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ا ملس ــتخلص :
تحت ــل حري ــة التعب ي ــر وال ــرأي املكان ــة األول ــى بي ــن اهتمام ــات ال ــدول واملنظم ــات
ً
الدولي ــة وتعتب ــر أيض ــا أساس ــا للحري ــات املعاص ــرة ألنه ــا األس ــاس لبل ــوغ الحري ــات األخ ــرى
م ــن سياس ــية أو اقتصادي ــة أو ثقافي ــة ...ال ــخ
وق ــد كفل ــت الدس ــاتير لل ــدول تقريب ــا باجمعه ــا حري ــة إب ــداء ال ــرأي ب ــكل إش ــكاله م ــن
الش ــفاهة أو الكتاب ــة أو التعب ي ــر بالص ــورة ولك ــن ح ــددت ه ــذه الحري ــات ضم ــن القان ــون.
كم ــا ان املواثي ــق والنص ــوص الدولي ــة الت ــي أصدرته ــا املنظم ــات الدولي ــةو اإلقليمي ــة أعلن ــت
اغلب الدول التزامها بها كاإلعالن العاملي لحقوق اإلنس ــان الصادر عام  1948ف ي املادة 19
والعه ــد الدول ــي الخ ــاص بالحق ــوق املدني ــة والسياس ــية والت ــي تبنته ــا األم ــم املتح ــدة .
تتمت ــع حري ــة اإلع ــام بأهمي ــة بالغ ــة ألنه ــا الوس ــيلة األك ث ــر فعالي ــة ف ــي نش ــر اآلراء
الت ــي ته ــم املجتمع ــات وتعب ــر ع ــن تطلعاته ــا وحقوقه ــا وتكف ــل له ــم التواص ــل م ــع األخ ـر.
وكذل ــك تس ــمح بتع ــدد املص ــادر ع ــن طري ــق التن ــوع ف ــي نش ــر املعلوم ــات فتكف ــل لإلف ــراد
التأك ــد م ــن صح ــة الوقائ ــع وتكوي ــن رأي ــه بص ــوره موضوعي ــة ف ــي األح ــداث  ,واقترن ــت حري ــة
التعب ي ــر بح ــق الوص ــول إل ــى املعلوم ــات ونش ــرها .ولك ــن ه ــذه الحري ــات تتضم ــن واجب ــات
ومس ــؤوليات،لهذا اضط ــرت إلخض ــاع ه ــذا الح ــق لع ــدد م ــن اإلج ــراءات القانوني ــة وش ــروط
وقي ــود وعقوب ــات مح ــددة ف ــي القان ــون حس ــبما تقتضي ــه الض ــرورة ف ــي املجتم ــع الديمقراط ــي
من اجل حماية الوطن وسالمته ومنع الجريمة واحترام حقوق اآلخرين ومنع نشر األسرار
الخاصة باإلفراد .لذا يعتبر هذا البحث جهدا بسيطا لتسليط الضوء عل ى أهم الجوانب
التش ــريعية لبع ــض الدس ــاتير العربي ــة الت ــي تكف ــل الحري ــه والتعبي ــر .
واقتض ــت ض ــرورة البح ــث االستش ــهاد ببع ــض النص ــوص ف ــي الدس ــاتير لل ــدول
العربي ــة واالجنبي ــة ،ووجدن ــا كي ــف اتف ــق الجمي ــع عل ــى حري ــة التعب ي ــر وإب ــداء ال ــرأي
والحص ــول عل ــى املعلوم ــات وتداوله ــا ث ــم قي ــدت ه ــذه الحري ــة بم ــواد ف ــي الدس ــتور ملن ــع إفش ــاء
املعلوم ــات ف ــي ح ــاالت كث ي ــرة ومنه ــا األزم ــات والح ــروب .
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Abstract
Freedom of opinion and expression occupy the first place among the
concerns of countries and international organizations. And it is also the basis
of contemporary freedom because it is the foundation for achieving freedom
in other fields such as politics, economics, education, etc.. The constitutions
of the state have ensured that almost the entire freedom to express an
opinion in all its forms either orally or writing or images of expressions,
but these freedoms are identified within the law. Most countries announced
their commitment to the international conventions and texts issued by
international and regional organization like the Universal Declaration of
Human Rights in 1948, and the International Covenant on Civil and Political
Rights which have been adopted by the United Nations
The freedom of media has got a great importance because it is
the most effective way in spreading the views of interests to communities,
their aspirations, their rights, and to ensure them to communicate with
each other. As well as it allows multiple sources through diversity in the
dissemination of information. This way will help individuals ensuring that
they verify the validity of the facts and make their own opinion on the
events objectively. The freedom of expression has coupled with the right
of access to information and its dissemination but these freedoms include
duties and responsibilities. Therefore, it is forced to subdue this right for
a number of legal proceedings, conditions, restrictions, specific penalties
in the law as this is necessary in any democratic society in order to protect
homeland and its safety, crime prevention, respect other's rights and prevent
the deployment of private secrets
So, this research represents a simple effort to highlight the most important
legislative aspects of some Arab constitutions that guarantee freedom of
expression. And it necessitated the need to search some of the texts cited
in the constitutions of Arab and foreign countries; we found how everyone
agreed on freedom of expression and opinion and access to information and
its circulation. Then, there freedoms have been bound with materials of the
constitution to prevent the disclosure of information in many cases such as
wars and crises
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اإلطار املنهج ي:
*مشكلة البحث:
يمكن تحديد مشكلة البحث بالتساؤالت اآلتية:

 .1م ــا اث ــر اإلس ــهامات الفكري ــة للمفكري ــن ف ــي تحدي ــد مس ــارات التح ــول ف ــي طبيع ــة التعام ــل
بي ــن الف ــرد والس ــلطة ف ــي التاري ــخ الحدي ــث.
 .2م ــا العالق ــة بي ــن التش ــريعات القانوني ــة والقواني ــن الت ــي تصدره ــا الحكوم ــات لتحدي ــد
حري ــة التعب ي ــر وال ــرأي.
 .3ما نوع العالقة بين الحكومات واملؤسسات و اإلعالميين ف ي تداول املعلومات .
 .4م ــا األس ــباب الت ــي أدت إل ــى إيج ــاد مواثي ــق ش ــرف إعالمي ــة او اتح ــادات او نقاب ــات تهت ــم
بالعاملي ــن ف ــي ه ــذه املج ــاالت.

أهمية البحث:

تحدي ــد املنطلق ــات الت ــي كان ــت األس ــاس ملوضوع ــة حري ــة التعب ي ــر وال ــرأي ف ــي
املجتمع ــات ,وكي ــف أصب ــح االهتم ــام الدول ــي واملتمث ــل ف ــي املنظم ــات العاملي ــة واإلقليمي ــة
تهت ــم بمناقش ــة امل ــواد التش ــريعية ف ــي دس ــاتير ال ــدول الت ــي تؤك ــد عل ــى حري ــة اإلنس ــان ف ــي كل
املج ــاالت الت ــي تهم ــه ف ــي حيات ــه.

أهداف البحث:

يه ــدف البح ــث إل ــى تس ــليط الض ــوء عل ــى العالق ــة بي ــن الدس ــاتير الت ــى تتبناه ــا ال ــدول
واملمارسات الحقيقة لإلعالم ومدى تطبيق الفقرات الت ي تحدد العمل اإلعالمي وأسباب
تحري ــر م ــواد غ ي ــر قانوني ــة تمث ــل مواثي ــق أخالقي ــة بي ــن االعالمي ــن ف ــي طبيع ــة اس ــتخدام
املعلوم ــة الت ــي تخ ــدم املجتم ــع.

منهج البحث:

وظ ــف الباح ــث املنه ــج التاريخ ــي ف ــي تتب ــع الظاه ــرة املدروس ــة وكي ــف أس ــهمت ف ــي تش ــخيص
املراحل الت ي مرت بها مسألة حرية الرأي والتعبير,ورصد التشريعات القانونية وموادها
ف ي دساتير بعض الدول كنماذج توضيحية للبحث.

إلطار النظري:
وقد تم الطرق إل ى املوضوع وفق املحاور اآلتية:
املحور األول:
األسس التاريخية لحرية التعبير وفق املواثيق واملعاهدات الدولية:

تعتب ــر حري ــة التعبي ــر وال ــرأي أرث ــا إنس ــانيا ل ــكل أبن ــاء املعم ــورة ,فق ــد عمل ــت الحض ــارات
ب ــدءا م ــن القديم ــة إل ــى عصرن ــا ه ــذا عل ــى بل ــورة أف ــكار حري ــة ال ــرأي والتعبي ــر وأصب ــح تاريخ ــا
لإلنس ــانية عل ــى اخت ــاف عصوره ــا حت ــى اتس ــمت بمراح ــل تقس ــم التاري ــخ إل ــى العص ــور
الثالث ــة القديم ــة والوس ــطى والحديث ــة .فق ــد دل ــت لن ــا األل ــواح والرق ــم الطيني ــة البابلي ــة
والس ــومرية عل ــى ض ــرورة املش ــاركة ف ــي السياس ــة ,فالن ــاس سواس ــية ال ف ــرق بينه ــم وكذل ــك
نج ــد التأكي ــد عل ــى ط ــرح ال ــرأي واملناقش ــة واعتباره ــا ه ــي األداة الفعال ــة لتفه ــم املش ــاكل
العام ــة واإلس ــهام الع ــام بدورم ــا ف ــي الحي ــاة العام ــة( ،)1كذل ــك ع ــرف التاري ــخ الفرعون ــي ف ــي
مصر حرية التعبير عن الرأي وما قصة الفالح املصري الت ي تحويها أوراق البردي املودعة
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ف ــي املتح ــف البريطان ــي ( )2خي ــر دلي ــل عل ــى ذل ــك األث ـر.
وأس ــهمت األف ــكار الت ــي طرحه ــا الفالس ــفة اإلغري ــق ومنه ــم س ــقراط وأفالط ــون وأرس ــطو
وغيره ــم ,فاعت ب ــر س ــقراط حري ــة التعب ي ــر حق ــا يعل ــو عل ــى ح ــق الحي ــاة نفس ــها  .ث ــم ج ــاء
أفالط ــون بدس ــتور املدين ــة الفاضل ــة وانته ــت ه ــذه الجه ــود له ــذه امل ــدة بإس ــهامات أرس ــطو
الت ــي أك ــدت عل ــى حك ــم األغلبي ــة ورعايته ــا للمصال ــح العام ــة واملس ــاواة بي ــن املواطني ــن .
دخل ــت حرك ــة التعب ي ــر ع ــن ال ــرأي ف ــي مث ــار للج ــدل بي ــن الفالس ــفة طيل ــة ه ــذه الق ــرون
ويمك ــن لن ــا ان نش ــير إل ــى بع ــض الوثائ ــق الت ــي أصبح ــت قاع ــدة لصياغ ــة قواني ــن وتش ــريعات
لحري ــة التعب ي ــر وال ــرأي منه ــا (:)3
 -1وثيقة املاغنا كارتا لعام 1215م (العهد األعظم).
 -2إسهامات عدد من املفكرين ومنهم جون لوك 1632م1704-م.
 -3الئحة الحقوق لعام 1688م ف ي انكلترا
 -4قانون الطباعة السويدي 1766م والذي تضمن أفضل حماية لحرية التعبير ف ي أوربا.
 -5اإلعالن الفرن�س ي لحقوق اإلنسان عام 1789م الذي اعتبر حرية التعبير من الحريات
األساسية لإلنسان.
 -6التعديل األمريكي للدستوري األول عام 1791م.
 -7االتفاقي ــة األوربي ــة لحق ــوق اإلنس ــان املوقع ــة ف ــي روم ــا ع ــام 1950م .حي ــث نص ــت امل ــادة
( )10عل ــى حري ــة التعب ي ـر.
 -8االتفاقي ــة األمريكي ــة لحق ــوق اإلنس ــان املوقع ــة ف ــي كوس ــتاريكا ع ــام 1969م حي ــث نص ــت
امل ــادة  13عل ــى حري ــة التعبي ـر.
ومن ذلك نستنتج ان فكرة حرية التعبير عن الرأي مالزمة للتطور الذي حصل
لإلنسانية عل ى اختالف عصورها ,فقد كانت الجهود الت ي تبذل من اجل تقنينه ووضعه
ف ــي صل ــب اهتم ــام القائمي ــن عل ــى األم ــر .
فق ــد تط ــورت حري ــة التعب ي ــر ع ب ــر مراح ــل التاري ــخ ,ون ــود أن نب ــدأ م ــن العص ــور الحديث ــة
,فق ــد ب ــدأت حري ــة اإلص ــاح الدين ــي بع ــد مواجه ــة م ــع الكنيس ــة فس ــاهم كب ــار م ــن الكت ــاب
واملفكري ــن أمث ــال توم ــاس ه ــوس وديفي ــد هي ــوم ول ــوك وفولت ي ــر وغيره ــم ف ــي وض ــع األس ــاس
الفك ــري للحق ــوق الت ــي عجل ــت بتحري ــر اإلنس ــان وقيام ــه بالث ــورات ف ــي بريطاني ــا وأمري ــكا
وفرنسا خالل الفترة من سنة 1776م ال ى1848م ففي عام 1789م أعلن عن حقوق اإلنسان
ف ــي فرنس ــا وأمري ــكا .
لقد كان القرن السابع عشر بداية نشاط واسع للفقهاء ,إذ تعززت فكرة مقاومة
الس ــلطات الجائ ــرة حت ــى جعلوه ــا تعتم ــد عل ــى أساس ــين هم ــا:

 .1األساس األهم هو املساواة بين البشر .
ان مهمة السلطة ه ي خدمة املجتمع.

وكم ــا أعل ــن الفيلس ــوف ج ــون ميلت ــون ان الحري ــة ه ــي (أن تع ــرف وان تق ــول م ــا
تح ــس ب ــا قي ــود وفق ــا مل ــا تح ــس وتعتق ــد ,وإذا أم ــن كل البش ــر ب ــرأي وج ــاء ف ــرد واح ــد ب ــرأي آخ ــر
يخالف ــه ,ث ــم تحول ــت البش ــرية جميعه ــا أن تس ــلك ال ــرأي فخطئوه ــا ال يس ــئل ع ــن الخط ــأ
الف ــرد الواح ــد حي ــن ح ــاول إس ــقاط ال ــرأي ال ــذي اجتمع ــت علي ــه البش ــرية).
وعن ــد ق ــراءة ه ــذه الفك ــرة إن مقول ــة الفيلس ــوف ق ــد اهتم ــت بم ــا يطل ــق علي ــة الي ــوم بحري ــة
الوص ــول إل ــى املعلوم ــات ث ــم حري ــة التعبي ــر والت ــي يج ــب ان تك ــون متاح ــة للجمي ــع وبالتال ــي
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يكون الفرد حرا ف ي تلقي األفكار واإليمان بما يجده مناس ــبا له دون قيد او س ــلطة تفرض
علي ــه األف ــكار أو املعتق ــدات .
أم ــا ف ــي الق ــرن الثام ــن عش ــر فق ــد ش ــهد تح ـ ْـوال كبي ــرآ ل ــدى الفالس ــفة أمث ــال فولتي ــر
وج ــان ج ــاك رس ــو ع ــن الحري ــة وحري ــة التعبي ــر إذ لج ــاوا إل ــى القان ــون الطبيع ــي وال ــذي يؤك ــد
عل ــى امت ــاك العق ــل ال ــذي يحك ــم جمي ــع البش ــر ف ــي كل م ــكان وزم ــان ,إال أن اتس ــاع وتش ــابك
املصال ــح وس ــع تط ــور الحي ــاة وانته ــت حال ــة االنفرادي ــة الت ــي كان اإلنس ــان يعم ــل به ــا فتوص ــل
إل ــى االجتم ــاع املقن ــن بين ــه وبي ــن اآلخري ــن وتب ــادل املصال ــح ث ــم اهت ــدى إل ــى طري ــق التعاق ــد
االختي ــاري فكون ــوا الجمعي ــات وال ــدول ,اذ تن ــازل الف ــرد ع ــن ج ــزء م ــن حقوق ــه الت ــي انط ــوت
تح ــت الحري ــة الجماعي ــة ,إال أن حري ــة الف ــرد والتعب ي ــر ق ــد ت ــم احترامه ــا م ــن اآلخري ــن .
لق ــد وضع ــت العدي ــد م ــن التعاري ــف ملف ــردة الحري ــة ولك ــن املتفح ــص له ــذه
التعاري ــف يجده ــا وضع ــت عل ــى ض ــوء اإلك ــراه م ــن اآلخري ــن اوالحكوم ــات ،فبق ــدر م ــا يك ــون
املواطن حرا يكون مستقال والعكس هو الصحيح ,إال أن القيود الت ي تفرضها الدول عل ى
حري ــة التعبي ــر م ــن خ ــال البني ــة القانوني ــة وكذل ــك النظ ــام السيا�س ــي والت ــي تعتب ــر م ــن أه ــم
األخطار الت ي تهدد الحرية ف ي املجتمع .لذا عرفها قاموس ((الروس)) الفرن�س ي أن الحرية
أصبح ــت تع ــرف بأنواعه ــا املختلف ــة ,كحري ــة العقي ــدة وحري ــة التعلي ــم وحري ــة التعاق ــد .....
ال ــخ .كم ــا ظه ــر م ــا يس ــمى بالحري ــات العام ــة والت ــي نجده ــا اآلن ف ــي كثي ــر م ــن دس ــاتير ال ــدول
وتمارس ــها الش ــعوب واف ــرد له ــا م ــواد مس ــتقلة م ــن م ــواد الدس ــاتير وكذل ــك كفله ــا املجتم ــع
الدول ــي م ــن خ ــال املنظم ــات والتجمع ــات الدولي ــة .
أم ــا م ــا يطل ــق علي ــه مف ــردة بتداوله ــا اإلعالمي ــون ،فق ــد حدده ــا أحم ــد زك ــي الب ــدوي
ه ي حق اتخاذ اآلراء من دون التدخل ف ي التعبير عن رأيه ويشمل هذا الحق حرية البحث
ع ــن املعلوم ــات .
املحور الثاني :األمم املتحدة وحرية التعبير والرأي
لق ــد أس ــهمت املواثي ــق والطروح ــات الفكري ــة الت ــي ظه ــرت ف ــي تقني ــن م ــواد دس ــتورية
واتفاق ــات كان اله ــدف منه ــا تخلي ــص الف ــرد م ــن التس ــلط ومص ــادرة حريت ــه م ــن الحكوم ــات
واألنظم ــة الت ــي ش ــهدتها الس ــاحة الدولي ــة وخاص ــة م ــا عص ــف بالعال ــم م ــن ك ــوارث الح ــروب
واألزم ــات كالح ــرب العاملي ــة األول ــى والثاني ــة ,فق ــد احتاج ــت إل ــى منظم ــات دولي ــة مث ــل عصب ــة
األمم او األمم املتحدة وكان املقرر لها ان تحمي الشعوب من االستعمار ومصادرة حرياتها,
إال أن املتغير الذي حصل ،أن الحكومات الت ي قامت ف ي بعض الدول كانت قد صادرت حق
املواط ــن م ــن خ ــال تطبيقه ــا للحك ــم وأس ــلوبها الدكتات ــوري ,خاص ــة م ــا بي ــن الح ــرب العاملي ــة
األول ــى والثاني ــة ,ص ــادرت حري ــة الش ــعوب وانتهك ــت حق ــوق اإلنس ــان مث ــل ,النازي ــة والفاش ــية
واألح ــزاب ذات الحك ــم الش ــمول ي.
مم ــا دف ــع دول العال ــم إل ــى إيج ــاد صيغ ــة دولي ــة أكث ــر فعالي ــة لتحاف ــظ عل ــى الس ــام
وحري ــة املواط ــن واحت ــرام حقوق ــه وح ــل الصراع ــات بالط ــرق الس ــلمية فش ــهد العال ــم إع ــان
ميثاق األمم املتحدة  1945فكان لها دور مهم ف ي وضع املفاهيم واألسس القانونية الحديثة
لحماي ــة حق ــوق اإلنس ــان الت ــي تكف ــل حري ــة التعبي ــر وح ــث املجتم ــع الدول ــي عل ــى العم ــل بم ــا
يص ــدر م ــن ق ــرارات وتوصي ــات دولي ــة او إقليمي ــة تكف ــل حق ــوق اإلنس ــان وحري ــة التعبي ـر.
فق ــد تبن ــت األم ــم املتح ــدة باك ــورة أعماله ــا الخاص ــة بحق ــوق اإلنس ــان بقراره ــا
املرق ــم  59ف ــي ع ــام  1946ب ــان حري ــة ت ــداول املعلوم ــات ح ــق م ــن حق ــوق اإلنس ــان األساس ــية
وه ــي املعي ــار ال ــذي تق ــاس ب ــه جمي ــع الحري ــات الت ــي تك ــرس األم ــم املتح ــدة جهوده ــا لتطبيق ــه
عل ى الدول كافة الت ي وقعت عليها واعتبرت أن حرية تداول املعلومات من األمور الرئيسة
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لحق ــوق اإلنس ــان األساس ــية الت ــي تع ــد اح ــد العناص ــر الت ــي ال غن ــى عنه ــا ف ــي حري ــة التعبي ــر
وال ــرأي وال ــذي يأخ ــذ وس ــائل اإلع ــام كوس ــيلة اليصال ــه إل ــى اآلخري ــن بش ــرط ع ــدم إس ــاءة
اس ــتعمالها وأن اح ــد قواعده ــا األساس ــية ه ــي االلت ــزام األدب ــي بن ــص الوقائ ــع دون تع ــرض او
(.)4
نش ــر املعلوم ــات ب ــدون س ــوء قص ــد
وف ــي ع ــام  1947أص ــدرت الجمعي ــة العام ــة لألم ــم املتح ــدة قراره ــا املرق ــم ( -110د )11وال ــذي
يدين الدعاية الت ي تستهدف إثارة او تشجيع أساليب تهديد السلم او خرقه وأكدت ثانية
ف ــي الع ــام نفس ــه بالق ــرار(  – 127د ) 20ال ــذي يطال ــب ال ــدول واألعض ــاء بالقي ــام بمكافح ــة
نشر األنباء الزائفة واملشوهة الت ي يراد من ورائها اإلساءة ال ى العالقات الدولية وتعتبرها
انته ــاك لحق ــوق اإلنس ــان .وف ــي الع ــام  1948تبن ــت االم ــم املتح ــدة إص ــدار اإلع ــان العامل ــي
لحق ــوق اإلنس ــان وكرس ــت امل ــادة ( )19من ــه له ــذا الغ ــرض وق ــد تضمن ــت ديباج ــة الق ــرار
ال ــذي حم ــل الرق ــم  ( 3217د ) 3-والص ــادر ف ــي  15كان ــون األول عل ــى م ــا يأت ــي (ومل ــا كان ــت ال ــدول
األعض ــاء ق ــد تعه ــدت للعم ــل والتع ــاون م ــع األم ــم املتح ــدة كضم ــان تعزي ــز االحت ــرام وملراع ــاة
العامليي ــن لحق ــوق اإلنس ــان وحريات ــه األساس ــية ,ومل ــا كان التق ــاء الجمي ــع عل ــى فه ــم مجتم ــع
له ــذه الحق ــوق والحري ــات أم ــرا بال ــغ الض ــرورة لتم ــام الوف ــاء به ــذا التعه ــد .ف ــان الجمعي ــة
العامة تنشر عل ى املأل هذا اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بوصفة املثل األعل ى املشترك
ال ــذي يج ــب ان تبلغ ــه كاف ــة الش ــعوب وكاف ــة األم ــم) (.)5
كم ــا ويعم ــل جمي ــع أف ــراد املجتم ــع وهيئات ــه لتطبي ــق ه ــذا اإلع ــان من خالل التربية
والتعلي ــم كم ــا يكف ــل االلت ــزام واالعت ــراف به ــذه الق ــرارات فيم ــا بي ــن ش ــعوب العال ــم ,فق ــد كان
مضم ــون امل ــادة ( ،)19ل ــكل ش ــخص ح ــق التمت ــع بحري ــة اآلراء والتعبي ــر ويش ــمل ه ــذا الح ــق
حريت ــه ف ــي اعتن ــاق اآلراء دون مضايق ــة وف ــي تلق ــي اإلنب ــاء واألف ــكار ونقله ــا إل ــى اآلخري ــن ب ــأي
وس ــيلة دونم ــا اعتب ــار للح ــدود،
وخت ــم ه ــذا اإلع ــان بامل ــادة  30الت ــي أك ــدت ع ــدم تأوي ــل أي ن ــص يفس ــر عل ــى ان ــه يح ــق
للدول ــة او للجماع ــة او أي ف ــرد بالقي ــام بعم ــل يه ــدف إل ــى تعطي ــل ه ــذه الحق ــوق املنص ــوص
او املش ــار إليه ــا به ــذا اإلع ــان ( .)6وف ــي ع ــام  ,1966أص ــدرت الجمعي ــة العام ــة ق ــرار ( 2200أ )
العه ــد الدول ــي الخ ــاص بالحق ــوق املدني ــة والسياس ــية وال ــذي دخ ــل حي ــز التنفي ــذ ف ــي  23آذار
 ,1976فق ــد احت ــوت الديباج ــة عل ــى ( وفق ــأ للمب ــادئ املعلن ــة ف ــي ميث ــاق األم ــم املتح ــدة أس ــاس
الحري ــة والع ــدل والس ــام ف ــي العال ــم ،وإذ تق ــرر ب ــان ه ــذه الحق ــوق تنبث ــق م ــن كرام ـ ًـة اإلنس ــان
األصيل ــة ,وإذ ت ــدرك ان الس ــبيل الوحي ــد ف ــي تحقي ــق املث ــل األعل ــى املتمث ــل وفق ــا لإلع ــان
العاملي لحقوق اإلنسان ف ي أن يكون البشر أحرارا ومقتنعين بالحرية املدنية السياسية
ومتحرري ــن م ــن الخ ــوف والفق ـر ) ....ل ــذا يعتب ــر ه ــذا كل ــه تهيئ ــة الط ــرق والظ ــروف لتمكي ــن
الف ــرد بالتمت ــع بحقوق ــه كامل ــة مث ــل االقتصادي ــة االجتماعي ــة والثقافي ــة ...ال ــخ فج ــاءت
(:)7
امل ــادة  19لتش ــير إل ــى
 -1لكل إنسان حق ف ي اعتناق ارائه دون مضايقة.
 -2لكل إنسان حق ف ي حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته ف ي التماس مختلف ضروب
املعلوم ــات واألف ــكار وتلقيه ــا ونقله ــا إل ــى اآلخري ــن .دون اعتب ــار للح ــدود س ــواء عل ــى ش ــكل
مكت ــوب او مطب ــوع او ف ــي أي قال ــب أو وس ــيلة أخ ــرى يختاره ــا الف ــرد .
 -3يج ــوز إخض ــاع م ــا تضمنت ــه الفق ــرة ( ) 2لبع ــض القي ــود ولك ــن بش ــرط ان تك ــون بن ــص
قانون ــي وللضروري ــات والحت ــرام حق ــوق اآلخري ــن او لحماي ــة األم ــن القوم ــي او النظ ــام الع ــام
او الصح ــة العام ــة او اآلداب العام ــة .
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ويذك ــر أن منظم ــة اليونس ــكو ق ــد اتخ ــذت العدي ــد م ــن الق ــرارات الت ــي تؤك ــد فيه ــا
عل ــى الحري ــات والحق ــوق لألف ــراد والش ــعوب .فق ــد تبن ــت الق ــرار ( )9-12ف ــي ع ــام196 8عل ــى
رفض االس ــتعمار والعنصرية,والقرار رقم ( )12-1عام 1976والذي أعلنت فيه اليونس ــكو
(.)8
معارضته ــا لجمي ــع ص ــور وأش ــكال العنصري ــة ف ــي العال ــم
بع ــد ذل ــك اعتم ــدت منظم ــة اليونس ــكو ف ــي مؤتمره ــا الع ــام ال ــذي عق ــد  1970ح ــول
إس ــهام وس ــائل اإلع ــام الجماهيري ــة ف ــي تعزي ــز التفاه ــم والتع ــاون عل ــى الصعي ــد الدول ــي
والذي هدفه السالم والرفاهية لجميع أبناء البشرية ومحاربة جميع أنواع الدعايات الت ي
تح ــرض عل ــى الح ــرب والعنصري ــة والفص ــل العنص ــري والكراهي ــة بي ــن الش ــعوب فاتخ ــذت
الق ــرار رق ــم  ,4-301وف ــي ع ــام 1978اتخ ــذت اليونس ــكو قراره ــا ال ــذي يؤك ــد (....أن ممارس ــة
حرية الرأي وحرية التعبير وحرية اإلعالم ،املعترف بها كجزء اليتجزأ من حقوق اإلنسان
وحريات ــه األساس ــية.
فف ــي الفق ــرة ( )2م ــن امل ــادة (...( )10وينبغ ــي ان يش ــجع الت ــداول الح ــر للمعلوم ــات
ونشرها عل ى نطاق واسع واكثر توازنا )..لذا نستنتج من هذا كله أن هناك مسؤولية كبيرة
تق ــع عل ــى عات ــق املجتم ــع الدول ــي للمس ــاهمة الكب ي ــرة والواس ــعة ف ــي تهيئ ــة الظ ــروف الت ــي
تكف ــل ت ــداول املعلوم ــات ونش ــرها عل ــى نط ــاق واس ــع وبم ــا فيه ــا حماي ــة الصحفيي ــن وغيره ــم
م ــن العاملي ــن ف ــي اإلع ــام أثن ــاء تأدي ــة مهامه ــم.

املحور الثالث :املنظمات اإلقليمية وحرية التعبير والرأي

لق ــد كان ــت امل ــادة ( )19م ــن اإلع ــان العامل ــي لحق ــوق اإلنس ــان وم ــا نت ــج م ــن نش ــاط للفك ــر
اإلنس ــاني ف ــي مج ــال الحري ــة والتعب ي ــر ع ــن ال ــرأي أساس ــا مل ــواد الدس ــاتير ألغل ــب ال ــدول
واالتفاقي ــات اإلقليمي ــة ,فق ــد أش ــارت االتفاقي ــة األوربي ــة لحق ــوق اإلنس ــان ف ــي امل ــادة ()10
والت ــي نص ــت( :ل ــكل إنس ــان الح ــق ف ــي حري ــة التعبي ــر واعتن ــاق األف ــكار وتلق ــي املعلوم ــات دون
تدخ ــل الدول ــة وذل ــك دون املس ــاس بح ــق الدول ــة ف ــي طل ــب التراخي ــص بنش ــاط مؤسس ــات
اإلذاع ــة والتلفزي ــون والس ــينما).
إن ه ــذه الحري ــات تتضم ــن واجب ــات ومس ــؤوليات ،ل ــذا يج ــوز إخضاعه ــا للضواب ــط
والش ــروط وقي ــود وعقوب ــات مح ــدودة ف ــي القان ــون وف ــق م ــا يتطلب ــه املجتم ــع الديمقراط ــي
لصال ــح األم ــن القوم ــي وس ــامة األرا�ض ــي وام ــن الجماهي ــر وحف ــظ النظ ــام ومن ــع الجريم ــة
وحماي ــة الصح ــة واآلداب واح ت ــرام حق ــوق اآلخري ــن.
أم ــا امليث ــاق اإلفريق ــي لحق ــوق اإلنس ــان والش ــعوب فق ــد تضم ــن امليث ــاق امل ــادة9
والت ــي اش ــتملت عل ــى فقرتي ــن ,فكان ــت األول ــى تؤك ــد عل ــى ح ــق كل ف ــرد ان يحص ــل عل ــى
املعلومات,والثانية,الح ــق ل ــكل إنس ــان ان يع ب ــر ع ــن أف ــكاره وينش ــرها ف ــي إط ــار القواني ــن
واللوائ ــح .أم ــا امليث ــاق العرب ــي لحق ــوق اإلنس ــان العرب ــي ال ــذي اق ــره مؤتم ــر تون ــس ع ــام 2004
تضمن ــت امل ــادة  32عل ــى م ــا يأت ــي(:)9
يضم ــن ه ــذا امليث ــاق الح ــق ف ــي اإلع ــام وحري ــة ال ــرأي والتعب ي ــر وكذل ــك الح ــق ف ــي
اس ــتقاء األنب ــاء واالفكاروتلقيه ــا ونقله ــا إل ــى اآلخري ــن ب ــأي وس ــيلة دونم ــا اعتب ــار للح ــدود
الجغرافية,ولكن واقع الحال يقول ان جميع الدول العربية التس ــمح بدخول املطبوعات
دون اخذ اإلذن من الرقابة بالرغم من اقرارالحقوق والحريات ف ي إطار املقومات األساسية
للمجتمع وال تخضع إال للقيود الت ي يعترضها احترام حقوق اآلخرين او سمعتهم اوحماية
األم ــن الوطن ــي او النظ ــام الع ــام او الصح ــة العام ــة او اآلداب العامة.وف ــي ع ــام  1995تبن ــى
ع ــدد م ــن خ ب ــراء القان ــون الدول ــي وحق ــوق اإلنس ــان ف ــي جلس ــة ُع ق ــدت ف ــي مق ــر منظم ــة 19
وبالتع ــاون م ــع مرك ــز الدراس ــات القانوني ــة التاب ــع لجامع ــة جوهانس ــبورغ.
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فقد أكدوا ف ي املبدأ األول عل ى حرية الرأي والتعبير واملعلومات من خالل(:)10

أ -لكل شخص الحق ف ي اتخاذ أراء من دون تدخل احد .
ب -لكل شخص الحق ف ي حرية التعبير الت ي تشمل حرية السع ي وراء املعلومات واألفكار
بكافة أنواعها وحرية تلقيها ونقلها.
ج -يمك ــن ان تخض ــع ممارس ــة الح ــق املذك ــور ف ــي الفق ــرة ( ب) للتقيي ــدات بن ــاء عل ــى أس ــباب
مح ــددة وف ــق القان ــون الدول ــي وذل ــك لحماي ــة األم ــن الوطن ــي .
د -اليمك ــن ف ــرض قي ــود عل ــى حري ــة التعبي ــر او املعلوم ــات عل ــى أس ــاس حماي ــة األم ــن الوطن ــي
إال إذا استطاعت الحكومة إثبات أن التقيدات منصوص عليها ف ي القانون ,وانه ضروري
ف ــي املجتم ــع الديمقراط ــي لحماي ــة مصلح ــة مش ــروعة لألم ــن الوطن ــي ,ويق ــع ع ــبء إثب ــات
ج ــدوى التقيي ــد عل ــى الحكوم ــة.

املحور الرابع:
أ -حرية التعبير ف ي بعض الدساتير العربية وغير العربية

تضمن ــت اغل ــب الدس ــاتير العربي ــة فق ــرات تش ــير لحري ــة ال ــرأي وحري ــة الصحاف ــة،
فق ــد ج ــاء التأكي ــد عل ــى ه ــذه املوضوع ــات ف ــي م ــواد علني ــة وصريح ــة ,ل ــذا س ــوف نتط ــرق
لبع ــض ه ــذه امل ــواد ف ــي دس ــاتير بع ــض ال ــدول العربي ــة واألجنبي ــة لالستش ــهاد به ــذا االهتم ــام
م ــن قب ــل الجمي ــع وبم ــا توك ــد علي ــه املواثي ــق واالتفاق ــات الدولي ــة .فق ــد تضمن ــت الفق ــرة 47
م ــن الدس ــتور املص ــري عل ــى م ــا يأت ــي ((ل ــكل ف ــرد الح ــق ف ــي ان يعبرع ــن راي ــة وان ينش ــر ش ــفاهة
أو كتاب ــة أو بواس ــطة الص ــور أو بأي ــة وس ــيلة اخ ــرى م ــن وس ــائل التعبي ــر ))(.)11
أما الدس ــتور اللبناني فقد جاء ت املادة ( )13تش ــير ال ى أن ((حرية إبداء الرأي قوال وكتابة
وحري ــة الطباع ــة وحري ــة االجتم ــاع وحري ــة تألي ــف الجمعي ــات كله ــا مكفول ــة ضم ــن دائ ــرة
القان ــون ).
وتضمن دستور مملكة البحرين ف ي املادة ( 23حرية الرأي وحرية البحث العلمي
ل ــكل ف ــرد والح ــق ف ــي التعبي ــر ع ــن رأي ــه ونش ــره ش ــفاهة او كتاب ــة او بوس ــائل أخ ــرى ) .أم ــا دول ــة
الكويت فقد أشارت املادة ( )36ف ي الدستور عل ى حق كل فرد ف ي ان يعبر عن رأيه وان يدعو
إليه ش ــفاهة او كتابة او بوس ــائل أخرى ,وكذلك تضمن دس ــتور اليمن ف ي املادة ( )36نفس
ال�ش ــيء ،والجزائ ــر ( )39واإلم ــارات ف ــي امل ــادة ( )30واململك ــة األردني ــة ف ــي امل ــادة ( )15وتون ــس
ف ــي امل ــادة ( )8وقط ــر ( )13وجمهوري ــة س ــوريه ( )38واململك ــة العربي ــة الس ــعودية ( ،)39لق ــد
كفل ــت دس ــاتير ه ــذه ال ــدول ح ــق ال ــرأي والتعبي ــر دون قي ــود ،أم ــا دس ــتور جمهوري ــة الع ــراق
(:)12
فق ــد ج ــاءت امل ــادة ( )38بن ــص تق ــر الدول ــة وتكف ــل ه ــذه الحق ــوق بث ــاث فق ــرات وه ــي
أوال_ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .
ثانيا_ حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنش ر.
ثالثا _ حرية االجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.
غي ــر أن ه ــذا كل ــه وبم ــا ج ــاء ف ــي دس ــاتير ال ــدول العربي ــة جميع ــا غالب ــا م ــا كان يعط ــل
تح ــت ذريع ــة حماي ــة األم ــن القوم ــي او ح ــاالت الط ــوارئ الت ــي تعل ــن ألس ــباب يقرره ــا النظ ــام
وف ــق املخاط ــر الت ــي تحي ــط ب ــه كنظ ــام او كدول ــة .أم ــا م ــا أش ــارت إلي ــه دس ــاتير بع ــض ال ــدول
األجنبية ,فمثال دستور اليابان ,تنص املادة ( )21عل ى حرية التعبير وتشكيل الجمعيات
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وأيضا الخطابة والصحافة وجميع أشكال التعبير األخرى مضمونة دستوريا.أما قبرص
فق ــد نص ــت امل ــادة ( )19عل ــى ان ( ل ــكل ش ــخص الح ــق ف ــي حري ــة الق ــول والتعبي ــر ب ــأي وس ــيلة)
وكذل ــك النروي ــج ف ــي امل ــادة ( )100الت ــي أش ــارت ال ــى إتاح ــة حري ــة التعبي ــر،
ف ــي حي ــن أش ــارت امل ــادة ( )3م ــن الدس ــتور النمس ــاوي ال ــى موض ــوع الصحاف ــة بش ــكل مح ــدد
( ل ــن يت ــم اخض ــاع الصحاف ــة للرقاب ــة ول ــن يت ــم أيض ــا تقييده ــا بأنظم ــة التس ــجيل ),بينم ــا
ج ــاءت امل ــادة ( )9م ــن الدس ــتور السويس ــري أكث ــر تفصي ــا إذ تطرق ــت إل ــى حري ــة الصحاف ــة
واملذي ــاع والتلفزي ــون وأيض ــا جمي ــع أش ــكال الب ــث الع ــام واإلنت ــاج واملعلوم ــات ,أ م ــا كن ــدا فقد
انف ــردت امل ــادة ( )2ف ــي ب :ل ــكل ف ــرد الح ــق ف ــي الحري ــات األساس ــية اآلتي ــة،
حري ــة الفك ــر وحري ــة العقي ــدة وحري ــة ال ــرأي والتعبي ــر بم ــا ف ــي ذل ــك حري ــة الصحاف ــة وغيره ــا
م ــن وس ــائل اإلع ــام األخ ــرى .

أما جنوب أفريقيا فقد حملت املادة ( )16تفاصيل حرية التعبير والذي حدد:

ُ
ا .حرية الصحافة واإلعالم.
ب .حرية تسلم او نقل املعلومات واألفكار .

أما املادة ( )24من قانون أفغانستان:

فق ــد ح ــدد الحري ــة للش ــعب األفغان ــي ف ــي الطباع ــة ونش ــر املعلوم ــات دون إذن مس ــبق م ــن
الدول ــة .أم ــا البارغ ــواي فق ــد تضم ــن الدس ــتور حري ــة التعبي ــر ف ــي امل ــادة ( )19فق ــره (ا) والت ــي
نص ــت ضم ــان الدس ــتور حري ــة التعبي ــر وال ــرأي والصحاف ــة وأيض ــا نش ــر األف ــكار واآلراء دون
أي ــة قي ــود.
وم ــن املالح ــظ أن جمي ــع ال ــدول ق ــد ح ــددت امل ـ َـواد الت ــي تتعام ــل به ــا وس ــائل اإلع ــام
واملواد الت ي تنشرها وحرية التعبير إال أن هناك تالزما بين هذه املواد والقواعد القانونية
الت ــي تنظ ــم عمله ــا ووف ــق طبيع ــة ه ــذا املجتم ــع أو ذاك وقيم ــه الثقافي ــة بم ــا فيه ــا األخ ــاق
والت ــي يج ــب أن تنعك ــس ه ــذه القواع ــد عل ــى امل ــواد الت ــي تنش ــر ف ــي وس ــائل اإلع ــام بكاف ــة
وس ــائله املرئي ــة واملس ــموعة واملكتوب ــة .
إن تنظي ــم حي ــاة املجتمع ــات داخ ــل ال ــدول ال يت ــم إال ع ــن طري ــق وض ــع القواع ــد
األساسية الت ي تنظم املمارسات اليومية والت ي أطلق عليها بالقوانين والت ي تسع ى لتنمية
كل جوان ــب املجتم ــع .
ف ــان تعب ي ــر ه ــذه القواني ــن أصب ــح س ــمة العص ــر وبم ــا أنن ــا ف ــي عص ــر تحكم ــت ب ــه
الس ــرعة واإلمكان ــات التكنولوجي ــة ب ــل إن س ــمته املمي ــزة ه ــو التعبي ــر الس ــريع ف ــي كل نواح ــي
الحي ــاة ل ــذا ج ــاء التأكي ــد ب ــان ه ــذا التعبي ــر يج ــب أن يش ــمل كل جوان ــب الحي ــاة للمجتم ــع
وم ــن ه ــذه العالق ــة ال ب ــد م ــن التعبي ــر بمنط ــق القواني ــن لترتي ــب االلت ــزام للجمي ــع م ــن حق ــوق
او واجب ــات عل ــى اإلف ــراد ،وكم ــا أدرجن ــا بع ــض ه ــذه القواني ــن الت ــي ش ــملت حري ــة التعبي ــر
وال ــرأي والت ــي تمي ــزت بصف ــة مزدوج ــة ,فه ــي قواع ــد دس ــتورية توجيهي ــة ألنه ــا تض ــع التزام ــات
عل ى الدولة فقبلت بها لترتيب الحكم او املهام الت ي يقوم بها صاحب السلطة ف ي املجتمع
وتعط ــي الش ــرعية لإلج ــراءات الت ــي يتخذه ــا ,وم ــن جان ــب يس ــتطيع الف ــرد التص ــرف وف ــق م ــا
منحه القانون من أعمال وتصرفات ،ومن املفروض أن يمارس حياته الطبيعية وفق هذه
التشريعات ( )13والذي يهمنا من حرية التعبير والرأي هو مسألة حق االتصال والحصول
عل ى املعلومة وإبداء الرأي بأية وسيلة متاحة لدى اإلفراد وبما أطلق عليه حرية اإلعالم .
لق ــد كان للتط ــورات الت ــي حصل ــت ف ــي العال ــم خ ــال الق ــرن املا�ض ــي ف ــي مج ــال
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التكنولوجي ــا ف ــي عال ــم االتص ــاالت ق ــد أث ــرت بش ــكل كبي ــر عل ــى كاف ــة جوان ــب الحي ــاة وش ــملت
اإلف ــراد داخ ــل املجتم ــع الواح ــد وكذل ــك بي ــن أف ــراد املجتمع ــات املختلف ــة ف ــي ال ــدول او بي ــن
ال ــدول ف ــي املجتم ــع الدول ــي وبذل ــك كان ــت الحاج ــة إل ــى إع ــادة النظ ــر ف ــي كث ي ــر م ــن القواني ــن
الت ــي تح ــد م ــن حري ــة التعبي ــر او حري ــة ت ــداول املعلوم ــة فأصبح ــت الحاج ــة ملح ــة ال ــى وض ــع
القواني ــن الت ــي تس ــهل س ــير املعلوم ــة ال ــى كاف ــة االتجاه ــات ف ــي املجتمع ــات البش ــرية لوج ــود
املصال ــح املش ــتركة بي ــن ال ــدول او األف ــراد داخ ــل املنظوم ــة الدولي ــة والتس ــاع قاع ــدة األعم ــال
املش ــتركة بي ــن الش ــركات او تداخ ــل املصال ــح وس ــرعة حرك ــة األم ــوال اوالقاع ــدة املعرفي ــة
العلمي ــة بي ــن مراك ــز البح ــوث اوحاج ــة الف ــرد االط ــاع عل ــى م ــا ت ــم انج ــازه ف ــي مختب ــرات ال ــدول
املتط ــورة او م ــا تحوي ــه خزان ــات املكتب ــات العام ــة م ــن كت ــب او معلوم ــات يحتاجه ــا املطال ــع او
الباح ــث العلم ــي ...ال ــخ وبذل ــك ظه ــرت مس ــألة اإلتاح ــة للجماهي ــر وبالش ــكل ال ــذي يضم ــن
ح ــق االتص ــال او االط ــاع عل ــى املعلوم ــات او إب ــداء ال ــرأي دون قي ــود تعس ــفية تضعه ــا الدول ــة
ف ــي ه ــذا الجان ــب امله ــم م ــن حي ــاة اإلف ــراد واملجتمع ــات بش ــكل ع ــام.

ب-التنظيمات غير الحكومية وحرية التعبي ر:

لق ــد تط ــورت حري ــة العم ــل اإلعالم ــي ع ب ــر التاري ــخ وه ــي تعم ــل وف ــق مح ــددات
ث ــاث او نظري ــات اإلع ــام وه ــي :نظري ــة الس ــلطة ,ونظري ــة الحرية,ونظري ــة املس ــئولية
االجتماعية,وهن ــا ال نري ــد ان نبح ــث ف ــي ذل ــك بق ــدر تس ــليط الض ــوء عل ــى الج ــذور التاريخي ــة
لحري ــة التعب ي ــر ف ــي املجتمع ــات الغربي ــة والعربية,فق ــد انتش ــرت النظري ــة األول ــى خ ــال
القرني ــن الس ــادس عش ــر والس ــابع عش ــر ,وتل ت ــزم وس ــائل اإلع ــام وف ــق ه ــذه النظري ــة ب ــكل
م ــا يص ــدر ع ــن الحكوم ــات ومؤسس ــاتها وتتبن ــى م ــا يص ــدر ع ــن الحكوم ــات وتس ــع ى القن ــاع
الجمه ــور بسياس ــة الحكوم ــة (. )14ام ــا نظري ــة الحرية,فق ــد تط ــورت بع ــد تبن ــي العدي ــد م ــن
املفكري ــن ف ــي املجتم ــع الغرب ــي لدع ــوات الحري ــة(*) .وته ــدف ال ــى تقلي ــل القي ــود الت ــي تضعه ــا
الدول ــة عل ــى الف ــرد ف ــي التعب ي ــر ع ــن ال ــراى.
ونتيج ــة لس ــوء اس ــتخدام ه ــذه النظري ــة ف ــي املجتمع ــات ومم ــا أدى ال ــى توجي ــه
االنتق ــادات م ــن املفكري ــن ظه ــرت نظري ــة املس ــؤولية االجتماعي ــة الت ــي طالب ــت بض ــرورة أن
يك ــون هن ــاك ت ــوازن بي ــن حري ــة الف ــرد ومصال ــح املجتم ــع.
ورغم ان هذه األفكار وما نتج عنها من ممارسات ف ي العمل اإلعالمي ف ي املجتمعات
الغربي ــة والت ــي تختل ــف بالتأكي ــد ع ــن البل ــدان العربي ــة والنامي ــة لك ــون عملي ــة االس ــتقالل
الت ــي حصل ــت عليه ــا ه ــذه الش ــعوب ج ــاءت بع ــد مقاوم ــة ال ــدول املس ــيطرة عليه ــا وغالب ــا م ــا
ق ــاده املقاوم ــة أح ــزاب او ش ــخصيات  ,ل ــذا ف ــان الصف ــة الواضح ــة عل ــى طبيع ــة املمارس ــة
اإلعالمية والسياسية هو الحكم الشمول ي وسيطرة إيديولوجية واحدة عل ى كل مفاصل
الحي ــاة فكان ــت وس ــائل اإلع ــام مقي ــدة وتعم ــل وف ــق التوجي ــه املرك ــزي للحكوم ــة باإلضاف ــة
لع ــدم نض ــوج املؤسس ــات االجتماعي ــة ف ــي ه ــذه البل ــدان ,ل ــذا ل ــم يك ــن له ــا دور يذك ــر ,فكان ــت
وسائل اإلعالم ه ي الت ي تقوم بتوجيه املعلومات وفق ما يقوم به حارس البوابة اإلعالمية,
وبذل ــك يك ــون دور اإلعالم ــي ه ــو الداع ــي لفلس ــفة الدول ــة واملداف ــع عنه ــا(.)15
ورغ ــم ذل ــك كان ــت هن ــاك العدي ــد م ــن القي ــود عل ــى العم ــل اإلعالم ــي الت ــي فرضته ــا
الدول ــة ,وباإلضاف ــة ال ــى ذل ــك كان ــت هن ــاك جه ــود خاص ــة م ــن قب ــل املنظم ــات واالتح ــادات
واملجال ــس الصحفي ــة واإلعالمي ــة إلص ــدار مواثي ــق ش ــرف تس ــع ى لتحس ــين األداء اإلعالم ــي
لصالح املجتمع وتفرض القوانين العرفية الت ي يجب ان يلتزم بها اإلعالميون واملؤسسات
اإلعالمية ,فه ي قيود غير حكومية وتطوعية او دستور أخالق ي يلتزم به من يمارس العمل
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اإلعالم ــي وتمث ــل ه ــذه القي ــود تحدي ــدات واضح ــة عل ــى العم ــل اإلعالم ــي األخالق ــي لوس ــائل
اإلع ــام لضم ــان مصلح ــة املجتم ــع وكذل ــك فاعلي ــة اإلع ــام واحت ــرام الجمه ــور لل ــدور ال ــذي
يق ــوم ب ــه اإلع ــام ف ــي املجتم ــع.
ولم تكن هذه املواثيق حالة غير ضرورية بل جاءت بعد ما شهد املشهد اإلعالمي
م ــن توظي ــف غ ي ــر صحي ــح لوس ــائل االتص ــال وتزاي ــد التص ــادم بي ــن األش ــخاص واملؤسس ــات
اإلعالمي ــة واالنح ــراف الكب ي ــر ف ــي وظيف ــة اإلع ــام م ــن الخدم ــة الت ــي يقدمه ــا للجمه ــور ف ــي
الحص ــول عل ــى املعلوم ــة والخب ــر الصحي ــح ال ــى تضلي ــل املتلق ــي وف ــق أجن ــدات تعم ــل عليه ــا
وس ــائل اإلع ــام ف ــي نش ــر األخب ــار وت ــداول املعلوم ــات مم ــا أس ــهم ف ــي إرب ــاك الجمه ــور والتأثي ــر
علي ــه ف ــي ضي ــاع الحقيق ــة الت ــي يبح ــث عنه ــا ف ــي وس ــائل اإلع ــام.
أن حري ــة الف ــرد ف ــي االنضم ــام ال ــى الجمعي ــات والنقاب ــات املهني ــة بم ــا فيه ــا الت ــي
تم ــارس اإلع ــام واملع ت ــرف به ــا والت ــي كفلته ــا امل ــواد املنص ــوص عليه ــا ف ــي اإلع ــان العامل ــي
لحق ــوق اإلنس ــان والعه ــد الدول ــي للحق ــوق السياس ــية واملدني ــة وتن ــص امل ــادة رق ــم -200ف ــي
اوآل(ل ــكل ش ــخص الح ــق ف ــي حري ــة االش ــتراك ف ــي الجمعي ــات والجماع ــات الس ــلمية) (.)16
ل ــذا أن حري ــة تكوي ــن النقاب ــات والجمعي ــات واملجال ــس له ــا مكان ــة خاص ــة عن ــد اإلعالميي ــن
كوس ــيلة تمكنه ــم م ــن التمت ــع بحري ــة ومهني ــة واس ــعة وبذل ــك تكف ــل له ــم س ــلطة ف ــي التعام ــل
مع األحداث او نقد الحكومة او تسليط الضوء عل ى ما هو سلب ي اومضر ف ي املجتمع .وكما
ه ــو مع ــرف ان ال ــدول األوربي ــة وأمري ــكا وبع ــض ال ــدول النامي ــة عمل ــت عل ــى إيج ــاد منظم ــات
تهدف ال ى تشجيع ممارسات وسائل اإلعالم املسئولة من خالل مواثيق اجتماعية ومهنية
تؤك ــد عل ــى اخالقي ــات العم ــل اإلعالم ــي.

ا لخا تم ــة :

ف ــي نهاي ــة بحثن ــا له ــذا املوض ــوع يمك ــن أن نذك ــر م ــا احت ــواه الدس ــتور العراق ــي م ــن حري ــة
التعب ي ــر وال ــرأي ولألس ــباب اآلتي ــة :
 .1إن حري ــة التعبي ــر ه ــي دعام ــة أساس ــية م ــن دعام ــات الديمقراطي ــة ف ــان ل ــم يك ــن الش ــعب
او الن ــاس قادري ــن عل ــى الق ــول او التعب ي ــر ع ــن رأيه ــم ف ــي األم ــور ذات البع ــد السيا�س ــي وم ــا
يحي ــط بحياته ــم مس ــتمدين املعلوم ــات واألف ــكار م ــن مص ــادر موثق ــة ل ــن يكونوا قادرين عل ى
املش ــاركة ف ــي الحك ــم .
 .2ان الح ــق ف ــي التعب ي ــر يس ــهم ف ــي وض ــع ح ــد لالنته ــاك والتج ــاوز عل ــى املواطني ــن ,وبذل ــك
يستطيع اإلعالمي ان يكتب عن هذه االنتهاكات او التجاوزات عل ى اإلفراد وبذلك تتضافر
الجه ــود م ــع املؤسس ــات الحكومي ــة للمس ــاءلة والتدقي ــق م ــن العام ــة .
 .3االعتراف بكرامة اإلنس ــان ألن حرية القول والتعبير اعتراف بكرامة اإلنس ــان ,الن الفرد
ال ــذي لي ــس لدي ــه حري ــة التعبي ــر غي ــر ق ــادر عل ــى اإلفص ــاح ع ــن ذات ــه ويصب ــح غي ــر ق ــادر عل ــى
التفاع ــل م ــع اآلخري ــن ويش ــعر بالغرب ــة أحيان ــا ألن ــه مس ــلوب اإلرادة .
 .4االعت ــراف بحري ــة اإلف ــراد م ــن خ ــال الس ــماح له ــم باالس ــتماع مل ــا عن ــد اآلخري ــن م ــن أق ــوال.
ه ــذا يعن ــي ح ــق اإلعالم ــي بم ــا يق ــول ث ــم ح ــق املواط ــن بم ــا يري ــد ان يس ــمع .
ل ــذا ن ــرى احت ــواء اغل ــب دس ــاتير دول العال ــم عل ً ــى م ــواد ًوفق ــرات قانوني ــة تكف ــل
لألف ــراد حري ــة التعبي ــر والحص ــول عل ــى املعلوم ــات مؤش ــرا ايجابي ــا ف ــي اق ــرار حري ــة األف ــراد,
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وتؤك ــد تضمي ــن م ــا احتوت ــه معاه ــدات حق ــوق اإلنس ــان الدولي ــة الت ــي أصدرته ــا املنظم ــات
الدولية واإلقليمية لدولها  .وبذلك اعتبر انه حق أسا�س ي لدرجة أن بعض البلدان الت ي ال
توجد فيها مواد مدونة ف ي دساتيرها,عملت عل ى تشريع ضمانات ف ي تطبيق الديمقراطية
ف ــي الحك ــم  .أن الح ــق ف ــي التعبي ــر لي ــس حق ــا مطلق ــا كم ــا يعتق ــد البع ــض ب ــل ه ــو ح ــق مقي ــد
بقيود محددة لحماية الحقوق الخاصة واألسرار العامة من التجاوز ،مثال األمن الوطن ي
وحماي ــة األش ــخاص والرم ــوز الوطني ــة م ــن التش ــهير والق ــذف والس ــب .....ال ــخ.
ان حرية التعبير والرأي يجب ان توضع ف ي إطار قانوني ودستوري يتم من خالل
ذلك تقيم ما هو شرع ي او غير شرع ي من القول او التعبير لتحقيق مصلحة املجتمع ف ي
م ــا ينش ــر وال ــذي يعتم ــد عل ــى أس ــس مهم ــة تعتمده ــا وس ــائل اإلع ــام وه ــي:
 -1بيئة تشريعية يستند إليها العمل اإلعالمي .
 -2مهنية وحرفية العاملين ف ي املجال اإلعالمي.
 -3االلتزام بالقواعد األخالقية للعمل املنه ي اإلعالمي .
والحقيق ــة أن اتس ــاع الثقاف ــة املهني ــة ل ــدى العاملي ــن ف ــي اإلع ــام يق ــرب األش ــياء م ــن
مس ــارها الصحي ــح ,الن ذل ــك يجع ــل اإلعالم ــي يع ــرف م ــا ل ــه وم ــا علي ــه م ــن واجب ــات وحق ــوق
تج ــاه الدول ــة او املجتم ــع  ,ل ــذا ف ــان الثقاف ــة القانوني ــة لإلعالم ــي تعرف ــه بحق ــوق غ ي ــره
بتطبي ــق القان ــون او اح ت ــرام األخ ــاق واالل ت ــزام بمواثي ــق الش ــرف او خوف ــا م ــن العق ــاب ف ــي
حال ــة التج ــاوز عل ــى اآلخري ــن او اس ــتغالل الس ــلطة الرابع ــة وتوظيفه ــا باالتج ــاه الس ــلب ي ف ــي
املجتم ــع.
ولتحديد الدور الذي يجب أن تقوم به وسائل اإلعالم تسع ى املنظمات واالتحادات
إل ــى ض ــرورة تحري ــر ميث ــاق منه ــي يس ــهم ف ــي تحدي ــد مس ــؤولية وس ــائل اإلع ــام ف ــي املجتم ــع
وخدمت ــه ،عب ــر االلت ــزام بمهني ــة مس ــؤولة تضم ــن ح ــق املعرف ــة وت ــداول املعلوم ــات ونقله ــا ال ــى
الجمهور وتستند إل ى حرية التعبير املنصوص عليها ف ي املواثيق الدولية املشار إليها آنفا
ف ــي البح ــث.
وهنا البد من التركيز عل ى الحالة العراقية ف ي ظل األوضاع الت ي يشهدها املشهد
اإلعالم ــي ف ــا ب ــد م ــن تفعي ــل الجوان ــب القانوني ــة وإيج ــاد ميث ــاق عم ــل منه ــي إعالم ــي يفت ــرض
تطبي ــق أخالقي ــات العم ــل اإلعالم ــي وف ــق آلي ــات غي ــر قس ــرية تض ــع الصال ــح الع ــام ف ــي املق ــام
األول م ــن االهتم ــام باملوضوع ــات املنش ــوره ف ــي وس ــائل اإلع ــام.

العدد (2015 )28م

87

الباحث االعالمي

أ.م.د رشيد حسني الشمري

الترشيعات القانونية وحرية التعبري

هوامش البحث:
 -1ليل ــى عب ــد الحمي ــد ,الصحاف ــة ف ــي الوط ــن العرب ــي( ،القاه ــرة :العرب ــي للنش ـر ,عال ــم
الكت ــب ،)1990,ص.5
 -2اندريه هوريو .القانون الدستوري واملؤسسات السياسية.ج(1بيروت )1974,ص34
 -3جون لوك,رسالة ف ي التسامح,ت0عبد الرحمن بدوي(بيروت)1962:ص.52
 -4الجمعي ــة العام ــة لألم ــم املتح ــدة ,اإلع ــان العامل ــي لحق ــوق اإلنس ــان  15,كان ــون األول
.1948
 -5إصدارات األمم املتحدة,دورة20تشرين الثاني ,1978ص.20
 -6مقر منظمة املادة ,19الحملة العاملية من اجل حرية التعبير (,لندن)2005,ص.2
-7املصدر السابق.ص.3
 -8يحي ــى ش ــقير ,املعاي ي ــر الدولي ــة لحري ــة التعبير,مرك ــز عدال ــة لدراس ــات حق ــوق
اإلنس ــان(عمان)2005 :ص .2
 -9منظم ــة األم ــم املتح ــدة ,تعزي ــز ضم ــان حري ــة التعب ي ــر وحري ــة الصحاف ــة وحق ــوق
اإلنس ــان(عمان )2005,ص.1
 -10منظمة املادة.19مصدر سابق.
-11فاروق ابو زيد,النظم الصحفية ف ي الوطن العربي(القاهرة,عالم الكتب)1986,ص.51
-12دس ــتور جمهوري ــة الع ــراق لع ــام .2005ط,5مجل ــس الن ــواب الدائ ــرة االعالمية.بغ ــداد
.2011
-13حس ــن عم ــاد مكاوي,أخالقي ــات العم ــل اإلعالم ــي دراس ــة مقارنه(ال ــدار املصري ــة
اللبنانية,بي ــروت,ط )2006,4ص .149
*م ــن املفكري ــن الع ــرب الذي ــن بي ــن ذل ــك هم:عم ــاد عب ــد الحمي ــد النجار,الوس ــيط ف ــي
التش ــريعات :راس ــم محم ــد الجمال,االتص ــال واإلع ــام ف ــي الوط ــن العرب ــي:
-14املؤسسة الحرة,حرية التعبير (ويكبيديا)
-15حسن عماد مكاوي  .مصدر سابق,ص.144
-16إبراهيم الداقوق ي,قانون اإلعالم نظرية جديدة ف ي الدراسات اإلعالمية الحديثة(بغداد,
مطبعة وزارة األوقاف والشؤون الدينية) ص.276

العدد (2015 )28م

88

الباحث االعالمي

