق عىل صفحة شــخص آخر يعرب عن وجهة نظر حول قضية قانونية، أو سياسية. فال ينبغي أن 

يمس القايض هيبة وظيفته لتعزيز املصالح اخلاصة لآلخرين135.

 Judicial Ethics Advisory Committee أجازت اللجنة اإلرشادية للسلوكيات القضائية ،Utah وبوالية أوتا
يف رأهيــا املتميز، بوضع تفصيالت فنية قانونية وعىل اختالف وتنوع شــبكات التواصل االجتامعي الشــهرية136، 
للقايض أن "ُيعجب Like"137 بالفعاليات والرشكات واملؤسسات، وما إىل ذلك، وال يعد جمرد اإلعجاب بحدث، 
أو نشــاط، أو كيان ســبًبا يف رد القايض. فكام أنه ال ُيطلب من القايض، عىل سبيل املثال، أن يتنحى عن القضية يف 
قضية تتعلق باملؤسسة املالية التي يقوم فيها القايض بأعامله املرصفية، ما مل يكن للقايض مصلحة يف ملكية املؤسسة، 
أو مصلحة أخرى يمكن أن تتأثر تأثًرا كبرًيا بقراره يف القضية، فالقايض "ُيعجب" باملؤسسة املالية ألنه يتعامل معها، 
ولكن هذه احلقيقة البسيطة ال تتطلب التنحي. وكثرًيا ما يعرض القايض تفضيالته Preferences، مثاًل من خالل 
الســيارة التي يقودها، أو فعاليات اجلامعة التي حيرضها، أو املتاجر التي يتسوق فيها. وال يعد جمرد عرض، أو نرش 
تفضيالته عىل العامة ســبًبا لعدم صالحيته لنظر الدعوى املعنية بالرشكة املصنعة للســيارة، أو اجلامعة، أو األعامل 

التجارية. "اإلعجاب Like" بيشء ال يشكل بياًنا مفصاًل عن أفكار القايض حول كيان معني، أو موضوع معني.

133 ABA Comm’n on Ethics & Prof’l Responsibility, Formal Op. 462 (2013).
Browning, supra note 4.p.25. Summers & Smith, supra note 34.

تنص املادة 12 من قواعد السلوك القضائي يف دولة قطر بقرار من املجلس األعىل للقضاء رقم )15( لسنة 2017 عىل أنه: "عىل القايض االبتعاد عن أي   134

ترصف يوحي لدى اآلخرين بأن أحد أفراد أرسته، أو شخًصا ما له تأثري عىل توجهه القضائي".
وتنص القاعدة رقم )5( عىل أنه ينبغي للقايض تنظيم أنشطته غري القضائية لضامن عدم منع القايض من أداء واجباته القضائية، وفيام يتعلق باألنشطة املدنية   135

واخلريية، ال جيوز للقايض مساعدة منظمة ثقافية، أو تعليمية، أو تارخيية، أو دينية، أو خريية، أو مدنية بفعالية يف مجع األموال ولكن قد يتم إدراجه كمساهم 
يف دعوة جلمع األموال، وقد تنشأ مشاكل من تعليقات القايض عىل صفحة الشبكة االجتامعية للمؤسسة، ودعم املنظمة وتأييدها، عند استخدام منصته عىل 

وسائل التواصل االجتامعي جلمع األموال.
Michael Crowell, supra note 133.

انظر: رأي اللجنة اإلرشادية للسلوكيات القضائية Judicial Ethics Advisory Committee بوالية أوتا Utah عىل املوقع اإللكرتوين التال  136
<https://www.utcourts.gov/resources/ethadv/ethics_opinions/2012/12-1.pdf >

املصطلح الفني "إعجاب Like" مبتدع من قبل املوقع اإللكرتوين للفيس بوك واملصطلح نفسه ال دخل له يف أفكار القايض.  137
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كــام جيوز للقايض أن يتتبع "Follow"138 مثاًل مكاتب املحاماة، أو غريها من رشكات املحاماة، أو حتى حمام ما 
يمكن أن يظهر أمامه يف دعوى مســتقباًل. ويف الرأي الرسمي Formal Opinion 98-1، أقر املجلس القضائي 
بأنه جيوز للقضاة االختالط مع املحامــني، مثل تناول الغداء مع املحامني. وحيدث التفاعل االجتامعي بني القضاة 
واملحامني يف أماكــن عامة أخرى. وجيوز للقايض أن "ُيعجب Like" بمكتب حمامــاة مثاًل، وكذلك تناول الغداء 
مع أحد الرشكاء ال يعد وحده سبًبا لإلخالل باســتقاللية القايض. وكام ُذكر أعاله، فإن اإلعجاب"Like" بيشء، 
أو شخص ما ال ينقل الكثري عن أفكار القايض بشأن موضوع ما. وتعيني بسيط عىل صفحة ويب، دون ذلك بكثري، 
وال خيلــق مظهر التحيز. وكام لوحظ، قد ُيطلب من القايض أن يتجنــب نرش تعليقات عندما تروق ملكتب حماماة، 

ولكن تسمية "إعجاب" بيشء ما ال حيمل معنى كبرًيا. 

وأجازت ذات اللجنة الســابقة ظهور القايض عىل وسائل التواصل االجتامعي بصفته القضائية، ونرشه صوًرا 
فتوغرافية له مرتديا زيه الرســمي، رشيطة أن تكون الصورة قد التقطت يف مكان مناســب يكون فيه ارتداء الرداء 
مناسًبا، كام هو احلال يف دوائر املحكمة. وعند النرش يف صفحة ويب، جيب عرض الصورة يف سياق حيافظ عىل نزاهة 

الوظيفة القضائية.

ثانًيا: يف اململكة املتحدة

 أصدرت جلنه التكنولوجيا القضائيــة Judicial Technology Committee يف اجلوانب األمنية عدًدا من 
التوجيهات توجب عىل القضاة جتنب التعبري عن اآلراء التي يمكن أن ترض بثقة اجلمهور يف نزاهتهم، أو يف السلطة 
القضائية بوجه عام إذا عرفوا بأهنم يشــغلون منصًبا قضائيــة. ينطبق هذا التوجيه أيًضا عىل املدونات Blogs. وقد 

يؤدي عدم التقيد بالتوجيهات يف هناية املطاف إىل اختاذ إجراءات تأديبيه139.

ثالًثا: يف أوكرانيا

 نصت املادة 20 من مدونة الســلوك القضائــي يف أوكرانيا عىل قواعد أكثر حتديًدا للســلوك القضائي خارج 
املحكمــة، حيث أجازت للقضاة املشــاركة يف الشــبكات االجتامعية واملنتديات املبارشة وغري ذلك من أشــكال 
االتصال باإلنرتنت، رشيطة قرص هذه املشــاركات عىل املعلومات، أو املوضوعات التي ال ترض بســلطة القضاء 

واملحكمة140.

رابًعا: يف التشيك

انتهى احتاد قضاه اجلمهورية التشــيكية إىل ســتة اســتنتاجات فيام يتعلق باســتخدام القضاة لوسائط اإلعالم 

وهي خاصية تقنية تبيح ملستخدم منصة Twitter بالذات أن يتابع شخًصا، أو مؤسسة هلام حساب عىل ذات املنصة فيام ُينرش، أو ُيعلق هبا.  138

139 https://venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI)2019(003-e
Senior presiding judge & senior president of tribunals, blogging by judicial office holders, guidance )U.K.( <http://www.
judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Guidance/blogging-guidance- august-2012.pdf> accessed October-2019.
<https://intranet.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2012/09/data-responsibilities-2015-final.pdf>

انظر املوقع اآليت:   140
<https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/Code_of_Judical_NEW_eng1.pdf>



127 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم األول، 2020، تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر

االجتامعية، منها: إلزام القضاة باحرتام كرامة الســلطة القضائية ونزاهة الســلطة القضائية واستقالهلا فيام يضعونه 
من منشــورات، أو تعليقات عىل حساباهتم عىل مواقع التواصل. كام حظرت عليهم إقامة أية عالقات من شأهنا أن 
تعطــي انطباًعا بأهنا يمكن أن تؤثر عىل عمليه صنع القرار، وأخــرًيا، حظرت عىل القضاة التعليق عىل اإلجراءات 

القضائية اجلارية، أو تقديم املشورة القانونية141.

الفرع الثاين: الكشف عن الوظيفة القضائية عرب وسائل التواصل االجتامعي ومنع استغاهلا

من مظاهر االلتزام بالتحفظ واحلفاظ عىل هيبة الوظيفة القضائية عند اســتخدام وســائل التواصل االجتامعي 
عدم الكشف عن الوظيفة القضائية عرب تلك الوسائل إال يف املواضع املناسبة وعدم استغالل هذه الوظيفة142. وقد 
اهتمت مدونات الســلوك واآلراء التوجيهية يف بعض الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة هبذه املســألة 
ليس فقط لغايات هيبة القضاء وثقة اجلمهور فيه، وإنام العتبارات املحافظة عىل أمن وأمان القضاة أنفسهم من أي 

تعد عليهم، أو عىل أرسهم كذلك.

أواًل: يف الواليات املتحدة األمريكية

يف والية ايداهوIdaho ، ويف الصيغة املعدلة من مدونة قواعد السلوك القضائي، أدرجت املحكمة العليا تعليًقا 
عىل القاعدة 3.1 التي تنص عىل أنه: "يف حني ال حيظر عىل القضاة املشاركة يف الشبكات االجتامعية عىل اإلنرتنت، 
مثل الفيس بوكFacebook، انستجرام Instagram، سناب شات Snapchat، وما شابه ذلك، ينبغي االنضباط 
وتوخي احلذر يف القيام بذلك"، وأنه ال ينبغي للقايض أن يعرف نفســه كقاض، ســواء بالكلامت، أو الصور عند 

املشاركة يف التعليق، أو التفاعل الذي ال يتامشى مع القيود التي تفرضها هذه املدونة )100(143.

 Committee on Judicialترى جلنه أخالقيات القضــاء ،Massachusetts ويف والية ماساتشوســتس
)Ethics)CJE التابعة للمحكمة القضائية العليا يف القرار رقم 2011-6 أن "اللقب القضائي ال ينبغي استخدامه 
يف أعامل القايض الشخصية" كام نصحت اللجنة القضاة بتوخي احلرص عند التعريف بصفاهتم الوظيفية، وحظرت 

141 (The Union of Judges of the Czech Republic, Six conclusions with regards to the use of social media by judges, Prague, 24 
May 2017, Czech Republic In Use of Social Media by Judges Discussion Guide for the Expert Group Meeting (5-7 November 
2018, Vienna).
<https://www.venice.coe.int/files/un_social_media/unodc.pdf> accessed October-2019.

تنص املادة 20 من قواعد السلوك القضائي يف دولة قطر بقرار من املجلس األعىل للقضاء رقم )15( لسنة 2017 عىل أنه: "يمتنع عىل القايض أن يكشف   142

صفته الوظيفية، أو أن يلوح بسلطاهنا بام قد جيعله يف مواقف تنال من مكانته إال يف حاالت القبض، أو اختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق". وتنص املادة 
«21» منها عىل أنه: "عىل القايض أال يستغل منصبه القضائي لتعزيز مصاحله الشخصية، أو مصلحة أحد أفراد أرسته، أو أي فرد آخر".

كام ينص البند رقم 9 من املادة الرابعة من مدونة السلوك ألخالقيات العمل القضائي يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، الطبعة األوىل، سنة 
2017، بأن عىل القايض أال "يستغل منصبـه القضائـي لتعزيـز مصاحله الشـخصية، أو مصلحـة أحد أفراد أرسته، أو خيلق انطباًعا لدى اآلخرين بأن هلم 

تأثرًيا عىل توجيهه القضائي"، مشار إليه يف اهلامش )8(.
143 Idaho Code Jud. Conduct r. 3.1 cmt. 5 (2016). M. S. Kurita, Electronic Social Media: Friend or Foe for Judges, 7 St. 

Mary’s Journal on Legal Malpractice & Ethics 184 (2017) <https://commons.stmarytx.edu/lmej/vol7/iss2/3> accessed 
October-2019.
Use of Social Media by Judges Discussion Guide for the Expert Group Meeting )5-7 November 2018, Vienna( <https://www.
venice.coe.int/files/un_social_media/unodc.pdf>.
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عليهم أيًضا "اســتغالل هيبة املنصب القضائي للنهوض بمصاحله اخلاصة، أو لآلخرين، أو السامح لآلخرين بأن 
ينقلوا االنطباع بأهنم يف وضع خاص للتأثري عىل القايض"144.

 Judicial Ethics Advisory ذكرت اللجنة اإلرشــادية للســلوكيات القضائيــة ،Utah ويف والية أوتــا
Committee أنه ال ينبغي للقايض أن يستخدم لقبه يف مشاركاته عىل مواقع التواصل، ورضبت مثاًل لذلك بعدم 

جواز استعراض القضاة للمطاعم التي يتناولون فيها وجباهتم، ألن ذلك قد خيلق مظهًرا بأن القايض يستخدم هيبة 
الوظيفة القضائية للنهوض بمصالح كيان يســتهدف الربح، وال يوجد سبب مرشوع الستخدام املسمى الوظيفي 
يف مثل هذه احلالة. كام بينت اللجنة، أنه يتعني عند نرش القايض للتعليقات، أن يعمل عىل افرتاض أن أولئك الذين 
ينظرون إىل تعليقاته سيتعرفون عىل وظيفته القضائية، وبالتايل جيب عىل القايض أن يكون حذًرا يف تعليقاته؛ لضامن 

أن التعليقات ال ختل بثقة اجلمهور يف السلطة القضائية145.

 Florida’s Judicial Ethics ويف واليــة فلوريدا، ذهبت اللجنة اإلرشــادية ألخالقيــات القضاة هنــاك
Advisory Committee ســنة 2009 146 إىل عدم جواز اســتغالل القايض ملنصــات التواصل لتحقيق منافع 

شخصية له.

ثانًيا: يف اململكة املتحدة

يف بريطانيــا صدرت إرشــادات الســلوك القضائي مــارس 2018147، والتــي حتتوي عىل إرشــادات حول 
اســتخدام وســائل التواصل االجتامعي. وبالرغم من أن هذه اإلرشادات قد أكدت أن اســتخدام مواقع التواصل 
 هي مســألة شــخصية، فإهنا اســرتعت انتباه القضــاة إىل التوجيهات التي أصدرهتــا جلنه التكنولوجيــا القضائية
 Judicial Technology Committee يف اجلوانب األمنية هلذه الوســيلة148، فحذرت القضاة بشــأن الكشــف 
عــن اهلوية الوظيفية مما ييل: 1- نرش املزيد من املعلومات الشــخصية أكثر مما هــو رضوري )خاصه هبدف الغش(. 
 2- نــرش املعلومات التي قد هتدد ســالمته الشــخصية مثل تفاصيل خطــط العطالت واملعلومات عــن العائلة.
3- إعدادات اخلصوصية التلقائية. رفع إعدادات اخلصوصية داخل منتديات وسائل التواصل االجتامعي. 4- عدم 

144 (The Committee on Judicial Ethics of the Massachusetts Supreme Judicial Court, CJE Opinion No. 2011-6, 28 December 
2011, United States of America) In Use of Social Media by Judges Discussion Guide for the Expert Group Meeting (5-7 
November 2018, Vienna) <https://www.venice.coe.int/files/un_social_media/unodc.pdf>

انظر رأي اللجنة اإلرشادية للسلوكيات القضائية Judicial Ethics Advisory Committee بوالية أوتا Utah عىل الرابط التايل:  145
<https://www.utcourts.gov/resources/ethadv/ethics_opinions/2012/12-1.pdf>

146 Fla. Sup. Ct., Judicial Ethics Advisory Comm., Op. No. 2009-20 (Nov. 17, 2009) <http://www.jud6.org/LegalCommunity/
LegalPractice/opinions/jeacopinions/2009/200920.html>.

147 The current Judicial Conduct Guidance is available here: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2016/07/
judicial-conduct-v2018-final-2.pdf accessed October-2019.

عىل املوقع التايل:  148
<https://intranet.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2012/09/data-responsibilities-2015-final.pdf>
accessed October-2019.
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الســيطرة عىل البيانات بعد نرشها. 5- نرش صور ألنفسهم يف إعدادات عادية ســواء كانوا وحدهم، أو مع افراد 
األرسة و/أو األصدقاء149.

الفرع الثالث: منع تسييس القضاة عند استخدام وسائل التواصل االجتامعي

مــن القيود التي ترد عىل حرية القايض يف التعبري عن آرائه االلتزام باملحافظة عىل االســتقالل والنزاهة اللذين 
يقتضيان عدم تسييس القضاة، بمعنى حظر االشتغال بالسياسة، أو إبداء رأي سيايس150.

أواًل: نامذج لبعض القواعد والتوجيهات يف منع تسييس القضاة يف الفضاء اإللكرتوين

يف الربازيل، أشار دليل استخدام القضاة لوسائط التواصل االجتامعي، رابطة القضاة الربازيليني، 2017، ( 1
إىل االمتناع عن نرش اإلعالنات، أو الرسائل السياســية، التي قد تكون غري صحيحه سياسًيا، أو متحيزة، 

واملشاركة يف املجموعات املغلقة Closed Groups ، وعدم إعطاء اآلراء حول القضايا السياسية151.

 judicial office-holders issued on ويسرتعي االنتباه أيًضا إىل التوجيهات املتعلقة باملدونات التي أصدرها القضاة باسم كبري القضاة ورئيس املحاكم  149

 behalf of the Senior Presiding Judge and the Senior President of Tribunals يف 8 آب/أغسطس 2012، وباختصار، فإن اإلرشادات 

تنص عىل أنه يف حني أن املدونات Blogs من قبل القضاة غري حمظورة، إال أهنم ملزمون بعدم التعريف بأنفسهم كأعضاء يف السلطة القضائية.
<https://intranet.judiciary.gov.uk/practical-matters/it/it-guidance/blogging-guidance/>
<https://intranet.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2012/09/data-responsibilities-2015-final.pdf>

فتحي وايل، املبسوط، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017، ص391، بند 157. انظر عىل سبيل املثال: املادة 10 من قانون السلطة القضائية الفرنيس،   150

واملادتني 72-73 من قانون السلطة القضائية املرصي.
السياسية جيب أن  السلوكية عىل أن كل األنشطة والعالقات احلزبية  املدونات  أو  القواعد،  أو  القضائية،  السلطة  القانونية كقوانني  القواعد  تنص غالبية 
تتوقف مع تويل املنصب القضائي. فأنشطة القايض احلزبية السياسية، أو ترصحياته املدالة خارج املحكمة بشأن أمورُ متثل رصاعات حزبية شعبية، قدُ تقلل 
من مظهر استقالله عن السلطة التنفيذية والترشيعية ونزاهته. إال أن هذا احلظر يمكن التخفيف منه بشأن التعليقات التي يديل هبا القايض يف مواقف مناسبة 
للدفاع عن املؤسسة القضائية، أو لرشح أمور قانونية، أو قرارات معينة للمجتمع، أو ملجموعة متخصصة من املستمعني، أو للدفاع عن حقوق اإلنسان 
األساسية أوحكم القانون. انظر: تعليق عىل مبادئ بانجلور للسلوك القضائي صادر عن مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة )مارس/2007(.
<https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/Bangalore_principles_AR_eBook.pdf> 

وإذا كان صحيًحا أن هذا القيد هو قيد عام، فإنه قيد نسبي كذلك. فهو عام ألنه ينطبق عىل القايض أًيا كانت وسيلة التعبري عن الرأي السيايس سواء كانت 
تقليدية، أو إلكرتونية كام هو احلال عرب وسائل التواصل االجتامعي، ورغم ذلك اهتمت بعض الدول بوضع قواعد حتكم سلوكيات القايض السياسية 
خاصًة عرب وسائل التواصل االجتامعي، كام يف الربازيل والتشيك ومن الدول العربية مرص. كام أنه قيد نسبي، باعتبار أن سياسية الدول خمتلفة يف رصامة، 
أو مرونة تطبيق مبدأ منع تسييس القضاة، وعىل حسب طريقة تعيني القضاة. فبينام حتظر الدول التي يتم تعيني القضاة فيها عىل سبيل الدوام اشتغال القضاة 
أملانيا، أو يف  العربية، تسمح الدول ايل يعني فيها القضاة بأسلوب االنتخاب انخراط القضاة يف احلياة السياسية مثل  بالسياسة مثل فرنسا وسائر الدول 

الواليات املتحدة األمريكية.
القايض ملزم  "أن  التزامات السلوك األخالقي للقضاة، حيث جاء فيه  يتعلق بمجموعة  ميثاقا  الفرنيس سنة 2010  وقد أصدر املجلس األعىل للقضاء 
األحكام  انتقاد  أيًضا  عليه  ويمنع  التعبري...،  يف  حلقه  ممارسته  أثناء  االحرتاز  عىل  والقدوة  املثال  يعطي  أن  دائام  عليه  وجيب  العدالة  صورة  عىل  باحلفاظ 
والقرارات التي يصدرها زمالؤه، كام يتعني عليه استحضار هذه الضوابط وااللتزامات أثناء إصداره ملذكراته اخلاصة بمساره املهني. وحظر امليثاق عىل 
القضاة إبداء أي مظاهر عدائية ضد احلكومة، أو القيام بترصفات ذات طبيعة سياسية تتعارض مع واجب التحفظ املفروض عليهم، لكنه من جهة اخرى 
نص عىل أن واجب التحفظ ال يشمل منع القضاة من املشاركة يف إعداد النصوص القانونية وحتليل مقتضياهتا بكل حرية." انظر يف هذا امليثاق باللغة العربية 

عىل املوقع التايل:
<https://iedja.org/wp-content/uploads/2019/07/RODM_Ar.pdf > accessed October-2019.

أما يف أملانيا، فُيسمح للقضاة باالنخراط يف االحزاب السياسية. انظر:
Federal Constitutional Court, 30. August 1983, 2 BvR 1334/82. In european commission for democracy through law )Venice 
comission( report on the freedom of expression of judges adopted by the Venice Commission a its 103rd Plenary Session)
Venice, 19-20 June 2015(.
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)018-e
151 The Manual for the Magistrates’ Use of Social Media, The Brazilian Magistrates Association, 2017, Brazil was cited by Use 

of Social Media by Judges Discussion Guide for the Expert Group Meeting (5-7 November 2018, Vienna  <https://www.
venice.coe.int/files/un_social_media/unodc.pdf>
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ويف التشيك، قام احتاد قضاة اجلمهورية التشيكية بوضع سته استنتاجات فيام يتعلق باستخدام القضاة لوسائط ( 2
اإلعالم االجتامعية، وكان منها إلزام القايض بتجنب األنشــطة السياســية )من بينها دعم مرشح لوظيفة 
سياســية، ال "إعجاب Like" األحزاب السياســية، أو احلركات، وال يعطي رأيا حول املســائل السياسية 

املثرية للجدل اال إذا كانت تتعلق بمسائل العدالة(152.

ويف مرص153، صدر كتاب دوري رقم )7( لســنة 2016 بتاريخ 25 يونيو 2014 من جملس القضاء األعىل ( 3
بياًنا أهاب فيه برجــال القضاء والنيابة العامة عدم التدوين عىل املواقع اإللكرتونية بام ينال من اســتقالل 
الســلطة القضائية وحيدهتا وهيبتها وخيالف تقاليدها املستقرة وحظر عليهم خمالفة ذلك. وقد دعا الكتاب 

إىل مراعاة ما ييل:

"أواًل: جتنــب التدوين عىل مواقع التواصل االجتامعي والتطبيقات اإللكرتونية بشــأن أية أحداث تتســم 
بالطابع الســيايس، أو موضوعات هلا ذات الطابع، وإبداء اإلعجاب بأية صفحات، أو أخبار، أو تعليقات 

حتتوي عىل ذلك، أو عىل ما يشري إىل تأييد اجتاه سيايس، أو حزيب.

ثانًيا: عدم قبول طلبات اإلضافة، أو الصداقة التي ترد إليهم عرب مواقع التواصل االجتامعي، أو التطبيقات 
اإللكرتونية إال بعد التحقق من شخصية الطالب لعدم خمالطة من هم ليسوا فوق مستوى الشبهات، وحتقيًقا 
ملا توجبه وظيفة النيابة العامة من القصد يف إنشــاء عالقات من أي نوع كان بني أعضاء النيابة العامة وأفراد 
الناس حفاًظا عىل مهابة رســالتها وقدسيتها واستزادة لثقة املواطن يف جترد رجال النيابة العامة وبعدهم عن 

امليل واهلوى.

ثالًثا: جيب عىل أعضــاء النيابة العامة االلتزام بعــدم إذاعة أرسار القضايا والتحقيقات وما تشــتمل عليه 
األوراق، أو املداولة فيها عرب املواقــع والتطبيقات اإللكرتونية ملا يف ذلك من خطورة وخروج عىل التقاليد 

العريقة للنيابة العامة.

رابًعا: عدم تناول أي شأن من شؤون النيابة العامة، أو القضاء عرب شبكات التواصل االجتامعي ملا يتضمنه 
ذلك من النيل من استقالل السلطة القضائية وحيدهتا وهيبتها.

خامًسا: ُيمنع عىل أعضاء النيابة العامة اإلدالء بأية ترصحيات لكافة وسائل اإلعالم عن القضايا التي يتولون 
التحقيق فيها، وكذا الظهور العلني يف تلك الوسائل، وإجراء املداخالت يف الربامج املسموعة، أو املرئية.

كام أصدر رئيس هيئة النيابة اإلدارية القرار رقم 454 لسنة 2012، وحظر يف املادة رقم 35 منه عىل أعضاء 
النيابة اإلدارية، بغري موافقة كتابية مسبقة من رئيس اهليئة، االشرتاك يف الربامج اإلذاعية املسموعة واملرئية، 
أو اإلدالء بأحاديــث للصحف، أو إبــداء اآلراء، أو تبادهلا عرب صفحات التواصل االجتامعي املشــرتكة، 

152 The Union of Judges of the Czech Republic, supra note 147.p.7

انظر املادتني 72-73 من قانون السلطة القضائية املرصي.   153



131 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم األول، 2020، تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر

أو غريها من وسائل االتصال االلكرتوين فيام يتعلق بأي شأن من شؤون النيابة اإلدارية، أو شؤون أعضائها، 
أو أي شأن من شؤون اهليئات القضائية األخرى، أو شؤون أعضائها، أو يف النظم القضائية، أو ما يتصل هبا، 

أو يف املسائل السياسية..."154. 

ثم صدر منشور رقم )3( لسنة 2019 بتاريخ 21 سبتمرب 2019 من النيابة اإلدارية، ونص عىل اتباع ما ييل: 

أواًل: تغلق، بمعرفة مؤسسيها، أو من يتوىل إدارهتا )Admin( مجيع مواقع التواصل االجتامعي سواء الفيس بوك، 
أو الواتس آب التي حتمل، أو تتضمن ما يفيد نسبتها إىل النيابة اإلدارية، أو أعضائها حتت أي مسمى، أو تتناول أي 
شــان من شــؤون أعضائها وحيظر االنضامم إليها، أو عضويتها كام حيظر إنشاء أي موقع، أو صفحات جديدة هلذا 

الغرض لتداول أخبار النيابة اإلدارية والتعليق عليها.

ثانًيا: جيوز ألي من أعضاء النيابة اإلدارية استخدام موقعي التواصل االجتامعي اخلاصني بالنيابة اإلدارية حتت 
إرشاف مركز املعلومات وإدارة النيابات وما يوافق عليه املستشار رئيس النيابة اإلدارية.

ثالًثا: كل من خالف أحكام هذا القرار تتم مســاءلته تأديبيا وعىل إدارة التفتيش ومركز املعلومات كل فيام خيصه 
متابعة تنفيذ هذا القرار وعرض تقارير نتائج املتابعة عىل املستشار رئيس اهليئة155.

ومما ســبق من نصوص يتبني أهنا اشرتكت يف تبني سياســة احلظر املقيد ال املطلق الستخدام القايض، أو عضو 
اهليئة القضائية لوســائل التواصل االجتامعي، ويف حظر ممارســة األعامل السياسية حفاًظا عىل هيبة وسمعة مرفق 
القضاء، وأحسنت يف مواجهة حظر التســييس بقواعد خاصة ومنصبة مبارشة عىل ممارساهتا عرب وسائل التواصل 
االجتامعي، وعدم إغفــال تلك النصوص ملواجهتها املبارشة واخلاصة هبذه الوســائل احلديثــة، وكدليل عىل أن 

القائمني عىل إدارة املرفق مدركون لتداعيات هذه التكنولوجيا احلديثة. 

إال أنــه ُيعاب عىل هذه النصوص أهنا غّلبت، يف جزء منهــا، مقتضيات الوظيفة القضائية عىل حرية التعبري عن 
الرأي أي دون إقامة موازنة دقيقة بينهام، حينام حظرت إنشــاء صفحات وحســابات وقررت إغالق املنشــأ منها، 
إال تلك الرســمية املنشأة من قبل املرفق ذاته، وكذا عند اشــرتاطها اإلذن املسبق قبل التعبري عن الرأي عرب مواقع 
التواصل االجتامعي، وكان حسبها - يف اعتقادنا - أن تشرتط اإلخطار ال اإلذن املسبق، وبعدها ليتحمل كل عضو 
قضائي مســؤولية ما يديل به حال اإلخالل بواجبات وظيفته القضائية ســواء عــرب صفحته اخلاصة، أو صفحات 
أعضاء اهليئات القضائية ذات املجموعة املغلقة. كام نضيف أنه ُتفضل صياغة النصوص التي حتكم استخدام أعضاء 
اهليئات القضائية لوســائل التواصل االجتامعي بصيغة اإلجازة املقيدة ال بصيغة احلظر واملنع املقيد فلتبدأ عباراهتا 
بأنه:"جيوز ولكن رشيطة..." بداًل من "حيظر عىل إال..."، لتجســد هذه الصياغة املفضلة لدينا املوازنة الدقيقة بني 

حرية التعبري من جانب، واالستقالل واحلياد من جانب آخر، فاألصل يف األشياء اإلباحة. 

انظر: التعليامت العامة بتنظيم العمل الفني الصادرة بقرار رئيس هيئة النيابة اإلدارية رقم 454 لسنة 2012 عىل املوقع الرسمي للنيابة اإلدارية التايل:   154
<http://www.ap.gov.eg/web/AR/post?ID=453>

155 https://www.dostor.org/2851483 accessed October-2019.
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ثانًيا: مرونة القيد بالنسبة للقضاة املنتخبن يف الواليات املتحدة األمريكية

تشــكل نسبة القضاة املنتخبني يف الواليات املتحدة األمريكية حوايل 87 يف املائة من إمجايل عدد قضاة الواليات 
األمريكية156، خالًفا للقضاة الفيدراليني، حيث يتم تعيينهم بقرار من رئيس الدولة بعد موافقة جملس الشــيوخ157، 
عىل عكس الوضع يف بالدنا العربية فهم يف الغالب من القضاة املعينني158، والسؤال هنا: ما أثر طريقة اختيار القضاة 

عىل القيود التي تفرض عىل استخدامهم لوسائل التواصل االجتامعي؟

يسمح لقضاة االنتخاب بحشد األصوات وإنشــاء، أو االنضامم إىل محلة Campaign والتواصل مع املجتمع 
اخلارجي، سواء عرب الوسائل التقليدية، أو حتى الوسائل اإللكرتونية احلديثة، ومنها شبكات التواصل االجتامعي 
اإللكرتونية. لذا، يكون جمال استخدام القايض املنتخب لوسائل التواصل االجتامعي أوسع من جماله لو كان قاضًيا 
معينًــا، ولكن ال يعني ذلك يف اعتقادنا أن القضاة املنتخبــني معفيون من القيود، بل البد أن ُتفرض عىل القضاة أيا 
كانــت طريقة اختيارهم؛ ألهنم يف األخري قضاة متســاوون، ولكن تكمن اخلصوصية لــدى القايض املنتخب فيام 
هو مســموح به من استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف ســبيل انتخابه وفوزه بمقعد القضاء، األمر الذي لن 
يكون من املالئم استخدامه من قبل القايض املعني كوسائل للداعية والتسويق ختالف مستلزمات احلفاظ عىل هيبة 

القضاء، أو الثقة العامة.

ــود عــىل  ــه جيــب التشــدد يف فــرض القي ــاك وجهــة نظــر أخــرى نعضدهــا وهــي أن ولكــن قــد تكــون هن
ــن  ــري م ــاًم لتأث ــع حت ــب خيض ــايض املنتخ ــبب أن الق ــني، بس ــايض املع ــن الق ــب ع ــايض املنتخ ــتخدام الق اس
ــل ويف  ــة ب ــلطة التنفيذي ــة الس ــط يف مواجه ــده فق ــب تأكي ــايض ال جي ــتقالل الق ــاب. فاس ــاعدوه يف االنتخ س
مواجهــة التنظيــم الســيايس والناخبــني، فهــو قــد حييــد عــن واجــب احليــدة حرًصــا منــه عــىل جتديــد انتخابــه. 
كــام أن نظــام االنتخــاب جيعــل القــايض أكثــر ميــاًل لناخبيــه، ألن هــذا النظــام ال يســفر عــن قــاض كــفء بقــدر 

ــة159.  قــاض ذي شــعبية وســمعة سياســية حزبي

والسامح باستخدام وسائل التواصل االجتامعي يكون بشكل كبري من قبل القضاة املنتخببن مقارنة بأقراهنم من املعينني. ويعد استخدام وسائل التواصل   156

االجتامعي وسيلة مفيدة وفعالة من حيث التكلفة للقضاة املنتخبني لتحقيق ذلك.
Samuel Vincent Jones, Judges, Friends, and Facebook: The Ethics of Prohibition, (2011) 24(2) Georgetown Journal of 
Legal Ethics 281, 300.

كشفت دراسة استقصائية لعام 2012 شملت 623 قاضًيا أمريكيًّا من حماكم الواليات عن استخدامهم لوسائل التواصل االجتامعي أن 46.1 % من القضاة 
الذين شملهم االستطالع يستخدمون وسائل التواصل االجتامعي )7(. وقد ارتفعت هذه النسبة من 43.6 % يف عام 2011.

Conference of Court Public Information Officers, 2012 CCPIO New Media Survey (31 July 2012) 4
<http://ccpio.org/wp-content/uploads/2012/08/CCOIO-2012-New-Media-ReportFINAL.pdf>

157 ‘Guilty, your Honour?’, The Economist (online), 22 July 2004
<https://www.economist.com/united-states/2004/07/22/guilty-your-honour>.

أن طريقة اختيار القضاة تتصل يف كل بلد بتقاليده املوروثة، ونظامه السيايس واالجتامعي، فإذا كانت الطريقتان األساسيتان يف اختيار القضاة مها التعيني   158

واالنتخاب، كام هو احلال يف سويرسا وبعض الواليات يف أمريكا ويف مجهوريات روسيا االحتادية. وما يتميز به نظام االنتخاب هو الصلة بني القايض 
تفاصيل  التعيني. بخصوص  نظام  احلال يف  الثانية، عىل عكس  وتنفصم عرى  األوىل  فتتوثق  أخرى،  ناحية  والقايض واحلكومة من  ناحية  والشعب من 

النظامني انظر: فتحي وايل، املبسوط، ج1، ص374-377. بند 153-151.
فتحي وايل، املبسوط، املرجع السابق، ج1 ، ص376 -377. بند 152.  159
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الفرع الرابع: احرتام رسية املداوالت وقواعد نرش األحكام والتعليق عليها 

يعد التــزام القايض برسية املداوالت من أهم االلتزامات والســلوكيات القضائية، ومــن أهم مظاهرها عدم 
تربير القايض لقراراته، فيمكــن للقايض التعبري عن آرائه ولكن يقترص عىل إعطاء أســباب لقراراته دون التعليق 
عليها160، حتى لو كانت مســتهجنة من قبل وســائل اإلعالم، أو الفقه161. وتداعيات هذا االلتزام هي عدم إفشاء 

رسية املداوالت واحرتام قواعد نرش األحكام والتعليق عليها.

أواًل: احلفاظ عىل رسية املداوالت

ينطبــق مبدأ رسية املداوالت - يف اعتقادنا - يف نطــاق زمني حمدد وهو يف مرحلة ما قبل صدور احلكم، ولكن 
يمكن للعامة بعد صدور احلكــم أن يطلعوا عىل جمريات املداوالت التي أدت إىل النطق هبذا احلكم امللزم ألطرافه 
والذي له قوة ثبوتية عىل العامة. أما يف مرحلة ما قبل النطق باحلكم أمام اجلمهور، سواء مع االجتاه الصارم يف رسية 
املداولــة التي متنع القايض من التعبري عن رأيه املخالف Dissenting Opinion كام هو األصل يف النظام الالتيني 
Civil Law، أو مع االجتاه املرن الذي يســمح بذلك كام يف النظام األنجلوسكســوين Common Law بحسب 

األصل162، حيظر عىل القايض التعبري عن رأيه املخالف - أن ســمح له القانون - عرب وســائل التواصل االجتامعي 
حفاًظا عىل رسية املداوالت. 

لذلك، فاملقصود من رسية املداوالت هو احلفاظ عىل عدم نرشها للجمهور قبل صدور احلكم سواء كان هناك 
جمــال للرأي املخالف من عدمه، وإذا تطلب القانون نرش الرأي املخالف يف احلكم، أو ورقة خارج احلكم )حمرض( 
يودع يف ملــف الدعوى، ففي اعتقادنا أن نرش مثل هذا املحرض عىل وســائل التواصل االجتامعي فيام قبل صدور 

احلكم يعد خمالفة ملبدأ الرسية163.

ويِف ذات الســياق، نصت املادة 260 من قانون السلطة القضائية اإلسبانية عىل أن من حق القايض املخالف أن 
يعرب عن رأيه موقًعا عليه من طرفه، ويدون يف ســجل األحكام ويبلــغ لألطراف رفقة احلكم املوافق عليه من قبل 

تنص املادة 5 من قواعد السلوك القضائي يف دولة قطر بقرار من املجلس األعىل للقضاء رقم )15( لسنة 2017، عىل أنه: "ال جيوز للقايض سامع أي من   160

اخلصوم، أو وكالئهم يف غياب الطرف اآلخر خارج جلسات املحاكمة بام من شأنه التأثري يف قضائه". وتنص املادة «19» منها عىل أنه: "يمتنع عىل القايض 
إفشاء رس املداوالت عقب صدور احلكم وبعده، وعليه أن يمتنع عن إبداء أي رأي، أو تعليق بأية طريقة كانت بشأن الدعاوى املعروضة عليه، أو عىل غريه 

من القضاة".
161 Judicial Ethics, Report 2008-2009, European Network of Councils for the Judiciary, p.15.
“The Bangalore Principles of Judicial Conduct” (2002), p.4.

كقوانني اإلجراءات املدنية يف كل من إنجلرتا والواليات املتحدة، واهلند، وأسرتاليا، ونيوزلندا، وجنوب إفريقيا، والفلبني.  162

ويف النظام الالتيني استثناء كام يف قليل من الترشيعات العربية انظر املادة 128 من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت، واملادة 2/159 من قانون أصول 
املحاكامت األردين، واملادة 160 من قانون املرافعات العراقي.

وقد أحيل أحد قضاة الواليات املتحدة األمريكية إىل التأديب بسبب، يف ظل قانون يسمح بالرأي املخالف، بسبب إفشائه رسية املداوالت ومناقشته عالنية   163

وقائع إحدى القضايا املنظورة أمامه. وقد متثلت املخالفة يف تعليق القايض عىل جمموعة مغلقة closed-group بموقع الفيس بوك. وأهنى تعليقه بأهنا "هذه 
."“Here’s the whole story. Please spread it far and wide.”هي كل القصة، من فضلكم انرشوها عىل أوسع نطاق

Re Henry P. Allred, No. 42, Complaint at 1 (Ala. Judicial Inquiry Comm’n Feb. 28, 2013) <http://judicial.alabama.gov/
judiciary/COJ42COMPLAINT.pdf>.
M. S. Kurita, supra note 149.
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األغلبية، ويمكن نرشمها مًعا يف حال خمالفة النرش للقانون، دون أن يرتب أدين أثر عىل احلكم الصادر بكيفية نظامية 
من طرف قضاة األغلبية مثلام يتفق عليه كبار رشاح القانون اإلجرائي اإلســباين164. وأهم ما يميز قانون الســلطة 
القضائية اإلســباين معاجلته نرش الرأي املخالف فأجاز نرش الرأي املخالف عندما يلــزم القانون نرش احلكم ذاته، 

لذلك يف اعتقادنا أنه جيوز نرش الرأي املخالف عىل وسائل التواصل االجتامعي عندما يلزم القانون نرش احلكم. 

ثانًيا: مدى جواز نرش املرافعة، أو احلكم والتعليق عليهام عرب وسائل التواصل االجتامعي

نــرى أن نرش أنباء املحاكامت فــرع من عالنيتها طاملا مل حيظر القانون النرش، ويســمح للصحف بنرش تفاصيل 
املرافعــات التي حتصل يف القضايا ومنطوق األحــكام التي تصدر فيها165. والغاية مــن العالنية هي مراقبة أعامل 
املحاكم، وتعزيز شــعور املواطنني بالثقة يف القضاء، وحث القضــاة عىل بذل أقىص عناية يف أحكامهم؛ عىل أنه إذا 

كانت اجللسة رسية فال جيوز نرشها فيام عدا احلكم166. 

قد يستخدم القايض وسائل التواصل االجتامعي يف الكشف عن معلومات رسية، أو التعليق عىل قضية مازالت 
منظورة أمام ســاحات املحاكم167. فإذا كان هناك نقد إعالمي لتقرير، أو نقد مثار من قبل أفراد من الشعب، جيب 
عىل القايض أال يعريه أي اهتامم ويتفادي الرد عليه، كام جيب عليه التحدث فقط من منطلق أسبابه ألحكام القضايا 

التي اختذ قراًرا بشأهنا.

ويف الواليــات املتحدة األمريكيــة، ويف قضيــة Colon & Colon in Puerto Rico، أدىل قاض بتعليقات ( 1
ســاخرة عىل وســائل اإلعالم االجتامعي عن أطراف القضية. وقد اعترب هذا السلوك انتهاكا ملبدأ االستقالل 
والتعدي عىل القواعد األخالقية168. أما يف والية تكساس فذكرت جلنة والية تكساس املعنية بالسلوك القضائي 

أنه ال يمكن للقضاة نرش حتديثات الفيس بوك والتعليقات حول القضايا واألطراف يف القضايا املعلقة169.
ويف والية أريزونا تضمن الرأي االستشاري للجنة االستشارية لألخالقيات القضائية التزاًما عاًما عىل القايض 
بتجنب املشــاركة يف املناقشــات املتعلقة باملســائل التي تدخل يف اختصاص حمكمته، أو أن يكون مرتبًطا هبا، 

164 Article 260. 1, “Any judge who takes part in the voting session of a final judgment or a writ will sign the resolution finally 
passed even if he dissents from the majority opinion but at the time of voting or signing the decision he may issue a 
dissenting vote cast in the manner of a judgment in which he may accept by reference the findings incorporated to the 
decision given by the bench which he agrees with. 2. …When It becomes mandatory by law to publish the judgment, the 
dissenting vote must be included next to it...”
<https://www.legislationline.org/download/id/6791/file/Spain_law_juidiciary_1985_am2016_en.pdf accessed October-2019.

نقض 1983/3/2 طعن رقم 743 لسنة 48 ق الديناصوري، ص 1046 ج 1. وانظر: حممد حامد فهمي، املرافعات، رقم 34.  165

انظر: فتحي وايل، مرجع سابق، ج2، ص272-273، بند 98. وانظر: أمحد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 198. مشار إليه يف: أمحد مليجي، املوسوعة الشاملة   166

يف التعليق عىل قانون املرافعات، جلنة الفكر القانوين، مرشوع مكتبة املحامي، القاهرة، ج 2، طبعة سنة 2007، ص636 -637.
167 Hull, Helia, Why Can’t We Be Friends: Preserving Public Confidence in the Judiciary Through Limited Use of Social 

Networking, Syracuse Law Review Vol. 63 No. 2 (2013) accessed at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2620039.

املحكمة العليا يف بورتوريكو، يف قضية In Re: Colon Colon, 2017 TSPR 49، خمالفة القاعدتني 19 و23، الواليات املتحدة األمريكية يف:   168
Use of Social Media by Judges Discussion Guide for the Expert Group Meeting (5-7 November 2018, Vienna).p.11
<https://www.venice.coe.int/files/un_social_media/unodc.pdf> accessed October-2019.

جلنه والية تكساس املعنية بالسلوك القضائي، CJC No. 14-0820-DI & 14-0838-DIO، 20 إبريل 2015، الواليات املتحدة األمريكية يف:  169
Use of Social Media by Judges Discussion Guide for the Expert Group Meeting (5-7 November 2018, Vienna).p.12
<https://www.venice.coe.int/files/un_social_media/unodc.pdf>.
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ويشمل ذلك املنشــورات Posts التي يقدمها اآلخرون فيام يتعلق بالقضايا املنظورة، أو املحتمل عرضها عىل 
املحكمة. ويمكن هلذه الرســائل أن تعطي انطباًعا بأن أشخاًصا آخرين، أو مؤسسات أخرى يف وضع يسمح 

هلم بالتأثري عيل القايض، ويمكنها أيًضا أن تثري القلق بشأن حياد القايض170.
ويف إنجلرتا، حوكم أحد املحلفني بتهمه إهانة املحكمة Contempt of Court الســتخدامه اإلنرتنت، وقد ( 2

سجن ملده ثامنية أشهر يف لندن بعد استخدام الفيس بوك لتبادل الرسائل مع مدعى عليه برئ بالفعل يف حماكمته 
يف جريمة خمدرات171. 

ويف فرنسا، أثار قاضيان فرنسيان جداًل عندما نرشا تغريدات عرب تويرت مصحوبة بروح الدعابة - خالل إحدى ( 3
القضايــا التي تنظرهــا املحكمة - حول خنق رئيس املحكمة يف منتصف قاعــة املحكمة، اقرتح Ed "غاضًبا" 
قتل عضو آخر يف املحكمة قبل أن يتأمل كل منهام يف اآلثار القانونية املرتتبة عىل صفع شــاهد. حيث غرد قائاًل 
بسخرية "هذا كل يشء، لقد جعلت الشاهد يبكي". تم ُعرضت التغريدات عىل السلطات القضائية اإلقليمية، 
التي بدأت عىل الفور حتقيًقا. لقد أغلقت حســابات Twitter اخلاصة بكل من "Gascogne" و"Ed"، اللتني 

كشفت جريدة Sud Ouest اإلقليمية عنهام172.

المطلب الثاني: استخدام القاضي لوسائل التواصل االجتماعي في ضوء مبدأ الحياد

يشكل مبدأ حياد القايض مبًدا أساسًيا للتقايض والتزاًما عليه بسامع وجهات النظر املختلفة بني أطراف القضية، 
أو ممثليهــم حتى يقارن بينهم متهيدا للوصول للحقيقة القضائية، ومن نتائــج التزام القايض بمبدأ احلياد173، أنه ال 
جيوز للقايض أن يميل إىل أحد اخلصوم، أو ممثله، وأن يقف عىل قدم املســاواة فيام بني اخلصوم وممثليهم. كام يقتيض 
احلياد أيًضا أال حيكم القايض بعلمه الشــخيص174. فهل لوســائل التواصل االجتامعي تداعيات قانونية فنية بشأن 

التأثري عىل عالقات القايض باخلصم، أو ممثلهم كاملحامي مما خيل بمظاهر احليدة التي جيب أن يتمتع هبا القايض؟

املحكمة العليا يف أريزونا 13، اللجنة االستشارية لألخالقيات القضائية، الرأي اإلرشادي 14-01، 5 أغسطس 2014، الواليات املتحدة األمريكية يف:  170
Use of Social Media by Judges Discussion Guide for the Expert Group Meeting (5-7 November 2018, Vienna).p.12-13.

انظر القضية Lord Judge CJ (paras 29, 30, 33 and 34) عىل املوقع التايل:  171
<https://global.oup.com/uk/orc/law/els/wilson_directions2e/01student/updates/010812/ch12/>.

وانترشت الواقعة عرب اجلرائد:
Deans, J., )16 June 2011( Facebook juror jailed for eight months, The Guardian. 
http://www.theguardian.com/uk/2011/jun/14/facebook-contempt-of-court-transcript.

172 <https://www.france24.com/en/20121202-french-judges-courtroom-tweets-murder-twitter> accessed October-2019.
French Magistrates Caught Tweeting During Trial, The Telegraph )Nov. 28, 2012, 3:23 PM(, http://www.telegraph.
co.uk/news/worldnews/europe/france/9708864/Frenchmagistrates-caught-tweeting-during-trial.html; French 
Judges Humorously Tweeted Trial, United ؛ress int’l )Dec. 3, 2012, 9:01 AM(, http://www.upi.com/Top_News/World-
News/2012/12/03/French-judges-humorously-tweeted-trial/UPI-20801354543285/accessed October-2019(.

"جيب أن يمتلك القايض أربع صفات: االستامع بكياسة، والرد بحكمة، والدراسة مع ضبط الذات واختاذ القرار بحياد".  173
« Un juge doit posséder quatre qualités: écouter avec courtoisie, répondre avec sagesse, étudier avec retenue et décider 
avec impartialité « 
<http://www.jurisactubs.com/blog/l-impartialite-de-la-justice-et-les-reseaux-sociaux.html#uSTJBGxUR12h8vqy.99> 
accessed October-2019.

انظر: سيد أمحد حممود، أصول التقايض، مرجع سابق، ص 332-328.  174
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الفرع األول: يف عاقة القايض باخلصم، أو ممثله عرب وسائل التواصل االجتامعي

إن وجود عالقة بني القايض وأحد اخلصوم أو ممثله، ال يســتطيع القايض معها احلكم بغري ميل، يعد قيًدا دولًيا 
تنص عليه العديد من املواثيق الدولية، ودســتورًيا باعتباره مظهًرا من مظاهر مبدأ احلياد الدســتوري التي نصت 
عليها الدســاتري175، وكذلك يعد قيًدا قانونًيا تنص عليها قواعد املرافعات )اإلجراءات( املدنية والتجارية، كام أنه 
قيد ســلوكي تنص عليها مدونات السلوك القضائي الوطنية والدولية176. إال أن مسألة عالقة القايض مع اخلصم، 

أو ممثله عرب وسائل التواصل االجتامعي مل تناقش بالتفصيل كام نوقشت يف الواليات املتحدة األمريكية. 

 ال يمنع النظام األمريكي القضاة من إنشــاء، أو استخدام وسائل التواصل االجتامعي، ولكنه قد أورد جمموعة 
من القيود عيل هذا االستخدام177.

 وعــىل الرغــم مــن أن كل واليــة مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة ونقابــة املحاميــني األمريكيــة
 )American Bar Association )ABA أصــدرت مدونــات للســلوك القضائــي، فإن ثــالث واليات فقط 
 عدلت مدونات ســلوكها القضائي خاصًة ملعاجلة اســتخدام القايض لوســائل التواصل االجتامعي اإللكرتونية

 )Electronic Social Media )ESM عيل وجه التحديد. 

ففي فرجينيا الغربية، أكد التعليق رقم 6 عىل القاعدة 3.1 من مدونة الســلوك القضائي عىل أن: "ذات القواعد 
من مدونة الســلوك القضائي التي حتكم مدى الســامح للموظف القضائي باالختالط والتواصل شــخصًيا، عىل 

الورق، أو عىل اهلاتف تنطبق أيًضا عىل مواقع اإلنرتنت والشبكات االجتامعية مثل الفيس بوك"178.

راجع هامش )14(.  175

املحامني  مع  اإلعجابات  تبادل  تضبط  الفنية  والقيود  املبادئ  بعض  بانجلور  مبادئ  وضعت  بمحامني،  الفردية  االجتامعية  القايض  عالقات  وبشأن   176

والسلوكيات اإللكرتونية التي قد توقع القايض يف شبهة عدم احلياد حيث نصت عىل أن:
"أ - يكون للقايض عالقة اجتامعية بمحام يظهر بانتظام يف حمكمته أمر حمفوف باملخاطر ويرتتب عليه عدم انتظام سري اإلجراءات. فمن ناحية، ال جيب أن 
يتخوف القايض من إقامة عالقات اجتامعية، أو عالقات خارج جمال القضاء. ومن ناحية أخرى، تتجىل بوضوح مشكلة مظهر التحيز واملحاباة عندما 

يمُثل صديق، أو رشيك أمام القايض يف املحكمة. 
ب - جيب عىل القايض توخي احلذر يف تفادي أية اتصاالت من شأهنا إثارة الشكوك يف وجود عالقة خاصة مع شخص قد يميل القايض ملنحه امتياًزا. فعىل 
سبيل املثال، جيب عىل القايض بشكل عام تفادي قبول ركوب السيارة مع رجال بوليس، أو حمامني، وعند ركوب املواصالت العامة، جيب عليه تفادي 

اجللوس بجوار أحد أطراف النزاع، أو أحد الشهود.
وعىل كل حال، جيب عىل القايض أن يتفادى االتصاالت بأطراف خارج النزاع، ألن مبدأ احليادية يمنع االتصاالت اخلاصة بني القايض وأي من أطراف 
النزاع بشكل عام، أو ممثليهم القانونيني، أو الشهود، أو املحلفني. وإن تلقت املحكمة مثل هذه االتصاالت اخلاصة، جيب عليها ضامن إخطار األطراف 

األخرى بكل ما حدث وبرسعة، وأن يسجل ذلك باملحكمة أيًضا"،
Blitsa, Dimitra and Papathanasiou, Ioannis and Salmanli, Maria, Judges & Social Media: Managing the Risks )May 21, 2015(
 <https://ssrn.com/abstract=2634043 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2634043>

ويف التعليق عىل مبادئ بانجلور للسلوك القضائي صادر عن مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة )مارس/2007( انظر:
<https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/Bangalore_principles_AR_eBook.pdf>

جتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أن الرأي الرسمي رقم 462 لنقابة املحامني األمريكية بشأن استخدام القضاة لشبكات التواصل االجتامعي اإللكرتونية   177

كان قد انتهى إىل أنه: "جيب أن يكون القايض عىل علم بأن مثل هذه العالقة قد تؤدي إىل مستًوى من العالقة االجتامعية، أو تصور مثل هذه العالقة التي 
تتطلب الكشف، أو الرفض." يف هذا الصدد، ينص الرأي، "جيب عىل القايض إجراء نفس التحليل الذي جيب إجراؤه عندما تشمل األمور املعروضة أمام 

املحكمة أشخاًصا يعرفهم القايض، أو له صلة مهنية، أو شخصية هبم".
ABA Comm’n on Ethics & Prof’l Responsibility, Formal Op. 462 (2013). Browning, supra note 4.p.25.

178 W. va. code jud. conduct r. 3.1 cmt. 6 (2015) In M. S. Kurita, supra note 149.
<https://commons.stmarytx.edu/lmej/vol7/iss2/3> accessed October-2019.
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وأضافت املحكمة العليا يف نيو مكســيكوNew Mexico  بياًنا إىل مدونتها للســلوك القضائي شــجعت فيه 
"القضاة واملرشــحني القضائيني عىل إيالء اهتامم زائد للمســائل املعنية بالتكنولوجيا، بام يف ذلك املســائل املتعلقة 

بوسائل التواصل االجتامعي، وحتث عىل اختاذ واجب احلذر الشديد يف استخدامها حتى ال تنتهك القانون"179. 

ويف كاليفورنيا، أجازت جلنة األخالقيات القضائية الصداقة بني القايض واملحامي الذي قد يظهر أمامه، ولكن 
ال جيوز أن يّكون صداقة إلكرتونية مــع حمامني لدهيم قضايا مرفوعة أمامه بالفعل؛ مؤكدة أن الصداقة االفرتاضية 
عىل شــبكات التواصل االجتامعي ال تنطوي عىل شــكوك بشــأن حياد القايض بشــكل يزيد عىل أنشطة القايض 

االجتامعية األخرى180. 

أواًل: االجتاه الذي يسمح بالعاقة دون قيود

أما باقــي الواليات، فرتى بأنه ال مانع من الصداقة االفرتاضية بدون قيــود العتبارين األول: أنه ال فارق بني 
االتصاالت الشخصية واالتصال اإللكرتوين بني القايض واملحامي. والثاين: حظر القضاة من االتصال االجتامعي 

باملجتمع ترض بشكل أكرب من جمرد تعليق خاطئ، أو إفشاء غري مقصود عن معلومات181.

ففي هذا السياق سمحت والية 182Kentucky للقايض أن يتواصل مع املحامني، فمجرد الصداقة مع املحامي، 
وإن ظهر أمــام القايض، ال ختل بالقواعد الســلوكية، ألن تلك الصداقة ال تنطوي بالــرضورة عىل نقل االنطباع 
بوجــود عالقة خاصة مع القايض تؤثر يف حياده، وكل ما هنالك أن اللجنــة يف هذه الوالية نصحت القضاة بعدم 
استخدام وسائل التواصل االجتامعي كام يستخدمها العامة، ويرجع السبب يف هذه املرونة أن القضاة يف هذه الوالية 

يرتشحون إلعادة انتخاهبم عىل أساس دوري، وعزهلم عن املجتمع الذي يعيشون فيه غري مناسب.

179  <http://jec.unm.edu/manuals-resources/advisory-opinions/Advisory_Opinion_Social_Media.pdf>

180 Cal. Judges Ass’n, Judicial Ethics Comm., Online Social Networking, Op. 66, 1 (Nov. 23, 2010) <http://www.caljudges.
org/files/pdf/Opinion%2066FinalShort.pdf>

وتم الرد عىل ذلك بأن:  181

1- التواصل عرب شبكات التواصل االجتامعي خيتلف عن التواصل الشخيص in-person برسعة انتشار املعلومة، وأن املعلومة التي يتم التعليق هبا عربها 
قد تكون عىل مرأى ومسمع من أصدقاء الشخص متلقي الرسالة، أو املعلومة، كام أن نسبة إساءة فهم الرسالة تزيد عن التواصل الشخيص.

2- الثقة يف القضاء أعىل من الثقة يف أي جهات أخرى حكومية يف املجتمع، ويرجع ذلك إىل احرتام القضاء ملبدأ عدم التسييس، فمقابل هذه الثقة جيب 
وضع قيود عىل استخدام القضاة لوسائل التواصل االجتامعي.

3- يوجد حتٍد كبري يواجه شبكات الواصل االجتامعي وهو اخلصوصية Privacy. فمثاًل عىل الفيس بوك اسم املستخدم وصورة ملفه وجنسه ومدينته 
وشبكاته وقائمة أصدقائه هي معلومات عامة، ويمكن البحث عنها وإجيادها بسهولة، واالجتاه العام يف هذا اجليل هو قبول مشاركة كل املعلومات 
التعارف  أن  صحيح  املأل،  عىل  املعلومات  ونرش  اخلصوصية  حول  ليربالية  أكثر  آراًء  القضاة  من  القادم  اجليل  وسيحمل  حتفظ.  أي  دون  الشخصية 
االجتامعي له منافعه للقايض، ولكن له أرضار عىل النظام القانوين. فوضع قيود عىل استخدام القضاة لوسائل التواصل االجتامعي حيافظ عىل نزاهة 

القضاء. 
Hull, Helia, supra note 175. 

182 Ethics Comm. of the Ky. Judiciary, Judges’ Membership on Internet-Based Social Networking Sites, Formal Judicial Ethics 
Op. JE 119, 1 (Jan. 20, 2012), <http://courts.ky.gov/commissionscommittees/JEC/JEC_Opinions/JE_119.pdf>.
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ويف والية أوهايو Ohio 183 ُيســمح للقايض بتكوين روابط صداقة الكرتونية مع املحامني املاثلني أمامه تأسيًسا 
عىل أن الصداقة احلقيقية بني القــايض واملحامي يف احلياة العادية مقبولة، وإن كان يتعني أال تؤثر ترصفات القضاة 

يف الثقة املفروضة يف القضاء.

وبوالية كارولينا الشاملية، سمحت اللجنة االستشارية للمعايري القضائية بالصداقة بني القايض واملحامي املاثل 
أمامه يف قضية، رشيطة أال يتم مناقشة املسائل املتصلة بوضع القايض كرجل قضاء184.

ووفًقا لرأي اللجنة اإلرشــادية للســلوكيات القضائية Judicial Ethics Advisory Committee بوالية 
يوتاه Utah 185، ال يعد تكوين صداقة خمالفة ملدونة الســلوك القضائي. كام أن تعيني شــخص ما عىل أنه "صديق" 
عىل موقع تواصل مثل الفيس بوك ال يشــري إىل أن الشــخص هو صديق يف ظل الفهــم املعتاد للمصطلح. كام أن 
مــدى اعتبار الصداقة عىل وســائل التواصل االجتامعي هي صداقة حقيقية يعتمد عــىل وترية وجوهر االتصال، 
وليس عىل تسمية التي أنشأهتا موقع التواصل للمستخدمني لتحديد أولئك الذين يعرفهم املستخدم. وبخصوص 
 Profile قد حيتفظ القايض بملٍف LinkedIn استخدام القايض ملوقع التواصل االجتامعي املعروف باسم لينكد إن
شــخيص عىلLinkedIn  وجيوز للقايض أن حيدد هويته كقاض. ويمكن للملــف أيًضا أن حيدد حمكمة القايض. 

وجيوز للقايض أن ينضم إىل جمموعات Groups ذات صلة بالقانون، أو إىل جمموعات أخرى.

ــاة  ــمح للقض ــىل LinkedIn وُيس ــا ع ــخص م ــة Recommend بش ــن التوصي ــا م ــايض تلقائًي ــع الق ال ُيمن
بكتابــة رســائل توصيــة باملثــل. بيــد أن هنــاك قيــوًدا مفروضــة عــىل القضــاة عنــد كتابــة خطابــات التوصيــة. 
فيجــوز منــع القــايض مــن كتابــة رســالة إذا كانــت التوصيــة ســتتلقى مبــارشة مــن جانــب فــرد، أو كيــان يمثــل 
بانتظــام يف حمكمــة القــايض. ومــع ذلــك، عــادة مــا ال تكــون التوصيــات عــىل LinkedIn موجهــة عــىل وجــه 
التحديــد نحــو األفــراد، وبالتــايل فــإن هــذا اجلانــب عــادة لــن يشــكل مشــكلة. غــري أنــه ال جيــوز للقــايض أن 

ــايض186.  ــام الق ــام أم ــل بانتظ ــخص يمث ــويص" بش "ي

183 Sup. Ct. of Ohio, Bd. of Comm’rs on Grievances & Discipline, Op. 2010-7, 1 (Dec. 3, 2010) <http://www.supremecourt.
ohio.gov/Boards/BOC/Advisory_Opinions/2010/default.asp> accessed October-2019.
OHIO JUD. COND. R. 1.1–4.6 )2009(. Estlinbaum, Craig, supra note 128.

184 S.C. Advisory Comm. on Standards of Judicial Conduct, Propriety of a Magistrate Judge Being a Member of a Social 
Networking Site Such as Facebook, Op. No. 17-2009, (Oct. 2009) <http://www.judicial.state.sc.us/advisoryOpinions/
displayadvopin.cfm?advOpinNo=17-2009> 101

انظر رأي اللجنة اإلرشادية للسلوكيات القضائية Judicial Ethics Advisory Committee بوالية أوتا Utah عىل املوقع اإللكرتوين التايل:   185
<https://www.utcourts.gov/resources/ethadv/ethics_opinions/2012/12-1.pdf>.

أن التوصية Recommendation عىل LinkedIn ختتلف عن الصداقة مع املحامني عىل الفيس بوك، ألن التوصية قد ينظر إليها عىل أهنا تأييد ملهارات   186

الشخص ومصداقيته. LinkedIn هو موقع الشبكات املهنية، والغرض من التوصيات هو تعزيز القدرات املهنية لألعضاء. وإذا كان القايض يويص شخًصا 
ما عىل LinkedIn، فمجرد التوصية ال تعد سبًبا لعدم صالحيته لنظر دعواه. وإذا كانت التوصية، عىل سبيل املثال، لكاتب حمكمة يعمل مع القايض، فإن 
التوصية تستند إىل عالقة عمل القايض مع الفرد وال تستند إىل أداء املحكمة. ومع ذلك، فإن التوصية لشخص ما عىل LinkedIn ختتلف عن "اإلعجاب 
إىل  استناًدا  باملحامي  عندما يويص  القايض  تنحي  وبالتايل، سيلزم  الفرد.  مهارات  بياًنا عن  أقوى  األخري  أن  بسبب  بوك  الفيس  ما عىل  بشخص   "Like

تفاعالت القايض مع املحامي يف املحكمة، ألنه يتعني عىل القضاة جتنب األنشطة التي تؤدي إىل عدم صالحيتهم لنظر الدعوى، فينبغي أال يويص القضاة 
بمحامني، أو غريهم ممن يمثلون بانتظام أمامهم. انظر: اإلشارة السابقة نفسها.
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ثانًيا: االجتاه الرافض من حيث املبدأ

 Florida’s Judicial Ethics ففي والية فلوريــدا، حظرت اللجنة االرشــادية لألخالقيــات القضائيــة
Advisory Committee ســنة 2009 عىل القضاة الســعي إىل تكوين صداقات عرب هذه الوسائل مع املحامني 

الذين يظهرون أمامه وال يسمح للمحامني بالكشف عن هوية هذا القايض عىل صفحاهتم )أي عدم إدراج القايض 
يف قائمة أصدقاء املحامني، والعكس(187 .

 the Judicial Ethics Advisory 188 ويف والية أوكالهوما، ذهبت اللجنة اإلرشادية لألخالقيات القضائية
Panel of Oklahoma إىل أنه ال جيوز للقايض إضافة املحاميني، أو موظفي التنفيذ املاثلني أمام حمكمة القايض.

الفرع الثاين: عدم جواز احلكم بالعلم الشخيص للقايض

من مظاهر التزام القايض باحلياد عدم جواز القضاء بعلمه الشخيص، وذلك ألن العلم بظروف قضية معينة قد 
يكون سبًبا للشهادة فيها لصالح أحد اخلصوم، كام لو أتيح للقايض أن يقيض بعلمه الشخيص ملصلحة ومياًل خلصم 

ما ليكون هذا القايض يف نظر اخلصم اآلخر خصاًم وحكاًم يف ذات الوقت189. 

أواًل: يف الواليات املتحدة األمريكية

 ألزمت نقابة املحامني األمريكية القايض جتنب استخدام وسائل التواصل االجتامعي للحصول عىل معلومات 
ختص القضية املنظورة190. وأكدت جلنة الســلوك القضائي بواليــة كونيتيكت ما تقدم، فحظرت عىل القضاة رؤية 
صفحات األطراف، أو الشهود عىل موقع الشبكات االجتامعية، كام حظرت عليهم استخدام هذا املوقع للحصول 

عىل معلومات بشأن مساله معروضه عيل القايض191.

ويف أوهايو، بينت جلنة الســلوك القضائي أنه ال ينبغي للقايض أن يشاهد صفحه اخلصم، أو الشاهد عيل موقع 
الشــبكات االجتامعية وينبغي اال يستخدم مواقع الشــبكات االجتامعية للحصول عىل املعلومات املتعلقة باملسألة 
املعروضة عليه ]...[ وال أن تغري ســهوله احلصول عىل املعلومات من خــالل مواقع التواصل القضاة يف حتقيق 

القضايا املعروضة عليهم192.

187 Fla. Sup. Ct., Judicial Ethics Advisory Comm., Op. No. 2009-20 (Nov. 17, 2009). <http://www.jud6.org/LegalCommunity/
LegalPractice/opinions/jeacopinions/2009/200920.html>

188 Okla. Judicial Ethics Advisory Panel, Judicial Ethics Op. 2011-3, 1-2 (July 6, 2011). <http://www.oscn.net/applications/
oscn/DeliverDocument.asp?CiteID=464147> accessed October-2019.

انظر: سيد أمحد حممود، أصول التقايض، مرجع سابق، ص 331.  189

190 “Judges must avoid the use of social media to obtain information regarding a matter before them”. (The American Bar 
Association (ABA), Formal Opinion 462, 2013, United States of America).

جلنه كونيتيكت للسلوك القضائي، الراي غري الرسمي 2013-06، 22 آذار/مارس 2013، الواليات املتحدة األمريكية يف:  191
The Connecticut Committee on Judicial Ethics, Informal Opinion 2013-06, 22 March 2013, United States of America In Use 
of Social Media by Judges Discussion Guide for the Expert Group Meeting (5-7 November 2018, Vienna) p 17.
<https://www.venice.coe.int/files/un_social_media/unodc.pdf>.

جملس مفويض املظامل والتأديب التابع للمحكمة العليا يف أوهايو، الراي 2010-7، 3 كانون األول/ديسمرب 2010، الواليات املتحدة األمريكية يف:  192
Use of Social Media by Judges Discussion Guide for the Expert Group Meeting (5-7 November 2018, Vienna). p.17.
 <https://www.venice.coe.int/files/un_social_media/unodc.pdf>.
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ثانًيا: يف فرنسا 

وتطبيقــا لذلــك يف فرنســا قضــت حمكمــة اســتئناف باريس فـــي 10فربيـــر 2015 بـــبطالن احلكـــم الصادر 
مــن حمكمــة أول درجــة لبنــاء القــايض عقيدتــه خــارج ملــف الدعــوي، حيــث ارتكـــن فـــي حكمه وكــون رأيه 
بصــدد القضيــة املعروضــة عليــه مــن خــالل برنامــج مجــع بــني املتهــم واملجنـــي عليــه، تــم بثــه عــىل شــبكة 
ــاد  ــة واحلي ــادئ املوضوعي ــخيص، ومب ــايض الش ــم الق ــاء بعل ــدم القض ــدأ ع ــالاًل بمب ــد إخ ــا يع ــت، مم اإلنرتن
والتجــرد التــي توجــب عــىل القــايض اســتقاء عقيدتــه مــن ملــف الدعــوي بــام حتويــه مــن مســتندات قدمهــا 

اخلصــوم ومــا اشــتملت عليــه مــن حتقيقــات قامــت هبــا اجلهــات املختصــة.

الفرع الثالث: القيود الفنية التقنية التي ينبغي عىل القايض مراعاهتا 

تتمتع منصات وسائل التواصل االجتامعي بخصائص فنية وتقنية متيزها عن سائر الوسائل األخرى املستخدمة 
يف التواصل مع اآلخريــن، ولذلك وجب نصح القضاة عىل إعدادات وضبط خصوصيات حســاباهتم عىل تلك 

املنصات.

أواًل: وسائل التواصل االجتامعي تتمتع بخصائص فنية وتقنية مميزة

إن اإلنرتنت جيعل كل املحتوى الذي تم حتميله عىل موقع الويب متاًحا للجميع، سواء كان تعليقات، أو صوًرا، 
أو تسجيالت صوتية. عالوة عىل ذلك، تضمن الشبكات االجتامعية انتشاًرا كبرًيا وفريوسًيا ألي حمتوى، مع وجود 
فرصــة ضئيلة جًدا للتحكم. بمجرد إصدار صورة عىل اإلنرتنت، يمكن إعادة إنتاجها ونقلها ألي شــخص دون 

أي سيطرة. 

صحيح أن وســيلة تواصل القايض مع الغري قد تبدو غري مهمة، وصحيح أن التواصل عرب وســائل التواصل 
االجتامعي ال تنم عن ســياق التواصــل، أو العاطفة، أو يف كثري من احلاالت ال توفــر التواصل البرصي الواضح 
للمعنى والغرض مقارنًة بالتواصل البرشي املبارش، غري أن التواصل عرب الشبكات االجتامعية ثابت ويعتمد اعتامًدا 
كبــرًيا عىل متلقي االتصاالت لتمييز املعنى، أو الغرض، أو القصد من الكلامت املســتخدمة، فمتلقي التواصل مع 

القايض قد ال يفهم مضمون ومغزى رسالته، مما خيل بالثقة العامة يف القضاء193.

كــام أن عدم القدرة عىل حمو، أو حذف التعليقات بشــكل كامل، إىل جانب القدرة عىل احلفاظ عىل الرســائل 
املنشــورة وتكرارها يزيد من املخاطــر املحتملة، لذلك وجب عىل القضاة املوازنة بــني دورهم كأفراد يف املجتمع 

ووضعهم املرتفع كرمز للنظام القضائي194.

قد تعطي وسائل التواصل االجتامعي، مثل LinkedIn وTwitter وSnapchat وغريها الكثري نظرة ثاقبة ألفكار القايض، ورغباته. فلوسائل التواصل   193

االجتامعي تداعيات خطرية، لذلك حرصت بعض القواعد والتوجيهات يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا والتشيك عىل حث القضاة عىل مراعاة ضبط 
خصوصيتهم عىل وسائل التواصل االجتامعي.

194 https://www.uscourts.gov/sites/default/files/socialmedialayout_0.pdf accessed October-2019.
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ثانًيا: توصيات للقضاة بالتحفظ يف اإلعدادات وبضبط اخلصوصية

 Advisory Committee on يف الواليات املتحدة األمريكية، مل تضع اللجنة االستشارية ألخالقيات القضاة
Judicial Ethics يف نيويــورك أي قيود ولكنها اكتفت بمجرد حتذير القضاة من أي يشء يوضع عىل شــبكات 

التواصل االجتامعي، فهو عىل مرأى ومسمع من العامة، ولذلك جيب التعامل معه بحرص، كام أنه إذا مل يتم ضبط 
اخلصوصية Privacy، فإن أي تعليق من القايض لصديق سيكون عاما بالنسبة للباقيني من األصدقاء عىل الشبكة. 
كام حذرت أيًضا من أن إعطاء البيانات الشخصية املدرجة يف ملف القايض عىل الشبكة ألكثر من شخص قد يكون 
سبًبا قوًيا للكشف عن ذلك، أو الرد حال الظهور أمام القايض يف املحكمة. وقد ألقت اللجنة يف هناية تقريرها عىل 

القضاة بمسئولية اإلملام ومتابعة كل ما هو جديد يف شبكات التواصل االجتامعي املستخدمة195.

ويف كندا، اقرتحت ورقة، مناقشــة من املركز الكندي لتكنولوجيا املحاكم بشــأن اســتخدام وسائل اإلعالم 
االجتامعية من قبــل املوظفني القضائيني الكنديني196، الزام القضاة الذين يرغبون يف االحتفاظ بصفحة فيســبوك 
مراعــاة إعدادات اخلصوصية املتاحة واختاذ خطوات معقولة حلاميــة اتصاالهتم اخلاصة. كام محلت الورقة القضاة 
مســؤولية االطالع عىل سياسات وممارســات وســائل التواصل االجتامعي اخلاصة بمحاكمهم واالستجابة هلا؛ 

وأوجبت عليهم التزام اليقظة لتجنب النزاعات التي يمكن أن تؤدي إليها وسائل التواصل االجتامعي.

ويف التشيك، أكد احتاد قضاه اجلمهورية التشيكية رضورة التزام القضاة بتوخي احلذر عند استخدامهم لوسائل 
اإلعالم االجتامعية، وذكرهم بأهنم لن يتمكنوا أبًدا من التنبؤ باملكان الذي يمكن أن تنرش فيه رســائلهم، حتى وإن 

كانت موجهة إىل قائمة حمصورة من املستفيدين197.

المبحث الثالث: أثر مخالفة القاضي قيود استخدام وسائل التواصل االجتماعي

متهيد وتقسيم:

إذا كان فرض قيود عىل ســلوكيات القضاة عند استخدام وسائل التواصل االجتامعي كان لغايات املوازنة بني 
حرية التعبري عن الرأي واحلفاظ عىل استقالل القضاء واحلياد، فإن فعالية هذه املوازنة تتجسد يف األثر، أو املسؤولية 
املرتتبة عىل خمالفة تلك القيود، التي ال تقترص عىل مساءلة القايض تأديبًيا )مطلب أول(، وإنام متتد لتشمل عالوة عىل 
ذلك املســؤولية اإلجرائية املتمثلة يف عدم صالحية القايض لنظر الدعوى، وبالتايل بطالن قراره يف القضية )مطلب 

ثان(، بل وصل أثر خمالفة هذه القيود إىل حد إلغاء حكم صدر باإلعدام198.

195 Estlinbaum, Craig, supra note 128. 
N.Y. Advisory Comm. on Judicial Ethics, Op. 08-176 (Jan. 29, 2009) <www.nycourts.gov/ip/judicialethics/opinions/08-176.htm>.

196 The use of social media by Canadian judicial officers (May 2015).Discussion Paper of the Canadian Centre for Court 
Technology. www.modern-courts.ca <https://www.cacp.ca/law-amendments-committee-activities.html?asst_id=844>. 
Accessed October 2019.

اجلمهورية   ،2017 أيار/مايو   24 براغ،  االجتامعية،  اإلعالم  لوسائط  القضاة  باستخدام  يتعلق  فيام  استنتاجات  سته  التشيكية،  اجلمهورية  قضاة  احتاد   197

التشيكية. انظر:
The Union of Judges of the Czech Republic, The Union of Judges of the Czech Republic, supra note 147.

ألغت إحدى املحاكم األمريكية حكم إعدام بسبب أن أحد املحلفني قام بتغريدة عىل تويرت أثناء املداولة مما يمس حياده. انظر القضية التالية:  198
Dimas-Martinez v. State, No. CR 11-5, 2011 WL 6091330, at *1 (Ark. Dec. 8, 2011).
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المطلب األول: المسؤولية التأديبية كأثر لمخالفة قيود استخدام وسائل التواصل االجتماعي

قد يقع من القايض ما يعرضه للمساءلة التأديبية عند خمالفته مقتضيات وظيفته التي ال يمكن وضعها يف قوالب 
قانونية حرصية، فمن املســتحيل أن حتدد، مقدًما، قائمة املخالفات التي يمكن أن تكون ســبًبا للمسؤولية التأديبية 
للقضــاة، لذلك ومع عدم حرصية القائمــة يمكن أن ندرج فيها املخالفات التي يمكــن ارتكاهبا من القايض عرب 
وســائل التواصل االجتامعي. وإذا كان خطأ القايض بســيًطا ال يســتوجب حماكمة تأديبية فإنه يكفي توجيه تنبيه 

شفوي، أو كتايب بشأنه، أما إذا كان جسياًم، فقد ترتاوح العقوبات حينها بني اللوم والعزل199. 

ولكن التحدي الكبري هو عدم وجود مدونات، أو قواعد سلوك حتكم بالتفصيل سلوكيات القايض عرب وسائل 
التواصل االجتامعي يف كثري من دول العامل200، والتي تفيد، دون أدنى شك، ال يف مرشوعية املساءلة التأديبية للقضاة 
ولكن يف التفسري واملقاربة للجهات املعنية بتأديبهم. فهل توجد تطبيقات ملساءلة القايض الستخداماته عرب وسائل 

التواصل االجتامعي وعىل أي أسس أقيمت عليها تلك املساءلة؟

الفرع األول: تطبيقات بالواليات املتحدة األمريكية

وجدنا العديد من التطبيقات عىل املســؤولية التأديبية للقايض نتيجة سلوكياته عرب وسائل التواصل االجتامعي 
يف أمريكا، وكانت تلك املسؤولية مبنية عىل خمالفة القايض اللتزامه بعدم إجراء تواصل مع خصم من جانب واحد، 

والتحفظ، وعدم تسييس القضاء، وعدم التعليق عىل القضية املنظورة، وذلك عىل التفصيل التايل:

الســبب األول: خمالفة القايض التزامه بعدم التواصل من جانب واحد، أي مع أحد اخلصوم دون اخلصم اآلخر 
 Ex parte communication

ففي والية كارولينا الشاملية، تم لوم Reprimanded قايض املحكمة اجلزئية علنًا من قبل جلنة املعايري القضائية 
The Judicial Standards Commission )"اللجنة"( بســبب أنشطته غري املرشوعة عىل Facebook. وكان 

القايض يرتأس جلســة حضانة لطفل وحتديد نفقات إعالته، وقام بإقامة صداقة عرب الفيس بوك مع حمامي املدعى 
عليــه. ووجهت اللجنة إىل القايض عقوبة اللوم بعد أن خلصت إىل أن القايض قد تواصل بشــكل غري مرشوع يف 
اتصال من طرف واحد مع حمامي أحد األطراف، وأن ســلوكه ينطوي عىل إرضار بإدارة العدالة واملساس بسمعة 

الوظيفة القضائية201.

انظررأي فتحي وايل، املبسوط، مرجع سابق، ج 1، ص 393، بند 157.  199

تنص املادة 24 من مدونة قواعد السلـوك القضائـي األردين لسنـة 2017 الصـادرة عن املجلـس القضائي بموجب أحكام املادة )43( من قانـون استقالل   200

"القايض أن يراعي عند التعبري عن ترصفاته، أو سلوكياته يف أي وسيلة كانت ومن ضمنها وسائل التواصل  عىل أنه:  لسنـة 2014   )29( القضاء رقـم 
االجتامعي بام قد يؤثر عىل قدسية رسالته، ويمتنع عليه نرش ما يصدر عنه من قرارات، أو عن غريه، أو التعليق عليها ضمن هذه الوسائل". عىل املوقع التايل:
 http://www.jc.jo/node/4764 accessed October-2019.

ويف تونس، ينص مرشوع جملة األخالقيات القضائية التونسية بالفصل 26 منه عىل أنه: "عىل القايض أن يتجنب إفشاء رس املداوالتِ وامللفات التي تتاح له 
فرصة االطالع عليها بحكم صفته، ويف مجيع األحوال التي ينص عليها القانون، ولو كان ذلك عرب التدوين باسم مستعار عىل صفحات املواقع االجتامعية 

وغريها من الوسائل السمعية والبرصية املتاحة". عىل املوقع التايل:
http://www.e-justice.tn/index.php?id=1307 accessed October-2019.
201 N.C. Judicial Standards Comm., Public Reprimand of B. Carlton Terry, Inquiry No. 08-234, 4-5 (Apr. 1, 2009). 

<http://www.aoc.state.nc.us/www/public/coa/jsc/publicreprimands/jsc08-234.pd.>
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واملالحظ هنا أن الســبب يف املســاءلة ليس جمرد الصداقة بني القايض واملحامــي، بل وجود اتصال من طرف 
واحد، كام أن هذا التواصل مع طرف واحد يعد فعاًل مؤّثاًم بغض النظر عن الوســيلة التي تم هبا االتصال ســواء 

شخصًيا، أو وجًها لوجه، أو عرب اهلاتف، أو الربيد، أو ووسيلة التواصل االجتامعي202.

ويف جورجيا، اســتقال أحد قضاة املحكمة العليا بعد اهتامه باستخدام موقع الفيسبوك لالتصال بمتهمة جنائية 
كانــت متثل أمامه. ومن خالل املشــاركات، أو التعليقات Posts عىل اإلنرتنت، عرض القايض تقديم مشــورته 
للمتهمة بشأن اسرتاتيجية قضيتها التي يرتأسها، واختار املدعي العام عدم مقاضاة القايض بعد أن مل جيد أي نشاط 
 Georgia Judicial Qualifications Commission غري قانوين، ولكن جلنة املؤهالت القضائية يف جورجيا

رشعــت يف إجراء حتقيق لتحديد ما إذا كانت أفعال القايض تنتهك مدونة جورجيا لقواعد الســلوك القضائي من 
عدمه، ولكن قبل االنتهاء من التحقيق استقال القايض من منصبه203.

وما زلنا يف جورجيا، حيث وقعت جلنة جورجيا للمؤهالت القضائية عقوبة اللوم عىل قاض يف املقاطعة وإيقافه 
ملدة ســتني يوًما دون أجر، وقد اشتملت االنتهاكات املنســوبة إليه التواصل من جانب واحد عىل الفيس بوك مع 
امرأة كانت قد اتصلت به بخصوص حماكمة شــقيقها عن جريمة سكر أثناء القيادة. وشملت الترصفات الطائشة 

للقايض تقديم املشورة للمرأة حول كيفية تقديم املسألة إىل حمكمته حتى يتمكن من التعامل معها 204.

ويف فرجينيــا الغربية، انتهت جلنة التحقيق القضائي إىل حتقيق عقوبة اللوم عىل قاض ســابق يف مقاطعة مريرس 
)الشــكوى رقم 2013-125( بســبب اتصاالته املشــبوهة مع امرأة اعتادت املثول أمامــه. وقد تضمنت هذه 

.205 Facebook االتصاالت عدة رسائل موحية جنسًيا تم إرساهلا عرب

السبب الثاين: التعليق عىل قضية منظورة

 Case No. 42, In the matter of Henry P. Allred, انتهــت حمكمة أالبامــا القضائيــة يف القضيــة
District Judge Walker County (Mar. 22, 2013)، إىل توجيــه عقوبــة اللوم إىل قايض املقاطعة؛ إلبدائه 

تعليقات عامة عىل صفحته عىل الفيســبوك حول قضية حمام يف إحدى القضايا املنظورة أمامه، وطلب من أصدقائه 
عىل املوقع نرش الرســالة "إىل أبعد حد". كام أرســل بريًدا إلكرتونًيا بنفس التعليقات وطلب ذلك من مجيع قضاة 

حمكمة والية أالباما206.

202 Estlinbaum, Craig, supra note 128. 

203 Georgia Judge Resigns in the Wake of Facebook Scandal, Lawupdates.com, 2010, <http://www.lawupdates.com/
industry_news/entry/georgia_judge_resigns_in_the_wake_of_f acebook_scandal>.
In Hull, Helia, Why Can’t We Be Friends: supra note 175; See alsoM. S. Kurita, supra note 149.
Available at: https://commons.stmarytx.edu/lmej/vol7/iss2/3

204 http://bloximages.newyork1.vip.townnews.com/wtxl.com/content/tncms/assets/v3/editorial/f/fe/ffea27fa-8fe8-
11e2-b70c-0019bb30f31a/51474292db874.pdf.pdf

205 https://www.ncsc.org/~/media/Files/PDF/Topics/Center%20for%20Judicial%20Ethics/Fowler.ash.
M. S. Kurita, supra note 149.

206 Michael Crowell, supra note 133.
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السبب الثالث: خمالفة االلتزام بالتحفظ 

ويف بورتوريكــو، التي ختضع حلكم الواليات املتحدة األمريكية، أقيل أحد القضاة بســبب تعليقاته اجلنســية 
والسياســية عىل الفيس بوك. وأوضحت املحكمة أن القايض جيب أن يكون مثااًل عىل اســتقالل القضاء ونزاهته، 
وأن حيافظ عيل رشف املهنة القضائية، سواء يف حياته الشخصية، أو املهنية، وعندما يضغط قاض عيل زر "اإلعجاب 

Like"، أو تبادل التغريدة عىل وسائل التواصل االجتامعي، فيعد ذلك تعبرًيا عن الرأي 207.

السبب الرابع: خمالفة االلتزام بعدم االنخراط يف السياسة

انتهت جلنة السلوك القضائي بكنتاكي، يف تقرير In re Dana M. Cohen، إىل توجيه عقوبة اللوم ألحد قضاة 
الوالية بسبب "إعجابه" بتعليق عىل Facebook يؤيد أحد املرشحني للمناصب العامة208.

الفرع الثاين: تطبيق قضائي بجمهورية مرص العربية

أصــدرت املحكمة اإلدارية العليا حكاًم حديًثــا يف الطعن املرفوع بإلغاء جزاء التنبيــه املوقع عىل عضوين من 
أعضــاء النيابة اإلدارية لنرشمها عىل "الفيس بوك" ويف جمموعة مغلقة مكونــة من أعضاء النيابة اإلدارية تعليقات 

خاصة بشؤون أعضاء النيابة اإلدارية209، وقد استند املدعيان عىل عدة أسانيد تكمن أمهها فيام ييل: 

أن القــرار املطعــون فيــه صــدر مشــوًبا بعيــب خمالفــة الدســتور والقانــون، إذ إن مــا نســب إليهــام يتســم  1-
ــىل  ــرش ع ــا ين ــون، وم ــتور والقان ــا الدس ــي كفله ــري الت ــة التعب ــع حري ــه م ــة؛ لتعارض ــدم املرشوعي بع
ــة  ــادي مستشــاري النياب موقــع التواصــل االجتامعــي يعتمــد عــىل جمموعــة مغلقــة خاصــة بأعضــاء ن
اإلداريــة وهــذه املجموعــة غــري مطروحــة عــىل الكافــة ويقتــرص الدخــول عــىل موقعهــا عــىل أعضــاء 

ــادي فقــط دون غريهــم. الن

أن ما تم نرشه ال ينطوي عىل إســاءة للهيئة، أو حتريــض األعضاء عىل قيادات اهليئة كام ورد بالتحقيق وإنام  2-
ما تم نرشه يتصل يف إطار املحادثة بني الزمالء حول فكرة الدعوة لعقد مجعية عمومية ألعضاء النيابة حتت 
رعاية النادي ملناقشة بعض القضايا التي كانت مطروحة، ومتس كل األعضاء، منها التنقالت واالنتدابات، 

ووضع قواعد هلا لتحقيق املساواة وتكافؤ الفرص للجميع دون متييز.

207 Re: Mercado Santaella, 2017, TSPR064. Violations of canons 2, 8, 23 and 28. United States of America In Use of Social 
Media by Judges Discussion Guide for the Expert Group Meeting (5-7 November 2018, Vienna).

<https://www.venice.coe.int/files/un_social_media/unodc.pdf>.

208 https://kycourts.gov/commissionscommittees/JCC/Pages/publicinformation.aspx accessed October-2019.

1- ما نسب إليهام أن كالًّ منهام قام بنرش تعليقات عىل موقع التواصل االجتامعي لنادي مستشاري النيابة اإلدارية بتاريخ 2012/10/15 بالنسبة للطاعن   209

األول قوله "أناشد اجلميع بعقد مجعية عمومية غري عادية بعد األربعاء القادم ملناقشة إدارة التفتيش وذلك ملا ملسناه مجيًعا يف الفرتة املاضية من سوء إدارهتم 
لألزمة التي كادت تؤدي بنا إىل اهلاوية، والتعليامت الغري مدروسة التي صدرت مؤخًرا، وكذا حركة التنقالت غري العادلة التي تؤدي إىل عدم استقرار 

العمل بالنيابات وإحباط األعضاء... فضاًل عن السياسة العامة التي عانينا منها منذ تعييننا، التي مست هيبة األعضاء وقللت من شأهنم".
وبالنسبة إىل الطاعن الثاين ما نصه "والبد من وقفة من اجلمعية العمومية من كل األوضاع اخلاطئة باهليئة، خاصة سياسة إدارة التفتيش املختلفة، لكن ذلك 

يؤجل لوقت مناسب، فإما موقًفا جاًدا من اجلميع، وإما أكلت يوم أكل الثور األبيض".
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وقد رفضت املحكمة اإلدارية العليا هذه األســانيد قاضيًة برفض الطعن وتأييد العقوبات املوقعة، مســتندة يف 
ذلك عىل ما ييل من تسبيب210:

ــة  1- ــة اإلداري ــة النياب ــام هيئ ــأن نظ ــنة 1958 بش ــم 117 لس ــون رق ــن القان ــرر م ــادة )40( مك ــص امل ن
ــدل  ــر الع ــن وزي ــكل م ــىل أن "ل ــنة 1989 ع ــم )12( لس ــون رق ــة بالقان ــة املضاف ــامت التأديبي واملحاك
ــات  ــه، أو مقتضي ــل بواجبات ــذي خي ــة ال ــو النياب ــا لعض ــه تنبيًه ــة أن يوج ــة اإلداري ــة النياب ــس هيئ ورئي

ــة...". ــفاهة، أو كتاب ــه ش ــون التنبي ــه، ويك ــامع أقوال ــد س ــه بع وظيفت

نــص املادة )35( من قرار رئيس هيئــة النيابة اإلدارية رقم 454 لســنة 2012 عىل أن "حيظر عىل أعضاء  2-
النيابة بغري موافقة كتابية مسبقة من رئيس اهليئة االشرتاك يف الربامج اإلذاعية املسموعة واملرئية، أو اإلدالء 
بأحاديث للصحف، أو إبداء اآلراء، أو تبادهلا عرب صفحات التواصل االجتامعي املشــرتكة، أو غريها من 
وسائل االتصال االلكرتوين فيام يتعلق بأي شأن من شؤون النيابة اإلدارية، أو شؤون أعضائها، أو أي شأن 
من شــؤون اهليئات القضائية األخرى، أو شــؤون أعضائها، أو يف النظم القضائية، أو ما يتصل هبا، أو يف 

املسائل السياسية...".

"أن املرشع حدد عىل ســبيل احلرص العقوبات التأديبية اجلائز توقيعها عىل أعضاء النيابة اإلدارية كام وردت  3-
بنص املادة )39( من القانون سالف الذكر )سنة 2012( وهي اإلنذار، اللوم، والعزل، غري أن ثمة إخالاًل 
بواجبات الوظيفة ومقتضياهتا قد يقع من عضو النيابة وال يســتأهل اختاذ إجراءات التأديب، فرشع التنبيه 
ملواجهة هذا اإلخالل وناط توجيهه بكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة اإلدارية وليس من ريب يف أن 
القرار الصادر بتوجيه التنبيه أنه قرار إداري منشــئ ملركز قانوين، وتتوافر له كافة مقومات القرار اإلداري 

وسامته"211.

إن التعليقات تضمنت إســاءة بالغــة باهليئة القضائية، وحًطا من اإلدارات التابعة هلا واســتعداًء وحتريًضا  4-
ألعضائها عىل التمرد عىل قيادهتا، وهو ما من شــأنه إشــاعة البلبلة بني أعضــاء النيابة وزعزعة ثقتهم يف 
سياستها، خمالفًة للحظر الوارد بنص املادة )35( من قرار رئيس هيئة النيابة اإلدارية سالف الذكر إذ إنه قد 
تم بدون إذن مسبق وكتايب من رئيس اهليئة، وبالتايل يمثل إخالاًل من جانبها بواجبات الوظيفة ومقتضياهتا.

وال يغري من ذلك أن هذه التعليقات تدور يف نطاق دائرة مغلقة عىل الفيس بوك، وتعتمد عىل أعضاء النيابة  5-
اإلدارية فقط دون غريهم، ألن هذه التعليقات حمظورة عليهام أصاًل إال بإذن مسبق وكتايب من رئيس اهليئة 
عماًل بنص املادة )35( ســالفة الذكر، وهو ما مل يتم يف احلالة املعروضــة، فضاًل عن أن هذا املوقع يمكن 

اخرتاقه من الغري واالطالع عىل ما ورد فيه بام يمثل إهانة للهيئة وقيادهتا.

املحكمة اإلدارية العليا، الطعن رقم 39803 لسنة 59 قضائية، تاريخ اجللسة 2014/11/22، مكتب فني 60، ج 1، ص 89.  210

استند حكم املحكمة اإلدارية العليا إىل حكم سابق هلا يف الطعن رقم 2439 لسنة 40ق.عليا جلسة 1996/11/16.  211
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ويف تعليقنــا عىل هذا احلكم، فإن املحكمة اإلدارية العليا مل يكــن هلا بد من تطبيق رصاحة املادة )35( من قرار 
رئيــس هيئة النيابة اإلدارية رقم 454 لســنة 2012، التي حتظر عىل أعضاء النيابة، بغري موافقة كتابية مســبقة من 
رئيس اهليئة، التعبري عن الرأي فيام يتعلق بأي شأن من شؤون النيابة اإلدارية، أو شؤون أعضائها، أو ما يتصل هبا، 
أو يف املســائل السياسية، واعتبار عمل عضوي النيابة اإلدارية يستحق اجلزاء التأديبي، ولكن كان لنا تعليق212 عىل 
نص املادة 35 والنصوص التي حتظر اســتخدام القايض لوسائل التواصل االجتامعي بغري موافقة كتابية من رئيس 
اهليئة القضائية، فكان حســبها أن تكتفي باإلخطار املســبق الكتايب. أما عن احلجة التي استند إليها احلكم بإمكانية 
اخرتاق املجموعات املغلقة عىل وســائل التواصل االجتامعي؛ فهي حجة ضعيفــة خاصًة وأن ذات االخرتاق قد 

يصيب أيًضا مواقع التواصل الرسمية التي تنشئها اهليئات القضائية.

المطلــب الثاني: عــدم صالحية القاضي لنظــر الدعوى كأثر لمخالفة قيود اســتخدام وســائل 

التواصل االجتماعي

)املسؤولية اإلجرائية(

إن عــدم الصالحية Disqualification لنظر الدعوى إما أن يكون بقــوة القانون )عدم الصالحية املطلقة(، 
أو بنــاًء عىل طلب أحد اخلصوم )الرد، أو عدم الصالحية النســبية(، أو التنحي اجلوازي من قبل القايض. وقواعد 
عدم صالحية القضاة لنظر الدعاوى من املســائل التي تكاد ال خيلو منها أي ترشيع يف العامل؛ ألهنا جزاء عىل خمالفة 

مبدأين عامليني، مها االستقالل واحلياد213. 

وقد تنشــأ املشاكل من التعليقات التي ينرشها القايض عىل صفحة التواصل االجتامعي للقايض، أو التعليقات 
التي ينرشها اآلخرون وال يزيلها القايض، أو روابط األفراد، أو املنظامت املتأثرة التي تشري إىل وجود حتيز من جانب 
القــايض214، وأخطر مــا يف عدم صالحية القايض أنه ال يقترص يف أثره عىل منــع القايض من نظر الدعوى بل وإىل 

إبطال حكمه وإعادة املحاكمة215.

ومــن حاالت عدم صالحية القايض )الرد( وجود مودة بني القايض وأحد اخلصوم، أو وجود عالقة مع حماميه 
جتعله يف مركز خاص بالنســبة للقايض مؤثًرا عىل حياده وموضوعيته، ومن هذه العالقات الصداقة. فالسؤال هل 

212  راجع ما سبق هذا التعليق يف الفرع الثالث: منع تسييس القضاء عند استخدام وسائل التواصل االجتامعي، من املطلب األول من املبحث الثاين.

ولكن ختتلف الدول ذات النظام األنجلوسكسوين عن النظام الالتيني بني املرونة، أو الرصامة يف حتديد أسباب عدم الصالحية، ففي النظام األخري يضع   213

حاالت، أو قوالب قانونية معينة، إذا كان ترصف القايض غري املحايد يدخل يف إحداها كان غري صالح لنظر الدعوى؛ بناًء عىل طلب من أحد اخلصوم، 
أو بقوة القانون؛ ألن األصل هو احلياد والقايض يف الغالب، وفقا هلذا النظام، غري منتخب، عىل عكس النظام األول، فهو ال حيدد حاالت بل يشرتط أن 

يكون حياد القايض موضع تساؤل معقول ثم قد يضع حاالت عىل سبيل املثال ال احلرص.
214 Michael Crowell, supra note 133.

كام هو احلال يف قضية:  215
Sluss v. Commonwealth, 381 S.W.3d 215, 229 (Ky. 2012).

تم يف اآلونة األخرية نقض قرار قايض حمكمة بلدية فيالدلفيا يف قضية جنائية ألن القايض واملدعى عليهام كانا صديقني عىل الفيسبوك.
Commonwealth v. Cherelle Parker, MC-51-CR-0018485-2011, Transcript of Proceedings dated January 17, 2012 (Pa. Ct. 
C.P., 1st Jud. Dist., 2012). Summers & Smith, supra note 34.
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الصداقة االفرتاضية، أو اإللكرتونية عرب وسائل التواصل االجتامعي تصلح سبًبا لعدم صاحية القايض، أو رده من 
اخلصم، أو تنّحيه؟

الفرع األول: يف النظام األنجلوسكسوين )الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا(

أواًل: يف الواليات املتحدة األمريكية

مل تكن مســألة مدى جواز اعتبار جمرد الصداقة عىل وســائل التواصل االجتامعي ســبًبا لعدم صالحيته لنظر 
الدعــوى غريبة عىل القضاء األمريكــي، ولكن مل تكن يف ذات الوقــت حماًل إلمجاع الســوابق القضائية واآلراء 
االستشــارية هناك، فذهب الغالب إىل أن جمرد الصداقة االفرتاضية عرب وســائل التواصل االجتامعي ال تعد سبًبا 

لعدم صالحية القايض، بينام ذهب البعض اآلخر إىل العكس، وذلك عىل التفصيل التايل: 

 االختاف بن األغلبية واألقلية يف االعتداد بمجرد الصداقة سبًبا للرد يف والية فلوريدا ( 1

  The Florida Judicial رأت األغلبيــة باللجنة االستشــارية لألخالقيــات القضائية بوالية فلوريــدا
Ethics Advisory Committee أن جمــرد صداقة القايض مع أحد اخلصــوم، أو ممثله عىل الفيس بوك 

تعد ســبًبا لرد القايض، بينام األقلية كان هلا رأي آخر، حيث توصلت إىل استنتاج خمتلف عندما درست هذه 
 ،Digital Age املسألة بســبب فهم خمتلف جًدا عن املعني احلقيقي لكلمة "صديق" يف هذا العرص الرقمي
ألن مواقع الشــبكات االجتامعية أصبحت يف كل مكان بحيث إن مصطلــح "صديق" يف هذه الصفحات 
ال ينقل نفس املعني الذي كانت عليه يف عرص ما قبل عرص اإلنرتنت. فاليوم، مصطلح "صديق" عىل مواقع 
الشبكات االجتامعية ينقل فقط الرسالة التي مفادها أن الشخص الذي تم حتديده هو أحد جهات االتصال، 
أو التعــارف؛ وأن هذا التحديد ال يعني أن الشــخص هو "صديق" باملعني التقليدي، أي شــخص مرتبط 
بشــخص آخر بمشاعر املودة، أو االحرتام الشــخيص. وهبذا املعني، خلصت األقلية إىل أن حتديد املحامي 
الذي قد يمثل أمام قاض باعتباره "صديًقا" عىل موقع للتواصل االجتامعي ال يعطي االنطباع بان الشخص 
يف وضع خاص يســمح له بالتأثري عيل القايض، وال خيالف القانــون Canon 2B B2 ]من فلوريدا مدونة 

السلوك القضائي[216، فكيف تكون الصداقة االفرتاضية حقيقية وهي تنشأ وتلغى بضغط زر217.

 تطبيقات قضائية أمريكية يف مدى صاحية القايض لوجود صداقة عرب وسائل التواصل االجتامعي( 2

يف قضيــة Onnen v. Sioux Falls Independent School District 218 متســك املدعــي فيهــا 

216 Fla. Judicial Ethics Advisory Comm., Op. 2009-20 (2009), available at http://w
ww.jud6. org/LegalCommunity/LegalPractice/opinions/jeacopinions/2009/2009-20.html;Gena Slaughter & John G. Browning, 

Social Networking Dos and Don’ts for Lawyers and Judges, 73 TEX. B.J. 192, 194 )2010(.

217 A Case cited in Quigley Corp. v. Karkus. No. 09-1725 2009, WL 1383280, at *1 (E.D. Pa. May 15, 2009) Browning, supra note 
4, at 25.

218 In Onnen v. Sioux Falls Independent School District, 2011 S.D. 45 (2011)< http://ujs.sd.gov/Supreme_Court/opinions.
aspx>.

Summers & Smith, supra note 34. :ومشار إليها يف ذات املرجع السابق. وانظر أيًضا
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برضورة تنحي القايض من نفســه؛ ألن الشــاهد األكرب للمدعى عليه علق عىل صفحة القايض عىل الفيس 
بوك مهنًئا إياه بعيد ميالده يف التشــيك أثناء املحاكمة ولكن قبل ســامع الشهود. وقد انتهت املحكمة العليا 
 219 Ex Parte إىل أن الرســالة مل تكن رســالة من طــرف واحد South Dakota بوالية بداكوتا اجلنوبية
Communications ألهنا ال تتعلق بإجراء معلق، أو وشــيك. كام الحظت املحكمة أن التعليق غري مهم 

وأن القايض مل يدُع، أو يرد، أو يتعرف عىل شاهد املدعى عليه، وأن هذا التعليق كان واحًدا فقط من بني عدة 
تعليقات وأنه ال يعرف شخصيًّا الشاهد.

إن الصداقة عىل وســائل التواصل االجتامعي متدرجة من جمرد معرفة عابرة إىل درجة قرابة عائلية، أو صداقة 
حقيقية. وجمرد الصداقة عىل هذه الوســائل ال تعد وحدها أساًســا لرد القايض وسبًبا لإلخالل بحياده. وخطورة 
الصداقة وذاتيتها بــني القايض واملحامي ليس يف جمرد التأثري عىل حياد القايض، بل يمكن أن تكون معرفة القايض 
هبذه الطريقة ميزة ألي حمام يقوم بمراجعة حســاباته الشخصية، أو املهنية للقايض وخاصة أولئك الذين يتصلون 

.220 Facebook بالقايض كأصدقاء عىل الفيس بوك

يف والية تينييس Tennessee، يف قضية WL 631246 ،State v. Forguson 2014 )2014( قضت حمكمة 
تينييس لالستئناف اجلنائي بأن جمرد وجود عالقة صداقة عىل الفيس البوك بني القايض وأحد الشهود أمامه ال ينهض 

وحده سبًبا كافًيا لرده عن نظر الدعوى221. 

يف قضيــة WL 931031 ،State v. Madden 2014 )2014( رفضت حمكمة االســتئناف اجلنائية يف تينييس 
استبعاد قايض املحاكمة من النظر يف قضية بسبب اتصال القايض عرب Facebook بفريق كرة السلة النسائي التابع 
جلامعــة Middle Tennessee State، والــذي كان املجني عليه عضًوا فيه. كام أكدت املحكمة أنه ال مســاس 
بصالحية القايض بســبب صداقة عىل Facebook مع مدرب كان شاهًدا. ومع ذلك، اقرتحت املحكمة وجوب 

التفكري يف تقييد الصداقات عرب اإلنرتنت بني القضاة واملحامني والشهود الذين حيتمل أن يمثلوا أمامهم222.

 Youkers v. State, 400 S.W.3d 200 )Tex. 5th Ct. App., 2013( ويف والية تكســاس، يف قضية
قضت حمكمة االستئناف يف تكساس، الدائرة اخلامسة، أنه مل يكن مطلوًبا من قايض املحاكمة أن يستبعد من حماكمة 
املدعى عليه فقط بسبب صداقة القايض عىل Facebook مع والد الضحية، أو اتصااًل غري مرغوب فيه من األب. 
رصح القايض بأنه "صديق" لألب فقط ألهنم تنافســا عىل وظيفة يف نفس الوقت؛ مل يكن للقايض عالقة مع األب. 
وعندما تلقى هذا القايض رســالة فيسبوك من األب بشــأن ابنه املدعى عليه )طالًبا يف الواقع التساهل مع املدعى 

219 M. S. Kurita, supra note 149.

220 Face-Off On Facebook: Judges and Lawyers as Social Media “friends” in a Post-Herssein World.
Vol. 93, No. 4 July/August 2019 Pg 18 Ralph Artigliere, William F. Hamilton, David Hazouri, Jan L. Jacobowitz, and Meenu 
Sasser Featured Article.
<https://www.floridabar.org/the-florida-bar-journal/face-off-on-facebook-judges-and-lawyers-as-social-media-friends-
in-a-post-herssein-world/#u6a43> accessed October-2019.

221 http://www.tsc.state.tn.us/courts/court-criminal-appeals/opinions

222 Ibid.
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عليه(، فالقايض نصح األب بأنه اتصال من طرف واحد غري مالئم ومل يتمكن من قراءته، أو التفكري فيه223. مما يعد 
.224 ex parte communications خمالفة اللتزام القايض بعدم التواصل من جانب واحد

 Clore v. Clore, No. 2110967, 2013 WL 3242821 (Ala. Civ. App. June 28, 2013) ويف قضية
بوالية أالباما، أصدرت املحكمة االبتدائية أمًرا بتقســيم األصول الزوجية ومنح بعــض النفقة التأهيلية للزوجة 
الســابقة، وإن كان أقل بكثري مما كان مطلوًبــا. انتقلت الزوجة إىل حماكمة جديدة، مدعيًةا أن "اتصال الشــبكات 
االجتامعية للقايض" مع االبنة البالغة "لألطراف" )التي نشــأت يف مكان املحاكمة ولكنها عاشت اآلن يف إنجلرتا( 
 Facebook شــوهت بطريقة ما حكم القــايض وأمرت برفضها. أنكر قــايض املحاكمة الطلب، مشــرًيا إىل أن
يعــد موقًعا للتواصل االجتامعي حيث يتم اســتخدام كلمة "friend" بطريقة ال عالقة هلا بالطريقة التي ســبقت 
Facebook.com عىل اإلطالق الطريقة التي استخدمنا هبا كلمة friend ألن شخًصا ما متصل هنا هبذه الطريقة 

ال عالقة شخصية له به. ليس لديه عالقة شخصية مع هذا الصديق.

قضيتان يف فلوريدا، األوىل ترد القايض واألخرى ترفض، ففي عام 2012، قضت حمكمة استئناف يف فلوريدا 
بأن وجود حمام كأصدقاء عىل Facebook خيل بالثقة يف حياد القايض ويثري »خوًفا قوًيا من عدم تلقي حماكمة عادلة 
نزهية«225، واعتمدت املحكمة عىل الرأي االستشاري لوالية فلوريدا 2009-20 سالف الذكر والذي خلصت فيه 
اللجنة االستشــارية لوالية فلوريدا باألغلبية إىل أن إدراج قاٍض ملحاٍم »كصديق« عىل صفحة التواصل االجتامعي 
للقايض »سينقل، أو يســمح..، وقد خلصت املحكمة إىل أن »نشــاط القايض عىل موقع التواصل االجتامعي قد 
يقــوض الثقة بحياده«، جيب أن يكون القضاة متيقظني يف مراقبة ســلوكهم العام لتفادي املواقف التي من شــأهنا 

اإلرضار بمظهر احلياد.

ولكــن يف قضية Chance v. Loisel 226، رقــم D13-4449 (Fla. Ct. App. Dist. 2014) 5، الحظت 
حمكمة أخرى يف فلوريدا ما ييل: حيث لدى املحكمة حتفظات جدية عىل األســاس املنطقي للمحكمة يف دومفيل. 
كلمة »صديق« عىل Facebook هي مصطلح فني. يمكن لعدد من الكلامت، أو العبارات أن تصف املفهوم بشكل 
أكثر مالءمة، بام يف ذلــك التعارف، وأحياًنا الغريب الظاهري. صداقة فيســبوك ال تعني بالرضورة وجود عالقة 
وثيقــة. بخالف الطبيعة العامــة لإلنرتنت، ال يوجد فرق بني »صديق« عــىل Facebook وأي صداقة أخرى قد 
نكــون لدى قاٍض. يتطلب منطــق Domville إقصاء يف القضايا التي تنطوي عىل أحد معارف القايض. ال ســيام 
يف املقاطعــات الصغرية، حيث يعرف اجلميع بعضهم البعض يف املجتمــع القانوين، وهذا الرشط غري عميل وغري 
رضوري. إن طلب االســتبعاد يف مثل هذه احلاالت ال يعكس الطبيعة احلقيقية لصداقة فيســبوك. وباملثل، قضت 

223 http://www.search.txcourts.gov/Docket.aspx?coa=coa05&FullDate=05/15/2013

224 M. S. Kurita, supra note 149. 

225 See: Domville v. State, 103 3d 184, 186 (Fla. Ct. App. 4th Dist. 2012).

226 In Chace v. Loisei, ___ So. 3d ___, 39 Fla. L. Weekly D221, 2014 WL 258620 (Fla. Dist. Ct. App., 5th Dist., 2014).
Michael Crowell, supra note 133.



املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم األول، 2020، تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر150

حمكمة اســتئناف أخرى يف فلوريدا بأنه جيوز لقايض املقاطعة أن يرأس دعوى مدنية عىل الرغم من أنه صديق عىل 
فيسبوك مع حمام يمثل أمامه227.

 بعد أن الحظت املحكمة أن جهات اتصال Facebook ال تتساوى يف كثري من األحيان مع األصدقاء احلقيقيني، 
ووجدت املحكمة أنه ال يوجد »شــخص حكيم إىل حد معقول خيشــى أال يتمكن من احلصول عىل حماكمة عادلة 
ونزهية ألن القايض صديق فيس بوك مع حمام يمثل شاهد حمتمل وطرف يف الدعوى، فبعض الناس لدهيم اآلالف 
من أصدقاء Facebook، وهو ما يعكس مدى ُبعد العديد من عالقات Facebook، وأن الصداقات التي شكلتها 
فيســبوك »خوارزميات استخراج البيانات والشبكات« هي نتاج »تطور مذهل يف الرياضيات التطبيقية.« ولكن يف 
حني أن هذه اخلوارزميات هي أدوات قوية »لبناء شبكات شخصية ومهنية«، فهي »ال عالقة هلا بالعالقات الوثيقة، 

أو احلميمة« صداقات من النوع الذي يتطلب الرفض. 

 Law Offices of Herssein & Herssein, P.A. v. United Servs. Auto. Ass’n, No. ويف قضيــة
SC17-1848, 2018 WL 5994243 (Fla. Nov. 15, 2018) انتهــت املحكمــة إىل أن الصداقــة عــىل الفيــس 

ــرارات اســتئناف  ــدت ق ــه أي ــاء علي ــة القــايض، وبن ــا لعــدم صالحي ــا كافًي ــوك ال تعــد وحدهــا ســبًبا قانونًي ب
ــني ــة يف القضيت ــرة الرابع ــة الدائ ــتئناف حمكم ــرارات اس ــت ق ــة ورفض ــذه القضي ــة يف ه ــرة الثالث ــة الدائ  حمكم

.228Herssein & Hersseinو Domville v. State 

ويف اعتقادنا أنه يرتتب عىل حكم قضية Herssein أنه أعطى ضوًءا برتقالًيا وليس أخرض يف نظرنا الســتخدام 
القايض لوسائل التواصل االجتامعي؛ ونقصد باللون الربتقايل بأنه سمح باالستخدام ولكن بحذر وقيود وباللون 

األخرض االستخدام احلر. 

أما يف أحدث قضية أثريت يف والية Wisconsin أصدرت حمكمة االستئناف بتاريخ 20 فرباير 2019 229 رأهيا 
يف قضية ختلص وقائعها يف أن األب عند استئنافه األمر الصادر ضده بحضانة األم للطفل ورفض طلبه ضم حضانة 
الطفــل، قدم األب مذكرة ختامية يف 16 يونيو 2017 وبعدها بثالثة أيــام قبل القايض الذي ينظر طلب احلضانة 

صداقة األم، هذه الصداقة عىل الفيس بوك مل ُيكشف عنها ال للمدعي وال حماميه.

ومنــذ بدء الصداقة عىل الفيس بوك حتى إصدار القايض أمره لصالح األم حمل االســتئناف، قامت األم بعمل 
)18( "إعجــاب Like" لتعليقات القايض اآلمر وعلقت عىل تعليقني مــن تعليقات القايض عىل صفحته، ولكن 
ال عالقة هلذه اإلعجابات Likes، أو التعليقات Comments بموضوع القضية. القايض اآلمر مل يعلق، أو يعجب 

بأي مما عىل صفحة األم بالفيس بوك، ومل يعلق عىل أي تعليقات منها.

227 Law Offices of Herssein and Herssein, P.A. v. United Services Automobile Ass’n, No. 3D17-1421 (Fl. Ct. App. 3d Dist. 2017).

228 Domville v. State, 103 So. 3d 184 )Fla. 4th DCA 2012(, disapproved of by Law Offices of Herssein & Herssein, P.A. v. United 
Services Auto. Ass’n, SC17-1848, 2018 WL 5994243 (Fla. Nov. 15, 2018).

229 https://www.wicourts.gov/ca/opinion/DisplayDocument.pdf?content=pdf&seqNo=235439 accessed October-2019.
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ويف 14 يوليــو 2017 صدر من القايض الصديق عىل الفيس بوك أمــر بمنح األم احلضانة القانونية من طرفها 
وحدهــا وضم الطفل إليها وإذن بانتقــال األم مع طفلها من والية إىل والية. ثم طلــب األب مراجعة األمر ورد 
القــايض وإعادة املحاكمة بعد علمه بالصداقة بني األم والقايض اآلمر. وعند ســامع طلب األب أقر القايض اآلمر 
بأنه قبل صداقة األم بعد ســامع املرافعة وقبــل إصدار القرار املكتوب، رغم إقراره بأنــه مل يتأثر حياله بقبول هذه 
الصداقة ألن القرار قد بان يف ذهنه حتى ولو مل يكتب قراره بعد، وعىل الرغم من توقيت الصداقة بالنســبة للقضية 

فإن القايض يرى بأهنا ال تعد سبًبا موضوعًيا لعدم احلياد. 

 فاســتأنف األب هذا القرار واســتند عىل أن احلق يف قاض عادل وحمايد من أساســيات ســالمة اإلجراءات
 Due Process كمبدأ دستوري يف دستور أمريكا ووالية ويسكونسني، واألصل أن القايض حمايد وحيكم دون ميل 
ما مل يثبت العكس بتقدير شخيص وموضوعي. وملا كان األب يدعي عدم احلياد وفًقا للمعيار املوضوعي فإن حمكمة 
االســتئناف ترى أن عدم احلياد املوضوعي يتوافر يف حالتني: 1- امليل الظاهر. 2- وقائع موضوعية تظهر معاملة 
القايض للخصم دون مســاواة. ويدعي األب يف هذه القضية أن امليل ظاهر ويشــكل االنحياز املوضوعي ويمكن 
للشــخص العاقل أن يســتنتج أنه "ال يمكن الوثوق بالقايض العادي" للموازنة اجليدة والواضحة والصحيحة يف 

مجيع الظروف"، وهي مسألة قانونية بحتة. 

وطاملا ال توجد ســوابق قضائية يف والية وينسيســكون وال قواعد حتكم السلوك القضائي فيمكن االعتامد عىل 
القــرارات الصادر من الواليات األخرى وإرشــادات نقابة املحامني األمريكية التي تفيد بأن اســتخدام القايض 
للوسائل اإللكرتونية ال يصلح سبًبا للرد230، وتدعو القايض ألخذ احليطة واحلذر لتجنب أي نوع من الظهور بعدم 

استقامة، أو نزاهة، أو حياد، أو استقالل خالل هذه الوسائل اإللكرتونية231.

ويف قضية Thomas ســالفة الذكر232 ادعى املدعى عليه بأن تعليقات القايض عىل منصات وســائل التواصل 
االجتامعي أثناء سري املرافعات تظهر التحيز القضائي Judicial Bias وانتهت املحكمة إىل أن: "عىل الرغم من أننا 
ال نمنع االستخدام القضائي لوسائل التواصل االجتامعي، فإننا نحذر من أنه يمكن بسهولة إساءة فهم الصداقات 
واملنشورات وغريها من األنشــطة التي يمكن أن توحي بمظهر غري الئق، فالتعليقات عرب اإلنرتنت هي تعليقات 
عامة، واالتصال عرب شبكة اجتامعية عرب اإلنرتنت هو عالقة مرئية، بغض النظر عن قوة التواصل الشخيص، كام أنه 
جتــب املعاملة مع "صداقات" القايض عرب اإلنرتنت متاًما مثل صداقات القايض احلقيقية، بقدر كبري من العناية. قد 

230 State v. Thomas, 376 P.3d 184, 198 (N.M. 2016); Offices of Herssein & Herssein, P.A. v. United Servs. Auto. Ass’n, ___So. 
3d ___, ___, 2018 WL 5994243 at *7 (Fla. Nov. 15, 2018).

231  ABA Formal Op. 462 at 1 (2013).

يف هذه القضية، أكد املدعى عليه أن نرشات وسائل التواصل االجتامعي من ِقبل قايض املحكمة اجلزئية أظهرت حتيًزا قضائًيا، حيث قام القايض، أثناء   232

فرتة انتظار املحاكمة، بنرش تعليقات عىل صفحته االنتخابية عىل Facebook بخصوص دوره يف القضية ورأيه يف النتيجة. اختارت املحكمة عدم تناول 
االدعاءات املحددة املتعلقة باستخدام القايض لوسائل التواصل االجتامعي؛ ألنه كان يبطل إدانة املدعى عليه ألسباب أخرى.

ذكرت املحكمة العليا يف نيو مكسيكو أنه ال جيوز للقايض املرشح أن يسمح بالتعليقات العامة عىل صفحة وسائل التواصل االجتامعي وال جيب أن يشارك 
يف أي حوار هناك، خاصة فيام يتعلق بأي أمور معلقة يمكن إما تفسريها عىل أهنا مراسالت من طرف واحد، أو إعطاء ظهور غري الئق. 
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يثري استخدام وسائل التواصل االجتامعي اإللكرتونية بعض املخاوف غري املألوفة، مثل عدم القدرة عىل اسرتداد، 
أو حذف أي رسالة فور نرشها".

وإذ تقــر املحكمــة بــأن قبــول القــايض لصداقــة األم يعــد خطــًرا كبــرًيا عــىل حيــاده ونزاهتــه فقــد عولــت يف 
ــيل:  حكمهــا عــىل ما ي

أواًل: يثري الشخص العادي والعاقل شكوًكا حول حياد القايض وقت ما تكون الصداقة بني القايض واألم عىل 
الفيس بوك، فاألم ليســت واحدة من آالف أصدقاء القايض عىل الفيس بوك من قائمة األصدقاء قبل نشأة النزاع. 
باإلضافــة إىل أن األم طلبت الصداقة وقتام كانت قضيتها تنظر من قــاض فرد واحد، ثم بادر هذا القايض بخطوة 
تأكيدية لقبول هذه الصداقة قبل إصدار قراره يف هذه القضية. ويشكل هذا التوقيت خطًرا كبرًيا عىل حياد القايض، 
ألنــه بفرض أن الصداقة عىل الفيس بوك ال ترقى إىل نوع الصداقة التقليدية، إال أن تلك الصداقة عىل الفيس بوك 

قبل إصدار القرار تنم عن انطباع بأن األم يف مركز وموضع خاص للتأثري عىل القرار النهائي للقايض. 

ثانًيــا: يتعاظم التأثــري الكبري عىل حياد القــايض، ألن االتصال بــني األم والقايض مل ُيكشــف عنه للخصم 
اآلخر)األب(، أو حماميه يف هذه القضية. 

ثالثا: يثري طلب األم صداقة القايض عىل الفيس بوك مســألة االتصال من جانب واحد أي تواصل من القايض 
مــع أحد اخلصوم دون اخلصم اآلخر يف قضية ما. كام أن هذه الصداقة تســمح للقايض، أو تتيح له فرصة يف رؤية 
تعليقات ومنشــورات األم بخصوص العنف املحيل وهي إحدى مســائل القضية فتوجد احتاملية لتأثر القايض يف 

قراره حتى ولو ثبت واقعًيا عدم تفاعل القايض عىل صفحة األم بالفيس بوك.

رابًعــا: عىل الرغم من أن خمالفة لقواعد ســلوكية ال تصلح وحدها إلظهار أن ترصف القايض خمالف ملبدأ ســالمة 
 Wisconsin Supreme Court Rules ولكن ختالف قواعد حمكمة ويسكونسني العليا DUE PROCESS اإلجراءات
التي تنص عىل واجب القايض يف الترصف يف كل األوقات بطريقة ترقى للثقة العامة يف نزاهة وحياد القضاء والتي 
متنع القايض من املبادرة، أو الســامح، أو املشاركة يف التواصل من جانب واحد مع أحد اخلصوم فيام يتعلق بدعوى 
منظــورة أمامه. وكام قيل بصدد التعليق عىل قواعد املحكمة العليا ســالفة الذكــر أن: "نظًرا ألنه ليس من الناحية 
العملية رسد مجيع األفعال املحظورة، فإن احلظر حمظور بالرضورة بعبارات عامة متتد لتشــمل ســلوًكا ضاًرا، عىل 
الرغم من أنه مل يتم ذكره بشــكل حمدد فيها". فال يمكــن للمحكمة جتاهل ترصف القايض يف هذه القضية بدعوى 

عدم وجود نصوص رصحية يف القواعد السلوكية حتظر القايض من استخدام الوسائل اإللكرتونية يف التواصل.

وأخًرا، ترفض املحكمة حجة األم يف أن األب مل يقم شاهد عدل وحمايد عىل حتيز القايض ألن هذه املسألة ليست 
واقعية ولكنها قانونية بحتة. 

وهلذه األسباب، رأت املحكمة إلغاء قرار القايض وإحالة املسألة مرة أخرى إىل قاض مغاير. 
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ثانًيا: يف إنجلرتا

قد تتعامل القواعد األخالقية الوطنية مع الصداقة مع املمثل القانوين خلصم ما بشــكل خمتلف عن الصداقة مع 
اخلصم نفسه. عىل سبيل املثال، يف إنجلرتا وويلز، ال تعترب الصداقة، أو االرتباط املهني السابق مع املحامي، عموًما، 

سبًبا كافًيا لعدم صالحية القايض لنظر الدعوى233. 

ثالًثا: يف اليونان

ويف اليونان، ال تشــكل الصداقة مع حمامي أحد األطراف ســبًبا لعدم صالحية القــايض، ما مل يمثل املحامي 
مــراًرا وتكراًرا أمام القايض، أو كانت القضية حمل النزاع واســعة النطاق. ويمكن أن تتمثل األســباب وراء هذا 
التمييز فيام ييل: 1- قد ُترى من نظرة أوسع خماطر أكثر مبارشة وملموسة يف العمل القضائي، عندما يكون القايض 
واخلصم صديقني، مقارنًة بالوقت الــذي يكون فيه القايض واملحامي صديقني؛ 2- قد يظهر املحامون برتدد أمام 
القايض ولكن من غري املرجح أن يمثل اخلصم بشكل متكرر أمام القايض نفسه؛ 3- أن يكون لدى أعضاء السلطة 
القضائيــة واملحامني جمموعة ثابتة من املبادئ التوجيهية األخالقية املهنية التي جيب أن تلتزم هبا، يف حني أن أطراف 

القضايا ليس لدهيم مثل هذه املعايري234.

الفرع الثاين: يف النظام الاتيني )فرنسا وسويرسا(

أواًل: يف فرنسا

أصدرت حمكمة النقض الفرنســية بباريس قراًرا يف 5 يناير 2017 235، أوضحت فيه طبيعة العالقة القانونية التي 
جتمع األصدقاء عىل مواقع التواصل االجتامعــي، حيث تتلخص وقائع الدعوى236 يف هذه القضية أن أحد املحامني 
اعــرتض عىل العقوبة التي صدرت يف حقه من قبل جملس هيئة املحامني بباريس237؛ بســبب عدم اســتقاللية بعض 
أعضاء املجلس لكوهنم "أصدقاء" عىل شبكة التواصل االجتامعي الفيس بوك مع خصومه، وطالب بتنحيتهم. وادعي 
بوجــود قائمه غري حرصية من املــادة 111-6، الفقرة الثامنة من قانون التنظيم القضائــي، وتم التذرع أيًضا باملادة 
االوىل من قانون اإلجراءات اجلنائية التي تنص يف الفقرة 2 منها عىل أن اإلجراء يضمن الفصل بني الســلطات سلطة 
رفع الدعوى العامة والســلطات القضائية. وقد يكون هذا التحدي نتيجــة للعنارص املوضوعية املتعلقة باألطراف، 
مثل القرابة؛ وعنارص تتعلق بالقايض نفســه، مثل املعتقد الديني، أو اإلدانة الشــخصية. وأخرًيا، قد ينتج من عنارص 

شخصية، مثل كيفية الترصف خالل املناقشات مع اخلصوم، أو اختاذ موقف أكثر رصامة مع أحد األطراف.

233 Judiciary of England and Wales, Guide to Judicial Conduct (2013), p.19.

234 M. Margaritas, Interpretation of the Code of Criminal Procedure (in Greek), P.N. Sakkoulas (2008), p.32 In Blitsa, Dimitra 
and Papathanasiou, Ioannis and Salmanli, Maria, Judges & Social Media: Managing the Risk, (2015). Available at SSRN: 
<https://ssrn.com/abstract=2634043 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2634043 > accessed October 2019.

235 Arrêt n° 1 du 5 janvier 2017 - Cour de cassation, Deuxième chambre civile. available at <https://www.courdecassation.
fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1_5_35798.html >accessed October 2019. 

236 Ibid.

يف هذه احلالة ال يتعلق األمر بقضاة مهنيني بل بمحامي أعضاء اللجنة التأديبية املكلفة بالبت يف القضايا األخالقية يف هيئة باريس.  237
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وقد رفضت حمكمة النقض طلب املحامي عىل أساسني، ومها: أواًل، أن وسائل التواصل االجتامعي ليست سوى 
وسائل خاصة للتواصل بني أشخاص يتشاركون نفس االهتاممات )كأن يكونوا من ذات املهنة كام يف القضية احلالية(، 
وثانًيا، أن مفهوم " صديق " الذي يســتخدم للداللة عىل األشــخاص الذين يربطــون عالقات عىل مواقع التواصل 
االجتامعي ال خيتلــف عن املعنى التقليدي للصداقة احلقيقية، حيث أقــرت املحكمة أن وجود عالقات صداقة عىل 
مواقع التواصل االجتامعي بني القايض وأحد أطراف القضية ال يعد وحده ســنًدا كافًيا للتشكيك يف نزاهة القايض، 

أو حياده؛ فالصداقة عيل شبكه اجتامعيه ال يمكن أن حتمل وحدها أي حتيز خاص، أو تضارب يف املصالح.

ويف 10 ابريل 2012، أتيحت ملحكمه النقض الفرنســية يف قضيــة أخرى الفرصة للحكم بأن التعليقات التي 
تبث عىل الشبكات االجتامعية "ال يمكن الوصول اليها اال لألشخاص الذين يوافق عليهم الشخص املعني بأعداد 
صغريه جًدا ليست عامة ولكنها خاصه238، وهكذا يستخدم القضاة املجتمع املحيل لالهتامم لتحديد اخلط الفاصل 
بني اإلهانات العامة واخلاصة239 لذلك سيكون هناك نوعان من األصدقاء، أولئك يف احلياة احلقيقية وتلك املوجودة 

عىل الشبكات االجتامعية؟

وعىل الرغم من أن قضاة النقض اعتربوا أن هناك جمموعة من املصالح بني »أصدقاء« فيسبوك، فاهنم ال يعتقدون 
برضورة تقدير حقيقة الصلة. ويســتنتج من ذلك أن أعضاء مواقع الشــبكات االجتامعية مثل الفيس بوك ليســوا 
أصدقاء باملعنى احلقيقي ولكن يمكن أن تشــكل بني أنفسهم جمتمع اهتامم عندما يتم اختيارهم ويف قائمة من عدد 

صغري جدا.

ويف املايض ُقيض برفض طلب الرد عندما تقاســم القايض واخلصم ببســاطه غداء مع أطراف ثالثه240، ولكن 
ربام يمكن النظر هنا يف أن "الصداقة" عىل الشــبكات االجتامعية يمكن أن تكون مؤرشا ذا صله بالتحيز إذا كانت 

مصحوبة بعنارص أخرى يرجح أن تقيم التقارب241.

وعــالوة عىل ذلك، تذكر حمكمه النقض بأن األمر مرتوك للقضاة من حيث األســس املوضوعية وســلطتهم 
الســيادية يف تقدير ما إذا كانت هناك صداقات حقيقية؛ وينبغي أن يســتند هذا التقديــر إىل جمموعه من القرائن، 

كالتبادل املنتظم للرسائل، واملشاركة يف االحداث املشرتكة، أو حتى الصور.

ثانًيا: يف سويرسا

صدر حكم عن املحكمة الفيدرالية )ATF 144 I 159( بســويرسا يتناول مســالة ما إذا كانت "الصداقة" عىل 
Facebook بــني أطراف الدعوى والقايض تعد ســبًبا للــرد. وقد أكدت املحكمة بمناســبة هذا احلكم أن جمرد 

238 Cass. Civ. I, 10 avril 2013, numéro de pourvoi 11-19.530.

239 CA Paris, 11e ch. corr., sect. B, 15 décembre 2005 ; CA Paris, 11e ch., 7 octobre 2004 ; CA Douai, 6e ch. corr., 13 octobre 
2005.

240 CA Grenoble, 31 mai 1990: Gaz. Pal. 1991, 1, jurispr. p. 189, note M. Renard) ou étaient issus de la même école 
Polytechnique (Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n° 04-19.962: JurisData n° 2005-029467 ; JCP G 2005, IV, 3089. - V. S. 
Guinchard (ss dir.), Droit et pratique de la procédure civile: Dalloz, coll. Dalloz Action, 8e éd., 2014, n° 352.54

241 L’impartialité de la justice et les réseaux sociaux. Par jurisactuubs; Le 22/01/2017;
<http://www.jurisactubs.com/blog/l-impartialite-de-la-justice-et-les-reseaux-sociaux.html> accessed October-2019.
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الصداقة عىل Facebook -يف حالة عدم وجود عنارص أخرى- ال يتيح بحد ذاته االستنتاج بأن هناك عالقة ودية 
متنع القايض من نظر الدعوى242.

وتتلخص وقائع القضية بشأن حضانة الطفل يف طلبت األم يف دعواها ضد األب رد قايض الدعوى ألنه صديق 
لزوجها عىل الفيــس بوك، حيث قدمت املدعية عريضتها يف 16 ينايــر 2017 طالبة بطالن االعامل الصادرة عن 
القايض رئيس ســلطة احلامية؛ بســبب أنه صديق األب عىل الفيس بوك مدعية وجود مانع ظاهر للقايض من نظر 

الدعوى ورده ليبطل القرار الصادر منه يف 16 مايو 2016. 

وذكر القايض أنه كان ال يعرف أن من قبل صداقته عىل الفيس بوك كان أحد املتقاضني وظن خطأ أنه استجاب 
لدعوة ألحد موظفيه األمنيني الســابقني باســم والد الطفل. أما األب، فقد حدد من جهته أنه ليس لديه صداقة، 
أو عداوة مع الرئيس، ومل يعرفه اال يف سياق اإلجراءات القانونية، ومل يطلب أبًدا صداقته عىل الفيس بوك، ومل يدرك 

وجوده يف ديسمرب 2016 وأزاله برسعة من القائمة. واعتربت املحكمة أن هذه احلجج جديرة بالقبول.

وقالت إهنا ال تري ملاذا كذب رئيس ســلطة احلامية )القايض( بالقول انه اعتقد انه كان يستجيب لطلب املوظف 
السابق بنفس اســم األب. ويف طلبها، اعرتفت االم نفسها بأنه ال يوجد سبب معني لالعتقاد بان القايض الرئيس 
ووالــد الطفل كانا مرتبطني بروابط مهنية، أو نقابيه. باإلضافة إىل ذلك، مل يقبل طلب االتصال حتى يوليه 2016، 
أي بعد مخسه أشهر من اجللســة األخرية أمام الرئيس وبعد شهرين من االخطار بالقرار املتخذ. ومل يكن هناك أي 

سجل للصداقة بني األشخاص املعنيني، قبل صدور قرار الطعن، من الصداقات التي تشكل أساًسا الرد.

وذكــرت املحكمة أن القضاة ال يمكن فصلهم عن املجتمع، فهم جزء منه ومشــاركون فيه، بام فيه من تواصل 
عاطفــي وعائيل وجتاري )يمتنع عىل القايض من ناحية القيــام بمزاولة التجارة، أو أي وظيفة، أو عمل ال يتفق مع 
اســتقالل القضاء وكرامته 243( وثقايف. وال يمكن التشــكيك يف قدره القضاة، حتــى منهم العلامنيني، عىل احلكم 
بنزاهة وبصوره مســتقله من حيث املبدأ؛ وأهنم قادرون عىل وضع أنفسهم باستمرار فوق اخلصوم وتشكيل رأهيم 

اخلاص بشأن القضية املحالة إىل املحكمة.

واســتطرد احلكم بأنه يف غياب العنارص األخرى، فإن جمرد كون اخلصــم "صديقا" عىل الفيس بوك ال يمكن 
بالتــايل أن يكون كافًيا إلثبات الصداقة التي من شــأهنا أن تثبت ظهور املنع كام يوحي به االجتهاد القضائي. وعىل 
خالف ما تدعيه املدعية، فإن الفقه السويرسي متفق عىل ما سبق من أحكام، وكام هو احلال أيًضا يف أملانيا ويف فرنسا 

بالقرار الصادر يف 5 يناير 2017 من حمكمة النقض الفرنسية الغرفة املدنية الثانية سالف الذكر.

أما بالنســبة إىل "قرار املجلس األعىل للقضاء" الذي تتمســك به املدعية بأهنا "أعلنت شكوى رجل كان حمامي 
زوجته السابقة صديًقا عىل ألفيس بوك مع قايض القضية"، فقد صدر يف بلجيكا حكام ومل يذكر حقيقة أن األطراف 

ومل تتح للمحكمة الفيدرالية بعد الفرصة لدراسة االلتزامات األخالقية للقضاة الذين يستخدمون وسائل التواصل االجتامعي. انظر املوقع التايل:  242
<https://www.venice.coe.int/files/un_social_media/swz.pdf> . accessed October 2019.

فتحي وايل، املبسوط، مرجع سابق، ج 1، ص 391، بند 157.  243
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املعنيــة كانوا أصدقــاء يف الفيس بوك كعنرص إضايف لتربير الرد. وعالوة عىل ذلك، جتــادل املدعية بأنه كان ينبغي 
للقايض الوحيد أن يعرتف بأهنام كانا يعرفان بعضهام البعض بشكل خاص لتاريخ غري حمدد. 

وتســتمر املحكمة يف حيثياهتا، بأن رشوح األطراف املعنية بشــأن كيفية اتصاهلم عىل الفيــس بوك قد تبدو متناقضة 
بالتأكيد، ويقول أحدهم انه اســتجاب خطأ لدعوة من زميل سابق، واآلخر يدعي انه مل يطلب أبًدا أن يكون صديًقا عىل 
الشــبكة االجتامعية مع القايض املعني. ونظرا لعدم وجود ظروف موضوعيه أخرى غري الصداقة عىل الشبكة االجتامعية 

فيس بوك، رأت املحكمة بشكل قانوين أن رشوط االحتفاظ بوجود مظهر من مظاهر املنع مل تستوف يف هذه احلالة244.

ويف األخــري، نتفق مع الفريق من اآلراء االستشــارية والســوابق القضائية التي ذهبــت إىل أن جمرد الصداقة 
االفرتاضية عرب وســائل التواصل االجتامعي ال تعد ســبًبا لعدم صالحية القايض، ألن الصداقة االفرتاضية ليس 
كالصداقة اإلنســانية التي تثري تلك املشاعر اإلنسانية والعواطف التي تؤثر عىل حياد القايض واحلكم بغري ميل، كام 
ال تثري جمرد الصداقة اإللكرتونية تلك أية مودة كســبب لرد القايض ومنعه من نظر الدعوى، وتعرتف الدراسات 
احلديثة أيًضا أن قوائم األصدقاء التي تتجاوز عدد 150 تشمل املعارف الذين ليس لدى الفرد يف الواقع أي اتصال 

هيم، أو أشخاص جمهولني245. 

بيد أنه يف اعتقادنــا أن تلك الصداقة االفرتاضية قد ترافقها وتصحبها ظروف ومالبســات تنم عن عدم حياد 
القايض وختتلف من قضية إىل أخرى، فقد تصدر من القايض عرب وسائل التواصل االجتامعي سلوكيات إلكرتونية 
تنــم عن عواطف القايض وانحيازه، فمثال الصداقة عرب الفيس بوك التي يصحبها إعجابات Likes ومنشــورات 
Shares وتعليقــات Posts متبادلة ومنتظمة بني القايض وأحد اخلصوم، أو ممثله، أو حماميه قد تنم عن وجود ميل 

من القايض اجتاه هذا الصديق االفرتايض وعندها تكاد تتطابق الصداقة اإلنسانية مع الصداقة االفرتاضية.

كــام توجد بعض العوامــل واالعتبارات التي يمكن أخذها يف احلســبان عن نظر طلب القايض بســبب تلك 
السلوكيات اإللكرتونية عرب وسائل التواصل االجتامعي، وهي تصلح يف اعتقادنا يف ذات الوقت كإرشادات ينبغي 

عىل القايض أن يتوخى احلذر منها، وهي أربعة عوامل246:
طبيعــة الصفحة املعينة، مثل ما إذا كانت تكشــف عن معلومات شــخصية، أو بداًل من ذلك هي صفحة  1-

ملنظمة مثل جمموعة اخلرجيني.

244 ويف 7مايو 2018، قبلت املحكمة باإلمجاع هذا التفسري القانوين. 
<https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-05-2018-
5A_701-2017&lang=de&type=show_document&zoom=YES&> accessed November 2019.

245 cf. R. I. M. Dunbar, Do online social media cut through the constraints that limit the size of offline social networks?, 
Royal Society Open Science [DOI: 10.1098/rsos 150292]; cf. Yasmina SalmandjeeLecomte, Facebook mode d’emploi, 3e 
éd. )2017(.

راجع الراي االستشاري للجنة أخالقيات القضاة بوالية كاليفورنيا رقم 66 بتاريخ 23 نوفمرب سنة 2010:  246
Cal. Judges Ass’n. Jud. Ethics Comm. Op. No. 66 (Nov. 23, 2010) In Hricik, David C., Lawyers and Social Media: From the 
Absurd to the Troubling (2019). SSRN: https://ssrn.com/abstract=3316821 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3316821ac 
cessed October-2019.
M. S. Kurita, supra note 149.
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عدد األصدقاء الذين يمتلكهم القايض، مع وجود عدد أقل يوحي بأن كل صديق أكثر خصوصية إىل حد ما.  2-
ما إذا كان القايض يقبل مجيع طلبات األصدقاء، أو يقبل بداًل من ذلك فقط بعض الطلبات، وإذا كان األمر  3-

كذلك، ما إذا كان هناك نمط )عىل ســبيل املثال، حمامي املدعني فقط؛ مجيع املحامني من رشكة معينة ولكن 
ليس آخرين(.

كيف يظهر املحامي اخلاص بانتظام أمام القايض. 4-

الخاتمة

النتائج والتوصيات:

بعــد أن انتهينا من حماولة املوازنة بني حق القايض يف التعبري عن رأيه مــن ناحية، وعن احرتامه ملبدأ احلياد من 
ناحية أخرى، نكون قد توصلنا إىل النتائج والتوصيات اآلتية: 

أواًل: النتائج

إن حق القضاة يف استخدام وســائل التواصل االجتامعي، إنام يستند إىل حقهم يف ممارسة حرية التعبري عن  1-
الرأي، وخيضعون يف ممارسته لســائر الضوابط الدستورية، عالوة عىل القيود األخرى التي تفرضها طبيعة 

مناصبهم القضائية.

تبنَّى االجتاه املقيد حلق القايض يف اســتخدام وســائل التواصل االجتامعي الغالبية العظمى من دول العامل،  2-
إيامًنــا منها بارتباط هذا احلق بحريــة القايض يف التعبري عن الرأي الذي كفلته الدســاتري املقارنة واملواثيق 

الدولية.

يوجد اجتاهان: املقيد واملعارض حلق القايض يف اســتخدام التواصــل االجتامعي، واالختالف بينهام، إنام  3-
يعكس يف حقيقته إشــكالية التوفيق بني حق القايض يف التعبري عن الرأي بحســبانه أحد حقوقه األساسية 
والدولية من جانب، وبني ما يفرضه واجب احلياد - كالتزام مهني تفرضه طبيعة الوظيفة القضائية وضامنة 
أساســية لكفالة احلق يف حماكمة عادلة - من قيود عىل ترصفاته عىل املســتويني املهني والشخيص عىل حد 

سواء من جانب آخر.

إن املوازنة بني منع العزلة املجتمعية للقايض ومتكينه من حرية التعبري عن الرأي من جانب، والتزام القايض  4-
باســتقالل القضاء ونزاهته وهيبته من جانب آخر، هو التحدي األكرب يف وضع قيود عىل استخدام وسائل 

التواصل االجتامعي من قبل القايض.

القيود التي ترد عىل اســتخدام القايض لوســائل التواصل االجتامعي يفرضها احرتام استقالل القضاء من  5-
خالل التزامــه بالتحفظ اإللكرتوين واحلفاظ عىل هيبة القضاء يف عالقته باجلمهور واإلعالم والسياســة، 

وكذا تفضيل عدم الكشف عن اهلوية القضائية واستغالل ذلك يف حتقيق مصالح خاصة.
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عدم جواز استخدام القايض لوســائل التواصل االجتامعي يف التعليق عىل القضايا ونرش ما ال جيب قانوًنا  6-
نرشه من مرافعات ومداوالت وأحكام، والتعليق عليها. 

إن القيود التي يفرضها مبدأ احلياد منها عدم جواز إقامة أي عالقة باخلصم، أو ممثله عرب وســائل التواصل  7-
االجتامعي وعرب سلوكيات إلكرتونية قد تنم عن عدم احلكم بحيادية القايض. 

إن وسائل التواصل االجتامعي تتمتع بخصائص فنية فهي عامة وشعبية ورسيعة وغري قابلة أحياًنا للسيطرة  8-
عىل املعلومات التي تنرش عربها، لذلك وجب تدريب القضاة يف مراكز الدراسات القضائية وقبل تعيينهم 
عىل القيود الفنية والتقنية الســتخدام وســائل التواصل االجتامعي بام يضمن احليــدة، وحرية التعبري عن 

الرأي يف ذات الوقت.

جيب تزويد القضاة بتدريب مفصل حول كيفية عمل الشبكات االجتامعية فعلًيا، بام يف ذلك إرشادات حول  9-
كيفية ختزين البيانات واسرتجاعها، وكيف يمكن لألطراف غري املقصودة االطالع عىل هذه البيانات. 

قد تنشأ املســؤولية التأديبية للقايض، حال خمالفة قيود استخدام القايض لوسائل التواصل االجتامعي، كام  10-
قد تصل إىل درجة عدم صالحيته لنظر الدعوى وبطالن قراره. 

ثانًيا: التوصيات )قواعد سلوكية مقرتحة الستخدام القايض وسائل التواصل االجتامعي(

النصاملادة

جيــوز للقــايض أن يســتخدم وســائل التواصــل االجتامعــي، أيــأ كان نوعهــا، أو طبيعتهــا، أو آليــة 1
عملهــا، أو تقنياهتــا، بــام ال يتعــارض مــع واجبــات اســتقالل وحيــاد القضــاء.

ــة القضــاء عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي داخــل قاعــة 2 عــىل القــايض أن حيافــظ عــىل هيب
ــمية.  ــل الرس ــات العم ــارج أوق ــاء، أو خ ــا، وأثن ــة وخارجه املحكم

ال جيــوز للقــايض أن يبــدي رأًيــا سياســًيا عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي ممــا خيــل بواجبــات 3
عــدم تسييســه. 

عــىل القــايض عنــد اســتخدامه وســائل التواصــل االجتامعــي أن حيــرتم قواعــد رسيــة املــداوالت 4
وعــدم نــرش احلكــم إال إذا قــرره القانــون وعــدم التعليــق عــىل حكمــه. 

ــي وأال 5 ــل االجتامع ــائل التواص ــرب وس ــة ع ــه القضائي ــن وظيفت ــف ع ــايض أال يكش ــىل الق ع
ــاط.  ــأي رب ــم ب ــط هب ــن يرتب ــح آخري ــه، أو مصال ــق مصاحل ــي يف حتقي ــه القضائ ــتغل منصب يس

عــىل القــايض أن يتقيــد يف ســلوكياته اإللكرتونيــة يف عالقتــه باملحامــني، أو غريهــم مــن ممــاريس 6
ــدم  ــبهة ع ــه ش ــذي جينب ــدر ال ــايض، بالق ــام الق ــام أم ــون بانتظ ــن يمثل ــيام الذي ــون، الس القان

ــاد.  ــز، أو عــدم احلي التحي
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عــىل القــايض أن يقــوم بإعــدادات اخلصوصيــة بالقــدر الــذي ال جيعــل أي معلومــات، أو بيانــات 7
ختــص حياتــه اخلاصــة منشــوًرا للعامة.

عــىل القــايض االبتعــاد عــن أي تــرصف، أو ســلوك إلكــرتوين عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي يوحي 8
لــدى اآلخريــن بأنــه هــو، أو أحــد أفــراد أرستــه، أو شــخًصا مــا لــه تأثــري عــىل حيــاده ونزاهتــه. 

ــي 9 ــل االجتامع ــائل التواص ــرب وس ــة ع ــلوكياته اإللكرتوني ــي يف كل س ــايض أن يراع ــىل الق ع
ــخص. ــع أي ش ــرتام م ــة واألدب واالح اللياق

عــىل القــايض أن يتجنــب إفشــاء ملفــات القضايــا التــي تتــاح لــه فرصــة االطــالع عليهــا بحكــم 10
وظيفتــه عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي.

ــة عــىل وســائل 11 ــن يقبــل صداقتهــم االفرتاضي عــىل القــايض أن يتحــرى عــن األشــخاص الذي
التواصــل االجتامعــي، وحيــرص عــىل عــدم قبــول هــذه الصداقــة، أو إزالتهــا فــور إمكانيــة إثــارة 

الشــبهة حــول اســتقالله وحيــاده. 

ال جيــوز للقــايض أن يتواصــل مــع أحــد اخلصــوم، أو ممثليهــم عــرب وســائل التواصــل االجتامعي 12
ــة منظــورة أمامه. يف قضي

ــائل 13 ــىل وس ــات ع ــات، أو بيان ــن معلوم ــرشه م ــم ن ــام يت ــة في ــرى الدق ــايض أن يتح ــىل الق ع
ــص. ــون املخت ــا القان ــص عليه ــا ين ــدود م ــا يف ح ــامد عليه ــي إذا أراد االعت ــل االجتامع التواص

جيــوز للقــايض أن يعــرب عــن آرائــه القانونيــة يف املســائل القانونيــة العامــة وبالشــكل الــذي يليــق 14
بســمعة ونزاهــة وهيبــة القضــاء.

ال جيــوز للقــايض اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي يف كــرس حظــر االشــتغال بالتجــارة، 15
أو األعــامل، أو االســتثامر باســمه، أو اســم مســتعار.

ال جيــوز للقــايض أن يســلك أي ســلوك عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي ينطــوي عــىل إســاءة 16
ملرفــق القضــاء، أو زمالئــه، أو ملوظفــي املحكمــة.

ــلطة 17 ــون الس ــئونه وأداءه كقان ــم ش ــي حتك ــني الت ــه القوان ــام تتضمن ــايض ب ــزم الق ــا يلت عموًم
ــا. ــات وغريه ــون املرافع ــة وقان القضائي

يرتتــب عــىل خمالفــة أي مــن هــذه القواعــد املذكــورة املســؤولية التأديبيــة للقــايض واإلجرائيــة 18
)بطــالن احلكــم( وفًقــا لقانــون الســلطة القضائيــة وقانــون املرافعــات.

ترسي هذه القواعد عىل كافة اهليئات واجلهات القضائية، أو ذات االختصاص القضائي.19

عىل مجيع اجلهات املختصة تنفيذ هذه القواعد كٌل فيام خيصه.20
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