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الق�سم الأول :معايري عامة

ا�ستهالل
ا�ص ��بح ال�ش ��رق الأو�س ��ط اجلديد بعد ما ي�س ��مى بربيع العرب اكرث تعقيدا مما
كان .ويف الوق ��ت الذي تدخل فيه املنطقة بكامله ��ا مرحلة خما�ض ،نحتاج �إلى
كرة كري�ستال فائقة القوة لكي ن�ستطيع التنب�ؤ ب�شكل الوليد القادم .ورغم ذلك،
ف�إن هناك �ش ��يئا م�ؤكدا ،وهو �إن ال�ص ��وت “العربي” الذي �أعلن عن نف�س ��ه يف
�أكرث من اثنتي ع�ش ��ر دولة منذ ان ثارت تون�س يف مطلع �س ��نة  2011لن يقبل ان
يتم اخماده.
ويلع ��ب ال�ص ��حفيون ونقاباته ��م يف املنطق ��ة ،ومعظ ��م هذه النقاب ��ات هي من
�أع�ض ��اء االحتاد الدويل لل�ص ��حفيني ،دورا مهما يف خ�ض ��م هذه الأحداث ذات
الأهمي ��ة ال�ش ��ديدة .فعندما ،يف النهاية ،انهدم ال�س ��د ،جتم ��ع االحتاد الدويل
لل�ص ��حفيني وقي ��ادات النقابات اع�ض ��ائه ملناق�ش ��ة اخلي ��ارات املتاح ��ة وتبني
ا�س�ت�راتيجيات خا�صة ب�آليات ا�ص�ل�اح البيئة القانونية االعالمية ،باعتبار هذا
اال�ص�ل�اح �ضروريا وحا�س ��ما لتحقيق ر�ؤية �ص ��حافية جديدة يف العامل العربي،
�صحافة مرت�سخة يف ن�سيج القيم الدميقراطية ومبادئها.
وكن ��ا مت�ش ��جعني من احتمالية حتقي ��ق تغيري ايجابي جدي للم ��رة الأولى ،ومن
امكاني ��ة ا�ش ��عال فتيل عملية �س ��تتمكن من تغيري حالة احلري ��ات االعالمية يف
العامل العربي .وكان وا�ض ��حا ب�أننا ل�س ��نا حمتاجني الع ��ادة اخرتاع العجلة من
جديد ،خا�صة مع �سهولة الو�صول �إلى خمزون وفري من القوانني الدولية القادرة
على تقدمي حماي ��ة فاعلة حلرية التعبري واالعالم ،وهي منظومة القوانني التي
ت�س ��تند �إليه ��ا املحاكم الدولية املتخ�ص�ص ��ة بحقوق االن�س ��ان وكذل ��ك الهيئات
واملنظمات الر�سمية الأخرى.
ويبدو وا�ضحا منذ البداية �أن جميع الدول يف العامل العربي تنتهك ب�شكل خطري
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كل ه ��ذه املعاي�ي�ر الدولية �أو معظمها .وال ميكننا ان ��كار التحديات الهائلة التي
تواجه احلريات االعالمية ،وت�ش ��مل هذه التحديات التدخل احلكومي الفا�ضح
بق ��رارات الهيئ ��ات الت ��ي تنظم االع�ل�ام ،وعدم االع�ت�راف ب�أب�س ��ط املباديء
حول تن ��وع املحتويات االعالمية ،وتنوع امل�ص ��ادر ،والتعددية ،واحتكار عمليات
الرتخي�ص وجتيريها ،وجتيري �آليات منح بطاقات االعتماد ال�ص ��حفية ،و�شحة
حق ��وق ال�ص ��حفيني ،والقيود عل ��ى املحتوي ��ات االعالمية ،والتقاليد ال�ض ��عيفة
املتعلق ��ة بحماية امل�ص ��ادر وح ��ق املواطن�ي�ن باملعرفة ،واحتالل ال�س ��رية املكانة
الأولى يف �سلم االولويات احلكومية ،وموا�صلة ا�ستغالل مفهومي الأمن الوطني
والنظام العام بهدف �إخ�ضاع ال�صحفيني.
و�س ��يثبت هذا الدليل ،من خالل عر�ضه ملراجعة فريدة لهذه القوانني والقواعد
واقرتاح حلول للتحديات التي يواجهها ال�صحفيون العرب� ،أنه �أداة �صلبة تو�ضع
بني يدي ه�ؤالء ال�ص ��حفيون ونقاباتهم .و�أنه قادر على تقوية حمالتهم الهادفة
لتحقيق ا�ص�ل�احات جوهرية يف قطاع االعالم ،كما ويقدم اقرتاحات للمبادرة
بتح ��ركات عملية ملواجهة املخاط ��ر الناجتة عن الفقر ،والف�س ��اد ،والتدخالت
ال�سيا�سية غري املربرة.
جيم بوملحة،
الرئي�س :االحتاد الدويل لل�صحفيني
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مقدمة امل�ؤلف
يعرتف كل املفكرين واملعلقني على م�س� ��ألة الدميقراطية بالدور الرئي�سي الذي
تقوم به “حرية التعبري” ب�ش ��كل عام وحرية الإعالم ب�ش ��كل خا�ص ،يف حتقيق
امل�ش ��روع الدميقراطي ،هذا امل�شروع الإجتماعي ال�ضخم .و�أهم مناحي احلياة
الدميقراطي ��ة ه ��ي قدرة املواطن�ي�ن على امل�ش ��اركة يف العملية ال�سيا�س ��ية ،من
خ�ل�ال التعبري عن �آرائه ��م وخماوفهم .ومن خالل قدرتهم عل ��ى بلورة �آرائهم
ا�ستنادا �إلى معلومات ذات �أ�س�س قوية وموثوقة.
وحت ��ى وقت قريب ،كان اح�ت�رام القيم الدميقراطية وحري ��ة التعبري يف العامل
العربي �ش ��حيح جدا .ويف املا�ضي ت�س ��امح العامل� ،إلى حد ما ،مع ما �أطلق عليه
ت�س ��مية “الإ�س ��تثائية العربية” ،للتعبري عن قلة االحرتام لهذه القيم الأ�سا�سية
يف املنطقة ،ولهذا الت�س ��امح ا�س ��باب �سيا�سية واقت�ص ��ادية خمتلفة .ولكن هذا
احلال بد�أ يتغري الآن مع حلول ما ي�سمي بالربيع العربي .وي�ستند هذا احلراك
على مطالب املواطنني يف الدول العربية باحل�صول على مزيد من احلريات.
ولك ��ن االجنازات لغاية ه ��ذه اللحظة ال زالت متوا�ض ��عة .وق ��د اعطى التقرير
ال�س ��نوي للحريات ال�ص ��ادر عن منظمة “فريدوم هاو�س” لت�صنيف احلريات
ال�ص ��حفية يف املنطقة ل�س ��نة  2011خم�س ��ة دول درجة “حرية جزئية” ،وهذا
زي ��ادة ع ��ن تقري ��ر �س ��نة  2010وال ��ذي ح�ص ��لت فيه دولت ��ان فقط عل ��ى هذا
الت�صنيف .1رغم �أن هذه النتائج ال زالت متوا�ضعة� ،إال �أنها م�ؤ�شر �إلى ال�سري يف
االجتاه ال�صحيح .والأهم من كل �شيء هو �أنه توجد الآن امكانية حقيقية لإجناز
تغي�ي�ر جدي يف املنطقة .وللمرة الأولى ،توجد �إمكانية واقعية لبناء دميقراطية
حقيقية يف هذه املنطقة التي �سيطرت عليها الدكتاتوريات وامللكيات.
1

وقد مت تكرار هذه النتائج يف تقارير ال�سنة التالية ،مبعنى انه مت تكرار ت�صنيف �سنة  2011يف تقرير
�سنة  .2012هذه الت�صنيفات لكل ال�سنني موجدة على:
http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press
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وليتمك ��ن التغي�ي�ر الدميقراطي من �أخذ مداه ويكون فاع�ل�ا ال بد �أن يبنى على
�أ�س ���س قوية .واحلاجة لإ�صالح قوانني الإعالم هي جزء مهم من هذه الأ�س�س.
ورغم �أنه من الوارد ان يكون هناك ت�س ��امح ر�سمي جتاه حرية الإعالم يف واقع
يفتق ��ر لتغي�ي�ر قانوين بنيوي ،تظه ��ر التجارب من حول الع ��امل ب�أنه دون تغيري
بنيوي يظل هذا الت�سامح قائما على املدى الق�صري فقط.
ويه ��دف ه ��ذا الدليل لتزويد النا�ش ��طني يف جمال ا�ص�ل�اح قوان�ي�ن الإعالم يف
املنطق ��ة مبعلومات عن املعايري الدولية الأ�سا�س ��ية املتعلق ��ة باجلوانب املختلفة
لقوان�ي�ن الإعالم ،بالإ�ض ��افة �إلى و�ص ��ف لكيفي ��ة تعامل االجتاهات الرئي�س ��ية
يف املنطقة مع هذه الق�ض ��ايا .ويغطي الدليل كل امل�س ��ائل الأ�سا�س ��ية يف قوانني
الإع�ل�ام مب ��ا يف ذلك فك ��رة التنوع يف الإع�ل�ام ،واحلاجة �إل ��ى �أن تكون البنى
والهي ��اكل الت ��ي تنظ ��م الإعالم حم�ص ��نة م ��ن التدخ ��ل ال�سيا�س ��ي والتجاري،
و�ض ��رورة وجود مقايي�س تنظيمية يف خمتلف القطاعات الإعالمية مبا يف ذلك
عمل ال�ص ��حفيني ،والإعالم املقروء وال�سمعي/الب�ص ��ري ،والإعالم العمومي،
واحلق يف احل�ص ��ول عل ��ى املعلومات ،واحلدود الق�ض ��ائية اجلنائية واملدنية ملا
ميكن ن�شره �أو بثه.
واملعايري التي يوردها هذا الدليل ،وجوانب التغيري ال�ض ��روري الذي حتتاج �إليه
دول العامل العربي وال�ش ��رق الأو�سط هي نقطة البداية فقط .ويحتاج الن�شطاء
والقائم ��ون عل ��ى الإ�ص�ل�اح يف كل دولة لإمع ��ان النظر يف طريق ��ة االنتقال من
مرحلة وجود ن�ص ��و�ص قانونية �أو ت�أ�س ��ي�س لبنى تنظيمية �إل ��ى مرحلة تطبيقها
ب�شكل دميقراطي وحر مع الأخذ بعني االعتبار واقعهم ال�سيا�سي ،واالجتماعي،
والثق ��ايف .ونت�أم ��ل ان يك ��ون ه ��ذا الدليل مفيدا كنقط ��ة بداية ،لأن ��ه دون فهم
املعاي�ي�ر الدولي ��ة التي ينبغي على قوان�ي�ن الإعالم االلتزام بها ،ودون تو�ض ��يح
كي ��ف �أن القوانني املطبقة حاليا واملمار�س ��ات القائمة عاجزة عن احرتام هذه
املعايري� ،سيكون �صعبا امل�ضي �إلى الأمام يف عملية اال�صالح.
8
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الق�سم الأول :معايري عامة
احل ��ق يف حري ��ة التعبي�ي�ر مكفول يف امل ��ادة  19م ��ن «االع�ل�ان العاملي حلقوق
االن�سان» 2والتي تن�ص على �أنه:
لكل �ش ��خ�ص احل ��ق يف حرية الر�أي والتعبري ،وي�ش ��مل هذا احلق حرية اعتن ��اق الآراء دون
�أي تدخل ،وا�س ��تقاء الأنباء والأفكار وتلقيها و�إذاعتها ب�أية و�س ��يلة كانت دون تقيد باحلدود
اجلغرافية.

واالعالن العاملي حلقوق االن�سان ،باعتباره قرار جمعية عمومية لالمم املتحدة،
لي� ��س ملزما ب�ش ��كل �آيل للدول الأع�ض ��اء .رغ ��م ذلك ف�إن �أج ��زاء منه مبا فيها
«امل ��ادة  ،»19تعترب ب�أنها قد اكت�س ��بت ق ��وة قانونية من مكانتها ك�أحد م�ص ��ادر
3
ت�شريعات القانون الدويل منذ ان مت تبنيها �سنة .1948
وحري ��ة التعبري م�ض ��مونة �أي�ض ��ا يف «العهد ال ��دويل اخلا�ص باحلق ��وق املدنية
وال�سيا�س ��ية» ، 4وهي معاهدة مت التوقيع عليها وم�صادقتها من قبل 167 5دولة،
وتن�ص “املادة  ”19من العهد على ما يلي:
1.1لكل �إن�سان حق يف اعتناق �آراء دون م�ضايقة.
2.2لكل �إن�س ��ان ح ��ق يف حرية التعبري .وي�ش ��مل هذا احلق حريت ��ه يف التما�س
خمتلف �ض ��روب املعلوم ��ات والأف ��كار وتلقيه ��ا ونقلها �إل ��ى �آخرين دومنا
2
3
4
5

قرار اجلمعية العمومية للأمم املتحدة رقم ) 10 ،217 A (IIIكانون �أول/دي�سمرب .1948
انظر على �سبيل املثال ق�ضية  ”:بر�شلونة تراك�شون� ،شركة الطاقة وال�ضوء (بلجيكا �ضد ا�سبانيا)،
(املرحل ��ة الثانية) ،تقرير حمكمة العدل الدولية( 3 1970 .حمكم ��ة العدل الدولية) ،ور�أي ناميبيا،
تقرير حمكمة العدل الدولية ،16 1971 .ر�أي منف�صل ،القا�ضي �آمون (حمكمة العدل الدولية).
ق ��رار اجلمعي ��ة العمومية لالم ��م املتحدة ) ،2200 A (XXIمت تبنيه يف  16كانون �أول دي�س ��مرب
 ،1966ودخل حيز التنفيذ يف � 23آذار/مار�س .1976
بتاريخ �أيار/مايو  .2013وهذه الدول تت�ضمن اجلزائر ،البحرين ،جيبوتي ،م�صر ،العراق ،االردن،
الكويت ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،ال�صومال ،ال�سودان� ،سوريا ،تون�س ،اليمن.
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اعتبار للحدود� ،س ��واء على �شكل مكتوب �أو مطبوع �أو يف قالب فني �أو ب�أية
و�سيلة �أخرى يختارها.
وحري ��ة التعب�ي�ر حممية �أي�ض ��ا يف جميع املعاه ��دات الإقليمية الثالث ��ة املتعلقة
بحقوق الإن�سان ،وخا�صة املادة  13من “املعاهدة الأمريكية حلقوق الإن�سان”،6
وامل ��ادة  10من «املعاه ��دة الأوروبية حلقوق الإن�س ��ان» ،7وامل ��ادة  9من «امليثاق
8
الإفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب».

�أهمية حرية التعبري
مهم ��ا مت الرتكي ��ز على �أهمية حري ��ة التعبري وكرث احلديث عنه ��ا ف�إنه ال ميكن
اعتبار ه ��ذا من املبالغات .فعندما يتم حجب هذا احلق الأ�سا�س ��ي ،ويتم جلم
التدف ��ق احلر للمعلومات والأفكار ،ف�إن حقوق الإن�س ��ان الأ�سا�س ��ية الأخرى مبا
يف ذل ��ك النظ ��ام الدميقراطي بح ��د ذاته يتعر� ��ض للخطر .وتعتمد امل�ش ��اركة
الدميقراطية على التدفق احلر للأفكار واملعلومات ،هذا نابع من �أن م�ش ��اركة
املواطنني الأ�سا�س ��ية يف عمليات �ص ��نع القرار ال ميك ��ن ان تتحقق �إال �إذا متكن
املواطنون من احل�صول على املعلومات ،وتوفرت لهم منابرا للتعبري عن وجهات
نظره ��م .كما وتعتمد على �ض ��مان حرية التعبري قيم اجتماعي ��ة بالغة الأهمية
مثل احلكم الر�ش ��يد ،واملحا�س ��بة العامة ،والتحقيق الذاتي للأفراد ،ومكافحة
الف�ساد.
وق ��د ك ��ررت املنظمات والتجمع ��ات الدولي ��ة ،واملحاكم الدولي ��ة تركيزها على
الأهمي ��ة املركزية حل ��ق حرية التعبري .حي ��ث تبنت االمم املتحدة يف جل�س ��تها
6
7
8

12

مت تبنيها يف �سان خو�سيه يف كو�ستاريكا بتاريخ  22ت�شرين ثاين/نوفمرب  ،1969ودخلت حيز التنفيذ
يف  18متوز/يوليو .1978
مت تبنيها يف  4ت�شرين ثاين/نوفمرب  ،1950ودخلت حيز التنفيذ يف � 3أيلول�/سبتمرب .1953
مت تبني ��ه يف نريوبي/كينيا يف  26حزيران/يونيو  ،1981ودخل حيز التنفيذ يف ت�ش ��رين �أول/اكتوبر
.1986
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الأول ��ى الت ��ي عقدت �س ��نة  1946قرار رق ��م  9،)1( 59والذي يحي ��ل �إلى حرية
احل�صول على املعلومات وتداولها مبعناها الوا�سع:
حري ��ة تداول املعلومات هي حق �أ�سا�س ��ي من حقوق الإن�س ��ان ..وهي احلجر الأ�سا�س ��ي لكل
احلريات الأخرى التي تلتزم بها الأمم املتحدة.

وكم ��ا ي�ؤكد ق ��رار االمم املتحدة ال�س ��الف ،ف�إن حرية التعبري هي مهمة ب�ش ��كل
جوه ��ري باعتباره ��ا حقا فرديا م ��ن جهة ،ولأنها �ش ��رط �أ�سا�س ��ي للتمكن من
ممار�س ��ة بقي ��ة احلق ��وق .وقد ركز ع ��دد كبري م ��ن الهيئ ��ات الدولي ��ة املهتمة
بحقوق الإن�س ��ان على فك ��رة �أن حرية التعبري هي من الأ�س ���س التي تقوم عليها
الدميقراطي ��ة وعليه ��ا تعتمد الق ��درة على التمت ��ع ببقية احلق ��وق .فقد �أكدت
“جلنة حقوق الإن�سان” ،وهي اجلهة التي مت ت�أ�سي�سها وتكليفها مبراقبة تطبيق
“العهد الدويل حول احلقوق املدنية وال�سيا�سية”:
احلق يف حرية التعبري هو على قدر عال من الأهمية يف كل جمتمع دميقراطي.

10

وكذل ��ك الأمر بالن�س ��بة «ملحكم ��ة الأمريكيت�ي�ن حلقوق الإن�س ��ان» الت ��ي �أقرت
ب� ��أن« :حري ��ة التعب�ي�ر ه ��ي حجرالأ�س ��ا�س ال ��ذي يعتمد علي ��ه وج ��ود املجتمع
الدميقراط ��ي 11».كما واق ��رت املحكمة الأوروبية حلقوق االن�س ��ان ب�أن« :حرية
التعب�ي�ر واحد م ��ن الأركان الأ�سا�س ��ية للمجتم ��ع (الدميقراط ��ي) ،وواحد من
12
ال�شروط الأ�سا�سية لتقدمه ولتنمية كل الب�شر».
وتوف ��ر ال�ض ��مانات الدولية حلرية التعبري حماية وا�س ��عة لكل �أ�ش ��كال التعبري،
ولي�س فقط الت�ص ��ريحات التي تعترب ب�ش ��كل عام من �أجل ال�صالح العام ،ولكن
 9مت تبنيه يف  14كانون �أول دي�سمرب .1946
 10تي-هوون بارك �ضد جمهورية كوريا 20 ،ت�شرين اول/اكتوبر  ،1998بيان رقم  ،1995/628الفقرة
.10.3
 11الع�ض ��وية الإجبارية يف جمعية مو�ص ��وفة قانونيا ملمار�س ��ة مهنة ال�ص ��حافة ،ر�أي ا�ست�شاري �أو �سي-
 85/5يف  13ت�شرين ثاين � ،1985سل�سلة �أ رقم  ،5الفقرة .70
 12هاندي �سايد �ضد اململكة املتحدة 7 ،كانون اول /دي�سمرب  ،1976طلب رقم  ،72/5493فقرة .49
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�أي�ضا الت�ص ��ريحات التي قد يعتربها معظم املواطنون مهينة وجارحة .وحماية
الأراء غري امل�س ��نودة من عموم النا�س هي يف قلب ال�ض ��مانات املح�صنة حلرية
التعبري .وقد عربت املحكمة الأوروبية حلقوق الأن�سان عن هذا ب�شكل وا�ضح:
ت�ش ��مل حرية التعب�ي�ر لي�س فقط «املعلوم ��ات» �أو «الأفكار» التي يتم تلقيها ب�ش ��كل �إيجابي..
و�إمنا ت�ش ��مل �أي�ض ��ا الآراء التي تعترب مهينة� ،أو �ص ��ادمة� ،أو مزعجة للدولة� ،أو لأي �شريحة
�أخ ��رى من ال�س ��كان .مثل مطالب التعددية ،والت�س ��امح ،واالنفتاح الفك ��ري والتي بدونها ال
13
يوجد «جمتمع دميقراطي».

�أهمية حرية االعالم
وتعت�ب�ر حرية التعبري ذات �أهمية خا�ص ��ة من ناحية عالقته ��ا باالعالم ،ودوره
يف حتوي ��ل مبد�أ حرية تدفق املعلومات والأفكار �أم ��را واقعا .ويعترب الإعالم يف
معظم الدول الو�سيط الأ�سا�سي يف الرتويج للنقا�ش العمومي وا�ستمراريته .وقد
عربت «حمكمة الأمريكيتني حلقوق الإن�سان» عن هذا�« :إن االعالم ال�شعبي هو
ال ��ذي يجعل م ��ن حرية التعبري واقعا 14».فيما �أ�ش ��ارت املحكمة الأوربية حلقوق
15
الإن�س ��ان �إلى «الدور املهم لل�ص ��حافة للدولة التي ي�سري فيها حكم القانون».
وي�س ��تحق الإع�ل�ام حماية خا�ص ��ة ب�س ��بب دوره يف تزويد العموم ب� �ـ «معلومات
و�أف ��كار ته ��م ال�ص ��الح الع ��ام ،وال يقت�ص ��ر (دور ال�ص ��حافة) على ن�ش ��ر هذه
املعلومات والأفكار :و�إمنا من حق املواطنني احل�ص ��ول عليها .وبدون هذا ،ف�إنه
لي�س مبقدور ال�ص ��حافة ان تلعب الدور املهم املنوط بها «كرقيب على م�ص ��الح
16
ال�شعب».
ومثل هذا �أي�ضا� ،أكد «�إعالن مباديء حرية التعبري»(،الإعالن الأفريقي) الذي
تبنته املفو�ض ��ية الأفريقية حلقوق الإن�س ��ان وال�ش ��عوب �س ��نة  2003على «الدور
13
14
15
16

14

امل�صدر ال�سابق.
الع�ضوية الإجبارية يف جمعية مو�صوفة قانونيا ملمار�سة مهنة ال�صحافة ،مالحظة  19فقرة .34
ثورغري ثورغري�سون �ضد �آي�سلندا 25 ،حزيران/يونيو  ،1992طلب رقم  ،88/13778فقرة .63
امل�صدر ال�سابق.
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الأ�سا�س ��ي للإعالم وو�س ��ائط االت�ص ��ال الأخرى على �ض ��مان االحرتام الكامل
حلري ��ة التعب�ي�ر ،ويف دع ��م التدفق احل ��ر للمعلوم ��ات والأفكار ،ويف م�س ��اعدة
ال�ش ��عوب يف اتخاذ قرارات مت�س ��ندة �إلى معلومات وافية ،ويف ت�سهيل املمار�سة
17
الدميقراطية وتقويتها».
يلع ��ب االعالم دورا مهما يف الت�أ�س ��ي�س للدميقراطية ودعمها مبا يف ذلك �أثناء
االنتخابات .وقد اكدت جلنة الأمم املتحدة حلقوق االن�س ��ان على دور االعالم
احلر يف دعم العملية ال�سيا�سية:
�إن حري ��ة تو�ص ��يل املعلوم ��ات والأف ��كار حول الق�ض ��ايا العامة وال�سيا�س ��ية �إل ��ى املواطنني،
واملر�شحني ،واملمثلني املنتخبني هي م�س�ألة حا�سمة .وهذا يقت�ضي ان تكون ال�صحافة احلرة
والأ�ش ��كال الأخ ��رى من الإعالم قادرة على التعليق على الق�ض ��ايا الت ��ي تهم املواطنني دون
18
رقابة� ،أو ت�ضييق و�أن تو�صل هذه املعلومات �إلى الر�أي العام.

ويف نف�س الإطار ،اكدت املحكمة الأوروبية على:
توف ��ر حرية ال�ص ��حافة للمواطنني واحدة من �أف�ض ��ل الو�س ��ائل الكت�ش ��اف اف ��كار قيادتهم
ال�سيا�س ��ية ومواقفها وت�ساعدهم يف ت�شكيل �آرائهم عن ه�ؤالء القيادات .وتعطي ال�صحافة،
ب�ش ��كل خا�ص ،ال�سيا�س ��يني الفر�ص ��ة لتقدمي �آرائهم وتعليقاتهم على الق�ض ��ايا التي ت�ش ��غل
الر�أي العام .وبذلك ،فهي متكن اجلميع من امل�ش ��اركة يف اجلدال ال�سيا�س ��ي احلر ،والذي
19
يعترب مبثابة النواة ال�صلبة ملفهوم املجتمع الدميقراطي.

احلق يف التلقي والبحث
وحتم ��ي حرية التعب�ي�ر ،يف �إطار القانون الدويل ،لي� ��س فقط حق املتحدث (يف
«تو�ص ��يل» املعلومات والأفكار) ،و�إمنا ت�ض ��من �أي�ض ��ا حق امل�ستمع (يف «البحث»
 17مت تبنيه من قبل املفو�ضية الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�شعوب يف جل�ستها رقم  23-17 ،32ت�شرين
�أول/اوكتوبر .2002
 18تعليق عام رقم  25للجنة االمم املتحدة حلقوق االن�س ��ان، CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 ،
 12متوز/يوليو .1996
 19كا�ستيللي�س �ضد ا�سبانيا 24 ،ني�سان/ابريل  ،1992طلب رقم  ، 85/11798فقرة .43

املعايري الدولية وقوانني االعالم يف العامل العربي

15

ع ��ن املعلومات والأفكار «وتلقيها») .وقد قامت «حمكمة الأمريكيتني» بتو�ض ��يح
ما يرتتب عليه حق البحث عن املعلومات والأفكار وتلقيها ،باعتبارها واحدا من
املناحي الأ�سا�س ��ية حلرية التعبري ،ب�ش ��كل جلي وقوي .وق ��د ادركت املحكمة يف
وقت مبكر الأهمية التطبيقية للطبيعة الثنائية حلرية التعبري:
عندما يتم تقييد حرية الفرد يف التعبري ب�شكل غري قانوين ،ف�إنه لي�س حق ذلك الفرد وحده
ال ��ذي مت انتهاكه ،و�إمنا حق جميع الأفراد الآخري ��ن يف «تلقي» املعلومات والأفكار .ولذلك،
ف� ��إن لهذا احلق املحمي يف الفقرة  13طبيعة خا�ص ��ة والتي تتجل ��ى يف البعد الثنائي حلرية
التعب�ي�ر .وه ��ذا يتطلب االمتناع عن التقييد �أو اللجم التع�س ��في حلق �أي فرد يف التعبري عن
�أفكاره � ،أي �أن هذا حق لكل فرد من الأفراد ،هذا من جهة .ومن جهة �أخرى ،فهناك البعد
الآخ ��ر حلق حري ��ة التعبري ،والذي يت�ض ��من احلق اجلمعي يف تلقي املعلوم ��ات مهما كانت،
وكذلك الو�صول �إلى الأفكار التي يعرب عنها الآخرون ...ومن ناحية البعد االجتماعي حلرية
20
التعبري ،فهي �أدوات لتبادل الأفكار واملعلومات بني الب�شر من خالل االعالم ال�شعبي.

والبعد الثاين من احلق يف حرية التعبري مينع التدخل التع�س ��في من قبل الدولة
21
م ��ن �أجل منع الأ�ش ��خا�ص م ��ن تلقي معلوم ��ات يريد الآخرون تو�ص ��يلها لهم.
وبذل ��ك ،ف�إن حق امل�س ��تمعون ي�ض ��ع الدولة ام ��ام م�س ��ئولياتها باتخاذ خطوات
فعلية ت�ض ��من بيئة مالئمة لن�ش ��ر املعلومات املتنوعة والأفكار املختلفة وت�س ��هيل
ق ��درة املواطن�ي�ن يف الو�ص ��ول �إليها .ويع�ت�رف القانون الدويل ب�ش ��كل عام ب�أنه
على الدولة �أن تتخذ �إجراءات ت�ض ��من حقوق املواطنني فعلى �سبيل املثال ،ت�ضع
الفق ��رة  2من العه ��د الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�س ��ية على الدول م�س ��ئولية
«�إذا كانت تدابريها الت�ش ��ريعية �أو غري الت�ش ��ريعية القائمة ال تكفل فعال �إعمال
احلق ��وق املعرتف بها يف هذا العه ��د ،ب�أن تتخذ ،طبقا لإجراءاتها الد�س ��تورية
ولأحكام هذا العهد ،ما يكون �ضروريا لهذا الإعمال من تدابري ت�شريعية �أو غري
 20الع�ضوية الإجبارية يف جمعية مو�صوفة قانونيا ملمار�سة مهنة ال�صحافة ،ر�أي ا�ست�شاري �أو �سي85/5-
يف  13ت�شرين ثاين � ،1985سل�سلة �أ رقم  ،5الفقرة .2 – 30
 21راجع على ال�س ��بيل املثال لييندر �ض ��د ال�سويد� 26 ،آذار مار�س  ،1987طلب رقم ( 81/9248املحكمة
الأوروبية حلقوق الإن�سان) ،فقرة .74
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ت�ش ��ريعية 22».كما مت الت�أكيد ب�ش ��كل وا�سع واالعرتاف مب�س ��ئولية الدولة باتخاذ
23
�إجراءات ت�ضمن احرتام حرية التعبري.

القيود على حرية التعبري
يعرتف القانون الدويل ب�أن حرية التعبري لي�س ��ت حرية مطلقة .رغم ذلك ،ف�إن
القانون الدويل الإن�ساين يفر�ض قيودا م�شددة على �أي حتجيم حلرية التعبري.
ويج ��ب ان تتالئم هذه القيود مع الفق ��رة الثالثة من املادة 19من العهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية والتي تن�ص على:
3.3ت�س ��تتبع ممار�س ��ة احلقوق املن�ص ��و�ص عليه ��ا يف الفق ��رة  2من هذه امل ��ادة واجبات
وم�س ��ئوليات خ�سا�ص ��ة ،وعلى ذلك يجوز اخ�ض ��اعها لبع�ض القيود ولكن �ش ��ريطة �أن
تكون حمددة بن�ص القانون و�أن تكون �ضرورية:

.أالحرتام حقوق الآخرين �أو �سمعتهم.
.بحلماية الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة.
وه ��ذا الن�ص يفر�ض ث�ل�اث حمددات على تقيي ��د حرية التعب�ي�ر .ويف �آخر تعليق
للجن ��ة االمم املتحدة حلقوق االن�س ��ان عل ��ى املادة  19من العه ��د الدويل للحقوق
املدنية وال�سيا�س ��ية والذي تبنته يف �ش ��هر �أيلول�/س ��بتمرب � ،2009صرحت اللجنة
مبا يلي:
و�ضعت الفقرة ( )3ثالثة �شروط حمددة ،و�أن القيود التي ميكن فر�ضها على حرية التعبري
يجب ان تخ�ض ��ع لهذه املحددات :يجب ان تكون القي ��ود «حمددة بن�ص القانون» ،ويجب ان
تفر� ��ض على الأر�ض ��ية التي توفرها النقطة (�أ) والنقط ��ة (ب) من الفقرة  ،3كما يجب ان
24
متر عرب امتحان �شديد حول �ضرورة التقييد وتنا�سبه.
 22انظر اي�ضا املادة الثانية من العهد.
 23انظر على �س ��بيل املثال فيجت فريين جيجني تريفابريكني �ض ��د �سوي�سرا 28 ،حزيران  ،2001ق�ضية
رقم ( 94/24699املحكمة الأوربية حلقوق الإن�س ��ان) ،فقرة  ،45و�أي�ض ��ا مرياندا �ضد املك�سيك13 ،
ني�سان  ،1999تقرير رقم  ،99/5ق�ضية رقم ( 11.739حمكمة االمريكيتني حلقوق االن�سان).
 24تعليق عام رقم  12 ،34ايلول�/سبتمرب � ،2011سي �سي بي ار�/سي/جي �سي ،34/الفقرة  .22وطال

املعايري الدولية وقوانني االعالم يف العامل العربي

17

�أوال :يجب ان يكون تقييد حرية التعبري م�ستندا �إلى القانون� ،أو �أن يتم فر�ضه
مب ��ا ال يتعار�ض م ��ع القانون .وهذا يفرت� ��ض لي�س فقط ان التقيي ��د يعتمد على
ن�ص قانوين ،ولكن �أن يتمتع القانون بدرجة عالية من الو�ض ��وح و�إمكانية فهمه
ب�سهولة .وعندما تتم �صياغة القيود ب�شكل غام�ض وم�شو�ش ،ف�إنه ميكن ت�أويلها
بطريق ��ة تعطيه ��ا طيفا من املعاين املختلفة .وهذا يعطي ال�س ��لطات �ص�ل�احية
تطبيقها يف حاالت لي�س لها عالقة بالهدف الأ�ص ��لي للقانون �أو الغاية ال�شرعية
التي كانت ت�س ��عى حلمايتها .وبالن�سبة ملن يخ�ض ��ع لهذه القوانني ،ف�إن غمو�ض
ن�صو�ص ��ها يجعلها غري قادرة على التحديد بدقة نوعية املمار�س ��ات املحظورة.
وينتج عن هذا� ،أن هذه القوانني قد تفر�ض حظرا مرفو�ض ��ا على حرية التعبري
لأن الأف ��راد يبد�أون باالبتع ��اد من املنطقة التي ميك ��ن ان ينطبق عليهم قانون
احلظر لتفادي الرقابة .وكما �صرحت جلنة حقوق الإن�سان:
فيما يتعلق بالفقرة ( ،)3من �أجل تو�ص ��يف مبد�أ على �أنه “قانون” ،يجب ان تتم �ص ��ياغته
بدق ��ة عالية ليتمك ��ن الفرد من تنظيم ممار�س ��ته حلق حرية التعبري مبا يتنا�س ��ب مع هذه
ال�ص ��ياغة ،والت ��ي يجب �أن تكون يف متناول جميع املواطنني .ويج ��ب على القانون �أال يعطي
اجلهة امل�سئولة عن متابعة تطبيقه حرية فر�ض �أغالل مقيدة حلرية التعبري .وعلى القوانني
ان توفر ار�شادات وا�ضحة للجهات امل�سئولة عن متابعة تطبيقها لتمكنهم من اتخاذ احكام
25
�صحيحة حول طبيعة الآراء التي ميكن تقييدها و�أي �آراء ال ينبغي التعر�ض لها.

ثاني��ا :يج ��ب ان يهدف التقييد �إلى حماية واحد من الأهداف ال�ش ��رعية التي
مت ذكره ��ا يف املادة  .)3( 19ووا�ض ��ح م ��ن املفردات امل�س ��تخدمة يف املادة 19
ومن وجهة نظر جلنة االمم املتحدة حلقوق الإن�سان ب�أن قائمة امل�سببات لتقييد
احلرية حم�ص ��ورة بالأ�س ��باب التي مت ذكره ��ا ،و�أن القيود املفرو�ض ��ة والتي ال
عالق ��ة لها باي م ��ن الأهداف ال�ش ��رعية الواردة يف الن�ص تعترب غري �ص ��احلة
ومرفو�ضة:
�أي�ض ��ا موك ��وجن �ض ��د كامريون 21 ،مت ��وز  ،1994تعميم رق ��م  ،1991/458فق ��رة ( 9.7جلنة الأمم
املتحدة حلقوق الأن�سان).
 25تعليق عام رقم  ,34امل�صدر ال�سابق ،فقرة .25
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الق�سم الأول :معايري عامة

ال ي�س ��مح بفر�ض قيود لأ�س ��باب غري مذكورة يف الفقرة  ،3حتى و�إن كان هناك �أر�ضية تربر
فر�ض مثل هذه القيود على حقوق �أخرى واردة يف هذا العهد .ويجب �أن يكون فر�ض القيود
فقط خلدمة الأهداف التي مت و�ص ��فها يف الفقرة  ،3ويجب ان تكون مرتبطة ب�ش ��كل مبا�شر
26
باحتياجات �أو ظروف حمددة و�أن تكون هذه االحتياجات والظروف معلنة �سلفا.

وال يكفي ،للنجاح يف امتحان قبول تقييد هذا احلق ،ان ت�ستند القيود املفرو�ضة
على حرية التعبري �إلى جوانب عر�ض ��ية لواحدة من ال�شروط امل�ستوجبة لفر�ض
القي ��ود والواردة يف ن�ص الفقرة .ويجب ان يك ��ون الإجراء املتخذ بتقييد احلق
27
مرتبط مبا�شرة بهدف الفقرة.
ثالث��ا :يجب ان يك ��ون التقييد املفرو�ض �ض ��روريا لتحقيق الهدف .وعن�ص ��ر
ال�ضرورة هنا يف امتحان قبول التقييد يفر�ض معايريا عالية يجب على احلكومة
ال�س ��اعية �إلى التقييد �أن تربر تدخلها تبعا له ،وهذا ظاهر من االقتبا�س التايل
والذي قامت املحكمة الأوروبية با�ستخدامه مرة تلو املرة:
تخ�ض ��ع حرية التعبري ،املح�ص ��نة يف الفق ��رة  ،10لعدد من اال�س ��تثناءات ورغم هذا يجب
تف�س�ي�ر هذه اال�ستثناءات ب�شكل �ضيق جدا ،ويجب �أن يقدم تربير مقنع لأي ا�ستثناء (يقيد
28
حرية التعبري).

وقد مت حتديد ثالثة جوانب لهذا اجلزء من الفح�ص .الأول� ،إن القيود يجب ان
ترتبط ب�شكل منطقي مع الهدف الذي ت�سعى للرتويج له ،مبعنى �أن هذه القيود
يجب ان تكون م�صممة بعناية لتحقيق الهدف املرجو و�أنها غري مفرو�ضة ب�شكل
اعتباط ��ي .ثاني ��ا ،يجب ان تلتزم الإج ��راءات بفر�ض �أقل قدر م ��ن القيود على
احلق بالتعبري (ويطلق على عملية خرق هذا ال�ش ��رط احيانا ا�س ��م «التو�سع»).
ثالثا ،يجب ان تتنا�س ��ب القيود املفرو�ض ��ة مع الهدف ال�شرعى املبتغى حتقيقه.
 26امل�صدر ال�سابق ،فقرة  .22انظر �أي�ضا موكوجن �ضد كامريون ،مالحظة 32ن فقرة . 9.7
 27كما ا�ش ��ارات املحكمة العليا يف الهند“ :طاملا �أن هناك احتم ��ال ب�أنه (القيد) مفرو�ض لأهداف غري
من�صو�ص عليها يف الد�ستور ،ف�إنه يجب الإقرار ب�أن هذه القيود غري د�ستورية وباطلة بكليتها ”.ثابار
�ضد والية مدرا�س� ،SCR 594 )1950( ،صفحة .603
 28انظر ،على �سبيل املثال ،ثورغري ثورغري�سون �ضد �آي�سلندا ،مالحظة  ،23فقرة .63
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وي�ش ��مل فح�ص التنا�س ��ب هذا مقارنة بني عن�صرين هما الت�أثري املحتمل للقيد
عل ��ى حرية التعبري م ��ن جهة وت�أثريه عل ��ى حتقيق الهدف الذي ت�س ��عى اجلهة
فار�ضة القيد للو�صول له من جهة �أخرى.
وقد خل�صت جلنة االمم املتحدة حلقوق الإن�سان هذه ال�شروط كما يلي:
يج ��ب �أال تكون القيود املفرو�ض ��ة متو�س ��عة .وقد �أ�ش ��ارت اللجنة يف تعليقه ��ا العام رقم 27
�إل ��ى «وجوب �أن تلتزم الإجراءات املقيدة مببد�أ التنا�س ��ب ،و�أن تكون مالئمة لتحقيق هدف
احلماي ��ة املرجو منها ،ويج ��ب �أن تكون اقل الأدوات املطروحة �ص ��رامة من ناحية تقييدها
للحرية ،ويجب ان تكون متنا�س ��بة مع امل�ص ��الح التي تبغي حمايته ��ا ...ويجب احرتام مبد�أ
التنا�س ��ب لي�س فقط يف الن�ص القانوين الذي يحدد اطار التقييد ولكن ان تلتزم به �أي�ض ��ا
ال�سلطات الإدارية والق�ضائية التي تقوم على تطبيق القانون» .وبح�سب مبد�أ التنا�سب يجب
اي�ض ��ا االخذ بعني االعتبار نوع التعبري مو�ض ��وع التقييد وكذلك ادوات ن�ش ��ره وتوزيعه .على
�سبيل املثال ،يويل العهد الدويل قيمة كبرية ب�شكل خا�ص لعدم تقييد حرية التعبري يف �إطار
النقا�ش العام حول ال�شخ�صيات العمومية او ال�سيا�سية يف املجتمع الدميقراطي.

وعندم ��ا تقوم احد جهات الدولة با�س ��تخدام الأر�ض ��ية القانونية (املن�ص ��و�ص
عليه ��ا يف العه ��د) لتقييد حرية التعبري ،يجب ان تثبت ب�ش ��كل وا�ض ��ح وحمدد
طبيع ��ة التهديد الذي تخ�ش ��اه ،و�ض ��رورة الإجراء الذي تنوى اتخاذه وتنا�س ��به
مع الهدف .وعليها ب�ش ��كل خا�ص �أن تثبت وجود رابط مبا�ش ��ر وفوري بني حرية
29
التعبري والتهديد الذي تدعيه.

29
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الق�سم الثاين :الت�شريعات االعالمية

الق�سم الثاين:
الت�شريعات الإعالمية
 .1هيئات م�ستقلة لتنظيم االعالم
معايري دولية ومقارنة
�إن فك ��رة ا�س ��تقاللية الهيئ ��ات الت ��ي تتمت ��ع ب�ص�ل�احيات تنظي ��م الإعالم عن
احلكوم ��ات و�أن تك ��ون حممية من التدخالت ال�سيا�س ��ية والتجارية متجذرة يف
املعايري الدولية ومثبتة من خالل مقارنة ممار�سة مثل هذه الهيئات يف املجتمع
الدميقراطي .وتعليل احلماية لهذه الهيئات وا�ضح� :إذا �سيطرت احلكومة على
هذه الهيئات ،فعلى الأرجح انها �س ��تتخذ قرارات تنظيمية جتاه الإعالم حتابي
احلكومة القائمة ،بدال من اتخاذ قرارات لفائدة ال�ص ��الح العام .وهذا �سيحد
م ��ن ق ��درة الإعالم على اعداد تقارير �ص ��حفية نقدية ،وخا�ص ��ة تل ��ك املتعلقة
ب�شخ�ص ��يات �سيا�س ��ية وهذا يق�ض ��ي ب ��دوره عل ��ى االحرتام ال�ض ��روري حلرية
التعبري.
كما �أنه من ال�ض ��روري ان تكون هيئات التنظيم م�س ��تقلة ع ��ن القطاعات التي
تنظمها .ورغم �أن هذه لي�س ��ت ظاهرة بارزة �أو ق�ض ��ية مهمة يف العامل العربي،
وهذا يرجع �أ�سا�سا �إلى �سيطرة احلكومة عليها� ،إال �أنها م�شكلة تنمو با�ضطراد
يف عدد من الدول الدميقراطية حيث ت�س ��مى ه ��ذه احلالة «القب�ض على الهيئة
التنظيمية» .والتبعيات ال�س ��لبية لهذه احلالة ظاهرة ب�شكل جلي ،وهي يف نهاية
املط ��اف م�ش ��ابهة يف نتيجتها ل�س ��يطرة احلكومة على الهيئ ��ات التنظيمية� :إذا
�س ��يطر �أ�ص ��حاب امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمية على هيئة التنظيم ف�إن عملها �س ��يكون
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منحازا ل�صاحلهم بدال من �أن تتخذ قراراتها بناء على امل�صلحة العامة.
وجتدر املالحظة �إلى �أن مبد�أ اال�ستقاللية يطبق على �صالحيات تنظيم الإعالم
ولي�س على امل�ستوى الإعلى واملتعلق ب�صناعة ال�سيا�سات والتي عادة ما تظل بيد
احلكومة .فعلى �س ��بيل املث ��ال ،تعترب القرارات الأ�سا�س ��ية املتعلقة بالتحول �إلى
النظام الرقمي (مبا يف ذلك النظام الذي �س ��يتم ا�ستخدامه ،واالطار الزمني
الذي �س ��يتم فيه اجناز التحول الرقمي ،والإجراءات العامة التي �س ��يتم تبنيها
مل�ساعدة املواطنني �أثناء هذه العملية) هي قرارات �سيا�سية تقوم جهة حكومية
باتخاذها .يف املقابل ،ف�إن القرارات املحددة مثل �أي من ال�ش ��ركات الإعالمية
�ستح�صل على �إ�شارات بث متعددة تعترب قرارات تنظيمية .و�إذا تركت مثل هذه
القرارات للحكومة ف�إنها �س ��تت�أثر باالعتبارات ال�سيا�س ��ية مبا يت�ضمنه هذا من
تقييد حلرية التعبري.
وتب ��دو �آثار اجلروح يف قطاع الإعالم وا�ض ��حة يف العامل العربي ب�س ��بب انعدام
ا�س ��تقاللية هيئات التنظيم عن احلكومة .والتدخل ال�سيا�سي يف التنظيم جلي،
بد�أ من قرار من ي�سمح له بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة �إعالمية (حرا�سة البوابة) ،وانتهاء
بق ��رارات هيئات التنظي ��م بفر�ض عقوبات على امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمية ب�س ��بب
خرقه ��ا لقوانني خمتلفة .والقرارات املتعلقة بال�س ��ماح مل�ؤ�س�س ��ة �إعالم �س ��معي
ب�ص ��ري بالعمل� ،أو ت�أ�س ��ي�س �ص ��حيفة� ،أو حتى العمل ك�ص ��حفي كث�ي�را ما يتم
اتخاذه ��ا يف كثري من بلدان املنطقة� ،إن مل يكن معظمها ،بناء على التحالفات
ال�سيا�سية (�أو على الأقل املوافقة ال�سيا�سية) ولي�س بناء على حمددات مهنية.
وغالبا ما يتم فر�ض عقوبات على امل�ؤ�س�سات الإعالمية بذريعة خرقها للأنظمة
املتبعة (وهي ذات طبيعة مطاطية يف اكرث الأحوال) بناء على �أ�س ��باب �سيا�سية
�أكرث من كونها �أ�سباب مو�ضوعية.
وهناك �آراء وت�ص ��ريحات ال حت�ص ��ى ملرجعي ��ات دولية ت�س ��اند احلاجة لوجود
هيئ ��ات تنظيم م�س ��تقلة متتلك ال�س ��لطة لتنظيم الإع�ل�ام .ويف معظم احلاالت
24
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ف�إن هذه الت�ص ��ريحات متعلق ��ة بالبث املرئي وامل�س ��موع �أو جهات تنظيم قطاع
االت�ص ��االت ،وهذا غالبا لأن معظ ��م البلدان الدميقراطية لي� ��س لديها �أجهزة
ر�س ��مية لتنظيم ال�ص ��حافة املطبوعة �أو عمل ال�ص ��حفيني .والت�ص ��ريح التايل
هو لال�ش ��خا�ص الثالثة املفو�ض�ي�ن عامليا ،يف ذلك الوقت ،مبراقبة حالة حرية
التعب�ي�ر وهم :مق ��رر الأمم املتح ��دة اخلا�ص بحري ��ة الر�أي والتعب�ي�ر ،ومقرر
منظمة الدول الأمريكية اخلا�ص بحرية الر�أي والتعبري ،واملمثل اخلا�ص ملنظمة
الأم ��ن والتعاون يف �أوربا حلرية الإعالم ،والذين ا�ص ��دروا اعالنا م�ش�ت�ركا مت
تبنيه يف �سنة :2003
يج ��ب �أن تك ��ون كل ال�س ��لطات العمومية التي لها قوة ر�س ��مية لتنظيم الإع�ل�ام حممية من
التدخل ،وب�شكل خا�ص التدخالت ذات الطبيعة ال�سيا�سية �أو التجارية ،وخا�صة عملية تعيني
�أع�ض ��ائها وهي عملية يجب ان تكون �ش ��فافة وت�س ��مح للمواطنني باعطاء �آرائهم فيها ،و�أال
30
تكون حتت �سيطرة حزب �سيا�سي معني.

ومنذ فرتة قريبة ،قامت جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�س ��ان �س ��نة  ،2009يف
تعليق لها على املادة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�س ��ية ،با�صدار
ت�ص ��ريح م�ش ��ابه غري انه كان مقت�ص ��را على الهيئات التنظيمية املعنية بالبث
املرئي وامل�سموع:
�إننا نو�ص ��ي ب�أن تق ��وم الدول التي ال زالت مل ت�ؤ�س ���س هيئة تنظيمية عمومية لتتولى �ش� ��ؤون
ا�ص ��دار الرتاخي�ص (�أن تقوم بهذا) ،و�أن تكون لها �ص�ل�احيات مراجعة طلبات احل�ص ��ول
31
على تراخي�ص ل�شركات البث ال�سمعي الب�صري و�أن متنح الرتخي�صات الالزمة.

علم ��ا ب�أن املنظم ��ات الإقليمي ��ة الثالثة املعنية بحق ��وق الإن�س ��ان (يف �أفريقيا،
 30مت تبن ��ى الإع�ل�ان يف  18كانون �أول/دي�س ��مرب .وميكن االط�ل�اع عليه على الراب ��ط التايلhttp://:
 .www.osce.org/fom/66176وهن ��اك الآن اربع مفو�ض ��يني عامليني حول حرية التعبري

بعد �أن تبنت املفو�ض ��ية الأفريقية حلقوق الإن�س ��ان وال�ش ��عوب قرار اتخاذ مقرر خا�ص حلرية التعبري
والو�صول �إلى املعلومات ،و�أقرت ا�صدار �إعالنا م�شرتكا حول مو�ضوع حرية التعبري �سنويا منذ .1999
 31تعليق عام رقم  ،34مالحظة  ،23فقرة .39
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والأمريكيت ��ان ،و�أوروب ��ا) ق ��د تطرق ��ت لنف� ��س الفك ��رة .وعلي ��ه ف� ��إن الإعالن
الإفريقي ،يورد بو�ضوح ،يف املبد�أ ال�سابع (:)1
يجب على كل هيئة متتلك �ص�ل�احيات تنظيم البث املرئي وامل�س ��موع واالت�ص ��االت ان تكون
م�س ��تقلة ،وان تكون حممية ب�ش ��كل مالئم من التدخالت ،وخا�صة ذات الطابع ال�سيا�سي �أو
االقت�صادي.

ورغم �أن �إعالن الأمريكيتان حول مباديء حرية التعبري (�إعالن الأمريكيتان)،
والذي مت تبنيه من قبل مفو�ض ��ية الأمريكيتان حلقوق الإن�سان يف ت�شرين �أول/
اكتوب ��ر  ،200032ال ين�ص ب�ش ��كل وا�ض ��ح على وجوب ا�س ��تقاللية هيئات تنظيم
القطاع ال�س ��معي والب�ص ��ري� ،إال �أنه يحيل �إلى الأ�س ��باب املوجبة لتكون كذلك،
حيث قال يف املبد�أ :13
�إن من ��ح ترددات مل�ؤ�س�س ��ات الإذاع ��ة والتلفزيون بناء عل ��ى خلفياتها �أو بنية ال�ض ��غط على
امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمي ��ة� ،أو معاقبتها� ،أو مكاف�أتها �أو منح مزايا مل�ؤ�س�س ��ات �إعالمية ب�س ��بب
�آرائها �أو عملها يهدد حرية التعبري ويجب ان يكون ممنوعا يف ن�ص القانون.

وهناك �أي�ض ��ا تو�صية كاملة �أ�ص ��درها املجل�س الأوروبي ،وهو اجل�سم الأ�سا�سي
املعن ��ي بحق ��وق الإن�س ��ان يف ال ��دول الأوروبي ��ة وال ��ذي ي�ض ��م حالي ��ا  47دولة،
وتخت� ��ص هذه التو�ص ��ية بهذا املو�ض ��وع ح�ص ��را ،وعل ��ى وجه اخل�ص ��و�ص ف�إن
التو�صية ( 23)2000حول ا�ستقاللية �سلطات تنظيم القطاع ال�سمعي الب�صري
ومهماتها (تو�صية املجل�س الأوروبي) 33.وتن�ص التو�صية اجلوهرية الأولى لهذا
االعالن على:
على الدول الأع�ض ��اء ان ت�ضمن ت�أ�س ��ي�س هيئات تنظيمية م�ستقلة للقطاع ال�سمعي الب�صري
من خالل تبني �إطار ت�ش ��ريعي مالئم لهذا الغر�ض .وعلى جميع القوانني والإجراءات التي
حتكم عمل هيئات التنظيم �أو ت�ؤثر على عملها �أن تدعم ا�ستقالليتها وت�ضمنه ب�شكل �صريح.
 32مت تبنيه يف اجلل�سة العادية رقم  ،108يف  19ت�شرين �أول .2000
 33مت تبنيها من قبل اللجنة الوزارية للمجل�س الأوروبي يف  20كانون �أول/دي�س ��مرب  .2000وانظر �أي�ض ��ا
اعالن اللجنة الوزارية حول ا�س ��تقاللية علم هيئات تنظيم القطاع ال�سمعي الب�صري والتي مت تبنيها
يف � 26آذار/مار�س .2008
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وقد ح�ص ��لت وجه ��ة النظر هذه با�س ��تقاللية هيئ ��ات تنظيم القطاع ال�س ��معي
الب�صري على دعم املحاكم الدولية والوطنية .وقد مت تو�ضيح �سبب هذا الدعم
ببالغ ��ة يف قرار املحكمة العليا يف �س�ي�ريالنكا والتي قررت ب�أن م�ش ��روع قانون
املرئي وامل�س ��موع والذي يعطي وزيرا حكوميا �صالحيات كبرية يف تعيني اع�ضاء
الهيئة التنظيمية ال يتالئم مع ال�ضمانات الد�ستورية بحماية حرية التعبري .وقد
الحظت املحكمة ب�أنه“ :تفتقر الهيئة التنظيمية اال�ستقاللية املطلوبة من ج�سم
و�ض ��عت فيه الثقة للعمل على تنظيم االعالم االلكرتوين ،وهو قطاع ،يعترب من
34
�أقوى الأدوات امل�ؤثرة على الفكر”.
هن ��اك عدد حمدود من الق�ض ��ايا املتعلقة ب�س ��يطرة �أفراد عل ��ى هيئات تنظيم
قط ��اع البث املرئي وامل�س ��موع التي و�ص ��لت �إلى املحاكم الدولية .هناك ق�ض ��ية
مث�ي�رة من كندا و�ض ��عت �أم ��ام جلنة االمم املتح ��دة حلقوق الإن�س ��ان ،وتعلقت
الق�ض ��ية ب�ش ��رعية النظام املتبع العتماد ال�ص ��حفيني يف الربملان .حيث عملت
جمعية خا�صة على �إدارة عملية منح االعتمادات ،و مت االعرتاف بهذه اجلمعية
من قبل الربملان كجهة متنح االعتمادات ،والق�ضية متثلت برف�ض هذه اجلمعية
منح بطاقة اعتماد دائمة الحد ال�ص ��حفيني ب�س ��بب �شكوك حول انتظام �صدور
ال�صحيفة التي يعمل لديها .وقد اقرت جلنة االمم املتحدة حلقوق االن�سان ب�أن
هذا انتهاك حلق حرية التعبري وقالت:
يف الق�ض ��ية امل�شار �إليها ،قامت الدولة بال�س ��ماح ملنظمة خا�صة بالتحكم يف عملية الو�صول
�إل ��ى مرافق الربمل ��ان الإعالمية دون تدخل .هذه الآلية ال ت�ض ��من عدم حدوث ا�س ��تثناءات
اعتباطية يف القدرة على ا�س ��تخدام املرافق الإعالمية يف الربملان .ويف ظل هذه الظروف،
ف�إن اللجنة ترى ان نظام االعتمادات املتبع مل يظهر �أنه قيد �ض ��روري وتنا�س ��بي مع القيود
املفرو�ض ��ة على احلقوق التي ت�ضمنتها املادة  ،19الفقرة  3من العهد ،بهدف �ضمان فعالية
35
عمل الربملان و�سالمة �أع�ضائه.
� 34أثوكوري ��ل و �أور� ��س �ض ��د النائب الع ��ام 5 ،ايار/ماي ��و  ،1997املحكمة العليا ،ا� ��س دي رقم – 97/1
97/15
 35جوثيري �ضد كندا ،بيان رقم  ،1995/633اراء مت تبنيها يف  5ايار/ماير  ،1999الفقرة 13.6
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تعطي هذه الق�ض ��ية �إح�سا�س ��ا مبدى التقييد الذي يفر�ضه احلق بحرية التعبري
على �أي ج�سم او هيئة متتلك القدرة على حتديد حرية التعبري وما حتتاجه هذه
الهيئة من متطلبات اال�ستقاللية و�شروط النزاهة.
واالع�ت�راف مبب ��د�أ ا�س ��تقاللية هيئ ��ات التنظيم يعترب �ش ��يئا ،غري �أن �ض ��مان
اال�س ��تقاللية ب�ش ��كل عملي يعترب �ش ��يء �آخر ،وتظهر التج ��ارب من حول العامل
ب�أن الرتويج لال�س ��تقاللية هو عملية م�ؤ�س�س ��اتية معقدة و�صعبة التطبيق .توفر
تو�صية املجل�س الأوروبي بع�ض الإر�شادات حول كيفية �ضمان اال�ستقاللية ب�شكل
عملي ،والتي تت�ضمن ف�ص ��وال عن تعيني اع�ضاء الهيئة ،وتركيبتها ،والفعاليات
(ملجال�س ادارة هذه الهيئات) ،واال�ستقاللية املالية ،وال�صالحيات وال�سلطات،
واملحا�سبة.
وطريقة تعيني �أع�ض ��اء جمال�س ادارة الهيئات التنظيمية تعترب م�س�ألة ا�سا�سية
يف ا�ستقالليتهم .وين�ص الإعالن الإفريقي على �أن عملية التعيني يجب ان تكون
“مفتوحة و�ش ��فافة ،وت�ضمن م�شاركة املجتمع املدين ،ويجب �أال تكون خا�ضعة
ل�سيطرة �أي حزب �سيا�س ��ي 36”.وتويل تو�صيات جمل�س االحتاد الأوروبي بع�ض
االنتباه لهذه الق�ضية ،حيث تطالب ب�أن :يتم تعيني الأع�ضاء «ب�شكل دميقراطي
و�ش ��فاف» ،وتن�ص على �أح ��كام «بعدم املالئمة» لتمنع من تعيني �أ�ش ��خا�ص لهم
عالقات �سيا�س ��ية قوية �أو ت�ض ��ارب يف امل�ص ��الح التجارية من احتالل مقعد يف
ه ��ذه الهيئ ��ات .كما ومتنع الع�ض ��وية عن الأ�ش ��خا�ص الذي يتلق ��ون تعليمات �أو
تخويالت من جهات �أخرى خارج اطار ما ين�ص عليه القانون ،كما وتن�ص على
احلماي ��ة م ��ن فقدان وظائفهم ما عدا فيما يتعلق «بع ��دم احرتام �أحكام «عدم
37
املالئمة» والتي يجب ان يلتزموا بها �أو عدم قدرتهم على القيام مبهماتهم».
كما وت�ش�ي�ر تو�ص ��يات جمل� ��س االحت ��اد الأوروبي لأهمي ��ة �آلية التموي ��ل (لهيئة
التنظي ��م) وعالقته ��ا بتحقيق اال�س ��تقاللية .وتطال ��ب ال�س ��لطات العامة بعدم
 36املبد�أ ال�سابع (.)2
 37الفقرة .8-3
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ا�ستخدام �سلطتها على اقرار التمويل لهيئات البث للتدخل بعملها ،كما وتطالب
بان تكون �آلية التمويل «حمددة يف القانون وبح�سب خطة حمددة ب�شكل وا�ضح،
وفيه ��ا �إحالة حلج ��م امليزانية التقريبي لن�ش ��اطات الهيئ ��ة التنظيمية ،لتتمكن
من القيام مبهماتها كاملة وب�ش ��كل م�س ��تقل 38 ».كما تطلب التو�صيات ان متتلك
الهيئات التنظيمية ال�ص�ل�احيات املالئمة لتبن ��ي القوانني الداخلية التي تنظم
39
عملها.
كما تعرتف كل من تو�ص ��يات جمل�س االحتاد الأوروب ��ي والإعالن االفريقي ب�أن
هيئات تنظيم البث يجب ان تكون منفتحة �أمام رقابة اجلمهور وحما�سبته ،مع
الأخذ بعني االعتبار �أن هذه املحا�س ��بة يجب اال تكون على ح�ساب اال�ستقاللية،
ومثال ،ن�ص الإعالن الأفريقي:
عل ��ى �أي هيئ ��ة تنظيمي ��ة له ��ا �س ��لطات القرار يف تنظي ��م البث ال�س ��معي الب�ص ��ري وقطاع
االت�ص ��االت �أن تكون خا�ض ��عة ملحا�سبة ر�س ��مية من قبل اجلمهور من خالل ج�سم ي�ضم يف
40
ع�ضويته عدة �أطراف.

وركزت تو�ص ��يات جمل�س االحتاد الأوروبي على هذه النقطة عندما ا�شارت �إلى
�أن ��ه «يجب ان يوجد �إ�ش ��راف (على هيئ ��ات الرقابة) فقط م ��ن ناحية قانونية
41
�أن�شطتها ،و�صحة �أن�شطتها املالية و�شفافيتها».
وهناك اعرتاف عام بهذه املباديء يف كل الدول الدميقراطية حول العامل .ففي
جنوب �أفريقيا مثال ف�إن ا�س ��م هيئة التنظيم« :ال�سلطة امل�ستقلة للإت�صاالت يف
جنوب �أفريقيا» (�إكا�س ��ا) ،يعك�س فكرة اال�س ��تقاللية ،كما �أن هذه اال�ستقاللية
من�صو�ص عليها بو�ضوح يف الت�شريعات امل�ؤ�س�سة لهذه الهيئة والتي تقول:
38
39
40
41

الفقرة .9
الفقرة .12
املبد�أ ال�سابع (.)3
الفقرة .26
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( )3هذه ال�س ��لطة م�س ��تقلة ،وال تخ�ضع �إال للد�س ��تور والقانون ،ويجب ان تكون حيادية وان
تقوم بعملها دون خوف� ،أو حماباة �أو �أحكام م�سبقة.
( )4يجب ان تقوم ال�سلطة بعملها دون �أي تدخل �سيا�سي او جتاري.

42

وي�ض ��م جمل�س ادارة (�إكا�س ��ا) �س ��بعة م�ست�ش ��ارين يعينهم الرئي� ��س بناء على
تو�ص ��ية من الربمل ��ان تبعا للمب ��اديء التايل� :أ) م�ش ��اركة املواطن�ي�ن يف عملية
الرت�ش ��يح .ب) ال�ش ��فافية واالنفتاح .ج) ن�ش ��ر القائمة املخت�ص ��رة للمر�شحني
للتعي�ي�ن .وال ميك ��ن تعي�ي�ن �إال اال�ش ��خا�ص امللتزم ��ون بحري ��ة التعب�ي�ر والقيم
الإجتماعي ��ة التقدمي ��ة ،والذي ��ن لهم جترب ��ة مالئمة يف هذا احلق ��ل ،والذين
ميثلون ،كمجموعة متكاملة ،كل جنوب �أفريقيا .ويحرم الأ�ش ��خا�ص الذين لهم
عالقات �سيا�س ��ية قوية �أوالذين لهم م�ص ��الح جتارية يف قطاع االت�ص ��االت �أو
43
املرئي وامل�سموع من �أن ي�صبحو �أع�ضاء يف هذه ال�سلطة.
�أما يف ت�ش ��يلي ،فين�ص القانون  44ب�شكل جلي على �أن جمل�س التلفزيون الوطني
هو �س ��لطة عمومية م�س ��تقلة ،وهي تتبع نظام �إداري ال مركزي ،ولها �شخ�ص ��ية
قانونية م�س ��تقلة ،وهي م�س ��ئولة �أمام الرئي�س من خ�ل�ال وزير جمل�س الوزراء.
ويجب ان يكون �أع�ض ��اء املجل�س من اال�شخا�ص املهنيني الذين لهم عالقة بهذا
املي ��دان ،والذي ��ن ينالون ثقة كل من الرئي�س وجمل�س ال�ش ��يوخ .ويعني اع�ض ��اء
املجل� ��س لفرتة مدتها � 8س ��نوات ويتم انتخاب ن�ص ��فهم مرة كل اربع �س ��نوات.
ويعني الرئي�س الأع�ضاء االحد ع�شر مبوافقة جمل�س ال�شيوخ.
ويف اململكة املتحدة ،مت يف �س ��نة  1995و�ض ��ع �آلية جديدة لتعيني كل الأ�شخا�ص
يف املنا�ص ��ب العمومي ��ة .ورغم �أن الوزير احلكومي املعني وا�ص ��ل مهمات تعيني
 42قانون ال�سلطة امل�ستقلة للإت�صاالت يف جنوب �أفريقيا ،رقم  13ل�سنة  ،2000ق�سم .3
 43امل�صدر ال�سابق .ق�سم  3و .6
 44قانون رقم  .18،838متاح باللغة اال�سبانية على الرابط التايل:

http://www.cntv.cl/prontus_cntv/site/artic/20101221/
pags/20101221112826.html.
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الأع�ض ��اء غري التنفيذيني يف “اوفكوم” ،هيئة تنظيم البث ال�س ��معي الب�صري
وقطاع االت�ص ��االت� ،إال �أن ه�ؤالء الأ�ش ��خا�ص الذين يتم تعيينهم ير�شحون على
�أ�سا�س التو�صيات املن�صو�ص عليها يف �آلية تعيني الأ�شخا�ص للمنا�صب العمومية.
والت ��ي تت�ض ��من �أن كل من يحتل من�ص ��با عمومي ��ا يجب ان يتمتع باملوا�ص ��فات
املالئم ��ة و�أن يخ�ض ��ع تعيينه لتدقي ��ق واحد على الأقل م ��ن املقيمني املعتمدين
امل�س ��تقلني .وكل الأ�شخا�ص املر�ش ��حني يف القائمة التي تر�سل �إلى الوزير املعني
يج ��ب ان يحظو باملوا�ص ��فات املطلوبة و�أن مي ��رو عرب هذه العملي ��ة 45.ويت�ألف
جمل�س �إدارة “�أوفكوم” من خم�سة �أع�ضاء ورئي�س ،ويعينون جميعهم من خالل
عملية التعيني امل�ستقلة ،ومعهم �أي�ضا ثالثة �أع�ضاء تنفيذيني يتم اختيارهم من
جمموعة من كبار املوظفيني مبن فيهم املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة.
هن ��اك نظ ��ام �آخ ��ر ي�ض ��من ا�س ��تقاللية عملي ��ة تعيني اع�ض ��اء هيئ ��ة البث هو
مفو�ضية البث اجلامايكية ،والتي ت�أ�س�ست من خالل قانون توزيع البث ال�سمعي
الب�صري 46.حيث يقوم احلاكم العام (وهو لقب يعود �إلى رئي�س الدولة) بتعيني
اع�ضاء الهيئة بعد م�شاورات مع رئي�س الوزراء وقائد املعار�ضة .وال يجوز تعيني
�أي من القيادات ال�سيا�س ��ية الن�ش ��طة لهذه الهيئة ويحجب التعيني �أي�ضا عن اي
�ش ��خ�ص تر�شح النتخابات خالل ال�سنوات ال�سبع ال�س ��ابقة للتعيني حتى و�إن مل
ينجح يف االنتخابات.
�أما بالن�سبة للدولة الإ�سالمية ،فيمكن اعتبار اندوني�سيا واحدة من الدول التي
متكن ��ت م ��ن اجناز عملية حتول دميقراطي �س ��ريعة وناجحة بع ��د ثورة ،1998
والتي ازاحت عن احلكم الرئي�س الت�سلطي� ،سوهارتو ،الذي حكم البلد ل�سنوات
طويلة .وكانت �س ��لطة تنظيم البث يف اندوني�س ��يا مرتكزة يف يد وزير الإعالم،
 45راجع موقع مكتب املفو�ض بالتعيني للمنا�صب العمومية:

http://www.publicappointmentscommissioner.org/

 46قانون  ،47متوفر على الرابط التايل:

_http://www.broadcastingcommission.org/uploads/content_page
files/BroadcastingandRadioRe-DiffusionAct.pdf.
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ولكن عندما قام الرئي�س عبد الرحمن وحيد بت�أ�س ��ي�س �أول حكومة دميقراطية
�سنة  1999عمد �إلى �إلغاء وزارة الإعالم.
وو�ض ��ع قانون البث ال�سمعي الب�ص ��ري ،الذي مت تبنيه �سنة  ،200247جمموعة
من «املباديء ،والأهداف ،والفعاليات ،والتوجيهات» للقطاع ال�سمعي الب�صري
ب�شكل عام (الفقرة  ،)5-2والذي ت�ضمن عدة �إحاالت �إلى فكرة اال�ستقاللية.
و�أ�س�س ��ت الفقرة ( )7املفو�ض ��ية الأندوني�سية للبث ال�س ��معي الب�صري ،لتكون
«جهاز دولة م�ستقل» م�سئول عن تنظيم القطاع ال�سمعي الب�صري ،ويتكون من
هيئة وطنية و�أخرى للأقاليم .ويتم تر�شيح الأع�ضاء الت�سعة يف الهيئة الوطنية
والأع�ضاء ال�س ��بعة يف هيئة الأقاليم من قبل املواطنني ويتم انتخابهم من قبل
الربمل ��ان (�أو الربملان ��ات االقليمية) ،بناء على علمي ��ة «فح�ص مفتوح ومالئم
للمر�ش ��حني» ،علما ب�أن الرئي�س �أو رئي�س الإقليم يقوم بعملية التعيني النهائي.
ويجب ان يوايل كل ع�ض ��و معني لهذه الهيئة «للبانكا�س ��يال» ،48والد�س ��تور ،و�أن
يكون مواطنا اندوني�سيا ،و�أن يحمل �شهادة جامعية �أو ان يتمتع بقدرات ثقافية
مماثلة ،مبا يف ذلك معرفة بالبث ال�س ��معي الب�صري ،و�أال يكون منخرطا ب�أي
ن�ش ��اط �إعالمي �شعبي �سواء ب�ش ��كل مبا�شر �أو غري مبا�شر .و�أال يكون ع�ضوا يف
ج�سم ت�شريعي �أو ق�ضائي ،و�أال يكون م�سئوال حكوميا .وتبلغ مدة الع�ضوية ثالث
�س ��نوات قابلة للتجديد مرة واحدة .وميكن ا�سقاط الع�ضوية عن الأع�ضاء �إذا
�ص ��در بحقهم حكم ق�ض ��ائي بال�س ��جن� ،أو من خالل قرار �إداري رئا�س ��ي بناء
على تو�ص ��ية من الربملان .ويقوم �أع�ض ��اء الهيئة بانتخ ��اب رئي�س للهيئة ونائب
له من بينهم.

 47قانون رقم .2002/32
 48البانكا�س ��يال هي منظومة من خم�س ��ة مباديء وتعترب الأ�س ���س التي تقوم عليها الدول الأندوني�س ��ية
وتت�ضمن االعتقاد برب واحد ،وحدة �أندوني�سيا ،الدميقراطية ،والعدالة االجتماعية.
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املمار�سة يف املنطقة
ات�س ��مت منطقة الع ��امل العربي تاريخيا بوجود �س ��يطرة حكومية ل�ص ��يقة على
قطاع ��ي ال�ص ��حافة املطبوع ��ة واملرئ ��ي وامل�س ��موع .ورغم بداية ظه ��ور مالمح
لت�ش ��ريعات م�س ��تقلة يف عدد من الدول ،مل يتمكن �أي بلد يف املنطقة لغاية هذه
اللحظة من ت�أ�س ��ي�س نظام م�س ��تقل متاما .ويعترب العراق من �أول دول املنطقة
الذي �س ��ار باجتاه ا�س ��تقاللية التنظيم ،وهناك حتركات متقدمة على ال�صعيد
�أي�ضا يف تون�س.
ويف ع ��دد كب�ي�ر من بل ��دان املنطقة  -مبا يف ذل ��ك فل�س ��طني واالردن وحتى يف
لبنان املتحرر ن�س ��بيا -يت�ض ��من تنظيم ال�ص ��حافة املطبوعة اج ��راءات تقارب
متطلبات الرتخي�ص ،ويخ�ضع مبا�شرة ل�سلطة احلكومة ،وعادة ما يكون م�سئوال
عنه ��ا وزارة الإعالم �أو م ��ا يوازيها .ويف بلدان �أخرى ،مثل م�ص ��ر ،يتم تنظيم
ال�ص ��حافة املطبوعة بوا�س ��طة ج�س ��م منف�ص ��ل ،ويف حالة م�ص ��ر فهو املجل�س
الأعلى لل�ص ��حافة ،ويف معظم احلاالت تخ�ضع هذه الأج�سام ل�سيطرة حكومية
قوية .ال زال الو�ض ��ع يف ليبيا غري م�س ��تقر .حيث مت حل ال�ش ��ركة العامة للن�شر
والتي كانت ت�س ��يطر على ال�صحافة املطبوعة يف ظل نظام القذايف ،وا�ستبدلت
بهيئة دعم وت�ش ��جيع ال�صحافة .وال زال غري وا�ضح �إلى الآن طبيعة هذه الهيئة
وهل �ستكون م�ستقلة �سيا�سيا خالفا ملا كنت عليه الهيئة ال�سابقة.
يف كث�ي�ر م ��ن بل ��دان املنطقة هناك ع ��دد حمدود من م�ؤ�س�س ��ات الب ��ث املرئي
وامل�س ��موع اخلا�ص ��ة .ويف بع� ��ض احلاالت فهذه امل�ؤ�س�س ��ات اخلا�ص ��ة حمظورة
ب�ش ��كل كامل ،ويف حاالت �أخرى فهي م�صرحة فقط مل�ؤ�س�سات البث التلفزيوين
الف�ض ��ائي .وهناك مقاربات خمتلفة لتنظيم الب ��ث التلفزيوين للقطاع اخلا�ص
يف البلدان التي ي�س ��مح ل ��ه بالعمل فيها .يف بع�ض البلدان ،مثل فل�س ��طني ،ف�إن
تنظيم البث املرئي وامل�سموع يتم مبا�شرة من قبل احلكومة ويف هذه احلالة من
قبل وزارة الإعالم.
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والنم ��وذج الأكرث انت�ش ��ارا يف املنطقة هو وجود هيئة تنظيمية للقطاع ال�س ��معي
الب�ص ��ري ،مثل الهيئة العليا لالت�ص ��ال ال�س ��معي الب�ص ��ري يف املغ ��رب ،هيئة
االعالم املرئي وامل�س ��موع يف الأردن ،املجل�س الوطني للإعالم املرئي وامل�سموع
يف لبنان .ولكن يف معظم هذه البلدان تقع هذه الهيئات حتت �سيطرة احلكومة
�أو اجلهات الر�س ��مية .ففي املغرب على �س ��بيل املثال ،يقوم امللك بتعيني اع�ضاء
الهيئ ��ة .بينم ��ا ال تقوم الهيئ ��ة يف االردن ب�أكرث من رفع تو�ص ��يات �إلى احلكومة
والتي تقوم باتخاذ القرارات النهائية املتعلقة با�ص ��دار الرتاخي�ص مل�ؤ�س�س ��ات
املرئي وامل�سموع.
واملقارب ��ة املتبعة يف م�ص ��ر ت�ش ��به هذه احل ��االت ،حيث تعمل معظ ��م القنوات
التلفزيونية الف�ض ��ائية (ال يوجد حمطات تلفزيونية ار�ض ��ية خا�صة يف م�صر)
من داخل املنطقة احلرة يف م�صر ،وخا�صة من املنطقة الإعالمية احلرة .وتقع
املناطق احلرة داخل الأرا�ض ��ي امل�ص ��رية ،ولكنها تعت�ب�ر كمناطق خارج حدود
الدولة لأهداف تنظيمية مالية واقت�صادية .وتقع هذه املناطق حتت �صالحيات
الهيئة العامة لال�س ��تثمار ،وهي ج�سم تابع للدولة ،ويخ�ضع لل�سيطرة ال�سيا�سية
ويتوجه بامرها .وكان على الراغبني يف احل�ص ��ول على ترخي�ص يف املا�ضي �أن
ينالوا ت�ص ��ريحا �أمنيا بالعمل و�أن يدفعوا ر�أ�س مال كبري جدا ت�ص ��ل قيمته �إلى
ما يعادل اربعة ماليني دوالر �أمريكي للح�صول على رخ�صة االر�سال .ولكن بعد
الثورة امل�ص ��رية مت ا�س ��قاط كال هذين ال�ش ��رطني .كما رف�ض يف املا�ضي طلب
املحطات الف�ضائية يف م�صر باحل�صل على ترخي�ص ببث برامج اخبارية ،وقد
تغري هذا احلال اي�ضا بعد الثورة.
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م�صر العراق االردن لبنان املغرب فل�سطني تون�س
ترخي�ص مبا�شر من
احلكومة
هيئة ترخي�ص حتت
�سيطرة احلكومة
هيئة تنظيم م�ستقلة











































اجلدول الأول :ترخي�ص م�ؤ�س�سات البث املرئي وامل�سموع
مالحظة :هذه جمرد عينة من دول املنطقة

هن ��اك ا�س ��تثناءان له ��ذه ال�س ��يناريوهات التنظيمي ��ة يف املنطقة وهم ��ا تون�س
والع ��راق .تاريخي ��ا ،ف� ��إن الت�ص ��ريح بت�أ�س ��ي�س تلفزي ��ون او �إذاع ��ة يف تون� ��س
يخ�ض ��ع ملوافقة وزارية وكانت الرخ�ص توقع من قبل رئي�س الوزراء .ويف �ش ��هر
ت�ش ��رين ثاين  2011مت �سن قانون جديد ا�س�س ��ت مبوجبه الهيئة العليا امل�ستقلة
لالت�صاالت ال�سمعية الب�صرية .49وقد ن�ص القانون على ا�ستقاللية هذه الهيئة،
كما ان متويلها حمفوظ بعيدا عن التدخالت ال�سيا�س ��ية .ويتم تر�ش ��يح اع�ضاء
الهيئ ��ة من قب ��ل طيف من الق ��وى االجتماعي ��ة الفاعلة يف املجتم ��ع (الرئي�س،
اجلهاز الق�ض ��ائي ،الربملان ،ال�ص ��حفيون ،مالكي الو�سائل الإعالمية) ،مبا يف
ذلك من �ض ��مان لعدم خ�ض ��وع �أع�ض ��اء الهيئة ل�س ��يطرة قوة �سيا�س ��ية واحدة.
ويحتفظ �أع�ض ��اء الهيئة مبن�ص ��بهم ملدة �ستة �س ��نوات ،غري قابلة للتجديد ،وال
ميكن ازاحتهم عن موقعهم �إال بقرار من بقية اع�ضاء الهيئة .ل�سوء احلظ ف�إنه
مل يتم تعيني اع�ض ��اء الهيئة لغاية هذه اللحظة ولذلك ف�إنها ال زالت غري فاعلة
ب�شكل عملي.
�أما يف العراق ،فقد مت ت�أ�س ��ي�س املفو�ض ��ية العراقية لالت�ص ��االت واالعالم من
 49ق ��رار اداري بق ��وة القانون رقم  2011-116يف  2ت�ش ��رين ث ��اين  2011حول حرية االعالم ال�س ��معي
الب�صري وت�أ�سي�س الهيئة امل�ستقلة لالعالم ال�سمعي والب�صري.

املعايري الدولية وقوانني االعالم يف العامل العربي

35

قبل �س ��لطة الإئتالف امل�ؤقت ��ة يف العراق من خالل �أمر رقم ( )65الذي �ص ��در
يف � 20آذار/مار� ��س  .2004وق ��د �أ�س ���س الأمر  65املفو�ض ��ية كج�س ��م م�س ��تقل
يخ�ض ��ع ملحا�س ��بة الربملان وميول بوا�س ��طة الر�س ��وم الت ��ي يح�ص ��ل عليها من
ترخي�ص امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمية و�ش ��ركات االت�ص ��االت .ويتم تر�ش ��يح �أع�ض ��اء
جمل�س املفو�ض ��ية من قب ��ل رئي�س الوزراء ولكن يت ��م تعيينهم من قبل الربملان،
ويخ�ض ��عون لقواعد �ص ��ارمة تتعلق بت�ضارب امل�ص ��الح واملنع ال�سيا�سي .وميكن
متابع ��ة القرارات املتعلقة برف� ��ض الرتخي�ص او العقوبات على امل�ؤ�س�س ��ات من
خالل جلنة اال�س ��تماع ،وتتكون اللجنة من خم�سة خرباء ،وميكن تقدمي طلبات
اال�س ��تئناف �إلى جمل�س اال�ستئناف .ورغم هذا التح�صني القانوين للمفو�ضية،
�إال �أنه كان هناك م�شاكل جدية �شابت عملها ،مع ا�صرار احلكومة على التدخل
يف عمله ��ا وقرارتها ،وكذلك يف حماولة تعديل الت�ش ��ريع الذي ينظم عملها من
�أجل التقليل من ا�ستقالليتها.

 .2التنوع
معايري دولية ومقارنة
ير�س ��خ مبد�أ اال�ستقاللية ال�ش ��روط والكيفية التي يجب ان حتكم عملية تنظيم
االع�ل�ام .وبالن�س ��بة للتن ��وع ،فهو �أح ��د الأهداف الرئي�س ��ية لعملي ��ة التنظيم،
وخا�ص ��ة فيما يتعلق بتنظيم االعالم ال�س ��معي والب�ص ��ري .وقانونيا ،ف�إن مبد�أ
التنوع يف الإعالم ينبع من طبيعة احلق ذي الأبعاد املتعددة ،والذي يحمي ،كما
ذكر �سابقا ،لي�س فقط حق املتحدث (يف ن�شر املعلومات والأفكار) و�إمنا يحمي
50
�أي�ضا حق امل�ستمع (يف تلقي املعلومات والأفكار).
وكما لوحظ �سابقا ،ف�إن حق امل�ستمع مينع الدولة من التدخل يف حق امل�ستمعني
 50انظر على �س ��بيل املثال قرار حمكمة الأمريكيتني يف ق�ض ��ية باروخ ايف�ش�ي�ر برون�س ��تني �ض ��د البريو،
مالحظة  ،28الفقرة .146
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يف احل�صول على معلومات من الآخرين وتلقيها .وبالإ�ضافة �إلى هذا ،ف�إن هذا
احلق يلقى على عاتق الدولة م�سئولية اتخاذ اجراءات تروج لبيئة مالئمة لتنوع
املعلومات والأفكار واتاحتها للمواطنني .وال يكفي ان تقوم الدولة باتخاذ موقف
نزيه بعدم التدخل يف تنظيم الإعالم ،وخا�ص ��ة يف القطاع ال�سمعي والب�صري،
حيث ي�ؤدي عدم تدخل الدولة وال�ص ��عوبات التي يواجها هذا القطاع مثل ندرة
ال�ت�رددات والتكلفة العالي ��ة الالزمة لدخول هذا القطاع ،ت� ��ؤدي عادة �إلى منع
ن�شوء �إعالم متنوع ب�شكل حقيقي وخا�صة يف ظل غياب حوافز ت�شجيعية ملعادلة
هذه املحددات.
وقد الق ��ت التعددية دعما وا�س ��عا باعتبارها مظهرا رئي�س ��يا م ��ن مظاهر احلق
بحرية التعبري .على �سبيل املثال ،اقرت جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ب�أنه:
كو�س ��يلة يف حماية حق م�س ��تخدمي الإعالم ،مبن فيهم �أع�ض ��اء الأقليات االثنية او اللغوية،
بتلقي طيف وا�س ��ع م ��ن املعلومات والأفكار ،ف�إن على الدولة ان تويل عناية خا�ص ��ة مل�س� ��ألة
51
ت�شجيع ن�شوء اعالم م�ستقل ومتنوع.

وي�شابه هذا الت�صريح ما جاء يف الإعالن الأفريقي الذي ن�ص على:
يفر�ض احلق يف حرية التعبري واجبات على ال�س ��لطات باتخاذ �إجراءات ايجابية لت�ش ��جيع
52
التنوع.

كم ��ا واعرتفت حمكمة الأمريكيتني حلقوق الإن�س ��ان ب�أن احل ��ق يف البحث عن
املعلومات والأفكار وتلقيها يتطلب وجود اعالم حر ومتنوع:
�إن الإعالم وا�س ��ع االنت�ش ��ار هو الذي يجعل من حق ممار�سة حرية التعبري حقيقة واقعة .وهذا
يعني ان �ش ��روط ا�س ��تخدامه (الإع�ل�ام) يجب ان تتالئم م ��ع متطلبات ه ��ذه احلرية ،ونتيجة
لذلك ،يجب ان يكون هناك ،من بني ق�ض ��ايا �أخرى ،تعددية يف و�س ��ائط التوا�ص ��ل ،وهذا يعني
53
منع جميع �أنواع االحتكار ب�أي �شكل كان ،و�ضمانات بحماية حرية ال�صحفيني وا�ستقالليتهم.
 51مالحظة عام رقم  ،34مالحظة  ،23الفقرة .14
 52املبد�أ الثالث.
 53الع�ضوية الإجبارية يف جمعية مو�صوفة قانونيا ملمار�سة مهنة ال�صحافة ،مالحظة  30فقرة .34
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وقد حظيت ق�ضية تنوع الإعالم باعتبارها وجها من وجوه احلق بحرية التعبري
باهتمام كبري يف ال�س ��ياق الأوروبي .ويف �أحكام �ص ��درت �س ��نة  2012يف ق�ض ��ية
«�س ��ينرتو يوروب ��ا � 7أ�س�.أر.ال» و ق�ض ��ية «دي �س ��تيفانو �ض ��د ايطالي ��ا» ،قامت
حمكمة مو�س ��عة �ض ��من املحكم ��ة الأوروبية حلقوق االن�س ��ان ،بالإعالن ب�ش ��كل
تف�صيلي املباديء الأ�سا�سية التي حتكم هذا الفكرة:
 .129ت ��رى املحمك ��ة �أنه م ��ن املالئمة بداية ان تعي ��د الت�أكيد على املب ��اديء العامة التي مت
ت�أ�سي�سها يف احكامها الق�ضائية املتعلقة بالتعددية يف القطاع ال�سمعي والب�صري .وكما ذكر
ب�ش ��كل متكرر ،ال ميكن ان توجد دميقراطي ��ة دون تعددية .تزدهر الدميقراطية وتنمو على
حرية التعبري� .إن من جوهر الدميقراطية هو ال�سماح لعر�ض برامج �سيا�سية خمتلفة و�إثارة
النقا� ��ش حولها ،مبا فيها تلك التي ت�ش ��كك بطريقة تنظيم الدول ��ة القائمة و�إدارتها ،طاملا
�أنها ال تقوم بامل�س بالنظام الدميقراطي ذاته.
 .130وعلى ارتباط وثيق بهذا ،تالحظ املحكمة �أنه من �أجل �ضمان وجود تعددية حقيقية يف
قطاع الإعالم املرئي وامل�سموع يف املجتمع الدميقراطي ،ف�إنه ال يكفي ان تقدم دعما ل�ضمان
وج ��ود عدد من القن ��وات التلفزيونية� ،أو الإمكانية من ناحية نظرية مل�ش ��غلني حمتملني من
العمل يف �س ��وق املرئي وامل�سموع� .إنه ملن ال�ضروري بالإ�ضافة �إلى هذا امل�ساعدة على و�صول
خمتلف امل�ش ��غلني �إلى ال�سوق ب�شكل فعلي ل�ضمان تنوع الربامج ككل ،لتعك�س الآراء املتنوعة
املوجودة يف املجتمع الذي توجه له هذه الربامج ب�أق�صى قدر ممكن.
 .134وتالح ��ظ املحكم ��ة �أنه يف حالة قطاع ح�س ��ا�س مث ��ل الإعالم املرئي وامل�س ��موع ،ف�إنه
بالإ�ضافة �إلى واجب الدولة بعدم التدخل ،ف�إن من واجبها ان ت�سن ت�شريعات مالئمة و�إطار
�إداري فعال ل�ضمان التعددية يف الإعالم ب�شكل فعلي (انظر الفقرة  130يف الأعلى) .وهذا
مطلوب ب�ش ��كل خا�ص عندما ،كما هو الو�ض ��ع يف الق�ض ��ية القائمة ،يت�س ��م النظام الوطني
للإعالم املرئي وامل�سموع بكونه م�سيطرا عليه من قبل نظام ثنائي.

م ��ع �أخذ ه ��ذا بع�ي�ن االعتبار ،يج ��ب مالحظة ان التو�ص ��ية �س ��ي ام/تو�ص ��ية
( 2)2007ح ��ول التعددية الإعالمي ��ة وتنوع املحتوى الإعالم ��ي (انظر الفقرة
 72يف الأعل ��ى) ،ف�إن جلنة الوزراء ق ��د �أكدت ب�أنه «من �أجل حماية التعبري عن
تعددية الأفكار والآراء والتنوع الثقايف والدفاع عنها ،ف�إنه على الدول الأع�ضاء
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ان تكي ��ف الإطارات التنظيمية القائمة ،وخا�ص ��ة ما يتعلق منها مبلكية و�س ��ائل
الإع�ل�ام .كما يجب عليه ��ا �أن تقوم مبالئمة كل الإج ��راءات التنظيمية واملالية
املطلوبة ل�ض ��مان �ش ��فافية الإعالم ،وتعددية الهياكل والبن ��ى ،وتنوع املنتجات
54
الإعالمية التي يتم توزيعها يف قطاع االعالم».
كم ��ا �أحالت املحكمة �إلى تو�ص ��ية املجل� ��س الأوروب ��ي  )2( 2007حول التعددية
الإعالمي ��ة وتن ��وع املحتويات الإعالمي ��ة 55،واملخ�ص�ص ��ة بكليتها ل�س� ��ؤال تنوع
الإعالم و�إجراءات ترويجه.
وركز الإعالن امل�ش�ت�رك ح ��ول التنوع يف القطاع املرئي وامل�س ��موع الذي �ص ��در
�س ��نة  2007عن ال�شخ�ص ��يات الأرب ��ع املخول ��ة مبتابعة حرية التعب�ي�ر -مقرر
الأمم املتحدة اخلا�ص بحري ��ة الر�أي والتعبري ،ومقرر منظمة الدول الأمريكية
اخلا� ��ص بحري ��ة الر�أي والتعب�ي�ر ،واملمثل اخلا� ��ص ملنظمة الأم ��ن والتعاون يف
�أورب ��ا حلرية الإعالم ،واملقرر اخلا�ص بحرية التعبري والو�ص ��ول للمعلومات يف
املفو�ض ��ية الأفريقية حلقوق الإن�س ��ان وال�شعوب -على م�س� ��ألة التنوع االعالمي
وتركز على �أهميته باعتباره �شكال من �أ�شكال حرية التعبري وكواحد من الأ�س�س
56
التي تقوم عليها الدميقراطية.
ويح ��دد الإعالن امل�ش�ت�رك ثالث ��ة مناحي ممي ��زة لتعددية االع�ل�ام �أو التنوع:
املحت ��وى ،وامل�ؤ�س�س ��ة الإعالمية ،وامل�ص ��در 57.وتنوع امل�ص ��در يعني وجود مدى
 7 54حزيران/يونيو  ،2012طلب رقم  .09/38433انظر �أي�ض ��ا على �س ��بيل املثال انفورما�ش ��ىنفريين
لينتيا و�آخرين �ض ��د النم�سا 24 ،ت�شرين ثاين/نوفمرب  ،1993طلبات رقم ،89/15041 ،88/13914
 ،90/17207 ،89/15779 ،89/15717فقرة .38
 55تو�ص ��ية رق ��م ( ،2)2007مت تبنيها م ��ن قبل جلنة ال ��وزراء يف  31كانون ثاين/يناي ��ر  .2007وهذه
التو�ص ��ية حتدث تو�ص ��ية رقم ( 1)1999حول اجراء لرتويج التعددية الإعالمي ��ة ،مت تبنيها من قبل
جلنة الوزراء بتاريخ  19كانون ثاين/يناير .1999
 56مت تبنيه يف  12كانون �أول/دي�سمرب  ،2007وميكن العثور عليه على الرابط التايل:

http://www.osce.org/fom/66176.

 57وانظر �أي�ض ��ا :توما�س جيبونز“ ،متركز امللكية وال�س ��يطرة يف �ص ��ناعة االعالم املتكامل” ،يف كري�س
مار�س ��دين و �س ��تيفان فريهول�س ��ف ،حمرران لكتاب :تكام ��ل يف تنظيم التلفزيون الرقم ��ي يف �أوروبا
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وا�س ��ع م ��ن املحتوي ��ات الإعالمية تخ ��دم احتياج ��ات خمتلف �أع�ض ��اء املجتمع
وم�ص ��احلهم ،باعتباره الهدف الأكرث و�ض ��وحا و�أهمية .كما �أن احد وجوه تنوع
املحت ��وى هو �إعطاء �ص ��وت لكل �أ�ص ��وات املجتمع ،وهذا يعتمد  ،بالإ�ض ��افة �إلى
�أ�ش ��ياء �أخ ��رى ،على وج ��ود �أنواع خمتلف ��ة من امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمي ��ة� ،أو تنوع
امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمية .وب�ش ��كل خا�ص ،يتطلب النظ ��ام الدميقراطي ب�أن تعمل
الدولة على ت�أ�س ��ي�س بيئة ت�سمح بازدهار الأنواع املختلفة من م�ؤ�س�سات الإعالم
املرئ ��ي وامل�س ��موع –مب ��ا يف ذلك خدم ��ة البث العموم ��ي ،والإع�ل�ام التجاري،
والإعالم املجتمع ��ي -والتي تعك�س خمتلف وجهات النظ ��ر وتزود (املواطنني)
بربام ��ج متنوع ��ة� .إن غياب تنوع امل�ص ��ادر ،والذي يعرب عنه م ��ن خالل تنامي
ظاهرة متركز ملكية و�س ��ائل الإعالم ،ميكن �أن ي�ؤثر ب�ش ��كل كبري على حمتوى
الإعالم ،بالإ�ضافة �إلى الت�أثري على ا�ستقالليته وجودته.
هن ��اك عدد من الت�ص ��ريحات ذات الثقل الكبري التي تدع ��م فكرة �أن احلق يف
حرية التعبري حتمل الدولة م�سئولية الرتويج للأنواع الثالثة من التنوع ،وب�شكل
حمدد ،تنوع امل�صادر ،وامل�ؤ�س�سات الإعالمية ،واملحتوى .وجتد الإ�شارة �إلى �أنه
كان وا�ض ��حا دائم ��ا ب�أن هناك حاجة للتمييز بني كيفي ��ة تنظيم الإعالم املرئي
وامل�س ��موع من جهة وتنظيم ال�ص ��حافة املطبوعة من جهة �أخرى .ويف كثري من
الدول ف�إن تنوع امل�ص ��ادر الإعالمية متوفر يف قطاع ال�صحافة املطبوعة ،وهذا
القطاع ال يعاين مثل قطاع املرئي وامل�سموع من املحددات اخلارجية وال�صعوبات
التي يواجهها قطاع البث ال�س ��معي الب�صري .وبالإ�ض ��افة �إلى هذا ،هناك دول
تقوم بتوفري دعم لل�صحافة املطبوعة كطريقة للرتويج للتنوع يف هذا القطاع.
وهناك ت�أ�س ��ي�س وا�ض ��ح يف القانون الدويل ل�ض ��رورة منع متركز ملكية و�سائل
الإعالم ب�ش ��كل كبري� ،أو مبعنى �آخر �ضرورة احلفاظ على تنوع امل�صادر .وكما
�صرحت جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان:
(لندن ،مطبعة بالك�ستون� ،)1999 ،صفحة � ،173-155صفحة .157

40

املعايري الدولية وقوانني االعالم يف العامل العربي

الق�سم الثاين :الت�شريعات االعالمية

تكرر اللجنة مالحظتها التي اوردتها يف التعليق العام رقم  10ب�أنه» نتيجة التطور يف الإعالم
احلديث وا�سع االنت�شار ،هناك �ضرورة لو�ضع اجراءات فعالة قادرة على منع ال�سيطرة على
الإعالم ملا فيه من تدخل يف حق كل �ش ��خ�ص بحرية التعبري» .يجب �أال يكون للدولة �سيطرة
احتكارية على الإعالم ،ويجب عليها �أن تن�ش ��ر التعددي ��ة فيه .وبناء على هذا ،ف�إنه يتوجب
عل ��ى الدولة ان تتخ ��ذ اجراءات مالئمة ،ومتناغم ��ة مع العهد ،ملنع ال�س ��يطرة الزائدة عن
احلد على االعالم �أو متركزه يف يد جمموعة �إعالمية ذات ملكية خا�ص ��ة وب�ش ��كل احتكاري
58
ميكن �أن ي�ضر مبد�أ تنوع امل�صادر ووجهات النظر.

املبد�أ الثاين ع�شر من �إعالن الأمريكيتني طالب ب�شكل حمدد باتخاذ �إجراءات
للحد من «االحتكارات �أو متركز امللكية يف ايدي القلة وال�سيطرة على االت�صال
واالعالم» ،وهذا قائم على �أ�سا�س ب�أن هذا الرتكيز يف امللكية يفرط «بالتعددية
والتنوع اللذان ي�ض ��منان لل�ش ��عب حقه مبمار�سة الو�ص ��ول �إلى املعلومات» .كما
اطلقت حمكمة االمريكيتني حلقوق االن�سان نداء م�شابها «مبنع كل االحتكارات
(مللكي ��ة و�س ��ائل االت�ص ��ال) مهما كان �ش ��كلها» ،وهذا �أي�ض ��ا من �أجل �ض ��مان
التعددية 59.كما طالب الإعالن الأفريقي بنف�س ال�ش ��يء وبتبني �إجراءات فعالة
ملنع متركز ملكية و�سائل الإعالم 60.كما ونوه �إعالن املجل�س الأوروبي الذي �صدر
�سنة � 2007إلى م�شكلة متركز الإعالم ،وو�ضع عدة تو�صيات لكيفية التعامل مع
هذه الق�ضية ،مبا يف ذلك تبني قواعد خا�صة تفر�ض ال�شفافية يف ملكية و�سائل
الإع�ل�ام ،ومتنع متركز امللكية فوق حد معني 61.وق ��د حددت املحكمة الأوروبية
م�شكلة �أ�سا�سية تنبع من التمركز املفرط يف ملكية االعالم:
 58تعليق عام رقم  ،34مالحظة  ،23الفقرة .40
 59الع�ضوية الإجبارية يف جمعية مو�صوفة قانونيا ملمار�سة مهنة ال�صحافة ،مالحظة  30فقرة .34
 60املب ��د�أ  .)3(14كما ومينع الإعالن الأفريقي احتكار ملكية و�س ��ائل الإع�ل�ام العمومية .انظر املبد�أ 5
(.)1
�	61إعالن اللجنة الوزارية للمجل�س الأوروبي حول حماية دور الإعالم يف الدميقراطيات ويف �إطار متركز
ملكية الإعالم ،مت تبني الإعالن يف  31كانون ثاين/يناير  .2007وانظر �أي�ضا تو�صية املجل�س الأوربي
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عندم ��ا يكون هناك و�ض ��ع ي�س ��مح ملجموع ��ة اقت�ص ��ادية �أو �سيا�س ��ية قوي ��ة يف املجتمع ب�أن
حت�ص ��ل على موقع ت�سيطر منه على االعالم ال�سمعي والب�صري وبذلك متار�س �ضغطا على
م�ؤ�س�س ��ات املرئي وامل�س ��موع وبالتايل حتد م ��ن حرياتها التحريرية ف�إن ه ��ذا يفرط بالدور
الأ�سا�س ��ي لالع�ل�ام ب�أنه (اداة رئي�س ��ية) حلري ��ة التعبري يف املجتم ��ع الدميقراطي كما مت
حت�ص ��ينه يف املادة  10من امليثاق ،وخا�ص ��ة عندما يقوم بدور نقل املعلومات والأفكار التي
تهم العموم ،والتي من حق ال�ش ��عب �أن يح�ص ��ل عليها .وي�صح هذا الر�أي �أي�ضا عندما تكون
اجلهة امل�س ��يطرة على الإعالم هي الدولة �أو هيئة االر�س ��ال العمومية .ولذلك ف�إن املحكمة
ترى ب�أنه ب�س ��بب الطبيعة احل�صرية لنظام الرتخي�ص الذي ي�سمح لهيئة االر�سال العمومية
باحتكار ترددات البث املتاحة ال ميكن تربيره �إال �إذا ا�ستطاعت (الدولة) ان تثبت �أن هناك
62
حاجة ما�سة لهذا االحتكار.

ومن الناحية العملية ،تبنت معظم الدول الدميقراطية قوانينا حمددة للتعاطي
مع م�س� ��ألة متركز ملكية و�سائل الإعالم ،هذا بالإ�ضافة �إلى القوانني العامة يف
الدولة التي متنع االحتكارات ب�شكل عام .وترخي�ص االعالم ال�سمعي والب�صري
ه ��و اداة مهمة لفر� ��ض القوانني املتعلقة بامللكية .وكثري م ��ن الدول تفر�ض مثل
ه ��ذه القوانني ،مب ��ا فيها الفر� ��ض على االعالم ال�س ��معي الب�ص ��ري املرخ�ص
بالإبالغ عن اي تغيريات يف ملكية امل�ؤ�س�سة الإعالمية �إلى هيئة تنظيم البث.
هناك الكثري من الت�صريحات و الآراء العمومية التي تتطرق لق�ضية تنوع و�سائل
الإعالم �س ��واء ب�شكل مبا�شر �أو �ض ��منيا .فمثال ،يطالب �إعالن الأمريكيتني �أن
ت�أخذ عملية ترخي�ص امل�ؤ�س�سات الإعالمية «بعني االعتبار املعايري الدميقراطية
التي تعطي جميع الأ�ش ��خا�ص فر�ص مت�س ��اوية يف احل�ص ��ول عليه ��ا 63».ويحيل
الإعالن الأفريقي �إلى احلاجة ل�ض ��مان «تعددية الو�ص ��ول �إلى الإعالم وو�سائل
االت�ص ��االت الأخرى ،مبا يف ذلك املجموعات املحتاجة واملهم�شة ،مثل الن�ساء،
64
والأطفال ،والالجئني ،والأقليات اللغوية والثقافية».
� 62سينرتو يوروبا  7ا�س� .آر .ال و دي �ستيفانو �ضد ايطاليا ،مالحظة  ،65فقرة .133
 63املبد�أ .12
 64املبد�أ .3
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ويوج ��د هن ��ا تركيز خا� ��ص على احلاجة لدع ��م فاعل ،من خالل الت�ش ��ريعات،
لتطوي ��ر ثالث ��ة �أنواع من الإعالم ال�س ��معي والب�ص ��ري :التج ��اري ،واملجتمعي،
والب ��ث العمومي .وعندما تكون بيئة العمل غري مقننة ،من املرجح �أن ت�س ��يطر
امل�ؤ�س�سات التجارية على هذا القطاع .ورغم ان الإعالم التجاري يوفر م�ساهمة
مهم ��ة لتنوع الإعالم �إال �أن هناك م�ص ��الح لفئات اجتماعية ال ميكن ار�ض ��ائها
�إال من خالل الأنواع الأخرى من الإعالم .حيث ي�ض ��من الإعالم العمومي و�صل
البث ال�سمعي الب�صري �إلى مناطق جغرافية وا�سعة ،ويقدم برامج مهمة ولكنها
قد تكون ذات طبيعة غري جتارية ،وبذلك ت�ضمن جودة املنتجات الإعالمية التي
يحتاجه ��ا املواطن ��ون بينما يركز الإعالم التجاري عل ��ى الربامج املدرة للربح.
كم ��ا توفر م�ؤ�س�س ��ات الإعالم املجتمعي معلومات و�ص ��وتا للأف ��راد والتجمعات
التي الجتد تعبريا لها يف الإعالم التجاري او العمومي.
ويطالب الإعالن االفريقي بالتحديد بتوفري ترددات البث ب�ش ��كل مت�س ��اوي بني
البث التجاري واملجتمعي ،ويعترب ان هناك م�سئولية بدعم امل�ؤ�س�سات الإعالمية
املجتمعية عرب الأثري «ب�س ��بب �إمكاناته يف تو�س ��يع دائرة الو�ص ��ول �إلى الإعالم
م ��ن قبل ال�ش ��رائح الفقرية والريفية» ،كم ��ا ويطالب حتويل �إع�ل�ام الدولة �إلى
خدمة بث عمومية 65.ويف تو�ص ��ية املجل�س الأوروبي ل�س ��نة  2007حول التعددية
الإعالمي ��ة ،طالب هو الآخر بت�ش ��جيع الإعالم «ليكون قادرا على امل�س ��اهمة يف
التعددية والتنوع ،وتوفري م�س ��احات للحوار» ،مث ��ل الإعالم «املجتمعي ،املحلي،
66
اعالم الأقليات ،التوا�صل من خالل ال�شبكات االجتماعية».
طالب الإعالن امل�ش�ت�رك ل�س ��نة  2007وال�ص ��ادر ع ��ن اجلهات الأرب ��ع املخولة
مب�س� ��ألة حري ��ة التعب�ي�ر باتخ ��اذ تدابري متع ��ددة لدع ��م التنوع يف امل�ؤ�س�س ��ات
االعالمي ��ة ،و�ص ��رح ب�ض ��رورة «ال�س ��ماح لأنواع الإع�ل�ام املتع ��ددة -التجاري،
والإعالم العمومي ،واملجتمعي -بالعمل يف القطاع وان يتاح لها فر�ص مت�ساوية
 65انظر املبد�أ  5و .6
 66فقرة .)4(I
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بالو�ص ��ول �إلى خمتلف منابر االر�س ��ال املتاحة ».ولتحقيق ه ��ذا الهدف ،طالب
الأع�ل�ان بحج ��ز م�س ��احات مالئمة لعمل االع�ل�ام مبختلف انواع ��ه من خالل
كل املناب ��ر املتاحة للبث مب ��ا يف ذلك البث الرقمي ،وباتخاذ اجراءات خا�ص ��ة
حلماي ��ة خدم ��ة البث العمومي واالع�ل�ام املجتمعي .ومت تبن ��ي نف�س الفكرة يف
67
اعالنهم ل�سنة  ،2013واملخ�ص�ص لتحولها للبث الف�ضائي.
وقد ادركت الدميقراطيات حول العامل �أهمية احلاجة لتعددية و�سائل االعالم.
وهن ��اك فهم مت�أ�ص ��ل للأدوار املهم ��ة واملتنوعة التي يلعبه ��ا الإعالم العمومي
والتجاري ومت قبول هذه الأدوار .ويف املقابل ،فقد بد�أ االعالم املجتمعي بك�سب
اعرتاف وا�سع خالل ال�سنوات املا�ضية ،وبد�أت الدول بتخ�صي�ص ترددات لهذا
النوع من االعالم ،ومعها بد�أت �أي�ض ��ا اج ��راء تعديالت على قواعد الرتخي�ص
لت�أخذ بعني االعتبار هذا النوع من الإعالم.
وهناك اي�ض ��ا اعرتاف وا�س ��ع باحلاجة لدع ��م تنوع امل�ض ��مون االعالمي .والفكرة
الرئي�س ��ية هن ��ا هي انه يجب ان تك ��ون عملية الرتخي�ص عبارة عن م�س ��ابقة يكون
املعيار الأ�سا�سي فيها هو التنوع ،ال ان تكون عبارة عن توزيع الرتاخي�ص ملن ي�سبق
بتق ��دمي الطلب �أو ملن يدفع �أكرث .وقد طالب الإعالن الأفريقي ب�ش ��كل وا�ض ��ح ب�أن
ت�ستخدم عملية الرتخي�ص للرتويج للتنوع يف الإعالم 68،كما وتطالب تو�صية املجل�س
الأوروبي ال�صادرة �سنة  2007حول تنوع الإعالم ب�شكل م�شابه ب�أن ت�ستخدم عملية
الرتخي�ص لتحقيق هذا الهدف 69.وعمليا ،ف�إن معظم الدميقراطيات قد �ض ��منت
امل�س ��اهمة نحو حتقيق تنوع امل�ضمون باعتبارها واحدة من املعايري التي ت�ؤخذ بعني
االعتبار عند النظر يف منح رخ�صة لواحد من طلبني متناف�سني.
وقد ت�ض ��من كل من تو�ص ��ية املجل�س الأورب ��ي والإعالن الأفريقي ،ال�ص ��ادران
 67متاح على الرابط التايل:

http://www.law-democracy.org/live/international-mandatesdiversity-key-in-digital-transition/.

 68املبد�أ .5
 69الفقرة .)3(II
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�س ��نة � ، 2007أي�ض ��ا مطالب حمددة ب�شكل وا�ض ��ح من �أجل دعم تنوع املحتوى.
وعلى �سبيل املثال ،تطالب تو�صية املجل�س الأوروبي ،الدول بالعمل على «تعريف
�سيا�س ��ة فعالة يف هذا اجلانب وو�ض ��عها حمل التنفيذ» ،وعلى ت�ش ��جيع الإعالم
من �أجل انتاج م�ضمون متنوع مع احلفاظ على اال�ستقاللية التحريرية ،وتعطي
مث ��اال عل ��ى ذلك �أن تقوم امل�ؤ�س�س ��ة الإعالمية بانتاج ن�س ��بة معينة من الربامج
70
التي تبثها.
كما ويطالب االعالن االفريقي بالرتويج للأ�ص ��وات الأفريقية من خالل �أدوات
مب ��ا فيها الإعالم وباللغات املحلية 71.ويف �أوروبا ،ي�ش ��تمل امليثاق الأوروبي حول
البث التلفزيون العابر للحدود على ان تقوم الدول املوقعة على امليثاق ب�ض ��مان
ان تق ��وم حمطات التفلزيون العاملة يف مناط ��ق نفوذها بان يكون ماال يقل عن
72
 %50من الربامج التي تبثها هذه املحطات ذات �أ�صول �أوروبية.
وتفر� ��ض هيئات تنظي ��م البث يف كثري من الدول متطلبات ل�ض ��مان التنوع على
منح الرتاخي�ص مثال من خالل فر�ض حد �أدنى من ن�س ��ب الربامج الإخبارية،
والتعلي ��م ،واملحتوي ��ات املحلي ��ة ،والربامج الت ��ي يتم انتاجها م ��ن قبل منتجني
م�س ��تقلني .كما تفر�ض معظم ال ��دول الدميقراطية واجبات على حمطات البث
ب�أن تكون متوازنة ،وحيادية يف نقلها للأخبار وتغطيتها لق�ضايا ال�ساعة.

املمار�سة يف املنطقة
ال يعترب الرتويج للتنوع م�س�ألة ذات �أولوية يف العامل العربي .وت�سيطر احلكومات
عل ��ى تنظيم الإع�ل�ام املرئي وامل�س ��موع وال�ص ��حافة املطبوع ��ة يف غالبية هذه
الدول .والهدف الأ�سا�سي من منح الرتخي�ص للم�ؤ�س�سات الإعالمية هو �ضمان
 70الفقرة .II
 71املبد�أ .3
 72تبني امليثاق يف � 5أيار  ،132 ، E.T.S،1989ودخل حيز التنفيذ يف � 1أيار  ،1993كما مت تعديله بناء
عل ��ى الربوتوك ��ول الذي مت تبنيه يف ت�ش ��رين �أول  ،171 E.T.S ،1998ودخل حيز التنفيذ يف � 1آذار
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ال ��والء للنظام احلاكم بدال من �ض ��مان التنوع ،والت�أكد من �أن مالك امل�ؤ�س�س ��ة
الإعالمية لن يعمل على انتقاد احلكومة �أو امل�سئوليني الر�سميني.
�أما بالن�س ��بة ل�ضمان تنوع امل�ص ��ادر الإعالمية ،فهناك عدد حمدود من الدول
التي متتلك قوانني حمددة حول متركز ملكية و�س ��ائل الإعالم .كما �أنه يف عدد
من الدول ،مثل م�صر ،ال توجد قوانني عامة حول منع االحتكارات .ويف املقابل،
هناك قانونا يف م�ص ��ر مينع ر�سميا �أن ميتلك ال�ش ��خ�ص الواحد �أكرث من %10
من �أي �ص ��حيفة .ورغم �أنه مل يتم و�ض ��ع هذا القانون للرتويج لتنوع امل�ص ��ادر،
ف�إنه ميكن �أن ي�س ��اهم يف �ض ��مان التنوع .علما ب�أنه ال يت ��م تطبيق هذا القانون
ب�شكل فعال يف الواقع.
وفيم ��ا يتعلق بال�ص ��حف ال�ص ��ادرة يف عدد م ��ن دول املنطقة ،كانت ال�ص ��حف
احلزبية هي �أول ما مت ت�أ�سي�س ��ه ،ثم تبع ذلك ت�أ�س ��ي�س ال�ص ��حف امل�ستقلة (�إن
وج ��دت) .وال تزال هذه ال�ص ��حف احلزبية �أو ال�ص ��حف القريب ��ة من احلزب
احلاك ��م يف دول مثل اجلزائر ،وفل�س ��طني ،والأردن ،تلع ��ب دورا مهما يف قطاع
ال�صحافة املطبوعة مبا يف يت�ضمنه هذا من تقييد مل�س�ألة التنوع يف الإعالم.
ورغم قلة الت�ش ��ريعات اخلا�ص ��ة مبلكية الإعالم� ،إال �أن هن ��اك تنوعا يف امللكية
عل ��ى �أر�ض الواق ��ع يف غالبية دول املنطقة ،هذا يرجع �إلى طبيعة تطور ال�س ��وق
الإعالمي .ولكن ال يجب اعتبار هذا دعوة لل�ش ��عور بالر�ض ��ا عن الواقع القائم،
و�إمنا هي دعوة للتحرك العاجل ،لأن التجربة الدول الأخرى تظهر ب�أن �أف�ض ��ل
وق ��ت لتبني ت�ش ��ريعات حتد من متركز ملكية و�س ��ائل الإعالم ه ��و قبل حدوث
متركز للملكية لأنه من ال�ص ��عب القيام بتفكيك متركز امللكية بعد حدوثها على
�أر�ض الواقع.
وتقوم كثري من الدول بدال من تبني �أنظمة تنوع ملكية الإعالم بو�ضع ت�شريعات
تقوم بعك�س هذا متاما وهدفها هو احباط تنوع امللكية .وعلى �س ��بيل املثال ،ف�إن
الإعالم املجتمعي يعاين من غياب الدعم يف جميع �أنحاء املنطقة ،ولي�س لدينا
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�أي معلومات عن �أي من دول املنطقة و هيئات تنظيم البث فيها توفر تراخي�ص
له ��ذا الن ��وع م ��ن الإع�ل�ام �أو �أنها تعم ��ل على ت�ش ��جيعه .حتى �أن قط ��اع املرئي
وامل�س ��موع اخلا�ص يعاين من الإهمال وتتم حماربته من خالل الت�شريعات التي
و�ض ��عتها معظ ��م دول املنطق ��ة .ويف بع�ض الدول مثل اي ��ران والبحرين ،هناك
منع �ص ��ريح على القطاع اخلا�ص من العمل يف جمال الإعالم املرئي وامل�سموع.
ون�س ��بة كبرية من الدول املنطقة مبا يف ذلك املغ ��رب ،والأردن ،واجلزائر ف�إنه
قد مت الرتخي�ص مل�ؤ�س�سات املرئي وامل�سموع اخلا�صة منذ فرتة ق�صرية جدا وال
زال ه ��ذا القطاع يف مه ��ده .ويف الأردن ،ف�إن الب ��ث التلفزيوين حمتكر من قبل
الدولة .ويف م�صر جند �أن للدولة ما ي�شبه االحتكار الكامل على البث الإذاعي.
ويف عدد من دول املنطقة مبا فيها م�ص ��ر ،واجلزائ ��ر ،واملغرب ،ف�إن ترخي�ص
الب ��ث التلفزيوين حم�ص ��ورا عل ��ى الب ��ث الف�ض ��ائي (ولي�س الب ��ث التلفزيوين
الأر�ضي) ،ورغم هذا ف�إن هذا القطاع يعترب �سوقا قوية جدا وخا�صة يف م�صر.
بالإ�ضافة �إلى هذا ،ف�إن القوانني التي تعمل على دعم تنوع املحتوى االعالمي ال
زالت جمهولة يف املنطقة .وت�س ��يطر الأخبار الوطنية على ال�سوق يف معظم دول
املنطقة ،مبا يعنيه هذا من خ�س ��ارة للم�ش ��اهد الذي يحرم م ��ن مطالعة اخبار
حملي ��ة .وال يوجد هن ��اك جهد من قبل الهيئات التنظيمي ��ة ملعادلة هذا اخللل،
و�أحيان ��ا هن ��اك غياب للدعم املعن ��وي .وبدال من تق ��وم امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمية
اخلا�ص ��ة بتعدي ��ل ه ��ذا اخلل ��ل يف الإع�ل�ام والرتويج للتن ��وع ،جن ��د �أن القيود
املفرو�ض ��ة عليها يف بع�ض الدول تعمل على احلد من التنوع .فنجد على �س ��بيل
املث ��ال ان حمطات االذاعة اف .ام يف املغ ��رب ممنوعة من تقدمي الأخبار� .أما
يف االردن ،فعلى م�ؤ�س�س ��ات ال�سمعي والب�صري ان حت�صل على رخ�ص ا�ضافية
الذاعة االخبار ،علما ب�أن تكلفة رخ�صة بث الأخبار تكلف �أكرث بكثري من رخ�ص
االعالم الأخرى.
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 .3تنظيم عمل ال�صحفيني
معايري دولية ومقارنة
رخ�ص ال�صحفيني
من الوا�ض ��ح انه ال يجوز ،بح�س ��ب القانون الدويل ،فر�ض قيود على من ي�س ��مح
له مبمار�سة العمل ال�صحفي �أو �أن يفر�ض على ال�صحفيني االنتماء �إلى جمعية
او احتاد معني� ،أو يطلب منه احل�صول على رخ�صة عمل �أو الت�سجيل لدى جهة
ما .وقد و�ضحت جلنة االمم املتحدة حلقوق االن�سان ب�أن هذا ينطبق على جميع
�أنواع ال�صحفيني:
ال�صحافة هي فعالية يت�شارك بها مدى وا�سعا من الفاعلني ،مبا يف ذلك املرا�سلون العاملون
بدوام كامل واملحللني ،وي�ض ��اف �إليهم املدون ��ون وغريهم من الفئات التي تنخرط بعمليات
الن�ش ��ر الذاتي �سواء على �شكل مطبوع� ،أو على االنرتنت� ،أو عرب �أي و�سيط �آخر ،ولهذا ف�إن
نظام الدولة العام والذي يقت�ض ��ي ت�س ��جيل ال�ص ��حفيون �أو ترخي�صهم ال يتوافق مع الفقرة
73
.3

وقد �ساند االعالن امل�شرتك ال�صادر �سنة  2003عن اال�شخا�ص الثالثة املخولون
(حينها) بالدفاع عن حرية التعبري هذه امل�س�ألة ،عندما �صرح:
ال يج ��ب الفر� ��ض على ال�ص ��حفيني الأفراد الرتخي�ص �أو الت�س ��جيل .وال يج ��ب فر�ض قيود
74
قانونية على من يود ممار�سة العمل ال�صحفي.

ويف نف�س االجتاه ،فقد ق�ض ��ى اعالن الأمريكيتني برف�ض بع�ض انواع ال�ش ��روط
املطلوبة ملمار�سة مهنة ال�صحافة:
يحق لكل �ش ��خ�ص تو�ص ��يل �آرائه/ا من خالل االداة التي يريدها وبال�شكل الذي يختاره� .إن
الع�ض ��وية الإجبارية �أو �شرط احل�صول على �شهادة جامعية ملمار�سة العمل ال�صحفي تعترب
73
74
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االعالن امل�شرتك بتاريخ  18كانون �أول  .2003متوفر على الرابط التايل:
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ت�ضييق غري قانوين على احلق بحرية التعبري.

75

وق ��د مت اخلو� ��ض يف هذه الق�ض ��ية بالتف�ص ��يل يف الر�أي ال ��ذي قدمته حمكمة
الأمريكيتني حلقوق االن�س ��ان �س ��نة  ،1985باالحالة �إلى دولة كو�ستاريكا عندما
طلب ��ت ر�أي املحكم ��ة حول �ش ��رعية خطتها التي تق�ض ��ي ب�ض ��رورة �أن يح�ص ��ل
ال�ص ��حفيون عل ��ى ع�ض ��وية جمعية حم ��ددة كما �أنها ت�ض ��منت �ش ��روطا �أخرى
(تتعل ��ق بالعم ��ر والتعلي ��م) .76وق ��د اعتم ��دت كو�س ��تاريكا على ثالثة �أ�س ��باب
لتدعيم وجهة نظرها ب�ضرورة �أن يتبع ال�صحفيون جلمعية .الأول� ،أن هذه هي
الطريقة «الطبيعية» لتنظيم املهنة .الثاين� ،أنها ت�سعى للرتويج للمعايري املهنية
والأخالقي ��ة ،و�أن ه ��ذا �س ��يفيد املجتمع ككل من خالل �ض ��مان ح ��ق املواطنني
باحل�ص ��ول على معلوم ��ات كاملة و�ص ��حيحة .الثالث� ،أن خط ��ة منح ترخي�ص
لل�ص ��حفيني ملمار�س ��ة املهنة �سي�ض ��من ا�ستقاللية ال�ص ��حفيني يف عالقتهم مع
�أ�ص ��حاب العمل .وميكن اعتبار الأ�سباب الثالثة �ضرورية للحفاظ على النظام
الع ��ام ،حي ��ث يتم تعري ��ف «احلفاظ على النظام العام» ب�ش ��كل وا�س ��ع على �أنه
«ايجاد ال�ش ��روط ال�ض ��رورية ل�ض ��مان عمل امل�ؤ�س�سات ب�ش ��كل متناغم يف �إطار
77
نظام من القيم واملباديء».
وقد قدمت املحكمة تعليقها على هذه امل�س�ألة ب�أن تنظيم املهن يف اطار جمعيات
قد ي�س ��هل تطوي ��ر نظام من القي ��م واملباديء مبا يت�ض ��منه هذا من م�س ��اهمة
يف حف ��ظ النظام العام .ولكن املحكمة �أكدت �أي�ض ��ا ب�أن هناك م�س ��اهمة �أكرب
نح ��و حتقيق هدف حفظ النظام الع ��ام من خالل حماية حرية تدفق املعلومات
والأفكار بدال من ال�سيطرة على حرية ممار�سة ال�صحافة:
ت�ش ��كل حرية التعبري العن�صر الأ�سا�س ��ي واجلوهري للنظام العام يف املجتمع الدميقراطي،
 75املبد�أ رقم .6
 76الع�ضوية الإجبارية يف جمعية مو�صوفة قانونيا ملمار�سة مهنة ال�صحافة ،ر�أي ا�ست�شاري �أو �سي85/5-
يف  13ت�شرين ثاين � ،1985سل�سلة �أ رقم  ،5الفقرة  .70متوفر باللغة الأجنليزية على الرابط التايل:
http://www.corteidh.or.cr/serieapdf_ing/seriea_05_ing.pdf.
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وال ميكن حتقيق هذا بدون نقا�ش حر وال�س ��ماح للأ�ص ��وات املعار�ض ��ة ب�إ�سماع �آرائها ب�شكل
كامل ..كما ي�ص ��ب هذا يف م�ص ��لحة النظام العام الدميقراطي املن�صو�ص عليه يف «امليثاق
الأمريكي» والذي ين�ص على حق كل فرد بالتعبري عن نف�سه بحرية ،وعلى االحرتام الكامل
78
حلق املجتمع ككل بتلقي املعلومات.

وقام ��ت املحكم ��ة يف ردها عل ��ى امل�س ��بب الأول بالتمييز بني ال�ص ��حافة واملهن
الأخرى ،وقالت:
�إن مهنة ال�صحافة –ما ميار�سه ال�صحفيون -ت�شتمل ب�شكل دقيق على البحث عن املعلومات،
وتلقيها ،وتوزيعها .وبناء على هذا ،ف�إن ممار�سة ال�صحافة تتطلب من ال�شخ�ص �أن ينخرط
يف ن�ش ��اطات حت ��دد �أو تتبنى حرية التعبري التي ي�ض ��منها امليثاق ..وه ��ذا يختلف مثال عن
ممار�س ��ة القانون �أو الطب –وهو ما ميار�س ��ه املحامون والأطباء -وهذه املهن لي�س ��ت من
الأن�ش ��طة التي ين�ص امليثاق على حمايتها ..ولذلك ،ف�إن املحكمة ت�ستنج ب�أن م�سبب «حفظ
النظام العام» قد يكون مربرا للرتخي�ص الإجباري للمهن الأخرى ولكن ال ميكن ا�ستخدامه
كتربير يف حالة ال�صحافة لأنه ميكن ا�ستخدامه كذريعة حلرمان غري الأع�ضاء يف اجلمعية
79
املهنية من حقهم يف اال�ستفادة الكاملة (من حقهم يف حرية التعبري).

كم ��ا ورف�ض ��ت املحكمة التربير ب� ��أن خط ��ة الرتخي�ص للعمل ال�ص ��حفي تعترب
�ض ��رورية ل�ض ��مان ح ��ق املواطنني باحل�ص ��ول عل ��ى املعلومات م ��ن خالل لفظ
ال�ص ��حافة الرديئة والرتويج للمهنية وال�صحافة امللتزمة ،واعتمد هذا الرف�ض
على عدد من الأ�سباب من بينها امكانية ا�ستغالل هذا النظام:
يتطل ��ب رف ��اه املجتمع �أكرب قدر ممكن من املعلومات ،و�أن املمار�س ��ة الكاملة حلرية التعبري
ه ��ي التي ت�س ��اهم يف حتقي ��ق الرفاه االجتماع ��ي� ..إن النظام الذي ي�ب�رر التحكم يف احلق
بالتعبري با�س ��م ال�ضمانات املفرت�ضة ل�صحة املعلومات التي يتلقاها املجتمع و�صدقها ميكن
ان يتم ا�س ��تغالله ب�ش ��كل كبري .وهو يف النهاية يعترب انتهاكا حلق احل�صول على املعلومات،
80
هذا احلق الذي ي�ستحقه نف�س املجتمع.
 78الفقرة .69
 79الفقرة .76-72
 80الفقرة .77
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وبع ��د ذل ��ك ،التفتت املحكمة �إل ��ى �إلى اطروح ��ة �أن خطة الرتخي�ص �س ��تدعم
اجلمعي ��ة املهنية وبذلك ت�ؤدي �إلى تقوية املهنة وت�س ��اند ال�ص ��حفيون يف الدفاع
عن حقوقهم يف مواجهة �أ�ص ��حاب العمل .وقد ارت�أت املحكمة �أنه ميكن حتقيق
هذا الهدف من خالل اللجوء �إلى و�سائل �أخرى �أقل تقييدا حلرية التعبري ،وهي
بذلك ف�شلت يف اجتياز امتحان �ضرورة الإجراء:
ال يكف ��ي ب� ��أن يك ��ون التقييد مفي ��دا يف حتقيق اله ��دف� ،أي �أنه ميكن الو�ص ��ول �إلى الهدف
املرجتى من خالله .ولكنه يجب ان يكون �ضروريا ،وهذا يعني �أنه يجب �إظهار عدم امكانية
حتقيق الهدف من خالل ا�س ��تخدام �أدوات �أخرى �أقل تقييدا حلق �ض ��منه امليثاق .وا�ستنادا
له ��ذا املنطق ،ف�إن الرتخي�ص االجباري لل�ص ��حفيني ال يلت ��زم مبتطلبات املادة  )2( 13من
امليثاق (املتعلق بالقيود على حرية التعبري) لأن و�ضع قانون ي�ضمن حرية من ميار�س العمل
ال�ص ��حفي وا�س ��تقالليته ميكن ان يتم دون اللجوء �إلى ح�ص ��ر احلق بالتعبري على جمموعة
81
حمدودة من املجتمع.

االعتماد ال�صحفي
م ��ن االج ��راءات املقبولة واملتعارف عليها هو منح بطاقات اعتماد لل�ص ��حفيني
عن ��د احلاجة لذل ��ك لتمكينهم من الدخول �إل ��ى �أماكن حمددة ،وخا�ص ��ة �إلى
الربمل ��ان و�أحيان ��ا �إلى قاع ��ات املحاكم .ويف ه ��ذا االطار ،اف ��ادت جلنة الأمم
املتحدة حلقوق االن�سان:
ميكن قبول خطط منح بطاقات اعتماد �ص ��حفية يف �س ��ياقات حم ��دودة وعندما يكون هذا
االجراء �ض ��روريا لإعطاء ال�صحفيني مزية الو�ص ��ول �إلى �أماكن معينة �أو فعاليات حمددة.
ويج ��ب تطبيق هذه اخلطط دون متييز ومبا يتالئم مع املادة  19ومع الفقرات الأخرى التي
ين�ص عليها العهد الدويل ،وباالعتماد على �ش ��روط مو�ضوعية ،مع االخذ بعني االعتبار ب�أن
82
ال�صحافة هي فعالية ي�شارك يف ممار�ستها طيف وا�سع من الفاعلني.

ويف ر�أي م�ش ��ابه مل ��ا �س ��بق والذي �ص ��در ع ��ن الإعالن امل�ش�ت�رك ل�س ��نة 2003
للمقررين الدوليني حلقوق االن�سان:
 81الفقرة .79
 82تعليق عام رقم  ،34مالحظة  ،23فقرة .44
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ميكن قبول خطة منح بطاقات اعتماد ال�صحفيني فقط عندما تكون �ضرورية ملنحهم مزايا
الدخ ��ول لأماكن معينة �أو امل�ش ��اركة يف فعاليات حمددة ،ويجب �أن ي�ش ��رف على ادارة مثل
ه ��ذه املخططات جهة م�س ��تقلة ،و�أن ت�ؤخذ قرارات االعتماد يف �إطار عملية نزيهة و�ش ��فافة
تقوم على معايري وا�ض ��حة ،وال تفرق بني الأ�ش ��خا�ص و�أن تكون كل �شروط االعتماد من�شورة
م�سبقا.

ويجب �أال يتم �سحب اعتماد �أي �صحفي ب�سبب حمتوى عمله ال�صحفي فقط.
و�ش ��ددت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ب�شكل م�شابه على �أنه يجب �أال يخ�سر
ال�صحفيون بطاقات اعتمادهم بناء على حمتويات عملهم ال�صحفي:
مذكرين ب�أن اجلهد امل�ش ��روع الذي يبذله ال�ص ��حفيون ملمار�سة ن�شاطهم املهني لن يت�سبب
يف طردهم �أو معاقبتهم باي طريقة �أخرى ،ولن تلج�أ (الدول الأع�ضاء يف املنظمة) التخاذ
اجراءات تقيد عمل ال�صحفيني مثل �سحب بطاقات اعتمادهم ال�صحفي� ،أو طردهم ب�سبب
83
حمتوى تقاريرهم ال�صحفية �أو عملهم االعالمي.

وتتبن ��ى الدول املختلف ��ة �آليات �أو مقاربات متنوع ��ة الدارة خطط منح بطاقات
االعتماد ال�صحفي .ويف هذا الإطار ،ف�إن النظام املعمول به يف كندا على �سبيل
املثال ،والذي تديره جمعية �ص ��حفيني خا�صة ،ال يرقى �إلى املقايي�س التي تن�ص
عليه ��ا املادة  19م ��ن العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�س ��ية ،وقد �ص ��رحت
جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان:
يجب �إظهار �أن طريقة ادارة العملية و�آلية تقدمي الطلبات هي عملية �ض ��رورية ومتنا�س ��قة
مع الهدف الذي ت�س ��عى لتحقيقه ولي�س ��ت جمرد عملية اعتباطية ..ويجب ان تكون املعايري
املطلوبة للح�ص ��ول على بطاقة االعتماد حمددة ب�شكل وا�ضح ،ونزيهة ،ومنطقية ،و�أن يكون
84
تطبيقها �شفافا.

�أما بالن�س ��بة للنظام املتب ��ع يف اململكة املتحدة فهو نظ ��ام مثري لالهتمام حيث
يقوم الربملان بادارة خطته اخلا�صة ملنح بطاقات االعتماد .بالإ�ضافة �إلى هذه
 83م�ؤمتر الأمن والتعاون يف �أوروبا ،لقاء املتابعة  ،1989 – 1986فيينا 4 ،ت�ش ��رين ثاين/نوفمرب 1986
�إلى  19كانون �أول/يناير  ،1989الوثيقة اخلتامية ،الفقرة . 13.6
 84جوثري �ضد كندا 7 ،ني�سان  ،1999البيان رقم  ،1995/633الفقرة .13.6
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اخلطة ،هناك �أي�ض ��ا م�س�ألة ا�ص ��دار بطاقات ال�ص ��حافة ،والتي ي�شرف عليها
«�س ��لطة اململكة املتحدة لبطاقات ال�ص ��حافة» ،85وهي هيئة مبنية على �أ�س ��ا�س
التنظيم الذاتي ت�ص ��در بطاقات �ص ��حفية للأ�ش ��خا�ص اللذي ��ن ميتهنون جمع
الأخبار .وهذه الآلية مبنية على �ش ��كل من التعاون بني «�ش ��رطة امليرتوبوليتان»
(جهاز �ش ��رطة لندن) والهيئ ��ات املهنية التي متثل العامل�ي�ن الإعالميني .وقد
مت اطالق هذه الآلية �س ��نة  1992بهدف احلد م ��ن ظاهرة تعدد اجلهات التي
ت�ص ��در البطاقات ال�ص ��حفية والتوافق على بطاقة �صحفية تعرتف بها خمتلف
اجلهات املعنية.
وتت�أل ��ف ه ��ذه ال�س ��لطة م ��ن “ 16مراقب ��ا” ،وكلهم ممثل ��ون لنقاب ��ات وطنية
وجمعي ��ات مهنية متثل ال�ص ��حفيني وغريهم من العاملني الإعالميني (�س ��واء
العامل ��ون ب ��دوام كامل او ال�ص ��حفيني الأحرار) .وي�ص ��در املراقب ��ون بطاقات
لأع�ضائهم وهم م�سئولون عن الت�أكد من انطباق ال�شروط عليهم .وتوجد هناك
الئحة “�ش ��روط احل�صول على بطاقة ال�صحافة” والتي حتدد معايري الع�ضوية
وموا�ص ��فات البطاق ��ة وكذلك معايري احل�ص ��ول على و�ض ��ع “مراقب” جديد.
وتت�ض ��من املعايري ت�أ�س ��ي�س جمل�س لبطاقة ال�صحافة يت�ألف من ممثلني عن كل
جهة حتمل �صفة “املراقب” .كما تت�ضمن ت�أ�سي�س جلنة املراقبني والتي ت�شرف
ب�شكل عملي على منح البطاقات.
وقد مت حتديد �شروط احل�صول على بطاقة ال�صحافة ب�شكل وا�سع ،وهي:
جامع الأخبار الذي ي�ستحق احل�صول على البطاقة هو �أي �شخ�ص يعمل يف اململكة املتحدة،
والذي يت�ض ��من عمله (�س ��واء موظفا او عامل م�س ��تقل) ب�ش ��كل كامل ،او ج ��زء مهما منه،
جمع املعلومات وال�ص ��ور� ،أو نقلها �أو معاجلتها ل�صالح مطبوعة� ،أو بث مرئي �أو م�سموع� ،أو
الكرتوين� ،أو ال�ص ��حافة املطبوعة ،او التلفزيون� ،أو الإذاعة� ،أو خدمات انرتنت ،و�ص ��حف،
ودوريات ،والذي يحتاج ملمار�س ��ة واجبات عمله لتعريف �أنف�س ��هم للعموم او غريهم مبا يف
 85للمزيد ميكن مراجعة موقعها:

http://www.presscard.uk.com/
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ذلك جلهات اخلدمة العمومية.

86

وتعرتف كل �أجهزة ال�شرطة ببطاقة ال�صحافة ،وعمليا تعرتف بها كل اجلهات
والهيئات الر�سمية.
حماية امل�صادر
يوف ��ر القانون ال ��دويل حماية قوية حلق ال�ص ��حفيني ،وغريه ��م ممن يزودون
املواطن�ي�ن مبعلوم ��ات تتعلق بال�ص ��الح العام ،برف�ض االف�ص ��اح عن امل�ص ��ادر
ال�سرية للمعلومات التي ين�شرونها .وقد مت االعرتاف بهذا احلق باعتباره مكونا
م ��ن مكونات حماية التدفق احل ��ر للمعلومات والأف ��كار يف املجتمع .لأنه �إذا مل
يتمكن ال�ص ��حفيون من حماية �سرية م�صادرهم التي تزودهم باملعلومات ،ف�إن
هذه امل�صادر لن تتوا�صل مع ال�صحفيني وبذلك تبقى املعلومات التي ميتلكونها
حمجوبة عن املواطنني .وبهذا ،ف�إن امل�ص ��لحة احلقيقية التي يتم حمايتها هنا
هي حق املواطنني بالبحث عن املعلومات والأفكار وتلقيها.
وقد مت تر�سيخ احلجج الأ�سا�سية لق�ضية حماية امل�صادر ب�شكل وا�ضح يف ق�ضية
«جودوين �ض ��د اململكة املتحدة» ،التي مت تقدميها �إلى املحكمة الأوروبية حلقوق
الإن�سان ،كما يلي:
تعترب حماية امل�ص ��ادر ال�صحفية واحدة من ال�ش ��روط الأ�سا�سية حلرية ال�صحافة ...ودون
هذه احلماية ف�إن امل�ص ��ادر ال�صحفية قد حتجم عن م�ساعدة ال�صحفيني بتقدمي معلومات
عن ال�ش� ��ؤون العامة والتي تخدم ال�ص ��الح العام .ونتيجة لهذا ،ف�إن قد يتم التفريط بالدور
احليوي الذي تقوم به ال�ص ��حافة كمراقب لن�ش ��اط القائمني على ال�ش�ؤون العامة ،كما ويتم
احلد من قدرة ال�ص ��حافة على تقدمي معلومات دقيقة وموثوقة .وبالنظر �إلى �أهمية حماية
امل�ص ��ادر ال�ص ��حفية وعالقتها بحرية ال�ص ��حافة يف املجتمع الدميقراط ��ي ،وملا قد يحدثه
الأمر باالف�ص ��اح عن امل�ص ��ادر ال�ص ��حفية م ��ن ت�أثري مدم ��ر للقدرة على ممار�س ��ة حرية
ال�صحافة ب�شكل عملي ،ف�إن مثل هذا الأمر ال يتوافق مع مع املادة  10من امليثاق ،ما مل يكن
86
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وق ��د مت االعرتاف بهذا املبد�أ �أي�ض ��ا م ��ن قبل جهات دولية �أخرى ذات �س ��لطة
م�شهودة مبا فيها جلنة االمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،والتي �أقرت ما يلي:
على اجلهات احلكومية ان تعرتف مب�س�ألة احلق بحرية التعبري وحمايته مبا يف ذلك االقرار
88
باحل�صانة املحدودة التي يتمتع بها ال�صحفيون بعدم الإف�صاح عن م�صادر معلوماتهم.

وهن ��اك اع�ت�راف والت ��زام وا�ض ��ح يف ال ��دول الدميقراطية حول الع ��امل بحق
ال�صحفيني يف حماية �سرية م�صادرهم.

املمار�سة يف املنطقة
هن ��اك تقلي ��د قوي واعتقاد را�س ��خ يف كثري م ��ن دول العامل العرب ��ي ب�أنه نتيجة
لو�ض ��ع ال�ص ��حافة كمهنة ،ف�إن هذا يقت�ضي ان ين�ضم ال�ص ��حفيون �إلى جمعية
مهني ��ة �أو احت ��اد واح ��د ،وهن ��اك �أحيانا �ش ��روط �أخرى يجب عل ��ى من يرغب
االن�ض ��مام �إلى هذه املنظمات �أن ي�س ��توفيها غري ال�ش ��روط الب�سيطة ب�أن يكون
يعمل �ص ��حفيا (مثل حد �أدنى من ال�س ��ن� ،أو التح�ص ��يل العلم ��ي� ،أو اخلربة).
وهناك اعتقاد منت�ش ��ر يف املنطقة ب�ضرورة هذه امل�س� ��ألة وي�ستند هذا االعتقاد
بغالبيته على الأ�سباب التي مت اللجوء �إليها يف الق�ضية التي نظرت فيها حمكمة
الأمريكيتني حلقوق الإن�س ��ان علما ب�أن تلك املحكمة عمدت �إلى رف�ض الأ�سباب
التي قدمت �إليها كمربرات.
ولك ��ن يف نف� ��س الوقت ال ��ذي توجد في ��ه هذه ال�ش ��روط ،يوجد ا�س ��تثناءات يف
الطريق ��ة التي يتم فيها تطبيق هذه الأنظمة .ففي م�ص ��ر على �س ��بيل املثال ،ال
ي�س ��مح قانونيا لأي �ش ��خ�ص غري ع�ضو يف نقابة ال�ص ��حفيني امل�صريني ،والتي
مت ت�أ�سي�س ��ها من خالل قانون ،ب�أن يعمل ب�ش ��كل قانوين ك�صحفي ،ويحظر على
� 27 87آذار/مار�س  ،1996طلب رقم  ،17488/90فقرة .39
 88تعلي ��ق ع ��ام رقم  ،34مالحظة  ،24الفقرة  .45وانظر اي�ض ��ا املبد�أ  8لإعالن الأمريكيتني واملبد�أ 15
من الإعالن الأفريقي.
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ال�صحف ب�ش ��كل ر�سمي توظيف �صحفيني غري �أع�ض ��اء يف النقابة .رغم ذلك،
ف�إن عدد �أع�ض ��اء نقابة ال�ص ��حفيني امل�صريني يقارب  6300ع�ضو من املجموع
الكل ��ي لل�ص ��حفيني العاملني يف ال�ص ��حافة املطبوعة والذين يق ��در عدده بنحو
� 15000ص ��حفي ،ه ��ذا يعن ��ي ان بقية املجموع ال�ص ��حفي هم ر�س ��ميا يخرقون
القانون 89.ويحظى �أع�ض ��اء النقابة ،بالإ�ضافة للحق القانوين الذي ي�سمح لهم
بالعمل ك�ص ��حفيني ،بعدد �آخ ��ر من املزايا املهمة مبا يف ذلك عالوات �ش ��هرية
كب�ي�رة .وي ��دور حالي ��ا نقا�ش ��ا حيويا يف م�ص ��ر حول كيفي ��ة التعاط ��ي مع هذا
الو�ض ��ع .وهناك و�ضع م�شابه لهذا يف الأردن .وكذلك يف لبنان حيث يطلب من
ال�ص ��حفيني ر�سميا ان يكونوا �أع�ضاء يف �س ��جل ال�صحفيني والذي ت�شرف عليه
نقابة املحررين ،علما ب�أنه على ار�ض الواقع ف�إن الو�ضع هناك م�شابه للو�ضع يف
م�صر وال يتم تطبيق القانون ب�شكل دقيق.
واملقارب ��ة الت ��ي يت ��م اتباعها يف الع ��راق هي مقارب ��ة �أقل قمعا ولكنه ��ا مقاربة
�إ�شكالية .حيث ال يفر�ض القانون وجوب االنتماء �إلى نقابة ال�صحفيني ،غري �أن
قانون النقابة يقدم مزايا كبرية لأع�ض ��ائها مبا يف ذلك احلماية من االعتقال،
ووجود اجراءات خا�صة يف حالة االعتقال �أو اال�ستجواب ،ودفعات مالية متنوعة
وفوائد اجتماعية ،وحق احل�صول على املعلومات من اجلهات الر�سمية ،وحماية
و�أمان وظيفي كبري .ونتيجة لهذا ،ف�إنه من ال�صعب على ال�صحفيني ان يقرروا
عدم االن�ض ��مام �إلى النقابة� ،أو االن�ضمام �إلى نقابة �أخرى (غري معرتف بها).
ويف نف� ��س الوق ��ت ،يوفر هذا النظام منافعا لل�ص ��حفيني ه ��م يف �أم�س احلاجة
لها مبا يف ذلك الدفاع القانوين ،الت�أمني ال�ص ��حي ،وتعوي�ض ��ات مالية يف حالة
الإ�ص ��ابة �أو امل ��وت نتيج ��ة هجم ��ات ارهابية .ويج ��ب البحث عن الي ��ات �أخرى
ملوا�صلة تقدمي هذه اخلدمات لل�صحفيني.
 89هذا تقدير غري ر�س ��مي لعدد ال�ص ��حفيني العاملني يف ال�صحافة املطبوعة ،وقد يكون هذا العدد اكرب
ويعتمد ب�شكل ما على من ميكن تعريف عمله ك�صحفي.
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وتظهر م�شاكل ال�سيطرة الر�سمية التي احالت �إليها حمكمة الأمريكيتني حلقوق
الإن�س ��ان يف ع ��دد من الدول يف الع ��امل العربي .حيث تت�أثر ع ��دد من منظمات
ال�ص ��حفيني التي مت ت�أ�سي�سها عرب القانون ب�شكل �أو ب�آخر من التدخل الر�سمي
ويرتاوح هذا الت�أثري من تدخل �إ�ش ��كايل بعمل هذه املنظمات �إلى �سيطرة كاملة
عليه ��ا ،وه ��ذا يقلل من ق ��درة هذه املنظمات عل ��ى متثيل �أع�ض ��ائها و�أن تدافع
ع ��ن حرياتهم .وكان ه ��ذا النظام يف العادة جزءا من منظومة ال�س ��يطرة على
الإعالم يف عدد كبري من دول املنطقة.
ويف معظ ��م دول املنطق ��ة ،ف� ��إن بطاق ��ة االعتماد ال�ص ��حفي ت�س ��تند عمليا �إلى
الع�ض ��وية يف النقابة ،دون وجود �آلية م�س ��تقلة ملنح بطاقات االعتماد ال�صحفي
منف�ص ��لة عن الع�ض ��وية النقابية وحق حمل البطاقة ال�صادرة عنها .وال حتتاج
ه ��ذه الأنظم ��ة ملراجعة �ش ��اقة لإظهار �أنها ال ت�س ��توف املعاي�ي�ر الدولية التي مت
الإ�شارة �إليها �س ��ابقا .ولكن هناك بع�ض اال�ستثناءات الوا�ضحة يف املنطقة مبا
يف ذلك يف املغرب ،وال�سودان ،وموريتانيا ،باال�ضافة لبع�ض التطورات اجلارية
حاليا يف تون�س.
وهناك اجراءات ر�س ��مية حلماية امل�ص ��ادر يف كثري م ��ن دول املنطقة .غري �أنه
ن ��ادرا ما تكون هذه احلماية مطلقة ،ولكن م ��ن ناحية عملية ،ف�إن التزام بع�ض
الدول بها �ض ��عيف جدا �أو معدوم ،بينما يتم احرتامها يف بلدان �أخرى� .أما من
ناحية اال�ستفادة العملية من هذا احلق فهي حمدودة جدا ،ورمبا هذا ما يف�سر
قلة امل�ش ��اكل املتعلقة بحماية امل�ص ��ادر يف املنطقة ،لأنه ال توجد تقاليد قوية يف
معظم البلدان باالف�ص ��اح عن معلومات �س ��رية لل�ص ��حفيني لأنه هذا يقت�ض ��ى
حماية قانونية فاعلة خا�صة بحماية �سرية امل�صادر.

املعايري الدولية وقوانني االعالم يف العامل العربي

57

 .4تنظيم ال�صحافة املطبوعة
معايري دولية ومقارنة
الرتخي�ص والت�سجيل
يجب ان يتم التمييز ب�شكل وا�ضح ،يف �إطار تنظيم ال�صحافة املطبوعة ،ما بني
�أنظمة الرتخي�ص-والتي حتتاج ت�صريحا م�سبقا من هيئة التنظيم �أو احلكومة
وحي ��ث ميكن حجب هذا الت�ص ��ريح -وب�ي�ن متطلبات الت�س ��جيل ،والتي تفر�ض
على من يرغب بن�ش ��ر �ص ��حيفة بتقدمي معلومات معينة �إلى هيئة التنظيم قبل
مبا�شرة العمل.
ومن الوا�ضح �أن �أنظمة ترخي�ص ال�صحف هي غري �شرعية تبعا للقانون الدويل.
وقد عربت جلنة الأمم املتحدة حلقوق الأن�س ��ان عن قلقها مرارا من متطلبات
الرتخي�ص املفرو�ض ��ة على ال�ص ��حافة املطبوعة ،واقرت �أن هذه الأنظمة تعترب
خرقا حلق حرية التعبري .وعلى �سبيل املثال� ،صرحت اللجنة يف �سياق �إ�شارتها
�إلى تقرير «لي�سوثو» الدوري:
�إن اللجنة قلقة من �أن ال�س ��لطة املعنية متتلك بناء على «قانون الطباعة والن�شر» �صالحيات
90
غري م�شروعة مبنح ترخي�ص لل�صحف �أو حجبه ب�شكل يخالف املادة  19من العهد.

كما و�صرحت اللجنة م�ؤخرا:
�إن رف�ض ال�س ��ماح بن�ش ��ر �ص ��حيفة �أو �أي نوع من االعالم املطبوع هو خمالفة للمادة � ،19إال
�إذا كان هذا نابع من ظروف خا�صة تعتمد على الفقرة  3من املادة ( .)19ويجب �أال ت�شمل
هذه الظروف حظر مطبوعة معينة �إال �إذا ت�ض ��منت حمتوى حمددا ال ميكن حجبه وعندما
91
يكون هذا احلجب مربرا بناء على الفقرة .3
 90خال�ص ��ة مالحظات جلنة حقوق الإن�سان :لي�سوثو 8 ،ني�س ��ان/ابريل  ،1999وثيقة الأمم املتحدة رقم
 CCPR/C/79/Add.فقرة رقم .23
 91تعليق عام رقم  ،34مالحظة  ،24فقرة .39
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ويو�ض ��ح هذا الت�صريح ب�شكل وا�ضح ب�أن متطلبات الرتخي�ص لالعالم املكتوب
هي نظام غري �شرعي.
وهن ��اك عدد كب�ي�ر من الدول الدميقراطية التي التفر�ض اية اجراء ر�س ��مي او
�شرط على ت�أ�سي�س �صحيفة على �أ�سا�س �أن هذا اجراء ال داع له وغري �ضروري.
ومع �صعود االنرتنت وانت�شارها ومعها كل الأ�شكال احلديثة من املن�شورات ،فقد
ا�صبح جمرد تعريف ما هي ال�صحيفة حتديا كبريا� .أما الأهداف الأخرى التي
تريد اجلهات الر�س ��مية حتقيقها من عملية الت�سجيل مثل االحتفاظ بالبيانات
عن ال�ص ��حف �أوتقدمي معلومات للأ�ش ��خا�ص عن كيفية احل�صول على تعوي�ض
قان ��وين يف حال ��ة تعر�ض ��وا لق ��ذف او ت�ش ��هري من اح ��د ال�ص ��حف ،ف�إنه ميكن
حتقيقها بوا�س ��طة �أدوات وطرق اخرى اقل قمع ��ا وتقييدا .ففي اململكة املتحدة
على �سبيل املثال ،ف�إن ال�صحف الدورية التي لي�س لها اي �شخ�صية قانونية من
�أي نوع كان هي وحدها التي يطلب منها الت�س ��جيل ،علما ب�أن هذا الت�سجيل يتم
لدى “�س ��جل ال�ش ��ركات” .من ناحي ��ة عملية ،ف�إن هذا ال ينطب ��ق على الغالبية
العظمى من ال�صحف لأنها م�ؤ�س�سة ك�شركات ،وحتى يف حالة ال�صحف الأخرى
ف�إن هذا الأجراء قد تقادم وا�صبح غري ذي عالقة مع الواقع.
وعندما تقوم الدول بفر�ض متطلبات ت�س ��جيل عل ��ى االعالم املطبوع ،ف�إن على
هذا املتطلبات ان ت�ستويف �شروطا معينة .وكما �صرح املفو�ضون املعنيون بحرية
التعبري يف الإعالن امل�شرتك ل�سنة :2003
ال توجد هناك �ض ��رورة لفر�ض متطلبات ت�س ��جيل خا�ص ��ة على االعالم املطبوع النه ميكن
ا�س ��تغاللها ويجب حتا�ش ��يها� .إن �أنظمة الت�س ��جيل الإ�شكالية ب�ش ��كل خا�ص هي التي تعطي
�ص�ل�احيات (للجهات الر�سمية) برف�ض طلبات الت�سجيل ،والتي تفر�ض �شروطا �صعبة على
ال�صحافة املطبوعة� ،أو التي ت�شرف عليها هيئات غري م�ستقلة عن احلكومة.
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وب�شكل م�شابه� ،صرح الإعالن الإفريقي:
يجب �أال يفر�ض �أي نظام ت�سجيل لالعالم املطبوع قيودا كبرية على احلق بحرية التعبري.

92

وقد قامت بع�ض الهيئات الدولية املتخ�ص�صة بحقوق الإن�سان بالنظر يف بع�ض
الق�ض ��ايا املتعلقة ب�أنظمة الرتاخي�ص مر�س ��خة بذلك بع�ض املعايري التي يجب
االلت ��زام بها يف هذا الإطار .وقد الحظت جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�س ��ان
عندما نظرت يف ق�ض ��ية من بيلورو�س ��يا ب� ��أن متطلبات الت�س ��جيل هناك كانت
تدخ�ل�ا وا�ض ��حا يف حرية التعب�ي�ر ،و�أن هناك حاجة لتربير ه ��ذا التدخل بناء
على االمتحان الثالثي الذي يجب جتاوزه لفر�ض مثل هذه القيود .وقد رف�ضت
ادعاء الدولة ب�ض ��رورة فر�ض �ش ��روط الت�س ��جيل على ن�ش ��رة تطب ��ع منها 200
ن�سخة 93.ويف ق�ضية من بولندا حيث رف�ضت ال�سلطات ت�سجيل ن�شرتني دوريتني
على �أ�س ��ا�س �أن عنوانيهما كانا «يت�ضاربان مع الواقع» (كان العنوانني كما يلي:
ال�شهرية الإ�ش�ت�راكية وال�سيا�سية – املحاكمة الأخالقية الأوروبية و�أملانيا :عدو
بولندا لألف �سنة) .وقد وجدت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان هذا االجراء
انتهاكا حلرية التعبري ،مالحظة ب�أن فر�ض مثل هذا القيد ال�ص ��ارم هو اجراء
94
«غري مالئم من وجهة نظر حرية ال�صحافة».
وقد و�ضحت الت�صريحات والآراء القانونية املختلفة ب�شكل جلي ب�أن نظام الت�سجيل
من ناحية تقنية لي�س انتهاكا حلرية التعبري بحد ذاته ،و�إمنا ي�صبح انتهاكا عندما
يتم ا�ستخدامه ب�شكل مو�سع �أو من خالل ربطه ب�شروط مقيدة و�صعبة.
حق الت�صحيح والرد
يعترب حق الرد حمل نزاع يف قانون االعالم .وال جدال ب�أن هذا احلق ميثل من
النظرة الأولى تدخال يف حرية التعبري ،وهذا ي�ستدعي تربيره من خالل النجاح
 92املبد�أ .)1( 8
 93البت�سيفي�ش �ضد بيلورو�سيا� 20 ،آذار/مار�س  ،2000بيان رقم .1997/780
 94جاويدا �ضد بولندا� 14 ،آذار/مار�س  ,2002تطبيق رقم  ،95/26229فقرة .43
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يف اجتياز الفح�ص الثالثي لقرار تقييد حرية التعبري 95.يرى بع�ض املالحظني
ان هذا احلق هو اجراء مربر ويعمل يف الواقع على التح�س�ي�ن من جودة التدفق
احلر للمعلومات من خالل �ضمان قدرة املواطنني �سماع خمتلف وجهات النظر
املرتبطة بالق�صة ال�صحفية ،كما �أنها ت�سد الطريق على تكبد خ�سائر مالية يف
متابعة ق�ض ��ايا ال�سب القذف يف املحاكم والتي قد ت�ستنفذ ميزانيات امل�ؤ�س�سات
الإعالمي ��ة .بينما يعتقد �آخ ��رون �أن هذا احلق هو تقييد غري مربر على احلرية
التحريرية.
ويق�ض ��ي امليثاق الأمريكي حلقوق الإن�س ��ان ب�أن على الدول الأع�ضاء ان تقر �إما
احلق بالرد �أو احلق بالت�صحيح .وتن�ص املادة  14على:
1.1يحق لأي �ش ��خ�ص تعر�ض للتجريح من خالل ت�ص ��ريحات مهينة لي�س لها �أ�س ��ا�س او
من خالل �أفكار مت ن�ش ��رها وتوزيعها بني املواطنني ب�ش ��كل عام من خالل �أداة توا�صل
م�ص ��رحة قانونيا ،ب�أن يرد على هذه االدعاءات �أو �أن ي�صححها م�ستخدما نف�س �أداة
التوا�صل و�ضمن نف�س ال�شروط التي ي�ضمنها القانون.
2.2وال يقيد الت�ص ��حيح �أو الرد ب�أي �ش ��كل من الأ�شكال حق ال�ش ��خ�ص املجروح باملطالبة
بتعوي�ضات قانونية نتجت عن هذا التجريح.

كما ويعرتف النظام الأوروبي حلقوق الإن�سان بقيمة حق الرد .واقرت املفو�ضية
الأوروبي ��ة حلق ��وق الإن�س ��ان يف الق�ض ��ية التي نظ ��رت بها �س ��نة “ :1989يعترب
حق ال ��رد يف املجتمع الدميقراطي �ض ��مانة لتعددية م�ص ��ادر املعلومات ويجب
احرتام ��ه 96”.وم ��ن جهة �أخ ��رى ،جند ان مق ��رر الأمم املتحدة حلري ��ة الر�أي
 95انظر على �س ��بيل املثال ايدي�س ��يوني�س تيمبو ا�س� .أ �ض ��د ا�س ��بانيا 12 ،متوز/يوليو  ،1989تطبيق رقم
( 87/13010املفو�ض ��ية الأوروبية حلقوق االن�سان) وتطبيق حق الرد والت�صحيح ،الر�أي اال�ست�شاري
حلكومة كو�ستاريكا� 29 ،آب/اوغ�سط�س  ،1986او�سي ،86/7 -ال�سل�سلة �آ رقم ( 7حمكمة الأمريكيتني
حلقوق الإن�سان).
 96ايدي�س ��يوني�س تيمبو ا�س� .أ �ض ��د ا�س ��بانيا ،قرار املفو�ض ��ية (القبول) 12 ،متوز/يوليو  ،1989تطبيق
رقم  .87/13010وانظر �أي�ض ��ا قرار االحتاد الأوروبي  552/89بتاريخ  3ت�شرين �أول/اكتوبر ،1989
 17 ،OJL298ت�ش ��رين �أول/اكتوبر � ،1989ص ��فحة  ،30-23املقالة  ،23تو�ضح حق الرد يف قطاع
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والتعبري قد حذر من فر�ض حق الرد بقوة القانون ،و�أ�ض ��اف �أن ممار�س ��ة هذا
احلق يجب ان تقت�صر على ما ميكن اعتباره ايراد حقائق مزيفة او كاذبة:
يرى املقرر اخلا�ص �أنه يف حالة العمل على ايجاد نظام يكفل حق الرد ،ف�إنه من املف�ضل ان
يك ��ون جزء من �آلية التنظيم الذاتي للمهنة ،ويف كل الأحوال ميكن فقط تطبيقه عمليا على
97
ما يتعلق باحلقائق ولي�س بالآراء.

�أما على امل�س ��توى الوطني فهن ��اك ر�ؤى اخرى ،يف الوالي ��ات املتحدة الأمريكية
ق ��ررت املحكم ��ة العليا ب�أن فر� ��ض احلق بال ��رد على االعالم املطب ��وع هو غري
د�ستوري ،على �أ�سا�س �أنه ميثل تدخال غري مقبول يف ال�ش�ؤون التحريرية:
ال�ص ��حيفة هي �أكرث من جمرد �أنبوب �أو حاوية �س ��لبية للأخب ��ار ،والتعليقات ،والإعالنات.
�إن اختيار املواد التي �ستن�شر يف ال�صحيفة ،والقرارت التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بحدود
ال�ص ��حيفة وحمتوياتها ،ومعاجلتها لل�ش� ��ؤون العامة وال�شخ�ص ��يات العمومية –�سواء كانت
98
معاملة عادلة �أو غري عادلة -تعترب كلها ممار�سة للأحكام التحريرية وا�ستقالليتها.

كما وتبنت جلنة وزراء املجل�س الأوروبي قرارا حول حق الرد �س ��نة  1974لتوفر
للدول الأع�ضاء �إر�شادات لكيفية التعامل مع هذه امل�س�ألة 99.وقد �أو�صت ب�أن يتم
االعرتاف بهذا احلق ،ولكن ان يتم ح�ص ��ره يف الق�ض ��ايا املتعلقة بت�ص ��ريحات
تت�ضمن حقائق غري �صحيحة ،وت�ضمن اال�ستثناءات التالية:
�1.1إذا مل يتم تقدمي طلب حق الرد �إلى املطبوعة �أو الن�ش ��رة خالل فرتة زمنية ق�ص�ي�رة
من تاريخ الن�شر.
�2.2إذا جتاوز حجم الرد احلجم املالئم لت�ص ��حيح املعلومات املت�ضمنة يف احلقائق التي
مت االدعاء ب�أنها خاطئة.
�3.3إذا مل يتقيد الرد بت�صحيح املعلومات والأخطاء.
االعالم ال�سمعي والب�صري لكل الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي.
 97تقري ��ر املق ��رر اخلا�ص حول حماي ��ة احلق بحرية ال ��ر�أي والتعبري والرتوي ��ج له .تقري ��ر الزيارة �إلى
هنجاريا 29 ،كانون ثاين/يناير  ، E/CN.4/1999/64/Add.2،1999الفقرة .35
� 98شركة ن�شر ميامي هريالد �ضد تورنيلو 418 ،الواليات املتحدة.)1974( 258 ،241 ،
 99قرار رقم ( )74حول احلق يف الرد –موقع الفرد يف عالقته مع ال�صحافة 2 ،متوز/يوليو .1974
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�4.4إذا كان الرد عبارة عن جتريح يعاقب عليه القانون.
�5.5إذا اعترب الرد مناق�ضا مل�صالح يحميها القانون وتخ�ص طرف ثالث.
�6.6إذا مل ي�س ��تطع ال�شخ�ص ،مدعي احلق بالرد ،اثبات وجود م�صلحة �شرعية (مرتبطة
باملادة املن�شورة).

واقرتحت جلنة الوزراء يف تو�ص ��ية الحقة بتو�س ��يع حق الرد لي�ش ��مل اخلدمات
الإخبارية على االنرتنت ،ولكنها مع هذا االقرتاح اعرتفت بوجود قواعد �أخرى
ميكن ان تعترب �أ�سا�سا لرف�ض منح هذا احلق:
•�إذا كان الرد بلغة خمتلفة عن لغة املعلومات التي ن�ش ��رت والتي يدعي انها
تت�ضمن �أخطاء.
•�إذا كان ��ت املعلوم ��ات التي يدع ��ى ب�أنها خاطئ ��ة جزء م ��ن تقرير حقيقي
100
جلل�سة عامة لإحدى الهيئات العمومية �أو هيئة حمكمة.
ال يوج ��د اهتمام كبري على امل�س ��توى ال ��دويل بالعالقة بني احل ��ق بالرد واحلق
بالت�ص ��حيح .مع الأخذ بع�ي�ن االعتبار ب�أن احلق بالت�ص ��حيح يعترب �أقل تدخال
باحلري ��ة التحريري ��ة وا�س ��تقالليتها ،ف�إن ��ه من الأف�ض ��ل اعتمادها لت�ص ��حيح
الأخطاء والتعامل مع امل�ش ��اكل .وغالبا ما يكون هذا هو الو�ض ��ع يف حالة كانت
الق�ضية ت�صحيح احلقائق ،بينما يحتاج النقد املبا�شر والذي ال ميكن ا�ستبداله
بت�صحيح ب�سيط �إلى حق الرد.
�أنظمة ال�شكاوي وتقنني املحتويات
ب�س ��بب طبيعة العمل االعالمي والذي يت�ض ��من واجب تقدمي معلومات �س ��ريعة
للمواطنني عن ال�ش� ��ؤون التي تهتم بامل�ص ��لحة العامة ،ف�إن هذا يعني ب�أنه حتى
�أف�ضل ال�صحفيني واكرثهم خربة �سيقعون يف �أخطاء �أحيانا .بالإ�ضافة لذلك،
 100جلن ��ة وزراء املجل� ��س الأوروبي ،تو�ص ��ية رقم  )2004(16حول حق الرد يف بيئ ��ة الإعالم اجلديد ،مت
تبنيها يف  15كانون �أول/دي�سمرب  ،2004مبد�أ .5
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ف�إن ال�ض ��غوط التي تفر�ضها املناف�سة على اكت�ساب ح�صة من امل�شاهدين ميكن
ان ت�ؤدي احيانا �إلى م�س ��لكيات غري مهنية .وتتفاقم هذه امل�ش ��اكل ب�ش ��كل كبري
يف �س ��ياق املجتمعات التي تعي�ش مرحلة انتقالية م�ش ��ابهة حلال عدد من بلدان
العامل العربي ،وي�ض ��اف لهذه التحديات التي يواجهها كل ال�صحفيني حتديات
�أخ ��رى �أهمها ت�ش ��و�ش الأنظمة الت�ش ��ريعية وعدم ا�س ��تقرارها واحلاجة للتعلم
والتنمية املهنية.
وهناك اعرتاف وا�سع ب�أنه من املفرت�ض ان يتمكن املواطنون من تقدمي �شكاوي
عندم ��ا يعتق ��دون �أن االع�ل�ام مل ميار� ��س عمله ب�ش ��كل مهني .ون�ش� ��أت �أنظمة
خمتلفة يف بلدان خمتلفة لت�سد هذه احلاجة .وكما و�ضح الإعالن الإفريقي:
�إن �آلية التنظيم الذاتي الفاعلة هي �أف�ض ��ل نظام قادر على ن�ش ��ر املقايي�س العالية واجلودة
101
الإعالمية.

تتواج ��د �آلي ��ات التنظيم الذاتي الكاملة (وهذا يعن ��ي �أن �آلية التنظيم ال ترتكز
على �أي �س ��ند قان ��وين وهي منظمة ب�ش ��كل كامل من قبل قط ��اع االعالم وعلى
�أ�سا�س تطوعي كامل) يف بلدان كثرية .ورغم وجود اختالفات بني هذه الآليات،
�إال �أن معظمه ��ا تنظ ��ر يف ال�ش ��كاوي ال�ص ��حفية ا�س ��تنادا �إلى مدونة �س ��لوك �أو
جمموعات �أخرى من املعايري املتعارف عليها والتي غالبا ما تكون معتمدة لدى
امل�ؤ�س�س ��ات االعالمية الرائدة يف البلد والتي تقبل ان تنطبق عليها هذه الآلية.
وغالب ��ا ما يكون هناك جمل�س ��ا اعالميا �أو هيكال م�ش ��ابها دوره اتخاذ قرارات
متعلقة بال�ش ��كاوي ،وغالبا ال تقت�ص ��ر ع�ضوية املجل�س على العاملني يف الإعالم
و�إمنا ي�شمل �أي�ضا ممثلون عن ال�شرائح والفئات املجتمعية الأخرى.
ويعترب جمل�س ال�صحافة الأملاين واحد من الأمثلة اجليدة لآلية التنظيم الذاتي
الكامل ��ة ،وه ��و جمعية غري ربحية .ويغط ��ي املجل�س يف عمل ��ه كل انواع االعالم
املكت ��وب ،مبا يف ذلك امل�ؤ�س�س ��ات التي تعمل ح�ص ��را كاع�ل�ام الكرتوين ،ولكن
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عمل املجل�س ال ي�ش ��مل قطاع االعالم ال�س ��معي والب�صري .وبح�سب املادة  9من
النظام الداخلي ملجل�س ال�صحافة الأملاين والذي مت تبنيه يف � 24شباط/فرباير
 ،1985ف�إن واجباته هي كالتايل:
•مراقبة امل�شاكل املوجودة يف االعالم املكتوب و�أن يعمل نحو ايجاد احللول.
•ان يحمي حرية الو�صول �إلى امل�صادر ال�صحفية دون عقبات.
•ان ينتج تو�صيات و�إر�شادات متعلقة بالعمل ال�صحفي.
•�إن يواج ��ه التط ��ورات التي قد ت�ش ��كل خطرا على حري ��ة املعلومات وحرية
املواطنني يف بلورة �آرائهم.
•�أن يحقق يف ال�ش ��كاوي املوجهة �ضد ال�صحف ،واملجالت ،ووكاالت الأنباء
و�أن يتخذ قرارات حول هذه ال�شكاوي.
•�أن ينظم م�س�ألة حماية البيانات ال�شخ�صية من قبل ال�صحافة.
ويقوم جمل�س ال�ص ��حافة ،كجزء من واجباته ،با�ص ��دار تو�ص ��يات وار�ش ��ادات
حول العمل ال�ص ��حفي ،وهذا يت�ض ��من “مدونة ال�صحافة” و “ار�شادات العمل
ال�صحفي”.
ويح ��دد النظ ��ام الداخلي ملجل�س ال�ص ��حافة الأملاين بنيته وواجباته .وبح�س ��ب
هذا النظام ،ف�إن جمعية الراعني ملجل�س ال�ص ��حافة الأملاين مكونة من ممثلني
عن كل منظمة من املنظمات الأربع التي متثل احتادات ال�ص ��حفيني وجمعيات
النا�ش ��رين ،وهذه املنظم ��ات هي� :أ) اجلمعية االحتادية لنا�ش ��ري ال�ص ��حف،
ب) اجلمعية الأملانية لنا�ش ��ري املجالت ،جـ) جمعية ال�صحفيني الأملانيني ،د)
احتاد ال�ص ��حفيني االملانيني .وتهتم جمعية الراعني ب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي بالقرارت
القانونية ،واملالية ،وامل�سائل املتعلقة بالعاملني يف املجل�س.
وهناك �أي�ضا هيئة �أخرى يف جمل�س ال�صحافة مكونة من  28ع�ضوا هي جمعية
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العمومية للأع�ض ��اء ،وهناك �أي�ض ��ا جلنتني لل�ش ��كاوي ال�ص ��حفية .الأولى هي
“جلنة ال�شكاوي العامة” وتتكون من غرفتني/هيئينت حتكيميتني عدد �أع�ضاء
كل منها �س ��تة �أع�ض ��اء .والثانية هي “جلنة ال�شكاوي اخلا�صة بحماية البيانات
الفردية” وعدد �أع�ض ��ائها �أي�ض ��ا �س ��تة اع�ض ��اء .وجميع �أع�ض ��اء هذه اللجان
املتنوعة هم �صحفيون ونا�شرون .ويتم تر�شيحهم من قبل اع�ضاء جلنة الراعني
الأربعة ويق�ض ��ي كل منهم مدة �سنتني يف ع�ضوية املجل�س .ويتم تغيري رئي�س كل
جلنة مرة كل �سنتني ويتناوب على الرئا�سة ممثلني اجلمعيات الأربع.
وهن ��اك بل ��دان اخرى تبن ��ت �آلية خمتلط ��ة للتنظي ��م .وعادة ما تت�ض ��من هذه
الآلي ��ة وجود جمال�س �ص ��حفية م�س ��تندة �إلى قانون ويلعب في ��ه ممثلي االعالم
دورا م�س ��يطرا �أو دورا رئي�س ��يا .ومث ��ال جيد لهذه الآلية هو جمل�س ال�ص ��حافة
الأندوني�س ��ية ،وق ��د مت ت�أ�س ��ي�س ه ��ذا املجل�س بوا�س ��طة قانون ولك ��ن يتم تعيني
�أع�ضائه بوا�سطة االعالميني ح�صريا .وبالتحديد ،يتم تعيني ثالثة من اع�ضائه
من قبل جمعيات ال�صحفيني ،وثالثة من قبل مالكي الو�سائل الإعالمية ،وهناك
ثالثة �أع�ضاء �آخرين ميثلون املجتمع يتم تعيينهم من قبل ال�صحفيني واملالكني
مع ��ا .وللمجل�س قدرة حمدودة على فر�ض العقوب ��ات ،وبالتحديد �أن يطلب من
امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمية �أن تن�شر ت�صريحات تعرتف فيها ب�أنها قد خرقت قواعد
العمل ومدونات ال�سلوك.
يعترب و�ض ��ع �أنظمة خا�ص ��ة للتعامل مع املحتويات االعالمية امل�ض ��رة م�شروعا يف
�إط ��ار القانون الدويل ،ولكن فر�ض قيود جنائي ��ة �أو غريها على االعالم ينظر له
بريب ��ة كب�ي�رة .وهذا لأن املعاي�ي�ر التي حتدد ما الذي يجب منع ��ه �أو عدم منعه ال
يعتم ��د عل ��ى طريقة التعب�ي�ر املحددة التي مت ن�ش ��ره من خالله ��ا و�إمنا من خالل
طبيعة الكالم مو�ضوع ال�س�ؤال .مع االعرتاف ب�أن توزيع املحتوى من خالل االعالم
ميكن ان ين�ش ��ر ال�ض ��رر ب�ش ��كل �أكرب ولكن يج ��ب التعامل معه من خ�ل�ال �أنظمة
التعوي�ضات ولي�س بوا�سطة حتميل االعالم م�سئولية ال�ضرر الذي ح�صل �أ�صال.
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على �س ��بيل املثال ،يتم التعامل مع م�س� ��ألة القذف والت�شهري باعتبارها خمالفة
مدني ��ة ،بغ� ��ض النظر عن حدوثها من خ�ل�ال االعالم �أو و�س ��ائل تعبري �أخرى،
م ��ع ذلك ف� ��إن التعوي�ض بوا�س ��طة احلق بالرد يك ��ون متاحا �أحيان ��ا من خالل
االعالم (مع املالحظة ان هذه الطريقة بالتعوي�ض مالئمة ب�شكل خا�ص لقطاع
االعالم) .وكما �ص ��رح املفو�ض ��ون املعنيون بحرية التعبري يف االعالن امل�شرتك
�سنة :2003
تقييد املحتوى االعالمي هي م�س�ألة �إ�شكالية .وال ينبغي ان تقوم القوانني اخلا�صة باالعالم
بتكرار القيود املفرو�ض ��ة على املحتويات املوجودة يف القوانني الأخرى باعتبار ان هذا غري
�ضروري وميكن �أن يتم ا�ستغالله .و�إن القوانني التي تنظم حمتويات االعالم والتي تت�ضمن
عقوبات �ش ��به جنائية مثل الغرامات الباهظة والوقف عن العمل هي قوانني �إ�شكالية ب�شكل
خا�ص.

املمار�سة يف املنطقة
يحتاج ال�شخ�ص يف معظم دول املنطقة يحتاج ال�شخ�ص للح�صول على �إذن قبل
ن�ش ��ر �ص ��حيفة .ومع �أنه يف بع�ض الدول ت�ص ��نف هذه القوانني ر�سميا على انها
�أنظمة ت�س ��جيل ،مبعنى �أنه ميكن احل�ص ��ول على �إذن الن�شر حاملا تقوم بتقدمي
املعلومات ال�ض ��رورية ،غري �أنه من الناحية العملية ف�إن هذا نادرا ما يح�ص ��ل.
وبدال من ذلك ،ف�إن هذه الأنظمة ت�س ��تخدم كبوابة حرا�س ��ة ،كو�سائل لل�سيطرة
ولفر�ض �شروط معقدة ،والتحكم مبن ي�سمح له ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة اعالمية.
ويتم ادارة هذه الأنظمة من خالل هيئات خمتلفة ،ولكنها يف �أكرث الأحيان تكون
يف املح�ص ��لة النهائية حتت �سيطرة احلكومة .على �س ��بيل املثال ،تقع م�سئولية
ترخي�ص ال�ص ��حف يف البحرين �ضمن �ص�ل�احيات هيئة �شئون االعالم� .أما يف
فل�س ��طني ولبنان والكويت ف�إن هذه امل�سئولية يف يد وزارة االعالم مبا�شرة ،ويف
االردن ف�إن الرخ�ص ��ة النهائية ت�صدر عن جمل�س الوزراء ،ويف اجلزائر ت�صدر
ع ��ن مكتب النائب العام ،ويف م�ص ��ر �س ��لطة الرتخي�ص يف ي ��د املجل�س الأعلى
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لالعالم وهي ج�سم ت�سيطر عليه احلكومة.
وتخ�ضع ال�صحف يف عدد من بلدان املنطقة مبا فيها لبنان ،والكويت ،واالردن،
وم�ص ��ر ملتطل ��ب اي ��داع را�س ��مال حيث يتوج ��ب على ال�ص ��حف �أن ت ��ودع مبلغا
كبريا من املال قبل متنح ترخي�ص ��ا .وي�س ��اوي هذا املبل ��غ يف االردن نف�س املبلغ
املطلوب كايداع من ال�شركات الأخرى ،ولكن حتى �سنة  2007كان مبلغ االيداع
املطلوب لل�صحيفة اليومية هو  500000دينار اردين (ما يقارب  700000دوالر
�أمريك ��ي) ،وهذا مبلغا كبريا جدا ،ويف الكويت ي�ص ��ل مبل ��غ االيداع �إلى مليون
دوالر �أمريكي.
فيما عدا هذا ،ف�إن ال�شروط الر�سمية لت�أ�سي�س �صحيفة عادة ما تكون حمدودة
ن�سبيا .ولكن من الناحية العملية فعادة ما تكون هناك �شروط غري ر�سمية .ففي
م�صر على �سبيل املثال ،كانت طلبات احل�صول على ترخي�ص ل�صحيفة تخ�ضع
قبل الثورة ملوافقة �أجهزة املخابرات .ويف دول كثرية ،ال تقوم ال�سلطات برف�ض
ا�ص ��دار الرتاخي�ص ولكنها بب�س ��اطة تبقى امل�س� ��ألة معلقة لف�ت�رات طويلة .وقد
نظرت حمكمة البداية الأردنية يف هذه امل�س� ��ألة ،حيث يحدد قانون ال�ص ��حافة
واملطبوعات بان يتم الرد على طلب ترخي�ص مطبوعة خالل مدة ثالثني يوما.
وقد قررت املحكمة ب�أنه يف حالة عدم وجود رد من جمل�س الوزراء بعد انق�ضاء
102
هذه الفرتة ف�إن املتقدم بالطلب حر مببا�شرة الطباعة.
البحرين م�صر االردن الكويت لبنان فل�سطني
ت�سجيل مبا�شر لدى احلكومة













ت�سجيل لدى هيئة
ت�سيطرعليها احلكومة













متطلب ايداع ر�أ�سمال













 102ق ��رار حمكم ��ة بداي ��ة عم ��ان رق ��م  2001/2872بتاريخ  10حزي ��ران  ،2002ومت تثبيت ��ه يف حمكمة
اال�ستئناف يف قرار رقم  2002/950بتاريخ � 29أيلول�/سبتمرب .2002

68

املعايري الدولية وقوانني االعالم يف العامل العربي

الق�سم الثاين :الت�شريعات االعالمية

جدول  :2ت�سجيل ال�صحف
مالحظة :هذا جمرد منوذج عن ت�سجيل ال�صحف يف بع�ض بلدان املنطقة

وهناك و�سائل غري مبا�شرة لل�سيطرة على ال�صحف يف كثري من بلدان املنطقة.
فمثال جند ان معظم ال�صحف يف اجلزائر وم�صر تقوم بطباعة ن�سخها يف دور
الطباعة اململوكة مل�ؤ�س�س ��ات االعالم احلكومي ،وهذا ميكن ان ي�ستخدم ك�شكل
من �أ�ش ��كال التحكم .ويف لبنان جند �أنه حتى باعة ال�صحف املتجولون يجب ان
يح�صلوا على ترخي�ص ر�سمي من وزارة االعالم� ،أما يف اليمن فنجد �أن عملية
توزيع ال�صحف هي يف يد احلكومة.
يف كثري من بلدان املنطقة يوفر القانون ب�شكل ر�سمي حق الرد ،وعادة ما يعرف
هذا الرد يف حدود وظروف مو�سعة ،هذا بالرغم من �أنه قد يتم رف�ض طلب حق
الرد يف حالة مرور �أكرث من  30يوما على الن�ش ��ر �أو �إذا كان حمتوى الرد نف�سه
غري قانوين .يف الأردن ينطبق حق الرد فقط عند ن�ش ��ر معلومات كاذبة �أو غري
دقيقة .و�إذا ما كانت املعلومات متعلقة ب�شخ�ص ،ف�إن من حق ال�شخ�ص املطالبة
بح ��ق ال ��رد بغ�ض النظر فيما �إذا كان ن�ش ��ر هذه املعلومات قد ت�س ��بب باحداث
�ض ��رر له �أو لها .وعندما تكون املعلومات متعلقة بق�ضية �ش�أن عام ،ف�إن من حق
ال�سلطة العمومية املعنية بامل�س�ألة ان تطلب حق الرد.
واملقاربة ال�شائعة يف املنطقة هي تطبيق مواثيق ال�شرف على ال�صحفيني ب�شكل
�شخ�ص ��ي بدل م ��ن تطبيقها على ال�ص ��حف .بغ�ض النظر فيم ��ا �إذا كانت هذه
املمار�س ��ة بحد ذاتها خرقا للحق بحرية التعبري� ،إال �أنها ممار�س ��ة �إ�شكالية لأن
ال�ض ��رر احلقيقي حدث ب�س ��بب القرار التحريري بن�شر الق�ص ��ة ال�صحفية يف
اجلريدة ولي�س ب�س ��بب الفعل الفردي لل�ص ��حفي .بالإ�ضافة �إلى هذا ف�إن القوة
احلقيقة للتعوي�ض عن ال�ضرر �سواء من حيث ن�شر رد املت�ضرر �أو الت�صحيح� ،أو
تقدمي تعوي�ض مايل هي �أي�ضا يف يد ال�صحيفة.
امل�ش ��كلة الأكرب يف هذه الأنظمة هي �أنه يتم تطبيقها يف العادة من خالل نف�س
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الهيئة التنظيمية التي يجب التقدم بطلب ع�ضوية لها قبل ان ي�ستطيع ال�شخ�ص
ممار�س ��ة العم ��ل ال�ص ��حفي .ويف غال ��ب الأح ��وال ،ف�إن ه ��ذه الهيئات لي�س ��ت
م�س ��تقلة ع ��ن احلكومة ،ورغم ذل ��ك فهناك تفاوت يف درج ��ة الت�أثري احلكومي
عليه ��ا من بلد لآخ ��ر ،وغالبا ما يتم ممار�س ��ة هذا الت�أثري بطرق غري ر�س ��مية
بقدر ممار�س ��تها من خالل الآليات الر�س ��مية .ويف معظم احلاالت ف�إنه ال تتم
ادارة هذه الآلية كنظام لل�ش ��كاوي ال�ص ��حفية هدفه تعوي�ض الأ�شخا�ص الذين
ت�ضرروا من التقارير الإعالمية غري املهنية ،و�إمنا كنظام داخلي لل�سيطرة على
الإعالم .وبالإ�ض ��افة �إلى هذا ،ميكن للهيئ ��ات التنظيمية فر�ض عقوبات جدية
للم�ؤ�سات التي تخرق هذه املواثيق.
ولبنان مثال على هذا احلال ،حيث تقوم جلنة ت�أديبية بادارة ومراقبة االلتزام
مبيثاق ال�شرف ومت ت�أ�سي�س اللجنة ب�شكل م�شرتك ما بني نقابة املحررين ونقابة
ال�ص ��حفيني وكالهما مرتبط ب�شكل �أو ب�آخر بالنظام ال�سيا�سي .ومتتلك اللجنة
قوة ت�أديب ال�ص ��حفي ،وتوقيفه/ا عن العمل ملدة ت�ص ��ل �إلى �س ��نتني� ،أو ل�شطبه
ب�ش ��كل دائم من ال�سجل ال�ص ��حفي ،وبذلك حرمانه ب�شكل ر�سمي من ممار�سة
العمل ال�صحفي .وهناك �أنظمة م�شابهة يف االردن وم�صر.
ويف كثري من احلاالت تت�ضمن مواد مواثيق ال�شرف ال�صحفي �شروط ومواد غري
مقبولة على الإطالق .فعلى �س ��بيل املثال يفر�ض ميثاق ال�شرف ال�صحفي الذي
يتبناه املجل�س الأعلى لالعالم يف م�ص ��ر على ال�ص ��حفيني عددا من الواجبات
الأخالقية التي تتجاوز املقايي�س واملعايري املهنية التي يتوقع �أن يجدها ال�شخ�ص
يف مثل هذا امليثاق لتنظيم املهنة .فبدال من الطلب من ال�ص ��حفيني لأن ي�س ��عوا
يف عملهم لتقدمي تقارير دقيقة ،ف�إنهم يطالبون باحرتام احلقيقة “مبا يحفظ
للمجتمع مثله وقيمه” ،وان يظهروا ت�ض ��امنهم مع ال�ص ��حفيني الآخرين .ورغم
انه من املمكن ان تكون هذه ف�ض ��ائل ميكن �أن يدعمها االن�س ��ان ولكنه من غري
املالئم ت�ضمينها يف وثيقة تنظيمية ملهنة ال�صحافة.
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 .5تنظيم االعالم املرئي وامل�سموع
معايري دولية ومقارنة
هناك اختالف كبري يف الطريقة التي يتم بها تنظيم ال�صحافة املطبوعة واالعالم
املرئ ��ي وامل�س ��موع يف معظم الدول ،وهذا يعود جزئيا �إل ��ى اختالف الطرق التي
يتم فيه ��ا توزيع املحتويات االعالمية لهذين القطاع�ي�ن .ويف هذا الإطار هناك
اعتب ��ار مهم يتعلق بتوزيع ت ��رددات البث حيث �أنها تقليديا كانت حم�ص ��ورة يف
م�ص ��ادر حمدودة وطنيا وبالتحديد موجات البث .ولذلك ف�إن املربرات لتنظيم
البث املرئي وامل�س ��موع كانت مقبولة ك�ض ��رورة ملنع انت�ش ��ار الفو�ضي يف موجات
البث ،ولأنه مطلب �شرعي ان يتم تنظيم ا�ستخدام ما يعترب ح�صرا ملكية عامة.
وقد ا�س ��تخدم هذين ال�س ��ببني لتربير �شكلني من �أ�ش ��كال تنظيم االعالم املرئي
وامل�سموع ،وبالتحديد ،ترخي�ص امل�ؤ�س�سات وتنظيم املحتوى.
غ�ي�ر �أنه يتم هذه الأيام حتدي هذه املربرات ب�س ��بب التطورت احلديثة .ورغم
�أن ��ه ال زال هناك حدود لهذه العملية ،غ�ي�ر ان التقنيات احلديثة -مبا يف ذلك
البث من خالل الكيبل �أو البث الف�ض ��ائي وم�ؤخ ��را البث الرقمي -قد ادت �إلى
تقليل �ض ��غط الطلب ال�س ��ابق على طيف الرتددات يف كثري من البلدان .وهناك
على الطريق �أي�ض ��ا تط ��ور �آخر هو البث عرب االنرتنت ،رغ ��م �أن هذا ال زال يف
بداياته حتى يف �أكرث البلدان تقدما من ناحية تقنية ،وهذا بالنتيجة يعني نق�ض
حجة ومربر تنظيم االعالم املرئي وامل�س ��موع ب�س ��بب حمدودية طيف الرتددات
والتي هي ملكية عمومية.
الرتخي�ص
�أق ��رت املحكمة العلي ��ا يف الواليات املتحدة الأمريكية ب�ش ��كل وا�ض ��ح �أن هناك
حاجة لرتخي�ص م�ؤ�س�س ��ات املرئي وامل�س ��موع ،على الأقل فيما يتعلق ببيئة البث
التقليدي االر�ضي:
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�إذا �أراد � 100ش ��خ�ص رخ�صة بث ولكن ال يوجد �سوى  10ترددات ،ف�إنه قد يكون جلميعهم
نف�س «احلق» باحل�ص ��ول على رخ�ص ��ة بث .ولكن �إذا �أردنا �ضمان وجود توا�صل وبث �إذاعي
فع ��ال ف�إن ميكن من ��ح الرتخي�ص لقلة منهم بينم ��ا يتم حرمان البقية من البث .و�س ��يكون
م�ستغربا �إذا قبلنا �أن متنع (�ضمانات حرية التعبري) ،والتي تهدف حلماية عملية التوا�صل
وم�س ��اندتها ،احلكومة من اتاحة الفر�صة ل�ض ��مان �أن عملية التوا�صل عرب الأثري فعالة من
خالل مطالبة م�ؤ�س�سات البث املرئي وامل�سموع يف احل�صول على ترخي�ص للعمل ومن خالل
103
حتديد عدد الرخ�ص املمنوحة ملنع ازدحام طيف الرتددات.

وكما ذكر �سابقا ،ف�إنه من ال�ضروري �أن يتولى اال�شراف على عملية الرتخي�ص
هيئة م�ستقلة عن احلكومة ،وبغري هذا ف�إن هذه العملية لن تكون مهتمة بالدفاع
عن ال�ص ��الح العام ،وبدال من هذا ،ف�إنها �س ��تكون يف �صالح احلكومة القائمة.
وكما متت اال�ش ��ارة �سابقا �أي�ض ��ا ،ف�إن عملية الرتخي�ص بالغة الأهمية من �أجل
ترويج التعددية يف االر�س ��ال ودعمه ،وامل�س ��اهمة يف �ض ��مان التعددية يجب ان
يكون الهدف ال�صريح لعملية الرتخي�ص.
وبالإ�ض ��افة �إلى �ض ��مان اهداف اال�س ��تقاللية والتعددية ،م ��ن املهم ان جتري
عملي ��ة الرتخي�ص ب�ش ��كل دميقراطي ،ل�ض ��مان نزاهة العملي ��ة وعدالتها ومنح
اجلميع فر�ص ��ة مت�س ��اوية يف احل�صول على رخ�صة .و�إ�ض ��افة لهذا ،ف�إن عملية
الرتخي�ص يجب �أال تكون معقدة �أو مكلفة دون داع وخا�صة للإعالم املجتمعي،
ويف هذا ال�صدد �أعلنت جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان:
على الدول الأع�ض ��اء حتا�ش ��ي فر�ض �شروط ترخي�ص معقدة ور�س ��وم مكلفة على االعالم
املرئي وامل�س ��موع ،مبا يف ذلك االعالم املجتمعي واملحطات التجارية .يجب ان تكون �شروط
الرتخي�ص ور�س ��ومه معقولة ومو�ض ��وعية ،ووا�ضحة ،و�شفافة ،وال متيز بني املتقدمني بطلب
الرتخي�ص ،وتتوافق مع م�ض ��مون العهد .وعلى �أنظمة الرتخي�ص لالعالم املرئي وامل�س ��موع
التي يتوافر لها امكانية حمدودة مثل الرتددات الأر�ض ��ية �أو اخلدمات الف�ض ��ائية ان متنح
� 103ش ��ركة ريد الين للبث �ض ��د هيئة االت�ص ��االت الفدرالي ��ة ،رقم  395 ،2الوالي ��ات املتحدة389 ،367 ،
(.)1969
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الرتخي�ص ب�شكل مت�ساوي بني املحطات العمومية ،والتجارية ،واملحطات املجتمعية.

104

وقد �أكد اعالن الأمريكيتني على هذه الأفكار عندما �صرح يف املبد�أ رقم :12
يج ��ب �أن ت�أخ ��ذ عملية من ��ح الرتاخي�ص والرتددات ملحط ��ات الإذاعة والتفلزيون �ش ��روطا
دميقراطية تتيح الفر�صة جلميع الأ�شخا�ص يف احل�صول على الرتخي�ص.

وت�أكيدا لهذا املبد�أ ،ت�ضمن املبد�أ  )2( 5لالعالن الأفريقي ما يلي:
على عملية منح الرتاخي�ص ان تت�س ��م بالنزاهة وال�ش ��فافية ،ويج ��ب ان تهدف �إلى الرتويج
105
للتنوع يف قطاع االعالم املرئي وامل�سموع.

ومن �أجل �ض ��مان نزاهة عملية الرتخي�ص و�ش ��فافيتها ،يجب ان يتم تو�ص ��يف
علمي ��ة تقييم طلبات الرتخي�ص ب�ش ��كل وا�ض ��ح يف قانون ،عل ��ى ان يتم حتديد
االطار العام يف ت�ش ��ريع قانوين ،وو�ضع التفا�ص ��يل املحددة يف قوانني �إ�ضافية.
ويجب ان تت�ضمن هذه الت�شريعات يف حدها الأدنى النقاط التالية:
•جدول زمني وا�ضح لكل خطوة من خطوات عملية الرتخي�ص ،مبا فيه املوعد النهائي
لتقدمي الطلب والإطار الزمني الذي �سيتم اتخاذ القرارات خالله.
•تفا�ص ��يل ح ��ول طبيعة عملي ��ة الرتخي�ص ،ويج ��ب ان تكون هذه العملي ��ة مفتوحة و�أن
ت�س ��مح للمعني�ي�ن وللمواطن�ي�ن املهتمني بالتق ��دم بطلب ��ات ترخي�ص .كم ��ا ويجب ان
تت�ض ��من الت�ش ��ريعات �أن تقدم اجلهة التنظيمية ب�أ�س ��باب مكتوبة تربر رف�ضها لطلب
الرتخي�ص ،وحتدد ب�شكل وا�ضح الن�ص القانوين التي اعتمدت عليه يف رف�ض الطلب.
و�أن يحق للمتقدم بالطلب با�ستئناف قرار الرف�ض �إلى اجلهاز الق�ضائي.
•يج ��ب ان تت�ض ��من الت�ش ��ريعات مق ��دار ر�س ��وم الرتخي� ��ص .وم ��ن امل�أل ��وف �أن يكون
هناك ر�س ��وما ملراجع ��ة طلب الرتخي�ص ،مع �أن ��ه من املتعارف عليه ان يتم ا�س ��قاط
هذه الر�س ��وم �أو تخفي�ض ��ها يف حالة طلبات ترخي�ص الإعالم املجتمعي .كما �أنه من
املتعارف عليه ان تدفع م�ؤ�س�سات االعالم املرئي وامل�سموع ر�سوما �سنوية ال�ستخدامها
 104تعليق عام رقم  ،34مالحظة  ،24فقرة .39
 105انظر �أي�ض ��ا االعالن امل�ش�ت�رك ل�س ��نة  2003للمفو�ض�ي�ن الدولني والذي ن�ص على“ :يجب ان ترتكز
عملية منح الرتاخي�ص لالعالم املرئي وامل�س ��موع على �ش ��روط دميقراطية ،ويجب ان ت�ضمن ت�ساوي
الفر�ص جلميع املتقدمني بطلبات احل�صول عليها”.
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الرتددات ،وميكن ان تكون قيمة هذه الر�س ��وم حمددة يف جدول وا�ض ��ح �أو ان تخ�ضع
مل ��زاد علني .ومرة �أخرى يجب ان تكون هناك قواعد خمتلفة و�أقل م�ش ��قة مل�ؤ�س�س ��ات
االعالم املجتمعي.
•يجب ان يتم تو�ض ��يح �ش ��روط تقييم الرتاخي�ص للطلبات املتناف�س ��ة ب�ش ��كل مف�ص ��ل
وت�ض ��مينها يف الت�ش ��ريعات .ومن ال�ش ��روط امل�ألوفة هي فيم ��ا �إذا كان املتقدم بطلب
الرتخي� ��ص ميتل ��ك اخل�ب�رة التقنية ال�ض ��رورية ،وامل�ص ��ادر املالية لتق ��دمي الربامج
املقرتح ��ة ،وكذلك م�س ��اهمة مقدم الطلب يف تعزيز التن ��وع والتعددية .وحينما يكون
هناك �شروطا تقنية ومالية للرتخي�ص ،يجب ان يتم تو�ضيح هذه ال�شروط مقدما.

وال ت�س ��مح معظ ��م ال ��دول الدميقراطية للأحزاب ال�سيا�س ��ية باحل�ص ��ول على
ترخي�ص م�ؤ�س�سات اعالم مرئي وم�سموع .كما تطلب معظم الدول الدميقراطية
من هذه امل�ؤ�س�سات ان تتعامل مع الق�ضايا الإ�شكالية يف املجتمع بتوازن وحيادية
(�أنظر الحقا) ،وهذا �ش ��رط ينفي فكرة وجود م�ؤ�س�س ��ة اعالم �سمعي -ب�صري
تابع ��ة حل ��زب ما .كما وجرت العادة يف املا�ض ��ي �أن متنع امل�ؤ�س�س ��ة الدينية من
امتالك م�ؤ�س�س ��ة بث �سمعي – ب�ص ��ري ،رغم �أن هناك اجتاها حاليا للتخفيف
م ��ن هذا ال�ش ��رط ب�س ��بب تذليل ال�ش ��رط املو�ض ��وعي املرتبط بقل ��ة الرتددات
املتوفرة .وما عدا هذا ،ف�إن فر�ض احلظر ال�ش ��امل على منح تراخي�ص ب�س ��بب
�ش ��كل املتق ��دم بطلب الرتخي� ��ص �أو طبيعته ميكن ان ميثل انته ��اكا حلق حرية
التعبري.
هناك �شروط ملنح رخ�ص البث املرئي وامل�سموع ،وميكن ان تكون هذه ال�شروط
عام ��ة �أو �ش ��روطا خا�ص ��ة مرتبطة بالرخ�ص ��ة .وميكن ان تت�ض ��من ال�ش ��روط
العامة م�س ��ائال كاملوا�ص ��فات التقنية ،والتي تنطبق ع ��ادة على �أنواع معينة من
الرتاخي�ص ،ومتطلبات �ضرورية لاللتزام بالوعود املقدمة يف طلب الرتخي�ص،
قوان�ي�ن متعلقة بحقوق امل�ؤل ��ف وامللكية الفكرية ،م ��دة الرتخي�ص (وهذه عادة
ما تكون مرتبطة بنوع الرتخي�ص) ،ومتطلب االلتزام مبدونة ال�س ��لوك ،و�أحيانا
ب�شروط �أخرى تتعلق مبحتويات املنتجات االعالمية .وميكن ان تفر�ض �شروطا
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خا�ص ��ة على بع�ض الرخ�ص االعالمية .وميكن ان تت�ض ��من هذه ال�شروط مثال
وج ��ود حد �أدنى م ��ن الربامج الإخباري ��ة� ،أو برامج االطفال (وكال ال�ش ��رطني
يهدف �إلى حتقيق التنوع يف الربامج املذاعة).
بينما يعترب فر�ض بع�ض ال�شروط على االعالم املرئي وامل�سموع م�س�ألة �شرعية،
بحيث ت�س ��تند هذه ال�ش ��روط �إلى مبد�أ الرتويج للتن ��وع والنزاهة يف االعالم ،ال
بد من التذكر ب�أن هذه ال�ش ��روط هي تقييد حلرية التعبري وحتتاج �إلى �أن تكون
مربرة .وبناء على هذا ،ف�إن فر�ض �شروط مقيدة ومكلفة يعترب غري �شرعي.
تنظيم املحتوى
تختلف املقاربة ال�س ��اعية لتنظيم املحتوى املرئي وامل�سموع عن تنظيم حمتويات
ال�ص ��حافة املطبوع ��ة .فبينم ��ا ي�أخ ��ذ تنظي ��م ال�ص ��حافة املطبوع ��ة يف الدول
الدميقراطي ��ة �ش ��كل التنظي ��م الذات ��ي �أو التنظي ��م املختلط ،جن ��د �أن تنظيم
ال�صحافة املرئية وامل�سموعة ي�أخذ �شكل التنظيم القانوين او التنظيم الت�شاركي
(قانوين وذاتي) .وكما الحظنا ف�إن ا�س ��تقاللية هيئات التنظيم من ناحية منح
الرتاخي�ص تعترب م�س� ��ألة �ض ��رورية ،ولكن هذه اال�س ��تقاللية تعترب حا�سمة �إذا
كان ��ت هذه الهيئات �س ��تتولى �أي�ض ��ا تنظيم حمتوى املنتج ��ات االعالمية .حيث
�أن منح هيئة �أو جهة ما خا�ض ��عة للت�أثري �أو ال�س ��يطرة احلكومية �س ��لطة تنظيم
حمتويات االعالم ف�إنه من الوا�ضح �أن هذا ي�ستدعى تدخال حكوميا يف االعالم.
م ��ن ال�ش ��ائع يف كثري من الدول فر� ��ض واجبات معينة على م�ؤ�س�س ��ات االعالم
ال�س ��معي والب�ص ��ري ،حيث ميك ��ن ان تكون ه ��ذه الواجبات عام ��ة �أو حمددة.
والفكرة التي ت�س ��تند �إليها هذه الواجبات هي الرتويج لتنوع االعالم ،او مبعنى
�آخ ��ر يهدف فر�ض الواجبات �إلى الت�أكد م ��ن �أن املواطنني يتلقون طيفا متنوعا
من الربامج عرب الأثري .حيث تطلب كثري من الدول من قطاع املرئي وامل�س ��موع
�أن يب ��ث حجما معينا من الربامج املحلية �أو الإقليمية .وكما ذكر �س ��ابقا ،جند
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�أن امليث ��اق الأوروب ��ي للبث التلفزي ��وين العابر للحدود 106يق�ض ��ي ب�أن يكون 50
باملئة من الربامج املذاعة ذات �أ�ص ��ول �أوروبية .ويف العادة يكون �ش ��راء برامج
تلفزيوني ��ة �أو ترجمته ��ا من لغ ��ات �أخرى اقل تكلف ��ة من انتاج برامج �أ�ص ��لية،
ولذلك ف�إن املنطق الذي ي�س ��تند �إليه متطل ��ب حد �أدنى من الربامج املحلية هو
حتفيز الإنتاج املحلي للربامج بدال من �شرائها من اخلارج.
وم ��ن املتطلب ��ات العام ��ة امل�ألوفة التي تفر� ��ض على م�ؤ�س�س ��ات االعالم املرئي
وامل�س ��موع هي ان تبث براجما حملية ،وخا�صة يف الدول الكبرية .ويهدف هذا
االجراء �إلى �ض ��مان ان يتلقى امل�ش ��اهدون �أخبارا وبراجما حملية ولي�س فقط
الربامج واالخب ��ار الوطنية .ويهدف هذا االجراء �أي�ض ��ا �إلى جتاوز حقيقة �أن
انت ��اج براجما حملية تعترب �أكرث تكلفة من بث براجما وطنية مت�ش ��ابهة .ففي
اململك ��ة املتح ��دة على �س ��بيل املثال ،يجب عل ��ى املحطات الإذاعي ��ة املحلية ان
تبث �س ��بع �س ��اعات على الأقل من الربامج ذات املحتوى املحل ��ي يوميا ،والتي
يت ��م انتاجها داخل املنطقة اجلغرافية التي ت�س ��مح رخ�ص ��ة الب ��ث بتغطيتها.
وبالإ�ض ��افة �إل ��ى ه ��ذا ،يج ��ب بث ن�ش ��رة �إخباري ��ة حملية ب�ش ��كل دوري خالل
الربامج اليومية.
وتطلب كثري من الدول �أي�ض ��ا ان تقوم هذه امل�ؤ�س�س ��ات االعالمية ببث برامج
يعدها منتجون م�س ��تقلون .ويهدف ه ��ذا املتطلب �إلى فتح املجال �أمام جهات
متنوع ��ة لب ��ث �أفكاره ��ا عرب الأث�ي�ر ،وما ينتج ع ��ن هذا من تن ��وع املحتويات
االعالمي ��ة .وال يعني منح رخ�ص ��ة بث جلهة �أو �ش ��ركة جتارية ب�أن تقوم هذه
ال�ش ��ركة بانتاج جمي ��ع الربامج التي تذاع عرب موجاته ��ا .حيث يعمل متطلب
ب ��ث حمتوي ��ات اعالمية من انتاج م�س ��تقل على تو�س ��يع قاع ��دة االنتاج ،مما
ي� ��ؤدي �إلى زي ��ادة حدة التناف�س ب�ي�ن الأفكار واالبداع ��ات يف قطاع االعالم.
يفر� ��ض امليثاق الأوروبي للبث التلفزيوين العابر للحدود �أن تبث كل املحطات
التلفزيونية  10باملئة على الأقل من الربامج املنتجة ب�شكل م�ستقل .ويف العادة
 106مالحظة .72
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تكون ن�س ��بة الربامج التي يعدها منتجون م�س ��تقلون �أعلى يف حالة امل�ؤ�س�سات
االعالمية العمومية.
وعل ��ى االعالم ال�س ��معي الب�ص ��ري يف معظم ال ��دول الدميقراطي ��ة ان يحرتم
جمموعة من املعايري املت�ض ��منة يف مدونة �س ��لوك يتم تطويره ��ا اما من خالل
�آلية تنظيم ذاتي م�ؤ�س�س ��ة بقانون او ب�ش ��كل خمتلط (تنظيم بقانون مع تنظيم
ذاتي) .وتتعامل هذه املدونة ،ب�شكل م�شابه ملدونة ال�سلوك لل�صحافة املطبوعة،
م ��ع طيف من الق�ض ��ايا وع ��ادة ما تكون ه ��ذه املدونات �أ�سا�س ��ا ومرجعية لآلية
ال�ش ��كاوى .والفرق بني االعالم ال�سمعي الب�ص ��ري وال�صحافة املطبوعة هو �أن
ه ��ذه املدونات هي �أي�ض ��ا مرجعي ��ة بحد ذاته ��ا للرقابة على االعالم ال�س ��معي
الب�ص ��ري من قبل هيئة التنظي ��م .والفرق الآخر بينهما ه ��و �أن العقوبات التي
ميكن تطبيقها على االعالم ال�س ��معي الب�صري ترتاوح من عقوبات ب�سيطة مثل
االنذار والطلب من امل�ؤ�س�س ��ة االعالمية بان تبث ر�س ��الة تعرتف فيها ب�أنها قد
خالفت مدونة ال�سلوك �إلى عقوبات �أكرث قوة مثل فر�ض غرامات وت�صل �إلى حد
�سحب ترخي�ص امل�ؤ�س�سة.
و�أح ��د االمثلة اجليدة لآلية التنظي ��م املختلطة موجودة يف دولة جنوب افريقيا،
حيث متتلك الهيئة التنظيمية امل�ؤ�س�س ��ة بقانون (�إكا�س ��ا) ال�ش ��رعية الر�س ��مية
لتنظيم االعالم ال�س ��معي الب�ص ��ري ،ومع ه ��ذا فقد منح الت�ش ��ريع هذه الهيئة
ال�ص�ل�احية الر�س ��مية لالعرتاف بهيئات رقابية �أخرى .ونتيجة لهذا وب�ش ��كل
عمل ��ي تق ��وم “ 107هيئة �ش ��كاوي االعالم ال�س ��معي الب�ص ��ري جلن ��وب افريقيا
(بك�س ��ا)” 108بت ��ويل م�س ��ئولية تنظيم املحتوي ��ات االعالمية .وق ��د قامت على
ت�أ�سي�س بك�سا �سنة  1993اجلمعية الوطنية مل�ؤ�س�سات االعالم ال�سمعي الب�صري
(ان ب ��ي اي) 109،وهي اجلمعية التي متثل االعالم ال�س ��معي الب�ص ��ري ،ومع �أن
http://www.bccsa.co.za/ 107
 /http://www.nab.org.za 108انظر
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اجلمعي ��ة تقوم بتمويل بك�س ��ا �إال �أنها من ناحية عملية تعمل با�س ��تقاللية عنها.
وتقوم جلنة م�س ��تقلة بتعيني �أع�ضاء بك�س ��ا وتعيني رئي�س م�ستقل لها (وعادة ما
يكون قا�ض متقاعد عمل يف حمكمة اال�س ��تئناف) .وقد مت تعديل د�س ��تور بك�سا
بن ��اء على طلب الهيئة التنظيمية بحيث يتم تر�ش ��يح جميع املتقدمني لع�ض ��وية
بك�سا عن طريق املواطنني.
وتتواجد �آليات تنظيم القطاع ال�س ��معي الب�ص ��ري امل�ؤ�س�سة بقانون يف كثري من
الدول الدميقراطية .وعلى �سبيل املثال ،يتولى املجل�س الأعلى لالعالم ال�سمعي
الب�ص ��ري (�س ��ي ا�س اي) تنظي ��م هذا القطاع يف فرن�س ��ا ،وهي هيئ ��ة قانونية
م�س ��تقلة مت ت�أ�سي�س ��ها �س ��نة  1989بعد تعديل القان ��ون 110الذي مت تبنيه �س ��نة
 1986حول حرية االت�ص ��ال والتوا�صل .111وقام املجل�س بتبني عدد من مدونات
ال�سلوك التي تنظم جوانبا خمتلفة من االعالم ال�سمعي الب�صري وي�شرف على
تطبيق هذه املدونات مبا�شرة.

املمار�سة يف املنطقة
خالفا للتقاليد املتبعة على امل�س ��توى الدويل ،تت�س ��م القوانني املتعلقة بتنظيم
االعالم ال�سمعي الب�صري ،هذا �إن وجدت ،ب�أنها �أقل تطورا وو�ضوحا مقارنة
بالأنظم ��ة املوازي ��ة واملتعلق ��ة بتنظي ��م ال�ص ��حافة املطبوعة .وغي ��اب قوانني
وا�ض ��حة يف ه ��ذا الإطار يرتك �س ��لطات الرتخي� ��ص وقرارته بيد ال�س ��لطات
الر�سمية ،حيث يتم ا�ستخدام هذه ال�سلطات ب�شكل مكثف ك�آلية للتحكم بهذا
 .1986ومت تعديل مرجعيات قانون .1986
 110قانون رقم  1067 – 86بتاريخ � 30أيلول�/س ��بتمرب  ،1986والذي مت تعديله الحقا .وميكن احل�ص ��ول
على ن�ص القانون باللغة الفرن�سية:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT0
00006068930&dateTexte=20101203

 111احل ��زب الوطن ��ي اجلديد �ض ��د هيئة غانا للبث 30 ،ت�ش ��رين ثاين/نوفمرب  ،1993ق ��رار رقم ،93/1
�صفحة .17
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القطاع يف كل املنطقة.
ويف م�ص ��ر عل ��ى �س ��بيل املث ��ال ،جن ��د ان اج ��راءات ترخي�ص االع�ل�ام املرئي
وامل�س ��موع هي من �صالحية الهيئة العامة لال�ستثمار ،وهي غري م�صممة ب�شكل
خا�ص لتالئم و�ض ��ع وظروف قطاع املرئي وامل�س ��موع .ونتيجة لهذا ،ف�إن للهيئة
العامة لال�س ��تثمار ،وهي ج�س ��م خا�ض ��ع ل�س ��يطرة احلكومة� ،س ��لطات وا�س ��عة
لرف�ض �أو قبول طلبات الرتخي�ص .ويف االردن جند و�ضعا م�شابها حيث يتحكم
جمل� ��س الوزراء ب�ص�ل�احيات وا�س ��عة مبنح او حجب الرتاخي�ص .حيث ي�س ��مح
لهم القانون باتخاذ قراراتهم دون تو�ض ��يح الأ�س ��باب ،وقد �ساند الق�ضاء هذه
ال�صالحيات املمنوحة ملجل�س الوزراء برف�ض منح ترخي�ص م�ؤ�س�سات اعالمية
م�ستندا �إلى �أ�سا�س غري واقعي ب�أن هذه القرارات هي من �أجل امل�صلحة العامة.
�أم ��ا من ناحي ��ة تنظيم حمتويات الب ��ث االعالمي ،فال توج ��د يف بلدان العامل
العرب ��ي متطلب ��ات حول �ض ��رورة ب ��ث حمتوي ��ات اعالمية ملنتجني م�س ��تقلني،
�أو حت ��ى متطلب ��ات متعلقة بااللتزام بب ��ث حد �أدنى من امل ��واد االعالمية ذات
م�ض ��مون حمل ��ي .ويف نف�س الوقت ،ف�إن تف�ض ��يل الو�س ��ائل االعالمية للربامج
العربي ��ة هي من االدوات الناجعة يف �ض ��مان ن�س ��بة معقولة م ��ن الربامج ذات
املحتوى الإقليمي.
كما انه لي�س م�ألوفا للقطاع ال�س ��معي الب�ص ��ري يف املنطقة التعامل مع م�س� ��ألة
تنظي ��م املحتويات االعالمية من خالل مقاربات تنظيم ت�ش ��اركية او خمتلطة،
حتى �أن التنظيم القانوين ملحتويات البث ال�س ��معي الب�ص ��ري بال�ش ��كل املوجود
يف بلدان �أخرى حول العامل والذي مت و�صفه �سابقا هو ب�شكل عام غري متعارف
علي ��ه يف املنطق ��ة .وال متتلك معظم الدول �أنظمة لل�ش ��كاوي ال�ص ��حفية ،والتي
ميك ��ن للمواطنني الذين ي�ش ��عرون ب�أنه قد مت انته ��اك حقوقهم من قبل حمطة
بث اذاعي او تلفزيوين ان يتوجهوا �إلى ج�سم ي�شرف على هذه الق�ضايا التخاذ
قرار حول الق�ضية.
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وب ��دال من هذا ،جند يف كثري من البلدان العربي ��ة خطوطا حمراء غري مكتوبة
تنظم املحتويات االعالمية املتعلقة بالق�ض ��ايا ال�سيا�سية واالجتماعية .وقد يتم
التط ��رق له ��ذه املعاي�ي�ر احيانا يف رخ�ص حمط ��ات البث �أو حت ��ى يف اتفاقيات
التوزيع ،على �س ��بيل املثال اتفاقية التوزيع على الكابالت او الأقمار ال�صناعية.
وتواجه حمطات االر�س ��ال التي تتج ��اوز هذه اخلطوط احلمراء تبعيات متنوعة
مبا يف ذلك عدم جتديد رخ�ص البث و�ض ��غط مبا�ش ��ر من قبل ال�سلطات الذي
ي�أخذا �أ�شكاال متنوعة منها حجب الإعالنات .ففي كثري من دول املنطقة يعتمد
ح�ص ��ول حمطات البث على �إعالنات جتارية ب�ش ��كل مهم على دعم احلكومات
للمحطات �أو على الأقل عدم معار�ض ��تها لها .وه ��ذا ناجت عن �أن احلكومات يف
املنطق ��ة هي ذاتها من املعلنيني الكبار بحك ��م العالقة الوطيدة بني احلكومات
والأعم ��ال التجاري ��ة الكبرية ،وهذا يعني ان للحكومات ق ��درة ت�أثري كبرية على
قرار هذه ال�شركات التجارية الكبرية يف مكان ن�شر �إعالناتها.
هن ��اك ع ��دة �أمثلة يف املنطقة على مدونات �س ��لوك اعالمي يت ��م تطبيقها على
حمطات البث املرئي وامل�سموع ،مثل املدونة التي مت تطويرها يف احتاد االذاعة
والتفلزيون امل�ص ��ري ،م�ؤ�س�سة البث العمومي يف م�ص ��ر .ولكن يف هذه احلالة،
ف�إن تطبيق املدونة يعترب ،يف �أف�ضل الأحوال ،غري منتظم .وال ميكن التعامل مع
هذه املدونة على �أنها توفر جمموعة من املعايري املهنية للبث ب�أي حال �أو معنى.
اال�ستثناء الوحيد يف املنطقة هو العراق ،حيث ا�صدرت هيئة االعالم واالت�صال
جمموع ��ة م ��ن املعايري ومدون ��ات ال�س ��لوك التي تتعاط ��ي مع عدد من ق�ض ��ايا
البث ال�س ��معي الب�ص ��ري مبا يف ذلك ترخي�ص امل�ؤ�س�سات االعالمية ،املمار�سة
املهنية ،ق�ض ��ايا تتعل ��ق باملحتوى (مثل الدق ��ة ،والت ��وازن ،والتغطية االعالمية
�أثناء االنتخاب ��ات ،والتحري�ض على الكراهية) ،وكيفية التعاطي مع ال�ش ��كاوي
االعالمية.
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وكما متت اال�ش ��ارة �س ��ابقا ف� ��إن البث الأر�ض ��ي للقطاع اخلا� ��ص حمدود جدا
يف املنطق ��ة .و�إذا م ��ا وجد ف�إنه قد يكون خا�ض ��عا لنظام �س ��يطرة خا�ص .مثال
على هذا لبنان ،حيث يوجد فح�ص �أمني م�س ��بق على عدد من برامج القنوات
الأر�ض ��ية ،كما �أن الفح�ص الأمني امل�س ��بق للربامج الف�ضائية مل ينته �إال يف 14
ني�سان/ابريل  1997مع قرار جمل�س �شورى الدولة بتعليق القرار الوزاري الذي
وفر الأر�ض ��ية لهذا النوع من الرقابة .ولكن ال زالت هناك �س ��يطرة على ادارة
توزيع البث ،وي�ستطيع وزير االعالم وقف ار�سال م�ؤ�س�سات اعالمية لفرتة ت�صل
�إلى ثالثة �أيام عندما تتجاوز اللوائح للمرة الأولى ،وي�ستطيع جمل�س الوزراء ان
ي�أخذ قرارا بتوقيف بث امل�ؤ�س�س ��ة لفرتة ترتاوح ما بني ثالثة �أيام وثالثة �أ�ش ��هر
للتجاوز الثاين.

 .6خدمة البث العمومي
معايري دولية ومقارنة
تتواجد م�ؤ�س�س ��ات الب ��ث اململوكة للعم ��وم يف معظم البلدان ح ��ول العامل .ويف
معظم هذه الدول خ�ض ��عت م�ؤ�س�س ��ات البث تاريخيا ل�سيطرة احلكومات .غري
�أن م�ؤ�س�سات البث العمومي تفرت�ض مقاربة خمتلفة :م�ؤ�س�سات مملوكة للعموم
وتعمل ب�شكل م�ستقل عن �سيطرة احلكومة يف خدمة املجتمع ب�شكل عام ،وتكمل
اخلدمة التي تقدمها املحطات اخلا�ص ��ة وت�ض ��يف عليها ،وهي بذلك تعزز من
التنوع يف االعالم.
وقد �أ�ش ��ارت املحكمة العليا يف غانا �إلى ال�س ��بب الأ�سا�س ��ي لأهمية ا�س ��تقاللية
م�ؤ�س�س ��ة البث العمومي ببالغة وتف�ص ��يل« :االعالم اململ ��وك للدولة هو ملكية
وطنية ،وتعود �إلى كامل املجتمع ،ولي�س �إلى م�ص ��طلح افرتا�ض ��ي ا�سمه الدولة،
ولي�س للحكومة القائمة� ،أو حلزب احلكومة .و�إذا طلب من هذه امللكية الوطنية
ان ت�صبح ناطقة با�سم حزب او جمموعة من االحزاب ال�ساعية لل�سيطرة ،ف�إن
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الدميقراطية لن تكون �سوى مهزلة� 112».أما بالن�سبة للهيئة الوطنية التي ت�شرف
على م�ؤ�س�سة البث «الهيئة الوطنية لالعالم» ،فقد اقرت املحكمة العليا يف غانا
ب�أن دورها هو «�إ�ش ��اعة �أجواء اال�س ��تقاللية يف اعالم الدولة ول�ضمان حمايتها
113
من ال�سيطرة احلكومية».
وه ��ذ الر�ؤية ال�س ��تقاللية م�ؤ�س�س ��ة الب ��ث العمومي مدعومة ب�ش ��كل وا�ض ��ح يف
ن�صو�ص القانون الدويل ،ويت�ضح هذا ب�شكل جلي يف االقتبا�س التايل من جلنة
الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان:
على الدول الأع�ض ��اء �ض ��مان ان تعمل م�ؤ�س�س ��ات البث العمومي ب�ش ��كل م�س ��تقل .ويف هذا
الإطار ،على الدول الأع�ض ��اء ان ت�ضمن ا�س ��تقالليتها وحريتها التحريرية .ويجب ان تقدم
114
لها ميزانيات بوا�سطة �آلية حتميها من التفريط با�ستقالليتها”.

وهناك �أي�ضا عدد من الإعالنات والتو�صيات التي مت تبنيها حتت رعاية اليون�سكو
والتي �أكدت على اهمية ا�ستقاللية هيئات البث العمومية .ومنها اعالن �صنعاء
�سنة  1996الذي طالب املجتمع الدويل بتقدمي م�ساعدة مل�ؤ�س�سات البث العمومي
115
التي تثبت ا�س ��تقالليتها وطالب الدول الأع�ض ��اء ب�ض ��مان هذه اال�ستقاللية.
كما والحظ اعالن «�ص ��وفيا» �ض ��رورة حتويل م�ؤ�س�سات االعالم اململوكة للدولة
�إلى هيئات خدمة عمومية �أ�صيلة مع �ضمان ا�ستقالليتها التحريرية وا�ستقاللية
 112امل�صدر ال�سابق� ،صفحة  .13وانظر �أي�ضا الهيئة الوطنية لالعالم �ضد النائب العام 20 ،كانون ثاين/
يناير  ،2000قرار قرم ( .96/2املحكمة العليا يف غانا).
 113ر�أي عام رقم  ،34مالحظة  ،24فقرة .16
 114قرار رقم  34والذي مت تبنيه يف اجلل�سة التا�سعة والع�شرين للم�ؤمتر العام ( .)1997وميكن احل�صول
على القرار على الرابط التايل:
_http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=5351&URL
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

 115قرار رقم  35والذي مت تبنيه يف اجلل�سة التا�سعة والع�شرين للم�ؤمتر العام ( ،)1997املادة  .7وميكن
احل�صول على القرار على الرابط التايل:

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
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املجال�س والهيئات التي ت�شرف عليها.

116

ويف ت�ص ��ريح م�شابه ،عرب املفو�ض ��ون بحرية التعبري يف اعالنهم امل�شرتك �سنة
 2010ع ��ن قلقهم من «التدخل �أو ال�س ��يطرة» ال�سيا�س ��ية على م�ؤ�س�س ��ات البث
العموم ��ي ،وال ��ذي ي�ؤدي �إل ��ى ان تعمل هذه امل�ؤ�س�س ��ات «كهيئات ناطقة با�س ��م
117
احلكومة بدال من علمها كم�ؤ�س�سات م�ستقلة تعمل يف خدمة ال�صالح العام».
ويدعم هذا املبد�أ �أي�ضا ت�صريحا �آخر �صادر عن هيئات حقوق الإن�سان الإقليمية.
حيث �س ��لط الإعالن الإفريقي ال�ضوء على �أهمية ا�ستقاللية م�ؤ�س�سات االعالم
العمومي ،وطالب امل�ؤ�س�سات االعالمية اخلا�ضعة ل�سيطرة الدولة واحلكومة ب�أن
تتحول �إلى م�ؤ�س�س ��ات خدمة عمومية 118.و�أكرث هذه الإعالنات والت�ص ��ريحات
�شموال وتف�صيال هي «تو�صيات ( 10)1996حول �ضمانات ا�ستقاللية م�ؤ�س�سات
البث العمومي» والتي مت تبنيها من قبل «جلنة وزراء املجل�س الأوروبي 119»،وتبع
هذه التو�ص ��يات �إعالن حول نف�س امل�س� ��ألة بعد ع�ش ��ر �س ��نوات 120.ويعك�س ا�سم
هذه التو�ص ��يات بحد ذاته �أهمية ا�س ��تقاللية م�ؤ�س�س ��ات البث العمومي ،وتوفر
التو�صيات ار�شادات تف�صيلية لكيفية حتقيق هذه اال�ستقاللية ب�شكل عملي.
كم ��ا وارت�أت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�س ��ان يف ق ��رار لها ب�أن حق املواطنني
يف حرية التعبري يفر�ض على الدول ان تتخذ خطوات عملية حلماية ا�س ��تقاللية
م�ؤ�س�س ��ات البث العمومي ،وهذا من �أجل �ض ��مان ان ت�س ��تطيع هذه امل�ؤ�س�س ��ات
خدمة املواطنني وحاجاتهم يف تلقي اخبار متنوعة ،و�صرحت املحكمة مبا يلي:
عندم ��ا تقرر الدول ت�أ�س ��ي�س نظام بث عمومي ،ف�إن ��ه ينبني على املبد�أ الذي مت
ت�أ�سي�سه �سابقا ب�أنه يجب على القانون الوطني واملمار�سة العملية �أن ت�ضمن قدرة
116
117
118
119
120

مت تبني الإعالن يف � 3شباط/فرباير .2010
امل�صدر ال�سابق
املبد�أ .6
مت تبنيه يف � 11أيلول�/سبتمرب .1996
مانويل و�آخرين �ضد مولدوفا 17 ،ايلول�/سبتمرب ،ق�ضية رقم  02/13936فقرة .101
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ه ��ذا النظام على تق ��دمي خدمة متنوعة وتعددية .وب�ش ��كل خا�ص ،عندما تكون
امل�ؤ�س�س ��ات االعالمية اخلا�صة �ض ��عيفة� ،أو يف طور الن�ش� ��أة ،لتقدم للمواطنني
بديال حقيقيا ،وعندما تكون امل�ؤ�س�س ��ة العمومية �أو اململوكة للدولة هي امل�ؤ�س�سة
االعالمية الوحيدة واملهيمنة يف الدولة �أو املنطقة ،ف�إنه من �أجل �ضمان فعالية
النظ ��ام الدميقراط ��ي ال يوجد خيار ام ��ام هذه امل�ؤ�س�س ��ات �إال ان تبث �أخبارا،
ومعلومات ،و�آراء حيادية ،وم�س ��تقلة ،ومتوازنة .وبالإ�ض ��افة �إلى هذا ،عليها �أن
تقدم للمواطنني منربا للحوار العام لي�ستطيع طيف وا�سع ومتنوع من املواطنني
121
التعبري عن �آرائهم ووجهات نظرهم.
وم ��ن الناحي ��ة العملية ،ف�إنه يتم حتقيق حماية ا�س ��تقاللية م�ؤ�س�س ��ات االعالم
العموم ��ي يف كثريم ��ن الوج ��وه بنف�س الطرق الت ��ي يتم فيها حماية ا�س ��تقاللية
هيئات تنظيم البث ،وبالتحديد من خالل اجراءات ت�ضمن ا�ستقاللية جمال�س
�أمناء هذه امل�ؤ�س�سات العمومية وا�ستقاللية موازناتها.
وهناك �أداة رئي�س ��ية �أخرى تدعم اال�س ��تقاللية ،وهي ال تنطبق يف حالة هيئات
تنظيم البث ،هي من خالل حماية اال�ستقاللية التحريرية .وحتيل اال�ستقاللية
التحريري ��ة هنا �إلى فكرة �أن القرارات التحريرية تتخذ من قبل الطاقم املهني
–وبال�ض ��رورة بوا�س ��طة كب ��ار املحرري ��ن -ولي�س من خالل جه ��ات حكومية.
وب�ش ��كل عملي ،يتم دعم هذه اال�س ��تقاللية من خالل الف�ص ��ل ب�شكل وا�ضح ما
بني جمل�س الأمناء الذي له م�سئولية الإ�شرف الكلي على م�ؤ�س�سة البث وما بني
ادارة امل�ؤ�س�س ��ات االعالمية وطاقم املحررين الذين تقع عليهم م�س ��ئولية ادارة
العمليات اليومية للم�ؤ�س�سة واتخاذ القرارات التحريرية .وميكن ملجل�س الأمناء
ان يتخذ قرارات حول ال�سيا�س ��ات العامة للم�ؤ�س�س ��ة ،ولك ��ن لي�س له �أن يتدخل
يف اتخاذ القرارات املتعلق بربنامج حمدد� ،إال رمبا يف حاالت ا�س ��تثنائية جدا.
وتبني هذه املقاربة خطني دفاعيني حلماية امل�ؤ�س�سة هما جمل�س الأمناء ،الهيئة
 121املبد�أ .6
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امل�س ��ئولة التي ت�شرف على عمل امل�ؤ�س�س ��ة وتقدم تقاريرها �إلى الربملان (تقوم
مبا ي�ش ��به عمل الو�س ��يط بني م�ؤ�س�س ��ة البث واجلهات العليا التي تراقب ادائها
وحتا�سبها على عملها) ،والآخر هو ادارة امل�ؤ�س�سة نف�سها.
وهناك عدد كبري من البيانات الدولية التي تعك�س هذه الأفكار يف اال�س ��تقاللية
البنيوي ��ة .وبن ��اء على هذا جند �أن الإع�ل�ان الأفريقي يطالب م�ؤ�س�س ��ات البث
العمومية ب�أن تكون خا�ض ��عة للمحا�سبة من قبل املواطنني حيث يقوم امل�شرعون
بهذا نيابة عنهم ،كما و�أعلن ب�أنه:
•على م�ؤ�س�س ��ات البث العمومي �أن تقاد من خالل جمل�س �أمناء حممي من التدخالت،
وخا�صة ذات الطبيعة ال�سيا�سية �أو االقت�صادية.
•يجب �ضمان اال�ستقاللية التحريرية مل�ؤ�س�سات البث واخلدمة العمومية.

122

و�أكد القرار رقم ( )1حول م�س ��تقبل خدمة البث العمومي الذي مت تبنيه �أثناء
امل�ؤمتر الرابع ملجل�س الوزراء الأوربي حول �سيا�سة االعالم ال�شامل 123على هذه
املباديءمن خالل مطالبته ب�أن:
تتعهد الدول امل�ش ��اركة بحماية ا�س ��تقاللية م�ؤ�س�س ��ات البث العمومي يف مواجهة التدخالت
ال�سيا�س ��ية واالقت�صادية .وخا�صة ،حماية ا�س ��تقاللية االدارة اليومية وامل�سئولية التحريرية
جلدول الربامج وكذلك حمتويات الربامج املذاعة والتي هي م�سئولية م�ؤ�س�سات البث ب�شكل
كامل.

ويجب حماية ا�ستقاللية م�ؤ�س�سات البث العمومي من خالل و�ضع هياكل مالئمة
مثل ت�أ�سي�س جمال�س داخلية متنوعة �أو �أج�سام �أو هيئات �أخرى.
 122انظر امل�ؤمتر الوزاري الأوروبي حول �سيا�سة االعالم ال�شامل :الن�صو�ص الذي مت تبنيها ،وثيقة جمل�س
الوزراء  DH-MM (2006)4.متاحة على:

//www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/DHMM(2006)004_en.pdf.

 123تو�ص ��ية رق ��م ( 3)2007للجنة وزراء املجل�س الأوروبي للدول الأع�ض ��اء حول دور م�ؤ�س�س ��ات اخلدمة
العمومي ��ة يف املجتم ��ع املعلوماتي ،مت تبني التو�ص ��ية يف  31كانون ثاين/يناي ��ر  ،2007الفقرة الأولى
(.)1
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وال تعن ��ي اال�س ��تقاللية هنا غياب امل�س ��ائلة ،ويف كثري من ال ��دول الدميقراطية
يتم تطبيق امل�س ��ائلة عمليا من خالل م�سائلة جمل�س الأمناء من قبل املواطنني،
ولي�س من قبل احلكومة .وتت�ض ��من امل�س ��ائلة يف معظم احلاالت ا�ص ��دار تقرير
�س ��نوي يقدم عادة �إلى الربملان ،هذا بالإ�ض ��افة �إلى انظمة م�س ��ائلة مبا�ش ��رة
ب�شكل اكرب مثل امل�سوحات العامة ولقاءات مبا�شرة مع كل املعنيني بهذا ال�ش�أن.
وهناك طريقة �أخرى ل�ض ��مان ا�س ��تقاللية م�ؤ�س�سة البث العمومي وهي تخويلها
بخدمة ال�ص ��الح العام وهذا التخويل �س ��يكون �أ�س ��ا�س احلكم على جناحها يف
القيام مب�س ��ئولياتها �أم ال .وقد تبنى املجل�س الأوروبي تو�ص ��ية خا�ص ��ة مب�س� ��ألة
تخويل م�ؤ�س�س ��ات الب ��ث العمومي .ومن بني عدد من الق�ض ��ايا التي ت�ض ��منتها
التو�صية فقد حددت م�سئوليات �أ�سا�سية خلدمة البث العمومي ب�أن تكون “نقطة
مرجعي ��ة جلمي ��ع املواطنني و�أن تكون متاح ��ة للجميع دون ا�س ��تثناء” و�أن توفر
“منربا للنقا�ش العام ال�ش ��امل واملتنوع و�أداة للرتويج للم�شاركة الدميقراطية
للأفراد ب�ش ��كل وا�س ��ع” .124وتختلف طبيعة هذا التخويل ب�شكل حمدد من دولة
�إلى دولة �أخرى بناء على االحتياجات املحلية وامل�صالح الوطنية.
كم ��ا ويطل ��ب من الكثري من م�ؤ�س�س ��ات الب ��ث العمومي ان تك ��ون متوازنة وغري
منح ��ازة ،وخا�ص ��ة فيم ��ا يتعل ��ق بالأخب ��ار الت ��ي تبثه ��ا والربامج املخ�ص�ص ��ة
لق�ض ��ايا ال�س ��اعة .وبن ��اء على هذا فق ��د طالب الإع�ل�ان الأفريقي م�ؤ�س�س ��ات
الب ��ث العمومي ب�أن تتحمل “واجب ان يح�ص ��ل املواطن ��ون على معلومات كافية
ومتوازن ��ة �سيا�س ��يا” 125،كم ��ا ون�ص الق ��رار رقم  1عل ��ى �أن الأه ��داف العامة
مل�ؤ�س�س ��ة الب ��ث العام ه ��و تزويد املواطن�ي�ن «ب�أخبار ومعلوم ��ات وتعليقات غري
منحازة وم�س ��تقلة» 126،كما وطالبت تو�ص ��ية املجل� ��س الأوروبي ( 10)1996ب�أن
يح ��دد االطار القانوين للم�ؤ�س�س ��ات العمومي ��ة ب�أن «ت�ض ��من ان تقدم الربامج
 124املبد�أ .6
 125املبد�أ .6
 126مبد�أ .2
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الإخبارية احلقائق والأحداث ب�شكل نزيه ،و�أن ت�شجع بلورة الأفكار ب�شكل حر».
و�إ�ضافة لهذا ،يجب ان يفر�ض عليها ن�شر ر�سائل ر�سمية/حكومية حتت ظروف
127
ا�ستثنائية فقط.
�إذا ما �أردنا من م�ؤ�س�س ��ة الب ��ث العمومي ان تنجز تخوي�ل�ا باخلدمة العمومية
احلقيقية ف�إنها حتتاج لتمويل عمومي .ومن غري الواقعي مطالبة هذه امل�ؤ�س�سات
بتزوي ��د املواطن�ي�ن بخدم ��ات وفعالي ��ات خا�ص ��ة دون ان نقدم له ��ا الإمكانات
ال�ض ��رورية للقي ��ام بهذه املهمة .ويف نف� ��س الوقت ،ف�إن اال�س ��تقاللية احلقيقية
مل�ؤ�س�س ��ات البث العمومي ممكن ��ة فقط يف حالة ت�أم�ي�ن ميزانيتها ومتويلها من
�س ��يطرة احلكومة االعتباطية .وب�شكل خا�ص ،ف�إن حماية اال�ستقاللية البنيوية
للهيئات التي ت�سري عمل م�ؤ�س�سات البث العمومي تكون غري فاعلة �إذا ما متكنت
احلكومة من ممار�س ��ة �ض ��غط عليها من خالل حتكمها يف التمويل وامليزانيات
ال�ضرورية لعمل هذه امل�ؤ�س�سات.
وملواجهة هذه املخاطر ،جند ان القرار رقم  1طالب بتبني «�إطار متويل مالئم
و�آمن ي�ض ��من مل�ؤ�س�س ��ات البث العمومي الأدوات ال�ض ��رورية لتحقيق مهماتها».
ون�ص الإعالن الأفريقي على �أنه «يجب متويل م�ؤ�س�س ��ات البث العمومي ب�ش ��كل
128
مالئم بطريقة حتميها من التدخل االعتباطي مبيزانياتها».
كم ��ا و�أكدت التو�ص ��ية  )1996(10للمجل� ��س الأوروبي على املوق ��ف العام حول
التموي ��ل يف ق ��رار رقم  .1كم ��ا ونبهت من �أن ��ه ال يجب ا�س ��تخدام �آلية التمويل
مل�ؤ�س�س ��ات البث العمومي “ملمار�س ��ة �ض ��غط ،مبا�ش ��ر �أو غري مبا�ش ��ر� ،أو ت�أثري
على اال�س ��تقاللية التحريرية �أو اال�ستقاللية امل�ؤ�س�سية” خلدمة البث العمومي.
ويجب االتفاق على حجم التمويل وقدره بناء على م�ش ��اورات مع م�ؤ�س�س ��ة البث
العمومي ،و�أن ي�أخذ بعني االعتبار نوعية �أن�شطتها وتكلفتها .بالإ�ضافة �إلى هذا،
 127املبد�أ .6
 128املبد�أ .5
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يجب �ص ��رف دفعات املوازنة بطريقة “ت�ض ��من ا�ستمرارية �أن�ش ��طة امل�ؤ�س�سة”
129
ومبا ي�سمح لها “التخطيط على امل�ستوى البعيد”.
وتعك� ��س كل هذه الت�ص ��ريحات والقرارات فكرة �أنه يجب ان تتمكن م�ؤ�س�س ��ات
البث العمومية االعتماد �إلى درجة معينة على ا�س ��تمرارية تخ�صي�ص موازناتها
دون انقطاع ،لأنه دون هذه ال�ض ��مانات �س ��يكون من ال�ص ��عب عليها التخطيط
لأن�ش ��طتها ،و�ض ��مان بيئة عم ��ل م�س ��تقرة لعامليه ��ا ،و�أن تت�أقلم وتتما�ش ��ى مع
التط ��ورات التقنية .وهذا يفرت�ض تخ�ص ��ي�ص موازن ��ات ودعم مايل على املدى
الطويل.
وتعتمد م�ؤ�س�سات البث العمومي يف معظم احلاالت على مناذج متويل خمتلطة،
حيث حت�صل على جزء من متويلها من م�صادر متويل عامة ،بينما ي�أتي اجلزء
الآخ ��ر م ��ن �أن�ش ��طتها التجارية مبا يف ذلك عائ ��دات الإعالنات .وقد �أ�ش ��ارت
التو�صيات  )2009(1878ال�صادرة عن اللجنة الربملانية للمجل�س الأوروبي �إلى
امل�صادر املالية املحتملة مل�ؤ�س�سات البث ال�سمعي الب�صري كما يلي:
ميكن �ضمان متويل م�ؤ�س�سات البث العمومي من خالل فر�ض ر�سوم رخ�صة اعالن �شاملة،
�أو فر�ض �ض ��ريبة� ،أو دعم من الدولة� ،أو ر�سوم ا�ش�ت�راك� ،أو االعالنات التجارية والرعاية
التجارية ،برامج خم�ص�ص ��ة ميكن م�ش ��اهدتها مقابل ر�س ��وم� ،أو من خالل تقدمي خدمات
اعالمي ��ة بح�س ��ب الطل ��ب� ،أو من خالل عوائد بي ��ع منتجات مرتبطة باالع�ل�ام مثل الكتب
130
والأفالم ،وا�ستغالل ار�شيفها ال�سمعي الب�صري جتاريا.

ولكل واحدة من �آليات التمويل املختلفة ح�س ��ناتها و�س ��يئاتها .حت�ص ��يل ر�س ��وم
اعالمية من املواطنني تتمتع بكونها م�س ��تقرة و�أقل عر�ض ��ة للتدخل احلكومي،
رغ ��م �أن احلكوم ��ة يف العادة هي التي حتدد قيمة ر�س ��وم الت�س ��جيل .ويف نف�س
الوقت ،قد يكون �صعبا حت�صيل ر�سوم الت�سجيل من املواطنني �أو �أن تكون عملية
 129الفقرة .14
 130تقري ��ر املق ��رر اخلا� ��ص ،الرتوي ��ج حلري ��ة ال ��ر�أي والتعب�ي�ر وحمايته ��ا ،وثائ ��ق الأم ��م املتح ��دة E/
 CN.4/1998/40 28كانون ثاين  ،1998الفقرة .14
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التح�ص ��يل مكلفة ومعقدة ،كما قد يكون من ال�صعب ت�أ�سي�سها يف البلدان التي
ال يوج ��د بها �أ�ص�ل�ا هذا النموذج من التمويل ،لأن فر�ض ��ها عل ��ى املواطنني لن
يكون قرارا ينال ر�ض ��ا �ش ��عبيا .ومن جهة �أخرى ،ف�إن ح�سا�سية مو�ضوع الدعم
ال ��ذي حت�ص ��ل عليه م�ؤ�س�س ��ات البث من املواطنني مبا�ش ��رة قد ي�ض ��عها حتت
�ض ��غط للتناف�س للح�ص ��ول على ح�ص ��ة عالية من امل�ش ��اهدة لتربير ح�ص ��ولها
على هذه الر�س ��وم ،بدال من تركي ��ز جهودها على نوعية الربام ��ج التي تنتجها
وتنوعها .ويف املقابل ف�إن الدعم احلكومي املبا�ش ��ر اقل ارتباطا بهذه الأ�ش ��كال
من ال�ض ��غوطات ،ولكن من جهة �أخرى ف�إن حت�ص�ي�ن ه ��ذا الدعم من التدخل
ال�سيا�سي هو �أكرث م�شقة و�صعوبة.

املمار�سات يف املنطقة
كما ذكرنا �سابقا ف�إن م�ؤ�س�سات البث العامة ال زالت ب�شكل كبري حتت ال�سيطرة
احلكومية يف العامل العربي ،ويف بع�ض احلاالت على �شكل احتكاري ،ويف حاالت
�أخرى على �ش ��كل احتكارات لقطاع البث الأر�ض ��ي املجاين �أو �أنها ت�سيطر على
جزء كب�ي�ر من هذا املجال (االذاع ��ي والتلفزيوين) ،ويف ح ��االت �أخرى ف�إنها
تتناف� ��س مع حمطات البث التجارية .واال�س ��تثاء له ��ذه احلاالت جنده يف لبنان
وفل�سطني حيث جند �أن املحطات التجارية هي اكرث قوة و�سيطرة من املحطات
العامة� .أما يف بلدان �أخرى مثل م�ص ��ر واالردن تواجه م�ؤ�س�س ��ات البث العامة
مناف�س ��ة قوي ��ة م ��ن املحط ��ات التلفزيونية التجاري ��ة التي تبث ع�ب�ر الرتددات
الف�ضائية.
وجند يف كثري من بلدان املنطقة �أن هذه ال�س ��يطرة لالعالم العام ميتد لي�شمل
�أي�ض ��ا قطاع ال�ص ��حافة املطبوعة .ففي بلدان مثل م�صر ،واملغرب ،والبحرين،
واجلزائر جند ان ال�ص ��حف العمومية ت�س ��يطر تقليديا على �س ��وق ال�ص ��حافة
املطبوعة وال تزال تلعب دورا قويا يف هذا القطاع .غري �أن منوذج االردن يختلف
املعايري الدولية وقوانني االعالم يف العامل العربي
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بع�ض ال�ش ��يء حيث جند �أن احلكومة متتلك �أ�سهما يف �أكرب �صحيفتني يوميتني
يف اململكة .ويف كثري من بلدان املنطقة ف�إن وكاالت الأنباء الرئي�سية �أو الوحيدة
هي ملكية عامة.
اجلزائر البحرين م�صر لبنان املغرب فل�سطني
االعالم احلكومي م�سيطر













االعالم التجاري م�سيطر













�صحف حكومية قوية













جدول  :3االعالم العام
مالحظة :هذه جمرد عينة من دول املنطقة ،واكرث عنا�صر العينة تتمتع باعالم عمومي
م�سيطر على القطاع

�إذا م ��ا قلنا �أن حكوم ��ات املنطقة قد احتفظت ب�س ��يطرة قوية على م�ؤ�س�س ��ات
البث اخلا�صة �سواء ب�شكل مبا�شر �أو من خالل هيئات تنظيم البث التي ت�سيطر
عليه ��ا احلكوم ��ة ،ف�إن ه ��ذه الدول قد حافظ ��ت على حتكم �أكرب يف م�ؤ�س�س ��ات
االعالم العام وخا�ص ��ة م�ؤ�س�سات البث العام .وجند �أن هذه امل�ؤ�س�سات يف �أكرث
دول املنطقة تلعب دور الناطق با�س ��م احلكومات ،بدال من �أن تكون م�ؤ�س�س ��ات
ب ��ث خدمة عمومية .وجن ��د �أنه يف كل احلاالت تقريبا ،ف�إن احلكومات هي التي
تعني جمال�س �أمناء هذه امل�ؤ�س�ست �أو �أن لها ممثلني مبا�شرين يف هذه املجال�س،
كما �أن احلكومات هي التي تعني عادة امل�س ��ئولني التنفيذيني لهذه امل�ؤ�س�س ��ات.
وا�ضافة لهذا ،تتمتع احلكومات عادة بقدرة كبرية على ا�ستغالل هذه امل�ؤ�س�سات
ب�ش ��كل مبا�شر (من خالل قدرتها على حت�صيل تغطية مبا�شرة كبرية لبياناتها
و�أن�شطتها)� ،أو غري مبا�شر من خالل التغطية االعالمية الإيجابية ب�شكل عام.
ويواج ��ه هذا النم ��وذج الآن حتديات كبرية يف تون�س وم�ص ��ر بعد الثورات التي
ح�ص ��لت يف هذين البلدين ،حيث تبذل م�ؤ�س�س ��ات البث وال�ص ��حافة املطبوعة
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اململوك ��ة للدولة جهودا �أكرب لإنتاج تقاريرا مو�ض ��وعية تهدف خلدمة ال�ص ��الح
الع ��ام .غ�ي�ر �أن هذا االجت ��اه مل يعمر طويال ،وخا�ص ��ة يف م�ص ��ر ،حيث قامت
احلكومة مرة �أخرى بفر�ض �سيطرتها على م�ؤ�س�سات البث العام من خالل عدة
طرق منها تعيني موظفيني قياديني يف هذه امل�ؤ�س�سات من الداعمني للحكومة.
وجند يف معظم بلدان العامل العربي �أن م�ؤ�س�سات البث العام تعتمد يف متويلها
على املنحات احلكومية ب�ش ��كل مبا�ش ��ر .وتعت�ب�ر هذه طريقة �إ�ض ��افية للتحكم
با�ستقاللية هذه امل�ؤ�س�سات.
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الق�سم الثالث :قوانني �أخرى
 .7حق الو�صول �إىل املعلومات
معايري دولية ومقارنة
مل يك ��ن حق الو�ص ��ول �إلى املعلومات التي متتلكها الأج�س ��ام والهيئات العمومية
معرتف به عند تبني «االعالن العاملي حلقوق الإن�سان» و»العهد الدويل للحقوق
املدني ��ة وال�سيا�س ��ية» .ورغم ذلك ،ف�إن التطورات الالحق ��ة �أدت �إلى االعرتاف
بهذا احلق على �أنه م�ش ��مول يف م�ض ��مون الن�ص وال�ض ��مانات الدولية للحق يف
حرية التعبري ،وخا�ص ��ة حق «البحث» عن املعلومات والأفكار «وتلقيها» .وقد مت
ت�سليط ال�ضوء على هذه امل�س�ألة منذ فرتة مبكرة عن طريق مقرر الأمم املتحدة
اخلا�ص بحرية التعبري ،والذي �ص ��رح يف تقريره ال�س ��نوي �سنة « :1998يفر�ض
احلق باحل�ص ��ول على املعلومات ،وتلقيها ،ون�ش ��رها واجبا على الدول يف العمل
على �ض ��مان حرية الو�صول �إلى املعلومات ،وخا�ص ��ة املعلومات التي حتتفظ بها
131
احلكومة ب�أي �شكل من الأ�شكال وبوا�سطة خمتلف �أنظمة حفظ املعلومات.»..
وق ��د اعرتف املفو�ض ��ون الدولي ��ون املكلفون بحري ��ة التعبري منذ �س ��نة 1999
باحلق يف احل�ص ��ول على املعلومات .وت�ض ��من �إعالنهم امل�شرتك ل�سنة 1999
الت�صريح التايل:
يت�ض ��من احل ��ق بحرية التعبري ،حق املجتمع بالو�ص ��ول �إل ��ى املعلومات ومعرف ��ة ما تقوم به
احلكوم ��ات نياب ��ة عنه ،ودون �ض ��مان هذا احلق �ست�ض ��يع احلقيقة ،وهذا ي� ��ؤدي �إلى بعرثة
132
م�شاركة النا�س يف احلكومة وت�شرذمها.
� 131صدر بتاريخ  26ت�شرين ثاين  .1999متاح على الرابط:

http://www.osce.org/fom/66176?page=1.

 132مت تبنيه بتاريخ  6كانون �أول  .2004متاح على:

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/0/9A56F80984C8B
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كما وت�ض ��من الإعالن امل�شرتك ل�سنة  2004تركيزا كبريا على احلق باحل�صول
على املعلومات وت�ضمن ،من بني ق�ضايا �أخرى:
احل ��ق باحل�ص ��ول على املعلوم ��ات التي متتلكها ال�س ��لطات العام ��ة هو من حقوق الإن�س ��ان
الأ�سا�س ��ية ،ويج ��ب �أن يت ��م تطبيقه عل ��ى امل�س ��توى الوطني من خ�ل�ال ت�ش ��ريعات قانونية
�ش ��املة (مثل قانون حرية املعلومات) على �أ�س ��ا�س مبد�أ الت�ص ��ريح باحلد الأق�صى املمكن
م ��ن املعلومات ،والعمل على ت�أ�س ��ي�س قاع ��دة ان كل املعلومات متاحة وال تخ�ض ��ع �إال لنظام
133
ا�ستثناءات �ضيق جدا.

كما وت�ض ��من التقرير ا�سهاب يف ذكر التفا�صيل املتعلقة مبحتوى هذا احلق وما
ي�شمله.
ويف نف� ��س الوق ��ت تقريبا ،مت تبني اعالنات حول حرية التعبري �أو ب�ش ��كل خا�ص
ح ��ول احلق باحل�ص ��ول عل ��ى املعلوم ��ات من قب ��ل الأنظم ��ة الإقليمي ��ة الثالثة
املتخ�ص�ص ��ة بحماية حقوق الإن�س ��ان يف الأمريكيتني ،و�أفريقي ��ا ،و�أوروبا .وقد
اعرتف �إعالن الأمريكيتني ب�ش ��كل �ص ��ريح باحلق يف احل�صول على املعلومات،
وتن�ص الفقرة الرابعة على:
ح ��ق احل�ص ��ول على املعلومات الت ��ي يف حيازة الدول هو حق �أ�سا�س ��ي لكل ف ��رد .وتقع على
الدول م�سئولية �ضمان �إمكانية املمار�سة الكاملة لهذا احلق .وي�سمح هذا املبد�أ ال�ستثناءات
حمدودة فقط ،بحيث يتوجب ت�أ�سي�س هذه اال�ستثناءات ب�شكل م�سبق من خالل القانون ويف
حالة وجود خطر داهم يهدد الأمن الوطني يف املجتمعات الدميقراطية.

ومت ب�ش ��كل م�شابه االعرتاف بحق احل�ص ��ول على املعلومات يف كل من الإعالن
الإفريق ��ي 134والتو�ص ��ية رق ��م  )2002(2للجن ��ة وزراء املجل� ��س الأوروبي حول
احل�صول على الوثائق الر�سمية 135،واملخ�ص�صة بكاملها لهذه الق�ضية.
D5EC1256F6B005C47F0?opendocument.

 133املبد�أ الرابع.
� 21 134ش ��باط/فرباير  .2002وجت ��در املالحظة �أن هذه الوثيقة تركز ب�ش ��كل �أكرب على م�ض ��مون احلق
باحل�صول على املعلومات ولي�س على االعرتاف بكونه واحد من حقوق االن�سان.
 135كالودي ري�س و�آخرين �ضد ت�شيلي� 19 ،أيلول�/سبتمرب� ،سل�سلة �سي رقم .05/37374
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وجاء االعرتاف الر�سمي بحق احل�صول على املعلومات من قبل املحاكم الدولية
مت�أخرا بع�ض ال�شيء .وكانت حمكمة الأمريكيتني حلقوق الإن�سان �أولى املحاكم
الدولية التي تعرتف بهذا احلق يف �س ��نة  2006يف ق�ضية كالودي ري�س و�آخرين
�ض ��د ت�ش ��يلي 136.وق ��د اقرت املحكمة يف هذه الق�ض ��ية ب�ش ��كل �ص ��ريح على �أنه
يت�ضمن احلق بحرية التعبري ،املن�صو�ص عليه يف املادة  13من «العهد الأمريكي
حلقوق الإن�س ��ان» ،احلق باحل�ص ��ول على املعلومات .وقد ت�ضمن قرار املحكمة
تعريفا وا�ضحا لطبيعة هذا احلق ومداه من خالل الت�صريح التايل:
وفيما يتعلق باحلقائق التي تت�ض ��منها الق�ض ��ية احلالية ،ف�إن املحكمة ترى ان املادة  13من
العهد ،والتي ت�ض ��من ب�شكل �ص ��ريح حقوق «البحث» عن املعلومات «وتلقيها» ،حتمي حق كل
فرد بطلب احل�ص ��ول على املعلومات التي ت�س ��يطر عليها الدولة ،مع وجود ا�س ��تثناءات التي
يع�ت�رف بها نظام املحددات املن�ص ��و�ص عليها يف العه ��د .وبناء عليه ،ف� ��إن املادة املذكورة
ت�ش ��تمل على حق الأفراد باحل�ص ��ول على املعلومات املذكورة وعل ��ى الواجب املفرو�ض على
الدول ��ة بتقدمي هذه املعلومات ب�ش ��كل �أو بطريق ��ة متكن طالب املعلومة من ق ��راءة املعلومة
وفهمها� ،أو ان يتلقى من الدولة جوابا م�س ��نودا ب�أدلة عندما يكون هناك �س ��ببا مينعها من
ن�شر املعلومة على �أن يكون هذا ال�سبب معرتف به يف العهد .ويجب ان يتم تقدمي املعلومات
ملن يريدها دون حاجة لإثبات وجود م�صلحة مبا�شرة �أو انخراط �شخ�صي لطالب املعلومات،
137
با�ستثناء احلاالت التي يوجد فيها قيودا �شرعية على املعلومات.

وقد اخذت امل�س� ��ألة �سنتني ا�ض ��افيتني لت�ص ��ل �إلى �أوروبا عندما تبعت املحكمة
الأوروبي ��ة حلقوق الإن�س ��ان يف ني�س ��ان/ابريل  2009نظريته ��ا يف الأمريكيتني،
واعرتف ��ت بحق احل�ص ��ول عل ��ى املعلومات ا�س ��تنادا �إل ��ى املادة  10م ��ن العهد
الأوروبي حلقوق الإن�س ��ان ،والذي ي�ض ��من احلق بحرية التعب�ي�ر 138.ومن املثري
لالنتب ��اه� ،أن هنجاريا ،الدولة املعنية بالق�ض ��ية ،مل جتادل املحكمة يف ادعائها
ب�أن املادة  10حتمي حق احل�ص ��ول على املعلومات ،وبدال من ذلك بنت دفاعها
 136امل�صدر ال�سابق ،فقرة .77
 137تار�سا�ساج �آي �سابادجيكوكريت �ضد هنغاريا 14 ،ني�سان  ،2009ق�ضية رقم .05/37374
 138تعليق عام رقم  ،34مالحظة  ،24الفقرة .18
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على ان املواد املطلوب االف�صاح عنها تقع �ضمن احلدود املقيدة لهذا احلق (�أي
�أن رف�ض ��ها لتزيد الطالب باملعلومات كان تقييدا مقبول ب�ش ��كل �ش ��رعي �ضمن
حدود القيود على حرية التعبري).
وت�أخرت جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�س ��ان ن�س ��بيا باالعرتاف ب�ش ��كل وا�ضح
بحق احل�ص ��ول على املعلومات .ويف �س ��نة  2011ا�ص ��درت تعليقه ��ا العام حول
املادة  19من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،و�صرحت:
تت�ض ��من الفقرة  2من امل ��ادة  19احلق بالو�ص ��ول �إلى املعلوم ��ات التي متتلكها
139
الدوائر والهيئات العمومية.

املمار�سة يف املنطقة
هناك ثالث دول يف املنطقة فقط ،حتديدا االردن وتون�س واليمن ،تبنت قوانني
حق الو�ص ��ول �إلى املعلومات .وبح�س ��ب ت�ص ��نيف “ار تي �أي” والذي مت تطويره
م ��ن قبل مركز القان ��ون والدميقراطية ومركز اوروب ��ا ملعلومات الدميقراطية،
وهو نظام يهدف لتقييم جودة قوانني حق الو�ص ��ول �إلى املعلومات ،ف�إن القانون
الأردين �ض ��عيف جدا (ح�ص ��ل  56نقطة من  ،150ويحتل املرتبة  88عامليا من
بني  93دولة متتلك قانون حق الو�ص ��ول �إلى املعلومات) ،ويقع القانون التون�سي
يف منت�ص ��ف القائمة ( 89نقط ��ة ويحتل املرتبة � ،)39أم ��ا القانون اليمني فهو
قانون قوي ( 105نقاط ويحتل املرتبة .)18
وهناك جهود طويلة ومتوا�ص ��لة يف فل�س ��طني ولبنان ،غري �أنها ال زالت مل ت�سفر
عن تبني ت�ش ��ريعات خا�ص ��ة بحق الو�ص ��ول �إل ��ى املعلومات .وم ��ن جهة �أخرى،
ي�ض ��من الد�ستور املغربي احلق بالو�ص ��ول �إلى املعلومات ،حيث قامت احلكومة
املغربية م�ؤخرا ب�إطالق عملية م�ش ��اورات حول م�سودة قانون بهذا اخل�صو�ص.
ويف م�صر �أي�ضا يت�ضمن الد�ستور الذي مت اقراره يف كانون �أول/دي�سمرب 2012
 139تعليق عام رقم  ،34الفقرات  42و( 47جزئيا).
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�ض ��مانات حلق الو�صول �إلى املعلومات ،وقامت احلكومة باجراء م�شاورات حول
م�سودة قانون حق الو�صول �إلى املعلومات التي تعمل على تطويره .ويبدو ان دول
املنطقة الأخرى لي�س لديها خطط لتبني مثل هذه القوانني.
ويوج ��د يف جمي ��ع دول املنطقة قوانني متع�س ��فة تهدف للحفاظ على ال�س ��رية.
وت�ش ��مل هذه املنظومة قوانني �سرية الأر�ش ��يف والتي تفر�ض ال�سرية على جميع
املعلومات التي متتلكها امل�ؤ�س�س ��ات والهيئ ��ات العمومية لفرتات تقارب الثالثني
�س ��نة ،وقوانني العقوبات ،وقوانني خا�ص ��ة ب�س ��رية املعلوم ��ات ،وقوانني تفر�ض
ال�سرية املهنية على جميع املوظفني احلكوميني .وعادة ما تت�ضمن هذه القوانني
عقوبات م�شددة على خرقها مبا يف ذلك عقوبات بال�سجن لفرتات طويلة.
م�صر االردن املغرب

تون�س

اليمن











قانون حق الو�صول �إلى املعلومات
ال�ضمانات الد�ستورية







م�سودة م�شروع يف مراحل متقدمة


جدول  :4حق الو�صول �إلى املعلومات
مالحظة :الدول غري امل�شمولة يف اجلدول ال يوجد فيها �أي من امل�ؤ�شرات الثالث املذكورة

عن ��د االخ ��ذ بع�ي�ن االعتب ��ار القوانني ال�ش ��املة التي حتم ��ي ال�س ��رية يف بلدان
املنطق ��ة ،ت�ص ��بح طبيع ��ة العالقة ما ب�ي�ن قوانني حق الو�ص ��ول �إل ��ى املعلومات
والقوانني الوطنية الأخرى غاية يف الأهمية .ففي الأردن ،ي�سمح قانون الو�صول
�إل ��ى املعلومات للحفاظ على بنود ال�س ��رية يف القوان�ي�ن الأخرى ،مما ي�ؤدي �إلى
حتجيم ت�أثري هذا القانون �إلى درجة كبرية .بينما ين�سخ القانون التون�سي معظم
القوان�ي�ن الأخرى ،م ��ع احلفاظ على بع�ض اال�س ��تثناءات ،بينم ��ا يلغي القانون
اليمني الفقرات القانونية املتعار�ضة معه واملت�ضمنة يف القوانني الأخرى.
واملف�ص ��ل الآخر لقوانني حق الو�ص ��ول �إلى املعلومات والتي تعترب معيارا لقوتها
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هي امكانية ا�ستئناف رف�ض اجلهات الر�سمية تقدمي املعلومة �إلى هيئة م�ستقلة
تراق ��ب تطبيق القانون .وي�ض ��من القانون ��ان االردين واليمني وج ��ود مثل هذه
الهيئة ،غري �أن هذه الهيئة تخ�ض ��ع يف الأردن �إلى �س ��يطرة حكومية قوية ،بينما
ي�ض ��من القان ��ون يف اليمن لهذه الهيئة ا�س ��تقالال بنيويا ع ��ن احلكومة .وهناك
حتركات جارية الآن يف تون�س لت�أ�سي�س هيئة م�شابهة.

 .8القيود املدنية
معايري دولية ومقارنة
�إن هذه م�ساحة ت�شريعية معقدة ،وكل نوع من �أنواع القيود املفرو�ضة على حرية
التعبري له �س ��ماته اخلا�ص ��ة .و قمنا فيما يلي بتحديد وتو�ضيح املعايري الدولية
املتعلق ��ة بنوعني من القيود املفرو�ض ��ة على حرية التعبري وهما حماية ال�س ��معة
(قوانني الت�ش ��هري) ،واخل�صو�ص ��ية .واملبد�أ الدويل الأ�سا�سي املعرتف به عامليا
يف ه ��ذا الإطار هو �أنه عندما يوفر القانون امل ��دين حماية كافية ،ف�إنه من غري
ال�ضروري اللجوء �إلى القانون اجلنائي حلماية امل�صالح.
 .1الت�شهري
�إن حماية ال�س ��معة من خالل قوانني الت�ش ��هري هي من الق�ض ��ايا التي يعترب من
غري ال�ض ��روري اللجوء �إلى ا�ستخدام القوانني اجلنائية للتعاطي معها ،بالرغم
من وجود قوانني ت�شهري جنائية ال زالت قائمة يف كثري من البلدان .وكما ا�شارت
جلنة االمم املتحدة حلقوق الإن�سان:
�إن م�س�ألة فر�ض العقوبات على امل�ؤ�س�سات االعالمية ،والنا�شرين ،وال�صحفيني ل�سبب وحيد
هو �أنهم ينتقدون احلكومة �أو النظام ال�سيا�سي واالجتماعي الذي تدعمه احلكومة ال ميكن
على االطالق ان يتم قبولها على �أنها تقييد �ضروري حلرية التعبري.
على م�ؤ�س�س ��ات الدولة ان ت�أخذ بعني االعتبار ا�سقاط جترمي الت�شهري من قوانينها ،ويف كل
الأحوال ،ف�إنه يجب �أال يتم اللجوء �إلى القوانني اجلنائية ملحاكمة �ش ��كاوي الت�ش ��هري �إال يف
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�أكرث الق�ض ��ايا جدية ،كما �أن فر�ض عقوبات بال�س ��جن يف ق�ضايا الت�شهري ال ميكن ان تكون
140
عقوبة مقبولة.

ويف ت�ص ��ريح املفو�ض ��ون الدوليون حول حرية التعبري �س ��نة  2002كان موقفهم
�أكرث و�ضوحا:
يعترب جترمي الت�ش ��هري تقييدا غري مربر على حرية التعبري ،يجب ان يتم ا�سقاط كل قوانني
141
الت�شهري ،وان ت�ستبدل حيثما يكون �ضروريا بقوانني ت�شهري مدنية مالئمة.

هناك عدد كبري من ق�ض ��ايا الت�ش ��هري التي مت النظر فيها يف املحاكم الدولية،
وميكن ا�ستنتاج عدد من املباديء من هذه الق�ضايا ومن الت�صريحات واملواقف
ال�ص ��ادرة عن امل�ؤ�س�س ��ة الدولي ��ة ذات ال�ص�ل�احيات .ويف تعلي ��ق للجنة الأمم
املتحدة حلقوق الإن�سان �سنة � ،2011صرحت اللجنة:
يجب ان تتم �صياغة قوانني الت�شهري بعناية ل�ضمان التزامها بالفقرة  ،3وب�أنها لن ت�ستخدم
من الناحية العملية من �أجل تقييد حرية التعبري .ويجب على جميع هذه القوانني ،وخا�ص ��ة
القوانني اجلنائية للت�ش ��هري� ،أن ت�ش ��تمل على حماي ��ات مثل حماية احلقيق ��ة ويجب �أال يتم
تطبيقها على �أ�ش ��كال التعبري التي ال ميكن ،ب�س ��بب طبيعتها� ،إخ�ض ��اعها لعمليات االثبات.
وخا�ص ��ة فيما يرتبط بالتعليقات على ال�شخ�ص ��يات العمومية ،يجب ايالء االهتمام لتفادي
ايق ��اع عقوبات على ا�ش ��خا�ص او اعتبار ت�ص ��ريحاتهم املن�ش ��ورة والتي ثبت عدم �ص ��حتها
خمالفة للقانون اذا ما كان ن�ش ��رها خط�أ غري مق�ص ��ود فيه الت�شهري .ويف كل الأحوال ،ف�إنه
من الواجب االعرتاف ب�أن ال�صالح العام يف ق�ضية الن�شر هو دفاع مقبول .يجب على الدول
ان تلتزم بتحا�ش ��ي تبني �إجراءات �ص ��ارمة �أوعقوبات مغلظة .وعلى الدول �أي�ض ��ا ان ت�ض ��ع
ح ��دودا معقولة ،عندما يك ��ون هذا ممكنا ،على القرارات التي تفر� ��ض على املتهم تعوي�ض
142
كامل التكاليف للم�شتكي.

كما وي�ساند الإعالن الإفريقي فكرة �أنه يجب �أال تكون العقوبات مفرطة .وفيما
يتعلق بال�شخ�ص ��يات العمومية ،ف�إن االعالن ي�ضع فح�صا خمتلفا بع�ض ال�شيء
 10 140كانون �أول/دي�سمرب .2002
 141تعليق عام رقم  ،34مالحظة  ،24الفقرة ( 47جزئيا).
 142املبد�أ الثاين ع�شر (.)1
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ويطالب بالدفاع عن الن�شرة املعقولة واملنطقية 143.وجند يف االعالن امل�شرتك
للمفو�ض ��يني الدوليني بحرية التعبري ل�سنة  ،2000اكرث الفقرات تف�صيال حول
معايري قوانني الت�شهري ،والتي تن�ص على:
على قوانني الت�شهري ان تلتزم باحلد الأدنى من املعايري التالية:
•يجب االخذ بعني االعتبار ا�س ��قاط القوانني اجلنائية املتعلقة بالت�ش ��هري وا�س ��تبدالها
بقوانني مدنية مبا يتوائم مع املعايري الدولية املتعلقة بهذه الق�ضية.
•يجب من ��ع الدولة ،والعل ��م ،والرموز ،وم�ؤ�س�س ��ات الدولة ،وال�س ��لطات العامة بجميع
�أنواعها من التقدم ب�شكاوي ت�شهري.
•على قوانني الت�ش ��هري �أن تعك�س يف ن�صو�صها �أهمية احلوار املفتوح حول الق�ضايا التي
تهم العموم ،و�أي�ض ��ا مبد�أ القا�ضي ب�أنه على ال�شخ�صيات العامة ان تقبل درجات من
النقد �أعلى من تلك املقبولة للمواطنني .وينبغي على الأخ�ص الغاء القوانني التي توفر
حماية خا�صة لل�شخ�صيات العمومية مثل “قوانني التحقري”.
•تقع على م�سئولية ال�شخ�صية العمومية امل�شتكية ان تثبت خط�أ اخلرب املن�شور واملتعلقة
بحقائق تهم املواطنني.
•يجب �أال يعترب �أي �شخ�ص مذنبا ،يف �إطار قانون الت�شهري ب�سبب التعبري عن ر�أيه.
•فيما يتعلق بالت�ص ��ريحات املتعلقة بق�ض ��ايا تهم ال�ش� ��أن العام ،عندم ��ا يتم �إظهار �أن
املن�ش ��ورة كان ��ت منطقي ��ة يف طريقة عملها وتعاملها يف �س ��ياق الظ ��روف التي حتيط
بالق�ضية ،يجب ان يقبل هذا كدفاع عن الن�شر.
•ينبغي �أال تكون العقوبات املدنية على الت�ش ��هري كبري جدا بحيث ت�ؤدي �إلى جلم حرية
التعبري ،ويجب ان تكون م�ص ��ممة لرتميم ال�س ��معة التي ت�ضررت ،ولي�س حتقيق �أرباح
للمت�ض ��رر �أو لعقاب املتهم .وب�ش ��كل خا�ص ،يجب حتديد الأح ��كام املالية لتتالئم مع
ال�ضرر احلقيقي الذي حدث .وعلى القانون �أي�ضا ان ي�ضع يف �سلم اولوياته ا�ستخدام
144
مدى وا�سعا من الأحكام غري الغرامات املالية.
 30 143ت�شرين ثاين/نوفمرب .2000
“ 144احلق باخل�صو�صية” ( 4 )1890دورية هارفارد القانونية � ،193صفحة .195
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وجن ��د م ��رة �أخ ��رى القل ��ق م ��ن الت�ش ��هري اجلنائ ��ي ،واحلماي ��ة غ�ي�ر املربرة
لل�شخ�ص ��يات العمومي ��ة ،والعقوب ��ات املغلظ ��ة ،و�أي�ض ��ا املطالب ��ة بالدف ��اع عن
احلقيقة وعن املن�شورات املنطقية ،والتي ميكن ان تنطبق ب�شكل ف�ضفا�ض على
كل الت�ص ��ريحات املتعلقة بق�ض ��ايا تهم املواطنني ،ولي�س فق ��ط على التعليقات
املرتبطة بال�شخ�ص ��يات العمومية .كما يرف�ض الت�ص ��ريح ال�س ��ابق �أي�ضا قبول
الت�ش ��هري يف ق�ضايا الدفاع عن الرموز �أو امل�ؤ�س�سات العمومية ،ويطالب بحماية
مطلقة للتعبري عن الآراء.
 .2اخل�صو�صية
هناك معي ��اران دولي ��ان يرتبطان مب�س� ��ألة اخل�صو�ص ��ية .الأول ،يجب تعريف
املفه ��وم بطريقة مالئمة .ويف املق ��ال الريادي الذي �ألف ��اه “وارين وبرانديز”
145
�سنة  ،1890عرفا اخل�صو�صية على �أنها “احلق ب�أن يرتك ال�شخ�ص بحاله”.
وق ��د حتا�ش ��ت املحاك ��م الدولية ع ��ادة حماولة تعري ��ف املفهوم .فقد �ص ��رحت
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�س ��ان ،على �سبيل املثال« :ال تعترب املحكمة �أنه من
146
املمكن �أو ال�ض ��روري �أن حتاول و�ضع تعريف �شامل مل�س�ألة «احلياة اخلا�صة».
ويف كل الأح ��وال ،يجب ان تعرف اخل�صو�ص ��ية ب�ش ��كل �ض ��يق عندم ��ا تتعار�ض
م ��ع حرية التعب�ي�ر لطرف ثالث .على �س ��بيل املثال ،ت�س ��تثني الكثري من قوانني
احلق باحل�ص ��ول على املعلوم ��ات ،كل املعلومات املتعلقة بامله ��ام املتعلقة بعمل
ال�شخ�صية العمومية ون�شاطاتها من الإ�ستثناءات امل�شمولة باخل�صو�صية.
ثانيا ،والأكرث �أهمية ،ف�إنه عندما يت�ضارب احلق بحرية التعبري مع اخل�صو�صية،
على ا�ص ��حاب القرار مبا يف ذلك املحاكم� ،أن ي�أخذوا بعني االعتبار امل�ص ��لحة
العام ��ة مبعناها الوا�س ��ع عن ��د اتخاذ قرار بني حفظ اخل�صو�ص ��ية �أو ال�س ��ماح
بالتعب�ي�ر .ومت التعب�ي�ر عن هذه الق�ض ��ية يف املب ��د�أ ( )9لإع�ل�ان الأمريكيتني،
والذي ن�ص على:
 145نيميتز �ضد �أملانيا 16 ،كانون �أول/دي�سمري  ،1992ق�ضية رقم  ،88/13710فقرة .29
 146وانظر اي�ضا املبد�أ الثاين ع�شر ( )2من الإعالن الأفريقي.
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يجب على قوانني اخل�صو�ص ��ية �أال متنع �أو تقييد التحري عن معلومات تهم ال�ص ��الح العام
147
ون�شرها.
وقدمت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�س ��ان تف�س�ي�را مف�ص�ل�ا ب�ش ��كل معقول للمباديء التي
ينبغي �أخذها بعني االعتبار عند �إجراء املوازنة ما بني حرية التعبري وحماية اخل�صو�ص ��ية.
�أولها هو درجة م�س ��اهمة املادة املن�ش ��ورة يف احلوار حول ق�ض ��ية تهم ال�صالح العام ،وهذا
يعتمد على جمموعة من الظروف والأحوال .والعنا�صر الأخرى التي ذكرتها املحكمة ،تبدو
�إلى حد ما ك�أنها تف�صيل وتو�ضيح للمبد�أ الأول ،ويت�ضمن معيار ال�صالح العام ما يلي:
•درجة �شهرة ال�شخ�ص املذكور ومو�ضوع التقرير.
•املمار�سات والت�صرفات ال�سابقة لل�شخ�ص املذكور.
•حمتوى الن�شرة ،و�شكلها ،والتبعيات املرتتبة على الن�شر.
•الظروف التي حتيط بالواقعة التي بني عليها ادعاء وقوع خرق للخ�صو�صية.

148

املمار�سات يف املنطقة
الزال ��ت املقارب ��ة املنت�ش ��رة يف العامل العرب ��ي فيما يتعل ��ق بتقيي ��د املحتوى هو
مقارب ��ة جنائية بالدرجة الأولى ،وت�أتي القيود املدني ��ة يف املرتبة الثانية بفارق
وا�ض ��ح .وهناك حماوالت على م�س ��تويات عالية يف عدد م ��ن دول املنطقة مبن
فيها الكويت ،والأردن ،وم�ص ��ر تهدف �إلى ا�س ��قاط بع� ��ض الفقرات التي تن�ص
على عقوبات جنائية �أو معظمها من قوانني ال�صحافة والإعالم .ورغم �أن هذه
املح ��اوالت مرح ��ب بها� ،إال �أنها يف النهاية لي�س ��ت مفيدة ب�ش ��كل جوهري طاملا
بقيت هناك ن�ص ��و�ص قانونية يف قوانني �أخرى تت�ض ��من عقوبات جنائية والتي
ميكن تطبيقها على االعالم.
وال زال الت�ش ��هري ،على وجه اخل�ص ��و�ص ،يعترب جرمية جنائية يف كل املنطقة،
 147فون هانوفر �ض ��د �أملانيا (رقم � 7 ،)2ش ��باط/فرباير  ،2012ق�ض ��ية رقم  08/40660و ،08/60641
فقرات .113-109
� 27 148شباط/فرباير .2001
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وهن ��اك قلة قليلة من الأنظمة املدنية للتعامل مع ق�ض ��ايا الت�ش ��هري ،هذا �إن مل
تكن معدومة .ويف كل من دول املنطقة ،توجد هناك قوانني ت�شهري جنائية توفر
حماية خا�ص ��ة للم�س ��ئولني .ومن امل�ألوف ان يكون يف هذه ال ��دول التي حتكمها
�أنظم ��ة ملكية ،قوانني تكفل لهم حماية خا�ص ��ة من �أي انتق ��اد .وانتقاد العائلة
املالك ��ة ه ��و عمليا خ ��ط �أحمر يف كث�ي�ر م ��ن دول املنطقة .ومثال عل ��ى هذا هو
قانون ال�ص ��حافة واملطبوعات الكويتي ل�سنة  ،2006وهو من �أقل القوانني قمعا
لل�ص ��حافة يف املنطق ��ة� ،إال �أن مينع انتقاد الأمري ،ورغ ��م هذا ف�إن القانون يقر
عدد من احلمايات وال�ض ��مانات املهمة لالعالم .وهناك منعا م�شابها جنده يف
قانون ال�صحافة واملطبوعات البحريني ل�سنة .2002
�أما يف لبنان ،وبح�سب املادة  387من قانون العقوبات ،ف�إنه يعترب دفاعا مقبوال
لتهمة الت�ش ��هري ل�شخ�ص ��ية عمومية �إذا ثبتت �ص ��حة اخلرب املقال املن�شور .وقد
قبلت املحاكم يف بع�ض احلاالت ب�ش ��كل م�شابه الدفاعات التي تعتمد على وجود
ق�ض ��ية �صالح عام للمو�ض ��وع املن�ش ��ور .ورغم ذلك ،ف�إنه ال يتم تطبيق القانون
ب�شكل متنا�سق وخا�صة يف الق�ضايا املتعلقة بالرئي�س واجلي�ش.
قطر

تون�س

الكويت لبنان املغرب

دبي
قانون حماية البيانات


(حمدود)








(حمدود)



قوانني جنائية للت�شهري













قانون متعلق بالكفر













اجلدول  :5قوانني مدنية/جنائية
مالحظة :هذه جمرد عينة من دول املنطقة وجميعها ميتلك قوانني جنائية ملحاكمة
ق�ضايا للت�شهري والكفر.
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هناك حماية حمدودة للخ�صو�صية يف املنطقة .ال توجد قوانني حقيقية حلماية
البيانات �إال يف املغرب وتون�س ،ومع ذلك ف�إن دبي وقطر متتلكان انظمة حمدودة
حلماي ��ة البيانات تنطبق على مراكزها املالية .كما تعرتف دول املنطقة الثالث
التي متتلك قوانني حق احل�ص ��ول على املعلوم ��ات ،وبالتحديد الأردن ،وتون�س،
واليم ��ن ،ب�أن اخل�صو�ص ��ية هي ا�س ��تثناء حلق احل�ص ��ول عل ��ى املعلومات .وال
يوج ��د �س ��وى قليل م ��ن االح ��كام والآراء القانونية التي تنظ ��ر يف حرية التعبري
واخل�صو�ص ��ية  ،وهذا عائد ب�شكل �أ�سا�سي �إلى درجة االلتزام الكبرية لالعالم
مب�س�ألة اخل�صو�صية.

 .9القيود اجلنائية
معايري دولية ومقارنة
ب�سبب العقوبات اجلدية املرتبطة بالعقوبات اجلنائية املتعلقة بالكالم والن�شر،
يج ��ب االلتزام باحلذر ال�ش ��ديد والعناية الكبرية ل�ض ��مان �أنها ال تطبق ب�ش ��كل
يفر� ��ض تقييد غري مربر على حرية التعبري .واخلطر الأ�سا�س ��ي هنا هو لتجنب
احتم ��ال تعر�ض الأفراد لعقوب ��ة جنائية جدية ،ف�إنهم يتحا�ش ��ون االقرتاب من
منطق ��ة احلظر ،مبا يف ذلك ع ��دم االقرتاب من مناطق ال ��كالم املحمية بحق
حرية التعبري ،وي�شار �إلى هذه ظاهرة �أحيانا ب�أ�سم «الت�أثري الزجري».
ويف نف�س الوقت ،هناك بع�ض التعبريات التي ت�ش ��كل خطرا جديا بوقوع �ض ��رر
لل�صالح العام ،والتي ميكن ان تخ�ضع لقوانني العقوبات اجلنائية .ومن املقبول
ب�ش ��كل ع ��ام ان تقي ��د الدولة حرية ال ��كالم من �أج ��ل حماية امل�س ��اواة ،والأمن
والنظام العام ،والأخالق ،و�إدارة الق�ض ��اء .و�س ��يتم فيم ��ا يلي عر�ض كل واحد
من هذه الق�ضايا.
حماية امل�ساواة وقوانني خطاب الكراهية
ت�سمح الفقرة( )3املادة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية للدول
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بتقيي ��د حرية التعب�ي�ر يف بع�ض الظروف املح ��ددة ،ولكن العهد ب�ش ��كل عام ال
يطلب من الدول ب�ش ��كل عام ان تقييد حرية الكالم .و�أحد اال�س ��تثناءات حلرية
التعبري هو واجب الدول ب�أن متنع خطاب الكراهية ،بح�س ��ب املادة  )2( 20من
العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية تن�ص على:
حتظر بالقانون �أية دعوة �إلى الكراهية القومية �أو العن�صرية �أو الدينية ت�شكل حتري�ضا على
التمييز �أو العداوة �أو العنف.

ومن الوا�ضح �أنه بينما تقع على الدول م�سئولية منع التعبري مبا يتوافق مع هذه
الفق ��رة ،ف�إنه عليها واج ��ب �أال تذهب �أبعد من املقايي� ��س التي حتددها الفقرة
( )2م ��ن املادة  20م ��ن حيث منع الكالم حلماي ��ة امل�س ��اواة .وبكلمات �أخرى،
ف� ��إن الفق ��رة ( )2من املادة  20تعرف بدقة ما يجب عل ��ى الدولة منعه يف هذا
املو�ضوع.
وقد فهم امل�صطلح “دعوة” يف املادة املذكورة على �أنه يعني �أن ال�شخ�ص يقوم
به ��ذا العمل بنية التحري�ض على الكراهية ،وه ��ذا تقييد مهم على درجة تقييد
خط ��ب الكراهية بطريقة �ش ��رعية ،والت ��ي تتوافق مع املب ��اديء العامة للقانون
اجلنائي .وقد مت تف�س�ي�ر التحري�ض على �أنه يعني ،ويقت�ضي ،عالقة وطيدة بني
الكالم والنتيجة املحظورة .ميكن فقط حظر التحري�ض على التمييز ،والعنف،
والعدائي ��ة ،بحيث يجب تعريف “العدائية” عل ��ى �أنها عواطف متطرفة تذهب
�أبعد بكثري من جمرد ا�صدار �أحكام م�سبقة او تنميطات.
وقد حدد املقررون الدوليون املفو�ضون بحرية التعبري يف بيانهم امل�شرتك ل�سنة
 2001حول “العن�ص ��رية واالعالم” ،عددا من ال�ش ��روط التي ينبغي احرتامها
يف قوانني خطاب الكراهية:
•يجب �أال يتم عقاب �أي �شخ�ص ب�سبب ت�صريح �أو كالم �صحيح.
•يجب �أال يتم عقاب �أي �شخ�ص ال�ستخدام خطاب كراهية ما مل يتم �إظهار
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ب�أنه قام بذلك بنية التحري�ض على التمييز� ،أو العدائية� ،أو العنف.
•يج ��ب اح�ت�رام حق ال�ص ��حفيني يف اتخاذهم الق ��رارات املتعلقة باف�ض ��ل
الط ��رق الت ��ي ميكن ا�س ��تخدامها الي�ص ��ال املعلومات والأف ��كار للجمهور،
وخا�ص ��ة عندم ��ا تتعلق تقاريرهم ال�ص ��حفية بق�ض ��ايا العن�ص ��رية وعدم
الت�سامح.
•يجب �أال يتم فر�ض رقابة م�سبقة على كالم �أي �شخ�ص.
•�أي عقوبة تفر�ض ��ها املحاكم يف هذا الإطار يجب �أن تلتزم ب�شكل كامل مع
149
مبد�أ التنا�سب (بني اجلرمية والعقاب).
حماية الأمن والنظام العام
تقع على الدول حماية الأمن الوطني والنظام العام ،و�إذا ف�شلت يف القيام بهذه
الواجب ��ات ف�إنها ل ��ن تكون قادرة عل ��ى حماية حقوق الإن�س ��ان �أو الدميقراطية
بحد ذاتها .ويف نف�س الوقت ،ف�إن �س ��وء ا�ستغالل هذا الواجب وطبيعة احلماية
الت ��ي تق ��وم بها الدول هو ظاهرة موجود يف كثري من بلدان العامل ،وخا�ص ��ة يف
بع�ض الدول العربية .و�أكرث ما يعرب عن �س ��وء اال�س ��تغالل هو قوانني الطواريء
املفرو�ضة يف عدد من الدول ولفرتات طويلة ،مثل م�صر التي فر�ض فيها نظام
الطواريء طوال فرتة نظام مبارك.
وق ��د تبن ��ت املحاكم الدولي ��ة واخلرباء الدولي ��ون وطبقوا ثالث اج ��راءات ملنع
ا�س ��تغالل قوانني الأمن الوطني والنظام العام� .أوال ،ا�ص ��روا على �أنه يجب �أال
يتم تعريف هذه املفاهيم ،وخا�صة م�صطلح الأمن الوطني ،ب�شكل وا�سع بطريقة
غري مربرة .وعلى �سبيل املثال� ،صرحت جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان:
يجب على الدول اتخاذ عناية �ش ��ديدة ل�ض ��مان �أن ت�ص ��اغ قوانني اخليانة واملواد القانونية
امل�ش ��ابهة واملرتبطة بالأمن الوطني� ،سواء املو�صوفة منها على �أنها �أ�سرار ر�سمية �أو قوانني
التحري�ض �أو غري ذلك ،و�أن تطبق مبا ال يتعار�ض مع ال�شروط ال�صارمة الواردة يف الفقرة
 149تعليق عام رقم  ،34مالحظة  ،24فقرات  30و .46
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 .3وعلى �س ��بيل املثال ،ال يتوافق مع �ش ��روط هذه الفقرة �أن تقوم الدولة بتربير ا�ستخدامها
لتعليق قوانني� ،أو حجب معلومات عن اجلمهور متعلقة بق�ضية �صالح عام وال تت�سبب ب�ضرر
للأم ��ن الوطني� .أو �أن تقوم مبالحقة ال�ص ��حفيني� ،أو الباحثني� ،أو النا�ش ��طني البيئيني� ،أو
املدافع�ي�ن عن حقوق الإن�س ��ان وغريهم بهدف �أال يقوموا بن�ش ��رهذه املعلوم ��ات .ويجب �أال
ت�ش ��مل هذه القوانني فق ��رات تعترب بع�ض فئات املعلومات �ض ��ارة بالأم ��ن الوطني مثل تلك
املرتبطة بالقطاع التجاري� ،أو البنوك� ،أو التقدم العلمي .وقد وجدت اللجنة يف واحدة من
الق�ضايا ب�أن القيود على ا�صدار بيان عام ي�ساند نزاعا عماليا ،مبا يف ذلك تنظيم ا�ضراب
وطني ،ب�أنه قيد غري مقبول على �أر�ضية الأمن الوطني.

ويجب تعريف اجلرائم التي يت�ض ��منها القانون مثل «الت�ش ��جيع على الإرهاب»،
«والن�ش ��اط املتطرف» ،و»مدح» الإرهاب� ،أو «متجيده»� ،أو «تربيره» ب�شكل وا�ضح
ل�ضمان �أال يتم ا�ستخدام هذه التهم لتقييد غري �ضروري �أو غري متنا�سب حلرية
التعبري .كما يجب حتا�ش ��ي و�ضع قيود م�شددة على حق الو�صول �إلى املعلومات.
ويلعب االعالم دورا ح�سا�س ��ا بتو�ص ��يل املعلومات املتعلقة بالأن�ش ��طة الإرهابية
للمواطن�ي�ن ،ويج ��ب �أال يتم تقييد قدرته على العمل ب�ش ��كل غري مربر .ويف هذا
150
الإطار ،يجب �أال تتم معاقبة ال�صحفيني ب�سبب قيامهم بعملهم امل�شروع.
ثاني ��ا ،ا�ص ��روا على متطلب النية الوا�ض ��حة ،مب ��ا يتوائم مع مب ��اديء القانون
اجلنائ ��ي .وعلى �س ��بيل املثال� ،ص ��رحت املحكمة الأوروبية حلقوق الأن�س ��ان يف
ق�ضية تتعلق بتهمة ن�شر ق�صيدة:
حتى لو بدت نغمة بع�ض مقاطع الق�ص ��يد ب�أنها عدائية جدا و�أنها تدعوا ال�ستخدام العنف،
ف� ��إن املحكم ��ة تعترب �أن حقيقة �أن ه ��ذه املقاطع ذات طبيعة فني ��ة وذات ت�أثري حمدود مما
151
جعلها تعبريا عن توتر عميق يف ظل و�ضع �سيا�سي �صعب �أكرث من كونها دعوة للعنف.

ثالث ��ا ،ا�ص ��روا على وجود عالقة �س ��ببية وثيق ��ة� ،أو ارتباط وثي ��ق ،بني التعبري
واخلط ��ر بوقوع ال�ض ��رر .ويف هذا ال�س ��ياق ،ف� ��إن املبد�أ الثالث ع�ش ��ر ( )2من
الإعالن الأفريقي ين�ص على:
 150كاراتا�ش �ضد تركيا 9 ،متوز/يوليو  ،1999ق�ضية رقم  ،94/23168فقرة .52
 151تعليق عام رقم  ،34مالحظة  ،24فقرة .32
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يجب �أال يتم تقييد حرية التعبري على �أر�ض ��ية �أ�س ��باب النظام العام �أو الأمن الوطني ما مل
يكن هناك خطر حقيقي بوقوع �ض ��رر للم�صالح ال�ش ��رعية مع وجود عالقة �سببية تربط ما
بني اخلطر بوقع الأذى والتعبري.

وي�س ��مح القان ��ون الدويل للدول ب�أن تعل ��ن قانون الط ��واريء يف بع�ض الظروف
املح ��ددة ،وهذه الظ ��روف معرفة يف امل ��ادة  )1( 4من العهد ال ��دويل للحقوق
املدني ��ة وال�سيا�س ��ية ،ولتعلي ��ق حقوق معينة مب ��ا يف ذلك احل ��ق بحرية التعبري
خ�ل�ال فرتات الطواريء .ومع ذلك ،ف�إن املادة  )1( 4حتدد �ش ��روطا وا�ض ��حة
للظروف التي ميكن فيها �إعالن حالة الطواريء بطريقة م�ش ��روعة ،وتت�ض ��من
هذه ال�شروط:
•ميكن �إعالن حالة الطواريء يف الظروف التي «تهدد حياة الأمة».
•يجب �إعالن حالة الطواريء ب�شكل ر�سمي.
•ميك ��ن فقط تعليق القوانني �إلى احلد ال�ض ��روري الذي تفر�ض ��ه الظروف
ويجب �أال يطبق هذا التعليق للحقوق ب�شكل متييزي �أو تف�ضيلي.
•يج ��ب على الدول الت ��ي تقوم بتعلي ��ق قوانينها �أن تبلغ ال ��دول الأخرى من
خالل الأمني العام للأمم املتحدة عن احلقوق التي مت تقييدها �أو تعليقها
و�أ�سبابه.
•عل ��ى الدول الت ��ي قامت بتعليق العم ��ل بالقوانني �أن تخ�ب�ر الدول الأخرى
عندما يتم انتهاء هذا التعليق.
الأخالق
توج ��د يف معظم ال ��دول بع�ض القيود على حرية التعب�ي�ر حلماية الأخالق ،مثل
القوان�ي�ن املتعلقة بالفح�ش .بينما م ��ن املتعارف عليه �أن ما يعترب تقييدا مقبوال
حلري ��ة التعبري حلماية الأخالق يختلف م ��ن جمتمع �إلى �آخر ،غري �أنه يف نف�س
الوق ��ت توجد هن ��اك حدود لهذا االخت�ل�اف .وهذا ما عربت عن ��ه جلنة الأمم
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املتحدة حلقوق الإن�سان:
لق ��د الحظت اللجن ��ة يف تعليقها الع ��ام رقم  22ب�أنه «ينبع م�ص ��طلح الأخ�ل�اق عن العديد
م ��ن التقاليد االجتماعية ،والفل�س ��فية والدينية ،وكذلك القيود عليه ��ا ..ولذلك ف�إن حماية
الأخ�ل�اق يجب ان اال ت�س ��تند �إلى مباديء تعتمد يف كليته ��ا على تقليد واحد» .ويجب ان يتم
152
فهم هذا القيود على �أ�سا�س عاملية مباديء حقوق الإن�سان ومبد�أ عدم التمييز.

والق�ض ��ية املهمة ب�ش ��كل خا�ص يف هذا الإطار هو املدى ال�شرعي للقوانني التي
تهدف حلماية احل�سا�س ��يات الدينية للم�ؤمنني .كث�ي�ر من الدول الدميقراطية
لي� ��س لديه ��ا يف منظومته ��ا قوان�ي�ن متعل ��ق بالكف ��ر ،ويف بلدان �أخ ��رى مل يتم
ا�س ��تخدام القوانني املوجودة منذ �س ��نوات طويلة .لقد حازت هذه امل�س�ألة على
اهتمام وا�س ��ع يف العامل العربي ،وخا�صة يف ال�سنوات املا�ضية .كما �أنها حازت
على الكثري من االهتمام يف الأمم املتحدة ،من خالل النقا�ش الوا�سع والن�شط
ح ��ول �سل�س ��لة من الق ��رارات الت ��ي تبنتها اجلمعي ��ة العمومي ��ة وجمل�س حقوق
الإن�سان حول ت�شويه الدين.
و�أ�ص ��بح وا�ض ��حا ب�ش ��كل متزايد �أنه يف الوقت الذي يحمي فيه القانون الدويل
امل�ؤمنني �ض ��د التحري� ��ض على كرههم ك�أفراد ،تبعا للم ��ادة  )2( 20من العهد
الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�س ��ية ،ف�إنه لي�س �شرعيا من ناحية قانونية حماية
الأديان ذاتها .ورمبا جند �أو�ضح تعبري لهذه امل�س�ألة يف التعليق العام الذي تبنته
م�ؤخرا جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان حول املادة :19
�إن حظ ��ر �إظه ��ار قلة االح�ت�رام لدين ما �أو ملنظوم ��ة معتقدات معينة ،مب ��ا يف ذلك قوانني
الكفر ،ال تتوافق مع العهد الدويل ،با�س ��تثناء ما ورد من ظروف خا�ص ��ة واملن�ص ��و�ص عليها
يف الفقرة  2من املادة  .20ويجب على هذا التقييد ان يلتزم ب�شكل �صارم مبتطلبات الفقرة
 3م ��ن امل ��ادة  19وكذلك مع املواد الأخرى للعهد مثل امل ��واد  ،2و ،5و ،17و ،18و .26ولذلك
يكون غري م�س ��موح على �س ��بيل املثال لأي منظومة قانونية �أن متيز� ،س ��واء مع �أو �ضد ،نحو
دين معني �أو جمموعة من الأديان� ،أو نحو امللتزمني بها مقارنة بالآخرين� ،أو جتاه امل�ؤمنني
 152امل�صدر ال�سابق ،فقرة .48
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بالدين مقارنة بغري امل�ؤمنني .كما �أنه لي�س م�س ��موحا ا�ستخدام مثل هذا احلظر ملنع انتقاد
القيادات الدينية او عقاب املنتقدين �أو حظر او عقاب التعليق على العقائد الدينية و�أ�س ���س
153
الإميان.

ومن الوا�ض ��ح �أن ه ��ذا التعليق يعاك�س املمار�س ��ات املتبعة يف بل ��دان لي�س فقط
يف العامل العربي ولكن �أي�ض ��ا يف بع�ض املناطق الأخرى ،و�أي�ض ��ا ب�ش ��كل يعاك�س
م�شاعر الكثري من النا�س يف هذه املناطق ،غري �أنه من اجللي �أن هذا هو املوقف
الوحي ��د الذي يتوافق مع عدم التمييز ،والذي يعترب ركيزة �أ�سا�س ��ية من ركائز
حقوق الإن�سان .وبالتحديد ،ف�إن غري امل�ؤمنني ،او الذين يتبعون معتقدات دينية
مغاي ��رة ،لهم نف�س احلق بالتعبري عن �آرائهم ووجهات نظرهم ب�ش ��كل م�ش ��ابه
للمنتمني للأديان املنت�ش ��رة واملرت�س ��خة ،وال ميكن حماية حق جميع املوجودين
يف ه ��ذه امل�س ��احة �إال م ��ن خالل حتا�ش ��ي وجود قوان�ي�ن حتمي منظوم ��ة دينية
معينة .وجتب مالحظة �أن هذا الو�ض ��ع ال يفرط ب�أي �ش ��كل من الأ�ش ��كال بحق
حرية الدين واملعتقدات ،خا�ص ��ة عندما ال يكون هن ��اك حتري�ض على التمييز،
�أو الكره� ،أو العنف ف�إنه ميكن لأي فرد ممار�سة معتقداته الدينية بغ�ض النظر
عما يفكر به الأخرون �أن يعربون عنه من وجهة نظر.
�إدارة الق�ضاء
من التقاليد املتعارف عليها يف القانون الدويل ب�أنه على جل�س ��ات اال�س ��تماع يف
املحاك ��م ان تكون مفتوحة للجمه ��ور .وتن�ص الفقرة ( )1امل ��ادة  14من العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على:
النا� ��س جميعا �س ��واء �أمام الق�ض ��اء .ومن حق كل فرد ،لدى الف�ص ��ل يف �أي ��ة تهمة جزائية
توج ��ه �إلي ��ه �أو يف حقوقه والتزاماته يف �أي ��ة دعوى مدنية� ،أن تكون ق�ض ��يته حمل نظر نزيه
وعلني من قبل حمكمة خمت�ص ��ة م�س ��تقلة وحيادية ،وم�ؤ�س�س ��ة بحكم القان ��ون .ويجوز منع
ال�ص ��حافة واجلمهور من ح�ض ��ور املحاكمة كلها �أو بع�ضها لدواعي الآداب العامة �أو النظام
العام �أو الأمن القومي يف جمتمع دميقراطي� ،أو ملقت�ضيات حرمة احلياة اخلا�صة لأطراف
 153وورم �ضد النم�سا� 29 ،آب/اوغ�ست  ،1997ق�ضية رقم  ،93/22714فقرة .50
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الدع ��وى� ،أو يف �أدن ��ى احلدود التي تراها املحكمة �ض ��رورية حني يكون من �ش� ��أن العلنية يف
بع� ��ض الظروف اال�س ��تثنائية �أن تخل مب�ص ��لحة العدالة� ،إال �أن �أي حكم يف ق�ض ��ية جزائية
�أو دعوى مدنية يجب �أن ي�ص ��در ب�ص ��ورة علنية� ،إال �إذا كان الأمر يت�ص ��ل ب�أحداث تقت�ضي
م�ص ��لحتهم خ�ل�اف ذلك �أو كانت الدعوى تتن ��اول خالفات بني زوجني �أو تتعلق بالو�ص ��اية
على �أطفال.

وتتفوق يف معظم احلاالت الفائدة لل�ص ��الح العام يف وجود اجراءات ق�ض ��ائية
مفتوحة على م�ص ��الح اخل�صو�ص ��ية ،هذا بالرغم من �أنه كما ت�شري هذه املادة
ميكن ان تعطى اولوية للخ�صو�صية يف احلاالت املتعلقة بالأطفال.
وقد ورد يف �س ��ياق املادة �أي�ض ��ا م�ص ��حلتني �أخريني .الأولى والأكرث �أهمية هي
حماية حيادية اجلهاز الق�ض ��ائي .ووا�ض ��ح �أنه من امل�ش ��روع حظ ��ر بع�ض �أنواع
التعب�ي�رات لتحقيق ه ��ذا الهدف ،مثل ترهيب ال�ش ��هود� ،أو الت�ص ��رف بطريقة
تعرقل عمل املحكمة� ،أو الكذب على املحكمة.
الق�ض ��ية الأكرث �ص ��عوبة فيما يتعلق بالق�ض ��اء هو افرتا�ض الرباءة للمتهمني يف
املحاكم اجلنائية .وهذا �أ�س ��ا�س مهم يف حقوق الإن�سان والذي ي�ستدعي حماية
قوي ��ة .ويف نف� ��س الوق ��ت ،ال يعني افرتا� ��ض ال�ب�راءة للمتهمني �أن ��ه ميكن منع
االع�ل�ام من التعليق على ق�ض ��ية ينظر فيها �أمام الق�ض ��اء .ويف هذا ال�س ��ياق،
الحظت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ب�أنه:
بينما املحكمة هي املنرب التي يقرر فيما �إذا كان ال�شخ�ص مذنبا �أو بريئا يف التهمة املن�سوبة
ل ��ه ،ف� ��إن هذا ال يعن ��ي �أنه ال يجوز ان يك ��ون هناك نقا�ش �س ��ابق او مرافق ملو�ض ��وع التهمة
�أو للمحكم ��ة يف مكان �آخر� ،س ��واء يف اجلرائد املتخ�ص�ص ��ة� ،أو يف االعالم ال�ش ��عبي �أو بني
اجلمهور ب�شكل عام.
طاملا �أن هذا النقا�ش ال يتجاوز احلدود املفرو�ض ��ة حلماية م�صالح املتهم �أو من اجل ادارة
الق�ض ��اء ب�ش ��كل مالئم ،ف�إن ن�ش ��ر التقارير االعالمية مبا يف ذلك التعليقات على مداوالت
املحكمة ي�س ��اهم يف تعميم الق�ض ��ية وهو بذلك يتالئم مع املقت�ض ��يات ..ب�أن تكون جل�س ��ات
املحكم ��ة مفتوحة للعموم .وامل�س� ��ألة لي�س فقط حق االعالم وم�س ��ئوليته يف ن�ش ��ر املعلومات
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وجند يف كثري من البلدان �أن املحاكم تتخذ قرارات اغالق املداوالت الق�ضائية
�أمام االعالم ب�س ��هولة وب�ش ��كل مت�س ��رع دون ت�أخذ بعني االعتب ��ار فيما �إذا كان
التغطية االعالمية قد ت�ؤثر على نتيجة احلكم الق�ضائي يف الق�ضية �أم ال .و�أحد
العنا�ص ��ر املهمة يف هذا الإطار هو فيما �إذا كان يتم اال�ستماع للق�ضية بوا�سطة
قا�ض �أم قا�ض ��ي وهيئة حملف�ي�ن ،مع االفرتا�ض �أن اع�ض ��اء هيئة املحلفني هم
�أكرث عر�ضة للت�أثر بالتقارير االعالمية .والعن�صر الآخر الذي يجب اخذه بعني
االعتب ��ار هو قدرة املحكم ��ة على موازنة ت�أثري التقاري ��ر االعالمية� ،آخذة بعني
االعتباراهمية ال�سماح بحرية التغطية االعالمية للق�ضية ،على �سبيل املثال من
خ�ل�ال فر�ض عزلة على هيئة املحلفني التي تنظر يف الق�ض ��ية املعينة .و�أخريا،
يجب �أال نقلل من قوة هيئات املحلفني وقدرتهم على اتخاذ القرارات ال�صائبة.
فهم منك�شفون �أمام قوة اقناع الدفاع القانوين ،والذين ميتلكون عادة قدر كبريا
من مهارات الإقناع ،كما �أننا ن�ضع فيهم قدر كبريا من الثقة ب�أنهم �سيتو�صلون
�إلى القرار ال�ص ��حيح .و�س ��يكون مناق�ض ��ا لهذه املقاربة �إذا افرت�ضنا �أنهم غري
قادري ��ن على حتمل درجة معينة من انحياز االعالم �أو التقارير االعالمية التي
ال تقدم معلومات منقو�صة.
امل�ص ��لحة الثاني ��ة هي حماية “�س ��لطة” اجلهاز الق�ض ��ائي .وق ��د مت ت�أويل هذه
امل�صلحة يف كثري من الدول لتربير حماية �سمعة اجلهاز الق�ضائي �أو حتى ق�ضاة
بعينهم .ولكن امل�ص ��لحة احلقيقية هنا هي يف �ضمان قبول الأفراد ب�أن املحاكم
ه ��ي املنرب املالئم للنظ ��ر واتخاذ الأحكام النهائي ��ة يف النزاعات االجتماعية،
ولي�س يف حماية �سمعة املحاكم لأ�سباب ذات طبيعة جمردة.
ويف معظ ��م الدول الدميقراطي ��ة هذه الأيام ال يوجد تقيي ��د على حرية التعبري
لأ�س ��باب تتعلق بحماية ال�سلطة الق�ضائية .وتقدم ق�ض ��ية ق�ضائية كندية تتعلق
� 154آر �ضد كوبتيو (( 62 OR ،)1987الثاين) � ،449صفحة .469

112

املعايري الدولية وقوانني االعالم يف العامل العربي

الق�سم الثالث :قوانني اخرى

مبحام ��ي ،والذي هو احد العنا�ص ��راملرتبطة باجلهاز الق�ض ��ائي والذي �ص ��رح
لالعالم ب�أنه فقد الثقة يف قدرة اجلهاز الق�ض ��ائي على حتقيق العدالة ،و�صفا
بليغا لأ�سباب التغا�ضي عن فر�ض مثل هذه القيود:
نتيج ��ة لأهمية املحاكمة ف�أنها من املحتم ان تخ�ض ��ع للتعليقات واالنتق ��اد .ولن تكون جميع
هذه التعليقات منطقية .ميكن ملدع ف�شل يف ق�ضيته �أن يعلق على قرار املحكمة بكلمات غري
خمتارة بعناية .قد يكون لبع�ض هذه االنتقادات �أ�س ��ا�س مقبول ،وقد يكون من املالئم تبني
بع�ض املقرتحات للتغيري .ولكن املحاكم لي�س ��ت زهورا ه�ش ��ة �ستذبل نتيجة حرارة اختالف
الآراء ..لق ��د متكن ��ت املحاك ��م م ��ن �أداء وظيفتها ب�ش ��كل فاع ��ل يف �أوقات �ص ��عبة .وهناك
احرتام للمحاكم يف املجتمع لأنها حازت على الثقة واالحرتام .وال داع للخ�شية من االنتقاد
ولي�س هناك حاجة للحفاظ على حواجز غري �ض ��رورية امام ال�ش ��كاوى على طرق عملها �أو
155
قراراتها.

وتبع ��ات ه ��ذا الر�أي وا�ض ��حة ج ��دا :على املحاك ��م يف ال ��دول الدميقراطية ان
تكت�س ��ب االحرتام من خالل �س ��لوكياتها ولي�س من خ�ل�ال فر�ض هذا االحرتام
بقوة القانون.

املمار�سة يف املنطقة
تتميز معظم الدول يف العامل العربي بفر�ض حظر جنائي �شديد على حمتويات
االع�ل�ام املن�ش ��ورة املتعلق ��ة باالج ��راءات الق�ض ��ائية ،وغالبا ما يك ��ون احلظر
م�صاغة با�س ��تخدام م�صطلحات غام�ضة و�ض ��بابية ،وغالبا ما يتم ا�ستغاللها
لغايات �سيا�س ��ية من قبل �شخ�ص ��يات ر�سمية والذين ي�ش ��ملون عادة �أع�ضاء يف
اجلهاز الق�ض ��ائي .وعادة ما توج ��د هذه املواد التي حتظر الن�ش ��ر يف القوانني
املتعلق ��ة باالعالم –على �س ��بيل املثال يت�ض ��من قانون ال�ص ��حافة واملطبوعات
 155انظر تقرير “فريدم هاو�س” حول البحرين ،ميكن احل�صول عليه على الرابط التايل:

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Bahrain%20draft.
pdf.
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البحريني ل�س ��نة  2002ما جمموعه  17حظرا قانونيا -156ويف قوانني العقوبات
والقوانني املتخ�ص�صة الأخرى ،على �سبيل املثال قوانني ال�سرية ،قوانني اخلدمة
املدنية ،والقوانني الع�سكرية وغريها.
وت�س ��تغل معظم دول املنطقة ب�شكل خا�ص م�ص ��طلحات الأمن الوطني والنظام
العام ،مع وجود قوانني تت�ض ��من احاالت غام�ضة لأمن الدولة والتي يتم ت�أويلها
من قبل ال�س ��لطات لتغطية موا�ض ��يع يف �س ��ياقات لي�س لها عالقة قريبة بالأمن
باملفه ��وم املتعارف عليه عادة ،وهذا ي�ش ��مل التنمية االقت�ص ��ادية وحتى حماية
احلكومة من الإحراج.
وتلع ��ب امل�ؤ�س�س ��ة الأمنية يف كث�ي�ر من ال ��دول دورا مهما ومبا�ش ��را يف التحكم
مبنتج ��ات االع�ل�ام ،مث�ل�ا م ��ن خ�ل�ال امل�ش ��اركة يف عملي ��ة من ��ح الرتاخي�ص
للم�ؤ�س�س ��ات االعالمية �أو من خالل مراجعة املنتجات االعالمية بعد ن�ش ��رها.
ويف بع� ��ض الدول قد يت ��م التعامل مع املخالفات ال�ص ��حفية املتعلقة بالأمن من
خالل املحاكم الع�س ��كرية ،وكما هو معروف ف�إن هذه املحاكم ال تقدم �ضمانات
كافية ملحاكمة عادلة .وعادة ما ي�ص ��ل ت�أثري امل�ؤ�س�س ��ات الأمنية �إلى ما هو �أبعد
مما ي�س ��مح به يف القانون .ففي م�ص ��ر قبل الثورة على �سبيل املثال ،كان هناك
وج ��ود للم�ؤ�س�س ��ة الأمنية يف جميع امل�ؤ�س�س ��ات االعالمية ،حي ��ث كانوا يقومون
بوظيفة ن�شر الرقابة على االعالم بطرق خمتلفة.
وتزداد امل�شاكل وتتعقد ب�سبب وجود ا�شكاليات عامة يف نظام اجلهاز الق�ضائي،
مث ��ل القوانني التي ت�ص ��رح باالعتقال االداري ،و�ض ��عف ع ��ام يف حكم القانون
و�ض ��مانات املحاكم ��ات العادلة ،وظروف حب� ��س متدنية .وهن ��اك بع�ض الدول
الأخرى يف املنطقة التي تنت�شر فيها م�شاكل مثل التعذيب واالختفاء.
ويف حماولة للتعامل مع بع�ض هذه امل�ش ��اكل ،مت ت�أ�سي�س حماكم خا�صة للتعامل
 156انظر على �سبيل املثال الق�صة املو�ضحة على هذا الرابط:

http://allafrica.com/stories/201210081065.html.
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م ��ع املخالفات ال�ص ��حفية يف بع� ��ض بلدان املنطق ��ة .على �س ��بيل املثال ،هناك
حمكم ��ة خا�ص ��ة باملطبوعات يف لبن ��ان ،وهناك م�ؤ�س�س ��ة م�ش ��ابهة يف الأردن.
وبينم ��ا تبدو هذه املقاربة غريبة وحتى غري دميقراطية من ناحية نظرية ،جند
�أن ه ��ذه املحاكم قد اجتهت م ��ن الناحية العملية �إلى �إظهار تفهما وح�سا�س ��ية
جتاه طبيعة العمل االعالمي ب�شكل �أكرب من املحاكم العادية.
وم ��ن املفاجيء� ،أنه بعك�س حجم القوانني املخ�ص�ص ��ة حلماي ��ة الأمن الوطني
والنظام العام ،ف�إنه يغيب وجود قوانني متطورة تتعامل مع خطاب الكراهية يف
العامل العربي .وال يوجد �س ��بب وا�ضح لهذا احلال ،وتعاين الأقليات يف عدد من
دول املنطقة من �أ�شكال جدية من التمييز �ضدها والهجوم عليها.
وكم ��ا ه ��و متوقع عند الأخذ بعني االعتبار امل�ش ��اعر الديني ��ة القوية يف املنطقة،
فهن ��اك قي ��ودا �أخالقية كب�ي�رة مفرو�ض ��ة على االع�ل�ام وعلى �أ�ش ��كال التعبري
الأخرى .الفاح�شة ،والتي يتم تعريفها ب�شكل مو�سع ،حمظورة عرب كامل املنطقة.
كما يعترب انتقاد اال�س�ل�ام جرمية جنائية يف كل بلدان املنطقة ،و�أحيانا اخرى
ي�ض ��اف للإ�س�ل�ام الأدي ��ان التوحيدي ��ة (وخا�ص ��ة امل�س ��يحية واليهودية) .ويف
معظ ��م احلاالت ف�إنه ال يتم حتديد حجم القيود املفرو�ض ��ة على هذا املو�ض ��وع
يف الن�ص ��و�ص القانوني ��ة �أو يف �أي مكان �آخر .على �س ��بيل املث ��ال ،يحظر قانون
ال�صحافة واملطبوعات البحريني ل�سنة  ،2002طباعة “مواد مهينة لال�سالم”.
ويف الإ�س�ل�ام ،لي�س كما يف الأديان الأخرى ،ال يوجد �س ��لطة دينية عليا ،وينتج
ع ��ن هذا غي ��اب قرارات مركزية �أو وا�ض ��حة حول ما يعترب مهينا لال�س�ل�ام �أو
خرق ��ا ملباديء اال�س�ل�ام وقيم ��ه .وعمليا ،ف�إن ه ��ذه القوانني تعم ��د �إلى متويه
اخلط الفا�ص ��ل الذي مييز ما بني انتقاد الدين �أو انتقاد ال�شخ�صيات الدينية،
وغالبية هذه ال�شخ�صيات تتحكم ب�س ��لطات �سيا�سية واجتماعية هائلة .ولذلك
ف�إن هذه القوانني هي خرق لقواعد القانون الدويل التي تقت�ضي �أال يكون هناك
قيودا �ض ��بابية وغري وا�ض ��حة على حرية التعبري ،ويجب ان توفر هذه القوانني
املعايري الدولية وقوانني االعالم يف العامل العربي
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ار�شادات وا�ضحة لأنواع الكالم املحظور وطبيعته.
وقد تعر�ض ��ت هذه القيود لالمتحان والتفحي� ��ص والنقا�ش يف الفرتة احلالية،
وخا�ص ��ة بعد الثورات التي ح�ص ��لت يف تون�س وم�صر .ففي كال هاتني الدولتني،
هن ��اك نقا� ��ش يتعلق بدرجة حماية الدي ��ن من االنتقاد والت ��ي يجب ان يوفرها
الد�ستور الذي تتم مناق�شته.
وبينما يتم مناق�ش ��ة �أدق التفا�ص ��يل اخلا�ص ��ة بق�ض ��ية حماية الدين ،ف�إنه من
الناحي ��ة العملية هناك امكانية ال�س ��تغالل هذه احلماي ��ة حلظر حرية التعبري
وهذا ما يحدث فعليا ،وخا�ص ��ة االتهامات التي يتم ا�س ��تخدامها يف اخلالفات
ال�سيا�س ��ية القائمة 157.وهناك انت�ش ��ار ملثل هذه الق�ض ��ايا عرب كامل املنطقة،
وكث�ي�ر من هذه االتهامات موجهة �إلى املدونني ،ب�ش ��كل يحاول ال�س ��يطرة على
النقا�ش املفتوح حول الدين والذي عادة ما ينت�ش ��ر على االنرتنت ويقيده .وقد
جذبت هذه الق�ضايا اهتماما كبريا من اجلمهور ،مما �أدى �إلى �إثارة املخاوف
من ا�ستقاللية عملية �أتخاذ القرارات الق�ضائية يف ظل هذا االهتمام الكبري.
كما متتل ��ك معظم بلدان املنطق ��ة حماية قوية للجهاز الق�ض ��ائي من االنتقاد،
وت�ش�ي�ر بع�ض التقارير �إلى �أن الو�ض ��ع القائم ال ي�سمح بدرجة معقولة من النقد
لهذا القطاع رغم حقيقة �أنه م�ؤ�س�سة تابعة للقطاع العام.

 157انظر نزار �صاغية ورنا �صباغ ،ونايلة :الرقابة يف لبنان -القانون واملمار�سة� ،صفحة  .57متوفر على:

http://www.lb.boell.org/web/52-744.html.
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اخلال�صة

يوف ��ر القان ��ون الدويل حماية قوية و�ش ��املة حلرية التعبري ،مب ��ا يف ذلك حرية
االعالم .وقد كانت هذه ال�ض ��مانات مو�ض ��وع �ش ��رح ودرا�س ��ة معمقة �ش ��اركت
فيها املحاكم الدولية اخلا�ص ��ة بحقوق الإن�س ��ان وغريها من الهيئات واجلهات
الر�س ��مية التي يقع على عاتقها الرتويج لق�ض ��ايا حقوق االن�س ��ان ودعمها دوليا
و�إقليميا .وفيما يتعلق باالعالم ،ف�إنه من التبعات الرئي�سية التي تنبع من احلق
بحري ��ة التعبري هي �أن ��ه ال يجب تقييد االعالم او تنظيم ��ه من خالل اجراءات
حمددة وبوا�س ��طة هيئات او جهات حممية وحم�صنة من التدخالت ال�سيا�سية
والتجاري ��ة .و�إ�ض ��افة �إلى هذا ،يجب �أن تت�ض ��من الأهداف الأ�سا�س ��ية لتنظيم
االع�ل�ام حمايت ��ه ورعاية تنوع ��ه .كما ي�ش ��تمل القانون الدويل عل ��ى توجيهات
وا�ض ��حة حتدد حجم القيود التي ميكن �أن تفر�ض ��ها الدول على املواد املن�شورة
�أو املذاعة من خالل االعالم .كما يفر�ض القانون الدويل على الدول �أن ت�ؤ�س�س
�آليات و�أنظمة ت�ض ��من لالفراد القدرة على الو�صول �إلى املعلومات التي متتلكها
الدوائر وامل�ؤ�س�سات العامة.
وتنته ��ك كل الدول يف العامل العربي ب�ش ��كل خطري كل هذه املعايري �أو معظمها.
وبينم ��ا ميكن مالحظة تط ��ورات م�ؤخرا ،وخا�ص ��ة فيما يتعل ��ق باحرتام حرية
التعبري على امل�س ��توى العملي ،ف�إنه ال زالت هناك حاجة ملحة ال�ص�ل�اح �ش ��امل
وجوه ��ري لقوان�ي�ن االعالم .وما مل يتم توف�ي�ر حماية بنيوية لعملية اال�ص�ل�اح
القانوين من خالل جهود ا�ص�ل�اح قانوين ،ف�إن فر�صة احلفاظ على املكت�سبات
املتعلقة بحرية التعبري لفرتة طويلة هي �ضئيلة جدا.
لق ��د خل ��ق الربي ��ع العربي فر�ص ��ة حقيقية الح ��داث تغي�ي�ر جدي فيم ��ا يتعلق
باح�ت�رام حرية االعالم يف الع ��امل العربي ،وهو بهذا ي�س ��اهم يف بناء الأنظمة
الدميقرطية .يحدد هذا الدليل الإ�صالحات القانونية الأ�سا�سية التي حتتاجها
املعايري الدولية وقوانني االعالم يف العامل العربي
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املنطق ��ة .والأمر يعود الآن لل�س ��لطات الوطنية و�ص ��ناع القرار ،ومب�س ��اندة من
املنظمات الوطنية �أو ب�ض ��غط منها ومب�ساعدة من املجتمع الدويل ،لتقوم بتلبية
هذه االحتياجات.
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الإحت ��اد الدويل لل�صحفيني ه ��و منظمة غري حكومية وغري ربحية .يعم ��ل الإحتاد الدويل لل�صحفيني
على امل�س ��توى الدويل للدفاع عن حرية ال�ص ��حافة والعدالة الإجتماعية من خالل بناء احتادات قوية
لل�صحفي�ي�ن ،وح ��رة ،وم�ستقلة .ويت�ضمن برنامج عمل الإحتاد ال ��دويل لل�صحفيني الدفاع عن �سالمة
ال�صحفيني وحقوقهم النقابية واملهنية.

