
!حّرية التعبير بني القانونني الدولي والداخلي!
!املبادئ والقيم والحدود[1]!

!عبدالحسني شعبان(*)!
مقدمة:!

!
تأتي أهمية البحث في حّرية التعبير من معنيني رئيسني:!

!
املعنى األول أن الـيونـسكو ذاتـها تـعّد لحـلقة دراسـية لـخبراء وإعـالمـيني بـمناسـبة مـرور ربع قـرن على إعـالن 
الـيوم الـعاملي لحـّريـة الـصحافـة، الـذي سـيصادف يـوم 3 أيـار (مـايـو)، ففي مـثل هـذا الـيوم صـدر في نـامـيبيا 

إعالن ويندهوك لحريّة الصحافة العام 1991.!
!

واإلعـالن هـو بـيان ملـبادئ حـّريـة اـلصحافـة، وجـاء تـحت شـعار "تـنمية صـحافـة أفـريـقية مسـتقلة وتـعّدديـة". وقـد 
ــــة والــــتعّدديــــة التي ارتفع رصــــيدهــــا إثــــر الــــتغييرات التي حــــصلت في أوروبــــا  اســــتلهم اإلعــــالن مــــوجــــة الحــــريّ

الشرقية ونهاية الحرب الباردة.!
!

ومع إن اإلعـــــالن كـــــان مـــــنصبّاً على الـــــصحافـــــة املـــــكتوبـــــة، إاّل أنـــــه يـــــمكن أن يـــــمتّد إلى اإلذاعـــــة والـــــتلفزيـــــون 
واملحـــطات الـــفضائـــية واملـــواقع األلـــيكترونـــية وغـــيرهـــا مـــن وســـائـــل اإلعـــالم والـــتواصـــل االجـــتماعي، وقـــد انتهـــز 
نـاشـطون الـذكـرى الـعاشـرة إلعـالن ويـندهـوك، الـعام 2001، القـتراح إعـالن جـديـد يـتناول الـقضايـا الـخاصـة 

باإلذاعة والتلفزيون، وقد صدر باسم " امليثاق األفريقي للبث اإلذاعي والتلفزيوني".!
!

ويـعتبر أعـالن ويـندهـوك خـطوة مـتقدمـة وأسـاسـية فـيما يـتعلق بحـّريـة اإلعـالم، وعلى أسـاسـه صـدرت إعـالنـات 
ومــواثــيق ومــدّونــات شــملت جــغرافــية واســعة، مــنها إعــالن أملــا آتــا (قــازاغســتان) في آســيا الــوســطى الــصادر 
في 5-9 اكـتوبـر (تشـريـن األول) اـلعام 1992 وإعـالن سـنتياغـو (تشيلي) ألمـريـكا اـلالتـينية ودول اـلكاريبي 
الـــصادر في 2-6 مـــايـــو (أيـــار) 1994 وإعـــالن صـــنعاء للشـــرق األوســـط، بـــشأن تـــعزيـــز اســـتقالل وتـــعّدديـــة 

وسائل اإلعالم العربية الصادر في 7-11 يناير (كانون الثاني) 1996.!
!

أمـــا املعنى الـــثاني، فـــداللـــته تـــقوم على الـــربـــط بـــني االســـتذكـــار الـــتاريخي، مـــن جـــهة، وبـــني الـــتغييرات التي 
شهـدهـا الـعديـد مـن دول أوروبـا الشـرقـية وأمـريـكا الـالتـينية وآسـيا وأفـريـقيا مـن جـهة ثـانـية، بـما فـيها الـبلدان 
الـــعربـــية وعـــموم مـــنطقة الشـــرق األوســـط، التي وصـــلت إلـــيها ريـــاح الـــتغيير، وفي مـــقدمـــتها املـــطالـــبة بحـــّريـــة 
الــتعبير، فــلم يــعد مــقبواًل تــحت أيــة مــبّررات ســياســية أو آيــديــولــوجــية أو مــسّوغــات أمــنية أو ديــنية أو مــزاعــم 
قـانـونـية أو اجـتماعـية أو ثـقافـية، حـجب حـّريـة الـتعبير أو تـقييدهـا، نـاهـيك عـن أن مـثل هـذا األمـر غـير مـمكن، 
على افـتراض التسـليم بـه تـحت ضـرورات مـعينة ومحـدودة كـما يـبّرر الـبعض، ألن الـعوملـة وقـوانـينها أصـبحت 

عابرة للقارات والحدود وتجوب العالم بأسره دون أي حواجز أو موانع.!
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وأصـبحت تـكنولـوجـيا اإلعـالم قـوة قـاهـرة أحـيانـاً، ومـيزانـياتـها تـوازي مـيزانـيات عـسكريـة لـدول كـبرى، وكـانـت 
خـــالل بـــعض الحـــروب، والســـيّما في الشـــرق األوســـط ســـبّاقـــة، كجـــزء مـــن حـــرب نـــفسية ضخـــمة وآلـــة حـــربـــية 
نـاعـمة، ولـكنها قـد تـكون قـاتـلة، وتـقّدمـت أحـيانـاً على اآللـة الحـربـية الـتقليديـة، األمـر الـذي ال بـّد مـن أخـذه عـند 
الــبحث عــن حــّريــة الــتعبير ومــعناهــا ومــبناهــا، ســواء في مــبادئــها أو الــقيم التي تــقوم عــليها أو في حــدودهــا 

بتمييزها عن الحّرية في التشهير.!
!

ولــإلعــالم فــعله املــؤثــر والــحاســم في الســلم والحــرب في الــرأي الــعام والــنزاعــات األهــلية والحــروب والــبضائع 
والسـلع واألفـكار ونـمط الـحياة وهـو مـا اعـتمد عـليه "تـروسـت األدمـغة" الـعامـل في إطـار املجـّمع الـصناعي- 
الحــــربي وخــــصوصــــاً في الــــواليــــات املتحــــدة، ومــــنذ انــــطالق الحــــرب الــــباردة في الــــعام 1947، األمــــر الــــذي 
يـحتاج إلى وسـائـل جـديـدة يـتم فـيها، عـوملـة الـحقوق والحـّريـات واسـتخدام منجـزات الـثورة الـعلمية – الـتقنية 
وعــوملــة الــثقافــة والــفنون واآلداب، بــحيث يــمكن االســتفادة مــن الــوجــه اإليــجابي لــلعوملــة، والــتقليل مــن الــضرر 
الـــحاصـــل بســـبب وجـــهها املـــتوحّــــــش  أو الـــتخفيف مـــن غـــلوائـــه على أقـــل تـــقديـــر، والـــذي يـــريـــد فـــرض الـــهيمنة 
والـتسيّد وإمـالء اإلرادة عـبر وسـائـل اإلعـالم، وتـحت عـناويـن حـّريـة الـتعبير أحـيانـاً، بـما يـتم فـيه الـتجاوز على 

املقّدسات واستفزاز املشاعر العامة، لشعوب وأمم وحضارات وثقافات وأديان.!
!

يـتضمن هـذا اـلبحث خـمس  مـحاور أسـاسـية، األول يـتعلق بـمفهوم حـّريـة اـلتعبير تـاريـخياً، خـصوصـاً بـكونـها 
جـزًءا ال يتجـزأ مـن حـقوق اإلنـسان، ويـحاول املـرور على فـكرة اإلعـالم والـنقد، واملـحور الـثاني يـتناول الـعوملـة 
وحـــّريـــة الـــتعبير، ويـــربـــط ذلـــك بحـــركـــة االحـــتجاج الـــواســـعة التي انـــدلـــعت في الـــعديـــد مـــن الـــبلدان الـــعربـــية، 
وخــصوصــاً بــعد الــعام 2011. أمــا املــحور الــثالــث فــيركّـــز على الــفرق بــني حــّريــة الــتعبير وحــّريــة الــتشهير مــن 
خــالل تــجارب عــملية، ويســّلط املــحور الــرابع الــضوء على املــهنية وشــروطــها، واالعــالمي املهني ومــواصــفاتــه، 
بــالــتّماس املــباشــر مع حــريّــة الــتعبير، ويــبحث الــقسم الــخامــس في مــوضــوع حــّريــة الــتعبير وحــق الــحصول 
على املعلومات، ويختتم البحث ببعض الخالصات واالستنتاجات  لدور حّرية التعبير بالتغيير املنشود.!

!
1- حّرية التعبير [2]!

!
إن حـــّريـــة الـــتعبير في حـــياة أي مجتمع هي مـــن الحـــّريـــات األســـاســـية، فحتى حـــق الـــحياة والـــعيش بســـالم 
ــــة  ــّريـ ــ ــــود حـ ــنه دون وجـ ــ ــــاع عـ ــــدفـ ــــمكن الـ ــــحقوق ال يـ ــــميع الـ ــليه جـ ــ ــــذي تـ ــتباره الـــــحق االسمى الـ ــ ــاعـ ــ ودون خـــــوف بـ
الـــتعبير، وأي تـــقّدم أو إصـــالح أو تـــغيير ديـــمقراطي  في أي مجتمع ســـيكون مـــديـــناً لحـــّريـــة الـــتعبير، ألنـــها 

البوابة األساسية التي ال غنى عنها لدخول حلبة االصالح وسباق الديمقراطية. !
!

وتمهّـــد حـّريـة الـتعبير السـبيل لـلمساهـمة في إدارة الـشؤون الـعامـة، وكـل انـتقاص مـنها يعني االنـتقاص مـن 
الــحق في املــشاركــة. وإذا قــيل قــديــماً أن الــصحافــة "صــاحــبة الــجاللــة" أو "الســلطة الــرابــعة" بــعد الســلطة 
التشــريــعية والــتنفيذيــة والــقضائــية، فــإن هــذه الســلطة " اإلعــالمــية" تغتني مــن خــالل فــضاء حــقوق اإلنــسان 

باعتباره "سلطة خامسة" مكّملة ومتّممة في إطار حّرية التعبير والحّريات والحقوق األخرى.!
!



وكـانـت حـّريـة  اـلتعبير مـن أهـم التحـّديـات التي واجهـت بـلدان أوروبـا الشـرقـية في أواخـر اـلثمانـينات، إضـافـة 
إلى الـعديـد مـن بـلدان أمـريـكا الـالتـينية وآسـيا وأفـريـقيا، مـثلما هي الـفيصل في االنـتقال مـن نـمط سـياسي 
واجـــتماعي في الـــحكم إلى نـــمط آخـــر، وهي مـــا واجـــهه الـــعالـــم الـــعربي أيـــضاً، قـــبل انـــدالع مـــا أطـــلق عـــليه 
مــــوجــــة الــــربيع الــــعربي، فــــقد بــــدت الــــصورة عــــشية انــــدالع االحــــتجاجــــات الــــواســــعة واالنــــتفاضــــات الــــشعبية، 
مــشّوشــة ومــلتبسة وأقــرب إلى الــقنوط واإلحــباط، الســيّما  بشحّ الحــّريــات بــشكل عــام وحــّريــة الــتعبير بــشكل 
خــاص، ولــذلــك فــإن هــذه املــسألــة كــانــت األكــثر احــتدامــاً، بــل الحــلقة، املــركــزيــة األولى لــعملية الــتغيير، والتي 
اتخــذت ســياقــاً دســتوريــاً الحــقاً، ســواًء في االعــالنــات الــدســتوريــة أو في لــجان صــياغــة الــدســاتــير بــعد ذلــك، 

والتي كانت وال تزال محّط اختالف شديد.!
!

 ويــمكن الــقول أن حــّريــة الــتعبير هي املــجّس األول لــلمطالــبة بــبقية الــحقوق، ومــا أن تــحققَّ نــوع مــن الــواقع 
الجـديـد بـفرض حـّريـة الـتعبير بـالـكالم والنشـر والـتظاهـر واإلعـتصام والـكتابـة، حتى ارتـفعت الـشعارات ، تـلك 
التي  تــدعــو إلى  املــطالــبة بــالحــّريــات والــكرامــة اإلنــسانــية والــعدالــة االجــتماعــية ومــحاربــة الــفساد، وشــكّلت 

املشهد األكثر رسوخاً في ذهن وذاكرة الناس وحقوقهم اإلنسانية.!
!

وبـــعد تـــحّقق الـــتغيير في الـــعديـــد مـــن الـــبلدان الـــعربـــية، الســـيّما  في تـــونـــس ومـــصر على الـــرغـــم مـــن انـــدالع 
أعـمال عـنف وإرهـاب وفـوضى، بـل وخـيبات في بـلدان أخـرى مـثل لـيبيا والـيمن، فـإن عـملية اإلنـتقال والـتحّول 
نـحو الـديـمقراطـية لـم تسـتكمل بـعد انـهيار الشـرعـيات الـقديـمة.  ولـم تـنَب بـعد شـرعـيات جـديـدة على أنـقاضـها، 

ودستورياً وقانونياً تندرج حّرية التعبير ضمن الحقوق األساسية األربعة هي:!
!

1- حّرية أو حق التعبير. !
2- حّرية أو حق االعتقاد. !

3- حّرية أو حق تأسيس األحزاب والجمعيات والنقابات.!
4- حّرية أو حق املشاركة في إدارة الشؤون العامة، وتوّلي الوظائف العليا دون تمييز.[3]!

!
ويــمكن الــقول أن حــّريــة  تــبادل األفــكار واآلراء وردت تــاريــخياً في "إعــالن  حــقوق اإلنــسان واملــواطــن" الــذي 
صـــدر في فـــرنـــسا في 26 آب (اغســـطس) 1789 بـــعد الـــثورة الـــفرنـــسية التي حـــّددت أركـــانـــاً أربـــعة لـــحقوق 

اإلنسان أطلقت عليها إصطالح " الحقوق الثابتة" التي تتلخص بـ: !
!

 1- الحّرية!
 2- امُللكية!
 3- األمن !

 4- مقاومة الظلم.!
!

واحــتوى االعــالن الــصادر عــن الجــمعية الــتأســيسية الــفرنــسية على 17 مــادة، وفــيما يــتعلق بحــّريــة الــتعبير 
فـقد أكّــد على أنـها "تـقوم على حـق مـمارسـة كـل عـمٍل ال يـضرُّ بـاآلخـريـن" و"ال يـجوز ازعـاج أحـد بسـبب آرائـه 
بـما فـيها الـديـنية" مـعتبراً حـّريـة  الـفكر والـرأي مـن أثـمن الـحقوق اإلنـسانـية، مـؤكـداً على حـق كـل مـواطـن أن 



يــتّكلم ويــكتب ويطبع بحــريــة، على أن يــكون مــسؤواًل عــن إســاءة اســتعمال هــذا الــحق في األحــوال املحــّددة 
في اـلقانـون، وهـو مـا اكـّده اـلدسـتور اـلفرنسي اـلصادر في 3  أيـلول(سـبتمبر) 1791، وكـان فـوـلتير قـد عـبّر 
عـن فـلسفة الـثورة الـفرنـسية، خـصوصـاً في مـوضـوع حـّريـة  الـتعبير عـندمـا قـال  "قـد أخـتلف مـعك في الـرأي 

ولكنّي مستعٌد أن أدفع حياتي ثمناً لحقك في التعبير عن رأيك".[4]!
!

وإذا أردنــا الــعودة إلى  بــعض املــفاصــل الــتاريــخية، خــصوصــاً في مــحاجــجة بــعض االتــجاهــات املــحافــظة 
واإلســـالمـــويـــة التي تـــريـــد تـــقييد حـــّريـــة الـــتعبير، تـــحت مـــزاعـــم ودعـــاوى شـــتّى، فـــيمكن االســـتشهاد بـــالـــقرآن 
الـكريـم حـيث تـرُد الـعديـد مـن الـنصوص (اآليـات) التي تـؤكـد حـّريـة  املـعتقد والـرأي فـقد جـاء في سـورة الـبقرة 
"ال إكـراه في الـديـن" ونـّصت سـورة الـكهف على مـا يلي: "قـْل الـحق مـن ربّـِكم فـمن شـاء فـليؤمـن، ومـن شـاء 

فليكفر".!
!

وإذا كــانــت هــذه الــرؤيــة اإلســالمــية املــتسامــحة قــبل أكــثر مــن 1400 ســنة، فــيحق للمســلمني مــثل غــيرهــم أن 
يفخـــروا بـــتعالـــيم ديـــنهم الـــسمحاء، تـــلك التي غـــدت بـــفعل املـــمارســـات اإلرهـــابـــية  والـــتطبيقات املـــشّوهـــة التي 
تـحاول اسـتخدام إسـم الـديـن والـتعّكز عـليه نـموذجـاً لـلتعّصب والـتطرّف والـعنف والـغلو، في مـحاولـة لـتسييس 

اإلسالم وعزله عن التفاعل مع املشترك الكوني واإلنساني للحضارات والثقافات املختلفة.!
!

 ومـثلما يفخـر الـصينيون بـالـفلسفة " الـتاويـة" و" الـكونـفوشـيوسـية"  كـذلـك الـهنود بـالـفلسفة الـكونـفوشـيوسـية 
أيـضاً وبـاـلفلسفة "اـلبوذيـة" بـما احـتوتـه مـن تـعاـليم مـتسامـحة، فـان اـلبريـطانـيني يـؤرخـون مـساهـمتهم في رفـد 
حـــركـــة حـــقوق االنـــسان بـــاملـــاغـــناغـــارتـــا الـــعام 1215 الـــذي سمي "بـــالعهـــد الـــعظيم" حـــيث أكّـــــد على حـــقوق 

املواطنني والشعب.!
!

ولـعّل األمـريـكان يـؤرخـون رفـدهـم ألفـكار حـقوق اإلنـسان، والسـيّما  لحـريـة الـتعبير بـالـدسـتور األمـريكي في 
الـــربع األخـــير مـــن الـــقرن الـــثامـــن عشـــر (1776 ومـــا بـــعدهـــا لـــغايـــة 1788) ويظهـــرون آيـــات االحـــترام لـــبنود  
الــرئــيس ويــلسون عــشية انــتهاء الحــرب الــعاملــية األولى (1918) وتــأســيس عــصبة األمــم، وال ســيّما ملــبدأ حــق 
ــه رســالــة إلى  الــكونــغرس في 6 كــانــون الــثاني  ــ تــقريــر املــصير، وكــان روزفــلت رئــيس الــواليــات املتحــدة قــد وجّـ
ــّريـــات األربـــعة كهـــدف ســـياسي واجـــتماعي لـــلواليـــات املتحـــدة ولـــشعوب  (يـــنايـــر) 1941 تحـــّدث فـــيها عـــن الحـ
الـعالـم فـأجـملها بـ: حـّريـة املـعتقد وحـّريـة الـكالم والـتعبير (كـمقدمـة لهـذه الحـّريـات) وأضـاف إلـيها التحـّرر مـن 

الفاقة والتحّرر من الخوف.!
!

كــما أن الــروس يفخــرون بــأنــهم كــانــوا وراء مــبدأ حــق تــقريــر املــصير بــعد ثــورة اكــتوبــر االشــتراكــية في الــعام 
 ،[5] Jus Cogens"1917، وفــيما بــعد اعــتبر كــمبدأ أســاس مــن مــبادئ الــقانــون الــدولي اآلمــرة "املــلزمــة
وهـــو جـــزء مـــن الـــحقوق الجـــماعـــية لـــتعبير الـــشعوب واألمـــم عـــن حـــقها في خـــياراتـــها الحـــرّة واخـــتيار نـــظامـــها 

االجتماعي.!
!

أمـا اإلعـالن اـلعاملي ـلحقوق االنـسان اـلصادر في 10 كـانـون االول (ديـسمبر) 1948 واـلذي يـعتبر الشجـرة 
ــّريــــة   التي تــــفرّعــــت مــــنها غــــصون كــــثيرة اقــــتربــــت مــــن نــــحو 100 مــــعاهــــدة واتــــفاقــــية دولــــية، فــــقد نــــّص على حــ



الـــتعبير والـــرأي كـــركـــن أســـاسي مـــن أركـــان حـــقوق االنـــسان، وذهـــبت املـــادة 18 مـــن العهـــد الـــدولي الـــخاص 
بـــالـــحقوق املـــدنـــية والـــسياســـية الـــصادر عـــن الجـــمعية الـــعامـــة لـــألمـــم املتحـــدة عـــام 1966، والـــذي دخـــل حـــيز 

التنفيذ عام 1976 إلى  التأكيد على الحق في حّرية  الفكر والعقيدة والدين.[6]!
!

ونـــّصت املـــادة 19 (الـــفقرة االولى) على أن "يـــكون لـــكل إنـــسان الـــحق في اعـــتناق اآلراء دون مـــضايـــقة...". 
ــأكــــيد حــــق  ــادة 21 إلى  تــ ــتعبير وحــــق االعــــالم، وذهــــبت املــ ــة  الــ ــّريــ ــية)  فــــقد أكّـــــدت على حــ ــثانــ ــا (الــــفقرة الــ أمــ

االجتماع السلمي في حني نصت املادة 22 على حق تأسيس الجمعيات واالنتماء إليها.[7]!
!

ــّريــــة  الــــرأي والــــتعبير،  تــــقّرر املــــادة 19 مــــن االعــــالن الــــعاملي لــــحقوق االنــــسان: " الــــحق لــــكّل شــــخص في حــ
ويـــشمل هـــذا الـــحق حـــّريـــة  اعـــتناق اآلراء واألفـــكار والـــحصول على األخـــبار وتـــلقيها واذاعـــتها بـــأيـــة وســـيلة 

كانت ودون تقيّد بالحدود الجغرافية".!
!

تــزداد أهــمية حــريّــة الــتعبير في الــوقــت الــحاضــر، وخــصوصــاً بــعد الــتغييرات التي حــصلت في الــعديــد مــن 
الـبلدان الـعربـية وانـدفـاع أوسـاط واسـعة ومـتنّوعـة إلى املـيدان الـسياسي، وتـداخـل الـديـن بـالـسياسـة أحـيانـاً، 
في مــحاولــة لــتسييس الــديــن أو تــديــني الــسياســة، األمــر الــذي يــتطّلب مــعالــجات جــديــدة تنسجــم مع الــلوائح 
الـدولـية لـحقوق االنـسان، والسـيّما  في حـقل حـّريـة الـتعبير وإزالـة كـل مـا يـتعارض مـعها مـن قـيود ويـعترض 

طريقها من عقبات.!
!

وكـان وزراء اإلعـالم الـعرب قـد وقـعوا على "وثـيقة مـبادئ " لـتنظيم الـبّث الـفضائي االذاعي والـتلفزيـوني في 
ــّريــــة  املــــنطقة الــــعربــــية[8]، لــــكن هــــذه الــــوثــــيقة لــــم تــــرتقي إلى الحــــد األدنى مــــن املــــعايــــير الــــدولــــية الــــخاصــــة بحــ
الـتعبير. وقـد أثـارت ردود فـعل كـثيرة ضـدهـا إعـالمـياً وحـقوقـياً، خـصوصـاً بـوضـعها قـيوداً جـديـدة أمـام حـّريـة 
ــّريــــة الــــتعبير في الــــوطــــن الــــعربي، ويــــتطّلب مــــن املــــنظمات الــــحقوقــــية والــــجهات اإلعــــالمــــية الحــــرّة  االعــــالم وحــ
ومـنظمات الـدفـاع عـن حـّريـة الـتعبير، الـعمل على إلـغاء تـلك الـوثـيقة أو تـعديـلها، خـصوصـاً وإن مـياهـاً كـثيرة 
سـارت تـحت اـلجسور كـما يـقال، وهـذا يـتطّلب جهـداً تـنسيقياً عـربـياً واسـعاً، مـثلما يـتطّلب قـراءات جـديـدة مـن 

جانب جامعة الدول العربية، وخصوصاً اللجنة الدائمة لحقوق اإلنسان.!
!

وبـــقراءة لـــقائـــمة املحـــظورات التي احـــتوتـــها تـــلك الـــوثـــيقة والتي "ينبغي" على اإلعـــالم االلـــتزام بـــها، فـــسوف 
تـضيق إلى حـدود كـبيرة فـسحة الحـّريـة، بـل إن سـيف اـلرقـابـة سـيكون مسـلطاً عـليها، السـيّما  تـفسير وتـأويـل 
حــدود الحــّريــة املــقننة املــمنوحــة واملــتبقية طــبقاً إلعــالن املــبادئ، التي ال تــشمل الــبث الــتلفزيــوني حســب، بــل 
اســـتهدفـــت اإلعـــالم االلـــكتروني أيـــضاً، كـــما شـــملت مـــصادرة األجهـــزة واملـــعّدات خـــالل الـــتصويـــر واألعـــمال 
الــتمهيديــة حتى قــبل الــبث، وهــو األمــر الــذي ينبغي إلــغاؤه، خــصوصــاً وأن الــواقع قــد تــجاوزه، حــيث فــرض 
الــربيع الــعربي دوراً جــديــداً وغــير مســبوق لــإلعــالم، ال ســيّما  وقــد أصبح بــمتناول الجــميع، ولــيس مــقصوراً 
على اإلعـــالمـــيني املـــحترفـــني حســـب، وذلـــك بـــاالســـتفادة مـــن كـــل مـــا أنـــتجته  الـــثورة الـــعلمية- الـــتقنية بـــما فـــيها 
لــــالتــــصاالت واملــــواصــــالت والــــطفرة الــــرقــــمية " الــــديــــجيتل". وال شــــّك أنــــه  كــــان عــــنصراً فــــاعــــاًل وأســــاســــياً في 
الـتعبئة لـعملية الـتغيير، وذهـبت أدراج الـريـاح الـكثير مـن املحـظورات التي وضـعت أمـامـه، بـل أن بـعضها هـو 

اآلخر قد ألغي وطواه النسيان.!



ومــن بــاب االســتذكــار فــقد جــاء في قــائــمة املــمنوعــات: عــدم تــناول الــقادة والــرمــوز الــديــنية في الــعالــم الــعربي 
بـالتجـريح وااللـتزام بـالـقيم الـديـنية واألخـالقـية للمجتمع الـعربي ومـراعـاة بـنيته األسـريـة وتـرابـطه االجـتماعي، 

واالمتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي.!
!

وعلى الـــرغـــم مـــن عـــمومـــية الـــنصوص وغـــموضـــها، إاّل أنـــه يـــمكن تـــفسيرهـــا وتـــأويـــلها بـــما يـــتعارض مع وظـــيفة 
اإلعــالم الحــر، وأعني بــذلــك الــتنويــر وقــول الــحقيقة وكــشف مــا يــعارضــها ونــقد املــظاهــر الســلبية، األمــر الــذي 
أثـــار في املـــاضي ويـــثير في الـــحاضـــر واملســـتقبل مـــشكالت كـــبيرة، فـــنقد الـــظواهـــر الســـلبية بـــما فـــيها التي 
تسـتخدم الـديـن سـتاراً أو يـافـطًة أو كـشفاً للمسـتور، قـد يـؤدي إلى مـالحـقة اإلعـالمي قـانـونـياً، كـما أن تـدّخــل 
رجــال الــديــن بــأمــور الــسياســة والــثقافــة واألدب والــفن والــعلم والــسياحــة والــتجارة والــحالل والحــرام والــتأثــيم 
والتجـــريـــم، يـــجعلهم فـــوق الـــدولـــة وفـــوق املجتمع، وهـــو األمـــر الـــذي تـــم اســـتخدامـــه الســـتعداء مـــثقفني بـــحجة 
مــروقــهم أو خــروج نــتاجــاتــهم اإلبــداعــية على الــديــن، فــتّم التحــريــض على قــتل أدبــاء وفــنانــني ومــبدعــني تــحت 
دعـاوى زاـئفة وفـتاوى دـينية كـيديـة، واألمـر كـذـلك ـيتعلق بـمكافـحة اـلفساد املـالي واإلداري واـلتصّدي ـلالرهـاب 

بكل أنواعه وصنوفه.!
!

الـديـمقراطـية يـمكن أن تـنمو وتـتعزّز بحـّريـة الـتعبير التي بـدونـها تبقى األشـياء نـاقـصة ومـبتورة ومـشّوهـة في 
الـــكثير مـــن األحـــيان، فهي الـــتربـــة الـــخصبة التي تنشّــــــــط املجتمع وتـــعيد إلـــيه عـــافـــيته وتـــساعـــد في تـــطويـــره 

وازدهاره!!!
!

2- العوملة وحّرية التعبير!
!

حـّولـت الـثورة الـعلمية- الـتقنية ومـا لـحقها مـن تـكنولـوجـيا اإلعـالم واملـعلومـات، الـعالـم كـّله  إلى  قـريـة مـفتوحـة، 
فـما يـحصل في بـلد نـاٍء وبـعيد، سـتشاهـده لحـظة وقـوعـه أو بـعد دقـائـق أو سـاعـة أو سـويـعات وأنـت مسـترخٍ 
في غــرفــة االســتقبال أو مســتلق في غــرفــة الــنوم وعلى بــعد آالف األمــيال، ولــعّلك ســتتفاعــل مع الــصورة على 
ــانـــورامـــياً بحـــد ذاتـــه، حـــيث ســـتشاهـــد فـــيه الحـــدث ومـــا خـــلفه ومـــا رافـــقه ومـــا  نـــحو كـــبير بـــاعـــتبارهـــا "خـــبراً" بـ
ســيتبعه ومــا قــيل أو يــقال فــيه، وســتطّلع على رأي صــانع الحــدث واملــشارك فــيه وخــصمه، وســيكون لــإلعــالم 
دوراً مـــؤثـــراً، الســـيّما  إذا تـــمّكن مـــن الـــتقاط اللحـــظة الـــتاريـــخية، فـــالـــصحافي حســـب تـــعبير ألـــبير كـــامـــو هـــو 

"مؤرخ اللحظة" ، ولعّل تاريخ اللحظة سيكون حاضراً في الصورة أيضاً.[9]!
!

على نـــحو مـــفاجـــئ انـــتقل الـــعالـــم الـــعربي كـــّله، ومـــرّة واحـــدة،  إلى  دائـــرة الـــضوء، لـــدرجـــة أن قـــرى وبـــلدات 
مـنسية وبـعيدة أصـبحت مـعروفـة عـاملـياً، في ظـل دهـشة ومـفاجـأة ملـا حـدث وكـيف حـدث؟ وكـانـت لحـظة إحـراق 
الـبوعـزيـزي نـفسه في تـونـس وفي مـحافـظة سـيدي بـو زيـد إشـارة الـبدء أو سـاعـة الـصفر أو االنـطالق إلعـالن 
ــــدة  ــــعلنة وحـ ــــونـــــس  إلى  مـــــصر، مـ ــــتّدت مـــــن تـ ــــنار في الـــــهشيم، وامـ ــــثل الـ ــــة التي ســـــرت مـ ــــتفاضـ ــــيرورة االنـ صـ

املشترك العربي اإلنساني، دون نسيان الخصوصية والتمايز بكل بلد ولكل حالة.!
!

لــقد جــعلت الــعوملــة واإلعــالم على وجــه الــخصوص الــتغيير بــقدر خــصوصــيته شــامــاًل، وبــقدر محــليته كــونــياً، 
الســـيّما  وأن كـــل شيء مـــن حـــولـــنا كـــان يـــتغير على نـــحو جـــذري وســـريع، ولـــعّل هـــذا األمـــر يـــطرح عـــدداً مـــن 



الــــحقائــــق الجــــديــــدة التي تــــثير أســــئلة بــــحاجــــة  إلى  إعــــمال الــــعقل والــــتفكير ال بــــشأنــــها حســــب، بــــل بــــشأن 
ســياســات وأنــظمة لــم تــشعر أو تــتلمس الــحاجــة  إلى  الــتغيير طــاملــا اعــتقدت وهــماً أنــها تــقوم بــتوفــير األمــن 
واالســتقرار، األمــر الــذي ســيكون وحــده كــافــياً إلســكات شــعوبــها أو إرضــائــها، وكــأن ذلــك األمــن واالســتقرار 
ــّريــــة والــــكرامــــة والــــعدالــــة التي هي مــــطالــــب شــــرعــــية بــــاعــــتراف  يــــراد لــــهما تــــعسفاً أن يــــصبحا بــــديــــاًل عــــن الحــ
الــحكومــات جــميعها، ولــعل هــذه املــطالــب املشــتركــة وذات األبــعاد اإلنــسانــية جــعلت حــركــة االحــتجاج ومــطالــب 
الشــــباب تــــمتد مــــن أقصى املــــغرب الــــعربي إلى أقصى املشــــرق الــــعربي، ومــــن املــــحيط  إلى  الخــــليج كــــما 

يقال.!
!

يخـطئ مـن يـظن أن الحـركـة االحـتجاجـية هي صـورة نـمطية يـمكن أن تـتكّرر أو تسـتنسخ أو تـتناسـل أو أنـها  
خــريــطة طــريــق واحــدة أنــيقة ومــلّونــة لجــميع الــبلدان والــشعوب، فــاألمــم واملــجتمعات تــحفل بــالــتنّوع والــتعدديــة 
وبـــوجـــود اخـــتالفـــات وخـــصوصـــيات وتـــمايـــزات، بـــقدر مـــا يـــوجـــد بـــينها جـــامع مشـــترك أعـــظم، وقـــواســـم عـــامـــة، 

السيّما حاجتها املاّسة  إلى  التغيير طلباً للحّرية والعدالة والكرامة اإلنسانية. !
!

وبهــذا املعنى فــإن الحــركــة االحــتجاجــية ليســت طــبعة واحــدة أو فــروعــاً مــن حــركــة قــائــمة، أو صــورة مــصّغرة 
عــنها. صحيح أن الــعالــم الــعربي وصــل في غــالــبيته  إلى  طــريــق مســدود، وهــو مــا عكســته تــقاريــر الــتنمية 
البشـريـة، السـيّما  شحّ الحـّريـات واـلنقص اـلفادح في املـعارف وتفشي األمـية األبجـديـة التي زادت على 70 
مـليون، نـاهـيكم عـن األمـية املـعرفـية، خـصوصـاً الـتعاطي مع عـلوم الـعصر وتـقنياتـه ووسـائـله الحـديـثة، إضـافـة  
إلى  املــوقــف الســلبي مــن املــرأة وحــقوقــها ومــساواتــها، وكــذلــك املــوقــف الــخاطــئ مــن الــتنّوع الــثقافي الــديني 

والقومي واالثني واللغوي وحقوق املكّونات املتساوية وغيره.!
!

وإذا كــان لــلتغيير جــاذبــيته، فــإن لــلتغيير قــوانــينه أيــضاً، الســيّما  املشــترك مــنها والــذي يــشّكل قــاعــدة عــامــة، 
وبـقدر مـا يحـمل اـلتغيير مـن خـصوصـية، فـإنـه في اـلوقـت نـفسه يـمتلك أبـعاداً شـموـلية، تتخـطى حـدود املحـّلي  
إلى  اإلقليمي واـلكوني، ومـا حـصل في مـصر بـقدر كـونـه مـصريـاً بـامـتياز قـلباً وقـاـلباً، فـإنـه عـربي أيـضاً، بـل 
هــــو تــــغيير عــــاملي بــــحكم الــــجاذبــــية، األمــــر الــــذي ينبغي الــــتأمــــل فــــيه ال مــــكانــــياً حســــب، بــــل زمــــانــــياً أيــــضاً، 
وخــصوصــاً بــفعل الــعوملــة ومــا أفــرزتــه مــن مــعطيات، إيــجابــية وســلبية، فــإذا كــانــت قــد عــممت الــهيمنة الــعابــرة 
للحــدود والــقارات والــجنسيات واألديــان والــقومــيات، وفــرضــت نــمطاً ســياســياً واقــتصاديــاً واجــتماعــياً ســائــداً، 
فـــإنـــها عـــممت الـــثقافـــة والـــحقوق واملـــعرفـــة بـــما تحـــمل مـــن آداب وفـــنون وعـــمران وجـــمال وعـــلوم، ولـــعل هـــذا هـــو 

الوجه االيجابي للعوملة في مقابل وجهها املتوحش والاّلإنساني!. !
!

هــــكذا يصبح الــــتغيير اســــتحقاقــــاً ولــــيس خــــياراً حســــب، وتصبح الــــخصوصــــية جــــزًءا مــــن الــــشمولــــية ويــــندغــــم 
الـــخاص بـــالـــعام واالســـتثناء بـــالـــقاعـــدة، على نـــحو فـــاعـــل ثـــقافـــياً واجـــتماعـــياً واقـــتصاديـــاً وســـياســـياً وقـــانـــونـــياً 

ومعرفياً.وكل ذلك ليس بعيداً عن حّرية التعبير.!
!

وإذا كـــانـــت مـــصر قـــد شـــكلت قـــطب رحى مـــهم في الـــعالـــم الـــعربي بـــحكم وزنـــها الـــسياسي الـــكبير والـــفاعـــل 
وثــقلها الــثقافي واملــعرفي الــهائــل واملــؤثــر وخــبراتــها وطــاقــاتــها الــعلمية وكــثافــتها الــسكانــية والبشــريــة، وبــحكم 
مـوقـعها الـجغرافي وكـونـها جسـراً بـني أفـريـقيا وآسـيا وبـني الـعالـم الـعربي وشـعوب أخـرى، فـإنـها أكـدت جـملة 



حـقائـق مـهمة بـاالرتـباط مع مـا حـدث في تـونـس ومـا بـعده في اـلعاـلم اـلعربي، على اـلرغـم مـن عـدم اسـتكماـله، 
بــل وتــحّول بــعض أوضــاعــه  إلى  مــعانــاة جــديــدة ومــأســاة مســتمرة بســبب تشــبّث الــحكام، كــما حــصل في 

ليبيا التي شهدت حرباً أهلية وتدخاًل عسكرياً دولياً قاده حلف الناتو.!
!

 وحــالــت مــبادرة مجــلس الــتعاون الخــليجي بــشأن الــيمن وإقــناع  الــرئــيس اليمني علي عــبداهلل صــالح على 
التنّحي دون انـــدالع الحـــرب األهـــلية ألكـــثر مـــن عـــامـــني، والتي انفجـــرت إثـــر ســـيطرة الـــحوثـــيني على مـــقالـــيد 
األمـــور، وبـــدايـــة عـــاصـــفة الحـــزم في 26 آذار (مـــارس) 2015، وال زالـــت مـــعانـــاة ســـوريـــا والـــشعب الـــسوري 
مســتمرة، ولــم تفلح مــبادرة جــامــعة الــدول الــعربــية واألمــم املتحــدة (املشــتركــة) بــرئــاســة األمــني الــعام الــسابــق 
كــوفي أنــان في الــوصــول إلى  الــنتائج املــرجــّوة، والتي تــتلخص في وقــف الــعنف وتــأمــني االنــتقال الســلمي 
إلى الـــديـــمقراطـــية، وتـــعثرت مـــبادرة األخـــضر اإلبـــراهيمي على الـــرغـــم مـــن اجـــتماع جـــنيف-1، بـــني الســـلطة 
واملــــعارضــــة والشــــروع بــــجنيف -2 وانــــتظار جــــنيف-3 التي تــــأجــــلت أكــــثر مــــن مــــرّة، حــــيث اســــتمر االحــــتراب 
واالقــــتتال الــــداخــــلي وبــــلغا ذروتــــهما، وحتى بــــعد وقــــف إطــــالق الــــنار، فــــإن مشــــروعــــا االنــــتقال الــــديــــمقراطي 
والــعدالــة االنــتقالــية بــعيدا املــنال. واملــهم في ذلــك هــو نــزع الــفتيل وإعــادة اإلعــمار والــتحضير لــدســتور جــديــد 

وانتخابات خالل 18 شهراً في إطار الوحدة الوطنية.!
!

3- حّرية التعبير و"حّرية" التشهير! [10]!
!

سـألـت الـصحافي املـخضرم واملـتميّز جـهاد الـخازن: هـل درس في كـلية الـحقوق؟ فـأجـابني كـاّل، ثـم سـألني 
ملـاذا؟ قـلت ـله: عـندمـا أبـدأ ـبقراءة صـحيفة اـلحياة، أذهـب مـباشـرة بـعد عـناويـن اـلصفحة األولى إلى اـلصفحة 
األخـــيرة، ألتـــوقّـــف عـــند زاويـــة "عـــيون وآذان"، وبـــمتعة أقـــرأ  كـــيف يـــمتلك صـــحافي مـــاهـــر أدواتـــه، ويســـتخدم 
أســلحته بــأقصى درجــات الــدقــة لحــّريــة الــتعبير. ولــعّل األمــر تــطّور معي لــدرجــة أخــذت ال أقــرأ املــقالــة لــلمتعة 
واـلفائـدة حسـب، بـل ألفـتش بـني سـطورهـا عـن مـدى انـطباقـها أو ابـتعادهـا عـن حـّريـة  اـلتعبير، السـيّما يـلتبس 

معي األمر أحياناً فألبس قبعة القانوني، ألميّز بني حّرية التعبير وحّرية التشهير.!
!

وهـكذا كـنت أدقـق كـتابـات صـحافـيني بـارزيـن مـن مـواقع مـختلفة، خـصوصـاً اسـتخدامـاتـهم املـهنية على نـحو 
مـــسؤول، لـــكن شـــّكاً كـــان يـــراودني وأنـــا أســـتغرق في قـــراءة بـــعض املـــقاالت، خـــصوصـــاً االقـــتراب مـــن خـــط 
ــالــــتشهير، حــــني يحــــدد  الــــتماس مع الــــتشهير، حتى يــــصادفني مــــا يــــبرأ "صــــاحبي" عــــن كــــل مــــا لــــه عــــالقــــة بــ
بـــــوضـــــوح مـــــا يـــــريـــــد على نـــــحو مهني، فـــــإذا مجّــــــــد عـــــماًل فـــــدائـــــياً وبجّــــــــل املـــــقاومـــــة وأدان مـــــسؤواًل عـــــنصريـــــاً 
و"إســـرائـــيلياً"، فـــإنـــه ال ينسى إدانـــته لـــإلرهـــاب، لكي ال تـــختلط األوراق، وتـــذهـــب الـــتفسيرات إلى  تـــنظيمات 

القاعدة أو داعش أو جبهة النصرة غيرها.!
!

ــة  ــ ــــكتابـ ــــهنة الـ ــتعبير وشـــــرف مـ ــ ــة  الـ ــ ــّريـ ــ ــــن حـ ــاً عـ ــ ــاعـ ــ ــــك دفـ ــــوق ذلـ ــا أسـ ــ ــــخازن وأنـ ــــرى بـــــسؤال الـ ــرّة أخـ ــ ــــادرت مـ وبـ
والـــصحافـــة: كـــيف تـــقفل تـــلك الـــحبكة الـــدرامـــية بـــحيث ال تبقى شـــّكاً أو ثـــغرة يتســـّلل مـــنها إمـــكانـــية املـــالحـــقة 
الـقانـونـية، فـأجـابني: عـند عـملنا املـبكر في الـصحافـة، وكـنت وقـتها طـالـباً، تـدّربـت لـدى وكـالـة رويـتر كـما ذكـر 
على مـا أظـن، بـحيث أخـذت الـكثير مـن الـخبرة واملـعلومـات، لـلفارق بـني حـّريـة الـتعبير وبـني "حـّريـة" الـتشهير، 
ومـــثل هـــذا الـــتأهـــيل املهني هـــو الـــذي مـــيّز جـــهاد الـــخازن خـــالل عـــمله الـــطويـــل، مـــن فـــّك االشـــتباك بـــني حـــّريـــة 



الــتعبير وبــني الــتشهير، الــذي كــان لــصالــحه في مــعظم األوقــات على الــرغــم مــن بــعض الــتداخــل أحــيانــاً، ألنــه 
كــان على مــعرفــة ودرايــة ثــم خــبرة للحــد الــفاصــل بــينهما، ومــارســهما بــمسؤولــية ومــهنية عــالــية، بــحيث شــّكل 
مـدرسـة خـاصـة لـلصحافـة الـعربـية، ويقتضي مـن اإلعـالمـيني الـعرب الجـّدد الـتوقـف عـندهـا ودراسـتها لـلتعّلم 

منها واالستفادة من علمها وخبرتها.!
!

ولـعّل حـّريـة الـتعبير كـانـت األسـاس في سـاحـات ومـياديـن وشـوارع الـبلدان التي شهـدت احـتجاجـات شـعبية 
حـيث تـدفـق املـاليـني مـن البشـر اـلذيـن تـظاهـروا ـللتعبير عـن طـموحـاتـهم وآمـاـلهم في الحـّريـة واـلعداـلة ومـكافـحة 
الـــفساد واحـــترام حـــقوق اإلنـــسان. ومـــن أهـــم نـــصوص حـــّريـــة  الـــتعبير هـــو املـــادة 19 مـــن اإلعـــالن الـــعاملي 
لـــحقوق اإلنـــسان التي تـــمت اإلشـــارة إلـــيها، وعلى أســـاس املـــادة 19 تـــشكلت مـــنظمة دولـــية مـــهمة انـــشغلت 

!.”Article 19 بحرية التعبير هي "منظمة
!

وذهـــبت املـــادة 29 مـــن العهـــد الـــدولي الـــخاص بـــالـــحقوق املـــدنـــية والـــسياســـية لـــعام 1966 والـــذي دخـــل حـــيّز 
الـتنفيذ الـعام 1976 (وهي اتـفاقـية شـارعـة أي مـنشئة لـقواعـد قـانـونـية جـديـدة أو مـثبّتة لـها) إلى  تـأكـيد عـدم 
جـواز إخـضاع حـّريـة  الـرأي ألي قـيد، بـينما أخـضعت مـمارسـة حـّريـة  الـتعبير لـبعض الـقيود التي تـقتضيها 
الـضرورات الـعامـة وهي أسـاسـاً " االعـتراف الـواجـب لـحقوق اآلخـريـن وحـريـاتـهم واحـترام سـمعتهم وحـمايـة 
األمـن الـوطني واألمـن الـعام أو الـصحة الـعامـة أو األخـالق"، أي أن تـجاوز حـّريـة  الـتعبير إلى الـتشهير، ال 
يعفي الــكاتــب مــن املــساءلــة الــقانــونــية، فــإذا ذهــبت إلى دمغ رأي بــاالســتبداد أو الــتواطــؤ مــعه أو التشجيع 
والتســتر عــليه، فــال حــساب في ذلــك، لــكنك إذا اتــهمت شــخصاً مــا بــاســتالم مبلغ مــعني لــكتابــة مــقالــة لــلدفــاع 
عـن االسـتبداد أو إلخـفاء حـقيقة أو تـزويـر شـهادة أو ـللتغطية على جـريـمة، فـاـلقانـون يـمكنه مـالحـقتك ويـمكنه 

إدانتك.!
!

أســوق هــذا املــثل، ألن الــكثير مــن الــذيــن يســتخدمــون حــّريــة  الــتعبير يــسيئون إلــيها أحــيانــاً، دون إدراك بــأن 
الـقانـون يـالحـقهم، فـيما إذا انـتقلوا لـلتشهير، وألن فـسحة الحـريـات شـحيحة في بـلدانـنا، وألن فـرص الـتعبير 
قـــليلة، فـــما إن بـــدأ الـــبعض يـــعبّر عـــّما يـــجول بـــخاطـــره، حتى دخـــل مـــناطـــق الـــتشهير املحـــرّمـــة بـــاإلســـاءة إلى 
الـــسمعة أو الـــعائـــلة أو الـــتعرّض لـــلذمـــة املـــالـــية أو الـــحياة الـــشخصية أو غـــير ذلـــك، وأحـــيانـــاً دون رغـــبة مـــنه، 
السـيّما  إذا اعـتمد اإلشـاعـة ومـا أكـثرهـا أسـاسـاً يسـتند إلـيه، وألن الـقانـون ال يـزال ال يـالحـق مـا يـكتب على 
اإلنـترنـت أو يـنظّمه، فـإن اـلكثير مـن الجـدل أخـذ يـرتفع في اـلفترة األخـيرة بـخصوص الجـرائـم التي يـمكن أن 

تشكل خطراً على املجتمع، تلك التي تمت مالحقتها مؤخراً.!
!

وبــــما أن بــــعض املــــواقع غــــير مــــهنية وال تــــدقّــــق فــــيما يــــكتب أو بمســــتواه أو وزنــــه أو مــــصادره أو لــــغته، فــــترى 
أحــيانــاً ســياًل مــن الــكتابــات ال تــربــطه روابــط بحــّريــة الــتعبير أو الــعمل املهني والــصحافي. وقــد ســألني أحــد 
األصــدقــاء عــن كــيفية مــعالــجة مــثل هــذه األمــور، فــأجــبته: بــأنــه  ال تــزال هــناك ثــغرات قــانــونــية كــبيرة على هــذا 
الـــصعيد لـــم تـــعالـــجها الـــقوانـــني الـــدولـــية واملحـــلية، أمـــا ثـــقافـــياً واجـــتماعـــياً، فـــال بـــّد مـــن رفع الـــوعي والـــشعور 
بــاملــسؤولــية، ومــثل هــذا واجــب الــهيئات االعــتباريــة املــدنــية واملــجتمعية، أواًل ألن لــيس كــل مــا يــكتب يـُـقرأ، ولــعلّ 
الـــبعض يـــفكر بـــدائـــرة محـــددة أو خـــصومـــة أو عـــداوة أو شـــغب أو إســـاءة أو غـــير ذلـــك، وســـرعـــان مـــا ينسى 
صــاحــب الــعالقــة ذلــك، وأحــيانــاً هــناك مــن يــحاول االســتفزاز لــكتاب كــبار أو ألســماء المــعة أو لــرمــوز ثــقافــية 



وفــكريــة، ويــنتظر عسى أن يــعّلق على ذلــك أحــد، وأحــيانــاً يــكتب هــو الــتعليق اآلخــر، رّداً على الــتعليق األول، 
لكي يبدأ بمناقشة املعّلق واملعلِّق الوهميان أو الوجهان لعملة واحدة.!

!
وقــــد كــــان محــــمد حــــسنني هــــيكل كــــّلما نشــــر كــــتابــــاً، هــــناك مــــن يــــنبري ال بــــالــــرّد عــــليه، بــــل بشــــتمه واتــــهامــــه 
ــالــــكثير مــــن أفــــكاره وآرائــــه  ــابــــل لــــلنقد، فــ والــــتشكيك بــــه وتــــوجــــيه أبشع الــــطعون إلــــيه، ولــــيس ألن هــــيكل غــــير قــ
ومـعلومـاتـه، تـثير الجـدل وهي بـحاجـة إلى  نـقاش ونـقد، لـكن مـبدأ الـتشهير شيء وحـريـة الـتعبير شيء آخـر. 
وقـــد عـــبّر أحـــدهـــم بـــعد أن يـــئس مـــن رد هـــيكل، أنـــه على مـــدى أربـــعني عـــامـــاً لـــم يـــترك لـــه شـــاردة أو واردة إالّ 

وناقشه عليها، لكن هيكل لم ينبس ببنت شفة. !
!

لــعّل مــهمة ووظــيفة الــكاتــب هي الــكتابــة والــنقد، أمــا وظــيفة الــشاتــم فهي الشــتم والــتشهير، واألولى إيــجابــية 
بـنّاءة، أمـا الـثانـية فهي تخـريـبية هـّدامـة، واألولى يـجيزهـا الـقانـون وتـقرّهـا الشـرعـة الـدولـية لـحقوق اإلنـسان، 
في حـــني أن الـــثانـــية يضع الـــقانـــون والـــلوائح الـــدولـــية لـــحقوق اإلنـــسان، ضـــوابـــط ومـــعايـــير لـــلمساءلـــة عـــليها، 
ناهيكم عن وجود اعتبارات أخالقية وإنسانية واجتماعية، تتعلق ال باملشهَّر به فحسب، بل باملشهِّر أيضاً.!
لـــــقد اســـــتخدمـــــت الـــــكثير مـــــن قـــــيادات األحـــــزاب الســـــّريـــــة قـــــبل عـــــصر الـــــعوملـــــة واإلنـــــترنـــــت والـــــثورة الـــــعلمية- 
الـــتكنولـــوجـــية وثـــورة االتـــصاالت واملـــواصـــالت والـــطفرة الـــرقـــمية " الـــديـــجيتل" بـــعض هـــذه األســـالـــيب إلســـقاط 
بــعضها الــبعض، أو تــشويــه صــورة هــذا الــفريــق أو هــذه املجــموعــة أو هــذا الــشخص، وأحــيانــاً كــانــت تــرمي 
أســماء خــصومــها بــرســائــل قــرب مــراكــز األمــن لــلوشــايــة بــهم أو لــتشويــه ســمعتهم، ولــم تــكن املــعارضــات هي 
األخـرى بـعيدة هـذه األسـالـيب ال بـحق أعـدائـها، بـل لـلمخالـفني لـها بـالـرأي أحـيانـاً. وأتـذكّـــر أن شـخصاً سمع 
رأيـاً عـن أحـد أعـدائـه الـشخصيني في بـلد أوروبي، فـخاطـب املتحـدث: كـان عـليكم رمي مـظروف فـيه بـضعة 
حـــبوب مخـــدرات أو حـــشيشة في حـــديـــقته واالتـــصال بـــالشـــرطـــة لـــإلبـــالغ عـــنه!! ولـــعّل ذلـــك يـــنّم عـــن أخـــالقـــية 
مـتدنّـية، فـالـخصومـة الشـريـفة تـتطلب أسـالـيب شـريـفة، وهـذه ليسـت على املـخالـف أو الـخصم، بـل حتى على 

العدو أيضاً.!
!

وهـناك أكـاذيـب كـثيرة اسـتخدمـتها السـلطات الـحاكـمة ضـد مـعارضـاتـها، مـثلما اسـتخدمـها مـعارضـون ضـد 
خـصومـهم، وهـؤالء وأوـلئك نشـروا كـتباً وكـراريـس ووريـقات ـللنيل مـن خـصومـهم، فـاـلحكومـة تـريـد تـشويـه سـمعة 
املـعارضـة، واألخـيرة تـريـد إلـصاق كـل شيء بـعدوِّهـا. وأتـذكّـــر أن أحـد األشـخاص الـذيـن أعـرفـهم جـاءني في 
لــندن ومــعه وثــائــق تــقول أن قــائــمة كــانــت قــد صــدرت بــإعــدام عــدد مــن أعــضاء الحــزب الــشيوعي، وكــان اســمه 
بــينهم (مــحكوم بــاإلعــدام وهــارب مــن وجــه الــعدالــة) وطــلب مني تــأيــيد ذلــك، وبــما أنني أعــرفــه وأعــرف أن تــلك 
الـقصة مـزّورة، حـيث اسـتبدل اسـم أحـد املـحكومـني بـاسـمه، فـرفـضت، ونـصحته بـأن ذلـك يسيء إلى الحـزب  

الذي ينتمي إليه وله  شخصياً، وخالل عملي املهني والحقوقي صادفني عشرات بل مئات األمثلة.!
!

وقــبل خــمس ســنوات أصــدرت مجــلة "مــوارد"[11] عــدداً خــاصــاً مــكرســاً لحــريّــة الــتعبير، ووجــدتــها في حــينه 
مـــناســـبة مـــهمة إلعـــادة الحـــديـــث عـــن حـــّريـــة الـــتعبير وتـــفريـــقه عـــن "حـــّريـــة" الـــتشهير، الســـيّما بـــعد نشـــر مـــوقع 
ــائـــق ومـــعلومـــات تقع  ــائـــق ســـريـــة، لـــم يـــكن جـــولـــيان أســـانج هـــو مـــن فـــبركـــها، بـــل أنـــه نـــقلها كـــوثـ ويـــكيليكس لـــوثـ
مــسؤولــياتــها على الــجهات املــسؤولــة عــنها، إاّل مــا يــتعلق بــاألضــرار التي تــصيب األفــراد الــذيــن قــد يــتعرضــوا 
ــافــــة إلى  دراســــات عــــن  ــتبار. وتــــضمن املــــلف إضــ ــا بــــنظر االعــ ــّد مــــن أخــــذهــ إلى  الــــعنف أو غــــير ذلــــك، فــــال بــ



ويـكيليكس وحـّريـة الـتعبير، مـقالـة عـن منع الـنقاب بـاعـتباره انـتهاكـاً لـلقانـون الـدولي لـحقوق اإلنـسان، وآلـيات 
ــــدولي  ــــون الــ ــقانــ ــ ــــوء الــ ــــهها في ضــ ــــواجــ ــــات التي تــ ــديــ ــ ــــخاص، والتحــ ــــقرر الــ ــــتعبير حســــــب املــ ــــرأي والــ ــة  الــ ــ ــّريــ ــ حــ

واالتفاقيات اإلقليمية لحماية حّرية  التعبير واالنترنيت وحرية التعبير.!
!

وـلعّل هـذا املـلف ذكّــرني بـكتاب كـان قـد صـدر في بـيروت عـن ملتقى فـكري انـعقد في ـلندن اـلعام 1993 [12] 
شـاركـت فـيه نـخبة مـتميّزة مـن املـفكريـن والـحقوقـيني واملـثقفني الـعرب، الـذيـن نـاقـشوا بـعمق الـتمييز بـني حـّريـة  
الـتعبير و"حـّريـة" الـتشهير، وعـندمـا عـدُت إلـيه وجـدت فـيه مـداخـالت مـهمة ألديـب الـجادر ونـوري عـبد الـرزاق 
وصـــفية صـــفوت وشـــبلي مـــاّلط وعـــامـــر عـــبداهلل ومحـــمد ســـيد أحـــمد وراشـــد الـــغنوشي وصـــدقي كـــبلو وعـــزيـــز 
الـعظمة وزهـير الجـزائـري ونـبيل يـاسـني وغـادة الـكرمي ومحـمود الـناكـوع والـسنوسي محـمد ومحـمود عـثمان 
وخــلدون الــشمعة ومحــمد مخــلوف وعــبد الــوهــاب ســناده وســعود الــناصــري وشــمران العجــلي وغــالــب الــعلوي 

ومحمد فايق وأحمد صدقي الدجاني وكاتب السطور.!!!
!

4- املهنية وشروطها واملهني ومواصفاته!
!

مـــن املـــناســـب ونـــحن نتحـــدث عـــن حـــّريـــة الـــتعبير، وال ســـيّما في هـــذه املـــرحـــلة أن نـــقتبس بـــعض اشـــتراطـــات 
اإلعـالمي الـبارز أدمـون صـعب بـشأن اإلعـالمي واإلعـالم الـذي يسعى إلـيه، حـني يـفترض أن يـكون حـقوقـياً 
بــــالــــدرجــــة األولى، ويــــقول أن هــــذا مــــا تــــعّلمه في الــــجامــــعة الــــيسوعــــية، وكــــان قــــد تــــتلمذ على يــــد الــــبرفــــسور 
ــيولــــهم  ــالــــناس ومــ ــيّما وهي تــــتعلق بــ ــثيرة، ال ســ ــة تــــنطوي على مــــفاهــــيم كــ صــــهيون، وذلــــك ألن مــــهنة الــــصحافــ
وأفـكارهـم املـختلفة، املـتشعبة، كـما أنـها تـتعّلق بـالـضمير الـذي هـو عـنصر أسـاسي ووازع ذاتي لـلرقـابـة، بـل 

أنه رقيب قبل أية رقابة مع شرط الحّرية.!
!

ولـعّل ذلـك كـان بـمثابـة عـرف أو تـقليد في قـانـون الـصحافـة في الـعراق قـبل الـعام 1958 إْن لـم يـكن شـرطـاً، 
حــيث كــان يــفترض في رؤســاء تحــريــر الــصحف أن يــكونــوا حــقوقــيني، نــاهــيكم عــن خــريجي جــامــعات، ولهــذا 
كـان الـقسم األعـظم مـنهم يـمارسـون مـهنة املـحامـاة، أي بـاسـتعارة املـثل الـفرنسي فـإنـهم يـعتمرون الـقبّعتني: 
قــبّعة الــحقوقي وقــبّعة الــصحافي. وهــو األمــر الــذي جــرى عــدم الــتّقيد، بــل واالســتخفاف بــه، حــيث ازدحــمت 
سـاحـة ومـساحـة اإلعـالم، بـمن ال عـالقـة لـه بـاملـهنة وشـروطـها، سـواًء مـن رؤسـاء أو سـكرتـيري التحـريـر أو مـن 

املدراء أو املحررين، وأصبح الكثير ممن ال عالقة لهم باملهنة يحمل الهّوية الصحافية.!
!

ــانــــون الــــضمير يســــتوجــــب الــــنزاهــــة واالســــتقامــــة وااللــــتزام بــــحكم الــــقانــــون وقــــول الــــحقيقة والــــدفــــاع عــــن  إن قــ
املـظلومـني. وهي األركـان األربـعة التي حـّددهـا مـكانـزي رئـيس قـسم اإلعـالم في األمـم املتحـدة، التي ينبغي 

على اإلعالمي أن يلتزم بها:!
!

الشــــرط األول: االســــتقامــــة، ولكي يــــكون اإلعــــالمي أو اإلعــــالم مســــتقيماً، فــــال ينبغي عــــليه الــــكذب أو •
الــتدلــيس، وإنــما قــول الــحقيقة وإن تــعذّر ذلــك، فــال ينبغي أن يــقول مــا يــخالــفها، أي أن ال يــعمد إلى 

مجافاة الحقيقة، إْن لم يستطع قولها كاملة، فذلك سيؤدي إلى خسارة صدقيته.!



الشــرط الــثاني: الــشجاعــة، فــاإلعــالمي أو اإلعــالم الــذي يــتهيّب أو يــقلق أو يــخاف مــن قــول الــحقيقة، •
فـإـنه ـليس ـبإمـكاـنه مـواجـهة اـلضغوط اـلذي ـتعترضـه، وـلذـلك سـيكون مـهادـناً أو مـساومـاً أو مـماـلئاً، وـتلك 

أمور بعيدة عن الشجاعة.!
!
الشــرط الــثالــث: املــوضــوعــية واالتــزان، فعلى اإلعــالمي أن يتمتع بــقدر كــبير مــن الــتوازن، وهــذا يعني •

املـوضـوعـية، وهي غـير الـحياديـة، واإلعـالمي أو اإلعـالم ال يـمكنه أن يـكون حـياديـاً، ال سـيّما بـني الـحق 
والـباطـل، وبـني الـعدل والـظلم، لـكن املـوضـوعـية تسـتوجـب كـشف الـحقائـق، وخـصوصـاً إذا كـانـت تـتعّلق 
بـاإلنـسان وحـقوقـه، وبـشكل خـاص إزاء مـا يـتعرّض لـه مـن انـتهاكـات، وإاّل فـإن الـحياد سيعني وقـوف 
ــا، وإذا كــــان االنــــحياز املســــبق أو املــــؤدلج  ــّدهــ ــاً بــــني الــــحقيقة وضــ ــعّومــ اإلعــــالمي أو اإلعــــالم املعني، مــ
ألسـباب سـياسـية أو ديـنية أو مـذهـبية أو عـرقـية يعني االبـتعاد عـن املـوضـوعـية، فـإن عـدم قـول الـحقيقة 
وتــغليب املــوقــف املســبق أو الــوقــوف في مــنطقة الــوســط بــني الــجالد والــضحية، أو بــني الــظالــم واملــظلوم 
بــحجة الــحياديــة، سيعني ضــياع وظــيفة اإلعــالم واإلعــالمي التي تــرتــكز على كــشف الــحقيقة. وهــكذا 
فـإن اإلعـالمي أو اإلعـالم املـوضـوعي يعني أنـه صـاحـب قـضية، حتى وإن أضـرّتـه شـخصياً، ال سـيّما 

إذا تحّلى بالشجاعة واالستقامة.!
!
أمــا الشــرط الــرابع: الــتواضع وحســب مــكانــزي، فــالــتواضع ســمة مــهمة على اإلعــالمي وذلــك ألنــه يــقوم •

بـوظـيفة الخـدمـة الـعامـة، فـعليه التحـّلي بـالـتواضع، ولـعّل تـلك املـنظومـة بـكامـلها تـصّب في نهـر الـضمير 
الــذي تتجسّــــــد فــيه قــضية حــقوق اإلنــسان، وهي املــسألــة الــغائــبة عــن مــجتمعاتــنا حســب أدمــون صــعب 

في محاضرته في املركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة.[13]!
!

5- حّرية التعبير وحق الحصول على املعلومات!
!

في كــل أزمــة يــمّر  بــها الــعالــم الــعربي تــبرز إشــكالــية الــدولــة الــوطــنية على نــحو غــير مــألــوف في الــعديــد مــن 
جـوانـبها وأركـانـها، خـصوصـاً فـيما يـتعلق بشـرعـية وقـانـونـية الـحصول على املـعلومـات، حـيث تـتعرّض الـكثير 
مـن وسـائـل اإلعـالم واإلعـالمـيني إلى االنـتقاد وإلى اـلعسف مـن جـانـب أطـراف كـثيرة وفي مـقدمـتها األطـراف 
اـلحكومـية، ويـتم اتـهامـهم بشـتى اـلتهم ابـتداًء مـن االنـحياز وعـدم اـلحياديـة ووصـواًل إلى اـلعمل ـلصالح جـهات 
خــارجــية، نــاهــيكم عــن اتــخاذ إجــراءات بــحقهم، لــعل أولــها مــصادرة حــقهم املشــروع والــقانــوني في الــحصول 

على املعلومات، خصوصاً في مناطق النزاع أو عند احتدام املشاكل واستفحالها.!
!

حـــينما اشـــتعلت حـــركـــات االحـــتجاج في بـــعض الـــبلدان الـــعربـــية اســـتهدفـــت الســـلطات الـــحاكـــمة الـــكثير مـــن 
وسـائـل اإلعـالم واالتـصال، السـيّما املـرئـية مـنها، والـفضائـيات بـشكل خـاص، إضـافـة إلى االنـترنـيت والـفيس 
بــوك والــتويــتر، وكــذلــك الــهاتــف الــنقال، وكــان ذلــك بــمثابــة بــدايــة مــعركــة الــعّد العكسي وارتــفاع مــوجــة الــعنف 
التي كــان مــن أهــم مــظاهــرهــا هــو الــتصدي لــوســائــل اإلعــالم واالتــصال، وال ســيّما لــإلعــالمــيني، الــذيــن كــانــوا 
ضــحايــا مــواجــهات وانــتهاكــات واعــتبروا في بــعض األحــيان " أعــداء" ال يــختلفون عــن "األعــداء" الــتقليديــني 
للسـلطات اـلحاكـمة، بـل أكـثر مـنهم أحـيانـاً، نـاهـيك عـن اتـهامـهم بـاملـندسـني واملـدسـوسـني وأصـابع ـللخارج في 

التحريض والتعبئة وإثارة الفنت.!



كــان اإلعــالمــيون وهــم يــقومــون بــواجــبهم املهني أول الــضحايــا املســتهدفــني وال يــزال بــعضهم يختفي قســريــاً 
حتى اآلن، كــــما قــــتل عــــدد مــــنهم، وكــــانــــت املــــنطقة الــــعربــــية، هي األكــــثر خــــطراً على حــــياتــــهم، الســــيّما في 
الـعراق، الـذي شهـد مـنذ االحـتالل إلى الـيوم مـقتل مـا يـزيـد عـن 200 إعـالمـيا، فـيما بـعد شـمل األمـر سـوريـا 

وليبيا واليمن وغيرها.!
!

كــنت أراجع هــذا السجــل ملــناســبة يــوم حــّريــة الــصحافــة الــعاملي[14]، األمــر الــذي بــحاجــة الى تــقويــم أوضــاع 
اإلعـــالم عـــاملـــياً، الســـيّما مـــا يـــتعلق بحـــريّـــة الـــصحافـــة، خـــصوصـــاً ضـــد االنـــتهاكـــات ومـــحاوالت الـــهيمنة عـــليها 
وتـقويـض اسـتقاللـها، حـيث صـدر "إعـالن الـحق في الـوصـول على املـعلومـات"[15] في اخـتتام مـؤتـمر نـظمته 
الــيونــسكو وكــلية الــصحافــة في جــامــعة كــويــنز النــد (اســترالــيا- بــريســبان)، وألن الــصحافي (اإلعــالمي) هــو 
مــؤرخ اللحــظة حســب ألــبير كــامــو، فــإن هــذه اللحــظة تــثير قــلقاً أحــيانــاً إزاء وصــول املــعلومــة إلى الجــمهور، 
الســـيّما كـــيفية تـــوظـــيفها أو اســـتغاللـــها، نـــاهـــيكم عـــن مـــهنيتها، وهـــو مـــا ينبغي الـــتدقـــيق بـــشأنـــه، خـــصوصـــاً 

هواجس الحكومات وروادعها.!
!

ويــــشّكل إعــــالن ويــــندهــــوك الــــتاريخي الخــــلفية الــــفكريــــة والــــحقوقــــية إلعــــالن يــــوم الــــصحافــــة الــــعاملي، ويــــنصّ 
اإلعـــالن على تـــحقيق حـــّريـــة الـــصحافـــة التي ال يـــمكن تـــحقيقها إاّل مـــن خـــالل ضـــمان ســـياســـة إعـــالمـــية حـــرّة 

ومستقلة وقائمة على التعّددية.!
!

ولـعّل هـناك الـتباسـا، بـل وفـهماً مـغلوطـاً، إزاء مـسألـة الـحق في الـحصول على املـعلومـات، وقـد بـرز ذلـك على 
نـحو شـديـد في اـلبلدان اـلعربـية، فـقد اعـتبرت بـعض اـلحكومـات أن وسـائـل اإلعـالم في غـاـلبيتها سـاهـمت في 
التحـريـض وإثـارة اـلفنت واـلتدخـل بـاـلشؤون اـلداخـلية، وأن ـلها أجـندات خـاصـة، وربـما مـعاديـة، في حـني أنـها 
تـــقّر مـــبدأ "حـــريـــة الـــحصول على املـــعلومـــات"، لـــكنه تـــريـــدهـــا على مـــقاســـها وعلى ضـــوء مـــا تحـــدده هي مـــن 

أهداف، وبما يخدم أغراضها السياسية. !
!

وإذا كـان خـيطاً رفـيعاً هـو الـذي يـفصل بـني "حـّريـة الـتعبير" و"حـّريـة الـتشهير"، فـإن تـجاوزه سـيكون خـطاً 
أحــمراً يــحاســب عــليه الــقانــون. أمــا الحجــر على املــعلومــات بــحجة الــتشهير أو الــقذف، فــليس ســوى مــحاولــة 
ملنع وصـول املـعلومـات إلى الجـمهور، وهـو انـتهاك ال يـمكن إاّل مـساءلـة مـن يـقوم بـه أو يـلتجئ إلـيه. وال يـمكن 
تـبريـر أي عـمل أو فـعل مـن هـذا الـقبيل، ألنـه سيعني في نـهايـة املـطاف منع اإلعـالم مـن أداء دوره الـتنويـري 

في إيصال املعلومات إلى الناس.!
!

إن ضــمان الــحق في الــحصول على املــعلومــات، هــو أمــر حــاســم لــلمشاركــة الــديــمقراطــية الســيّما مــن خــالل 
رصــد االنــتهاكــات وكــشف الــتجاوزات، على نــحو شــفاف ومــسؤول، خــصوصــاً فــيما يــتعّلق بــانــتهاكــات حــقوق 
اإلنــــسان أو بــــقضايــــا الــــفساد املــــالي واإلداري أو مــــكافــــحة الــــتمييز بســــبب الــــديــــن أو الــــعرق أو الــــجنس أو 
الــلون أو األصــل االجــتماعي أو االتــجاه الــسياسي، كــما أن نشــر وإذاعــة املــعلومــات ســيساهــم في تــعزيــز 

دور املجتمع املدني ويحّسن من أدائه، السيما حني يلعب اإلعالم مثل هذا الدور االيجابي.!
!



وقــد أشــار "إعــالن الــحق في الــوصــول إلى املــعلومــات" إلى الــقلق إزاء ضــعف إنــفاذ هــذا الــحق في جــانــبيه 
التشــــريعي والعملي بــــوضع عــــقبات وعــــوائــــق أمــــامــــه. ودعــــا إلى اتــــخاذ اإلجــــراءات والــــقوانــــني والتشــــريــــعات 
الــــضروريــــة لــــضمان هــــذا الــــحق بــــاعــــتباره "حــــق لــــكل فــــرد في الــــحصول على املــــعلومــــات التي تــــحتفظ بــــها 
الـــهيئات الـــعامـــة عـــدا جـــميع املســـتويـــات، املحـــلية والـــوطـــنية والـــدولـــية" وال شـــّك أن وجـــود بـــعض االســـتثناءات، 

لكنها ينبغي أن تكون محدودة.!
!

ــــعتبر بـــــعض  ــاً تـ ــ ــيانـ ــ ــــل أحـ ــية، بـ ــ ــــعربـ ــبلدان الـ ــ ــيّما في الـ ــ ــــعيفاً، السـ ــــدوداً وضـ ــــذا الـــــحق محـ ــــثل هـ ــــفاذ مـ ال زال إنـ
املــعلومــات، وهي عــامــة وال خــصوصــية أمــنية أو عــسكريــة لــها، مــن قــبيل األســرار، وتــذهــب بــعض الســلطات 
إلى إنـزال اـلعقوبـات اـلغليظة بـمن يـريـد اـلوصـول إـليها، عـلماً بـأنـها في اـلبلدان املـتقدمـة، هي مـعلومـات عـامـة 
وإحــصاءات وأرقــام تــخص حــقواًل اقــتصاديــة أو اجــتماعــية أو طــبية أو بــيئية أو تــربــويــة أو ثــقافــية أو قــانــونــية 
أو غـيرهـا، ويـمكن لـلباحـث واملـسؤول وملـن لـه رغـبة الـحصول عـليها الـوصـول إلـيها بـكل يسـر وسـهولـة مـن أي 

مرفق عام وحيوي، بل إن هذه الجهات تقوم بمساعدته في الحصول على املعلومات.!
!

وإضــافــة إلى املــحاذيــر األمــنية التي تــبديــها بــعض الــحكومــات، وهي مــحاذيــر ال عــالقــة لــها بــاألمــن، فــهناك 
انــخفاض في مســتوى الــوعي الــعام حــول الــحق في الــحصول على املــعلومــات وتــطويــر قــدرات كــل فــرد في 
مـمارسـة هـذا اـلحق، ـبمن فـيهم اـلفئات املـهّمشة، واملحـرومـة مـن مـبادئ املـساواة مـثل اـلنساء، وكـذـلك مـا ـيطلق 
عـــليه الـــتنّوع الـــثقافي وشـــعوب الـــبلدان األصـــلية (طـــبقاً إلعـــالن حـــقوق األقـــليات لـــعام 1992 وإعـــالن حـــقوق 
شــعوب الــبلدان األصــلية لــعام 2007)[16] إضــافــة ذوي االحــتياجــات الــخاصــة، نــاهــيكم مــن الــحصول على 
املــــعلومــــات املــــتعلقة بــــانــــتهاكــــات حــــقوق اإلنــــسان أو الــــتكنولــــوجــــيا الحــــديــــثة، انــــطالقــــا مــــن مــــبادئ املــــساواة 

والتعددية.!
!

إن رفع مســــتوى الــــوعي بــــخصوص حــــريــــة الــــتعبير والــــحق في الــــحصول على املــــعلومــــات وتــــعزيــــز الــــجوانــــب 
االسـتقصائـية في اإلعـالم واتّـباع اسـتراتـيجيات جـديـدة بـالـفئات املـهّمشة وتـعزيـز الـتعّدديـة والـتنّوع، يـساهـم 
في تــعزيــز الــتحواّلت نــحو مــواطــنة فــاعــلة وقــائــمة على املــساواة وتــكافــؤ الــفرص وتــعزيــز املــشاركــة، وذلــك مــا 

تضمنه إعالن اليونسكو املشار إليه.!
!

وـلعّل هـذه التحـّديـات سـتواجـه أي عـملية تـغيير، السـيّما إذا نـجحت في تـحقيق أهـدافـها األوـلية، أو تـلك التي 
ال تــزال تــراوح، مــثلما ســيكون على الــحكومــات أن تــتصرف على نــحو مــختلف عــّما ســبق تــلك االحــتجاجــات 
الـواسـعة، بـوضع هـذه املـبادئ بـنظر االعـتبار، خـصوصـاً إذا اسـتمرت األسـباب النـدالعـها كـامـنة، فـيمكن أن 
تنفجــر في أيــة لحــظة، وال بــّد مــن حــلول ومــعالــجات ســياســية وليســت أمــنية أو اقــتصاديــة، وإن كــانــت هــذه 
مــكّملة، لــكن الحــل الــسياسي هــو األســاس وهــو مــا لــه عــالقــة بــموضــوع بــحثنا الــخاص بحــريــة الــوصــول الى 

املعلومات.!
!
وقـد ذهـبت وثـيقة كـامـدن (ـلندن)[17] اـلصادرة في مـؤتـمر دولي حـول حـريـة اـلتعبير واملـساواة إلى اعـتبار حـق 
الـتعبير والـحق في املـساواة: هي حـقوق جـوهـريـة وأسـاسـية وهي تـكّمل بـعضها الـبعض وتـلعب دوراً حـيويـاً 
وال غنى عـــنه، في حـــمايـــة الـــكرامـــة اإلنـــسانـــية واحـــترام حـــقوق اإلنـــسان، وال شـــك أنـــه دون حـــريـــة الـــتعبير ال 



يـمكن حتى الـدفـاع عـن حـق اـلحياة وهـو أسمى اـلحقوق جـميعاً، فـضاًل عـن اـلحقوق األسـاسـية األخـرى مـثل 
حـــــــق الـــــــعيش بســـــــالم ودون خـــــــوف وحـــــــق الـــــــتنظيم الحـــــــزبي والـــــــنقابي واملهني وحـــــــق االعـــــــتقاد والـــــــحق في 

املشاركة، إضافة إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.!
!

ــبة في  ــريــــة الــــتعبير يــــعود إلى الــــرغــ ــامــــدن املســــتندة إلى املــــادة 19 الــــخاصــــة بحــ ــدّونــــة كــ ولــــعّل الهــــدف مــــن مــ
تشجيع املــزيــد مــن تــوافــق اآلراء على الــصعيد الــدولي حــول الــعالقــة الــعضويــة بــني الــحق في الــتعبير والــحق 

في املساواة، وهي األساس لوضع نظام عاملي يحمي حقوق اإلنسان. !
!

ولــعّل مــن واجــب حــكومــاتــنا ونــخبنا الــسياســية والــفكريــة والــحقوقــية إمــعان الــنظر بــالــتالزم الــوثــيق بــني حــّريــة 
الــتعبير والــحق في املــساواة، فــمهمة اإلعــالم نــقل الــخبر ال التحــريــض على تــبنّيه، ولــألســف لــم تــفرق بــعض 
أجهـزة اإلعـالم اـلعربـية أو بـعض اإلعـالمـيني بـني اـلوظـيفة املـهنية وبـني اـلوظـيفة اـلسياسـية، وقـد انـدفع بـعضها 
بــاالتــجاه الــثاني، األمــر الــذي أعطى مــبّرراً (وهــو غــير مــبّرر على اإلطــالق) لــلحكومــات لكي تــنال مــن بــعض 
وســـــائـــــل اإلعـــــالم وتســـــتغل بـــــعض املـــــواقـــــف املســـــبقة الـــــرأي، لكي تـــــتجاوز على اإلعـــــالم بـــــشكل عـــــام وتتّخـــــذ 

إجراءات رادعة وزجرية ضد بعض وسائل اإلعالم واإلعالميني. !
!

ــّريـــة الـــوصـــول إلـــيها والـــبحث عـــنها، ثـــم  ــّريـــة الـــحصول على املـــعلومـــات تـــتطّلب حـــق الـــحصول عـــليها وحـ إن حـ
حرية نقلها وإذاعتها دون قيود.!

!
أعـتقد أن الـتقدم العلمي والـتكنولـوجي، والسـيّما في حـقل االتـصاالت واملـعلومـات واملـواصـالت، سـيسهم في 
إثــارة مــشكالت جــديــدة بــوجــه حــّريــة الــحصول على املــعلومــات وإذاعــتها، وقــد يــتطّلب وضع اتــفاقــيات دولــية 
جـديـدة بـخصوصـها، وهـو مـا أثـاره نشـر وثـائـق ويـكيليكس التي فـتحت جـداًل واسـعاً وسـجااًل فـقهياً حـول حـق 

املواطن، اإلنسان، في االطالع على املعلومات في إطار حرية التعبير وحق املساواة.!
!

خاتمة !
!

ثمة بعض حقائق التغيير[18] التي ترتبط ببعض وسائل التعبير:!
!

لـــعّل الـــحقيقة األولى التي ينبغي اســـتيعابـــها هـــو أن حـــّريـــة الـــتعبير ســـاهـــمت في وضع عـــدد مـــن الـــقضايـــا 
أقــــرب إلى االســــتحقاق لــــيس بــــوسع أي مجتمع الــــتنصل عــــنه مــــثل قــــضايــــا الحــــّريــــات والــــكرامــــة اإلنــــسانــــية 
والــعدالــة االجــتماعــية ومــكافــحة الــفساد. وإذا كــان املــاضي قــد مضى، فــإن تــلّمس الجــديــد لــم يــتم االهــتداء 
إلـــيه بـــعد، وقـــد يـــحتاج إلى وقـــت الخـــتيار تـــوجّــــــهات املســـتقبل وتـــحقيق االســـتقرار. واألمـــر يـــحتاج إلى تـــوفّـــر 
الـــبيئة املـــناســـبة داخـــلياً وخـــارجـــياً، مـــوضـــوعـــياً وذاتـــياً، فـــالـــتغيير هـــو فـــعل داخـــلي بـــامـــتياز وإْن كـــانـــت الـــبيئة 
اـلدوـلية مـشّجعة، وسـواًء كـانـت بـصدقـية أو بـتوظـيف سـياسي، ـلكن اـلسياسـة حسـب ابـن خـلدون هي صـناعـة 
الـــخير الـــعام.. وهي أمـــانـــة وتـــفويـــض وال مجـــرى لـــها إاّل بـــني تـــضاريـــس املـــحاســـبة والـــتوضيح، فـــليس ألحـــد 
الـحق في امـتالك أركـانـها، بـاسـم اسـتخالف إلهي أو مـا شـابـه، وإاّل فسـتبقى دواويـن الـتاريخ مـفتوحـة على 
أخـبار قـوى التسـّلط واـلتحّكم املـناقـضة لشـرائع الـنقل واـلعقل، وهـو مـا تسـتهدفـه اـلتغييرات التي تطمح إـليها 

الشعوب وحركتها االحتجاجية.!



!
أمـــــــا الـــــــحقيقة الـــــــثانـــــــية التي كـــــــان لحـــــــّريـــــــة الـــــــتعبير دور في الـــــــترويج لـــــــها هي: إمـــــــكانـــــــية الـــــــتغيير بـــــــالســـــــلم 
وبــالــاّلعــنف[19]، وحتى وإْن لــم يــتم االســتجابــة لــإلرادات الــشعبية، فــإن الشــباب ســيعيد الــكرّة بــعد األخــرى، 
حتى يـــــحصل الـــــتغيير، ســـــواًء بـــــاإلرغـــــام أو االضـــــطرار أو بـــــاالنـــــزيـــــاح، واملـــــهم دون الـــــلجوء إلى الســـــالح أو 
اسـتخدام الـعنف. لـقد أدركـت بـعض الـنخب الـحيّة أن طـريـق الـعنف لـن يـقود إلى تـحقيق األهـداف املـرجـّوة، 
وسـعت على اـلرغـم مـن عـوامـل الكبح واملـعّوقـات  إلى  املـبادرة اـلجسورة، بـاـلدعـوة  إلى  نشـر ثـقافـة اـلاّلعـنف، 
واالسـتعاضـة عـن "الـقوة الـخشنة" في حـل الـخالف "بـالـقوة الـناعـمة"، اسـتناداً إلى املـقاومـة الـاّلعـنفية، التي 
تعني املــقاومــة الســلمية املــدنــية، ســبياًل ال غنى عــنه لــلوصــول  إلى  طــريــق الــتنمية املــنشود. وأدركــت الحــركــة 
ــاّلعــــنف، هــــكذا انــــتصرت ثــــورة  ــيلة الــ ــليقتها، إن انــــتصار ثــــورتــــها ســــيكون بــــوســ ــية الــــيوم بــــحّسها وســ ــبابــ الشــ
اـلكرامـة واـلياسـمني في تـونـس، السـيّما  بـاخـتيار اللحـظة اـلثوريـة املـناسـبة، مـثلما كـان انـتصار ثـورة اـلغضب 
واـلنيل في مـصر، التي اخـتارت طـرـيق اـلاّلعـنف في مـقاومـة عـنف السـلطات اـلحاكـمة حتى ـتم إجـبارهـا على 
الـــرحـــيل. وهـــكذا كـــان لـــإلعـــالم دوره املـــهم في رفع شـــعارات " الســـلم" والـــتغيير الســـلمي واالنـــتقال الســـلمي 
ـللديـمقراطـية. كـما أن مـسيرات اـلعودة التي انـطلقت بـاتـجاه الحـدود مع املـحتل اإلسـرائيلي، إنـما هي تـعبير 
مــــدني ســــلمي، حــــضاري، ال عنفي، الســــتعادة الــــحقوق وإرغــــام الــــعدو على التســــليم بــــحق تــــقريــــر املــــصير 
لـلشعب الفلسـطيني وعـودة الـالجـئني وإقـامـة الـدولـة الفلسـطينية املسـتقلة وعـاصـمتها الـقدس الشـريـف. ولـعلّ 
هـــذه الـــسمة الســـلمية، الـــاّلعـــنفية، املـــدنـــية كـــانـــت املشـــترك اإلنـــساني، بـــل الـــقاســـم األعـــظم للحـــركـــة الشـــبابـــية 

األكثر صميمية وحداثة وتطّلعاً للتغيير الديمقراطي.!
!

الـحقيقة الـثالـثة: وكـان لحـّريـة اـلتعبير دور في إبـرازهـا هي قـيادة الشـباب لحـركـة الـتغيير، وإذا كـان الشـباب 
في الــــسابــــق هــــو الــــذي يفجّــــــر االنــــتفاضــــات وهــــو وقــــودهــــا على الــــدوام، فــــاألمــــر قــــد تــــغيّر في مــــوجــــة الــــتغيير 
اـلحاـلية، فـقد أصبح هـو مـن يخـطط ويـقود ويـنفّذ ويـقوم بـدور إعـالمي غـير مسـبوق، بـطريـقة حـضاريـة ومـدنـية 
راقـية، مـتقدمـاً على الـكيانـات  الـقائـمة بـما فـيها املـعارضـات الـتقليديـة وغـير الـتقليديـة، كـما أثـبت أنـه يـختزن 
ــته  ــ ــــحيويـ ــيّما  بـ ــ ــة، السـ ــ ــبراعـ ــ ــياً بـ ــ ــماتـ ــ ــــرغـ ــــمقدرة وبـ ــياً بـ ــ ــــمالنـ ــــدارة وعـ ــياً بجـ ــ ــياسـ ــ ــــان سـ ــــها، وكـ ــــدود لـ ــــات ال حـ ــاقـ ــ طـ
وديــنامــيكيته وانــفتاحــه وشــجاعــته ورغــبته في الجــديــد والتجــديــد. وقــد لــعبت وســائــل اإلعــالم دوراً كــبيراً في 
ــلورة شـــعاراتـــهم وقـــيادة تحـــركـــاتـــهم، مـــن خـــالل أدوات الـــتغيير مـــثل األنـــترنـــيت  الـــتواصـــل بـــني الشـــباب وفي بـ

والهاتف النقال والتويتر والفيس بوك وغيرها.!
!

ــة، وكــــان املــــيل إلى التحــــديــــث على الــــرغــــم مــــن  ــداثــ ــة الــــتعبير والحــ ــّريــ ــرابــــعة: هي الــــتساوق بــــني حــ الــــحقيقة الــ
الــكوابح التي وقــفت أمــام مــجتمعاتــنا لــدخــول عــالــم الحــداثــة شــديــداً، خــصوصــاً مــن جــانــب الشــباب ووســائــل 
اإلعــالم الحــديــثة، فــهناك بــعض الــترابــط بــني الحــداثــة واملــدنــية والــعقالنــية والــعلمانــية، وتــلك مــواصــفات الــدولــة 
الــعصريــة التي كــان الشــباب يــسعون لــلوصــول إلــيها مــتغّلبة على الــعقبات الــتقليديــة، الــعشائــريــة والــطائــفية 
والــديــنية. وكــان دور اإلعــالم خــالل االنــتفاضــات إيــجابــياً على هــذا الــصعيد وتــوحــيديــاً مــن حــيث الــتوجــه نــحو 
الحـداثـة، ـلكن عـوامـل الكبح كـانـت كـثيرة، خـصوصـاً بـاـلصراعـات اـلسياسـية الحـقاً حـول عـالقـة اـلديـن بـاـلدوـلة، 

والسيّما بالنصوص الدستورية، فيما يتعلق بالشريعة اإلسالمية وأحكامها.!
!



لـــعّل إن مـــا حـــصل في الـــعديـــد مـــن الـــبلدان الـــعربـــية مـــن إرهـــاصـــات لـــلتغيير وحـــركـــات لـــالحـــتجاج ومـــطالـــبات 
بحـّريـة اإلعـالم، إنـما هـو دعـوة لـلتفكير فـيما يـعكسه املشـترك الـعربي اإلنـساني في أوضـاع بـالدنـا الـعربـية 
املـتنوعـة، املـختلفة واملـوحـدة في اآلن ذاتـه. ومـثل هـذا املشـترك بـقدر تـماثـله أو تـشابـهه أو تـقاربـه، فـإنـه يحـمل 
اخـــتالفـــه وتـــباعـــده وتـــمايـــزه أيـــضاً، لـــكن األداء في مـــمارســـات حـــركـــة االنـــتفاض واالحـــتجاج الـــواســـعة، ســـواءً 

للسلطة أو معارضيها، ظّلت تحمل سمات مشتركة وهي السمات الغالبة والعامة.!
!

الــحقيقة الــخامــسة: إن حــّريــة الــتعبير ســاهــمت بــعودة الــوعي الــذي كــان أحــد أهــم الــحقائــق الجــديــدة التي 
جـــاءت بـــها حـــركـــة الـــتغيير في الـــعالـــم الـــعربي، وتجـــّلت تـــلك مـــن خـــالل وســـائـــل الـــتعبير املـــختلفة، التي كـــان 
اإلعـالم في املـقدمـة مـنها، خـصوصـاً وأن الـكثير مـن الحـركـات الـسياسـية الـتقليديـة، سـواًء كـانـت يـساريـة أو 
عـروبـية أو إسـالمـية، فـوجـئت بـقصور اـلنظر اـلسائـد، واـلذي حـكم املـرحـلة اـلسابـقة واسـتمر ـلعقود مـن اـلزمـان، 
حـيث كـان االنـشغال بـاـلشعارات اـلكبرى دون االهـتمام بـاـلتفاصـيل والجـزئـيات التي دونـها ال يـمكن اـلوصـول 

إلى األهداف الكبرى.!
!

ـلكن اـلتغيير ووسـائـل اـلتعبير أعـادت ـللوعي اـلسياسي طـائـفة مـن اـلحقائـق التي ال يـمكن اـلعبور عـليها بـزعـم 
ــتعاد املــــواطــــن والحــــركــــة الــــسياســــية على حــــد ســــواء، شــــيئاً مــــن  ــالــــشعارات الــــكبرى. وهــــكذا اســ االنــــشغال بــ
ــية االجــــتماع على مشــــروع  ــبقة، حتى أن إمــــكانــ ــية بــــعد أن كــــان أمــــيل إلى الــــتخيلية املســ الــــواقــــعية الــــسياســ
ــــل إيـــــجاد تـــــحالـــــفات وتـــــعاون  ســـــياسي أو مـــــشاريع ســـــياســـــية جـــــديـــــدة أصـــــبحت  أمـــــراً مـــــمكناً، أو على األقـ

وتنسيق فيما هو مشترك.!
!

الــــــحقيقة الــــــسادســــــة:  تــــــتعّلق بــــــما كــــــشفه واقع الــــــتغيير وحــــــّريــــــة الــــــتعبير عــــــن أهــــــمية وضــــــرورة رّد االعــــــتبار 
لــلسياســة، حــيث انــدفــعت كــتاًل بشــريــة هــائــلة نــحو الــتسيّس، خــصوصــاً بــعد أن كــانــت الــسياســة في الــعهود 
والـسابـقة مـؤّمــمة ومـنحصرة بـفئة صـغيرة في السـلطة واملـعارضـة، وأصبح لـكل فـرد رأيـه ولـن تسـتطيع الـدولـة 
(الـــحكومـــة) بـــعد الـــيوم، منع مـــواطـــن مـــن حـــّريـــة الـــتعبير بـــعد أن امـــتلك هـــذه املـــساحـــة، بـــل والـــساحـــة لـــذلـــك. 
فــاإلنــسان حســب أفــالطــون "حــيوان ســياسي ويــمارس الــسياســة  كــفن بــالــفطرة والــطبيعة"[20] أو كــما يــقول 

أرسطو: اإلنسان بطبيعته كائن سياسي وأن هدف السياسة هو تحقيق الخير العام.[21]!
!

ولـــعّل مـــن مـــشكالت الـــتغيير، الســـيّما  التي ســـتواجـــه الحـــركـــة اإلســـالمـــية أو اإلســـالمـــويـــة، هي الـــجواب على 
سـؤال كـبير ومـلتبس: هـل سيحـّل اـلديـن مـشكالت اـلسياسـة، أم أن اـلديـن سـيزيـدهـا تـعقيداً؟ وإذا كـان اـلديـن 
يـساهـم في حـل األزمـات األخـالقـية والـروحـانـية والـنفسية والسـلوكـية بـالنسـبة لـإلنـسان، فـإنـه لـيس بـالـضرورة 
يســتطيع أن يحــل مــشكالتــه الــسياســية املــعّقدة، ااّل مــن زاويــة دفــعها لــالقــتراب مــن الــعدل واحــترام الــكرامــة 

اإلنسانية.!
!

وبسـبب اـلتغييرات اـلحاصـلة شهـدت اـلدوـلة اـلوطـنية خـلخلة وضـعضعة في كـيانـيتها، السـيّما بـانـبعاث مـسأـلة 
ــاعــــدة  ــائــــمة في الــــغالــــب على قــ ــديــــدة قــ ــية الجــ ــبة بــــحقوقــــها، وربــــما ســــتكون الــــنظم الــــسياســ الــــهّويــــات واملــــطالــ
الـــاّلمـــركـــزيـــة أو الـــفيدرالـــية في الـــكثير مـــن الـــتجارب أو دعـــوتـــها في الـــطريـــق إلـــيها، الســـيّما بـــإقـــرار الـــتنّوع 
الـــثقافي والـــتعّدديـــة الـــديـــنية والـــقومـــية، وتـــلك إحـــدى حـــقائـــق الـــتغيير، التي ســـتجد في حـــّريـــة الـــتعبير طـــريـــقاً 



لـلوصـول إلى احـترام حـقوق الجـماعـات الـقومـية والـديـنية في إطـار الـوحـدة، مع اإلقـرار بـاالخـتالف والـتنّوع، 
وعكس ذلك فإن التفتت والتذّرر سيجدان طريقهما إلى الدولة املركزية الشديدة الصرامة.!

!
!******* !
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نـظّمته الـيونـسكو وعُـــقد في نـامـبيا، وقـد أعـلنت الجـمعية الـعامـة لـألمـم املتحـدة في الـعام 1993 اعـتبار يـوم الـثالـث مـن مـايـو (أيـار) يـومـاً 
عـاملـياً لـلصحافـة اسـتناداً إلى تـوصـية الـيونـسكو. جـديـر بـالـذكـر أن الـيونـسكو كـانـت قـد خـصصت جـائـزة عـاملـية لحـريّـة الـصحافـة، وتُـعرف 
بــاســم غــييرمــو كــانــو وذلــك مــنذ الــعام 1997، وهي جــائــزة تمنح لــشخص أو مــنظمة أو مــؤســسة قــّدمــت مــساهــمة مــتميّزة في الــدفــاع عــن 
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ــامـــة اآللـــوسي، مـــقّدمـــة إلى مـــؤتـــمر الـــحوار الـــعربي- األوروبي الـــسادس 11-13 أيـــار  ــالـــتعاون مع الـــدكـــتور أسـ ــلة الـــباحـــث بـ [18] مـــداخـ
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اـلعربي ـلتطويـر حـكم اـلقانـون واـلنزاهـة. ومـحاضـرة ـللباحـث في تـونـس بـدعـوة مـن مـؤسـسة صـاـلحة ـللتنمية واـلبيئة بـعنوان: اـلثورة اـلتونـسية 
واملشـروع اـلنهضوي اـلعربي الجـديـد، تـونـس، 23 تـموز (يـوـليو) 2011.  - مـداخـلة اـلباحـث بـاـلتعاون مع اـلدكـتور أسـامـة اآلـلوسي، مـقّدمـة 
إلى مــؤتــمر الــحوار الــعربي- األوروبي الــسادس 11-13 أيــار (مــايــو) 2011، والــذي انــعقد بــعنوان مــناهــضة الــتعذيــب وســيادة الــقانــون، 
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!!السياسة، وزارة الثقافة، اربيل، 2004، ص8.!
!
!



املالحق:!
!

إعــــــالن وينــدهـــــوك للنهوض بصحافــة مستقلـة تعــــدديـة في أفريقيــــــا!
! 

 نــحـــــــن املــشاركــون في الــندوة املــتعلقة بــالــنهوض بــصحافــة مســتقلة وتــعدديــة في أفــريــقيا، والتي نــظمت 
في ويــندهــوك، نــامــيبيا، في املــدة مــن 29 نــيسان/ أبــريــل إلى 3 أيــار/ مــايــو 1991، بــاالشــتراك مع مــنظمة 

األمم املتحدة ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة.!
!

إذ نـشير إلى اإلعـالن اـلعاملي ـلحقوق اإلنـسان، وإذ نـشير إلى قـرار الجـمعية اـلعامـة ـلألمـم املتحـدة 59 (د ـ 
1) املـؤرخ 14 كـانـون األول / ديـسمبر 1946 والـذي يـنص على أن حـريـة املـعلومـات هي حـق أسـاسي مـن 
حـقوق اإلنـسان، وإلى قـرار الجـمعية الـعام 45/ 76 ألـف املـؤرخ 11 كـانـون األول / ديـسمبر 1990 بـشأن 

اإلعالم في خدمة البشرية.!
!

وإذ نـــشير إلى الـــقرار 25 ج/ 104 الـــصادر عـــن املـــؤتـــمر الـــعام لـــليونـــسكو عـــام 1989، والـــذي يشـــدد على 
تعزيز حرية تدفق األفكار بالكلمة والصورة بني األمم وداخل كل أمة.!

!
وإذ نــحيط عــلماً مع الــتقديــر بــالــبيانــني الــلذيــن ألــقاهــما في افــتتاح الــندوة نــائــب األمــني الــعام لــألمــم املتحــدة 
ـلإلعـالم ومـساعـد املـديـر اـلعام ـلليونـسكو ـلشؤون االتـصال واإلعـالم واملـعلومـاتـية، وإذ نـعرب كـذـلك عـن خـاـلص 

تقديرنا ملنظمة األمم املتحدة واليونسكو على تنظيم الندوة.!
!

وإذ نــعبر أيــضاً عــن خــالــص تــقديــرنــا لجــميع الــهيئات واألجهــزة الــحكومــية الــدولــية، وال ســيما بــرنــامج األمــم 
املتحـدة اإلنـمائي، واملـنظمات الـحكومـية، وغـير الـحكومـية التي تـعاونـت مع مـنظمة األمـم املتحـدة والـيونـسكو 
في تــنظيم الــندوة. وإذ نــعرب عــن امــتنانــنا لــحكومــة وشــعب جــمهوريــة نــامــيبيا على ضــيافــتهم الــكريــمة التي 

سهلت نجاح الندوة.!
! 

!نعلن ما يلي:!
1. تـمشياً مع روح املـادة 19 مـن اإلعـالن الـعاملي لـحقوق اإلنـسان، فـإن تـأسـيس وصـيانـة وتـعزيـز صـحافـة 
مســـتقلة وتـــعدديـــة وحـــرة، هي أمـــور ال غنى عـــنها لـــتقديـــم الـــديـــمقراطـــية والـــحفاظ عـــليها في األمـــة، ولـــلتنمية 

!االقتصادية.!
2. ونعني بــالــصحافــة املســتقلة صــحافــة ال تــفرض عــليها الســلطات الــعامــة نــفوذاً ســياســياً أو اقــتصاديــا أو 

!مراقبة على املواد واملعدات الضرورية إلنتاج ونشر الصحف واملجالت والدوريات.!
3. ونعني بــــالــــصحافــــة الــــتعدديــــة إنــــهاء أي احــــتكارات مــــن أي نــــوع ووجــــود أكــــبر عــــدد مــــمكن مــــن الــــصحف 

!واملجالت والدوريات التي تعكس أوسع نطاق ممكن من وجهات النظر داخل املجتمع.!
4. إن التحــرك الــحالي لــعدد مــتزايــد مــن الــبلدان األفــريــقية نــحو الــديــمقراطــية الــقائــمة على الــتعدديــة يحــظى 

بتقدير عظيم ويوفر مناخا مناسبا النبثاق صحافة مستقلة وتعددية.!



!
5. إن االـتجاه اـلذي يـتبلور في اـلعاـلم أجـمع نـحو املـزيـد مـن اـلديـمقراطـية وحـرـية املـعلومـات واـلتعبير إنـما هـو 

!إسهام أساسي في تحقيق تطلعات اإلنسانية.!
6. على اـلرغـم مـن اـلتغيرات اإلـيجاـبية التي حـدثـت في ـبعض اـلبلدان فـإن اـلصحفيني واـلناشـريـن يـتعرضـون 
في عــدة بــلدان في أفــريــقيا املــعاصــرة للقمع، االغــتيال، والــتوقــيف واالحــتجاز واملــراقــبة ـ وتــعترض نــشاطــهم 
ضــغوط ســياســية واقــتصاديــة مــن شــتى األنــواع: الــقيود على إمــدادات ورق الــصحف، والــتراخــيص املســبقة 
التي تــقيد حــريــة النشــر، والــقيود على منح تــأشــيرات الــدخــول التي تحــد مــن حــريــة تــنقل الــصحفيني، وتــقييد 
حــريــة تــبادل األنــباء واملــعلومــات، وتــقييد حــريــة تــوزيع الــصحف داخــل وخــارج الحــدود الــوطــنية، وفي بــعض 

!البلدان، يسيطر الحزب الواحد الحاكم على اإلعالم تماماً.!
ــالــــياً في الــــسجون األفــــريــــقية، وقــــد لقي 48 صــــحفيا  7. إن 17 صــــحفياً ونــــاشــــراً على األقــــل محتجــــزون حــ

!أفريقياً مصرعهم أثناء ممارستهم ملهامهم فيما بني العامني 1969 و1990.!
8. ينبغي للجــمعية الــعامــة لــألمــم املتحــدة أن تــدرج في جــدول أعــمال دورتــها الــقادمــة بــنداً يــتعلق بــالــرقــابــة 
على الـــــصحف بهـــــدف إعـــــالن أن ذلـــــك يـــــشكل انـــــتهاكـــــا جـــــسيما لـــــحقوق اإلنـــــسان، في إطـــــار لـــــجنة حـــــقوق 

!اإلنسان.!
9. ينبغي تشجيع الـــدول األفـــريـــقية على تـــوفـــير الـــضمانـــات الـــدســـتوريـــة الـــالزمـــة لحـــريـــة الـــصحافـــة وحـــريـــة 

!تكوين االتحادات.!
10. مـــن أجـــل تشجيع وتـــعزيـــز الـــتغيرات اإليـــجابـــية التي تحـــدث في أفـــريـــقيا وملـــواجـــهة الـــتطورات الســـلبية، 
ينبغي للمجتمع الـــــدولي ـ وال ســـــيما املـــــنظمات الـــــدولـــــية (الـــــحكومـــــية وغـــــير الـــــحكومـــــية)، وهـــــيئات املـــــساعـــــدة 
اإلنــــمائــــية، واالتــــحادات املــــهنية، أن تــــقدم على ســــبيل األولــــويــــة الــــدعــــم املــــالي لــــتطويــــر وتــــأســــيس الــــصحف 
واملـــــجالت والـــــدوريـــــات غـــــير الـــــحكومـــــية التي تـــــعكس صـــــورة املجتمع كـــــكل ووجـــــهات الـــــنظر املـــــختلفة داخـــــل 

!املجتمعات التي تخدمها.!
ــالـــتالي ينبغي أال  11. ينبغي أن يســـتهدف أي تـــمويـــل تشجيع الـــتعدديـــة واالســـتقالل في آن واحـــد مـــعاً، وبـ
يمنح هــذا الــتمويــل لــوســائــل اإلعــالم الــعامــة إال إذا ضــمنت الســلطات، على املســتوى الــدســتوري واملســتوى 

!العملي، حرية املعلومات والتعبير واستقالل الصحافة.!
12. مــــن أجــــل الــــحفاظ على الحــــريــــات املــــذكــــورة أعــــاله تــــفرض مــــسألــــة تــــأســــيس اتــــحادات مــــهنية ونــــقابــــات 
لـــلصحفيني. واتـــحادات لـــلناشـــريـــن مســـتقلة وتـــمثيلية حـــقاً، نـــفسها كـــمسألـــة ذات أولـــويـــة في جـــميع الـــبلدان 

األفريقية التي ال توجد فيها هذه الهيئات حتى اآلن!
!

13. ينبغي صــياغــة التشــريــعات الــوطــنية لــلبلدان األفــريــقية فــيما يــتعلق بــوســائــل اإلعــالم والــعالقــات املــهنية، 
بـطريـقة تـضمن وجـود اتـحادات تـمثيلية كـما ذكـر أنـفاً وتـكفل اـلظروف التي تـمكنها مـن أداء رسـاـلتها اـلهامـة، 

!أال وهي الدفاع عن حرية الصحافة.!



14. ينبغي لــلدول األفــريــقية التي ســجنت صــحفيني بســبب نــشاطــهم املهني أن تــطلق ســراحــهم دون إبــطاء 
كـدلـيل على حـسن الـنية، وينبغي أن تـكون لـلصحفيني الـذيـن اضـطروا إلى تـرك بـلدانـهم حـريـة الـعودة إلـيها 

!واستئناف نشاطهم املهني.!
15. ينبغي تشجيع ودعـــم الـــتعاون فـــيما بـــني الـــناشـــريـــن األفـــارقـــة، مـــن جـــهة، وبـــني الـــناشـــريـــن مـــن الـــشمال 

!والجنوب (عن طريق توأمة املؤسسات على سبيل املثال) من جهة أخرى.!
16. ينبغي ملـــنظمة األمـــم املتحـــدة والـــيونـــسكو، وبـــوجـــه خـــاص الـــبرنـــامج الـــدولي لـــتنمية االتـــصال، أن تـــقوم 
بـاـلتعاون مع املـنظمات اـلحكومـية (وال سـيما بـرنـامج األمـم املتحـدة اإلنـمائي) ومـؤسـسات املـساعـدة اإلنـمائـية 
غـير الـحكومـية، وكـذلـك املـنظمات غـير الـحكومـية واالتـحادات املـهنية، بـإجـراء بـحوث مـعمقة على وجـه السـرعـة 

!في املجاالت التالية:!
1. تـــعيني املـــعوقـــات االقـــتصاديـــة أمـــام إنـــشاء مـــنافـــذ جـــديـــدة لـــوســـائـــل اإلعـــالم، بـــما في ذلـــك الـــضرائـــب، 
والــرســوم الجــمركــية، ونــظام الــحصص، التي تــقيد اســتيراد ســلع مــثل ورق الــصحف ومــعدات الــطباعــة 
وجــمع الحــروف ومــعالــجة الــنصوص، وكــذلــك الــضرائــب على مــبيعات الــصحف وذلــك كــمقدمــة إلزالــة هــذه 

!املعوقات.!
2. تـدريـب الـصحفيني واإلداريـني في املـؤسـسات الـصحفية، وتـوفـير مـؤسـسات وبـرامج الـتدريـب املهني 

!الالزمة لذلك.!
!3. تعيني املعوقات القانونية أمام االعتراف بنقابات واتحادات الصحفيني والناشرين وتيسير عملها.!

4. إنــــشاء سجــــل لــــوســــائــــل الــــتمويــــل املــــتاحــــة مــــن مــــؤســــسات املــــساعــــدة اإلنــــمائــــية وغــــيرهــــا مــــن الــــهيئات 
األخرى مع بيان شروط منح هذه األموال واإلجراءات التي تتبع لالستفادة منها.! !

5. حالة حرية الصحافة في كل بلد من بلدان أفريقيا.! !
ــالـــنظر إلى أهـــمية اإلذاعـــة والـــتلفزة في مـــجال اإلعـــالم، نـــدعـــو مـــنظمة األمـــم املتحـــدة والـــيونـــسكو إلى  17. بـ
إصــــدار تــــوصــــية إلى الجــــمعية الــــعامــــة وإلى املــــؤتــــمر الــــعام، على الــــتوالي، مــــن أجــــل تــــنظيم نــــدوة مــــماثــــلة 
لــلصحفيني ومــديــري الــبرامج في اإلذاعــة والــتلفزة بــأفــريــقيا الســتكشاف وســائــل وتــطبيق مــبدأي االســتقالل 

!والتعددية عليها.!
ــــهام في تــــــحقيق وتــــــطبيق املــــــبادرات واملــــــشاريع املــــــبينة في مــــــرفــــــق هــــــذا  18. ينبغي للمجتمع الــــــدولي اإلســ

!اإلعالن.!
ــالــــة هــــذا اإلعــــالن إلى الــــدورة  19. ينبغي لــــألمــــني الــــعام ملــــنظمة األمــــم املتحــــدة واملــــديــــر الــــعام لــــليونــــسكو إحــ

القادمة لكل من الجمعية العامة لألمم املتحدة واملؤتمر العام لليونسكو.!
! 

املرفق:!
!

املبادرات واملشاريع التي حددتها الندوة!



!
!أواًل: تنمية التعاون بني الصحف الخاصة األفريقية وبني صحف الشمال والجنوب:!

ـ مساعدتها في تبادل منشوراتها.!
ـ مساعدتها في تبادل معلوماتها.!

ـ مساعدتها في تقاسم خبراتها عن طريق تبادل الصحفيني.!
ـ تنظيم دورات تدريب تنشيطية وجوالت دراسية لصحفييها وإدارييها وموظفيها التقنيني.! !

!ثانياً: تأسيس اتحادات وطنية مستقلة ومتميزة للناشرين والصحفيني.!
!ثالثـاً: تأسيس رابطات إقليمية للناشرين والصحفيني املستقلني.!

رابـــعاً: وضع وتـــعزيـــز لـــوائح تـــنظيمية غـــير حـــكومـــية ومـــدونـــات لـــقواعـــد الســـلوك في كـــل بـــلد تـــمكن مـــن الـــدفـــاع 
!بصورة أفضل عن املهنة وضمان موثوقيتها.!

!خامساً: تمويل دراسة عن جماهير الصحف املستقلة بهدف تنظيم تجمعات وكاالت اإلعالن.!
ســادســاً: تــمويــل دراســة جــدوى عــن تــأســيس صــندوق ملــساعــدة الــصحافــة املســتقلة وتــدبــير األمــوال لــتكويــن 

!رأس مال الصندوق.!
!سابعاً: تمويل دراسة جدوى عن إنشاء مركز لشراء ورق الصحف وإقامة هذا املركز.!

!ثامناً: دعم وتأسيس مؤسسات صحيفة أفريقية ذات طابع إقليميي.!
تـــاســـعاً: املـــساعـــدة في إنـــشاء هـــياكـــل ملـــراقـــبة الـــتعديـــات على حـــريـــة الـــصحافـــة واســـتقالل الـــصحفيني، على 

!غرار اتحاد صحفيي غرب أفريقيا.!
عـــاشـــراً: إنـــشاء بـــنك لـــلبيانـــات املـــتعلقة بـــاملـــعلومـــات الـــجاريـــة الـــالزمـــة لـــلصحف لخـــدمـــة الـــصحافـــة األفـــريـــقية 

املستقلة.!


