
  المقدمة

 التً والرعاٌة والعناٌة األساسٌة وحرٌاتهم اإلنسان بحقوق المتزاٌد لالهتمام نظرا       

 الحقوق لتلك الحماٌة توفٌر إلى والتوجه واإلقلٌمً، الدولً الصعٌدٌن على تبرز أخذت

 والحرٌات
(1)

 األفكار عن التعبٌر بؤنها تعرٌفها ٌمكن إذ والتعبٌر الرأي حرٌة ومنها ،

 الحكومة جانب من قٌود أو رقابة بدون الفنً العمل أو الكتابة أو الكالم طرٌق عن واآلراء

 .المجتمع فً السابدة األعراف أو للقوانٌن خرقا اآلراء تكون ال أن بشرط

 الصحافة، وحرٌة  العبادة، حرٌة منها الحقوق أنواع بعض والتعبٌر الرأي حرٌة وٌرافق

 .االنتخاب وحرٌة السلمٌة، التظاهرات وحرٌة

 وحتى ألخرى دولة من تختلف الحدود وهذه حدود والتعبٌر الرأي لحرٌة نذكر ان بد وال

 فً المتعاٌشة المختلفة وطوابفها سكانها ونسب ظروفها تغٌر حسب الواحدة الدولة فً

 لحرٌة المكبلة القٌود اختالف إلى السٌاسً الفكر اختالف ٌإدي المثال سبٌل فعلى الدولة،

 الحرٌة هذه مفهوم فً كبٌرة تحوالت إلى السٌاسٌة التغٌرات تإدي حٌن فً والتعبٌر الرأي

 .الحرٌة هذه على المفروضة القٌود نطاق فً تغٌر إلى تإدي كما

 ما بٌن كبٌر جدل ثار ما بعد الموضوع هذا فً البحث إلى أساسٌا دافعا كان تقدم ما كل من

 ما خاصة اآلخرٌن، حرٌات على واعتداءا لها إنتهاكا ٌعتبر ما وبٌن الرأي حرٌة من ٌعتبر

 فً البحث إلى دفعنا الذي األمر تطورات من به حدثت وما العربً عالمنا فً اآلن ٌحدث

 .الموضوع هذا

 -: البحث فرضٌة

 وفً اإلنسان حقوق وإعالن الدولٌة االتفاقٌات فً ٌبحث الدولً القانون موضوع ٌزال ال

 حرٌة تحقٌق فً دورها ٌتضح لم التً الجوانب من ذلك وغٌر والتعبٌر الرأي لحرٌة القٌود

 ٌمكن ذلك وفق وعلى. العالم فً الرسمٌة وغٌرها الرسمٌة والجماعات لألفراد الرأي

 -: اآلتً التساإل طرٌق عن البحث مشكلة صٌاغة

 الرأي لحرٌة الالزمة الحماٌة توفٌر فً الدولً القانون وقواعد ألسس دور هناك هل

 والتعبٌر؟

 

 

 



 -: البحث وأهداف أهمٌة

 القانون بدور تتعلق التً الحٌوٌة الموضوعات ألحد تناوله طرٌق عن البحث أهمٌة تبرز

 أخذت التً واالهتمام العناٌة وكذلك األساسٌة وحرٌاته اإلنسان حقوق تحقٌق فً الدولً

 -: اآلتٌة األهداف ٌحقق فهو البحث أهداف إما واإلقلٌمً الدولً الصعٌدٌن على تبرز

 الرأي لحرٌة الالزمة الحماٌة تحقٌق فً ومتطلباته الدولً القانون ٌلعبه الذي الدور تحدٌد* 

 . والتعبٌر

 الرأي لحرٌة الالزمة الحماٌة تفعٌل فً الدولً القانون لدور وتطبٌقً نظري إطار إٌجاد* 

 .والتعبٌر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث األول

 ولاألالمطلب 

 تعرٌف حرٌة الرأي                                         

 كانـت طالما الرأي حرٌة كفالة للدٌمقراطٌة، السٌاسٌة الفلسفة علٌها تقوم التً المبادئ من

والعنف القوة إلى تستند ال ذلك تحقٌق وسابل
(1)

 الحرٌـات أنواع أهم من الرأي فحرٌة ،

 :نذكر المصطلح لهذا تعارٌف من جاء ما بٌن ومن وتقرٌرها، بكفالتها الدساتٌر تتبناها الـتً

 مـا بنفـسه ٌحدد ألن إنسان لكل المتاحة اإلمكانٌات: "أساسٌة بصفة الرأي بحرٌة ٌقصد

" ما مجال فً صحٌح أنه ٌعتقد
(2)

 أضلع فً حبٌسا الرأي ظل طالما مشكلة تثور وال

 حرٌة وتنظٌم لحماٌة القانون ٌتدخل فهنا الوجود حٌز إلى الرأي ٌخرج حٌنما أمـا صاحبه،

 حرٌة دابما ٌملك ما بقدر حرا ٌكون الفرد أن الواضح من ألن أساسٌة حرٌـة وهً الرأي،

انهارت  ولو حتى الباقٌة، النهابٌة الحرٌة فهً لذلك صرفة، معنوٌة صـفة لهـا حرٌة داخلٌة،

 جابرة، السٌاسٌة األنظمة كانت مهما الرأي حرٌة على محافظا ٌبقـى فـالفرد الحرٌات، كافة

نها أل أساسٌة حرٌة وهً ،نهاواستحسا تحبٌذها على رعاٌاهـا تجبر أن تستطٌع ال فهً

 .علٌها ترتكز نهاأل ثانوٌة تصبح الـتً الحرٌـات لبقٌة االنطالق نقطة تشكل

 الذي الفكري الموقف مضمار كل فً ٌتبنى أن فً فرد لكل الحرٌة: "أٌضا وتعنً

" . عام موقف اتخاذ أو حمٌم، فكر أو داخلً موقف فً سواء ٌختـاره،
(3)

 

 سرٌرة فً وتكمن أمرها، أول فً باطنٌة تكون اإلنسان لدى ما فكرة تكوٌن أن رأٌنا لقد

 هذه إلى، صاحبها سلوكات من ٌالحظونه ما خالل من اال للناس تنكشف ال قد نفسه،

 إلى الباطن من وانطلقت الفرصة لها أتٌحت فإذا ضمٌره، فً رأي مجرد تبقى المرحلـة

 فخروج إٌجابا، أو سلبا حولها الغٌر بردود وتؤثرت فٌه أثرت الغٌر، وتلقاها الظاهر،

 .التعبٌر حرٌة فً ٌدخل إلٌها الناس ودعوة الظاهر إلى الفكرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الصراط مجلة ، التجنس حرٌة الفكر، حرٌة المعتقد، حرٌة الفكرٌة، الحرٌة الزحٌلً، وهبة -( 1)

 .33 ص،2552 السنة ،55  العدد،  الجزابر

 للنشر اٌتراك:  القاهرة،  1ط،  اإلسالمٌة الشرٌعة فً العقٌدة حرٌة،  طاحون رشاد احمد -( 2)

 .253 ص،1991،  والتوزٌع

 . 212ص،1999،  الحقوقٌة الحلبً منشورات:  بٌروت،  الحرٌات،  نخلة مورٌس -( 3)



 الرأي حرٌة: قولنا فً بالرأي الحرٌة كلمة تقترن عندما انه إلى ننبه أن بنا ٌجدر وهنا

 عند اعتقده ما وذلك ٌمتلكه، أن أو رأٌا لنفسه ٌكّون أن إنسان أي بإمكان أن بـه فالمقصود

." الرأي حرٌة: "عبارة أو بمصطلح المتعلقة الذكر السابقة التعارٌف فً ورد لمـا تمحٌصً

 علٌه، ٌطلعوا لم ما، الغٌر لدى منعدما ٌبقى ما لرأي اتخاذه أو الشخص اعتقاد أن فصحٌح

 ٌعتقد كؤن امتناعا، أو فعال لحامله الشخصٌة السلوكات فً الـرأي هـذا ٌظهـر قد أنه إال

 بصفة لمشاطرته أحد دعوة دون منفردة بصفة وٌمارسـها طقوس، أو دٌن فً اإلنسان

 وال" الرأي حرٌة" عبارة ٌستعملون الكتـاب أغلـب أن غٌر، مباشرة غٌر أو مباشرة

 حرٌة أو" الرأي إبداء حرٌة: "به ٌقصدون بل ذكرناه الذي األخٌر المعنى هذا ٌرٌدون

 إبداء كلمة وحذف – نظري فً - بالمعنى مشٌن هنا العبارة فاختصار الرأي عن التعبٌر

: لـ تعـرٌفهم فً الكتاب بعض وٌذهب.المذكورٌن المعنٌٌن بٌن االلتباس من نوعا تسبب

 بإمكانـه بـل فقط، صاحبها سلوك على باالنعكاس تنتهً ال الفكرة أن إلى" الرأي حرٌة"

إلٌها الغٌر دعوة دون عنها التعبٌر
(1)

 بحسب رأٌه فً حر اإلنسان أن تعنً الرأي فحرٌة

 الدولة إمكان فً لٌس إذ مطلقة الحرٌة هذه وتعتبر،  أحد من إكراه أو ضغط دون تفكٌره

تهممعتقدا أو بآرابهم التمسك أو التخلً على وحملهم الناس ضمابر فً التصرف
(2)

 أنه كما، 

 اقتصادٌة، سٌاسٌة،: التجامال مجال أي فً فكرة له تكون أن شخص أي إمكان فً

  ... بٌبٌة، ثقافٌة، اجتماعٌة،

 ثالثة إلى تإدي - الوضعً القانون فً - الضمٌر حرٌة أن عباس الهادي عبد األستاذ ٌرى

 : اإلدارة ووضع االجتماعً النظام على أساسٌة نتابج

 إال الـرأي تكوٌن فً أصال جرٌمة ال إذ لها ٌرتاح التً اآلراء اتخاذ فً فرد كل حرٌة -

 عـن ٌعبر أن فرد كل حق ومن جرابه، من بالغٌر األذى وإلحاق صراحة، عنه التعبٌر عنـد

 عن)الوضعً القانون ٌعاقب وال الخاصة، حٌاته حدود فً ذلك وٌعتبر بؤفعال آراءه

 األساسٌة خٌاراته بشري كابن فلكل األكثرٌة، تعتمدها التً األخالق تخالف تـصرفات

 .(خارجً ضغط كل عـن بمنؤى

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفكر دار: بٌروت، 1 ط ، اهللا عبودٌة ظل فً اإلنسان حرٌة البوطً، رمضان سعٌد محمد -(1)

 .15 ص،1991المعاصر،

 .153 ص1995،   الفاضل، دار:  دمشق3،  ج اإلنسان، حقوق عباس، الهادي عبد -(2) 



 حٌادٌة فً ذلك ٌتجسد أن وٌجب فردٌة، آراء أو بمعتقدات التمسك لإلدارة ٌجوز ال -

 رفعهـا عـدم فً أو خدمات، بؤداء تكلٌفهم أجل من األشخاص اختٌارها فً أو العام، المرفق

 .الناس أحد لشعور تسًء شعارات

 قد المطلق الحٌاد ألن االعتبار، بعٌن وأخذها الفردٌة اآلراء احترام اإلدارة على ٌنبغً -

اآلراء تعارض إلى ٌإدي
(1)

 . 

 وٌستخدمه بـه، عقل ٌفكرلإلنسان  أن على تعبر التً األساسٌة الحرٌات من الرأي حرٌة إن

 نهابدو ،"األنسنة" صفات من صفة هً بل،  الكابنات سابر عن بها ٌمتاز مٌزة وهذه، 

 ولكنه جسده فً عضو له ٌكون أن ٌمكن كما معطل، عقل لإلنسان أن نعتبر أن ٌمكن

  .ٌستعمله ال مقٌد أو مشلول

 اإلنـسان أن كتوهم التفكٌر، معطل بعقل اإلنسان أن توّهم: "الغزالً محمد الشٌخ ٌقول

 مجراها عن لألشٌاء رد وذلك ،..... مقٌدة وقدم مشلولة، وٌد مغمضة، بعٌن ٌعٌش

الطبٌعً
"(2)

 الالحق الضرر مدى نتصور أن ٌمكن ال فؤٌضا ذلك، نتوهم أن ٌمكن فكما 

 اإلنسان ٌضعها بقوانٌن مقٌدة ، بهاأصحا لدى محبوسة أفكار ترك جراء من باإلنسانٌة

 دام ما المتاحة، الوسابل بكل عنه والتعبٌر إبداءه حرٌة تتبعها أن ٌجـب الرأي فحرٌة بنفسه

  .العام بالنظام وال ،لمجتمعبا تـضر ال الفردٌـة اآلراء هذه أن

( 19)م والمـادة اإلنسان، لحقوق العالمً اإلعالن من(19)م المواد خالل من المالحظ إن

 المٌثاق مشروع من (23)م والمادة والسٌاسٌة، المدنٌة بالحقوق الخاص الدولً العهد مـن

 العقٌدة حرٌة على قٌود أي فرض ٌجوز ال.... :"على نصت التً اإلنسان لحقـوق العـربً

 لها خصص وقد الرأي، حرٌة على تجمعإنها ". القانون علٌه نص بمـا إال والرأي والفكر

 .أخرى فقرة التعبٌر لحرٌة وحدد خاصة فقرة المذكورٌن الـدولً والعهد العالمً اإلعالن

 من35  المادة وه1996ً  دستور من36  المادة نصت الرأي وحرٌة الجزابري الدستور

الرأي حرٌة وحرمة المعتقد بحرمة مساس ال":أن على1919  دستور
(3)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .104-105ص،  المرجع نفس -(1)

 الكتاب دار:  القاهرة2، ط المتحدة، األمم وإعالن اإلسالم تعالٌم بٌن اإلنسان حقوق الغزالً، محمد -(2)

 .94 ص1965،  الحدٌث،

 أكتوبر61عدد،1996، الرسمٌة،دستور الشعبٌة،الجرٌدة الدٌمقراطٌة الجزابرٌة الجمهورٌة -(3)

 .15ص1996،

 



 .حرٌة كلمة قبل حرمة كلمة بإضافة1926  دستور فً نفسها المادة وهً

 حٌث إداري أو قانونً لتقٌٌد اإلشارة دون الحرٌة هذه لتإكد صرٌحة جاءت المادة فهذه

 والتً"  الحرمة"و" الالمساسٌة":وهً المعتقد حرٌة حول الواردة المعانً نفس حملـت

 .الرأي لصاحب والحماٌة الصون تعنً

 :مالحظتٌن إبراز ٌمكن المادة هذه خالل ومن

 العقٌدة،وحرٌة حرٌة من كل بٌن مشتركة مادة خصص المشرع أن: األولى المالحظة -

 مستقرة العقٌدة نجد الباطنٌة،حٌث اراتهماقر وتشابه المشتركة لطبٌعتهما وذلك الرأي

 لدى عمٌقة بقناعات متصفة العقٌدة كون فً بٌنهما االختالف إنما اإلنسان قرارة فً كالرأي

، األفكار من مجموعة أو فكرة مجرد هو الرأي فلسفً،بٌنما أو دٌنً طابع وذات الشخص

 عادة اآلراء وتكون، الشخص علٌها ٌحصل التً والظروف المستجدات حسب تـتغٌر قد

 .سٌاسٌة،اقتصادٌة،اجتماعٌة قضاٌا حول

 التعبٌر وحرٌة الرأي حرٌة بٌن فصل من سابقا إلٌه اإلشارة تم ما وهً: الثانٌة المالحظة -

 وهً أخرى مادة التعبٌر لحرٌة خصص مادة،كما الرأي لحرٌة خصص المشرع أن نرى إذ

 لحرٌة األهمٌة إعطاء سٌاق وفً.عنها الحدٌث سٌؤتً والت1996ً دستور مـن41 المـادة

 عن المشرع ٌغفل الدٌمقراطٌة،لم تجسٌد فً األغلبٌة رأي طغٌـان من وحماٌتـها الرأي

 عن تمٌٌز أي إلى حاملٌه إخضاع وعدم األقلٌة رأي احتـرام وهو آخر مبدأ إلى اإلشارة

  دستور من29 المادة نصت المساواة،حٌث لمبـدأ تجـسٌد وهـو،  المـواطنٌن مـن غٌرهم

 ٌعود تمٌٌز بؤي ٌتذرع أن ٌمكن القـانون،وال أمـام سواسٌة المواطنٌن كل:أن   على1996

 الرأي   أو الجنس أو العرق أو المولد إلى
(1)

. 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

،  والتوزٌع للنشر رٌحانة دار:  الجزابر1،  ط،  اإلنسان حقوق،  سعادي محمد -(1)

  .12ص،2552

 



 المطلب الثانً

 التعبٌر حرٌة تعرٌف

 من ٌتمكن حتى اإلنسان تحرٌر إلى،  المختلفة عصورها فً البشرٌة الحضارات تسعى 

 عـن التعـبٌر فً الناس حرٌة أن الحٌاة،وذلك جوانب سابر فً ومواهبه ملكاته عن التعبٌر

 لتلك وعقالنٌا مقبولة حلول إلى الوصول لهم تتٌح أن ٌمكن وآمالهم وآرابهم تهممـشكال

 وأثمنها لإلنسان بالنسبة الحرٌات أهم من الٌوم التعبٌر حرٌة أصبحت ولقـد .المـشكالت

 قضٌة اإلنسانٌة المجتمعات كل طرحت ،وقد…و والمعتقد التنقل فً حرٌته إلى باإلضافة

 احترام لصٌغ ووفقا الخاصة وظروفها الداخلٌة تهاتوازنا حـسب كل التعبٌر حرٌة

 تهاخصوصٌا
(1)

 .بالتفصٌل تعرٌفه إلى البحث سٌتطرق أكثر الموضوع هذا ولفهم.

 التعبــٌر

 فقد عدٌدة طرق خالل من وذلك اإلنسان بنفس عما إعالن أو تفسٌر به ٌقصد لغة التعبٌر

 المشرع حدد وقد،  األشخاص بٌن التعامل ٌؤلفه نحو على باإلشارة أو بالكتابة التعبٌر ٌكون

 :ٌلً فٌما التعبٌر طرق

 .كاملة عبارات جمال،أو أكان سواء بالكالم التعبٌر هو: القول -

 تامة،وذات جمل شكل فً منسقة كلمات أكانت المدونة،سواء باللغة تعبٌر كل :الكتابة -

 عناء دون القارئ ٌفهمه معنى مجموعها فً تشكل متفرقة،ولكن حروف شكل فً أو معنى

 .النظر إمعان بعد أو وهلة ألول وهدفه مدلولـه وٌفهم

 أٌـضا وهـً،  بجسده مساس دون الغٌر نفسٌة تطرق تعبٌرٌة جسدٌة حركة هً:اإلشارات -

 معٌن موقف عن تعبٌرا الشخص به ٌإمن ما نهابؤ أٌضا تعرٌفها وٌمكن.الجوارح حركات

 .محددا خاصا معنا إعطابه وعلى علٌه العرف ٌجـري

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجدٌدة الجامعة دار:  اإلسكندرٌة،  الصحفٌة أعماله عن للصحفً المدنٌة المسإولٌة،  فهمً خالد -(1)

 221.  ص2553،  ،  للنشر

 

 



 معناه فً للشك مجاال ٌدع وال واضحا ٌكون قد األخٌر هذا فإن التعبٌر وسٌلة كانت وأٌا

 أو صرٌحا، ٌكون قد التعبٌر فإن آخر معنى،وبمعنى من أكثر على منطو ٌكون وقد

التعبٌرٌة الوسابل فً الغموض أو الوضوح درجة ضمنٌا،حـسب
(1)

 أن فً شك من ولٌس .

 شا أي أو معنى أو رأي أو فكرة عن لٌعبر مختلفة بوسابل اإلنسان بـه ٌقـوم فعل التعبٌر

 وإن،  الكتابة أو اللسان وحركة اللفظ على التعبٌر ٌقتصر إظهـار،فال إلى ٌحتاج مضمر

ذلك هو التعبٌر حرٌـة عـن األذهان فً المرتكز كان
(2)

 حرٌة بؤن القول ٌمكن وعموما .

 ذاته عن الطبٌعٌة بفطرته المرء ٌعبر أن دون تحول التً العوابق سقوط إال ،لٌست التعبٌر

 .وسعادته لخٌره تحقٌقا مجتمعه داخل

 عن اإلنسان ٌعبر أن تعنً اإلسالم فً التعبٌر حرٌة أن النمر المنعم عبد األستاذ وٌرى

 مـن شـًء هنـاك والعقـل،فلٌس الشرع ٌبٌحها التً الحدود العامة،وفً القضاٌا فً رأٌـه

 والقهر الكبـت
(3)

 ٌمـسها مـا كـل مـن الكلمة وحمى،  التعبٌر حرٌة للناس اإلسالم منح ولقد.

 ،فلقد نهادو من لإلنسان كرامة الحٌاة،ال ضرورات من وضرورة مقدسة سوء،وجعلها مـن

الحٌوانات الجماد عن وفضلهم بالنطق البشر اهللا مٌز
(4)

 ٌعبر أن أٌضا التعبٌر حرٌة ومعنى.

 القـضاٌا فً الكتابٌة،سواء أو الشفهٌة التعبٌر وسابل بمختلف نظره وجهة عن اإلنسان

 والخٌر النفع تحقٌق أجل من السٌاسٌة أو االقتصادٌة أو العامة،االجتماعٌـة أو الخاصـة

 والقـوانٌن بالدسـاتٌر األمر تعلق والحرٌات،سواء بالحقوق المتعلقة الوثابق أما(. 5)لألمة

، اإلنسان بحقوق الخاصة الدولٌة واالتفاقٌات المواثٌق فً أخص بصفة أو، للدول الداخلٌـة

 األفكار من فابدة ال أنه أشرنا كما البدٌهً من أنه الرأي،ذلك بحرٌة تتبع التعـبٌر حرٌة نجد

 ٌمكن ونشرها اآلراء عن فالتعبٌر،  اإلنسانٌة منها وتستفٌد النور ترى أن لها ٌسمح لم إذا

 رضا لٌنال ناضج برأي األخٌر فً لتخرج بٌنها فٌمـا وتمتزج تتالحق أن لألفكار

 معا االثنان والمشورة،وٌساهم بالحوار اإلنسان أخٌـه رأي مـن الفـرد ٌستفٌد األغلبٌة،وهكذا

 والعقٌدة تبقى والضمٌر التفكٌر حرٌة أو الرأي فحرٌة.لإلنسانٌة الفكري التراث إثراء فً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، اإلنسان لحقوق العربٌة المجلة ، المفهوم فً قراءة والتعبٌر الرأي حرٌة ، حمٌدة بن سفٌان -(1)

 .15ص،1992، السنة،4 العدد الجزابر،

 (http.//.www.cdhrap.net/tex, )التعبٌر وحرٌة المعتقد وحرٌة الفكرٌة الحرٌة,  العلوي عبدالرحمن -(2)

 .35ص السابق، المرجع،  مصطفى ٌوسف محمد -(3)

 (http.//.www.cdhrap.net/text/bohoth/27.htm) اإلسالم فً الرأي حرٌة بطٌخ, عثمان -(4)

 .33 ص،  السابق المرجع،  الفكرٌة الحرٌة،  الزحلً وهبة -(5) 



 أو أحادٌثه فً ذلك كان أفكاره،وآراءه،سواء عن التعبٌر من المرء ٌتمكن لم إذا ناقصة

وإذاعاته مقاالته أو مذكراته
(1)

. 

 قـدرة أو إمكانٌـة هو الرأي إبداء حرٌة أو التعبٌر لحرٌة نضٌفه أن ٌمكن الذي فالتعرٌف

لحـدود اعتبار ودونما وسٌلة بؤي األمور من أمر أي فً فكره عن التعبٌر عن الفرد
(2)

 .

 ومصورة ومسموعة ومكتوبة شفوٌة بٌن ومتنوعة متعددة المستعملة الوسابل أن وبمـا

 فً ٌخضع ٌزال وال وخضع اإلنسان حٌاة تطور مع تدرٌجٌا جاء واستعمالها، وفنٌة

 التعبٌر حرٌات مجملها على أطلق فقد، ألخرى دولـة مـن تختلف قٌود إلى استعمالها

 المعنى وبٌن،  به المسموح والنطاق التعبٌر حرٌة وهو المبدبً المعنى بٌن ذلك فً للفصل،

 وإمكانٌات، جهة من للتطور غالبٌتـها فً تخـضع التً المستعملة الوسابل وهً به المقصود

 من تستثنً قد مباشرة بـصفة النـاس مخاطبة إال ثانٌة،اللهم جهة من والجماعات األفراد

 .ذلك

 ، والجماعـة الفرد طرف من تستعمل أن ٌمكن التً الهامة الوسابل هذه تعرٌف ٌلً وفٌما

 .المختلفة وأفكاره آراءه عن للتعبٌر

 :التعبٌر وسائل

 كالصحافة التعبٌر فً حدٌثا أو قدٌما مبتكرة األسالٌب مختلفة،  متنوعة كثٌرة وسابل هناك

 الدور بحسب الوسابل هذه أهمٌة وتختلف.والسٌنما والمسرح والتلفزٌون واإلذاعة المكتوبة

 القانونٌة والحماٌة لها الدولة تولٌها التً والعناٌة،  تبلٌغه المراد الرأي تبلٌغ فً تلعبه الـذي

 وقد العالم دول مختلف عند دستورٌا علٌه منصوص التعبٌر حرٌة مبدأ إن .بها تتمتع التً

 هذه على ترد التً القٌود عن النظر بغض،  صراحة علٌه الـنص من دستور ٌخلوا ال

 الرغم فعلى - الصحافة كحرٌة- التعبٌر حرٌات أما،  آلخر بلد من تختلف والتً،  الحرٌة

 ومإلها،  ودولٌا وطنٌا التعبٌر حرٌة مبدأ تجسٌد سبٌل فً تلعبه الذي الكبٌر الدور من

 فً أحٌانا والخطٌر الفعال ودورها واالتصال،اإلعالم إطار فً به تقوم وما،  لساحتٌهما

 إلى،  والمعارضة اإلدارة نشاط على والرقابة األحداث مجرى وتحوٌل، العام الرأي تكوٌن

            علٌها تـنص ال الدسـاتٌر أغلب فان،  المجتمع فً الرابعة  السلطة  علٌها  أطلق  أن درجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .142ص1929، ، للمالٌٌن العلم دار:  بٌروت1 ، ط ، اإلنسان حقوق نكاالمحماصً،أر صبحً -(1)

:  بٌروت ، العربً المستقبل مجلة ، العربٌة الدساتٌر فً لإلنسان السٌاسٌة الحقوق ، شعبان صادق -(2)

 .15ص،1912 السنة156، العدد العربٌة الوحدة دراسات مركز

 



 دون  الوسـابل إلى تشٌر   وأحٌانا  التعبٌر حرٌة  مبدأ على بالنص تكتفً بل صراحة 

العادٌة للقوانٌن ذلك تاركة،  نوعها ذكـر
(1)

 فً الوسـابل هذه استعمال إمكانٌة أن غٌر،

 التعبٌر حرٌة تجعل وأدبٌة مادٌة معوقات هناك إنما، فحسب القوانٌن فٌها تتحكم ال التعـبٌر

 حرٌة بٌن الفصل تم لذا*الدول حتى وأحٌانا األفراد كل متناول فً لٌست الوسـابل بهذه

 أو األشخاص لدى المتاحة الوسابل كل باستعمال -توفر متى - ٌسمح عـام كمبـدأ التعبٌر

 استعمال وبٌن، الصناعٌة األقمار طرٌق عن النشر إلى، المباشرة المحادثـة من،  الشخص

 من غٌرها مع تختلف، تقنٌة خصوصٌات من هذه تحملـه ومما حدى على وسٌلة كل

 هذا وٌنعكس، التعبٌر حرٌة مبدأ تجسٌد فً تلعبه الذي الدور فً نقصان أو زٌادة،  الوسابل

 كـل باسـتعمال الخاصـة القوانٌن سن على الدور

 (43) المادة الجمعٌات إنشاء حق -

 (54) المادة التعلٌم فً الحق -

 (53) المادة الصحٌة الرعاٌة فً الحق -

 (55) المادة( والراحة والنظافة واألمن العمل فً الحق -

 (56) المادة مضمون النقابً العمل -

 (52)المادة اإلضراب فً الحق -

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،   المطبعٌة للفنون الحدٌثة المطبعة:  الجزابر، الجزابر فً الدستورٌة التجربة،  لعشب محفوظ -( 1)

 .34ص،2555

 أنها آما،  الجمٌع متناول فً لٌست،  عالٌة وتقنٌات،  باهظة أمواال الوسابل هذه اغلب اقتناء ٌتطلب -* 

 تسٌطر المجال هذا فً المتقدمة الدول ٌجعل،  والفنً التكنولوجً المجال فً،  مستمرا تطورا تشهد

 .الحٌاة مجاالت آل على ٌنعكس مما،  اإلعالمٌة الساحة على

 



 المطلب الثالث

  والتعبٌر الرأي لحرٌة القانونٌة الحماٌة

 أهم من خاص بشكل والتعبٌر الرأي وحرٌة عام بشكل اإلنسان حقوق حماٌة قضٌة تعد

 انتهاء بعد خاصة المتحدة، األمم منظومة إطار فً الدولٌة الساحل على المطروحة القضاٌا

 هٌبات وظهور دولها وبناء استقاللها، على الشعوب وحصول الثانٌة العالمٌة الحرب

 المبادئ هذه وتدوٌن وحماٌتها وحرٌاته اإلنسان بحقوق المعنٌة الدولً المجتمع ومنظمات

 آلٌات وإنشاء المجاالت، شتى فً الدولٌة واالتفاقٌات االعالنات من العدٌد فً والحقوق

 . اإلنسان وتعزٌز لحماٌة دولٌة

 أساسٌة ضمانة وهً الدٌمقراطٌة ركابز من أساسٌة ركٌزة والتعبٌر، الرأي حرٌة تعد

 وكافة التشرٌعٌة، والنصوص الدساتٌر أقرتها لذا تؤثٌرا، األكثر مظاهرها واحد للدٌمقراطٌة

 . العالم أرجاء جمٌع فً أٌضا الدولٌة المواثٌق كافة اإلنسان لحقوق العالمٌة اإلعالنات

 لكل -: أن على فً النافذة اإلنسان لحقوق األوربٌة االتفاقٌة من(  25)  المادة نصت فمثال

 وتقدٌم وتلقً اآلراء اعتناق حرٌة الحق هذا وٌشمل التعبٌر، حرٌة فً الحق إنسان

 وذلك الدولٌة، الحدود عن النظر وبغض العامة السلطة من تدخل دون واألفكار المعلومات

 والسٌنما والتلفزٌون اإلذاعة مإسسات بنشاط الترخٌص طلب فً الدولة بحق إخالل دون
(1)

 إذ الذكر السالف للنص مماثل نص لسنة اإلنسان الحقوق األمرٌكٌة االتفاقٌة فً وٌظهر. 

 (1)-: على االتفاقٌة هذه من(  25)  المادة تنص

 عن البحث فً حرٌته الحق هذا وٌشمل والتعبٌر، الفكر حرٌة فً الحق إنسان لكل* 

 سواء. للحدود اعتبار دونما اآلخرٌن إلى ونقلها وتلقٌها واألفكار المعلومات أنواع مختلف

 . تختارها وسٌلة بؤٌة أو فنً قالب فً أو طباعة أو كتابة أو شفاها

 بل مسبقة لرقابة السابقة الفقرة فً علٌها المنصوص الحق ممارسة تخضع أن ٌجوز ال* 

 ضرورٌة وتكون صراحة القانون ٌحددها الحقة مسإولٌة لغرض موضوعا تكون أن ٌمكن

 -: ضمان اجل من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 122،المصدر السابق ، ص الجزابر فً الدستورٌة التجربة،  لعشب محفوظ -( 1)

 

 



 . سمعتهم أو اآلخرٌن حقوق احترام. 

 . العامة األخالق أو العامة الصحة أو العام النظام أو القومً األمن حماٌة. 

 اإلشراف استعمال فً كالتعسف مباشرة غٌر ووسابل بؤسالٌب التعبٌر حق تقٌٌد ٌجوز ال* 

 أو اإلذاعٌة اإلرسال موجات تردد أو الصحف ورق على الرسمً غٌر أو الحكومً

 وتداولها اآلراء أو األفكار نقل تعرقل أن شؤنها من أخرى وسٌلة بؤٌة أو التلفزٌونٌة

 .ونشرها

 بحرٌة التمتع ضمان على العربً الوطن فً والشعب اإلنسان حقوق مٌثاق مشروع وأكد 

  المادة بنص وذلك أعاله فً ذكرها السابق المادتٌن لنص تماما مشابه بنص والتعبٌر الرأي

 الحق هذا وٌشمل  عنه، التعبٌر حرٌة فً الحق إنسان لكل""  أنه على مشروع من) ( 

 دون الوسابل بجمٌع ونشرها وتلقٌها واألفكار المعلومات على والحصول البحث حرٌتهفً

 . الجغرافٌة بالحدود تقٌد

 الحدود أضٌق وفً القانون بموجب إال الحقوق هذه ممارسة على القٌود وضع ٌجوز ال" .

" وحرٌاتهم اآلخرٌن حقوق احترام أجل من وبخاصة
(1)

. 

 متضمنة والفكر العقٌدة حرٌة على اإلنسان بحقوق الخاصة الدولٌة المواثٌق جمٌع وتنص

 أجل من جادة تعمل المتحدة األمم أن إلى اإلشارة من والبد هذا والتعبٌر، الرأي حرٌة

 بؤسالٌب والتعبٌر الرأي حرٌة ومنها اإلنسان حقوق لحماٌة القانونٌة الضمانات كامل توفٌر

 وتتبع المتحدة، لألمم العامة لألمانة التابعة اإلنسان حقوق شعبة إنشاء منها مختلفة وآلٌات

 أن علما العامة الجمعٌة وشإون السٌاسٌة للشإون العام األمٌن وكٌل مكتب الشعبة هذه

 تنفٌذ متابعة منها اإلنسان حقوق مجال فً مهمة اعمال تمارس المتحدة لألسم العامة األمانة

 االقتصادي المجلس أو العامة الجمعٌة أو اإلنسان حقوق لجان عن تصدر التً القرارات

 فً اإلنسان حقوق مركز تدٌر األمانة أن كما اإلنسان، بحقوق ٌتعلق فٌما واالجتماعً

 األمانة داخل بها المتعلقة األنشطة مع اإلنسان حقوق برامج بتنسٌق ٌقوم الذي جنٌف،

 إنشاء واألربعٌن الثامنة دورتها فً قررت العامة الجمعٌة أن كما المتحدة، األمم ومنظمة

 بحقوق المتحدة األمم منظمة اهتمام ٌتوقف وال اإلنسان، لحقوق السامً المفوض وظٌفة

  بحقوق معٌنة هٌباتها بجمٌع المنظمة أن على مٌثاقها فً نصت بل الحد هذا عند اإلنسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصر -دار الشرق -المجلد الثانً -المعنٌة بحقوق اإلنسان الوثابق الدولٌة -عمر وشرٌف البٌوتً -(1)

 



 

 مجلس اختصاص على المتحدة األمم مٌثاق من  المادة نصت فمثال بآخر أو بشكل اإلنسان

 ٌهدد نزاعا ٌشٌر دولً احتكاك إلى تإدي حالة أو موقف أو نزاع أي بفحص الدولً األمن

 االقتصادي المجلس اختصاص على المٌثاق من المادة" نص وأٌضا اإلنسان، حقوق

 على المٌثاق من المادة نص وأٌضا اإلنسان، الحقوق الضمانات توفٌر فً واالجتماعً

 اإلنسان بحقوق تتعلق نزاعات فً قضابٌة قرارات إصدار الدولٌة العدل محكمة اختصاص

 الدول بٌن
(1)

. 

 توفٌر خالل من اإلنسان حقوق حماٌة على حرٌص الدولً المجتمع أن تقدم مما لنا ٌتضح

 .الهدف هذا لتحقٌق المناسبة الضمانات

 الرأي حرٌة ومنها ممارستها عند القٌود من عامة بصفة وحرٌاته اإلنسان حقوق تواجه

 ممارستها تنظٌم لغرض القانونٌة القٌود من بمجموعة تقٌد الحرٌة هذه أن إذ والتعبٌر،

 أو العام والنظام الوطنً األمن حماٌة أجل من أو اآلخرٌن سمعة أو حقوق احترام ولضمان

 سبٌل على ومنها الدولٌة االتفاقٌات جمٌع أكدته ما وهذا العامة األخالق أو العامة الصحة

 حرٌة على منه) (   المادة نصت إذ والسٌاسٌة المدنٌة بالحقوق الخاص الدولً العهد المثال

 محددات أو بضوابط والتعبٌر الرأي حرٌة العهد هذا من)(   المادة وقٌد والتعبٌر الرأي

 . للحرب دعاٌة أٌة بالقانون تحظر -"" على نصت إذ عنها الخروج الٌجوز

 التمٌٌز على تحرٌضا ٌشكل بما الدٌنٌة أو القومٌة الكراهٌة إلى دعوة أٌة بالقانون تحظر --

"" العنف أو العداوة أو
(2)

. 

 ذكر السابق األساسٌة وحرٌاته اإلنسان حقوق الحماٌة األوربٌة االتفاقٌة من) (   المادة أما

 والشروط اإلجراءات ببعض منها األولى الفقرة فً الواردة والتعبٌر الرأي حرٌة قٌدت

 مجتمع كل فً ضرورٌة تكون والتً القانون علٌها ٌنص التً الجزاءات أو والقٌود

 الجرٌمة منع أو العام النظام ولحماٌة الوطنٌة ووحدته الوطنً أمنه على للحفاظ دٌمقراطً

 انتشار لمنع أو الغٌر حقوق لحماٌة أو السمعة لحماٌة أو العامة اآلداب أو الصحة لحماٌة أو

 تتضمن الحرٌات هذه -"" على نصت إذ منها الثانٌة بالفقرة وذلك السرٌة المعلومات

  وعقوبات وقٌود وشروط إجرابٌة لتشكلٌات إخضاعها ٌجوز لذا  ومسإولٌات، واجبات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -المصدر السابق -عمر وشرٌف البٌوتً -(1)

 بغداد -بٌت الحكمة -القانونٌة واآللٌاتالمرجعٌة  -دبلوماسٌة حقوق اإلنسان -ٌوسف باسٌل -(2)

 



 القومً، األمن لصالح دٌمقراطً، مجتمع فً الضرورة تقتضٌه حسبما القانون فً محددة

 واآلداب الصحة وحماٌة الجرٌمة، ومنع النظام وحفظ الجماهٌر وأمن األراضً وسالمة

"  القضاء وحٌاد السلطة تدعٌم أو األسرار إفشاء ومنع اآلخرٌن، حقوق واحترام
(1)

. 

 إذ ذكرها السابق     لسنة اإلنسان لحقوق األمرٌكٌة لالتفاقٌة بالنسبة نفسة األمر وٌظهر

) (   الفقرة قٌدت ثم):■■(   الفقرة فً والتعبٌر الرأي حرٌة على منها) (   المادة نصت

 توفٌر أجل ومن علٌها الحصول تنظٌم لغرض لرقابة)   إخضاعها بجواز الحرٌة هذه منها

 تحرٌض أي أو الكراهٌة أو للحرب دعاٌة أي ومنع والمراهقٌن لألطفال األخالقٌة الحماٌة

 علٌها ٌعاقب جرابم االتفاقٌة هذه اعتبرها إذ قانونً غٌر عمل ألي دعاٌة أي أو للعنف

 القانون
(2)

. 

 على وقٌود محددات جملة الوطنٌة قوانٌنها فً العالم دول وضعت األساس هذا وعلى

 حدٌث أو كتابة أي الفرنسً القانون ٌمنع فرنسا فً)   فمثال والتعبٌر الرأي حرٌة ممارسة

 القانون ٌمنع كندا وفً عرقٌة، أو دٌنٌة ألسباب والكراهٌة األحقاد إثارة شؤنه من علنً

 الكالم أو األفكار وتمنع عرقٌة أو دٌنٌة مجموعة أي ضد الكراهٌة وأفكار خطابات الكندي

 الكندٌة القوانٌن حسب الجنسٌة الناحٌة من أخالقٌا مسٌبة تعتبر التً الصور أو
(3)

 فً إما ،

 بالنظام الٌخل بما"  انه على منه) (   المادة فً   لسنة العراقً الدستور نص فقد العراق

" والنشر واإلعالن والتعبٌر الرأي حرٌة واآلداب، العام
(4)

. 

 قانون ٌوجد أن شرٌطة والتعبٌر الرأي بحرٌة ٌقر الدولً القانون أن تقدم مما لنا ٌتضح

الدولٌٌن والسلم األمن ٌزعزع مما استخدامها الٌسإ حتى ٌنظمها
(5)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11-المصدر السابق -حقوق اإلنسان -(1)

دراسة مقارنة فً  -المدخل لدراسة حقوق اإلنسان فً القانون الدولً -محمد سرحان عبدالعزٌر -(2)

 -بدون سنة -مصر -الشرٌعة اإلسالمٌة والدساتٌر العربٌة

 -المصدر السابق -عمر وشرٌف البٌوتً -(3)

 من الدستور العراقً الحالً لعام. 16المادة  -(4)

 -1 -المصدر السابق -عامر الهنانده -(5)

 

 



 الثانًالمبحث 

 المطلب األول

  الجمهورٌة الدساتٌر فً والتعبٌر الرأي حرٌة

 السابق الدستور من نفسها الفقرة 1961 أٌلول 21 فً المإقت العراقً الدستور وكرر

. مكفولة العلمً والبحث الرأي حرٌة ان( 31)  التسلسل حملت انها اال ،(29)  بفقرتها

 فً ذلك غٌر او التصوٌر أو الكتابة او بالقول ونشره رأٌه عن التعبٌر حق انسان ولكل

 المإقت 1961 عام دستور من( 32)  المادة وفً علٌها، تعدٌل اي ٌتم ولم القانون، حدود

. القانون حدود وفً الشعب مصلحة وفق مصونة والنشر والطباعة الصحافة حرٌة:  جاء

 ب ذلك قبل قرنتها بل القانون، حدود وفق الصحافة حرٌة بتنظٌم الفقرة هذه تكتف ولم

 بالتغٌٌر تقوم التً الدول غالبٌة دساتٌر به تتسم فضفاض اخر قٌد وهو(  الشعب مصلحة)

 من تبالغ فتراها! الظلم لرفع جاء تغٌٌرها ان باألساس تدعً والتً وعنٌف عاصف بشكل

 التً األنظمة قوانٌن من حتى احٌانا أقسى بشكل الحرٌات تقٌٌد فً تدري ال او تدري حٌث

 االحسن. نحو التغٌٌر بداعً علٌها انقلبت

 دستور سمً والذي ،1925 عام فً اخر مإقت دستور 1961 لعام المإقت بالدستور لحق

 حرٌة ٌكفل الدستور أن(: 26)  رقم فقرته فً حدد الذي المإقت، العراقٌة الجمهورٌة

 وفق والجمعٌات والنقابات السٌاسٌة االحزاب وتؤسٌس والتظاهر واالجتماع والنشر الرأي

 لممارسة الالزمة االسباب توفٌر على الدولة وتعمل. القانون حدود وفً الدستور اغراض

 1995 عام دستور مشروع أما. التقدٌمً القومً الثورة خط مع تنسجم التً الحرٌات هذه

  عنه، والتعبٌر والرأي الفكر حرٌة على( 53)  رقم مادته فً أشار فقد النور، ٌر لم الذي

الحرٌة، هذه ممارسة القانون وٌنظم مضمونة،  والثقافٌة، اإلعالمٌة بالوسابل وتلقٌه
(1)

 وال 

 نصوص جمٌع وتتفق. القانون أحكام بموجب اال والمصنفات الصحف على الرقابة تفرض

 الرأي حرٌة على غالبا خجولة فقرات فً مإقتة صفة غالبٌتها تحمل التً العراقٌة الدساتٌر

 ثورٌة ) برإٌة او(  ٌنظمها بقانون)  مقترنة تكون ما غالبا الحرٌة هذه ان والنشر والتعبٌر

 الدساتٌر نصوص ان علما(  معٌنة من وتنهل هداه فً تسٌر خالد)   بحزب او(  توجهها

 كانت التً(  الشفافٌة التعلٌمات)  او المكتوبة القوانٌن من بمجموعة تقٌد كانت ما غالبا

  اٌة تحمل ال المنشورات من مجموعة إلى العراقٌة الصحافة حولت والتً للصحف تصدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من االعالن العالمً لحقوق اإلنسان. 25و19و15و5و3انظر المواد رقم -(1)

 



 

 بالممنوعات الطوٌلة والقوابم اإلدارٌة األوامر كم بسبب األخٌرة سنواتها فً سٌما وال قٌمة

 وكٌف تناوله ٌفترض وما
(1)

. 

 فً اإلعالمً العمل تنظم لها أرٌد التً المإقتة واألوامر القوانٌن من العدٌد صدرت

 بول العراق فً المدنً الحاكم سلطة عن الصادر 14 رقم االمر اولها وكان  العراق؛

  اإلعالم، وسابل مع التعاطً ٌخص ما فً صدرت التً االوامر على االطالع وقبل برٌمر،

 بحرٌة الخاصة برٌمر إجراءات سبقت التً الفعالٌات من العدٌد هناك ان التذكٌر من بد ال

 من اكثر التقى المإتمر هذا وفً 2553/ حزٌران فً عقد الذي اثٌنا مإتمر ومنها التعبٌر

 المسودة وإعداد اإلعالمً، إطار لوضع العراقً فً اإلعالمً بالشؤن مهتما وسبعٌن خمسة

 وتحمً وتعزز تمارس وتعددٌة حرة ستكون بانها وصفت عراقٌة اعالم وسابل لبناء االولى

 . التعبٌر حرٌة

 بحق اإلعدام حتى او السجن عقوبة تتضمن التً والجنابٌة القانونٌة النصوص ذلك وٌشمل

 على التامة والسٌطرة المشددة الرقابة تتضمن والتً  الحكومة، مسإولً بانتقاد المتهمٌن

 عقوبة ٌعد بالسجن الحكم ان على الالحقة القوانٌن تنص ان وٌجب. المطبوعة الصحافة

 تلك ٌواكب ان على المإتمر حث كما الصحافة ضد الموجهة لالتهامات مناسبة غٌر

 سوف اإلعالم وسابل على قٌد او تنظٌم كل بان ٌفٌد المإقتة السلطة من بٌان اإلجراءات

 لحقوق العالمً االعالن ذلك فً بما دولٌا، بها المعترف اإلنسان حقوق لمعاٌٌر ٌخضع

 .والسٌاسٌة المدنٌة بالحقوق الخاص الدولً والمٌثاق اإلنسان،

 سلطة ال انه اال لإلعالم؛ قوانٌن اقرار على والتؤكٌد االستباقٌة اإلجراءات هذه ورغم
 او الجدٌدة التطورات مع ٌنسجم بما االمر مع تعاملت المتعاقبة الحكومات وال االحتالل
 رقم االمر عنه عبر ما او 14 باالمر عرف ما ٌصدر قرار اول كان بل الجهد بهذا اخذت
 وانتهاك قٌود من حواه لما مفاجبا كان والذي 2553 العام من حزٌران فً 15/14

 اكتشاف باب وتحت المذكور  االمر من الثالث الجزء فً جاء وقد التعبٌر لحرٌة ومصادرة
 عملٌات باجراء ٌؤذن ان المإقتة االبتالف للسلطة اإلداري للمدٌر ٌجوز)  المحظور النشاط
 من التؤكد بغٌة اخطار، دون العراقٌة االعالمٌة المنظمات فٌها تعمل التً لالماكن تفتٌش
 رة،محظو انتاج معدات وأٌة محظورة مواد أٌة مصادرة له وٌجوز االمر، لهذا امتثالها
 اي عن تعوٌض اي بدفع ٌسمح ولن  المنظمات، هذه فٌها تعمل مبان اٌة اغالق له وٌجوز

 . (المغلقة المبانً او المصادرة المعدات او المواد من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانون االول/  15( المإرخ فً 3-الف)د 212المتحدة المعتمد رقم  قرار الجمعٌة العامة لالمم -(1)
 .1941دٌسمبر من عام 



 صدر الذي االنتقالٌة الفترة فً العراقٌة الدولة إدارة قانون نص فً التعبٌر حرٌة ووردت

  فً عشرة الثانٌة المادة وفً األساسٌة الحقوق من الثانً الباب فً وجاء 2554/3/6 فً

  التعبٌر، بحرٌة الحق للناس( ب)  المادة وفً. مصانة والخاصة العامة الحرٌات ان -(أ)

 من شكل باي او الكترونٌا او خطٌا أو شفهٌا المعلومات وارسال بتسلم الحق ذلك بضمن

 بحرٌة الحق للعراقً( و)  المادة فً ورد كما. اختٌارها ٌجري وسٌلة أي خالل من أو آخر

 بشؤنها اإلكراه وٌحرم شعابرها وممارسة الدٌنٌة والعقٌدة والضمٌر الفكر
(1)

. 

 لتنظٌم واإلعالم لالتصاالت الوطنٌة الهٌبة تاسست بموجبه والذي 65 رقم االمر تاله ثم

 دون الصحف اصدار فً الحرٌة الى االمر واشار البث تراخٌص ومنح. االذاعً البث

 عن 66 االمر صدور ذلك رافق جهة، اٌه من بذلك ترخٌص على الحصول الى الحاجة

 وصدر تلفزٌونٌة، ومحطة وإذاعة ٌومٌة صحٌفة اصدر والمتضمن المإقتة االبتالف سلطة

 . 2554 آذار/25 برٌمر بول المإقتة االبتالف لسلطة المدنً المدٌر عن االمران

 تم كما العراقٌة االعالم وسابل مع للتعامل كاساس 66 واالمر 65 االمر اعتماد وتم

 استخدام اوسع واغالقها وتفتٌشها الصحف مطاردة بموجبه ٌسمح والذي 14 االمر استخدام

 لمداهمة األمرٌكٌة العسكرٌة القوات زالت وما اعتمدته ما وهو المفعول ساري زال وما

 واقتحام العراقٌة االعالم وسابل من عدد مالحقة بموجبه وتم اإلعالم ووسابل الصحف مقار

 .  فٌها العاملٌن واعتقال بموجوداتها والعبث مقارها

 الدابم العراقً الدستور النهابٌة، الوثٌقة فً جاء التعبٌر بحرٌة ٌتعلق تشرٌع اخر ان على

 الفصل ففً ، 2555/12/15 فً جرى الذي العام الشعبً االستفتاء فً علٌه والمصادق

 الوسابل بكل الرأي عن التعبٌر حرٌة جاء( 31)  المادة من اوال وفً الحرٌات:  الثانً

 . والنشر واالعالم واالعالن والطباعة الصحافة حرٌة:  المادة ذات من ثانٌا وفً

 فً التعبٌر حرٌة بٌبة تعزٌز فً األمام إلى خطوة العراقً الدستور من 31 المادة وتشكل

 القانونٌة التشرٌعات غٌاب ٌشكل اذ. التعبٌر حرٌة لضمان كافٌة غٌر خطوة انها اال العراق

 الدستورٌة المادة لهذه ضعفا المسإولٌن قبل من التدخل ومحاوالت القلق االمنً والواقع

 .المفترضة قوته ٌفقد نص مجرد الى وٌحولها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانون  4 15تمت االشارة الى" حرٌة الوصول الى معلومات" بالمعنى الواسع لحرٌة تداول  -(1)

 .المعلومات واالفكار 1946االول/ دٌسمبر 

 

 



 ومنعهم عملهم على تضٌٌق من الصحفٌٌن بحق االنتهاكات من عدد فً فعال حدث ما وهو

 من الصحفٌٌن ومنع االعالم وسابل بعض واغالق النواب مجلس جلسات تغطٌة من

 فً الداخلٌة وزارة عن صادر اعالن ففً  اإلخبارٌة، للتغطٌة االحداث اماكن إلى الوصول

 والتفجٌرات االحداث اماكن من الصحفٌٌن اقتراب منع الوزارة قررت 2552 عام اٌار

 من االعالمٌٌن وحٌاة سالمة لضمان احترازٌة اجراءات بانها الخطوة هذه الوزراة وعللت

 . عٌنه المكان فً متزامنة انفجارات حدوث

 2555 عام دستور وحتى 2553 عام منذ صدرت التً واالوامر التشرٌعات متابعة ان

 باي التشرٌعٌة الجهات تقم ولم. العراق فً التعبٌر حرٌة بٌبة وتعزٌز النعاش مشجعة غٌر

 متقدمة فقرات ٌتضمن 2555 عام دستور ان من الرغم وعلى الرقابً االطار لتطوٌر جهد

 ٌمكن جدٌة ضمانات الى القانونٌة النصوص هذه لتحوٌل جدٌة جهود هناك تكن لم نسبٌا،

 قبل ما زمن من المقرة القوانٌن من مجموعة هناك ان بل اطارها، فً الصحفٌون ٌعمل ان

.التغٌٌر بعد منها عدد استخدم وقد المفعول نافذة زالت ما 2553 عام
(1)

. 

 العراق، فً الصحافة لحرٌة وكافٌا حقٌقٌا ضمانا تشكل ال الدستور من( 31)  المادة ان

 للحق التنفٌذي النطاق من من ٌحد وذلك واآلداب العام النظام باحترام مشروطة الحرٌة فهذه

 ال انها وهو بسٌط اشتراط وفق التعبٌر من معٌنة النواع التنفٌذٌة السلطة تقٌٌد إمكانٌة وٌتٌح

 . واآلداب العام النظام مبادئ مع تتوافق

 ان الواجب من وكان التعبٌر، فً الحق تجٌز انها(  31)  للمادة الدقٌقة المالحظة وتبٌن

 . فقط تجٌزه ان ال التعبٌر فً الحق المادة هذه تحمً

 استخدام من المخاوف على دلٌال العراقٌة الصحافة بحق مورست التً الخروقات وتشكل

 بشكل الصحفٌة الحرٌات اضعف التهدٌد وهذا  الصحافة، هذه لقمع والتشرٌعات األنظمة

 حرٌة تقٌٌد حاولت التً المحافظات ومجالس المحلٌٌن المسإولٌن تصرفات خالل من كبٌر

 تلك فً المرصد وسجل الصحفٌٌن، ضد مارستها واعتداءات ضغوط خالل من التعبٌر

 السلطات قبل من اإلعالمٌة والمإسسات الصحفٌٌن ضد مورس إنتهاكا( 65)  الفترة

 المحلٌة،
(2)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة تنص صراحة على الحق فً من العهد الدولً  19المادة رقم  -(1)

 " دون تدخل".24اتخاذ اآلراء 

العضوٌة االجبارٌة فً الجمعٌات المفروضة بالقانون لممارسة مهنة الصحافة، رأي استشاري،  -(2)

 .24، الفقرة5، سلسلة ألف، رقم1915تشرٌن الثانً  13بتارٌخ  15/5 31 31رقم أو سً_ 



 تحدٌا الضرب وحاالت واالعتقاالت والمحاكمات االحداث تغطٌة من الصحفٌٌن منع وشكل

 مراسلون لها ترض اعتقال حالة( 42)  االنتهاكات هذه شملت حٌث الصحافة، لحرٌة جدٌا

 تم التً الجنابٌة والتحقٌقات الرقابً السلوك الى باالضافة  مٌدانٌا، لالحداث تغطٌتهم عند

 لمضاٌقات صحفٌون لها تعرض حاالت منها الصحفٌة، الحرٌات على التضٌٌق خاللها من

 العراقٌون الصحفٌون وواجه االمنٌة، االجهزة قبل من لمعداتهم مصادرة او اعتقال او

 صحفٌا( 11)  تعرض اذ بالتشهٌر، تتعلق تهم لهم ووجهت النشر بقضاٌا جنابٌة محاكمات

 وامنٌٌن، محلٌٌن مسإولٌن قبل من ضدهم رفعت قضاٌا دعاوي بسبب والسجن للمحاكمة

 المرتكب معاملة ومعاملته علٌه، القبض القاء اوامر اصدار من محصن الصحفً ٌكن ولم

 حرٌة بحق تضٌٌقا العراق مناطق جمٌع فً االمنٌة السلطات ومارست اجرامً، لفعل

 .الصحفٌٌن بحق تماس كانت التً والتحقٌقات االعتقال اوامر خالل من التعبٌر

  التعبٌر حرٌة فً واثرها القانونٌة التشرٌعات بٌن التناقض

 المفعول، نافذة زالت ما السابقة القوانٌن جمٌع فإن 2555 لعام العراقً الدستور بموجب

 او تلغ لم ما بها، معموال النافذة التشرٌعات تبقى الدستور من( 135)  المادة فً ورد فقد

 . الدستور هذا الحكام وفقا تعدل

 1969 لعام العقوبات قانون احكام معظم ان( 2)  رقم المإقتة االبتالف سلطة قرار اكد كما

 من كبٌرة سلة فؤن وعلٌه. االبتالف لسلطة المإقتة اإلدارة خالل المفعول نافذ زال ما

 متاحة زالت ما 2555 دستور الحكام والمخالفة والحرٌات للحقوق المقٌدة القوانٌن

 الحكومٌة الممارسات ضد المشروعة االنتقادات من الحد فً الستخدامها
(1)

. 

 الحق مصادرة هً ؛ واحدة نتٌجة الى ٌإدي بما القوانٌن جمٌع فً واضحا التناقض وٌتجلى

 . الحرٌات على والتضٌٌق التعبٌر، فً

 التً القوانٌن نفاذ الى برٌمر بول اصدره الذي واالمر العراقً الدستور اكد جهة فمن

 جهة ومن المإقتة االبتالف سلطة اصدرتها التً القوانٌن ونفاذ سابقة، مرحلة فً صدرت

 العراقً الدستور وجود اخرى
(2)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

" 5، تحت الرقم1994 اغسطس/آب/ A38.Add/79/C/CCRR 3 49/ 45المتحدة  األمموثابق  -(1)

 "1991الثانً/ ٌنار كانون  21." تقرٌر المقرر الخاص،اقتراحات وتوصٌات

 E/CN.4/1998/40. رقم الفقرة14 33نشر وحماٌة الحق فً حرٌة الفكر والتعبٌر، وثابق األمم  -(2)

 .المتحدة

 



 دستوري نص وجود ورغم. الحقا سنرى كما الذي 65 رقم القرار برٌمر بول اصدر وكما

 ارتباط على 1969 لسنة 111 العقوبات قانون مواد تإكد والتعبٌر؛ الرأي حرٌة ٌكفل

 القانون هذا زال وما. للبالد العلٌا والمصلحة العامة واالخالقٌات الوطنً باالمن االعالم

 القذف بجرٌمة ٌوصف ما عقوبة توجٌه القانون لهذا وفقا وٌمكن. بمواده المفعول ساري

 المدنً القانون ٌتضمن كما. العراقً العقوبات قانون من 434 المادة وفق على والتشهٌر

 وٌعد. االعالم فً التشهٌر عن الناتجة االضرار على الحكم امكانٌة 1955 لعام 45 رقم

 جراءها المحاكم تفرض ان ٌنبغً مشددا، ظرفا التشهٌر قضاٌا فً االعالم استخدام القانون

  والمادة النشر مجال فً برٌمر وقوانٌن العراقً، الدستور الى عدنا ما واذا عقوبة أقصى

 لسنة 111 رقم العقوبات قانون سرٌان على تإكد التً العراقً الدستور من( 135)

 القدٌمة القوانٌن تفعٌل الى اضافة تشرٌعها تم أخرى وقٌود واضحا تناقضا نجد  ،1969

 التعبٌر حرٌة ممارسة االستحالة من تجعل 111 قانون فقرات ان. التعبٌر حرٌة من للحد

  (1).االعدام إلى عقوبته تصل الذي القانون طابلة تحت الوقوع دون

 ان فً بالمخاطر محفوظا ٌبقى استخدامها، عدم حال فً وحتى المذكورة؛ القوانٌن تفعٌل ان

 .ترٌد الذي الوقت فً القوانٌن تلك الستخدام التنفٌذٌة السلطة تعود

 المواد من من ترسانة نجد المذكور القانون من 255و 129 و 13 و 12 المواد وفً

 بمإسسات المتعلقة االخبار ونشر االنتقاد، تجرٌم بٌن تتراوح والتً النشر بجرابم المتعلقة

 المإسسات الحكومٌة،او والمصالح بالدوابر الخاصة الوثابق نشر او االخبار وإذاعة الدولة،

  (2). المإبد السجن الى السنتٌن من تتراوح لفترة السجن بٌن العقوبات هذه وتتراوح العامة

 باب تحت نشره ٌمكن ما على مفروضة قٌودا تعد التً من القانون مواد بعض وتشٌر

 1 وفً سنٌن عشر على تزٌد ال مدة بالسجن ٌعاقب 121 المادة فً ورد فقد الدفاع اسرار

 ٌقصد ٌكن ولم البالد عن الدفاع اسرار من سر على مشروعة غٌر وسٌلة بؤٌة حصل من)

 أفشى او اذاع من) 2 وفً( لمصلحتها ٌعملون ممن الحد او اجنبٌة لدولة افشاءه او تسلٌمه

 وسابل من وسٌلة أٌة استعمل أو نظم من)  3 وفً( الدفاع اسرار من سرا طرٌقة بؤٌة

 اذاعته او تسلٌمة ٌقصد أو البالد عن الدفاع أسرار من سر على الحصول بقصد االتصال

 زمن فً الجرٌمة وقعت اذا سنة عشرة خمس على تزٌد ال مدة السجن العقوبة وتكون

 (عامة بخدمة مكلفا شخصا الجانً كان او الحرب

 ــــــــــــــــــــــــ

 من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان. 25و19و15و5و3انظر المواد رقم -(1)

كانون االول/  15( المإرخ فً 3-ألف)د 212قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة المعتمد رقم  -(2)

  1991دٌسمبر من عام 



 اسرار من سرا بعد ما بٌن الفاصلة الحدود تختفً العراق، بها ٌمر التً الظروف وفً

 بموجبه وٌمنع وقت، اي فً تفسٌره ٌمكن مطاطٌا قٌدا المادة هذه وتعد عدمه، من الدفاع

. للبالد القومً االمن او الدفاع اسرار ذرٌعة تحت الحكومٌة المصالح من أي عن الكشف

 من نوع أي على االطالع او التعرف فً مطلق حظر أنها على 121 المادة صٌغت وقد

 ٌنتج لم وان حتى المادة هذه وفق اإلعالمٌة والمإسسات األفراد إدانة وٌمكن المعلومات،

 .المعلومات من النوع لهذا اذاعة أو ضرر أي عنها

 المطلب الثانً

  الملكٌة الدساتٌر فً والتعبٌر الرأي حرٌة

 كانت سواء اإلنسان بحقوق المعنٌٌن تواجه التً التحدٌات ابرز بٌن من التعبٌر حرٌة تعتبر

 غٌره وفً بل وحده االردن فً لٌس الحقوق هذه عن المدافعٌن أولبك أو الرسمٌة السلطات

 اإلنسان حٌاة فً الحق هذا أهمٌة أبرزها عدة ألسباب التحدي هذا جدٌة وتعود. الدول من

 وكذلك والوطنً.  االجتماعً ومحٌطه بٌبته فً التؤثٌر على وقدرته والنفسً الفكري ونموه

 . الوطنً واألمن السٌاسً وللنظام واستقراره وتطوره المجتمع لتقدم الحرٌة هذه أهمٌة

 كمطلب لٌس األخٌرة اآلونة فً الواجهة الى االردن فً التعبٌر حرٌة مسؤلة قفزت لذلك

 كقانون نافذة قوانٌن بموجب تقٌٌده أو ممارسته على التضٌٌق ٌجري وأساسً طبٌعً بحق

 ووثابق اسرار قانون أو المعلومات على الحصول فً الحق قانون أو والنشر المطبوعات

 بسبب أشخاص وسجن لتوقٌف_  محدودة ولو_  تحاال تكرار جراء بل الخ،. ..الدولة

 - وخارجٌا داخلٌا - الكثٌرون ٌعتبرها تعلٌقات أو معلومات أو مدونات أو مقاالت نشر

 لألمن تهدٌدا السلطات فٌها ترى بٌنما الدولٌة والمعاٌٌر الدستور بموجب مكفولة حقوقا

  (1).بآخر أو بشكل الوطنً

 مسؤلة دفعت قد المنطقة فً وحوله االردن فً الجارٌة والتطورات الظروف تكون وبهذا

 .الواجهة الى الوطنً واألمن الرأي حرٌة بٌن العالقة هً حساسٌة

 موضوعً فهم الى الوصول ارٌد ما إذا_ المرء ٌنظر ان بد ال الموضوع هذا ولمعالجة -1

 . االردن فً التعبٌر حرٌة واقع:  أولها. جوانب عدة الى - االشكالٌة لهذه ومتوازن

 حصل وما الناظمة التشرٌعات ضوء فً األخٌر العقد فً المسؤلة هذه تطورات:  وثانٌا

 . التشرٌعات هذه بشؤن
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 بها التزم التً الدولٌة واالتفاقٌات الدستور من كل فً التعبٌر حرٌة ضمانات:  وثالثا

 أي أو الوطنً األمن دواعً باسم الحق هذا ممارسة لها تخضع التً والتقٌٌدات األردن

 . أخرى اجتماعٌة أو فردٌة حقوق

 الربٌع منذ حتى أو األخٌر، العقد خالل األردن فً التعبٌر حرٌة واقع بخصوص أما

 حسب وذلك وهبوطا صعودا ٌتغٌر كان األمر أن حقٌقة احد ٌخطىء ان ٌمكن ال العربً،

 الربٌع واثناء القرن هذا من االول العقد بداٌة فً) أساسً بشكل الداخلٌة التطورات

ا اإلقلٌمٌة الظروف مقتضٌات وحسب ،(العربً  ٌ  . حال

 

 حرٌة مجال فً وانفتاح انفراج حالة بعٌدة لٌست سابقة فترات فً المملكة شهدت فقد

 العالمً المعهد معها وصف لدرجة  الصحافة، وحرٌة الرأي حرٌة ومرافقاتها التعبٌر

 بٌن انفتاحا األكثر بؤنها سنوات خمس حوالً قبل األردنٌة الصحافة( IPI) للصحافة

 . العربً الربٌع قبل ما مرحلة فً العربٌة الصحافة

 خاصة قضابٌة غرفة إنشاء تم بحٌث والنشر المطبوعات قانون بتعدٌل الحكومة قامت فقد

 وسابل مخالفات مع التعامل فً لدوره القضاء لممارسة تسهٌال والنشر المطبوعات بقضاٌا

 الى البداٌة محكمة أمام وتبادلها اللوابح تقدٌم مدد إنقاص وجرى والصحفٌٌن، اإلعالم

 القانون تعدٌل تم كما(. 63:ص 2512 االنسان لحقوق الوطنً المركز تقرٌر)   النصف

 .الصحفٌٌن توقٌف عدم على صراحة بالنص

 : هً فقط جرابم بخمسة والٌتها لتحصر الدولة أمن محكمة قانون الحكومة وعدلت

 الثانً عبدهللا الملك جاللة وأصدر. واإلرهاب والمخدرات العملة وتزٌٌف والخٌانة التجسس

 . الصحفٌٌن حبس بموجبه ٌمنع ملكٌا مرسوما 2559 عام فً

 ٌدم لم األردن فً والرأي القول حرٌة فً والحق التعبٌر حرٌة مٌدان فً االنفتاح هذا لكن

 وقلٌل الجزر من لكثٌر األخٌرة السنوات فً االنفتاح هذا مثل تعرض ما سرعان إذ طوٌال؛

  (1).المد من

 الصحافة بحق سواء  خطوات، عدة على الحكومة أقدمت العربً الربٌع اثر فعلى

  فً المملكة تصنٌف تراجع إلى أدت  السلمً، الحراك، نشطاء من بؤقرانهم أو والصحفٌٌن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العضوٌة االجبارٌة فً الجمعٌات المفروضة بالقانون لممارسة مهنة الصحافة، مصدر سابق -(1)



 فً األردن تصنٌف جاء 2511 للعام الحرٌة بٌت تقرٌر ففً. العالمٌة الرصد تقارٌر

 . األوسط الشرق منطقة فً دولة عشر تسع بٌن من الخامسة المرتبة

 فً كثب عن المملكة فً التعبٌر حرٌة حالة تابع الذي لحقوق الوطنً المركز ان والحقٌقة

 اعز أو الذي 2512 العام عن له تقرٌر آخر فً سٌما ال) موسع بشكل السنوٌة تقارٌره

 من فٌه جاء ما وتنفٌذ بدراسته القضابٌة السلطة وربٌس الحكومة ربٌس إلى الملك جاللة

 : ناحٌتٌن فً تركزت المجال هذا فً االنتهاكات من عددا رصد قد( توصٌات

 أثر لها كان محدودة، كانت وأن  التً، التشرٌعات من لعدد الحكومة واقرار تبنً األولى

 أمام سابقا متاحة كانت التً الحرٌة هوامش تضٌٌق حٌث من التعبٌر حرٌة على ملحوظ

 تمثلت والثانٌة. سلمٌٌن محتجٌن مجرد حتى أو سٌاسٌن نشطاء أو صحفٌٌن- المواطنٌن

 الدول أو األردنٌة) السلطات بانتقاد ٌقوم من بحق المتابعة وتشدٌد العقوبات بتغلٌظ

 وحتى - االنتقاد هذا مثل ان بالرغم المإسسات وحتى والمسإولٌن القادة سٌما ال ،(األجنبٌة

 عال وبسقف بل مباحا فقط لٌس أمر والرسمٌٌن والتنفٌذٌة الرسمٌة السلطات على - التهجم

 . الدولٌة المعاٌٌر بموجب

 اإلعالمً القطاع لدى معارضة فعل ردود عنها ونجم تعدٌلها تم التً التشرٌعات أبرز ومن

 بتعدٌله 2512 عام من أٌلول شهر فً الحكومة قامت فقد.  والنشر المطبوعات قانون كان

 اوضاعها وتصوٌب التسجٌل بضرورة بالمبات عددها كان التً االلكترونٌة المواقع مطالبة

 جرى والتً آنذاك المعنٌة الهٌبة والنشر المطبوعات دابرة لدى ترخٌص على والحصول

 واحدة هٌبة لٌشكال االعالم هٌبة مع ومهامها كادرها ودمج مستقلة كهٌبة إلغابها بعد فٌما

 وصاببة ضرورٌة تنظٌمٌة إجراءات من مزٌجا التعدٌل ذلك جاء وقد .االعالم هٌبة هً

 الوطنً اإللكترونً الفضاء ضٌقت تقٌٌدٌة شروط ومن( موضوعٌة نظر وجهة من)

 لم وان أوقات فً للحرٌة اباحة تمارس كانت التً اإللكترونً التعبٌر وسابط امام والمباح

  (1).النشاط دابرة من السلمٌة للمارسة التعبٌر فً الحق تلغ

 اشتراط عدم ضرورة على فٌها شدد اإلجراءات تلك بشؤن مطالعة قدم قد المركز وكان

 الكرامة باحترام وغٌرها المواقع هذه التزام أهمٌة مع الصحافة مهنة لممارسة الترخٌص

 أو الشتٌمة وبٌن النقد بٌن والتفرٌق والتشهٌر، والتشوٌة والذم القدح بتحاشً اإلنسانٌة

 االلكترونٌة المواقع أو االجتماعً التواصل وسابل بعض به تقوم كانت الذي الباطل االتهام

 . نشر وسٌلة أي أو
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 مختلف من الشكاوي تزاٌد إثر جاءت والتً تلك الحكومة خطورة أن المعروف ومن

 أي - قٌامها بسبب المواقع من عدد بحق(  الخاص والقطاع العام القطاع من)  القطاعات

 قوبلت قد سمعتهم وتشوٌه بكرامتهم والطعن اآلخرٌن حرٌات على بالتعدي - المواقع

 على تضٌٌق ألي المبدأ حٌث من المجتمع حماسة عدم من بالرغم الشعبً القبول من بدرجة

 أو االلكترونٌة المواقع ضد الشكاوي أغلبٌة كانت ولذلك. عام بشكل والتعبٌر الرأي حرٌة

  وبشؤن طبٌعٌن أشخاص من بل السلطات قبل من لٌس اإلعالمٌة الوسابل من غٌرها

 من آنذاك المتنامٌة االمتعاض حالة استغلت قد السلطات بؤن البعض اشتكى بالمقابل لكن

 لم ان والذي البناء النقد أمام والمساحة الحرٌة لتقلص اإللكترونٌة المواقع من محدود عدد

 شهدته الذي الواسع النقد بعملٌة شعبً ترحٌب هناك كان بل ال محلة؛ فً فجله جمعٌه ٌكن

 متزنة أخرى إعالمٌة ووسابل الكترونٌة مواقع به قامت والتً الفترة تلك فً األردن

 الكبٌرة اإلدارٌة والمخالفات الفساد قضاٌا من العدٌد على الضوء بتسلٌط موضوعً وبشكل

 بل شخصٌة مكاسب فقط لٌس لتحقٌق ومواقعهم مناصبهم استغلوا مسإولٌن ارتكبها التً

 . والمجتمع للبلد واالجتماعً االقتصادي باألمن واإلضرار

 فً الجمهور من واسع قطاع وحتى النقابٌٌن السٌاسٌن والنشطاء الصحافة شكاوى وجاءت

 ٌوفرها التً الحماٌة ضمانات تجاهلت قد الحكومة ان مفادها قناعة نتٌجة المرحلة تلك

 . الصحافة حرٌة فٌها بما. للحرٌات الدستور

 وعدم األردنٌٌن حقوق بحماٌة االلتزام أهمٌة على أكدت 2511 للعام الدستورٌة فالتعدٌالت

 ٌتم قانون اي ٌمس اال على نصت التً) 121 رقم المادة فً جاء كما بحرٌاتهم المساس

 الدستوري التعدٌل ذلك استبقت الحكومة لكن( القانون هذا ٌنظمه الذي الحق بجوهر سنة

 وبحق بل األفراد فقط لٌس ضد العقوبات لتغلٌظ العقوبات قانون بتعدٌل 2515 عام وقامت

 على تعاقب التً المذكور القانون من( 149)  المادة باستخدام ومإسسات معنوٌٌن أشخاص

 فً المقاومة على والتحرٌض المشروع غٌر والتجمهر الحكم نظام تعوٌض مثل جرابم

 .اإلرهاب محاربة إطار
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 المبحث الثالث

 اإلنسان لحقوق الدولٌة المواثٌق فً والتعبٌر الرأي حرٌة ضوابط

 إال والتعبٌر الرأي حرٌة فً الحق على، كثٌرة نصوص فً الدولٌة التشرٌعات نصت لقد

 حرٌـة بٌنـها من والتً،  الحقوق بعض ممارسة على قٌودا وضعت قد التشرٌعات نفس أن

 النصوص فً أو،  اإلنسان لحقوق العالمً اإلعالن فً ذلك أكان سواء، والتعبٌر الـرأي

 :نذكر الضوابط هذه بٌن ومن ، األخرى الدولٌة

 اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان والعهد الدولً -

 طرف من علٌها المتعارف الدولٌة الوثٌقة ٌعتبر الذي،  اإلنسان لحقوق العالمً اإلعالن إن

 ال(" 29) مادته فً ،أباح األخرى المواثٌق لباقً المرجعٌة ،والوثٌقة الدولً المجتمع

 منها مستهدفا،  القانون ٌقرها التً للقٌود إال،  وحرٌاته حقوقه ممارسة فً فرد أي ٌخضع

 المقتضٌات من بالعدل اآلخرٌن،والوفاء وحرٌات لحقوق الواجب االعتراف ضمان، حصرا

 خالل من .(1)دٌمقراطً مجتمع فً،  واألخالق،  العامة والمـصلحة، العام للنظام العادلة

 هذه تحدد لم نهاأ إال ، وحقوقه اإلنسان حرٌات على قٌودا تضع أنها نجد،  المادة هذه نص

 كل إلختصاص القٌود هذه تحدٌد تركت(29الفقرة)، المذكورة الفقرة خالل من انه بل القٌود

 ومن القٌود هذه لفرض الداخلً القانون إلٌها أنٌستند ٌجـب الـتً األسباب حددت لكن،  دولة

 تحدٌده عدم النص هذا على ٌإخذ ما وبالتالً(. 2)تهموحرٌـا الغـٌر حقوق ،احترام بٌنها

 بالحقوق الخاص، الدولً العهد فً الواردة للنـصوص بالنـسبة أما. للقٌود والمفصل الدقٌق

 ممارسة ترتبط: " ٌلً ما على نصت،  الثانٌة الفقرة(19) ،(  المادة فإن،والسٌاسٌة المدنٌة

 لقٌود تخضع نهافإ ذلك ،وعلى خاصة ومسإولٌات بواجبات علٌها المنصوص الحقوق

 : ضرورٌة تكون والتً القانون نصوص إلى باالستناد ولكن معٌنة

 .اآلخرٌن سمعة أو حقوق احترام أجل من -

 . األخالق أو العامة المصلحة أو العام الوطنً األمن حماٌة أجل من -
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 المـادة فً القٌود على فنص،  والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة للحقوق الدولً العهد أما

 مجـال فً للدولـة ٌجوز بؤنه،  االتفاقٌة فً األطراف الدول تقرر) فٌها جاء التً منه(45)

 المقررة القٌود هذه تخضع أن،  الحالٌة االتفاقٌة مع تماشٌا تإمنها التً،  بالحقوق التمتـع

 الرفـاه تعزٌز ولغاٌات،  فقط الحقوق هذه وطبٌعة ٌتماشى الذي المدى إلى فقـط، القانون فً

 اإلنسان لحقوق األوربٌة االتفاقٌة من(15) المادة وتشٌر. (دٌمقراطً مجتمـع فً،  العـام

 وتبعات واجبات من ٌتضمنه لما إخضاعه ٌجوز،  والتعبٌر الـرأي حرٌـة فً الحق أن إلى

 مما وتكون،  القانون ٌقررها جزاءات أو قٌود أو شروط أو الشكلٌة اإلجراءات لبعض

 حماٌة أو...  أراضٌها أو الدولة لسالمة ضرورٌة تدابٌر الدٌمقراطً المجتمع فً ٌعتبر

 البث أن إلى فتشٌر ، اإلفرٌقً المٌثاق من(59)  المادة وأما....  اآلخرٌن حقوق أو سمعة

 أي) فٌه اللجنة فترجع، والتعبٌر الرأي حرٌة على فرضها للحكومات المسموح القٌود فً

 الالزمـة بالقٌود إال تسمح ال وهذه الدولٌة الوثابق إلى (اإلنسان لحقوق اإلفرٌقٌة اللجنة

 ... (1)سمعتهم أو اآلخرٌن حقوق لحماٌة

 الـتً، الربٌـسة التحدٌات أحد ٌشكل،  تهموحرٌا اآلخرٌن حقوق احترام أن ٌتبٌن بهذاو

 ٌمكـن ال أنه فكرة على وتقوم الرأي، عن التعبٌر فً لحقه اإلنسان ممارسة على تفرض

 وسمعتهم اآلخرٌن حقوق حماٌة إن .(2)الغٌر عن عزلة فً وحقوقه الفرد إلى النظـر

،  معنٌة امتٌازات بسب،  علٌها اطلع قد الشخص ٌكون التً اآلراء تقٌٌد بواسطة،  ممكنة

 حق طرق وكذلك.  أخرى عالقة أي أو،  المصاهرة بـسبب أو المهنٌة، عالقته بسبب أو

 سمعتهم حماٌة فً الهامة، أو العامة الشخصٌات أو العمـومٌٌن المـوظفٌن وحـق التؤلٌف،

 أن ٌجوز ال لذا.والتعبٌر الرأي فً الحق ممارسة أثناء تنتج قد التً التجاوزات جراء من

،  والتعبٌر الرأي فً الحق ٌإهل ال إذ الخاصة، حقوقه إلى استنادا الغٌر حقوق انتهاك ٌبرر

 الكاذبة، والدعاٌات اإلعانـات أو األسـرار إفشاء أو القذف أو بالسب الغٌر إلى التعرض فً

 .وسمعتهم وأمنهم الغٌر بحرٌات تمس التً
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 العامة والصحة العامة واآلداب العام النظام حماٌة ضابط -

 والتعبٌر الرأي لحرٌة ضوابط تعتبر نهاأ كٌف وتبٌٌن المصطلحات، ضبط ٌجب البداٌة فً

 :التوالً على ذلك وسٌكون

 تعبر وهً لها، دقٌق تحدٌد وضع ٌصعب مرنة، فكرة العام النظام إن:  العام النظام •

 نظام علٌها ٌقوم التً، واألخالقٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة األسس عن عامة بصفة

 وفقا تتغٌر فكرة كونه فً دقٌقا تحدٌدا المصطلح هذا تحدٌد صعوبة وتكمـن. (1المجتمع)

 وتقالٌدها اتهاوعاد الداخلٌة، تهاتشرٌعا وطبٌعة دولة، كل لطبٌعة ووفقا والمكان، للزمان

 بلد فً نجدها ومباحة، جابزة ما بلد فً األمور بعض أن نجـد حٌن ففً، وأسسها وأعرافها

 اإلسالمٌة، البلدان فً جابز أمر مثال الزوجات فتعـدد والمحرمـات الممنوعـات من آخر

 النظام وفق اختالف محل تبقى التً األمور من وغٌرها الغربٌة، البلدان فً ذلك عكس لكنه

 بالحقوق الخاص الدولً العهد فً ورد كمـا، العام النظام فمفهوم وعموما. بلد لكل العام

 القواعد مجموعة به ٌقصد ذلك، علـى تـنص التً المادة ذكر سبق وقد والسٌاسٌة المدنٌة

 فاحترام ،المجتمع علٌها ٌقوم الـتً األسس تشكل التً أو للمجتمع العادي السٌر تإمن التً

 .العام النظام من جزء اإلنسان حقوق

 وهـً المجتمع كٌان حفظ إلى تهدف التً،  األخالقٌة األسس بها ٌقصد:  العامة اآلداب •

 أو الـدٌن عنصر عن النظر بغض منه، األخالقً الجانب تمثل إذ العام، النظام من جزء

 فهً،  تحدٌدها ٌصعب فكرة كذلك هً،  العامة اآلداب فكرة أن وٌبدو والتقالٌد، األعـراف

 ،المجتمع فً تهامراعا الالزم،  األخالقٌة والتقالٌد العادات من األدنى الحد عن تعبر

 فً السابد للوجود العامة النظرة عن الناشبة األخالقٌة االتجاهات إلى تحدٌـدها فً وٌرجـع

 .(2المجتمع)

 المادة فً والتعبٌر الرأي حرٌة قٌود من كقٌد، العامة الصحة ذكر جاء:  العامة الصحة •

 إذا ما حالة فً كذلك فهً وعلٌه والسٌاسٌة، المدنٌة بالحقوق الخاص الدولً العهد من 19

  أخذ مع لها، تروج أو األمراض انتشار على وتساعد واألفراد، السكان صحة تهدد كانت
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 .(1االعتبار) بعٌن العالمٌة والقواعـد الصحٌة التعالٌم

 من العدٌد هناك أن تهم(.وحرٌا اآلخرٌن، حقوق احترام ضابط) السابق العنصر فً الحظنا

 نفسها وهً الدولٌة، المواثٌق فً والتعبٌر الرأي حرٌة ضوابط على نصت التً المواد

 لذا العامة والصحة العامة واآلداب العام النظام احترام ضابط على أٌضا نصت التً المواد

 وذلك الضوابط بهذه الخاص والشطر المادة، رقم إلى فقط اإلشارة على هنا البحث سٌقتصر

 .ذلك تقتضً الدراسة طبٌعـة أن رغم للتكرار، تفادٌا

 تحقٌـق والتعبٌر الرأي حرٌة الواردة القٌود بٌن من وضع اإلنسان لحقوق العالمً فاإلعالن

 رغم19  مادته فً األخالق، العامة، المصلحة العام، النظام فً المتمثلة العادلة المقتضٌات

 وضعت إذا لكن ،تهاوخصوصٌا تهامقتضٌا وفق ذلك تقرٌر للدول وترك فٌها، ٌفصل لم أنه

 أو العام النظام هذا ٌكون أن ٌجب فإنه واألخالق، العام النظام لحماٌة قٌودهـا الدولـة

 من كل نجد وكذلك .(2)دٌمقراطً مجتمع فً والمعروفة المقررة تلـك هً العامة األخالق

 االقتصادٌة للحقوق الدولً والعهد والسٌاسٌة، المدنٌة بالحقوق الخاص الدولً العهد

 بالنسبة نفسه الشًء وكذلك متفرقة مواد فً القٌود هذه على نصا قد،  الثقافٌة واالجتماعٌة

 حرٌة على الواردة القٌود على نصتا ،فقـد اإلنسان لحقوق واألمرٌكٌة األوربٌة لالتفاقٌتٌن

 اللجنة قرار بٌن ولقد.  العامة والـصحة العامة واآلداب العام النظام ومنها، والتعبٌر الرأي

( RC.Royaumeuni)  بقـضٌة والخـاص4/2/1913:بتـارٌخ اإلنسان لحقوق األوربٌة

 والتً،األوربٌة االتفاقٌـات مـن(15م) مـن،  الثانٌـة الفقرة علٌها نصت التً الصحة حماٌة

 ضد المدعً بشكوى القضٌة هذه ،وتتعلق المادة هاته تحمٌها التً التعبٌر حرٌة تقٌٌد تجٌز

 ألحـد مـساعدته بسبب،  حقه فً البرٌطانٌة المحاكم أصدرته شهرا،11  لمدة بالسجن حكم

 اللجنـة تقبل ،ولم إلٌه نقلها التً واألفكار المعلومات طرٌق عن االنتحار على المواطنٌن

 انتهاك لصالح ،وقضت التعبٌر فً لحقه المحكمة هذه بانتهاك المشتكً بدعاء األوربٌـة

 (.3) الجرٌمة ومنـع العامة الصحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلة،  الخلٌج دول ودساتٌر الدولً العهد فً اإلنسان لحقوق المقٌدة النصوص،  العوضً بدرٌة -(1)

 .56،ص1914  سنة،  45 العدد،  الكوٌت، العربٌة والجزٌرة الخلٌج دراسات

 .169ص،  السابق المرجع،  علً بن - ٌحٌاوي نورة -(2) 

 العربٌة المجلة، واألمرٌكٌة األوربٌة االتفاقٌتٌن فً والتعبٌر الرأي حرٌة،  المٌدانً أمٌن محمد -(3)

 .95،ص1999 سنة4، العدد،  اإلنسان لحقوق العربً المعهد إصدارات:  القاهرة،  لحقوق

 

 



 واآلداب العـام النظام احترام أن على نصت،  الدولٌة المواثٌق جل بؤن القول ٌمكن وعلٌه

 . والتعبٌر الرأي حرٌة على الواردة القٌود من،  العامة العامة،والصحة

 الـرأي لحرٌـة المقٌدة األخرى الضوابط بعض إدراج الضروري من:  أخـــرى ضوابط -

 :ٌلً كما وهً،  جمعاء لإلنسانٌة المشتركة القٌم حماٌة أجل من والتعبٌر

 هذا وفً:  الدٌنٌة العنصرٌة أو الكراهٌة إلى والدعوة للحرب, الدعاٌة حضر ضابط -

 ما على والسٌاسٌة المدنٌة بالحقوق الخاص الدولً العهد من األولى الفقرة(25)المـادة تنص

 (.1()العنف أو المعاداة أو الحرب أجل من دعاٌة كل القانون بحكـم تمنـع): ٌلً

 للقضاء الدولٌة االتفاقٌة من(54) المادة نص فً جاء: العنصري التمٌٌز حضر ضابط -

 الدعاٌة جمٌع األطراف الدول تشجب: "  ٌلً ما العنصري التمٌٌز أشكال كافـة على

 لون من جماعة أي أو عرق أي بتفوق القابلة النظرٌات أو األفكار على القابمـة والتنظٌمات

 الكراهٌة التمٌٌز، أشكال من شكل أي تبرٌر أو تعزٌز تحاول التً أو واحـد، أثنً أصل أو

 القضاء إلى الرامٌة،  اإلٌجابٌة الفورٌة التدابٌر باتخاذ وتتعهد العنـصري التمٌٌـز العنصرٌة

 الغاٌة هذه لتحقٌق خاصة وتتعهد أعماله، من عمل وكل التمٌٌز هذا على تحرٌض كل على

 المقررة وللحقوق،  اإلنسان لحقوق العالمً اإلعالن فً الواردة للمبادئ الحقة مراعاة ومع

ٌلً ما االتفاقٌة هذه من(55) المادة فً صراحة
(2)

: 

 وكـل،  العنـصرٌة الكراهٌة أو العنصري، التفرق على القابمة لألفكار نشر كل اعتبار *

 أو عـرف، أي ضد ٌرتكب،  العنف أعمال من عمل وكل العنصري، التمٌٌز على تحرٌض

 فً بما العنصرٌة للنشاطات مساعدة كل وكذلك آخر، أثنً أصل أو لون من جماعة أٌـة

 .القانون علٌها ٌعاقب جرٌمة تموٌلها، ذلك

 تقوم التً المنظمة الدعابٌة النشاطات سابر وكذا،  المنضمات شرعٌة عدم إعالن *

 واعتبار، والنشاطات المنظمات هذه وحظر علٌه، والتحرٌض،  العنصري للتمٌٌز بالتروٌج

 .القانون علٌها ٌعاقب جرٌمة فٌهـا االشتراك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حقوق زكمر اصدر2،   رقم الوقابع صحٌفة -اإلنسان لحقوق الدولٌة الشرعٌة،  المتحدة األمم -( 1)

 .63 ص،2553 ،جنٌف،  المتحدة باألمم اإلنسان

:  اإلسكندرٌة،  2ط.  والمكان الزمان عبر اإلنسان لحقوق القانونٌة المفاهٌم،  سالم ساسً الحاج -(2) 

 .612ص1991  المفتوحة الجامعة منشورات



 للتمٌٌـز بالتروٌج المحلٌة أو القومٌة،  العامة المإسسات أو العامة للسلطات السماح عدم *

 .علٌه التحرٌض أو العنصري

: اإلنسان بحقوق التمتع لتقٌٌد والتكنولوجٌة العلمٌة التطورات استخدام منع ضابط -

 فً المإرخ35).  د3354(   المتحدة لألمم العامة الجمعٌة قرار بموجب رسمٌا صدر

 السلم لصالح، والتكنولوجً العلمً التقدم باستخدام الخـاص اإلعالن1921"  نوفمبر15

 لمنع تدابٌر تتخذ أن الدول جمٌع على" أنـه على52( ) البند فً ونص البشرٌة وخٌر

 من للحد للدولة، التابعة الهٌبات جانب مـن والسـٌما،  والتكنولوجً العلمً التطور استخدام

 اإلعالن فً مكرسة هً وكما األساسـٌة والحرٌات اإلنسان حقوق من بماله الفرد تمتع

 الدولٌة والصكوك،  اإلنسان بحقوق الخاصٌن الدولٌٌن والعهدٌن اإلنسان لحقوق العالمً

 .التمتع هذا لعرقلة أو بالموضوع الصلة ذات،  األخرى
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، مصدر سابق ، ص  والمكان الزمان عبر اإلنسان لحقوق القانونٌة المفاهٌم،  سالم ساسً الحاج -(1)
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 -: الخاتمة

 حقوق أهم من واحدة والتعبٌر الرأي حرٌة أن البحث هذا فً الواردة المعلومات أكدت

 النص خالل من واضح وهذا العالم دول من دولة ألي الدٌمقراطً لنظام وأساس اإلنسان

 حرٌة اقترنت إذ العالمٌة الدولٌة المنظمات من تعتد التً المتحدة األمم مٌثاق فً علٌه

 على ٌدل وهذا الدولٌٌن والسلم األمن حفظ  ومنها المتحدة األمم بمقاصد والتعبٌر الرأي

 واإلجراءات الضوابط بعض تقٌد قد الحرٌة هذه كانت وان وأهمٌتها الحرٌة هذه عالمٌة

 العامة األخالق أو واآلداب الوطنً النظام على وحفاظا استخدامها تنظٌم لغرض والقٌود

 . وغٌرها الغٌر وحقوق العام والنظام العامة والصحة

 معطٌاتها فً ومختلفة عدٌدة واألسباب تنتهك زالت ما الحرٌة هذه فإن نقدم مما وبالرغم

 والتخلف الفقر خطوط تحت ترزخ إذ النامٌة الدول فً فمثال العالم فً آخر إلى مكان من

 حٌن فً  والتعبٌر، الرأي حرٌة ومنها اهتماماتها أخر وحرٌاتهم اإلنسان حقوق وحماٌة

.  والتطور التقدم اسرار كل تمتلك التً المتقدم العالم دول فً تدخلٌة دولة الدولة أصبحت

 الكثٌر وتحل للحاجات ملبٌة وشإونها الحٌاة مجاالت بكل تهتم إذ والتكنولوجً، العالمً

 فً للدولة الحق وٌعطى خصوصٌته ٌهدد مما بالفرد اهتماماتها مجمل ومن المشاكل من

 . الكبٌر التكنولوجً التقدم وسابل من إلٌه وصلت بما مراقبة

 من حق باعتبارها والتعبٌر الرأي حرٌة تواجه التً التحدٌات كل ورغم حال أي وعلى

 الضمانات من ممكن قدر أكبر توفٌر ٌحاول الدولً المجتمع الزال اإلنسان حقوق

 أكبر فرصة إعطاء خالل من وحماٌتها الحرٌة هذه تشجٌع ٌتوجب لذا لها، القانونٌة

 .الذاتً واإلبداع والفنٌة الفكرٌة المجاالت فً وتقدم إبداع، لكل األساس تعد إذ لممارستها،


